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Dragi colegi, parteneri și colaboratori, 

Cu o enormă emoție îmi revine deosebita plăcere să vă urez Bun Venit la tradiționala 

Reuniune Anuală a Oftalmologilor, ajunsă în acest an la cea de-a 58-a ediție. 

Știm cât de mult vă doriți intrarea pe un făgaș de normalitate și astfel, după doi ani extrem 

de dificili, avem în sfârșit ocazia să organizăm RAO cu prezență fizică, în condiții de totală 

siguranță pentru noi toți. 

Devenită o manifestare de referință în oftalmologie, RAO are şi în acest an o înaltă ținută 

științifică, asigurată de participarea unor lectori reputați, ce vor aduce în prim plan 

noutățile din oftalmologie. Ca de obicei, organizăm cursuri, mese rotunde și simpozioane, 

cu teme din întreaga oftalmologie. 

Sunt convinsă că fiecare dintre noi va putea să-și împărtășească experiența acumulată în 

ultimii ani, dar și să afle informații medicale inedite, inovatoare. 

Conferința RAO se organizează, ca în fiecare an, sub egida prestigioasei Universităţi de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, devenită astfel garant al calității științifice 

pentru subiectele și temele abordate în cadrul manifestării. 

În afara laturii științifice, cu toții dorim să reluăm socializarea față în față, care ne-a lipsit 

atât de mult în ultima vreme. Avem multe să ne povestim unii altora, iar programul social 

din cadrul RAO 2022 va fi cu siguranţă cadrul potrivit pentru aceasta. 

Bine Aţi Venit, aşadar, în “Iașul marilor iubiri”, la o nouă ediţie a Reuniunii Anuale a 

Oftalmologilor! 

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici 

Președinte RAO 2022 
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ORGANIZATORI 

A 58-A REUNIUNE ANUALĂ A OFTALMOLOGILOR 

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 

Colegiul Medicilor Iași 

Societatea de Medici şi Naturalişti 

A 15-A REUNIUNE OFTALMOLOGICĂ A 

ASISTENŢILOR MEDICALI 

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 

Colegiul Medicilor Iași 

Societatea de Medici şi Naturalişti 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România 
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COMITETE 

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici – președinte RAO 2022 

Prof. Dr. Dorin Chiseliță – președinte de onoare RAO 2022 

COMITETUL DE ORGANIZARE 

Conf. Dr. Daniel Constantin Brănișteanu 

Conf. Dr. Florida Claudia Costea 

Şef lucr. Dr. Nicoleta Anton 

Şef lucr. Dr. Ciprian Danielescu 

Asist. Univ. Dr. Anisia Alexa 

Asist. Univ. Dr. Roxana Ciuntu 

Asist. Univ. Dr. Raluca Iorga 

Asist. Univ. Dr. Irina Niagu 

Dr. Valeriu Rusu 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC 

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici 

Conf.  Dr. Daniel Constantin Brănișteanu 

Șef lucr. Dr. Nicoleta Anton 

Asist. Univ. Anisia Alexa 

Asist. Univ. Roxana Ciuntu 

Asist. Univ. Dr. Irina Niagu 

COMITETUL DE ORGANIZARE ȘI EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ 

al modulului dedicat asistenților medicali 

Prof. Dr. Camelia Margareta Bogdănici 

Șef lucr. Dr. Nicoleta Anton 

Asist. Liliana Ionescu 
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Organizatorii RAO 2022 mulţumesc următoarelor companii partenere pentru sprijinul acordat 

în organizarea evenimentului: 
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Organizatorii RAO 2022 mulţumesc următoarelor companii partenere pentru 

sprijinul acordat în organizarea evenimentului: 
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LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CONFERINŢEI  

PALATUL CULTURII DIN 

IAŞI 

Adresă: Piața Ştefan cel 

Mare și Sfânt nr. 1, Iaşi, 

România 

Telefon: +40.232.275.979  

Fax: +40.332.408.166  

Web: www.palatulculturii.ro 

E-mail:

contact@palatulculturii.ro

Palatul Culturii Iaşi 

Edificiu simbol al oraşului Iaşi, Palatul Culturii este conceput în spiritul palatelor 

comunale din Europa de Vest, fiind cea mai spectaculoasă realizare a stilului neogotic 

din România.  

Lucrările ştiinţifice se vor desfăşura în Sala Voievozilor. 

WEBSITE-UL OFICIAL AL CONFERINŢEI 
www.rao-iasi.ro 

LIMBA OFICIALĂ A CONFERINŢEI 
Limba română şi limba engleză 

ACREDITAREA ȘTIINȚIFICĂ 
A 58-a Reuniune Anuală a Oftalmologilor a fost creditată de Colegiul Medicilor din 

Romania cu 24 credite EMC. 

A 15-a Reuniune Oftalmologică a Asistenţilor Medicali a fost creditată de OAMGMAMR cu 

15 credite EMC. 

MANAGEMENTUL CONFERINŢEI 

Str. Anastasie Panu nr. 13, Iaşi, România 

Tel: +40.332.40.88.03  

Fax: +40.332.40.88.07 

Web:  www.eventernet.ro 

E-mail: contact@eventernet.ro 
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SECRETARIATUL CONFERINŢEI 
Secretariatul Conferinţei va funcţiona pe toată durata evenimentului şi va fi amplasat în 

holul Palatului Culturii începând de miercuri, 18 mai până sâmbătă, 21 mai, ora 13. 

PROGRAMUL SECRETARIATULUI 

Miercuri, 18 mai 13.30 – 17.30 

Joi, 19 mai 08.00 – 19.00 

Vineri, 20 mai 08.30 – 19.00 

Sâmbătă, 21 mai 08.00 – 13.00 

ELIBERAREA MATERIALELOR. ÎNSCRIEREA PE LOC A 

PARTICIPANŢILOR 
Validarea participării şi înregistrarea pe loc a participanţilor se vor face la Secretariatul 

Conferinţei.  

ECUSOANE 
Se eliberează pentru toţi participanţii înscrişi la conferinţă şi pentru reprezentanţii firmelor 

expozante. Accesul în sălile de lucrări, în expoziţia medicală şi în orice zonă conexă 

manifestărilor se va face pe baza ecusonului eliberat la Secretariat. 

CERTIFICATELE DE PARTICIPARE 
Certificatele de participare se vor elibera în termen de 30 de zile de la finalizarea 

evenimentului, pe adresa de email furnizată la înscriere. A 58-a Reuniune Anuală a 

Oftalmologilor a fost creditată cu 24 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România, 

iar A 15-a Reuniune Oftalmologică a Asistenţilor Medicali a fost creditată de către 

OAMGMAMR cu 15 credite EMC. 

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC 
Secretariatul Ştiinţific va funcţiona în cadrul Secretariatului Conferinţei, după acelaşi orar. 

Aici se predau şi se verifică toate prezentările din cadrul conferinţei, pentru a asigura buna 

desfăşurare a lucrărilor. 

PREZENTĂRILE ORALE 
Materialele pentru prezentările orale trebuie predate la Secretariatul Ştiinţific al conferinţei 

cu o zi înainte de prezentare (în cazul prezentărilor ce au loc în dimineața zilei următoare) 
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sau cel mai tarziu cu 3 ore inainte de prezentare, menţionând clar titlul prezentării, numele 

sesiunii, sala, ziua şi ora prezentării. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru 

prezentările neverificate şi nedepuse la Secretariatul Ştiinţific.  

De asemenea, rugăm insistent autorii să respecte timpul alocat lucrării în program, în caz 

contrar moderatorul va fi nevoit să întrerupă prezentarea. Pe ecranul din sală va fi afişat 

timpul rămas, astfel încât să vă puteţi organiza prezentarea cât mai bine. 

E-POSTERE 
e-Posterele vor rula pe ecrane multimedia pe întreaga durată a conferinţei, în holul din faţa 

Sălii Voievozilor, Palatul Culturii din Iaşi.  

EXPOZIŢIA MEDICALĂ 
Expoziţia medicală va funcţiona pe toată durata conferinţei în holul Palatului Culturii de la 

etajul I. 

RESPONSABILITATEA AUTORILOR 
Responsabilitatea asupra conţinutului prezentărilor şi rezumatelor aparţine exclusiv 

autorilor. 

FOTOGRAFIEREA, ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ȘI VIDEO 
În sălile de conferinţă sunt interzise fotografierea și înregistrările audio și/sau video. 

SALA DE CONFERINŢĂ 
Lucrările celei de-A 58-a Reuniuni Anuale a Oftalmologilor 

precum şi modulul dedicat asistenţilor medicali se vor 

desfăşura în Sala Voievozilor din cadrul Palatului Culturii.  

DESCHIDEREA OFICIALĂ 
Deschiderea oficială a conferinţei va avea loc joi, 19 mai, începând cu ora 19.00 în cadrul 

Palatului Culturii din Iaşi. 

CINA COLEGIALĂ 
Cina colegială, oferită de organizatori, va avea loc vineri, 20 mai, în Sala Magnum a Hotelului 

Internaţional din Iaşi, (nivel -2), începând cu ora 19.30. Accesul la Cina Colegială se va face 

pe baza invitaţiei pe care o veți obține de la Secretariat în baza confirmării prezenţei.  
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PAUZELE DE CAFEA ȘI MASA DE PRÂNZ 
Pauzele de cafea vor fi organizate în holul de la etajul 1 al Palatului Culturii în intervalele 

orare specificate în program. 

Masa de prânz din data de 20 mai va fi oferită de către organizatori și va fi servită pe 

bufetele special amenajate la etajul 1 din Palatul Culturii. 

MODIFICĂRI ÎN PROGRAM 
Organizatorii conferinţei îşi rezervă dreptul de a efectua modificări de ultimă oră în 

program, datorate unor circumstanţe neprevăzute. 
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DESPRE IAŞI 

Municipiul Iași este reședința județului Iași și 

principalul centru urban din nord-estul României. 

Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 

1859, una dintre cele două capitale ale 

Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala 

României între 1916-1918.  

Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară 

într-un privilegiu comercial emis în 1408 de 

domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun. 

Conform celor mai recente date statistice, 

municipiul Iași numără aproape 400.000 de 

locuitori. Iașul, atât judeţul (965.634 locuitori) cat 

şi oraşul (387.103 locuitori), ocupă locul doi, ca 

număr de locuitori, după București şi este centrul 

cultural, economic și academic al Moldovei.  

Peste 60.000 de studenți trec pragul 

universităților din oraș. Aici a fost fondată și 

funcționează prima universitate din România, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, astăzi una 

dintre cele mai prestigioase instituții academice 

din țară, precum și alte patru universități publice 

și șapte particulare. 
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PALATUL CULTURII DIN IAŞI 

Palatul Culturii din Iaşi a fost inaugurat, în 1926, de către Ferdinand de Hohenzollern. 

Realizat după planurile arhitectului I.D. Berindei, construcţia Palatului a durat două decenii. 

Monumentul a fost ridicat pe ruinele vechii curţi domneşti (1434), reconstruită în stil 

neoclasic de prinţul Alexandru Moruzi (1806-1812). Stilul palatului e neogotic flamboyant, 

cu detalii ornamentale, cu elemente heraldice în exterior. Elementele de interes turistic 

sunt: Sala gotică, unde se poate admira mozaicul ce reprezintă un "bestiarum" medieval 

(grifoni, acvile bicefale, lei); Sala "Voievozilor" care se află la etaj şi conţine, în medalioane, 

portretele domnilor Moldovei şi ale regilor României. Tot la etajul I se află sala "Henri 

Coandă", ale cărei lambriuri au fost executate după un proiect al marelui savant. Orologiul 

cu carillon, instalat în turnul central, este format dintr-un ansamblu de opt clopote care 

reproduc, din oră în oră, "Hora Unirii". 

Astăzi Palatul Culturii din Iaşi este sediul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi şi 

cuprinde: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul de Artă, 

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”. 
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PALATUL ROZNOVANU 

Palatul Roznovanu, reşedinţa familiei Rosetti-Roznovanu, a fost construit la dorinţa lui 

Iordache Neculai Roznovanu. Inaugurată cu mare fast, la 23 aprilie 1832, clădirea era cea 

mai frumoasă clădire din oraş. Stăpânul palatului a avut 3 soţii, iar ultima dintre ele, Maria, 

a deschis larg porţile palatului pentru muzicieni şi oameni de litere. Aici au concertat 

George Enescu şi Haricleea Darcle; tot aici şi-a citit poeziile Mihai Eminescu, iar balurile date 

de cucoana Marghioliţa erau renumite în regiune. În anul 1891, Vasile Pogor a cumpărat 

palatul de la familia Roznovanu, clădirea devenind sediul Primăriei. Între 1893 - 1894 

construcţia a fost modificată (s-a adăugat un etaj, dar s-a desfiinţat capela), constituind 

pentru scurt timp reşedinţa familiei regale (Principele Ferdinand şi Pricipesa Maria). 

În timpul Primului Război Mondial, între 1916 - 1918, Palatul Roznovanu a devenit sediul 

ministerelor şi al conducerii politice, refugiate de la Bucureşti. În 1918, în actuala sală de 

şedinţe a Consiliului Local, s-a întrunit Consiliul de Război al României. 
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TEATRUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANDRI” 

Construită în Iaşi, pe locul vechii primării, între anii 1894 şi 1896, clădirea Teatrului Naţional 

este considerată a fi cel mai vechi şi cel mai frumos lăcaş de acest gen din ţară. Planurile 

clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, care au proiectat construcţii 

similare în Viena, Praga, Odessa, Zurich. Inaugurată odată cu teatrul, uzina electrică a 

acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi. În anul 1956, cu ocazia aniversării a 

140 de ani de la primul spectacol în limba română, teatrul ieşean a primit numele marelui 

poet, dramaturg şi om de cultură, Vasile Alecsandri (1821 - 1890). Veritabila bijuterie 

arhitectonică, în interior clădirea Teatrului Naţional oferă publicului remarcabile 

capodopere decorative: cortina, pictată în 1896 de meşterul vienez M. Lenz şi finalizată de 

unul din discipoli; cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse 

simetric; plafonul, pictat de Al. Goltz; candelabrul din cristal de Veneţia, cu 109 becuri. 

În prezent, această clădire găzduieşte şi Opera Română. 
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UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA“ 

Prima universitate din ţară a fost înfiinţată în anul 1860 la Iaşi, la iniţiativa domnitorului Al. 

I. Cuza, cu sprijinul lui Mihail Kogălniceanu. Sediul actual a fost inaugurat la 21 octombrie

1897, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta. Clădirea este o îmbinare a stilurilor 

clasic şi baroc, cu o intrare monumentală spre "Sala Paşilor Pierduţi", decorată cu picturi 

ample, în stil suprarealist, cu profunde semnificaţii spirituale, semnate de către Sabin 

Bălaşa. 

Înfiinţarea, la Iaşi, a primei Universităţi româneşti nu trebuie apreciată drept un simplu act 

reparatoriu pentru sacrificiul făcut de capitala Moldovei pe altarul Unirii. Hotărârea de a 

transforma Iaşul în "scaun al ştiinţei, în focar al inteligenţei româneşti" (M. Kogălniceanu) 

se încadra în strategia generală a construcţiei culturale şi politice. Disponibilităţile ştiinţifice 

şi culturale ale Iaşului, organizate şi fructificate în cadrul structurilor moderne universitare, 

au avut drept misiune promovarea obiectivelor noului stat, constituind nucleul în jurul 

căruia au gravitat, nu numai speranţele, dar şi energiile româneşti ale epocii.  
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

“GRIGORE T. POPA” 

Actul de naștere al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” a fost semnat în 

anul 1879, odată cu fondarea Facultății de Medicină. Înfiinţată odată cu Universitatea din 

Iaşi, activitatea Facultăţii de Medicină debutează la 1 decembrie 1879, datorită susținerii de 

care a beneficiat în Guvernul vremii prin vocile lui M. Kogălniceanu şi N. Kretzulescu, 

precum şi ca efect al penuriei de cadre medicale după Războiul de independenţă din 1877. 

În 1935, Facultatea de Medicină devine asociată cu Facultatea de Farmacie şi Facultatea de 

Medicină Dentară, completând astfel aria pregătirii medicale.  

În anul 1991 i se conferă statutul de universitate, primind numele celebrului reprezentant 

al Şcolii de Anatomie, Grigore T. Popa. Ulterior, în 1994, este înfiinţată şi Facultatea de 

Bioinginerie. 
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CATEDRALA MITROPOLITANĂ 

Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparţine Mitropolitului 

Veniamin Costachi. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, privind lucrările de proiectare şi 

construire a noii biserici, este actul de naştere al Catedralei mitropolitane. S-a lucrat mai 

întâi între anii 1833 şi 1839, după planurile arhitecţilor Freywald şi Bucher, însă datorită 

căderii bolţii centrale, biserica rămâne în ruină până în anul 1880.  

Arhitectul Alexandru Orăscu, rectorul Universităţii Bucureşti, va reface proiectul măreţei 

biserici, renunţând la imensa cupolă centrală, iar pictura va fi realizată de maestrul 

Gheorghe Tătărăscu. Sfinţirea Catedralei, la 23 aprilie 1887, a fost un eveniment naţional, 

la ceremonie luând parte şi regele Carol I.  

În Catedrala Mitropolitană se găseşte racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Paraschiva. 
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PRIMA DATĂ, LA IAŞI... 

1508 – Prima tipăritură de pe un teritoriu românesc - un Liturghier tipărit de 

ieromonahul sârb Macarie (în prezent expus la Casa Dosoftei).  

1600 – Mihai Viteazul a consfinţit la Iaşi Unirea Principatelor Române. 

1638 – Este instalat de către Vasile Lupu în turnul de la Trei Ierarhi primul orologiu din 

ţările române. 

1646 – Este publicată în tipografia de la „Sf. Trei Ierarhi” prima carte de legi în limba 

română, intitulată „Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la 

alte giudeţe". 

1671 – Este înfiinţată Sinagoga Mare, prima casă evreiască de rugăciune din România 

1698 – Este publicată prima lucrare filosofică românescă scrisă de Dimitrie Cantemir, 

„Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul”. 

1714 – Dimitrie Cantemir este primul român ales membru al unei academii europene, 

Academia din Berlin. 

1816 – Are loc prima reprezentaţie de teatru în limba româna , “Mirtil şi Hloe”, jucată 

în casa hatmanului Constantin Ghica. 

1833 – Prima societate ştiinţifică românească - Societatea de Medici şi Naturalişti, a 

fost înfiinţată la 18 martie 1833, la Iaşi, cu sediul în clădirea unde în 1834 a fost 

inaugurat Muzeul de Istorie Naturală.  

1834 – Este construit primul monument din România: Obeliscul cu lei din parcul 

Copou, monumentul Regulamentului Organic (prima constituţie a Moldovei). 

1834 – Ia fiinţă primul muzeu din România: Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi. 

1839 – Este organizată prima expoziţie românească: "Expoziţia plantelor şi florilor 

exotice". 

1848 – Are loc reprezentaţia primei operete româneşti, “Baba Hârca” de Alexandru 

Flechtenmacher. 

1848 – Iaşul este iniţiatorul Revoluţiei de la 1848, care s-a extins ulterior pe întreg 

teritoriul românesc. 
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1856 – Este inaugurată prima Grădina Botanică din România. 

1857 – Este înfiinţată Banca Nulandt, prima bancă de credit ipotecar din România. 

1857 – Sunt introduse în circulaţie primele timbre poştale, celebrele “Cap de bour”. 

1859 – Prima şcoală medicală cu caracter universitar, din România, Şcoala de chirurgie 

- a fost înfiinţată la Iaşi, de Nicolae Negura şi inaugurată la 30 noiembrie 1859, cu

sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

1860 – Are loc inaugurarea Universităţii din Iaşi, prima universitate din România, în 

clădirea actualei Universităţi de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”. 

1862 – Este tipărită prima lucrare românească de geologie: “Calcarul de la Repedea” 

de Grigore Cobălcescu. 

1868 – Se naşte la Iaşi Emil Racoviţa, primul savant român participant la o expediţie 

ştiinţifică internaţională. 

1876 – Este inaugurat primul Teatru Evreiesc din lume, înfiinţat de Avram Goldfaden. 

1887 – Este tipărită prima publicaţie medicală din România: Revista Medico-

Chirurgicală. 

1893 – Eduard Gruber (1861-1896) este primul cercetător din România în domeniul 

psihologiei artei; a fost primul român care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în 

psihologie, la Leipzig; la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a înfiinţat primul 

laborator de psihologie experimentală din România. 

1896 – Este inaugurat Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”, primul teatru naţional din 

România. 

1910 – Primul laborator de electricitate din România - înfiinţat la Facultatea de Ştiinţe 

(transformată în 1913 în Institutul Electrotehnic), a fost organizat de Dragomir Hurmuzescu 

(1865-1954), membru al unor societăţi ştiinţifice europene (Germania, Franţa), membru al 

Academiei Române (1916) şi membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România. 

1912 – Se naşte la Iaşi George Emil Palade, singurul român laureat al premiului Nobel 

(Fiziologie şi Medicină, 1974). 

1918 – Este inaugurată prima casă memorială din România: Bojdeuca lui Ion Creangă. 

1920 – Prima femeie profesor universitar din România – Elena Puşcariu-Densuşianu 

(1875-1966), a organizat şi a condus, în calitate de medic, prima Clinică de Oftalmologie 
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(Iaşi, 1920), fiind totodată, la nivel mondial, prima femeie profesor universitar la o 

clinică oftalmologică.   

1921 - 1929 – Primul tratat de chimie fizică din România - publicat la Iaşi, în patru 

volume, 1921-1929; autorul tratatului, Petru Bogdan, a fost profesor la Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru al Academiei Române, întemeietorul şcolii de 

chimie-fizică din România (1913). 

1976 – Este inaugurat Muzeul Teatrului, singurul de acest gen din ţară, în casa 

vornicului Alecsandri, fost director al teatrului ce îi poartă numele. 

Prima femeie medic chirurg din România – Marta Trancu-Rainer a absolvit 

Facultatea de Medicină din Iaşi; a efectuat intervenţii chirurgicale în timpul Primului 

Război Mondial, salvând sute de vieţi; a devenit membră a Academiei de Medicină din 

România (1935) şi membră de onoare a Societăţii de Biologie din Bucureşti.  

Prima femeie avocat din România – Ella Negruzzi – a absolvit Facultatea de Drept 

la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1913); a fost prima femeie avocat 

admisă în barou; a activat pentru acordarea drepturilor social-politice ale femeilor, 

implicându-se, alături de intelectuali români, în combaterea fascismului şi războiului, 

pledând pentru libertate şi independenţă naţională. 
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Miercuri, 18 mai | 1400-1730 – Sala Voievozilor 

CURSURI 

14.00 

15.00 

 Rolul câmpului vizual în diagnosticul diferenţial al 

glaucomului vs neuropatii optice  
Nicoleta Anton 

15.15 

16.15 

 Managementul perioperator al pacientului în chirurgia 

oftalmologică 
Otilia Boișteanu, Emilia Pătrășcanu, Oxana Brassai, Vl. Hârtie 

16.30 

17.30 

 Ce am învățat din studiile DRCR.NET 

Ciprian Danielescu 
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Joi, 19 mai | 0830-1050 – Sala Voievozilor 

SESIUNE I 

Moderatori: Anisia-Iuliana Alexa, Sidonia Susanu, Nicolae Ghețu 

08.30 

08.40 

Conjunctivita tarsală atipică - provocări de management și 

terapeutică 
Călina-Anda Sandu, Camelia Margareta Bogdănici, Mădălina-Ioana Bîlha,  

Luana-Simina Dura-Mănăstirean, Marina Gavrilaș, Marta Croitoru, 

Carmen Ecaterina Leferman, R. Monem, G. El Benkiran, Anisia-Iuliana Alexa 

08.40 

08.50 

Chisturi de incluziune epidermală cu localizare orbitară - aspecte 

clinico-terapeutice 
Carmen-Ecaterina Leferman, Cătălina Cucu, Luana-Simina Dura-Mănăstirean,  

Călina Anda Sandu, R. Monem, Marta Croitoriu, Anisia-Iuliana Alexa

08.50 

09.00 

Tumori conjunctivale - strategii de diagnostic și tratament 
Luana-Simina Dura-Mănăstirean, N. Gheţu, Călina-Anda Sandu, Marina Gavrilaș, 

Carmen Ecaterina Leferman, R. Monem, Marta Croitoriu, Camelia Margareta Bogdănici,  

Anisia-Iuliana Alexa 

09.00 

09.10 

Malformațiile congenitale ale regiunii orbitare. Strategii de tratament 
B. Caba, Daniela Botez, I. Gardikiotis, Mara Popescu, Sidonia Susanu

09.10 

09.20 

Traumatismele pleoapelor la pacienţii pediatrici 
Daniela Botez, B. Caba, I. Gardikiotis, Mara Popescu, Sidonia Susanu 

09.20 

09.30 

Marginile oncologice de rezecţie în tumorile perioculare 
Elisa Leonte, R. Neagoe, Snejana Smolenschi, L. Damian, N. Gheţu 

09.30 

09.40 

Reacții cutanate paradoxale post-blefaroplastie – prezentare 

de caz 
Mădălina Mocanu, Camelia Margareta Bogdănici, Mădălina Bejan, Anisia-Iuliana Alexa 

09.40 

09.50 

Chirurgia reconstructivă a pleoapelor în cazurile cu ocluzie 

incompletă a fantei oculare 
G. Ivanov, Irina Russu, Iuliana Șaptefrați

09.50 

10.00 

Ptoza adultului - Caz clinic 
Ala Paduca, Daria Catana  

10.00 

10.10 

Hidrochistoame familiale 
R. Monem, El Ghali Benkiran, Călina-Anda Sandu, Anisia-Iuliana Alexa
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10.10 

10.20 

Abordarea traumatismelor oculopalpebrale complexe în urma 

accidentelor provocate de drujbă 
Călina-Anda Sandu, Mădălina-Ioana Bîlha, Oana-Georgiana Maxim,  

Luana-Simina Dura-Mănăstirean, Marina Gavrilaș, Florentina Severin, Ioana-Alexandra Sandu, 

Anisia-Iuliana Alexa 

10.20 

10.30 

Tenzel sau Hughes pentru reconstrucția pleoapei inferioare? 
Anisia-Iuliana Alexa, Elena Cojocaru, V.C. Mihai, Călina Sandu, Mădălina Bîlha,  

Luana-Simina Dura-Mănăstirean, Alina Cantemir, Camelia Margareta Bogdănici 

10.30 

10.40 

Reconstrucția de nerv facial şi reinserţia ridicătorului pleoapei - 

abordare interdisciplinară 
B. Iosip, C. Grigoraş

10.40 

10.50 

Melanom de corp ciliar cu extensie extrasclerală - abordare 

chirurgicală 
C. Grigoraș, Maxime Croisier, Y. Ben Romdhane, M. Salem, Nicoleta Anton

10.50 – 11.20 PAUZĂ DE CAFEA 
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Joi, 19 mai | 1120-1300 – Sala Voievozilor 

SESIUNE II 

Moderatori: Claudia Florida Costea, Raluca Iorga 

11.10 

11.20 

Manifestările oculare în boala Parkinson 
Claudia Florida Costea, Gabriela Florența Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc, A. Cucu, 

R. Don, Anca Sava, Gabriela Dimitriu, Camelia Margareta Bogdănici

11.20 

11.30 

Urgențe neuro-oftalmologice - aspecte clinice și conduita 

terapeutică 
Mihaela Dana Turliuc, Gabriela Florența Dumitrescu, A.I. Cucu, Gabriela Dimitriu,  

Anca Sava, Camelia Margareta Bogdănici, Claudia Florida Costea 

11.30 

11.40 

O scurtă istorie a chiasmei optice 
Anca Sava, Gabriela Florența Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc, Gabriela Dimitriu, 

A.I. Cucu, I. Salamastrakis, Ș. Turliuc, Camelia Margareta Bogdănici,

Claudia Florida Costea 

11.40 

11.50 

Aspecte histopatologice în tumorile primare de nerv optic - o serie 

de 7 cazuri 
Gabriela Florența Dumitrescu, Claudia Florida Costea, Dana Mihaela Turliuc, B. Dobrovăț, 

Gabriela Dimitriu, A.I. Cucu, Ana Maria Dumitrescu, Anca Sava 

11.50 

12.00 

Managementul edemului papilar unilateral 
Raluca Iorga 

12.00 

12.30 

Simpozion HOYA LENS: MiYOSMART, modul inteligent de a trata 

miopia la copii 
Georgeta Maxim 

12.30 

13.00 

Oftalmologia în contextul noilor tehnologii medicale – aspecte etice 

şi legale 
Beatrice Ioan 

13.00 – 14.00 PAUZĂ 
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Joi, 19 mai | 1400-1600 – Sala Voievozilor 

SESIUNE III 

Moderatori: Camelia Margareta Bogdănici, Alina Cantemir 

14.00 

14.10 

Distrofiile ereditare retiniene – ce modalităţi diagnostice şi 

terapeutice avem? 
Andreea Ciubotaru 

14.10 

14.20 

Numărul norocos este trei… 
Anca Pantalon, Alina Cantemir, Anisia-Iuliana Alexa 

14.20 

14.30 

Vicii de refracție: screening oftalmologic în populația pediatrică 
Camelia Margareta Bogdănici, Cristina Roca, Elena Cătălina Neniu, Denisia Beiu,  

Cornelia Ghilașcu, Rita Atike, Ionela Nechita-Dumitriu, Corina Georgiana Bogdănici 

14.30 

14.40 

Modificări oftalmologice și sistemice în populația pediatrică 

utilizatoare de gadget-uri 
Camelia Margareta Bogdănici, Daniela Gabriela Andronic, Irina Andreea Niagu 

14.40 

14.50 

Dereglări vizuale apărute în urma traumatismului cranio-cerebral 

mediu la copii de vârstă școlară  
Victoria Verejan, E. Bendelic, Jana Bernic  

14.50 

15.00 

Corelațiile între parametrii oculari şi indicii antropometrici la 

pacienţii miopi în populația pediatrică 
Silvia Cristina Sălăvastru, Camelia Margareta Bogdănici 

15.00 

16.00 

Simpozion NOVARTIS: Experiența contează: Beovu în DMLV 

neovasculară 
Moderator: Horia Stanca 

Speakeri: Horia Stanca, Daniel Constantin Brănişteanu, Mihnea Munteanu 

16.00 – 16.40 PAUZĂ DE CAFEA 
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Joi, 19 mai | 1640-1840 – Sala Voievozilor 

SESIUNE IV 

Moderatori: Nicoleta Anton, Răzvan Untu 

16.40 

16.50 

Manifestări neurooftalmologice asociate infecției Covid - serie de 

cazuri 
Ionela Nechita-Dumitriu, Nicoleta Anton, Camelia Margareta Bogdănici 

16.50 

17.00 

Manifestări neurooftalmologice în sarcină 
Ionela Nechita-Dumitriu, B. Doroftei, Nicoleta Anton, Camelia Margareta Bogdănici 

17.00 

17.10 

Angiografia-Tomografie în coerență optică – rol în urmărirea 

pacientului cu scleroză multiplă 
V.C. Donica, Andreea Ciapă, M. Giurgică, Camelia-Margareta Bogdănici

17.10 

17.20 

Demielinizarea și degenerarea axonală în nevrita optică din scleroza 

multiplă: succesiune sau concomitență? 
Andreea Ciapă, I. Chirap-Mitulschi, V.C. Donica, D. Baltag, Camelia Margareta Bogdănici 

17.20 

17.30 

Manifestările imagistice în evaluarea afectării oculare în cadrul 

hipertensiunii intracraniene a adultului 
Aliona Tornea, Veronica Chișcă 

17.30 

17.40 

Provocări diagnostice și terapeutice în afectarea oculară din scleroza 

multiplă 
R. Untu, Diana Rotaru, R. Don, D. Costin

17.40 

17.50 

Neuromielita optică: repere clinice de diagnostic şi tratament 
R. Don, R. Untu, Raluca Iorga, Doiniţa Don, D. Costin, Claudia Florida Costea, 

Camelia Margareta Bogdănici 

17.50 

18.00 

Dereglările vizuale în hipertensiunea intracraniană idiopatică. 

Prezentare de caz 
Cristina Șcerbatiuc, E. Bendelic, Marina Papanaga 

18.00 

18.40 

Simpozion BAUSCH LOMB: Ai grijă de ochii tăi cu ARTELAC UV - 

prevenția sindromului de ochi uscat datorat radiațiilor UV şi luminii 

albastre! 
Kostas Boboridis (Salonic, Grecia) 

Camelia Margareta Bogdănici 



42 

DESCHIDEREA OFICIALĂ RAO 2022 

Camelia Margareta Bogdănici – Preşedinte RAO 2022 

Cuvântul invitaților RAO 2022 

Vitamina D şi retina 
Florian Baltă – Președintele Societății Române de Oftalmologie 
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Vineri, 20 mai | 0900-1040 – Sala Voievozilor 

SESIUNE V 

Moderatori: Eugen Bendelic, Constantin Grigoraş 

09.00 

09.10 

PanOptix IQ în chirurgia cataractei 
Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Cristina Zabolotnii 

09.10 

09.20 

Rolul zincului în patogeneza cataractei legate de vârstă 
Daniela Ticu, Victoria Rusanovschi, I. Jeru 

09.20 

09.30 

Un posibil factor de risc asociat - inhibitorii enzimei de conversie a 

angiotensinei împreună cu tratamentul sistemic de Alpha -1 

Antagonişti pentru sindromul IFIS la pacienţii cu hipertrofie benignă 

de prostată supuşi operaţiei de cataractă 
Cristina Nicula, Anca Rednik, Ariadna Patricia Nicula, D. Nicula, Adriana Elena Bulboacă, 

Karin Horvath 

09.30 

09.40 

Fimoza capsulară cu dislocarea lentilei intraoculare 
E. Bendelic, Tatiana Magla, Cornelia Ceban, Marina Papanaga

09.40 

09.50 

Presbyond - opțiune pentru presbiopi 
M.V. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu, E. Rotaru

09.50 

10.00 

Cristalinul artificial EDOF vivity la pacienți cu chirurgie refractivă 

corneeană 
Monica Gavriş, Emilia Florea, Adela Faraian, V. Strîmbu, Iulia-Maria Gavriş 

10.00 

10.10 

Lentile intraoculare premium: acuitate vizuală optimă și erori 

refractive minime 
Alina Gabriela Gheorghe, M. Moroșanu 

10.10 

10.20 

Experiența personală cu noul pseudofak cu fixare sclerală Carlevale 
C. Grigoraş, Y. S. Ben Romdhane, Maxime Croisier, Nicoleta Anton 

10.20 

10.30 

Cataractă intumescentă cu midriază posttraumatică – soluţie 

chirurgicală 
S. Şter, Crenguţa Mihăilescu, Olimpia Şter, P. Bagosi

10.30 

10.40 

Cataractă corticonucleară, cristalin subluxat posttraumatic – soluţie 

chirurgicală 
S. Şter, Crenguţa Mihăilescu, Olimpia Şter, P. Bagosi

10.40 – 11.10 PAUZĂ DE CAFEA 
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Vineri, 20 mai | 1110-1300 – Sala Voievozilor 

SESIUNE VI 

Moderatori: Ion Cijevschi, Mihai Zemba 

11.10 

11.30 

Transplantul de cornee - provocări chirurgicale şi dificultăți postoperatorii  
D. Chiseliţă, Anisia-Iuliana Alexa, Mădălina Bîlha, Augustina Ceornea, Liliana Ionescu, 

Camelia Margareta Bogdănici 

11.30 

11.40 

Plagă dehiscentă după keratoplastie perforantă – rezolvare 

chirurgicală 
M. Zemba, Alexandra Cătălina Zaharia, Roxana-Elena Rogoz, Otilia-Maria Dumitrescu, 

Mădălina Radu 

11.40 

11.50 

Vedere de peste 20/20 - rezultate la un an după LASIK ghidat 

topografic utilizând un nou software de planificare  
Alina Cantemir, Cătălina Gălățanu, Anisia-Iuliana Alexa, Roxana-Elena Ciuntu,  

Nicoleta Anton, D. Chiseliță  

11.50 

12.10 

Simpozion SIFI: Abordări inovatoare în managementul ochiului uscat 
Camelia Margareta Bogdănici 

12.10 

12.20 

Crosslinking-ul transepitelial în eroziunea corneeană recidivantă 
Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Rodica Bilba 

12.20 

12.30 

Sindrom de apnee de somn asociat patologiei corneene - dificultăți 

de diagnostic şi tratament 
Roxana Elena Ciuntu, Nicoleta Anton, Camelia Margareta Bogdănici, Anisia-Iuliana Alexa,  

Ionela Nechita Dumitriu, D. Chiseliţă 

12.30 

12.40 

Rolul IL-8 în modificările oculare determinate de sindromul de apnee 

de somn 
Roxana Elena Ciuntu, D. Chiseliţă, Camelia Margareta Bogdănici, Nicoleta Anton 

12.40 

13.00 

Simpozion CHIESI FARMACEUTICI: Diagnostic şi tratament în 

neuropatia optică ereditară Leber 
Camelia Margareta Bogdănici 

13.00 – 14.00 PAUZĂ DE PRÂNZ 
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Vineri, 20 mai | 1400-1610 – Sala Voievozilor 

SESIUNE VII 

Moderatori: Dorin Chiseliţă, Valeriu Cuşnir 

14.00 

14.20 

Rolul afecțiunilor sistemice în dezvoltarea și progresia glaucomului 

primitiv cu unghi deschis 
D. Chiseliță, Mădălina Bîlha

14.20 

14.30 

Rolul tumorilor oculare în apariția glaucomului neoplazic 
V. Cușnir, V. Popovici, Doina Bobescu, V. Jr. Cușnir, Ana Șontea

14.30 

15.00 

Simpozion NOVARTIS: Controlul fluidului: brolucizumab în 

tratamentul edemului macular diabetic 
H. Stanca, M. Munteanu

15.00 

15.10 

Glaucomul post-traumatic – o problemă spinoasă 
Ruxandra Pîrvulescu, Alina Popa Cherecheanu 

15.10 

15.20 

Glaucom borderline între oftalmologie și neurologie 
Alina Mihaela Neacşu 

15.20 

15.40 

Simpozion SANTEN: Asocieri medicamentoase în glaucomul primitiv 

cu unghi deschis 
D. Chiseliţă 

15.40 

15.50 

Citicolină – rezultate clinice după 2 ani de administrare 
Ileana Ramona Barac, L. Leuștean, Andrada Artamonov, G. Iorgu 

15.50 

16.00 

Chirurgia glaucomului în perioada non pandemică vs. pandemică 
Nicoleta Anton, D. Haj-Ali, Alisa Bejan, Marina Gavrilaș, M. Salem, Diana Alexandru, Cristina 

Prisăcari, Maria-Cezara Lăcătuşu, Şt. Nemţanu, Ionela Nechita Dimitriu 

16.00 

16.10 

Provocări în tratamentul glaucomului inflamator 
Doina Bobescu, V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu 

16.10 – 16.30 PAUZĂ DE CAFEA 
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Vineri, 20 mai | 1630-1800 – Sala Voievozilor 

SESIUNE VIII 

Moderatori: Dănuţ Costin, Nicoleta Anton 

16.30 

17.00 

Câțiva din pașii unui cabinet de succes 
Sînziana Istrate  

17.00 

17.30 

Medic în pandemie. De la nemijlocire la virtualitate 
Gabriela Oprea 

17.30 

17.40 

Inteligenţa artificială în oftalmologie - aplicaţii practice 
Nicoleta Anton, Silvia Curteanu 

17.40 

17.50 

Utilizarea algoritmilor de clasificare în predicţia glaucomului 
F. Târcoveanu, Nicoleta Anton, D. Chiseliţă, F. Leon, Silvia Curteanu

17.50 

18.00 

Rețelele neurale ale creierului uman vs. rețele neurale artificiale 
D. Costin, Andreea Moraru, Raluca Iorga

19.30 – CINA COLEGIALĂ 
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Sâmbătă, 21 mai | 0830-1010 – Sala Voievozilor 

SESIUNE IX - EPOSTERE 

Moderatori: Nicoleta Anton, Roxana Elena Ciuntu 

08.30 

08.35 

Intrigi de diagnostic în patologia nervului optic 
Ionela Alisa Bejan, Daniela Gabriela Andronic, D. Haj-Ali, Nicoleta Anton 

08.35 

08.40 

Managementul chirurgical al membranei epiretiniene 
Adelina Șușnea, Camelia Margareta Bogdănici, Maria Nagîț, Ilinca Bărbulescu, 

Cristiana Tăpăloagă, V.C. Donica, M. Giurgică 

08.40 

08.45 

DMLV sau vasculopatie polipoidală coroidiană? 
Cristiana Tăpăloagă, Maria Nagîț, Adelina Șușnea, Ilinca Bărbulescu, V.C. Donica, 

M. Giurgică 

08.45 

08.50 

Consecințele statusului procoagulant la adultul tânăr 
V.C. Donica, Camelia-Margareta Bogdănici, Maria Nagîț, Adelina Șușnea, 

Ilinca Bărbulescu, M. Giurgică 

08.50 

08.55 

Vederea în tunel: dificultăți de diagnostic 
Cătălina Elena Neniu, Ionela Nechita-Dumitriu, Camelia Margareta Bogdănici 

08.55 

09.00 

Provocări în diagnosticul diferențial al sângerărilor intraoculare 
Diana Gabriela Alexandru, Cristina Prisăcari, Roxana Elena Ciuntu 

09.00 

09.05 

Exoftalmia bilaterală: provocări de diagnostic și tratament 
D. Haj-Ali, Marina-Daniela Gavrilaş, Ionela-Alisa Bejan, Nicoleta Anton

09.05 

09.10 

Inflamațiile oculare, o cutie a pandorei? 
Marina-Daniela Gavrilaş, D. Haj-Ali, Ștefana Eugenia Moldovanu, M. Salem, Nicoleta Anton 

09.10 

09.15 

Schimbări oftalmice la paciente gravide 
Svetlana Basova, Liliana Fuior-Bulhac, V. Dunaievschi, Elena Cepoida 

09.15 

09.20 

Diagnostice diferențiale ale leziunilor subconjunctivale 
Marta Croitoriu, Carmen Ecaterina Leferman, Călina Anda Sandu, 

Luana Simina Dura-Mănăstirean, Benkiran El Ghali, R. Monem, Anisia-Iuliana Alexa 

09.20 

09.25 

Abordarea clinică a unui caz cu observație de pseudotumoră 

inflamatorie orbitară 
Cristina Roca, Denisia Beiu, Maria Nagîț, Camelia Margareta Bogdănici 
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09.25 

09.30 

Abordarea chirurgicală a carcinomului scuamos periocular - 

caz clinic 
Carmen Ecaterina Leferman, Marta Croitoriu, Benkiran El Ghali, 

Luana-Simina Dura-Mănăstirean, Călina Anda Sandu, R. Monem, Anisia-Iuliana Alexa 

09.30 

09.35 

Sindromul Brown 
Denisia Beiu, Cristina Roca, Camelia Margareta Bogdănici 

09.35 

09.40 

Dificultăți în conduita terapeutică în traumatismele oculare la copil 
Daniela Andronic, Denisia Beiu, Ştefana Eugenia Moldovanu, C. Grigoraș, Nicoleta Anton, 

Camelia Margareta Bogdănici 

09.40 

09.45 

Aspecte clinico-terapeutice în sclerita posterioară 
Maria Nagîț, Cristina Roca, V.C. Donica, M. Giurgică 

09.45 

09.50 

Manifestări clinico-imagistice în simpatoganglionita cervicală 
Daniela Berdaga, Aliona Tornea, Tatiana Magla, V. Baraniuc, Elena Cepoida 

09.50 

09.55 

Celulita orbitară fungică în evaluarea clinic-imagistică 
Anastasia Romanciuc, Stela Blindu, Ala Paduca, V. Cocarcea, Elena Cepoida 

09.55 

10.00 

Evoluția unui caz de melanom malign coroidian în pandemie 
Ana-Maria-Cătălina Hadad, Karin Horvath, Florina Vultur, Noemi Beke  

10.00 

10.10 
Premiere ePostere 

10.10 – 10.30 PAUZĂ DE CAFEA 



53 



54 



55 

Sâmbătă, 21 mai | 1030-1140 – Sala Voievozilor 

SESIUNE X 

Moderatori: Daniel Constantin Brănişteanu, Marius Giurgică 

10.30 

10.40 

Relevanța aspectului histologic în chirurgia membranelor 

epiretiniene maculare idiopatice 
D.C. Brănişteanu, D. Ferariu, M. Danciu

10.40 

10.50 

Poveşti cu “Happy-End” 
M. Giurgică, Adelina Șușnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîţ, Cristiana Tăpăloagă, 

V. Donica

10.50 

11.00 

Studii clinice versus viaţa reală în tratamentul degenerescenţei 

maculare legate de vârsta neovasculară 
M. Giurgică, Adelina Șușnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîţ, Cristiana Tăpăloagă, 
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Introducere. Perimetria computerizată reprezintă unul dintre pilonii principali de 

diagnostic ai patologiei nervului optic. Scopul acestei prelegeri este de a arăta importanța 

cunoașterii rolului câmpului vizual în diagnosticul diferențial al glaucomului cu alte 

patologii ale nervului optic. Majoritatea condițiilor neurooftalmologice pot mima 

neuropatia optică glaucomatoasă, determinând adesea o diagnosticare greșită când sunt 

evaluate de specialistul în glaucom; Neuropatiile optice produc modificări caracteristice ale 

discului optic care reflectă etiologia subiacentă, precum și modelul și amploarea leziunilor 

axonilor celulelor ganglionare retiniene (RGC). De cele mai multe ori se  consideră ca 

glaucomul este atât o neuropatie optică, cât și o boală neuro-degenerativă ireversibilă. 

Morfologia discului în glaucom  se caracterizează prin subțierea marginii neuroretiniene, 

excavarea cupei optice și un raport cupă/disc mai mare. Cu toate acestea, neuropatiile 

optice ischemice anterioare (AION) s-a demonstrat de asemenea, că prezinta unele dintre 

aceste caracteristici după ce edemul  acut al discului optic cedează. În diagnosticul 

diferențial, câmpul vizual poate avea un rol important. Există o serie modificări 

caracteristice ale câmpului vizual care fac distincția dintre cele două entități: insule de 

vedere centrală, defecte de câmp vizual ce nu respectă linia mediană verticală, 

cvadranopsii, hemianopsii  etc. Aceste modificări asociate cu progresia atipică a câmpului 

vizual, paliditate ce depășește excavația, asimetria excavației atunci când presiunea 

intraoculară este simetrică și analiza corectă a ochiului afectat poate ajuta la stabilirea 

corectă a diagnosticului și necesitatea unor investigații imagistice suplimentare  ce ar ajuta 

la o conduita adecvată. 

Concluzii. Cunoașterea adecvată a câmpului vizual, tipul și interpretarea corectă a 

defectelor perimetrice identificate joacă un rol important în posibilitatea diferentierii 

corecte intre diferite patologii ale nervului optic și stabilirea unei conduite terapeutice 

corecte. 
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Introduction. Computerized perimeter is one of the main diagnostic pillars of optic nerve 

pathology. The purpose of this lecture is to show the importance of knowing the role of 

the visual field in the differential diagnosis of glaucoma with other pathologies of the optic 

nerve. Most neuroophthalmological conditions can mimic glaucomatous optic 

neuropathy, often leading to misdiagnosis when evaluated by a glaucoma specialist; 

Optical neuropathies produce characteristic changes in the optic disc that reflect the 

underlying etiology, as well as the pattern and extent of retinal ganglion axon (RGC) lesions. 

Glaucoma is often considered to be both an optic neuropathy and an irreversible neuro-

degenerative disease. Disc morphology in glaucoma is characterized by thinning of the 

neuroretinal margin, excavation of the optic cup and a higher cup / disc ratio. However, 

anterior ischemic optic neuropathy (AION) has also been shown to have some of these 

characteristics after acute edema of the optic disc subsides. The visual field can play an 

important role in differential diagnosis. There are a number of characteristic changes in 

the visual field that distinguish between the two entities: islands of central vision, visual 

field defects that do not respect the vertical midline, quadranopsia, hemianopsia, etc. 

These changes associated with atypical visual field progression, pallor exceeding the 

excavation, excavation asymmetry when the intraocular pressure is symmetrical and 

proper analysis of the affected eye can help establish the correct diagnosis and the need 

for additional imaging investigations that help proper conduct. 

Conclusions. The adequate knowledge of the visual field, the type and the correct internet 

of the identified perimeter defects play an important role in the possibility of the correct 

differentiation between different pathologies of the optic nerve and the establishment of 

a correct therapeutic conduct. 
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De cele mai multe ori, intervențiile chirurgicale din sfera oftalmologică sunt realizate sub 

efectul anesteziei locale, consecințele sistemice pentru pacienți fiind minime. Provocările 

apărute se referă în general la comorbiditățile acestor pacienți, care au în general o vârstă 

înaintată. De asemenea, uneori este necesară administrarea anesteziei generale, precum 

în intervențiile chirurgicale mai extinse, care vizează orbita, cele de durată îndelungată, 

precum și în cazul pacienților cu patologie neurologică cronică (demență, tremor al 

extremității cefalice), in care este dificilă menținerea unei poziții fixe. Pacientul pediatric 

presupune adesea o abordare similară, având în vedere cooperarea suboptimală pe 

durata intervenției chirurgicale. 

Pentru a obține o evoluție optimă a pacientului, se impune un management perioperator 

multidisciplinar, cu efectuarea de explorări paraclinice și administrarea de tratamente 

personalizate. 
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Scop. Evidențierea particularităților clinice și terapeutice în fața unei conjunctivite atipice. 

Material și metodă. Inflamația conjunctivală tipică apare în urma unei infecții, alergii sau 

iritații. Cele mai comune simptome sunt hiperemia și prezența unor secreții conjunctivale, 

însă în funcție de etiologie poate să apară un anumit grad de disconfort, senzație de 

mâncărime sau chiar o ptoză secundară. Ilustrăm cazul unui pacient ce prezintă încă din 

copilărie o formă de conjunctivită recurentă cu prezența unei hiperplazii a conjunctivei 

tarsale superioare dispusă sub forma unor placarde la ambii ochi. Atât în urma exciziei 

simple a formațiunii cât și după reconstrucția cu mucoasă bucală, leziunile au recidivat. 

Examenul biomicroscopic al polului anterior și fundul de ochi sunt în limite normale, iar 

acuitatea vizuală este 1 fc la ambii ochi.  

Rezultate. A fost ridicată suspiciunea unei conjunctivite lemnoase, iar în acest sens a fost 

măsurată activitatea și concentrația plasminogenului. S-a efectuat excizia completă cu 

margini de siguranță a leziunii, iar postoperator s-a administrat un tratament topic cu 

heparină și ciclosporină. Evoluția postoperatorie la 1 lună și 3 luni a fost favorabilă. 

Concluzii. Cazul relatat aduce argumente asupra atenției deosebite care trebuie acordată 

în fața unei conduite diagnostice și terapeutice optime. În managementul unui caz atipic 

de conjunctivită este foarte important să ne folosim de toate resursele posibile cu scopul 

de a asigura toate demersurile terapeutice pentru evoluția favorabila a cazului. 
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Purpose. Highlighting the clinical and therapeutic features when facing with atypical 

conjunctivitis. 

Material and method. Typical conjunctival inflammation occurs as a result of an infection, 

allergy or irritation. The most common symptoms are hyperemia and discharge, but 

depending on the etiology there may be a gritty sensation, itching or even a secondary 

ptosis. We illustrate the case of a patient who has had a form of recurrent conjunctivitis 

since childhood with the presence of a hyperplasia of the upper tarsal conjunctiva 

arranged as placards in both eyes. After many surgeries - simple excision, reconstruction 

with the oral mucosa, the lesions reappeared. Biomicroscopic examination of the anterior 

pole and fundus of eye are within normal limits, and visual acuity is 1 sc in both eyes. 

Results. The suspicion of the disease was ligneous conjunctivitis so we measured the 

plasminogen activity and concentration. Complete excision with safety margins of the 

lesion was performed, and postoperative topical treatment with heparin and cyclosporine 

was administered. The postoperative evolution at 1 and 3 months was favorable. 

Conclusion. The reported case highlights the importance that has to be paid for good 

diagnosis and therapeutic approaches. When managing an atypical case of conjunctivitis, 

it is very important to use all possible resources in order to ensure all therapeutic steps for 

the favorable evolution of the case. 
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Chisturile de incluziune epidermală cu localizare perioculară sunt entități patologice cu 

prezentări clinice și radiologice variabile ce trebuie luate în considerare în diagnosticul 

diferential al leziunilor chistice intraorbitare. Această lucrare prezintă aspectele clinice, 

radiologice precum și rezultatele chirurgicale a 2 cazuri de chisturi de incluziune 

epidermală cu localizare diferită: la nivelul orbitei respectiv la nivelul tarsului pleopei 

superioare, fără antecedente de traumă, intervenție chirurgicală sau inflamație a 

pleoapelor. Într-unul din cazuri biopsia excizională a evidențiat o formațiune globulară de 

mari dimenisiuni atașată ferm de placa tarsală, iar în celălalt caz examinarea clinică a 

evidențiat o formațiune tumorală ovalară, de consistență moală localizată pe topografia 

unghiului extern al orbitei drepte, a cărei prezență și dimensiuni au fost descrise și cu 

ajutorul tomografiei computerizate. Secțiunile histopatologice au demonstrat prezența 

unor formațiuni chistice tapetate de epiteliu scuamos keratinizat în concordanță cu 

diagnosticul de chist epidermoid. În ambele cazuri, tratamentul chirurgical a urmărit 

excizia formațiunii cu obținerea de rezultate estetice favorabile. Particularitățile acestor 

cazuri sunt reprezentate de localizarea și dimensiunile mari ale formațiunilor tumorale 

care cresc dificultatea abordului chirurgical. De asemenea, sunt rar descrise în literatură 

cazuri de chist de incluziune epidermală aderentă la tars.  
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Periocular epidermal inclusion cysts are pathological entities with variable clinical and 

radiological presentations and should be considered in the differential diagnosis of orbital 

cystic lesions. This paper presents the clinical and radiological aspects, as well as the 

surgical outcomes of 2 cases of epidermal inclusion cysts with 2 different locations, without 

a history of trauma, surgery or inflammation of the eyelids. In one case the excisional 

biopsy revealed a large globular formation firmly attached to the tarsal plate, and in the 

other case the clinical examination revealed an oval tumor formation, of soft consistency, 

located on the topography of the outer angle of the right orbit. Its presence and 

dimensions were also described using computed tomography. Histopathological sections 

demonstrated the presence of cystic formations lined with keratinized squamous 

epithelium in accordance with the diagnosis of epidermoid cyst. In both cases, the surgical 

treatment followed the excision of the formation, obtaining favorable aesthetic results. The 

peculiarities of these cases are represented by the location and large size of the tumor 

formations, that increase the difficulty of the surgical approach. Cases of cyst of epidermal 

inclusion adhering to the tarsus are also rarely described in the literature. 
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carcinoma scuamocelular 

Scop. Prezentarea strategiilor de diagnostic și a conduitei terapeutice optime la pacienții 

cu formațiuni conjunctivale. 

Material și metodă. Un lot de 11 pacienți care s-au adresat Clinicii I Oftalmologie pentru 

evaluarea unor formațiuni de suprafață oculară apărute in urmă cu 24±6 luni. 

Rezultate. A fost efectuată excizia chirurgicală a formațiunilor în limite de siguranță 

oncologică cu rezultate anatomice si funcționale optime pe termen lung și examenul 

anatomopatologic al pieselor de rezecție pentru stabilirea diagnosticului de certitudine. La 

cazurile la care din punct de vedere clinic am suspicionat ca ar fi un carcinom 

scuamocelular, preoperator s-a administrat 5-fluorouracil 1%  în scopul reducerii în 

dimensiuni a formațiunii și intraoperator mitomycin C 0,3%-2 minute. Examenul 

anatomopatologic a relevat 4 cazuri de carcinom scuamocelular la 3 dintre acestea s-a 

conservat globul ocular și acuitatea vizuală și s-a recomandat postoperator administrare 

topică de chimioterapic 5-fluorouracil 1% pentru prevenirea recidivei, iar la cel de-al 4-lea 

caz s-a impus exenterația. 

Concluzii. Formațiunile de suprafață oculară ridică numeroase dificultăți de diagnostic și 

tratament. Cazurile relatate aduc în atenție importanța diagnosticului diferențial în 

vederea abordării optime din punct de vedere chirurgical, dar și al  diagnosticului de 

certitudine stabilit de examenul anatomopatologic. Carcinomul scuamocelular 

conjunctival impune o excizie cu margini de siguranță oncologică, dar uneori limitele de 

excizie din profunzime ar presupune o chirurgie mai radicală. 
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Purpose: To present the diagnostic strategies and the optimal therapeutic choice in 

patients with conjunctival tumours. 

Material and method: A group of 11 patients who approached the Ophthalmology Clinic 

I for the evaluation of some ocular surface formations that appeared 24 ± 6 months ago. 

Results: The surgical excision of the formations in oncological safety limits was performed 

with optimal long-term anatomical and functional results and the anatomopathological 

report of the resection pieces to establish the certainty diagnostic. In cases where we 

clinically suspected a squamous cell carcinoma,topical 5-fluorouracil 1% was used 

preoperatively to reduce the size of the carcinoma and intraoperative mitomycin C 0.3% -

2 minutes. Histopathological examination revealed 4 cases of squamous cell carcinoma in 

3 of them the eyeball and visual acuity were preserved and postoperative topical 

administration of chemotherapeutic 5-fluorouracil 1% was recommended to prevent 

recurrence and in the 4th case the exenteration was imposed. 

Conclusions: Ocular surface formations raise many difficulties of diagnosis and treatment. 

The reported cases draw attention to the importance of the differential diagnosis to have 

the optimal approach from a surgical treatment, but also to define a certainty diagnosis by 

the anatomopathological examination. Conjunctival squamous cell carcinoma requires 

excision with oncological safety margins, but sometimes the limits of deep excision would 

require more radical surgery. 
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Cuvinte cheie: ambliopie, coloboma, ptoză palpebrală, despicături faciale, hemangioame, reconstrucție 

funcțională 

Scop. Malformațiile congenitale ale pleoapelor pot fi cauzate de tulburări ale formării 

(săptămânile 6 și 8 de gestație) sau ale diferențierii (al treilea trimestru de sarcină). 

Defectele congenitale pot implica țesutul moale palpebral, sau suportul osos și țesutul 

moale adiacent. Aceste defecte pot apărea ca un exces, deficiență sau formare aberantă a 

unuia din componentele anatomice. Scopul acestui studiu a fost de a revizui cele mai 

frecvente malformații congenitale ale pleoapelor, în vederea stabilirii celei mai bune 

conduite terapeutice. 

Material și metodă. Vom include în studiul nostru pacienți pediatrici, care au avut nevoie 

de reconstrucție ce presupune participarea chirurgilor plasticieni, pacienți internați în 

cadrul Secțiilor de Chirurgie ale Spitalului de Copii ”Sfanta Maria” Iași. 

Rezultate. Majoritatea intervențiilor de reconstrucție s-au adresat corecției ptozei 

palpebrale sau exciziei unor formațiuni vasculare, cum ar fi hemangioamele. Toate 

operațiile de reconstrucție s-au adresat defectelor de părți moi.  

Concluzii. Momentul operator al reconstrucției palpebrale depinde de natura și 

severitatea malformației. Evaluarea preoperatorie trebuie făcută meticulos, și se 

recomandă și un consult oftalmologic. Scopul reconstrucției, indiferent de metoda folosită 

este de a preveni ambliopia. Reconstrucția vizează refacerea țesutului moale, repararea 

mușchilor și a suportului fibrocartilaginos, corectarea producției lacrimale și a drenajului. 
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Aim. The congenital deformities of the eyelids can be caused by either failure of formation 

(week 6 to 8 of gestation) or failure of differentiation (third semester of gestation). The 

pathology of eyelids can involve soft tissue only, or bone and soft tissue. It can arise as an 

excess, deficiency or an aberration from any anatomic components. The purpose of this 

paper was to revise the major congenital deformities and to establish the most adequate 

treatment options. 

Material and method. We have studied the cases of children with congenital eyelid 

deformities and in the last 10 years, patients admitted in the Surgery Clinics of the ”Sfanta 

Maria” Hospital, and who required Plastic Surgery intervention.  

Results. Most of the surgical reconstruction was done for eyelid ptosis, or vascular tumors 

such as hemangioma. The reconstructive options targeted the soft tissue deformities.  

Conclusions. The timing of the surgical repair of the eyelids depends on the nature of the 

deformities. The preoperative assessment must be done carefully, and with the help of an 

ophthalmologist when needed. The purpose of the reconstruction, no matter it addresses 

the soft tissues or the bones, is to prevent the amblyopia. The reconstruction options 

should include the repair of the muscles, adequate soft tissue coverage, repair of the 

fibrocartilaginous support and tear production and drainage. 
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Cuvinte cheie chirurgie oculoplastică, periocular, cancer, margini de rezecție, reconstrucție 

Cele mai frecvente tumori de piele cu localizare perioculară sunt carcinomul bazocelular 

(BCC) și carcinomul scuamocelular (SCC). Cea mai frecventă patologie malignă, 

reprezentând 90%-95% din tumorile maligne ale pleoapelor, este BCC. SCC reprezintă 5%-

10% dintre acestea. Intervenția chirurgicală oculoplastică este tratamentul standard 

curativ și poate obține rezecția completă a tumorii, restaurarea funcțională a pleoapei, 

protecția suprafeței oculare și rezultate estetice satisfăcătoare. Cel mai important factor 

de prognostic în tratamentul chirurgical este reprezentat de marginile de rezecție 

oncologică. Rezecția chirurgicală cu margini libere, inclusiv limita profundă, rămâne cel mai 

important obiectiv al unei intervenții chirurgicale de succes. Din cauza localizării, cancerul 

periocular este considerat cu risc înalt. Există o frecvență mai mare a marginilor pozitive în 

tumorile localizate la nivelul cantului intern al ochiului, datorată intenției de a corecta 

defectul fără a compromite funcția și estetica. Marginile insuficiente de excizie cauzate de 

limitările anatomice și funcționale sunt asociate cu o rată de recurență crescută. Din acest 

motiv, respectarea ghidurilor internaționale în tratamentul acestor afecțiuni este 

obligatorie pentru obținerea siguranței oncologice, fiind obiectivul principal în chirurgia 

oculoplastică. Tumorile cu risc înalt sunt cel mai bine tratate folosind tehnica MOHS cu 

reconstrucție întârziată sau rezecție chirurgicală cu margini mari (aproximativ 10 mm) și 

evaluarea limitelor de siguranță și a marginilor de rezecție profunde. Când excizia se 

consideră a fi incompletă, reconstrucția este amânată până la rezultatul anatomopatologic 

final. Cazurile clinice vor exemplifica margini și posibilități de reconstrucție. În practica 

noastră, marginile de rezecție intraoperatorii mari sunt asociate cu recurențe extrem de 

rare.  
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The most common types of periocular skin cancers are basal cell carcinoma (BCC) and 

squamous cell carcinoma (SCC). The most common eyelid malignancy, with 90%-95% of 

malignant eyelid tumors is BCC. SCC represents 5%–10% of eyelid malignant tumors. 

Oculoplastic surgery is the curative standard treatment and can obtain tumor clearance, 

functional restoration of the eyelid, protection of the ocular surface and satisfying aesthetic 

results. The most important prognosticator in the surgical treatment is the oncologic 

resection margin. Surgical resection with clear margins, including deep margins, remains 

the most powerful objective of a successful extirpative surgery. Based on the location, 

periocular cancer is classified as high risk. There is a higher frequency of incomplete 

margins in tumors from the inner corner of the eye influenced by the intention to repair 

the defect without compromising function and cosmetic appearance. Narrow excision 

margins due to anatomic and functional constraints are associated with increased 

recurrence rate.  For this reason, following the international guidelines in treating these 

high-risk malignancies is mandatory to obtain oncological safety, which is the primary goal 

in oculoplastic surgery. High risk tumors are best treated with MOHS Surgery and delayed 

reconstruction or with larger margins (up to 10 mm) with limits and deep margins 

assessment. Whenever excision is allegedly incomplete, delayed reconstruction is 

recommended until the final pathology report is available. Clinical cases will show margins 

and reconstruction. In our hands, large intraoperative margins results in extremely rare 

recurrences. 
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Reacții cutanate paradoxale post-blefaroplastie - 
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Cuvinte cheie: blefaroplastie, eczemă, reacție paradoxală 

Introducere. Abordarea chirugicală a pleoapelor a câștigat în ultimele decenii o 

adresabilitate considerabilă având în vedere beneficiile estetice și funcționale. 

Blefaroplastia este o intervenție ce se adresează persoanelor care necesită îndepărtarea 

excesului de piele și grăsime de la nivelul pleoapelor, responsabile de prezența ridurilor și 

laxității perioorbitare inestetice și a ptozei mecanice. 

Material și metodă. Pacient în vârstă de 63 ani se prezintă în Clinica de Oftalmologie 

pentru cura chirugicală a ptozei palpebrale mecanice induse de dermatochalazis. S-a 

practicat blefaroplastie superioară cu excizia grăsimii periorbitare asociate fără 

evenimente intraoperatorii și reacții adverse imediate. La externare se recomandă 

antibioterapie orală în asociere cu terapie topică cu antibiotic și corticoid. Îndepărtarea 

firelor de sutură se practică după 7 zile când se constată evoluția  favorabilă a procesului 

de vindecare. După 14 zile, pacientul dezvoltă la nivelul pleoapelor superioare leziuni 

eritemato-edematoase, roșii-violacei, acoperit de scuame alb-sidefii, context în care se 

solicită Consult Dermatologic. Aspectul clinic coroborat cu simptomele locale susțin 

diagnosticul de eczemă. 

Discuții. Eczema palpebrală este o dermatoză inflamatorie pruriginoasă. Trauma locală 

este unul dintre factorii fizici incriminați în etiologia eczemei palpebrale. Leziunile apărute 

la 3 săptămâni post-blefaroplastie au fost considerate o reacție paradoxală post-

traumatică tardivă cu substrat inflamator. Terapia s-a bazat pe aplicații locale de 

dermocorticoid asociat cu antibiotic. Pentru prevenirea recidivelor s-a recomandat un 

imunomodulator local asociat cu un produs dermatocosmetic emolient. Leziunile au 

evoluat spre vindecare completă cu restitutio ad integrum. 
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Concluzii. Riscurile blefaroplastiei chirugicale sunt minime, majoritatea fiind reacții 

adverse locale: echimoze, edem, jenă dureroasă care se remit în 7-14 zile. Subliniem însă 

posibilitatea apariției unor reacții cutanate paradoxale din care derivă necesitatea 

monitorizării constante a pacienților post-blefaroplastie și abordarea interdisciplinară a 

eventualelor complicații. 

Paradoxical skin reactions post-blepharoplasty – 

case presentation 

Mădălina Mocanu1, Camelia Margareta Bogdanici3, Mădălina Bejan2, 
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Keywords: blepharoplasty, eczema, paradoxical reaction. 

Introduction. The surgical approach to eyelids has gained a considerable number of cases 

in recent decades in terms of aesthetic and functional benefits. Blepharoplasty is an 

intervention aimed at people who need to remove excess skin and fat from the eyelids, 

responsible for the presence of wrinkles and unsightly periorbital laxity and mechanical 

ptosis. 

Material and method. A 63-year-old patient presents to the Ophthalmology Clinic for the 

surgical treatment of mechanical eyelid ptosis induced by dermatochalasis. Superior 

blepharoplasty was performed with excision of the associated periorbital fat without 

intraoperative events or immediate adverse reactions. At discharge, oral antibiotic therapy 

in combination with topical antibiotic and corticosteroid therapy is recommended. The 

removal of the sutures is practiced after 7 days when the favourable evolution of the 

healing process is noticed. After 14 days, the patient develops erythematous-edematous, 

red-purple lesions on the upper eyelids, covered with white-pearly scales, a context in 

which Dermatological Consultation is required. The clinical appearance corroborated with 

the local symptoms support the diagnosis of eczema.  
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Discussions. Eyelid eczema is an itchy inflammatory dermatosis. Local trauma is one of 

the incriminating physical factors in the aetiology of eyelid eczema. Lesions at 3 weeks 

post-blepharoplasty were considered a paradoxical late post-traumatic reaction with 

inflammatory substrate. Therapy was based on local applications of antibiotic-associated 

with dermocorticoid. A local immunomodulator associated with an emollient 

dermatocosmetic product has been recommended to prevent recurrence. The lesions 

progressed to complete healing with restitutio ad integrum. 

Conclusions. The risks of surgical blepharoplasty are minimal, most being local side 

effects: bruising, edema, painful discomfort that resolves in 7-14 days. However, we 

emphasize the possibility of paradoxical skin reactions from which derives the need for 

constant monitoring of post-blepharoplasty patients and the interdisciplinary approach to 

possible complications. 
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Scop. Evidențierea tacticilor chirurgicale de reconstrucție palpebrală ca etapa 

indispensabilă păstrării integrității globului ocular 

Material și metode. Prezentăm un reviu de cazuri clinice ale pacienților cu virsta 25-70 

ani, cu deformări palpebrale semnificative și risc pentru afectarea integrității globului 

ocular. Deformările palpebrale vizate au fost: ectropion cicatriceal posttraumatic și pe fon 

de neoformatiune palpebrală, ectropion cicatriceal asociat ihtiozei cutanate, deformarea 

operată a pleoapei superioare cu entropion persistent și insuficiența țesutului palpebral. 

Majoritatea pacienților prezentau, la adresare, afectarea semnificativă a suprafeței 

oculare: insuficiența filmului lacrimal, cheratopatie de expunere, în timp ce alții necesitau 

efectuarea ulterioară a intervențiilor reconstructive la nivelul segmentului anterior al 

globului ocular. În cazul neoformațiunilor palpebrale, a fost efectuată excizia acestora în 

limitele țesutului sănătos și plastia pleoapei cu grefă cutanată adiacentă sau de pe 

braț/cartilaj auricular. În cazul deformării operate a pleoapei superioare a fost efectuată 

plastie cu grefă pediculată. În unele cazuri a fost efectuată blefarorafie provizorie sau 

aplicarea lentilei curative. 

Rezultate. În toate cazurile, scopul intervențiilor reconstructive a fost atins: a fost asigurată 

integritatea pleoapei, ocluzia suficientă a fantei oculare, păstrarea filmului lacrimal și 

protecția suprafeței oculare.  

Concluzii. Chirurgia reconstructivă a pleoapelor în cazul neoformațiunilor palpebrale, 

sechelelor traumatice sau pe pleoape deja operate , cu ocluzia insuficientă a fantei oculare 

este o provocare în aspectul tacticii, necesită abord individual și monitorizare 

postoperatorie. 
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Objectives. To emphasize surgical techniques for eyelid reconstruction as a mandatory 

step in maintaining ocular integrity 

Material and methods. We present a review on several clinical cases regarding patients 

aged between 25-70 y.o., with significant lid deformities and an increased risk for the ocular 

integrity. The discussed lid deformities were: cicatriceal posttraumatic and lid tumor-

caused ectropion, lid ectropion associated to cutaneous ichthiosis, operated deformities 

of the upper lid with persistent entropion and lid tissue insufficiency. Most of the patients 

presented with manifest ocular surface abnormalities: ters film insufficiency and 

keratopathy, while others needed an upcoming reconstructive surgery of the anterior 

ocular segment. In cases of lid tumors, the excision within normal tissue limits and lid 

reconstruction with  skin graft or auricularc artilage graft were performed. In cases of 

operated upper lid deformities, we did lid reconstruction with pediculated graft. In some 

cases, a provisory blefarorhaphy or therapeutic lens application was performed. 

Results. In all of the cases, the objectives of reconstructive surgery was reached, eith lid 

integrity, lid fissure closure, tera film preservation and ocular surface protection being 

obtained. 

Conclusions. Reconstruction of the eyelids after excision of lid tumors, traumatic or 

cicatriceal deformation, as well as in operated cases with insufficient palpebral fissure 

closure can be challenging regarding surgical technique, requires an individualized 

approach an postoperative monitorization. 
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miastenia gravis 

Introducere. Blefaroptoza sau căderea pleoapei este urmarea unei leziuni congenitale 

sau dobândite a musculaturii sau inervației pleoapei. Drept urmare, fanta palpebrală se 

ingustează, cîmpul vizual este redus, iar pacientul suferă atît din punct de vedere estetic cît 

și funcțional. Poate fi congenitală  sau dobândită. Cauze diverse precum: neurologică, 

musculară, aponevrotică, traumatică, mecanică.  Oftalmoplegia externă progresivă cronică 

(CPEO) este o afecțiune caracterizată prin paralizia progresivă lentă a mușchilor 

extraoculari. Ptoza este de obicei simetrică și bilaterală iar oftalmoplegia poate să nu 

devină evidentă timp de luni sau ani. Managementul adecvat necesită recunoașterea 

etiologiei exacte și tratarea acesteia în consecință, fie chirurgical sau medical.  

Scopul studiului. Prezentăm cazul unei paciente de 54 ani cu  ptoza bilaterală dobândită, 

suspecție la oftalmoplegia externă cronică progresivă. 

Materiale și metode. Pacienta X.,  54  de ani, în luna martie 2022  s-a adresat pentru o 

consultație oftalmologică in cadrul Spitalului Clinic Republican “T. Moșneaga” cu acuzele - 

căderea  progresivă, bilaterală a pleoapei superioare.  Examenul oftalmolgic a relevat  AV- 

20/20 OU. S-a constatat prezența unei ptoze simetrice, bilaterale, parțiale cu torticolis. 

Gradul ptozei a fost apreciat prin măsurarea fantei palpebrale - 4 mm, funcției levatorului 

palpebral – 6 mm și distanței margine-reflex -2 mm (MRD), pliul palpebral superior - absent. 

Motilitatea globilor ocular - redusă superior.  Examinarea polului anterior și posterior nu a 

relevat modificări patologice. Au fost indicate analize de laborator, imagistice (CT cerebral 

și a cutiei toracice + mediastinului), consultația medicului neurolog și endocrinolog. Ptoza 

bilaterală a fost corectată chirurgical prin suspendarea pleoapei la mușchiul frontal cu 

material sintetic. 

Rezultate și concluzii. Rezultatele examenelor clinice, de laborator, imagistice au fost 

sugestive pentru oftalmoplegia externă cronică progresivă, dar la moment nu a fost 

confirmată genetic. Determinarea cauzei ptozei dobândite este esențială pentru alegerea 

tacticii de tratament ulterior. Controlul simptomelor poate îmbunătăți semnificativ 

calitatea vieții pacientului. Munca în echipă (oftalmolog, neurolog, endocrinolog) este vitală 

pentru evaluarea preoperatorie și alegerea celei mai bune opțiuni de tratament. 
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Introduction. Blepharoptosis is the result of a congenital or acquired lesion of the muscles 

or innervation of the eyelid. As a result, the palpebral fissure narrows, the visual field is 

reduced, and the patient suffers both aesthetically and functionally. It can be congenital or 

acquired. Various causes can produce a ptosis: neurological, muscular, aponeurotic, 

traumatic, mechanical. Chronic progressive external ophthalmoplegia (CPEO) is a 

condition characterized by slow progressive paralysis of the extraocular muscles. Ptosis is 

usually symmetrical and bilateral, and ophthalmoplegia may not become evident for 

months or years. Proper management requires the recognition of the exact cause and its 

appropriate treatment accordingly, either surgical or therapeutic.  

The aim of the study: We present the case of a 54-year-old patient with acquired bilateral 

ptosis, suspected with progressive chronic external ophthalmoplegia. 

Materials and methods. Patient X., 54 years old, in March 2022 underwent physical 

examination at the Republican Clinical Hospital “T. Moșneaga” with complains - 

progressive, bilateral fall of the upper eyelid. The ophthalmological examination revealed 

AV-20/20 OU. The presence of a symmetrical, bilateral, partial ptosis with torticollis was 

found. The degree of ptosis was assessed by measuring the palpebral fissure - 4 mm, the 

function of the levator palpebrae superioris muscle - 6 mm and the margin-reflex distance 

-2 mm (MRD), the upper eyelid fold - absent. Eyeball motility - superior reduced.

Examination of the anterior and posterior segments did not reveal any pathological 

changes. Laboratory analysis, imaging (brain and chest CT), neurological and 

endocrinological consultations were indicated. Bilateral ptosis was surgically corrected by 

suspending the eyelid to the frontal muscle with synthetic material. 

Results. The results of clinical, laboratory, imaging examinations were suggestive of 

progressive chronic external ophthalmoplegia, but have not been genetically confirmed.  

Conclusions. Determining the cause of acquired ptosis is essential for choosing the 

appropriate treatment option. Symptom control significantly improves patient's quality of 

life. Teamwork (ophthalmologist, neurologist, endocrinologist) is vital for preoperative 

evaluation and choosing the best treatment option.  
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Hidrochistoame familiale 
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Cuvinte cheie hidrochistoame, chisuri palpebrale 

Hidrochistomul face parte din grupul de tumori benigne ale glandelor sudoripare. 

Mărimea acestuia este de obicei între câțiva mm până la 1,5 cm în cazuri mai rare. În acest 

raport dorim să evidențiem cazuri clinice rare de hidrochistoame palpebrale cu aspect 

familial. Doi frați (un frate și o soră) în vârstă de 40, respectiv 41 de ani s-au prezentat în 

clinică din considerente de ordin estetic și funcțional. În cazul pacientului de sex masculin 

multiple hidrochistoame au fost evidențiate la examenul clinic la nivelul pleoapei 

inferioare, unele cu diamtreu de aproximatix 1 cm ceea ce inducea modificări semnificative 

funcționale. Chisturile fiind de mari dimensiuni s-a decis intervenția chirurgicală erapizată, 

cate o intervenție chirurgicală pentru fiecare pleoapă inferioară. În situația pacientei de de 

sex feminine, leziunile chistice au fost de mici dimensiuni și, chiar dacă au implicat bilateral 

atât pleoapele superioare, cât și cele inferioare s-a reușit excizia completă a tuturor 

leziunilor chistice într-o singură intervenție. Evoluția a fost favorabilă în ambele cazuri. 

Particularitatea cazurilor este dată de posibila transmitere familială, dar și de forma atipică 

a hidrochistoamelor cu leziuni multiple (7 în cazul pacientei și 11 în cazul pacientului) și de 

mari dimensiuni. 
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Keywords: hydrocystoma, familial Hydrocystoma, Eyelid cyst 

Hydrocystoma is part of the group of benign tumors of the sweat glands.  Its size is usually 

between a few mm to 1.5 cm in rare cases.  In this report we would like to highlight rare 

clinical cases of familial-looking palpebral hydrocystomas.  Two brothers (a brother and a 

sister) aged 40 and 41, respectively, came to the clinic for aesthetic and functional reasons.  

In the case of the male patient, multiple histocytomas were revealed at the clinical 

examination at the level of the lower eyelid, some with a diameter of approximately 1 cm, 

which induced significant functional changes.  As the cysts are large, it was decided to have 

a staged surgery, one surgery for each lower eyelid.  In the case of the female patient, the 

cystic lesions were small and, although they involved both the upper and lower eyelids 

bilaterally, the complete excision of all the cystic lesions was achieved in a single 

intervention. The evolution was favorable in both cases.  The particularity of the cases is 

given by the possible family transmission, but also by the atypical form of the histocytomas 

with multiple lesions (7 in the case of the female patient and 11 in the case of the patient) 

and of large size. 
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Abordarea traumatismelor oculopalpebrale 
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Cuvinte cheie: traumatism, plagă, pleoapă, canalicul lacrimal, drujbă, reconstrucție, lambou 

Scop. Relatarea particularităților legate de tehnica de reconstrucție palpebrală si a 

canaliculului lacrimal  după un traumatism cu drujba și exemplificarea procedurii pe o serie 

de cazuri clinice. 

Material și metodă. Trauma regiunii perioculare se poate prezenta sub o largă varietate 

de semne și simptome. Atunci când impactul nu este de o foarte mare intensitate pot să 

apară hemoragii, hematoame, mici escoriații sau lacerații, însă în cazul unui impact 

puternic contuziv sau penetrant putem întâlni plagi, cataractă postraumatică și/sau 

dezlipire de retină. Vom prezenta o serie de pacienți, victime a unor accidente de muncă 

cu drujba ce s-au prezentat în regimul de primiri urgențe cu plăgi palpebrale cu lipsă de 

substanță, unii dintre aceștia prezentând și avulsie de canalicul lacrimal. Globul ocular și 

glandele anexe au rămas intacte, acuitățile vizuale și presiunea intraoculare fiind în limite 

normale. Pacienții au fost internați în urgență și a fost efectuată reconstrucția palpebrală 

prin crearea unor diferite tipuri de lambouri. 

Rezultate. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienții recâștigându-și 

funcționalitatea și motilitatea pleoapelor. Dintre aceștia doar un pacient nu s-a prezentat 

la controalele de rutină. 

Concluzii: Indiferent de gradul pierderii de substanță se impune un examen minuțios atât 

al pleoapelor cât și a globului ocular, iar după refacerea globului ocular (dacă este cazul), 

pleoapele și canaliculii lacrimali pot fi reconstruiți printr-o varietate de tehnici. 

Recunoașterea corectă a structurilor anatomice și cunoașterea și alegerea unei tehnici de 

reconstrucție adecvată poate duce în final la o estetică și funcționalitate a pleoapei 

satisfăcătoare. 
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caused by chainsaw accidents 

Călina-Anda Sandu1,2, Camelia Margareta Bogdănici1,2, Mădălina-Ioana Bîlha1,2, 

Oana-Georgiana Maxim2, Luana Dura-Mănăstireanu2, Marina Gavrilaș2,  

Florentina Severin1, Ioana-Alexandra Sandu1,3, Anisia-Iuliana Alexa1,2 

1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

²Ophthalmology Clinic, „St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania   
3Geriatrics and Geronthology Clinic, „Dr. C.I. Parhon” Clinical Hospital, Iasi, Romania  

Keywords: trauma, wound, eyelid, tear duct, chainsaw, reconstruction, flap. 

Purpose. To ilustrate the particularities of eyelid and tear duct reconstruction techniques 

after a chainsaw trauma and to exemplify the procedures used on a series of clinical cases. 

Material and method. Trauma of the periocular region can occur under a wide variety of 

signs and symptoms. When the impact is not very intense, bleeding, hematomas, small 

abrasions or lacerations may occur, but in the case of a strong contusive or penetrating 

impact someone may experience wounds, post-traumatic cataracts and / or retinal 

detachment. We will present a series of patients, victims of work related chainsaws 

accidents who presented themselves in the emergency room with eyelid wounds with lack 

of substance, some with the avulsion of the tear duct too. The eyeball and adnexal glands 

remained intact, and visual acuity and intraocular pressure were within normal limits. The 

patients were hospitalized in emergency and the eyelid reconstruction was performed by 

creating different types of flaps.  

Results. The postoperative evolution was favorable, the patients regaining their 

functionality and motility of the eyelids. From all of the patients, only one did not come 

back for regular check-ups. 

Conclusions. Regardless of the degree of substance loss, a thorough examination of both 

the eyelids and eyeball is required, and after the restoration of the eyeball (if necessary), 

the eyelids and tear ducts can be reconstructed using a variety of techniques. The correct 

recognition of anatomical structures and the knowledge and choice of a proper 

reconstruction technique can ultimately lead to a satisfying aesthetics and functionality of 

the eyelid. 
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Cuvinte cheie: reconstrucție palpebrală, lambou Hughes, lambou Tenzel 

Introducere. Reconstrucția palpebrală implică înlocuirea unuia sau a ambelor lamele 

palpebrale, în funcție de dimensiunea și poziția anatomică a defectului. Astfel, 

reconstrucția poate fi abordată printr-o varietate de tehnici chirurgicale.  

Material și metodă. Prezentul studiu include 29 de cazuri cu afectare unilaterală a 

pleoapei inferioare cu un defect ce a cuprins peste 1/3 din pleoapă în toată grosimea, 

defectul a survenit posttraumatic sau în urma exciziei unor formațiuni tumorale maligne 

cu limite de siguranță oncologică. Reconstrucția palpebrală s-a realizat prin cu lambou 

Tenzel care permite refacerea pleoapei în toată grosimea (10 cazuri) sau cu lambou 

Hughes care asigură refacerea lamelei posterioare combinat cu un lambou miocutanat de 

vecinătate sau o grefă de piele (19 cazuri). Alegerea tehnicii de reconstrucție a ținut cont 

de asigurarea unui suport vascular adecvat, a confortului și siguranței suprafeței oculare 

și a unui rezultat cosmetic rezonabil. Totodată pentru defectele mai mari de 50% s-a ales 

cu predilecție lamboul Hughes, secționându-se pediculul după 3 săptămâni. O serie de 

factori individuali a influențat alegerea, preferința pacientului, aspectul țesuturilor 

adiacente, laxitatea lor, iar dacă pacientul nu avea o acuitate optimă la ochiul congener s-

a preferat tehnica Tenzel.  

Rezultatele postoperatorii au fost favorabile, atât funcțional, cât și estetic. Complicațiile 

rare survenite în cazul lamboului Hughes asociat cu lambou  miocutanat constau în 

ectropion, retracția pleoapei superioare, iar în cazul lamboului Tenzel raportăm complicații 

precum dehiscența plăgii sau retracție palpebrală cu ușoară asimetrie a înălțimii 

pleoapelor interioare. Aceste complicații s-au rezolvat favorabil ameliorându-se spontan 

sau prin reintervenție chirurgicală. 
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Concluzii. Restaurarea funcționalității palpebrale și asigurarea homeostaziei suprafeței 

oculare reprezintă scopurile reconstrucției pleoapei inferioare, scopuri ce au fost 

îndeplinite prin ambele tehnici utilizate, însă alegerea uneia dintre ele trebuie 

individualizată pentru fiecare pacient.  

Tenzel or Hughes for lower eyelid reconstruction? 

Anisia-Iuliana Alexa1,2, Elena Cojocaru1,4, V.C. Mihai1, Călina Sandu1,2, 

Mădălina Bilha1, Luana Mănăstireanu-Dura2, Alina Cantemir3,  

Camelia Margareta Bogdănici1,2 

1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași 
2Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon ”Iași 
3„Oftaprof” Iași Clinic 
4Emergency Clinical Hospital for Children “St. Maria ”Iaşi 

Keywords eyelid reconstruction, Hughes flap, Tenzel flap 

Introduction. Eyelid reconstruction involves the replacement of one or both eyelid 

lamellas, depending on the size and anatomical position of the defect. Thus, reconstruction 

can be approached through a variety of surgical techniques. 

Material and method. This study includes 29 cases of unilateral damage to the lower 

eyelid with a defect covering more than 1/3 of the eyelid in full thickness, the defect 

occurred post-traumatic or following the excision of malignant tumors with oncological 

safety limits. The eyelid reconstruction was performed with a Tenzel flap that allows the 

full thickness of the eyelid (10 cases) or with a Hughes flap that ensures the restoration of 

the posterior lamella combined with a myocutaneous flap or a skin graft (19 cases). The 

choice of reconstruction technique took into account the provision of adequate vascular 

support, comfort and safety of the ocular surface and a reasonable cosmetic result. At the 

same time, for defects larger than 50%, the Hughes flap was preferred, cutting the pedicle 

after 3 weeks. A number of individual factors influenced the choice like the patient's 

preference, the appearance of the adjacent tissues, their laxity, and if the patient did not 

have optimal acuity in the fellow eye, the Tenzel technique was preferred. 
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The postoperative results were favorable both functionally and aesthetically. Rare 

complications in the case of Hughes flap consist of ectropion, upper eyelid retraction, and 

in the case of Tenzel flap we report complications such as wound dehiscence or eyelid 

retraction with slight asymmetry of inner eyelid height. These complications were resolved 

favorably by spontaneous amelioration or after a second surgery. 

Conclusions Restoring eyelid function and ensuring homeostasis of the ocular surface are 

the goals of lower eyelid reconstruction, goals that have been achieved by both techniques 

used, but the choice of one must be individualized for each patient. 
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Introducere. Traumatismele faciale și orbitopalpebrale au ca rezultat leziuni complexe ale 

mușchilor și nervilor cranieni. Reconstrucția nervilor periferici poate fi o provocare chiar și 

pentru chirurgii experimentați. 

Material și metodă. Prezentam cazul unui pacient care a suferit un accident rutier în urma 

căruia a rezultat secționarea nervului facial stâng și dezinserția mușchiului ridicător al 

pleoapei ipsilateral. S-a efectuat reconstrucția nervului facial cu grefa de sural, si ulterior 

dinamizarea pleoapei prin reinserția mușchiului ridicător al pleoapei la platoul tarsal. 

Rezultate. Reconstrucția nervului facial secționat a avut ca rezultat reluarea motilității 

orbicularului , ulterior efectuindu-se cura chirurgicala a ptozei palpebrale traumatice prin 

reinserția mușchiului ridicător retras in orbita. Rezultatele funcționale și estetice au fost 

bune și au permis reintegrarea socioprofesională a pacientului. 

Concluzii. Traumatismele faciale și orbitopalpebrale complexe necesita un abord 

multidisciplinar. 



112 

Reconstruction of facial nerve and reinsertion of 
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Introduction. Facial and orbitopalpebral traumas result in complex damage to the 

muscles and cranial nerves. Reconstruction of peripheral nerves can be a challenge even 

for experienced surgeons. 

Material and method. We present the case of a patient who suffered a car accident which 

resulted in the sectioning of the left facial nerve and the disinsertion of the lifting muscle 

of the ipsilateral eyelid. Reconstruction of the facial nerve with the sural graft was 

performed, and subsequently the eyelid was stimulated by reinserting the lifting muscle of 

the eyelid at the tarsal plateau. 

Results. The reconstruction of the severed facial nerve resulted in the resumption of 

orbicular motility, subsequently performing the surgical treatment of traumatic eyelid 

ptosis by reinsertion of the retracted lifting muscle into the orbit. The functional and 

aesthetic results were good and allowed the socio-professional reintegration of the 

patient. 

Conclusions. Complex facial and orbitopalpebral injuries require a multidisciplinary 

approach. 
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Melanom de corp ciliar cu extensie exctrasclerală, 

abordare chirurgicală 
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²Clinica Oftalmologie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi 

Introducere. Melanomul de corp ciliar este tipul cel mai agresiv de melanom coroidian, 

fiind  asociat cu rata cea mai ridicată de complicații locale şi sistemice.  

Material și metodă. Este prezentată enucleația lărgită „no touch” a unui melanom de corp 

ciliar cu invazie sclerală și care prezintă metastaze conjunctivale. 

Rezultate. Examenul anatomopatologic al piesei de excizie relevă excizie în limite 

oncologice și absența invaziei tumorale intravascular, perineural și în tranșa de nerv optic. 

Concluzii. În unele cazuri de melanom coroidian cu extensie extrasclerală se poate efectua 

enucleația și excizia lărgită a extensiei tumorale sau se poate recurge la exenterația 

tumorală. Tehnica chirurgicală trebuie adaptată la particularitățile anatomice și gradul 

extensiei tumorale. 
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Melanoma of the ciliary body with extrascleral 

extension, surgical approach 
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Introduction. Ciliary body melanoma is the most aggressive type of choroidal melanoma, 

being associated with the highest rate of local and systemic complications. 

Material and method. Shows the enlarged enucleation "no touch" of a ciliary body 

melanoma with scleral invasion and conjunctival metastases. 

Results. The anatomopathological examination of the excision piece reveals excision 

within oncological limits and the absence of intravascular, perineural and optic nerve 

tumor invasion. 

Conclusions. In some cases of choroidal melanoma with extrascleral extension, 

enucleation and enlarged excision of the tumor extension can be performed or tumor 

exenteration can be used. The surgical technique must be adapted to the anatomical 

features and the degree of tumor extension. 



115 



116 



117 
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Cuvintele cheie: Boala Parkinson, diplopia, halucinații vizuale, dopamină 

Introducere. Boala Parkinson este o boală progresivă, neurodegenerativă a sistemului 

nervos central în care sunt afectate căile dopaminergice și ganglionii bazali. Manifestările 

oculare pot diagnostica și chiar evidenția progresia bolii Parkinson. 

Scopul lucrării noastre este de a realiza o sinteză a literaturii de specialitate cu privire la 

manifestările oculare din Boala Parkinson. 

Material și metodă. Pentru realizarea lucrării am revizuit literatura medicală engleză, 

sintetizând date despre manifestările oculare în boala Parkinson, din următoarele baze de 

date medicale: Pub Med, Med-line. 

Rezultate. Manifestările oculare în Boala Parkinson pot varia de la disfuncții motorii 

(eferente) și senzoriale (aferente). La nivelul ochiului dopamina este un neurotransmițător 

prezent în celulele amacrine, având rolul de a regla activitatea celulor ganglionare, bipolare 

și a fotoreceptorilor. Nivelurile scăzute a acidului γ amino butiric (GABA) au fost menționate 

ca fiind cauza producerii halucinațiilor vizuale in boala Parkinson. Alte manifestări oculare 

întâlnite sunt: scăderea frecvenței clipitului, scăderea sensibilității la contrast, diplopia 

binoculară și blefarospasmul. 

Concluzii. Managementul pacienților diagnosticați cu Boala Parkinson are în vedere 

tratamentul neurologic, dar și cel oftalmologic, cu scopul de a îmbunătăți evoluția, 

prognosticul bolii și calitatea vieții pacientului. 
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Introduction. Parkinson's disease is a progressive, neurodegenerative disease of the 

central nervous system that affects the dopaminergic pathways and basal ganglia. Ocular 

manifestations can diagnose and even highlight the progression of Parkinson's disease. 

Aim of the paper It is to make a synthesis of the literature on ocular manifestations in 

Parkinson's Disease. 

Material and method. For the paper, we reviewed the English medical literature, 

synthesizing data on ocular manifestations in Parkinson's disease, from the following 

medical databases: Pub Med, Med-line. 

Results. Ocular manifestations in Parkinson's disease can range from motor (efferent) and 

sensory (afferent) dysfunction. At the eye level, dopamine is a neurotransmitter present in 

amacrine cells, having the role of regulating the activity of ganglion, bipolar cells and 

photoreceptors. Low levels of γ amino butyric acid (GABA) neurotransmitter inhibitors 

have been reported to cause visual hallucinations in Parkinson's disease. Other common 

ocular manifestations include decreased frequency of blinking, decreased sensitivity to 

contrast, binocular diplopia, and blepharospasm. 

Conclusions. The management of patients diagnosed with Parkinson's Disease takes into 

account the neurological and ophthalmological treatment, in order to improve the 

evolution, prognosis of the disease and the quality of life of the patient. 



119 

Urgențe neuro-oftalmologice - aspecte clinice și 

conduita terapeutică 

Mihaela Dana Turliuc1, Gabriela Florența Dumitrescu2, A.I. Cucu3, 

Gabriela Dimitriu4, Anca Sava5, Camelia Margareta Bogdănici6,  

Claudia Florida Costea6 

1Departamentul de Neurochirurgie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 
2Departamentul de Anatomie patologică, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iaşi, România 
3Clinica a-II-a Neurochirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iaşi, România 
4Clinica a-II-a Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iaşi, România 
5Departamentul de Anatomie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 
6Departamentul de Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvintele cheie:  acuitate vizuală, motilitate oculară, neuro-oftalmologie. 

Introducere. Neuro-oftalmologia este o specialitate care necesită o colaborare strânsă 

între neurologi și oftalmologi. 

Scopul lucrării.  Lucrarea de față are in vedere prezentarea unor aspecte clinice, dar și 

conduita terapeutică in unele urgențe neuro-oftalmologice, frecvent întâlnite în practica 

medicală.  

Material și metodă. Autorii au selectat cazuri reprezentative diagnosticate și tratate în 

Clinicile de Neurochirurgie și Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae 

Oblu”, Iași, Romania, pe parcursul mai multor ani. 

Rezultate. Diagnosticul precoce și tratamentul corect al bolilor neuro-oftalmologice, 

necesită o experiență profesională bogată a medicului neurochirurg, neurolog și 

oftalmolog. In cazurile prezentate am avut in vedere evidențierea manifestărilor oculare in 

diferite urgențe neuro-oftalmologice, internate in Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. 

Nicolae Oblu”, Iași. Dintre simptomele si semnele clinice întâlnite în bolile neuro-

oftalmologice, care pot amenința viața pacientului, amintim: scăderea acuității vizuale, 

ptoza, midriaza, strabismul paralitic și amputarea câmpului vizual.  

Concluzii. Experiența autorilor evidențiază posibilitatea diagnosticării precoce a bolilor 

neuro-oftalmologice, cu scopul de a prioritiza urgențele neuro-oftalmologice și de a stabili 

conduita terapeutică corectă in fiecare caz. 
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Keywords: Visual acuity, ocular motility, neuro-ophthalmology. 

Introduction. Neuro-ophthalmology is a specialty that requires close collaboration 

between neurologists and ophthalmologists. 

Aim of the paper. This paper considers the presentation of some clinical aspects and the 

therapeutic conduct in some neuro-ophthalmic emergencies, frequently encountered in 

medical practice. 

Material and method. The authors selected representative cases diagnosed and treated 

in the Neurosurgery and Ophthalmology Clinics of the “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Emergency 

Clinical Hospital, Iași, Romania, over several years. 

Results. Early diagnosis and correct treatment of neuro-ophthalmic diseases requires a 

rich professional experience of neurosurgeon, neurologist and ophthalmologist. In the 

presented cases we had in mind the highlighting of the ocular manifestations in different 

neuro-ophthalmological emergencies, hospitalized in the “Prof. Dr. Nicolae Oblu” 

Emergency Clinical Hospital, Iași. Among the symptoms and clinical signs encountered in 

neuro-ophthalmic emergencies, which can threaten the patient's life, we mention: 

decreased visual acuity, ptosis, mydriasis, paralytic strabismus and amputation of the 

visual field. 

Conclusions. The authors' experience highlights the possibility of early diagnosis of neuro-

ophthalmic diseases, in order to prioritize neuro-ophthalmic emergencies and to establish 

the correct therapeutic conduct in each case. 
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Cuvintele cheie: anatomie, chiasma optică, nervii optici, vedere binoculară 

Introducere. Chiasma optică este cunoscută în prezent ca fiind locul unde fibrele nervilor 

optici decusează parțial, formând o structură  anatomică de forma literei “X”. De-a lungul 

timpului  aceasta a stârnit multă curiozitate din partea anatomiștilor, fiind interesați de 

structura  și de funcțiile ei. 

Scopul lucrării este de a prezenta o scurtă istorie a anatomiei chiasmei optice, dar și 

disputele științifice cu privire la decusația nervilor optici la nivelul acesteia. 

Material și metodă. Pentru a realiza lucrarea de față, am revizuit literatura de specialitate 

in vederea identificării teroriilor cu privire la înțelegerea structurii anatomice a chiasmei 

optice, din antichitate și până în secolul al-19-lea. 

Rezultate. Din antichitate până în secolul al XVII-lea, încrucișarea nervilor optici era o idee 

controversată și bazată pe speculații, prin sugestia că cei doi nervi optici s-ar incrucișa 

parțial la nivelul chiasmei optice. Descoperirea decusației nervilor optici la nivelul chiasmei  

a fost realizată nu de un anatomist, ci de un medic, de filozoful, matematicianul și fizicianul 

de la Universitatea din Cambridge, celebrul Isaac Newton (1642-1727), reprezentant de 

seamă al Revoluției Științifice. Numeroși oameni de știință au continuat cercetarea acestei 

structuri, încercând să descifreze traiectul corect al nervilor optici, dar și modalitatea de 

încrucișare la nivelul chiasmei, fiind menționate în lucrarea de față mai multe teorii. 

Disputele cu privire la structura anatomică a chiasmei au fost menționate de anatomiști și 
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doctori celebri precum: von Gudden, Cajal, Willbrand, Vater și Heinicke, etc, aceștia 

aducând contribuții importante în elucidarea  structurii anatomice a chiasmei optice, dar 

și despre rolul ei in mecanismul vederii binoculare.  

Concluzii. Disputele științifice de-a lungul istoriei medicale au contribuit la stabilirea 

structurii anatomice a chiasmei optice. Conceptul decusației nervilor optici au furnizat 

explicația formării unei singure imagini la nivelul creierului.  

A brief history of optic chiasm 

Anca Sava1, Gabriela Florența Dumitrescu2, Dana Mihaela Turliuc3, 
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Key words: Anatomy, optic chiasm, optic nerves, binocular vision. 

Introduction. The optic chiasm is now known as the place where the fibers of the optic 

nerve cross, forming an anatomical structure in the shape of the letter X. Over time it has 

aroused much curiosity from anatomists, who were interested in its structure and 

functions. 

Aim of the paper is to present a brief history of the anatomy of the optic chiasm but also 

the scientific disputes regarding the decussation of the optic nerves at its level. 

Material and method. In order to carry out this paper, we have reviewed the literature in 

order to identify theories regarding the understanding of the anatomical structure of the 

optic chiasm, from antiquity to the 19th century. 
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Results. From antiquity to the seventeenth century, the crossing of the optic nerves was a 

controversial idea and based on speculation, by suggesting that the two optic nerves would 

partially intersect at the level of the optic chiasm. The discovery of the decussation of the 

optic nerves at the level of the chiasm was made not by an anatomist, but by a physician, 

the philosopher, mathematician and physicist at Cambridge University, the famous Isaac 

Newton (1642-1727), a prominent representative of the Scientific Revolution. Numerous 

scientists have continued the research of this structure, trying to decipher the correct path 

of the optic nerves, but also the way of crossing the chiasm, being mentioned in this paper 

several theories. Disputes regarding the anatomical structure of the chiasm have been 

mentioned by famous anatomists and doctors such as von Gudden, Cajal, Willbrand, Vater 

and Heinicke, etc., who made important contributions to elucidating the anatomical 

structure of the optic chiasm and the binocular vision. 

Conclusions. Scientific disputes throughout medical history have helped to establish the 

anatomical structure of the optic chiasm. The concept of the decussation of the optic 

nerves provided the explanation for the formation of a single image in the brain. 
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Cuvintele cheie: Diagnostic anatomo-patologic, nerv optic, astrocitom pilocitic, schvanom, meningiom 

Introducere. Tumorile primare de nerv optic au originea la nivelul tecii nervului optic 

(tumori primare) și se formează ca o proliferare a celulelor normale prezente la nivelul 

acesteia (e.g. astrocitele și celulele meningoteliale). Triada clinică oculară a acestor tumori 

sunt: scăderea nedureroasă, progresivă a vederii, atrofia optică și vasele șunt optociliare. 

Scopul lucrării. A fost de a prezenta diverse  aspecte clinice și histopatologice întâlnite în 

tumorile primare de nerv optic. 

Material și metodă. Am realizat un studiu retrospectiv pe pacienții diagnosticați anatomo-

patologic cu tumori primare de nerv optic, tratate chirurgical în Spitalul Clinic de Urgență 

“Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, pe o perioadă de 3 ani (2017-2019). Am identificat 7 pacienți 

(5 femei și 2 bărbați) cu vârste cuprinse intre 14 și 62 ani. Datele clinice și paraclinice ale 

pacienților au fost preluate din foile de observație, iar piesele chirurgicale prelucrate în 

Laboratorul de anatomie patologică fiind colorate cu Hematoxilin-Eozină și 

imunohistochimic. 

Rezultate. În urma examenului anatomo-patologic al pieselor de rezecție de la cei 7 

pacienți am identificat două cazuri de astrocitom pilocitic, 3 cazuri de schvanom și 2 cazuri 

de meningiom de nerv optic. Secțiunile histologice reprezentative au fost supuse 

imunocolorațiilor cu următorii anticorpi: anti-GFAP, anti-proteina S100, anti-EMA, anti-

Vimentin și s-a determinat indicele de legare al Ki-67. 
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Concluzii.  Tumorile primare de nerv optic, deși rare, trebuie abordate din punct de vedere 

interdisciplinar (oftalmologic, neurochirurgical și histopatologic), pentru a asigura un 

management optim al pacienților. 

Histopathological aspects of primary optic nerve 

tumors- a series of 7 cases 
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Introduction. Primary optic nerve tumors originate in the optic nerve sheath (primary 

tumors) and form as a proliferation of normal cells present in the optic nerve (e.g. 

astrocytes and meningothelial cells). The ocular clinical triad of these tumors are: painless, 

progressive loss of vision, optic atrophy, and optociliary shunt vessels. 

Aim of the paper.  It was to present various primary optic nerve tumors in terms of clinical 

and histopathological aspects. 

Material and method.  We conducted a retrospective study on patients diagnosed 

histopathologically with primary optic nerve tumors, treated surgically in the ""Prof. Dr. 

Nicolae Oblu" Emergency Clinical Hospital Iași, for a period of 3 years (2017-2019). We 

identified 7 patients (5 women and 2 men) aged between 14 and 62 years. The clinical and 

paraclinical data of the patients were taken from the observation files, and the surgical 

pieces processed in the Pathological Anatomy Laboratory and stained with Hematoxylin-

Eosin and immunohistochemical stainings.  
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Results. Following the anatomo-pathological examination of the resection pouches from 

the 7 patients, we identified two cases of pilocytic astrocytoma, 3 cases of schwanoma and 

2 cases of optic nerve meningioma. Representative histological sections were 

immunostained with the following antibodies: anti-GFAP, anti-protein S100, anti-EMA, anti-

Vimentin and the Ki-67 binding index was determined. 

Conclusions.  Primary optic nerve tumors, although rare, need to be approached from an 

interdisciplinary point of view (ophthalmological, neurosurgical and histopathological) in 

order to ensure optimal patient management. 
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Managementul edemului papilar unilateral 

Raluca Iorga 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Proeminența capului nervului optic rezultă dintr-o serie de etiologii care pot fi împărțite în 

pseudopapiledem, edemațierea  reală a nervului optic de diferite cauze și papiledemul 

datorat presiunii intracraniene crescute. Tehnicile de imagistică oculară recente, 

neinvazive, cum ar fi tomografie în coerență optică și autofluorescența, precum și 

ultrasonografia în mod B, au îmbunătățit capacitatea de a diferenția pseudopapiloedemul 

de edemul papilar propriu-zis. Determinarea etiologiei este foarte importantă, întrucât 

edemațierea papilei nervului optic poate fi determinată de afecțiuni ce pot pune viața și 

vederea in pericol. Este recomandat ca edemul papilar să fie abordat de o echipă 

pluridisciplinară, și toate etiologiile sistemice și locale să fie excluse.  

Edemațierea capului nervului optic în prezența unei presiuni intracraniane normale este 

predominant unilaterală. Majoritatea cazurilor care prezintă edem papilar unilateral este 

reprezentată de  neuropatiile optice inflamatorii, ischemice și infiltrative, compresia directă 

a nervului optic, neuropatia optică traumatică. Toate acestea  prezintă semne sau 

simptome sistemice  care preced simptomatologia  oculară sau prezintă alte semne 

oftalmologice ce însoțesc edemul papilar. Tratamentul începe cu un diagnostic corect. 

Examenul oftalmologic al pacientului cu edem papilar unilatral include determinarea 

acuității vizuale, examenul pupilar, simțul cromatic, motilitatea oculară și perimetria, la 

care se adaugă examinarea prin tomografie prin coerență optică, ecografie mod B. 

Imagistica prin rezonanță magnetică orbitară este necesară în cazul pacienților suspectați 

de neuropatii optice secundare. Consultul neurologic este obligatoriu în toate cazurile de 

edem papilar. Toți pacienții cu papiledem cronic trebuie să fie monitorizați cu atenție.   

Este recomandată o abordare multidisciplinară a pacientului cu dem papilar unilateral, 

pentru un management cât mai bun al pacientului. 
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The protrusion of the optic nerve head results from a series of etiologies that can be 

divided into pseudopapilledema, actual edema of the optic nerve of various causes, and 

papilledema due to increased intracranial pressure. Recent non-invasive ocular imaging 

techniques, such as optical coherence tomography and autofluorescence, as well as B-

mode ultrasonography, have improved the ability to differentiate pseudopapilledema 

from papillary edema itself. Determining the etiology is very important, as edema of the 

optic nerve head can be caused by life-threatening conditions. It is recommended that 

papillary edema should be addressed by a multidisciplinary team, in order to exclude all 

systemic and local etiologies. 

Edema of the optic nerve head in the presence of normal intracranial pressure is 

predominantly unilateral. Most cases with unilateral papillary edema are inflammatory, 

ischemic and infiltrative optic neuropathies, compressive or traumatic optic neuropathy. 

All of these show signs or systemic symptoms that precede ocular symptoms or other 

ophthalmic signs that accompany papillary edema. Treatment begins with a correct 

diagnosis. 

Ophthalmologic examination of the patient with unilateral papillary edema includes 

determination of visual acuity, pupillary examination, colour visiom, eye motility and 

perimetry, along with examination by optical coherence tomography and mode B 

ultrasound. Orbital magnetic resonance imaging is required in secondary optic neuropathy 

suspected patients. Neurological consultation is mandatory in all cases of papillary edema. 

All patients with chronic papilledema should be closely monitored.  

For a better management of the patient, a multidisciplinary approach of the patient with 

unilateral papillary edema is recommended. 
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Distrofiile ereditare retiniene – ce modalitaţi 

diagnostice şi terapeutice avem? 

Andreea Ciubotaru 

Spitalul de Oftalmologie „Infosan”, Bucureşti, Romania 

Introducere. Distrofiile ereditare retiniene reprezintă un grup de boli genetice care 

afectează retina şi/sau coroida, având o prevalenţa de aproximativ 3 % în populaţia 

generală. Distrofiile ereditare retiniene au modalităţi diferite de transmitere a bolii, ceea ce 

determină gradul severităţii bolii, vârsta de instalare a simptomelor, cât şi semnele clinice 

pe care medicii oftalmologi le observă la examinarea fundului de ochi. 

Material şi metode. Lucrarea îşi propune evidenţierea semnelor si simptomelor care îl 

pot face pe medicul oftalmolog să suspicioneze o distrofie ereditară retiniană (de ex: 

modificările de camp vizual, percepţia alterată a culorilor, fotofobia intensă, nictalopia - 

vedere scazută pe timpul nopţii, metamorfopsii). Este prezentată conduita modernă de 

investigare şi tratament a copilului sau adolescentului cu distrofie ereditară retiniană. În 

practica medicală întâlnim distrofii ereditare maculare (care afectează cu precădere 

macula, de exemplu distrofia maculară juvenilă Stargardt, boala Best) şi distrofii ereditare 

retiniene periferice (în care apare o îngustare a câmpului vizual periferic, de exemplu: 

retinopatia pigmentară, coroideremia).  

Rezultate. Modalităţile de diagnostic ale distrofiilor ereditare retiniene sunt multiple. Cel 

mai frecvent examinarea fundului de ochi ne ridică suspiciunea de distrofie ereditară 

retiniană. Ulterior sunt necesare teste complementare imagistice (precum OCT-tomografia 

în coerenţă optică, AFG- angiofluorografia) şi teste funcţionale ( ERG- electroretinograma, 

EOG- electrooculograma, PEV-potenţiale evocate vizual). Confirmarea finală a 

diagnosticului este dată de testarea genetică, care relevă gena/genele mutante 

răspunzătoare de boala ereditară retiniană.  

Concluzii. În prezent, nu există un tratament disponibil pe scară largă pentru distrofiile 

ereditare retiniene. În ultimii ani, studiile clinice relevă faptul că atât terapia genică, cât şi 

terapia celulară pot juca un rol terapeutic în viitor. În cazurile avansate de retinopatie 

pigmentară de exemplu, implantele retiniene ARGUS II pot îmbunătăţi acuitatea vizuală a 

pacienţilor de la percepţia luminii până la localizarea obiectelor. 
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Hereditary Retinal Dystrophies – what diagnostic 

and therapeutic modalities do we have? 

Andreea Ciubotaru 
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Introduction. Hereditary retinal dystrophies are a group of genetic diseases that affect the 

retina and/or the choroid, with a prevalence around 3% of the general 

population. Different inheritance patterns of retinal dystrophies determine the degree of 

severity, the age of onset of the symptoms as well as the clinical signs at the posterior pole 

of the eye.  

Material and methods. This paper emphasizes the signs and symptoms, which can make 

the ophthalmologist to suspect a hereditary retinal dystrophy (like visual field changes, night 

blindness, metamorphopsia, altered perception of colors). We will present modern clinical 

approach and treatment of hereditary retinal dystrophies. In our medical practice, we find 

macular dystrophies ( starting from macula, the central area of the retina, like Stargardt’s 

disease, Best disease) and perifheral retinal dystrophies ( they cause a gradual reduction 

of the peripheral visual field until it affects the central portion of the vision, like retinitis 

pigmentosa and choroideremia). 

Results. There are many ways to diagnose hereditary retinal dystrophies. The most 

common, examination of the posterior pole raises the suspicion of a hereditary retinal 

dystrophy. Subsequently, complementary imaging tests ( such as OCT- optical coherence 

tomography, AFG- angiofluorography) and functional tests (ERG- electroretinogram, EOG-

electrooculogram, VEP- visually evoked potentials) are required. The final confirmation of 

the diagnosis is given by genetic testing, which reveals the mutant gene responsible for 

hereditary retinal disease. 

Conclusion. Currently, there is no treatment available for hereditary retinal dystrophies. 

The different clinical trials emphasize the fact that both gene therapy and cell therapy may 

play a therapeutic role in the future. In specific advanced cases of patients with retinitis 

pigmentosa, the retinal implant on top of the macula (ARGUS II) improves the visual acuity 

of patients from light perception to locating objects.  
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Numărul norocos este trei… 
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Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Disciplina de Oftalmologie 

Scop. Prezentarea și descrierea unei tehnici chirurgicale pentru rezolvarea exodeviațiilor 

incomitante mari. 

Material și metodă. Pacient în vârstă de 78 ani, cu antecedente cardiovasculare multiple 

și paralizie completă de nerv oculomotor comun cu regenerare aberantă (OS), survenită în 

urma unui accident vascular cerebral; la 6 luni după evenimentul acut cerebrovascular și 

recuperare parțială neurologică sistemică, s-a intervenit chirurgical pentru corecția unei 

exodeviații de 100DP cu absența completă a motilității oculare în teritoriul deservit de 

nervul III. S-a practicat recesie supramaximală de MD Extern (11 mm) și rezecție 

supramaximală MD Intern (10mm) pentru corecția deviației orizontale în poziție primară, 

suplimentar s-a realizat ancorarea transpalpebrală prin fornixul medial a MD Superior și 

MD Inferior cu fir neresorbabil 6.0 pentru menținerea convergenței.  

Rezultate. Postoperator imediat s-a obtinut hipercorecție de aproximativ 15DP. 

Concluzie. În paraliziile de nerv III soluția chirurgicală depinde de tipul paraliziei 

complete/parțiale de nerv III și de existența fenomenelor de regenerare aberantă; 

rezultate bune imediat post-operatorii trebuie urmărite pe termen lung, iar scopul 

principal trebuie să fie obținerea unui aliniament satisfăcător în poziție primară, cu 

sacrificarea funcției motorii la OS. 
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When three is the lucky number… 

Anca Pantalon1, Alina Cantemir2, Anisia Alexa1,3 

Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon” Emergency University Hospital, Iași 

“Oftaprof” Ophthalmology Clinic, Iași 

 Ophthalmology Department, “Gr.T.Popa”  University of Medicine and Pharmacy, Iași 

Aim: Describing a surgical technique adapted for interventions in large incomitant 

exodeviations. 

Material and method. Male patient aged 78, with multiple cardiovascular pathologies and 

recent stroke history (6 months) addresses the clinic for a complete third nerve palsy with 

aberrant regeneration in OS. Preoperatory deviation was 100DP with absent ocular 

motility in all extraocular muscles innervated by the III pair of cranial nerves. We performed 

supra-maximal recession in lateral rectus (11 mm) and supra-maximal resection in medial 

rectus (10mm)  for correcting the horizontal deviation in primary position; in addition for 

maintaining the eye in adduction we used non-absorbable 6.0. traction sutures placed 

through the insertions of the superior and inferior rectus muscles and brought out through 

the extreme medial conjunctival fornices and skin of the upper/inferior eyelid.  

Results. Immediate postoperatory alignment showed mild hypercorrection (15DP 

esotropia). 

Conclusion. In third nerve palsies the surgical solutions depends on the type of paralysis 

(complete or partial), presence or absence of aberrant regeneration, degree of recovery 

and other factors; as such the surgical approach is customized in each case; good 

immediate results must be monitored long term and the main purpose is to obtain 

satisfactory alignment, sacrificing the ocular motility in OS. 
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Modificări oftalmologice și sistemice în populația 

pediatrică utilizatoare de gadget-uri 

Camelia Margareta Bogdănici, Daniela Gabriela Andronic, Irina Andreea Niagu 

Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf.Spiridon”, Clinica I Oftalmologie, Iași 

Cuvinte cheie: Computer Vision Syndrome, copii, dispozitive electronice cu ecran digital 

Scopul lucrării. Evaluarea modificărilor oftalmologice și sistemice secundare utilizării 

dispozitivelor electronice cu ecran digital, cum ar fi laptopul, smartphoneul sau tableta.  

Material și metode. Studiu prospectiv observațional efectuat pe 35 de participanți cu 

vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Participanții au fost împărțiți în 3 loturi astfel: pacienți cu 

tulburări de acomodație, pacienți cu ambliopie și pacienți fără afecțiuni oftalmologice (lot 

martor). Consultul oftalmologic a fost efectuat pentru toți participanții în cadrul Clinicii I 

Oftalmologie a Spitalului de Urgențe “Sf. Spiridon”, Iași, iar consultul afecțiunilor musculo-

scheletale s-a desfășurat la Spitalul de Pediatrie “Sf. Maria”, Iași și a fost efectuat de către 

un medic ortoped pediatru. De asemenea, s-a utilizat un chestionar ce a cuprins 14 

întrebări cu privire la simptomatologia determinată de utilizarea gadget-urilor.  

Rezultate. Media de vârstă a participanților a fost 11,29 ani ± 3,54, predominând copiii de 

sex feminin (62,9% vs 37,1%). Acuitatea vizuală medie atât fără corecție, cât și cu corecție 

din lotul pacienților cu ambliopie a fost semnificativ mai redusă față de cea înregistrată în 

cadrul celorlate 2 loturi (p=0,001), atât la ochiul drept, cât și la ochiul stâng. Aproximativ 1/2 

dintre copiii cu miopie mică erau din loturile tulburări de acomodație și ambliopie 

(p=0,001). Miopie medie aveau 9,1% dintre copiii cu ambliopie (p=0,304), iar hipermetropie 

medie 27,3% dintre pacienții cu ambliopie (p=0,023). Insuficiența amplitudinii de fuziuni în 

convergență (IAFC) s-a identificat la toți copiii cu tulburări de acomodație și la 18,2% din 

lotul ambliopie (p=0,001). Frecvența cazurilor de scolioză a fost de 45,5% atât la lotul cu 

tulburări de acomodație cât și la lotul ambliopie și de 38,5% la lotul martor (p=0,921). Cel 

mai utilizat dispozitiv digital a fost smartphone-ul, utilizat de 77.1% din copii. Din cadrul 

simptomelor care apar cel mai adesea în timpul utilizării dispozitivelor electronice cu ecran 

digital, durerile la nivelul gâtului, umerilor și spatelui s-au întâlnit la 29 de participanți, fiind 

urmate de oboseala oculară întâlnită la 20 de participanți (13 dintre aceștia prezentând 

IAFC).  
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Concluzii. Simptomatologia oftalmologică preexistentă din cadrul loturilor cu ambliopie și 

tulburări de acomodație poate fi exacerbată de utilizarea dispozitivelor electronice cu 

ecran digital. O atenție deosebită trebuie acordată și simptomelor musculo-scheletale, 

care au fost întâlnite într-un număr mare în cadrul tuturor participanților. 

Ophthalmological and systemic changes in the 

pediatric population using gadgets 

Camelia Margareta Bogdănici, Daniela Gabriela Andronic, Irina Andreea Niagu 

Ophthalmology Department,” St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iași 

Keywords: Computer Vision Syndrome, children, digital-screen electronic devices 

Objective. Assessment of secondary ophthalmic and systemic changes in the use of 

digital-screen electronic devices such as laptop, tablet or smartphone.  

Material and methods. Prospective observational study carried out on 35 participants 

aged 6 to 17. The participants were divided into 3 groups as follows: patients with 

accommodative dysfunctions, patients with amblyopia and patients with no eye disease 

(control group). The ophthalmological examination was conducted for all participants in 

the Ophthalmological Clinic of the Emergency Hospital “St. Spiridon”, Iasi, and the 

musculoskeletal disorders consultation was conducted at the Pediatrics Hospital “St. 

Maria”, Iaşi and was performed by a pediatric orthopedist doctor. A questionnaire 

containing 14 questions was also distributed for the symptoms caused by the use of 

gadgets.  

Results. The mean age of participants was 11,29 years ± 3,54, predominantly female 

children (62,9% vs. 37,1%). The mean visual acuity both without and with correction in 

patients with amblyopia was significantly lower than the one recorded in the other 2 study 

groups (p=0,001), both in the right eye and left eye. About 1/2 of the children with low 

myopia were from the amblyopia and accommodative dysfunction study groups (p=0,001). 

Moderate myopia was found in 9.1% of children with amblyopia (p = 0.304), and moderate 

hyperopia in 27.3% of patients from the same study group (p = 0.023). Convergence 

insufficiency was identified in all children with accommodative disorders and in 18.2% of 
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the participants with amblyopia (p = 0.001). The frequency of scoliosis cases was 45.5% in 

both groups with accommodative disorders and amblyopia and in 38.5% of cases from the 

control group (p = 0.921). The most used digital device was the smartphone, being used by 

77.1% of children. Among the symptoms that most often occur during the use of digital-

screen electronic devices, pain in the neck, shoulders and back was found in 29 

participants, followed by eye fatigue in 20 participants (13 of whom presented convergence 

insufficiency).  

Conclusions. Pre-existing ophthalmic symptoms in groups with amblyopia and 

accommodative dysfunctions may be exacerbated by the use of digital-screen electronic 

devices. Particular attention should also be paid to musculoskeletal symptoms, which were 

found in large numbers in all participants. 
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Dereglări vizuale apărute în urma traumatismului 

cranio-cerebral mediu la copii de vîrstă școlară  

Victoria Verejan1, E. Bendelic1, Jana Bernic2 

1Catedra de Oftalmologie,  
2Catedra de Chirurgie Pediatrică, Traumatologie și Ortopedie  

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Chişinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: afecțiuni vizuale, traumatism cranio-cerebral 

Introducere. Conform datelor din literatură incidența traumatismului cranio-cerebral 

(TCC) în rîndul copiilor crește, în progresie  dublă dacă ne referim la grupul de copii de 

vârstă școlară, ceea ce face importantă evaluarea minuțioasă a acestui grup de  pacienți. 

Afecțiunile vizuale apărute în urma unui TCC ar avea un rol definitoriu în formarea acestuia 

ca viitor adult.  

Scop. De a determina și evalua afecțiunile vizuale apărute în urma traumatismului cranio-

cerebral mediu la copii de vârstă școlară.  

Materiale și metode. Studiul caz-control a inclus 48 pacienți spitalizați în cadrul 

departamentului primiri urgente cu diagnoza de TCC mediu și afecțiuni ale analizatorului 

vizual, precum și un lot de 48 pacienți care au reprezentat afecțiuni vizuale dar fără 

suportarea unui TCC în ultimii 5 ani.  

Rezultate:  În grupul de pacienți cu afecțiuni vizuale post TCC în 83,7% cazuri (40 pacienți). 

Sa determinat o alterare tranzitorie a acuității vizuale. Datele autorefractometriei  au 

dezvăluit o ușoară hipermetropie în 18,4-32,7 % cazuri, iar în 4,1%–8,2% cazuri o miopie de 

grad mic. La fel s-au determinat alterări ale câmpului vizual, cu o dereglare de capacitate 

de fixare la 89,8% pacienți cu prezența de scotoame dispersate. Sensibilitatea de contrast 

s-a demonstrat a fi afectată în 94% cazuri post TCC. 

Concluzii. Studiul a evidențiat caracterul și frecvența afecțiunilor vizuale la copii după un 

TCC, care s-au adeverit a fi reversibile după 4 - 6 luni.  
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Visual disturbances after mild traumatic brain 

injury (mTBI) in school aged children 

Victoria Verejan1, E. Bendelic1, Jana Bernic2 

1Department of Ophthalmology,  
2Departmant of Pediatric Surgery, Traumatology and Orthopedics 

“Nicolae Testemiţanu” State University of Medicine and Pharmacy 

Keywords: visual disturbances, mild traumatic brain injury 

Introduction. According to recent statistics the occurence of mTBI among children 

increases, almost double speaking about school aged patients. Thus an important and 

objective examination is crucial. Secondary visual deficiencies misdiagnose impact a future 

development as an adult.   

Aim. To determine and evaluate visual disturbances after mTBI in school aged children. 

Materials and methods. A case-control research has been undergone among 48 

inpatients back at the Emergency Unit Care diagnosed with mTBI and secondary visual 

disturbances compared with 48 outpatients with visual disturbances, but no mTBI in the 

last 5 years.  

Results:  Among researched group have been determined a transient alteration of visual 

acuity in about 83,7% cases (40 patients). Autorefractometry revealed a slight 

hypermetropia in 18,4-32,7 % patients, and 4,1%–8,2% cases a slight myopia. During visual 

field exam decreased fixation with scattered scotomas has been revealed in  89,8% 

patients. Contrast sensibility has been altered in 94% patients after mTBI. 

Conclusion. The research revealed the transient character and the frequency of visual 

disturbances after mTBI in school aged children, that improved in 4-6 months.  
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Corelații între parametri oculari și indici 

antropometrici la pacientul miop în populația 

pediatrică 

Silvia Sălăvastru, Camelia Margareta Bogdănici 

Cuvinte cheie: miopie, lungime axială, echivalent sferic, adâncime cameră anterioară, greutate, înălțime 

La nivel global miopia afectează 27% din populație, fiind unul din principalele motive ale 

adresabilității către medicul oftalmolog în rândul populației pediatrice. Din cauza riscurilor 

asociate cu progresia miopiei, există un interes major în înțelegerea mecanismelor şi 

prevenirea progresiei miopice. 

Scop. Stabilirea unor noi corelații intre erorile refractive şi parametrii oculari, cât şi relația 

cu anumiți indici antropometrici 

Material şi metodă. S-a realizat un studiu prospectiv ce a inclus 122 de ochi de la 61 de 

pacienți băieți şi fete cu vârste cuprinse între 4 si 18 ani, cu erori refractive negative de tipul 

miopie şi astigmatism miopic şi care nu au beneficiat în antecedente de alte tratamente 

sau intervenții chirurgicale care ar putea influența valorile refracției. Pentru toți pacienții 

au fost înregistrați următorii parametri: sexul pacienților, vârsta, refracția obiectivă 

obținută prin autorefractometrie automată, acuitatea vizuală cu corecție (cu optotipi 

diferiți în funcție de vârsta fiecărui pacient), înălțimea exprimată în centimetri, greutatea 

actuală, greutatea la naștere, săptămânile de gestație, lungimea axială, profunzimea 

camerei anterioare. Baza de date a fost construita în EXCEL si a fost prelucrată statistic 

SPSS 18. 

Rezultate. La cazuistica studiată, 30-33% dintre copii prezentau la vârste mai mari, valori 

mai crescute ale axului antero-posterior al globului ocular, nivelul mediu fiind semnificativ 

mai crescut la ambii ochi la sexul masculin, la copiii dizarmonici (+înălțime și +greutate). 

Adâncimea camerei anterioare a globului ocular a înregistrat valori medii semnificativ mai 

crescute la sexul masculin, cu miopie, asociate unei dezvoltări dizarmonice +greutate. La 

ambii ochi, la aproximativ 1/2 dintre copii, s-au asociat valori mai crescute ale axului antero-

posterior cu valori mai crescute ale adâncimii camerei anterioare a globului ocular. 
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Echivalentul sferic nu s-a corelat semnificativ cu sexul, vârsta sau dezvoltarea fizică 

dizarmonică.  

Echivalentul sferic s-a corelat indirect, cu axul antero-posterior al globului ocular, ceea ce 

evidențiază faptul că peste 80% dintre valorile mai crescute ale axului antero-posterior al 

globului ocular drept sau stâng s-au asociat cu valori mai reduse ale echivalentului sferic. 

Corelația dintre echivalentul sferic și adâncimea camerei anterioare a globului ocular a fost 

indirectă, moderată ca intensitate la ambii ochi. 

Concluzii. Exista o corelație semnificativ statistică între echivalentul sferic, lungimea axului 

antero-posterior, adâncimea camerei anterioare, înălțime şi greutate la pacienții înrolați, 

lucru care susține rezultate similare obținute în alte studii din literatura de specialitate. 

Correlations between ocular parameters and 

anthropometric indices in the myopic patient in the 

pediatric population 

Silvia Sălăvastru, Camelia Margareta Bogdănici 

Keywords: myopia, axial length, spherical equivalent, anterior chamber depth, weight, height 

Globally, myopia affects 27% of the population, being one of the main reasons for 

addressability to the ophthalmologist among the pediatric population. Because of the risks 

associated with the progression of myopia, there is a major interest in understanding the 

mechanisms and prevention of myopic progression. 

Purpose. Establishing new correlations between refractive errors and ocular parameters 

as well as the relationship with certain anthropometric indices 

Material and method. A prospective study was performed that included 122 eyes from 

61 male and female patients aged 4 to 18 years, with negative refractive errors such as 

myopia and myopic astigmatism and who had no history of other treatments or 

interventions. which could influence refraction values. The following parameters were 

recorded for all patients: sex of patients, age, objective refraction obtained by automatic 

autorefractometry, corrected visual acuity (with different optotypes depending on the age 
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of each patient), height expressed in centimeters, current weight, birth weight, weeks 

gestation, axial length, depth of the anterior chamber. The database was built in EXEL and 

was statistically processed by SPSS 18 

Results. In the case study studied, 30-33% of children presented at older ages, higher 

values of the antero-posterior axis of the eyeball, the average level being significantly 

higher in both eyes in males, in disharmonious children (+ height and + weight ). The depth 

of the anterior chamber of the eyeball, recorded significantly higher average values in 

males, with myopia, associated with a disharmonious development + weight. In both eyes, 

in about 1/2 of the children, higher values of the antero-posterior axis were associated with 

higher values of the depth of the anterior chamber of the eyeball. The spherical equivalent 

was not significantly correlated with gender, age, or disharmonious physical development. 

The spherical equivalent was indirectly correlated with the antero-posterior axis of the 

eyeball, which shows that over 80% of the higher values of the antero-posterior axis of the 

right or left eyeball were associated with lower values of the spherical equivalent. The 

correlation between the spherical equivalent and the depth of the anterior chamber of the 

eyeball was indirect, moderate in intensity in both eyes. 

Conclusions. There is a statistically significant correlation between the spherical 

equivalent, the length of the antero-posterior axis, the depth of the anterior chamber, 

height and weight in the enrolled patients, which supports similar results obtained in other 

studies in the literature. 
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Manifestări neurooftalmologice asociate infecției 

covid - serie de cazuri 

Ionela Nechita-Dumitriu¹,², Nicoleta Anton¹,², Camelia Margareta Bogdănici¹,²  

¹Departamentul Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, România 

²Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic "Sf. Spiridon" Iaşi, România 

Cuvinte cheie: nevrită optică, celulită orbitară, neuropatie optică ischemică anterioară, SARS-COV2 

Scop. Impactul pandemic la nivel global a cuprins manifestări clinice și din sfera neuro-

oftalmologică. Manifestările neuro-oftalmologice atipice pot fi prezente și în absența 

simptomelor sistemice tipice infecției SARS-COV2.  

Material și metodă. Vă prezentăm o serie de trei cazuri clinice care s-au prezentat în 

Clinica I Oftalmlogie a Spitalului ”Sf. Spiridon” cu manifestări neurooftalmologice asociate 

infecției Covid. 

Rezultate. Cazul 1 este al unui pacient în vârstă de 45 de ani, sex masculin, fără 

antecedente personale patologice generale sau oftalmologice se prezintă acuzând AO 

diplopie binoculară, ochi roșu dureros, hipersecreție lacrimală cu debut brusc de 

aproximativ 4 zile. Cazul 2 este al unei paciente de sex feminin în vârstă de 52 ani cu APP 

generale de infecție SARS COV 2 cu 1 lună anterior prezentării. Se prezintă acuzând 

scăderea AVOD, scotom central pozitiv, precedat de fotopsii și vertij cu tulburări de 

echilibru. Al treilea caz clinic este al unui pacient de sex masculin în vârstă de 55 ani 

cunoscut cu HTA. Acesta se prezintă acuzând scăderea AVOD bruscă, nedureroasă de 

aproximativ 3 săptămâni postimunizare SARS-COV-2 (Vaccin Pfizer prima doză).  

Concluzii. Deși cazurile au fost investigate rapid și eficient iar tratamentul a fost 

administrat adecvat, în echipă multidisciplinară (cazurile 1 și 3), evoluția nu a fost favorabilă 

în toate cele trei situații.  
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Neurophthalmological manifestations associated 

with covid infection - series of cases 

Ionela Nechita-Dumitriu¹,², Nicoleta Anton¹,², Camelia Margareta Bogdănici¹,²  

¹University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Surgery Department, Iasi, Romania 

²Ophthalmology Clinic "St. Spiridon" Iasi, Romania 

Keywords: optic neuritis, orbital cellulitis, anterior ischemic optic neuropathy, COVID-19. 

Purpose. The global pandemic impact has included clinical and neuro-ophthalmic 

manifestations. Atypical neuro-ophthalmic manifestations may be present in the absence 

of systemic symptoms typical of COVID-19 infection. 

Material and method. We present a series of three clinical cases that were presented in 

the I Ophthalmology Clinic of the Hospital “St. Spiridon” with neuroophthalmological 

manifestations associated with Covid infection. 

Results. Case 1 is of a 45-year-old male patient with no personal history of general or 

ophthalmic pathology presenting with OU binocular diplopia, painful red eyes, tear 

hypersecretion with sudden onset of approximately 4 days. Case 2 is from a 52-year-old 

female patient with COVID-19 infection 1 month prior to presentation. It presents with a 

decrease in reduced vision in right eye, a positive central scotoma, preceded by photopsy 

and vertigo with balance disorders. The third clinical case is in a 55-year-old male patient 

known to have hypertension. It is reported to cause a sudden, painless decrease in visual 

acuity in the right eye of approximately 3 weeks post-immunization against COVID-19 virus. 

(Pfizer Vaccine first dose). 

Conclusions. Although the cases were investigated quickly and efficiently and the 

treatment was administered appropriately, in a multidisciplinary team (cases 1 and 3), the 

evolution was not favorable in all three situations. 
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Manifestări neurooftalmologice în sarcină 

Ionela Nechita-Dumitriu¹,², B. Doroftei³,⁴, Nicoleta Anton¹,², 

Camelia Margareta Bogdănici¹,²  

¹Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi  

²Clinica Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi 

³Departamentul de Medicină a Mamei şi Copilului, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

⁴Centrul de Fertilitate “Origyn” Iaşi, Romania 

Cuvinte cheie sarcină, edem papilar, neuropatii craniene, eclampsie/preeclampsie 

Scop. Sarcina este o condiție medicală unică în medicina clinică ce implică tratamentul 

simultan al mamei și al fătului.  

Material şi metodă. Prezentăm modificările fiziologice ce survin în sarcină la nivel ocular 

și cerebral precum și manifestările neurooftalmologice ce pot să apară pe parcusul sarcinii 

sau postpartum.  

Rezultate. Edemul papilar bilateral poate fi un semnal de alarmă pentru hipertensiunea 

intracraniană sau tromboza sinusurilor venoase cerebrale. De asemenea, atunci când este 

unilateral este important să facem diagnosticul diferențial între o neuropatie optică 

ischemică anterioară secundară statusului hipercoagulant, neuropatie optică compresivă 

sau inflamatorie, nevrita optică sau chiar pseudotumoră orbitară.  Eclampsia și 

preeclampsia severă se pot manifesta cu infarct coroidian, decolare seroasă de retină și 

chiar cecitate corticală. De asemenea, pot fi implicații și la nivelul nervilor cranieni sau 

sindrom Horner tranzitoriu.  

Concluzii. Evaluarea și tratamentul unei gravide cu manifestări neurooftalmolgice este 

provocatoare. Obstetricianul este cel care urmărește și are o relație medicală apropiată cu 

gravida, de aceea poate fi primul care este informat cu privire la starea generală a gravidei 

sau care poate solicita un consult oftalmologic adaptat fiecărui caz în parte. 
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Neurophthalmological manifestations in pregnancy 

Ionela Nechita-Dumitriu¹,², B. Doroftei³,⁴, Nicoleta Anton¹,², 

Camelia Margareta Bogdănici¹,²  

¹Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. 

Popa” Iaşi, Romania  

²Ophthalmology Clinic, “Saint Spiridon” Emergency Clinic Hospital Iaşi, Romania 

³Department of Mother and Child Medicine, Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy 

“Grigore T. Popa” Iaşi, Romania 

⁴"Origyn" Fertility Center Iaşi, Romania 

Keywords pregnancy, papillary edema, cranial neuropathy, eclampsia / preeclampsia 

Purpose. Pregnancy is a unique medical condition in clinical medicine that involves the 

simultaneous treatment of mother and fetus. 

Material and method. We present the physiological changes that occur in pregnancy at 

the eye and brain level as well as the neuroophthalmological manifestations that may 

occur during pregnancy or postpartum. 

Results. Bilateral papillary edema may be an alarm signal for intracranial hypertension or 

cerebral venous sinus thrombosis. Also, when it is unilateral, it is important to make a 

differential diagnosis between an ischemic optic neuropathy prior to hypercoagulant 

status, compressive or inflammatory optic neuropathy, optic neuritis, or even orbital 

pseudotumor. Eclampsia and severe preeclampsia can be manifested by choroidal 

infection, serous retinal detachment and even cortical blindness. There may also be 

implications for cranial nerves or transient Horner syndrome. 

Conclusions. The evaluation and treatment of a pregnant woman with neuroophthalmic 

manifestations is challenging. The obstetrician is the one who follows and has a close 

medical relationship with the pregnant woman, so he can be the first to be informed about 

the general condition of the pregnant woman or who can request an ophthalmological 

consultation adapted to each case. 
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Angiografia-tomografie în coerență optică – rol în 

urmărirea pacientului cu scleroză multiplă 

V.C. Donica2, Andreea Ciapă, Marius Giurgică2, Camelia Margareta Bogdănici1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România 
2Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: Angiografie-tomografie în coerență optică, scleroză multiplă, disc optic, stază peripapilară 

Scop. Evaluarea caracteristicilor clinice, a provocărilor de urmărire și aspectul evoluției 

pacientului cu scleroză multiplă.  

Material şi metodă. Angiografia-Tomografie în coerență optică folosește imagini 

secvențiale pentru a evidenția fluxul eritrocitelor prin circulația retiniană, reproducând 

imagini ale microstructurii vasculare din plexul superficial vascular al retinei. Vizualizarea 

modificărilor poate favoriza înțelegerea etiopatogeniei sclerozei multiple în afectarea 

nervului optic și a structurilor retiniene. Vom prezenta cazul unui pacient diagnosticat cu 

scleroză multiplă ce s-a prezentat clinicii noastre în vederea urmăririi statusului morfo-

funcțional vizual ulterior episoadelor inflamatorii. 

Rezultate. S-au obiectivat, cu ajutorul Angiografiei-OCT, modificări ale structurii 

microvasculare maculare și peripapilare din plexul vascular superficial al retinei 

concordante cu simptomatologia și aspectul evolutiv al pacientului.   

Concluzii. Cazul relatat aduce argumente asupra capacității Angiografiei OCT de a putea fi 

folosită ca și metodă de urmărire a evoluției pacienților cu scleroză multiplă recent 

diagnosticată.  
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Demielinizarea și degenerarea axonală în nevrita 

optică din scleroza multiplă: succesiune sau 

concomitență? 

Andreea Ciapă1, I. Chirap-Mitulschi2, V. Donica3, D. Baltag2,  

Camelia Margareta Bogdănici3 
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3Clinica de Oftalmologie, Spitalul ”Sfântul Spiridon”, Iași 

Cuvinte cheie: scleroza multiplă, nevrita optică, demielinizare, degenerare axonală, potențiale evocate 

vizuale 

Scleroza multiplă (SM) este o boală inflamatorie cronică a sistemului nervos central (SNC) 

caracterizată prin prezența plăcilor demielinizante inflamatorii ce afectează creierul, 

măduva spinării și nervul optic. 

Aspectele patologice esențiale ale SM localizate cerebral sau medular sunt prezente în căile 

vizuale anterioare în cursul nevritei optice (NO). NO este o excelentă fereastră ce permite 

studierea fiziologiei SM, adică a inflamației, demielinizării și neurodegenerării. Prezenta 

lucrare abordează relația demielinizare-degenerare axonală, încercând să răspundă la 

întrebarea dacă cele două noțiuni histopatologice sunt în relație de succesiune sau de 

concomitență. Sunt prezentați cinci pacienți, care au avut NO la debutul sau în cursul 

evoluției SM și care au fost urmăriți oftalmologic și electrofiziologic prin înregistrarea 

potențialelor evocate vizuale (PEV) pe un interval de peste 10 ani. Demielinizarea a fost 

exprimată prin creșterea latenței undei P100, iar degenerarea axonală a fost corelată cu 

scăderea amplitudinii undei P100. Examinarea oftalmologică a inclus și efectuarea 

tomografiei în coerență optică (OCT). La cei cinci pacienți se studiază corelația dintre 

informațiile oferite de PEV și cele furnizate de OCT. 
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Manifestările imagistice în evaluarea afectării 

oculare în cadrul hipertensiunii intracraniene a 

adultului 

Aliona Tornea, Veronica Chișcă 

Institutul de Medicină Urgentă, U.S.M.F. „N. Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: doppler-duplex, hipertensiune intracraniană, afectări oculare 

Obiectiv. Determinarea aportului metodelor imagistice în diagnosticarea HIC a pacienților 

cu predominarea manifestărilor oftalmologice .  

Material şi metode. În perioada 2014- 2021 în cadrul IMU au fost diagnosticate 112 cazuri 

de hipertensiune intracraniană manifestată cu modificări oftalmice concomitente. Vârsta 

pacienților a fost cuprinsă între 19 si 59 de ani, predominând  persoanele din intervalul 

vârstnic 20-40 de ani. Femeile au constituit 88 din 112 de pacienți examinați. Manifestările 

clinice principale au fost: cefalee, fotofobie, acufene, scăderea acuității vizuale tranzitorii, 

amauroza fugace, îngustarea câmpului vizual, diplopie. 

Rezultate. Pacienții vizați au fost evaluați prin: doppler- duplex scanarea vaselor 

brahiocefalice și arterei oftalmice, radiografia craniului, suplimentar, regiunii C1-C2, C1-C7 

multifuncțională, completate  cazuistic de CT și RMN. La majoritatea pacienților cărora li s-

a efectuat doppler a fost detectat indice vilocitar sporit la toate nivelele, accentuat în 

proiecția vaselor cerebrale (101 cazuri), fiind repartizați în 3 categorii în funcție de indicele 

vilocitar: HIC ușoara (59 cazuri), HIC moderată (36 cazuri ), HIC severă (6 pacienți); amprente 

digitale extinse pe calotă s-au decelat la radiografia craniului (98 cazuri), dilatarea ușoară 

și moderată a ventriculelor laterali observate la CT cerebral (4 cazuri), metastaze cerebrale 

și formațiune chistică în proiecția apeductului Silvius vizualizate la RMN cerebral (1 caz). 

Concluzii. Manifestările imagistice principale în HIC a adultului cuprind accelerarea 

vilocitară brahiocefalică, accentuînd poligonul Willis, ușor detectabile la  examenul doppler, 

inclusiv artera oftalmică și amprente digitale etinse pe calotă la radiografia craniului fiind 

metode simple și ușor aplicabile în cazul HIC.  
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Radiological manifestations in the assessment of 

ocular impairment in intracranial hypertension of 

adults 

Aliona Tornea, Veronica Chișcă 

Institute of Emergency Medicine, USMF “ N. Testemitanu”, Chisinau, Republic of Moldova. 

Keywords: Dopller-duplex, intracranial hypertension, eye damage 

Objective. To determine the contribution of imaging methods in the diagnosis of HIC to 

the pacients with a predominance of ophthalmic manifestations. 

Material and methods. During 2014- 2021, 112 cases of ICH manifested with concomitant 

ophthalmic changes were diagnosed in the IEM. The age of the patients ranged from 19 to 

59 years, with people between the ages of 20 and 40 predominating. Women accounted 

for 88 of the 112 patients examined. The main clinical manifestations were: headache, 

photophobia, tinnitus, decreased transient visual acuity, diplopia.  

Results. The pacients were evaluated by: Doppler – duple scanning of the brachiocephalic 

vessels and ophthalmic artery, radiography of the skull, additional, of the C1-C2 region, C1-

C7 multifunctional, completed case by CT and MRI. In most patients who underwent 

Doppler, an increased speed inde was detected at all levels, accentuated in the projection 

of cerebral vessels ( 101 cases), being divided into 3 categories according to the index: mild 

ICH ( 59 cases), moderate ICH ( 36 cases), severe ICH ( 6 patients); Fingerprints on the skull 

were detected on x-ray of the skull ( 98 cases), mild and moderate dilatations of the lateral 

ventricles observed on brain CT ( 4 cases), brain metastases and cystic formation in the 

projection of the Silvius aqueduct seen on brain MRI ( 1 case).  

Conclusions. The main imaging manifestations in adult ICH include accelerating the 

velocity index in the brachiocephalic trunk, accentuating the Willis polygon, easily 

detectable  on Doppler eamination, including ophthalmic  artery and fingerprints spread 

on the skull in x-ray. 
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Provocări diagnostice și terapeutice în afectarea 

oculară din scleroza multiplă 

R. Untu1, Diana Rotaru1, R. Don1, D. Costin2

1Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgență ”N. Oblu”, Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Scleroza multiplă este o patologie a SNC, cu evoluție cronică, având un caracter heterogen, 

progresiv, cu prezentare clinică variabilă, inclusiv cu forme diverse de debut, care fac 

obiectul unor reale provocări în ceea ce privește filonul corect din punct de vedere 

diagnostic. Această afecțiune primordial neurologică, debutează în majoritatea cazurilor la 

vârstă tânără, afectând mai frecvent femeile decât bărbații și având un impact negativ 

major asupra funcționalității globale a pacienților. Prezenta lucrare este constituită din 

două părți. Una dintre acestea cuprinde repere teoretice care pornesc de la generalități cu 

privire la scleroza multiplă și ajung la detalierea rezonanței pe care o are această patologie 

asupra sănătății oculare, cu întreg spectrul de manifestări simptomatologice asociate. În 

plus, trece în revistă principalele metode exploratorii clinico-paraclinice și protocoalele 

terapeutice actualizate. A doua secțiune se centrează pe expunerea a două cazuri 

particulare care au avut ca prim simptom clinic atingerea oculară, cu prezentarea 

relevanței unei potențiale comorbidități neurologice, precum și a importanței echipei 

terapeutice multidisciplinare în managementul diagnostic și terapeutic. 
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Diagnostic and therapeutic challenges of 

ophthalmic pathology in multiple sclerosis 

R. Untu1, Diana Rotaru1, R. Don1, D. Costin2

1Department of Ophthalmology, “N. Oblu” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 
2University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 

Multiple sclerosis is a CNS pathology, with chronic evolution, having a heterogeneous, 

progressive character, with variable clinical presentation, including various forms of onset, 

which are subject to real challenges in terms correct pathway from the diagnostic point of 

view. This primary neurological condition begins in most cases at a young age, affecting 

women more often than men and having a major negative impact on the overall 

functionality of patients. This paper consists of two parts. One of them includes theoretical 

benchmarks that start from the generalities regarding multiple sclerosis and reach the 

detail of the resonance that this pathology has on the eye health, with the whole spectrum 

of associated symptomatic manifestations. In addition, it reviews the main clinical-

paraclinical exploratory methods and updated therapeutic protocols. The second section 

focuses on the exposure of two particular cases that had at first clinical symptoms in 

ophthalmic area, with the presentation of the relevance of a potential neurological 

comorbidity, as well as the importance of the multidisciplinary therapeutic team in 

diagnostic and therapeutic management. 
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Neuromielita optică: repere clinice de diagnostic şi 

tratament 

R. Don1, R. Untu1, Raluca Iorga2, Doiniţa Don4, D. Costin2, Claudia Florida Costea2, 
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Cuvinte cheie: Neuromielita optică, nevrita retrobulbară, anticorp anti-AQP4-IgG 

Introducere. Neuromielita optică (NMO) este o afecțiune rară, inflamatorie, idiopatică, cu 

mecanism autoimun, demielinizantă de origine inflamatorie şi evoluează către leziuni 

necrotice şi pierdere axonală de la nivelul măduvei spinării şi nervului optic.  

Scopul lucrării. Lucrarea de față urmărește realizarea unei sinteze din literatura de 

specialitate în vederea creării unei imagini exhaustive asupra neuromielitei optice. 

Importanţa temei: Neuromielita optică poate debuta la orice vârstă, nu are o 

preponderenţă de gender sau de rasă fiind o afecțiune severă ce conduce rapid la 

invalidizare sau chiar moartea pacientului. Leziunile necrotice de la nivelul nervului optic 

pot conduce rapid la pierderea acuității vizuale complete, ireversibile pe când leziunile de 

la nivelul măduvei spinării pot să cauzeze moartea pacientului prin afectarea centrului 

respirator. Markerul NMO este o imunoglobulină G care se leagă selectiv de canalul de apă 

aquaphorin-4 şi poate juca un rol cauzativ. Distincția corectă a NMO de scleroză multiplă 

(SM) este importantă, deoarece cele 2 afecțiuni pot răspunde diferit la terapia 

imunomodulatoare.  

Concluzii. NMO și afecțiunile din spectru acesteia impun diferențierea de SM în virtutea 

evoluției strategiilor terapeutice, precum și pe baza prognosticului diferit. De asemenea, în 

abordarea clinico-terapeutică a NMO este ideală stabilirea unei colaborări interdisciplinare 

strânse între oftalmolog, neurolog şi radiolog. 
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Optical neuromyelitis: clinical landmarks for 

diagnosis and treatment 
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Keywords: Optic neuromyelitis, retrobulbar neuritis, anti-AQP4-IgG antibody 

Introduction. Optic neuromyelitis (NMO) is a rare, inflammatory, idiopathic, autoimmune, 

demielinization disease of inflammatory origin and progresses to necrotic lesions and 

axonal loss of the spinal cord and optic nerve. 

Purpose. This study aims to make a synthesis of the literature in order to create a 

comprehensive picture of optic neuromyelitis. 

Importance of the study: Optical neuromyelitis can start at any age, it does not have a 

preponderance of gender or race, being a severe condition that quickly leads to disability 

or even the death of the patient. Necrotic lesions in the optic nerve can quickly lead to 

complete loss of visual acuity, which is irreversible, while lesions in the spinal cord can 

cause the patient's death by affecting the respiratory center. The NMO marker is an 

immunoglobulin G that binds selectively to the aquaphorin-4 water channel and may play 

a causative role. The correct distinction between NMO and multiple sclerosis (MS) is 

important because the two conditions may respond differently to immunomodulatory 

therapy. 

Conclusions. NMO and its diseases in the spectrum require the differentiation of MS, by 

virtue of the evolution of therapeutic strategies, as well as based on different prognosis. 

Also, in the clinical-therapeutic approach of NMO, it is ideal to establish a close 

interdisciplinary collaboration between ophthalmologist, neurologist and radiologist. 
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Dereglările vizuale în hipertensiunea intracraniană 

idiopatică. Prezentare de caz 

Cristina Șcerbatiuc, E. Bendelic, Marina Papanaga 

U.S.M.F. „N. Testemițanu”, Catedra Oftalmologie, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: dureri de cap, hipertensiune intracraniană idiopatică, obezitate, orbire 

Introducere. Hipertensiunea intracraniană idiopatică (HII) apare ca urmare a creșterii 

presiunii intracraniene (PIC) de etiologie necunoscută și este diagnosticată atunci când 

toate celelalte cauze de creștere a PIC au fost excluse. Poate avea complicații importante, 

cum ar fi pierderea permanentă a vederii, prin urmare, acești pacienți trebuie să fie 

diagnosticați și tratați la timp. 

Scop. Ne-am propus să evaluăm în timp tabloul clinic și imagistic  al pacienților care 

prezintă HII. 

Metode. Prezentăm o serie de cazuri retrospective a trei pacienți care au fost diagnosticați 

cu HII. Pacienții au fost evaluați și diagnosticați pe baza examenului clinic, imagistic și 

folosind criteriile Dandy. 

Rezultate. Cei trei pacienți erau femei și toate trei erau obeze cu vârsta  între 20 - 42 ani. 

Manifestările clinice de vedere încețoșată, cefalee și staza papilară au fost ameliorate cu 

acetazolamidă orală și puncții lombare. 

Concluzii. Majoritatea cazurilor de HII apar la femeile tinere, obeze, cu boli sistemice, 

tulburări endocrine sau metabolice. Obscurările vizuale tranzitorii se datorează edemului 

bilateral a nervului optic, apar la majoritatea pacienților și durează 1-5 secunde, 

modificările ortostatice induc aceste simptome. Diagnosticul și tratamentul precoce este 

important pentru a evita orbirea, care este ireversibilă. 
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Visual disorders in idiopathic intracranial 

hypertension. Case report 
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Background. Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH) occurs secondary to raised 

intracranial pressure (ICP) of unknown etiology and is diagnosed when all other causes of 

raised ICP have been excluded. It can have huge complications such as permanent visual 

loss, therefore, these patients need to be diagnosed and treated in a timely manner. 

Objective. We aim to evaluate the clinical features of patients presenting with IIH. 

Methodology. This is a retrospective case series with contemporaneous collection of data 

of three patients with clinical features suggestive of IIH. The patients were evaluated and 

diagnosed based on clinical examination and using the Dandy criteria. 

Results. All three patients were female and all were obese. The age range was 20 to 40 

years. Clinical features of blurred vision, headache, and papilledema were relieved with 

oral acetazolamide and lumbar punctures. 

Conclusion. Most cases of IIH occur in young women who are obese, with systemic 

diseases, endocrine or metabolic disorders. Transient visual obscurations are due to 

bilateral swelling  optic nerve, occurs in most patients and lasts 1-5 seconds. Orthostatic 

changes induce this simptoms. Timely diagnosis and treatment is important  to avoid 

irreversible blindness. 
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PanOptix IQ în chirurgia cataractei 

Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Cristina Zabolotnii 

Spitalul Internaţional „Medpark” 

Cuvinte cheie: PanOptix 

Opacifierea cristalinului devine una din cauzele cecitații şi scăderii acuității vizuale. 

Implantarea lentilei intraoculare (IOL) trifocale pentru corecția presbiopiei la pacienții cu 

cataractă este o bună soluție si atinge o înaltă calitate a vederii postoperator. 

Scop. Ameliorarea funcțiilor vizuale și reabilitarea vizuală a pacienților hipermetropi, miopi 

şi presbiopi cu cataractă. 

Material şi metode. Retrospectiv au fost examinați 121 ochi cu cataractă  (bărbați –67, 

femei – 54, limitele de vârstă – 42 - 86 ani) asistați la Spitalul International Medpark în 

perioada anilor 2018 - 2021. Cataracta nematură la pacienții hipermetropi - H +2.0 - +6.5 D 

- a fost diagnosticată la 28 ochi, cataractă complicată la hipermetropi +1.0 - +1.75 D – la 31

ochi, cataractă senilă la pacienți emetropi – hipermetropi până la +1.0D – la 35 ochi, miopi 

– 12, astigmatici – 15. Examinările clinico-instrumentale: vizometria, biomicroscopia,

refractometria, cheratometria, ultrasonografia, perimetria computerizată, OCT retinei - 

macula, tonometria, calculul LIO etc. Chirurgia a fost realizată prin facoemulsificarea 

cristalinului cu implant de pseudofac trifocal AcrySof® IQ PanOptix® şi AcrySof® IQ 

PanOptix®  Toric. 

Rezultate. La toți pacienți a fost examinată acuitatea vizuala la distanță (5 m), pentru 

lectură (40 cm) si distanța intermediară (60 cm).  Acuitatea vizuală finală pentru distanță 

fără corecție 0,8-1.0 a fost obținută la toți pacienții. Pentru lectură si lucru la computer 

pacienții nu au necesitat corecție suplimentară. Postoperator eroarea de refracție a 

constituit ? 0.50 D (sph equivalent). 

Concluzii.  

• Acuitatea vizuală finală la distanta 0,8-1.0 a fost obținută la toți pacienții, ce a oferit

posibilitatea de reabilitare funcțională şi socială a pacienților cu cataractă. 
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• Ameliorarea acuității vizuale prin implantarea AcrySof® IQ PanOptix® IOL şi AcrySof® IQ

PanOptix® Toric pentru lectură si distantă intermediară este un mare avantaj în 

recuperarea vizuală a pacienților presbiopi.  

PanOptix IQ in the cataract surgery 

Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Cristina Zabolotnii 

International Hospital „Medpark” 

Keywords: PanOptix 

Lens opacity is among the main reason for blindness and poor vision. Trifocal IOLs 

implantation to correct presbyopia in cataract patients: experience and improvements in 

quality of vision clinical results.  

Our purpose was to evaluate visual and optical performances of cataract eyes after 

phacoemulsification and trifocal AcrySof® IQ PanOptix® IOL implantation.  

Study is based on a follow-up of 121 eyes with cataract, mean age: 48.73 +/- 10.4years 

underwent uncomplicated phacoemulsification and trifocal implantation AcrySof® IQ 

PanOptix® IOL and AcrySof® IQ PanOptix® Toric.   

Postoperatively, the following visual and refractive parameters were measured: distance 

(5 m), near (40 cm) and intermediate (60 cm) visual acuity. Preoperative distance UCVA was 

0.1-0.6.  

Postoperative distance UCVA is 0.8-1.0, monocular and binocular uncorrected near vision 

and intermediate vision are 0.8-1.0. Postoperative refractive results within +/-0.50 diopter 

(sph equivalent).  

In conclusion provided good distance and near as well as intermediate vision. 
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Rolul zincului în patogeneza cataractei legate de 

vârstă 

Daniela Ticu, Victoria Rusanovschi, I. Jeru 
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Cuvinte cheie: cataractă, zinc, cristalin 

Obiectiv. De a determina conținutul zincului de la pacienții cu cataracta legată de vârstă. 

Materiale şi metode. În studiu au fost incluse 60 de cristaline extrase intracapsular de la 

pacienții cu cataractă legată de vârstă cu diverse forme ale cataractei (intumescentă, 

aproape matură, matură) vârsta pacienților fiind 65 - 81 ani. Lotul de control a fost format 

din 20 cristaline cadaverice extrase intracapsular de aceiași vârstă. Prin metoda cantitativă 

a fost determinat zincul în cristalinele extrase. 

Rezultate şi discuţii. Nivelul cantitativ al zincului (micrograme) în cataracta legată de 

vârstă intumescenta – 138,2 +/- 6; aproape matura – 108,7 +/- 4; matură 81,7 +/- 3. 

Analizând aceste date putem conchide ca la maturizarea cataractei de vârstă se produce o 

diminuare a cantității de zinc în cristalin. Este cunoscut faptul ca zincul intră în compoziția 

următoarelor enzime: glutamat dehidrogenază, timidinkinază, superoxid dismutazei, 

fosfataza alcalină, anhidraza carbonică, 5- nucleotidazei. Acestea din urma influențează 

metabolismul cristalinian determinând opacitatea acestuia.  

Concluzii. 

1. În cadrul evaluării (progresiei) cataractei de vârstă se produce o diminuare cantitativa a

zincului în cristalinele extrase. 

2. Reieșind din faptul că zincul intră în compoziția următoarelor enzime ca glutamat

dehidrogenaza, timidinkinaza, superoxid dismutaza, fosfataza alcalină, anhidraza 

carbonică, 5- nucleotidaza se poate preconiza influența acestora în procesele de opacifiere 

a cristalinului.  
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The role of zinc in age-related cataract 

Daniela Ticu, Victoria Rusanovschi, I. Jeru 
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Keywords: cataract, zinc, lens 

Objective. To determine the amount of zinc in patients with age-related cataract. 

Material and methods. The trial included 60 lenses obtained from patients with different 

types of age-ralated cataract (intumescent, immature, mature), people aged between 65-

81. The control group included 20 cadaveric lenses removed intracapsularly from the same

age group. The amount of zinc in extracted lenses was determined by the quantitative 

method. 

Results and discussions: The amount of zinc (micrograms) in extracted lenses with 

intumescent cataract 138,2+/-6, immature 108,7+/-4, mature 81.7+/-3. We can conclude 

that the maturation of a cataract leads to a decrease of the zinc in lens. It is known that 

zinc is a part of many enzyms: glutamate dehydrogenase, thymidine kinase,superoxide 

dismutase, alcaline phosphatase, carbonic anhydrase,5-nucleotidase. These enzyms play 

an important role in lens metabolism and determine its opacifiation.  

Conclusions. 

1.The progression of age-related cataract leads to a decrease of the amount of zinc in 

extracted lenses. 

2. Zinc that enters the composition of different enzyms such as glutamate dehydrogenase,

thymidine kinase,superoxide dismutase, alcaline phosphatase, carbonic anhydrase,5-

nucleotidase has a key role in opacifiation of the lens. 
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Un posibil factor de risc asociat - inhibitorii enzimei 

de conversie a angiotensinei împreună cu 

tratamentul sistemic de Alpha-1 Antagonişti pentru 

sindromul IFIS la pacienţii cu hipertrofie benignă de 

prostată supuşi operaţiei de cataractă. 

Cristina Nicula, Anca Rednik, Ariadna Patricia Nicula, D. Nicula, Adriana Elena 

Bulboacă, Karin Horvath 

Cuvinte cheie: hipertrofie benignă de prostată, Alpha-1 antagonişti, inhibitorii enzimei Angiotensinei, 

chirurgia cataractei, sindromul floppy iris. 

Scop. Evaluarea incidenței sindromului de flacciditate iriană apărut în timpul operaţiei de 

cataractă la pacienții cu hipertrofie benignă de prostată, care au urmat tratament sistemic  

cu Alpha-1 antagonişti şi inhibitori de enximă de conversie pentru hipertensiune arterială. 

Material şi metodă. Saizeci şi nouă de ochi de la 69 pacienți cu hipertrofie benignă de 

prostată (HBP) au fost incluși în studiu. S-au realizat 2 grupuri: grupul 1 a inclus 40 pacienți 

tratați numai cu Tamsulosin şi grupul 2 format din 29 patienţi trataţi cu Tamsulosin şi 

inhibitorii enzimei de de conversie a angiotensinei. Pacienții din ambele grupuri au 

prezentat cataractă legată de vârstă şi au fost supuşi facoemulsificării cu implantare de 

cristalin artificial de cameră posterioară.  

Rezultate. Vârsta medie a fost de 76.19±5.28 ani (media 67-90) şi toţi pacienții au fost de 

sex masculin. Lungimea axială medie (mm) a globului ocular a fost de glob 23.65 ± 1.17 

(medie 20.31- 26.86). Din totalul de 69 de pacienţi, 20 (28.99%) au prezentat în antecedente 

hipertensiune arterială, 10 (14.49%) cu diabet zaharat, 2 (2.90%) diagnosticați cu glaucom 

primar cu unghi deschis şi 4 (5.80%)cu degenerescenţă maculară legată de vârstă.   

Toți pacienții au prezentat hipertrofie benignă de prostată , fiind cu tratament cu 

Tamsulosin (40 pacienți) şi 29 (42.03%) cu Tamsulosin şi inhibitori ai enzimei de conversie 

a angiotensinei. În plus, 13 (18.84%) au fost sub tratament anticoagulant şi 6 (8.70%) cu 

betablocante. Preoperator, mărimea pupilei a fost de 2.65±0.70 mm în grupul 1 şi 

2.86±0.69 mm în grupul 2. Mărimea pupilei preoperator după dilatare a fost  <5 mm la 20 

ochi (50%),între  5-7 mm la 11 ochi (27.5%) şi >7 mm la 9 ochi (22,5%) în grupul 1 şi <5 mm 

la 19 ochi (65.52%), între 5-7 mm la 9 ochi (31.03%) şi >7 mm la 1 ochi (3.45%) în grupul 2. 
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Mioza progresivă intraoperatorie a apărut la 8 ochi (20%) după hidrodisecţie şi la 22 ochi 

(55%) pe parcursul fragmentării şi la 20 ochi (50%) pe timpul facoemulsificării în grupul 1 şi 

la 13 ochi  (44.83%) după hidrodisecţie şi la 10 ochi (34.48%) pe timpul facofragmentării şi 

în 6 (20.69%) ochi pe perioada emulsificării în grupul 2. Prolapsul irian prin incizii după  

hidrodisecţie  a fost prezent la 21 ochi (52.5%) în grupul 1 şi la 12 ochi (41.38%) în grupul 2. 

Prolapsul irian prin incizia corneană principală a apărut la 25 ochi (62.5%) în grupul 1şi la 

17 (58.62%) ochi în grupul 2. Flacciditatea iriană a fost prezentă la toţi pacienţii din ambele 

grupuri. Retractoarele iriene flexibile s-au folosit în 12 cazuri (30%) în grupul 1 şi în 11 

(37.93) ochi în grupul 2. Timpul mediu de operație a fost semnificativ mai scurt la pacienții 

care nu au necesitat retractoare iriene, comparativ cu cei la care s-au implantat. (p<0.0001) 

Concluzii. Sindromul IFIS poate influenţa decursul operaţiei de cataractă. De aceea este 

imperios necesar de a depista primele semne ale sindromului, de a folosi mijloace 

mecanice de dilatare a pupilei şi substanţe vâscoelastice pentru adâncirea camerei 

anterioare. În plus trebuie identificate alte medicamente care ar putea constitui un factor 

de risc suplimentar pentru sindromul IFIS.  

A possible associated risk factor – Angiotensin-

converting enzyme inhibitors Along with systemic 

administration of Alpha -1 Antagonists for IFIS 

syndrome in patients with benign prostatic 

hyperplasia undergoing cataract surgery  

Cristina Nicula, Anca Rednik, Ariadna Patricia Nicula, D. Nicula, Adriana Elena 

Bulboacă, Karin Horvath 

Keywords: benign prostatic hyperplasia, Alpha-1 antagonists, Angiotensin-converting enzyme inhibitors, 

cataract surgery, floppy iris syndrome 

Purpose. To evaluate the incidence of intraoperative floppy iris syndrome in relation to the 

usage of systemic administration of Alpha-1 antagonists for benign prostatic hyperplasia 

and conversion enzyme inhibitors for systemic hypertension and the influence on the 

course of cataract surgery.  
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Material and method. Sixty nine eyes of 69 patients with benign prostate hyperplasia 

(BHP) were included în the study. They were divided into 2 groups: 40 patients in group 1 

who were treated only with tamsulosin, and 29 patients in group 2 who were treated with 

tamsulosin and angiotensin-conversion enzyme inhibitors. Both groups present age 

related cataract and underwent phacoemulsification with posterior chamber intraocular 

lens implantation. 

Results. The mean age was 76.19±5.28 (range 67-90) and all the patients were males. The 

mean axial lenght (mm) of the globe was 23.65 ± 1.17 (range 20.31- 26.86). From the total 

of 69 patients, 20 (28.99%) were known with high blood pressure, 10 (14.49%) had diabetus 

mellitus, 2 (2.90%) were known with glaucoma and 4 (5.80%) had age related macular 

degeneration. All patients had benign prostate hyperplasia and were under treatment with 

tamusolin and 29 (42.03%) with tamusolin and angiotensin-conversion enzyme inhibitors. 

In addition, 13 (18.84%) were under treatment with anticoagulants and 6 (8.70%) with 

betablockers. Preoperative pupil size was 2.65±0.70 în group 1 and 2.86±0.69 în group 2. 

Preoperative pupil size after dilatation was <5 mm in 20 eyes (50%), between 5-7 mm in 11 

eyes (27.5%) and >7 mm in 9 eye (22,5%) in group 1 and <5 mm in 19 eyes (65.52%), 

between 5-7 mm in 9 eyes (31.03%) and >7 mm in 1 eyes (3.45%) în group 2. Intraoperative 

progressive miosis appeared in 8 eyes (20%) after hydrodissection and in 22 eyes (55%) 

during phacofragmentation and în 20 eyes (50%) during emulsification în group 1 and in 

13 eyes (44.83%) after hydrodissection and in 10 eyes (34.48%) during phacofragmentation 

and în 6 (20.69%) eyes during emulsification în group 2. Iris prolaps through incisions after 

hydrodissection or first steps of phacoemulsification was present in 21 eyes (52.5%) în 

group 1 and în 12 eyes (41.38%) în group 2. Iris prolaps through main corneal incision 

appeared in 25 eyes (62.5%) în group 1 and în 17 (58.62%) eyes în group 2. Floppy iris was 

present in all the patients în both groups. Iris flexible retractors were used in 12 cases (30%) 

in group 1 and în 11 (37.93) eyes în group 2. The mean surgical time was significantly 

shorter in patients who did not require iris flexible retractors compared with those who 

needed (p<0.0001) 

Conclusions. IFIS syndrome can influence the course of cataract surgery. Therefore it is of 

major concern to identify properly the appearance of the syndrome during the surgery, to 

use mechanical devices in order to enlarge the pupil and viscoelastic substances in order 

to deepen the anterior chamber. Furthermore, is crucial to identify all the drugs 

administrated to the patient potentially inducing IFIS syndrome.  
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Fimoza capsulară cu dislocarea lentilei intraoculare 

E. Bendelic, Tatiana Magla, Cornelia Ceban, Marina Papanaga

Catedra Oftalmologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Chișinău, 

Republica Moldova 

Cuvinte cheie: fimoză capsulară (FC), dislocarea lentilei intraoculare (LIO), retinopatie pigmentară (RP), 

miopie grad înalt (MÎ) 

Scop. Evaluarea factorilor predispozanți la dezvoltarea FC și a rezultatului tratamentului. 

Material și metode. FC ca complicație postoperatorie a chirurgiei cataractei și fibrozei 

capsulare, duce la dereglări vizuale semnificative, pseudofacodoneză și luxația LIO. Factorii 

predispozanți ai FC pot fi capsulorexisul de dimensiuni mici, materialul (hidrofob/ hidrofilic) 

și designul LIO (2 sau mai multe haptici), uveita preexistentă, RP, MÎ, glaucom. În cazul clinic 

al bărbatului de 61 de ani FC cu luxație de LIO în camera anterioară s-a dezvoltat bilateral 

în decurs de 9 ani după facoemulsificare. Intervenția chirurgicală a cataractei a fost 

efectuată fără incidente intraoperatorii, cu capsulorexis de 5,5-6 mm și cu implantare in-

the-bag a LIO monobloc hidrofob cu 2 haptici în OD și LIO monobloc hidrofilic cu 4  haptici 

în OS. Vederea a scăzut treptat (AV OU = 0,01). Pacientul a suportat intervenție chirurgicală 

la OU de excizie a FC cu repoziționarea LIO și fixare sclerală a uneia dintre haptici și 

iridoplastie (OS). 

Rezultate. FC bilaterală cu luxație de LIO s-a dezvoltat în prezența RP și MÎ preexistente, 

cu diferite tipuri de LIO. AV postoperatorie OU= 0,2. 

Concluzii. 1. RP și MÎ sunt potențiali factori predispozanți pentru dezvoltarea FC. 2. FC s-a 

dezvoltat la OU indiferent de materialul (hidrofob/hidrofil) și de designul (2 haptici/4 

haptici) LIO. 
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Capsular phimosis with IOL dislocation 

E. Bendelic, Tatiana Magla, Cornelia Ceban, Marina Papanaga

Department of Ophthalmology, “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy, 

Chişinău, Republic of Moldova 

Keywords: capsular phimosis (CP), intraocular lens (IOL) dislocation, pigmentary retinopathy (PR), high 

myopia (HM) 

Purpose. Evaluation of the predisposing factors to the CP development and the treatment 

results. 

Material and methods. CP as a postoperative complication of cataract surgery and 

capsular fibrosis, leads to significant visual disturbances, pseudophakhodonesis and IOL 

dislocation. Predisposing factors for CP can be small capsulorexis, IOL material 

(hydrophobic or hydrophyllic) and design (2 or more haptics), pre-existing uveitis, PR, HM, 

glaucoma. In the clinical case of a 61-year-old man the bilateral CP with IOL dislocation in 

the anterior chamber developed within 9 years from phacoemulsification. Cataract surgery 

was performed without intraoperative incidents, with 5.5-6 mm capsulorexis and in-the-

bag implantation of hydrophobic monobloc LIO with 2 haptics in right eye (OD) and 

monobloc IOL with 4 hydrophilic haptics in left eye (OS). Visual acuity (VA) gradually 

diminished in both eyes (OU=0.01). Patient underwent surgery OU-CP excision with IOL 

repositioning  and with scleral fixation of one of the haptics and iridoplasty (OS). 

Results. Bilateral CP with IOL dislocation developed in the presence of pre-existing PR and 

HM with different types and designs of IOL. Postoperative VA OU= 0.2. 

Conclusions. 1. PR and HM are potential predisposing factors for PC development. 2. CP 

developed in OU regardless of the type of IOL material (hydrophobic/ hydrophilic) and 

design (2 haptics/4 haptics). 
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Presbyond - optiune pentru presbiopi 

M.V. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu, E. Rotaru 

Clinica „Amaoptimex”, București 

Cuvinte cheie: presbiopie, femtolasik, laser 

Lucrarea prezintă experiența clinicii în tratarea presbiopiei prin laser. Este vorba despre o 

tehnică speciala Femtolasik, la ambii ochi, folosind laserul Visumax. Pe lotul nostru de 

pacienți am avut adaptare perfectă în 97 % din pacienți. 

Presbyond - option for presbyopes 

M.V. Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu, E. Rotaru 

„Amaoptimex” Clinic, Bucharest 

Keywords: presbyopia, femtolasik, laser 

The paper presents the clinic's experience in treating presbyopia by laser. This is a special 

Femtolasik technique, in both eyes, using the Visumax laser. In our group of patients we 

had perfect adaptation in 97% of patients 
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Cristalinul artificial EDOF vivity la pacienți cu 

chirurgie refractivă corneană 

Monica Gavriş, Emilia Florea, Adela Faraian, V. Strîmbu, Iulia-Maria Gavriş 

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Cluj-Napoca 

Laser Optisan 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: chirurgie refractivă corneană, cristalin artificial EDOF 

Scopul lucrării este de a prezenta rezultatele refractive şi funcționale a doi pacienți cu 

cataractă cortico-nucleară unilaterală şi chirurgie refractivă corneană. În ambele cazuri s-a 

implantat cristalinul EDOF Vivity. 

Material şi metodă. Prezentăm două cazuri de cataractă cortico-nucleara unilaterală şi 

chirurgie refractivă corneană asociată, ambii pacienţi având OD dominant. Primul caz, 

pacient în vârstă de 49 de ani, AVOD= 0,9cc(-0,75 -1.00x94), AVOS= 0,2cc(-7.50 -2.50x90), 

PIAO=10mmHg, celule endoteliale OS= 2677/mm, FO-normal. Al doilea caz, pacient în 

vârstă de 54 de ani, AVOD=0,4cc(-1,50 -0,50x70), AVOS=1cc (+0,50 -0,50x122), PIAO=15 

mmHg, celule endoteliale OD= 2558/mm, FO-normal. S-a efectuat biometria optică, 

utilizând formula Barret True-K. Extracția cristalinului, în primul caz a fost asistată de laserul 

în femtoseconde, iar în cel de-al doilea caz prin facoemulsificare. 

Rezultate. Acuitatea vizuală a fost măsurată la o zi şi la o lună post-operator. În ambele 

cazuri, acuitatea vizuală fără corecție la o lună: la distanță (5m)/intermediar (66 cm)/ 

aproape (40 cm) a fost 0,7/0,8/0,63. Valorile refracției fiind în primul caz OS -0.50 -0.25x41 

iar in cel de-al doilea caz OD -0.25-0.25x117. Acuitatea vizuala cu corecție în ambele cazuri: 

la distanţă (5m)/intermediar (66 cm)/ aproape (40 cm) a fost 1.0/1.0/1.0. 

Concluzii. 

1. Implantarea noului cristalin EDOF Vivity oferă o buna acuitate vizuală atât fără corecție,

cât şi cu corecţie, la toate distanţele, fără efecte optice secundare. 

2. Formula Barret True-K reprezintă o formula sigură şi predictibilă în cazul pacienților cu

chirurgie refrectivă corneană. 
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Vivity IOL in patients with previous corneal 

refractive surgery 

Monica Gavriş, Emilia Florea, Adela Faraian, V. Strîmbu, Iulia-Maria Gavriş 

Army Emergency Clinical Hospital Cluj-Napoca 

Optisan Laser 

“Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca 

Keywords: corneal refractive surgery, IOL- EDOF Vivity 

Purpose: To describe the refractive and functional results of two patients which present 

unilateral corticonuclear cataract and had previous corneal refractive surgery. In both 

cases was implanted IOL- EDOF Vivity. 

Methods: We report two cases of unilateral cataract with corneal refractive surgery 

history; in both cases the RE was dominant. First case, 49 years old male, BCVA RE =0.9(-

0.75/-1.00 x94), BCVA LE=0.2 (-7.50/-2.50x90), IOP OU =10 mmHg, endothelial cells 

LE=2677/mm3, with normal fundus. Second case, 54 years old male, BCVA RE=0.4(-1.50/-

0.50x70), BCVA LE=1.0(+0.50/-0.50x122), IOP OU =15 mmHg, endothelial cells 

RE=2558/mm3, with normal fundus. We performed biometry using Barret True-K formula. 

In the first case, lens extractions was performed using FLACS, and in the second one by 

phacoemulsification.  

Results: Visual acuity was assessed at one day and one month after surgery. In both cases, 

after one month uncorrected decimal visual acuity LE (distance (5 m)/ intermediate (66 cm) 

and near (40 cm) was 0.7/ 0.8/0.63. Refractive refraction in the first case was -0.50 -0.25x41 

and in the second case 0.25-0.25x117. BCVA OU (distance (5 m)/ intermediate (66 cm) and 

near (40 cm) was 1.0/1.0/1.0. 

Conclusions: 

1. The implantation of the new EDOF AcrySof IQ Vivity offers good visual acuity uncorrected

and corrected at all distances without visual disturbances. 

2. The Barret True K formula is safe and predictable in patients that had undergone corneal

refractive surgery. 
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Lentile intraoculare premium: acuitate vizuală 

optimă și erori refractive minime 

Alina Gabriela Gheorghe1,2, M. Moroșanu2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, București, România 
2Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice Lahovari, București, România 

Cuvinte cheie: erori refractive, lentile intraoculare premium, chirurgia cataractei, acuitate vizuală 

Scop. Determinarea erorilor refractive și a acuității vizuale în urma chirurgiei cataractei cu 

implant de lentile intraoculare premium. 

Materiale și metode. Pe parcursul unei perioade de aproximativ 3 luni, 5 pacienți au 

suferit intervenții chirurgicale de cataractă cu implant de lentile intraoculare premium sub 

anestezie peribulbară. Măsurătorile preoperatorii au fost obținute prin autokeratometrie, 

topografie corneană și biometrie prin imersie. Acuitatea vizuală și erorile refractive au fost 

evaluate la o săptămână, o lună și 6 luni postoperator. 

Rezultate. 8 (80%) ochi au necesitat extracția extracapsulară a cristalinului prin 

facoemulsificare și alți 2 (20%) extracție prin aspirație, toți cu implant de cristalin artificial 

de cameră posterioară. Acuități vizuale de 10/10 au fost obținute pentru 7 (70%) dintre 

ochi. Nu au fost observate erori refractive semnificative (> 1D de echivalent sferic). 

Concluzii. Rezultate calitative ce presupun acuitate vizuală optimă și erori refractive 

minime pot fi obținute în cazul chirurgiei cataractei cu implant de lentile intraoculare 

premium prin planificarea chirurgicală atentă. 
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Premium IOL’s: good visual outcomes and miminum 

refractive errors 

Alina Gabriela Gheorghe1,2, M. Moroșanu2 

1“Carol Davila” University Of Medicine And Pharmacy, Bucharest, Romania 
2Lahovari Clinical Hospital For Ophthalmic Emergencies, Bucharest, Romania 

Keywords: refractive errors, premium IOL’s, cataract surgery, BCVA 

Purpose. To assess the refractive errors and visual outcomes associated with cataract 

surgery regarding premium IOL’s. 

Materials and methods. 5 patients had undergone cataract surgeries with premium 

posterior chamber intraocular lens implantation under peribulbar anesthesia over a 

period of 3 months. Preoperative measurements were obtained by autokeratometry, 

corneal topography and ultrasound biometry. BCVA and refractive errors were assessed 

at one week, one month and 6 months after surgery. 

Results. 8 (80%) eyes underwent uneventful cataract phacoemulsification and 2 eyes (20%) 

underwent CLE, all with premium posterior chamber intraocular lens implantation. 

Uncorrected visual acuity of 20/20 was obtained in 7(70%) eyes. No significant refractive 

error (> 1D of SE) was noted. 

Conclusions. High quality cataract surgery with minimum refractive errors and good visual 

outcome can be obtained regarding premium IOL’s with careful surgical planning. 
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Experiența personală cu noul pseudofak cu fixare 

sclerală Carlevale 

C. Grigoraș², Youssef Selim Ben Romdhane², Maxime Croisier², Nicoleta Anton¹,²

¹Departamentul Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

²Clinica Oftalmologie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi 

Introducere. Corecția afakiei poate fi o provocare în unele cazuri iar tehnicile anterioare 

de implantare a unui cristalin artificial cu fixare iriană sau sclerală pot fi  insoțite de 

complicații (pierdere de celule endoteliale, sindrom UGH, erodarea sclerei). Progresele 

tehnice din ultima vreme au permis o mai bună ințelegere a anatomiei sulcusului ciliar și 

dezvoltarea unor implante dedicate fixării sclerale. 

Material și metodă. Este prezentată tehnica implantării noului pseudofak Carlevale prin 

metoda buzunărașelor sclerale. 

Rezultate și concluzii. În marea majoritate a cazurilor implantul Carlevale a putut fi 

implantat cu succes în sulcuscul ciliar fără complicații intraoperatorii, oferind o bună 

stabilitate și centrare anatomică. 
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Personal experience with the new pseudofak with 

scleral fixation Carlevale 

C. Grigoraș², Youssef Selim Ben Romdhane², Maxime Croisier², Nicoleta Anton¹,²

¹University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Surgery Department, Iasi, Romania 

²Ophthalmology Clinic "St. Spiridon" Iasi, Romania 

Introduction. Correction of aphakia can be a challenge in some cases and previous 

techniques of implanting an artificial lens with irian or scleral fixation may be accompanied 

by complications (loss of endothelial cells, UGH syndrome, erosion of the sclera). Recent 

technical advances have allowed a better understanding of the anatomy of the ciliary 

sulcus and the development of implants dedicated to scleral fixation. 

Material and method. The technique of implanting the new pseudofak Carlevale by the 

method of scleral pockets is presented 

Results and conclusions. In the vast majority of cases the Carlevale implant could be 

successfully implanted in the ciliary sulcus without intraoperative complications, providing 

good stability and anatomical centering. 
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Cataractă intumescentă cu midriază posttraumatică 

– soluţie chirurgicală

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1

1 Spitalul Judeţean, Satu Mare  
2Clinica Imagister, Satu Mare 

Cuvinte cheie: cataractă intumescentă, midriază posttraumatică, sutură Siepser 

Scopul lucrării. Expunerea tehnicii chirurgicale de soluționare a cataractei intumescente 

posttraumatice şi a midriazei posttraumatice. 

Material şi metodă. Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 60 de ani care se adresează 

serviciului medical pentru scăderea acuității vizuale la ochiul stâng după un traumatism 

contuziv. Se practică extracția cristalinului prin facoemulsificare și implantarea unui 

cristalin artificial de cameră posterioară în sac, reparația chirurgicală a sfincterului pupilar 

prin plasarea suturilor de tip Siepser. 

Rezultate. Evoluția postoperatorie este favorabilă, pacientul având o vedere de 20/30 fără 

corecție.  

Concluzii. Cataracta traumatică intumescentă poate prezenta afectarea capsulei 

cristaliniene. În aceste situații este o provocare plasarea implantului în sacul cristalinian. 

Sfincterul irian este important în calitatea vederii obținute postoperator şi de aceea e 

importantă refacerea acestuia.  
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Intumescent cataract with posttraumatic midriasys 

– surgical solution

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1

1Emergency County Hospital, Satu Mare  
2Imagister Clinic, Satu Mare 

Keywords: intumescent cataract, posttraumatic midriasys, Siepser suture.  

Purpose. The presentation of the surgical solution for dealing with an intumescent 

cataract with posttraumatic midriasys.  

Material and Method. The case of a 60-year-old male patient is presented who addresses 

the medical service for eyesight loss in the left eye after a blunt trauma. Lens extraction 

through phacoemulsification and placement of an intraocular lens in the bag are 

performed followed by pupillary repair with the help of Siepser knots.  

Results. Post operatory evolution is satisfactory, with a best corrected visual acuity of 

20/30 no correction. 

Conclusion. The traumatic intumescent cataract can have a damaged lens bag. In these 

situations, the placement of the lens in the bag can be a challenge in itself. The iris sphincter 

is very important in the eyesight quality postoperatively and that is why the pupillary 

reconstruction is so important. 
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Cataractă corticonucleară, cristalin subluxat 

posttraumatic – soluţie chirurgicală 

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1.

1Spitalul Judeţean, Satu Mare  
2Clinica Imagister, Satu Mare 

Cuvinte cheie: cataractă traumatică, zonuloliză, fixarea sacului cristalinian. 

Scopul lucrării. Expunerea tehnicii chirurgicale de soluționare a cataractei complicate 

Material şi metodă. Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 58 de ani care se adresează 

serviciului medical pentru scăderea acuității vizuale la ochiul drept după un traumatism 

contuziv. Se practică fixarea sacului cristalinian cu ajutorul unui inel de tensiune Cionni 

suturat la scleră, vitrectomie anterioară, extracția cristalinului prin facoemulsificare şi 

implantarea unui cristalin artificial de cameră posterioară în sac. 

Rezultate. Evoluția postoperatorie este favorabilă, pacientul având  o vedere de 20/20 fără 

corecție.  

Concluzii. Instabilitatea complexului sac cristalinian – cristalin artificial poate afecta 

chirurgia cataractei și rezultatele acesteia. Prezervarea integrității sacului cristalinian oferă 

stabilitatea necesara efectuării în condiții de siguranță a operației de cataractă și a 

implantării lentilei intraoculare. 
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Corticonuclear cataract, postraumatic subluxated 

lens – surgical solution 

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1.

1Emergency County Hospital, Satu Mare  
2Imagister Clinic, Satu Mare 

Keywords: traumatic cataract, zonulolisys, fixation of the bag.  

Purpose: Surgical solution for a complicated cataract 

Material and Method: The case of a 58-year-old male patient is presented who addresses 

the medical service for eyesight loss in the right eye after a blunt trauma. Fixation of the 

bag with the help of a Cionni tension ring sutured at the sclera, anterior vitrectomy, lens 

extraction through phacoemulsification and placement of an intraocular lens in the bag 

are performed.  

Results: Post operatory evolution is satisfactory, with a best corrected visual acuity of 

20/20 no correction. 

Conclusion: The instability of the bag – lens complex can affect cataract surgery and its 

outcomes. The preservation of the integrity of the lens bag offers the necessary stability 

for performing safely the cataract surgery and the implantation of the intraocular lens. 
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Transplantul de cornee provocări chirurgicale și 

dificultăți postoperatorii 

D. Chiseliță3, Anisia-Iuliana Alexa1,2, Mădălina Bîlha1, Augustina Ceornea2, 

Liliana Ionescu2, Camelia Margareta Bogdănici1,2

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 
²Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon”, Iași, România 
3Clinica “Oftaprof”, Iași, România 

Cuvinte cheie: keratoplastie penetrantă, evaluarea preoperatorie, monitorizare postkeratoplastie 

Scop. Lucrarea prezentă ilustrează provocările chirurgicale și cele aferente evaluării pre și 

postoperatorii ale pacienților care au beneficiat de keratoplastii penetrante efectuate în 

scop optic în cadrul Clinicii I Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență “Sf. Spiridon” Iași.  

Material și metodă. Keratoplastia penetrantă presupune înlocuirea țesutului cornean 

afectat în toată grosimea lui. Procedura poate fi izolată sau combinată cu chirurgia 

cataractei, cu implantarea secundară de IOL, cu chirurgia glaucomului sau a dezlipirii de 

retină. Evaluarea preoperatorie a pacienților este esențială pentru selecția corectă a 

cazurilor și asigurarea unei evoluții postoperatorii favorabile. În clinica de Oftalmologie a 

Spitalului “Sf. Spiridon” Iași pacienții sunt supuși unui consult cardiologic și pulmonar în 

vederea anesteziei generale și unei evaluări oftalmologice complete. Istoricul afecțiunii 

oculare ne ajută să stabilim urgența indicației operatorii și să tratăm eficient patologiile 

asociate și posibilele complicații postoperatorii pentru a scădea riscul de rejet. Cele mai 

frecvente indicații operatorii sunt: edem corneean cronic, keratoconus, leucom cornean, 

distrofii corneene și esecul grefonului.  

Rezultate. Cea mai înaltă rată de succes o au keratoplastiile penetrante efectuate pentru 

edem cornean cronic necomplicat și keratoconus. Riscul de rejet este crescut la pacienții 

cu istoric de arsuri chimice cu deficit de celule stem limbice, după keratite herpetice și la 

cei care asociază glaucom preoperator. Strategia chirurgicală este dependentă de 

efectuarea unei evaluări preoperatorii temeinice. Am ales să prezentăm atât 

particularitățile care țin de evaluarea și pregătirea pre-operatorie a pacienților, cât și 

dificultățile întâmpinate intraoperator și postoperator. Seria de cazuri selectată 

demonstrează complexitatea  pacienților care se adresează clinicii noastre pentru 

transplant de cornee și variabilitatea abordării în funcție de patologie.   
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Concluzii. Transplantul cornean perforant rămâne o opțiune bună în afecțiunile ce 

interesează toată grosimea corneei. Rezultatele sunt dependente de tipul intervenției 

chirurgicale, de statusul preoperator, cât și de urmărirea pe termen lung a pacienților 

pentru a preveni și a aborda cât mai precoce eventualele complicații. 

Cornea transplant- surgical challenges and 

postoperative difficulties  

D. Chiseliță3, Anisia-Iuliana Alexa1,2, Mădălina Bîlha1, Augustina Ceornea2, 

Liliana Ionescu2, Camelia Margareta Bogdănici1,2

1“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 
2Ophthalmology Clinic, “St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania 
3“Oftaprof” Clinic, Iași, România 

Keywords: penetrating keratoplasty, preoperative evaluation, postkeratoplasty monitoring 

Purpose. This paper illustrates the surgical and postoperative evaluation challenges of 

patients who have received penetrating keratoplasties with optic purpose, performed in 

the I Ophthalmology Clinic of the Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon” Iași. 

Material and method. Penetrating keratoplasty involves the replacement of the affected 

corneal tissue within its full thickness. The procedure can be isolated or combined with 

cataract surgery, secondary IOL implantation, glaucoma or retinal detachment surgery. 

Preoperative evaluation of patients is essential for the correct selection of cases and 

ensuring a favorable postoperative evolution. In the Ophthalmology Clinic of the Hospital 

“St. Spiridon” Iasi patients undergo a cardiological and pulmonary consultation for general 

anesthesia and a complete ophthalmological evaluation before the cornea transplant. The 

history of eye disease helps us establish the urgency of the operation and effectively treat 

the associated pathologies and possible postoperative complications to reduce the risk of 

rejection. The most common indications for surgery are: chronic corneal edema, 

keratoconus, corneal leukoma, corneal dystrophies and graft failure. 

Results. Penetrating keratoplasties performed for uncomplicated chronic corneal edema 

and keratoconus have the highest success rate. The risk of rejection is increased in patients 

with a history of limbic stem cell deficiency, of chemical burns or herpes keratitis and in 
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those with preoperative glaucoma. The surgical strategy is dependent on a thorough 

preoperative evaluation. We chose to present both the particularities related to the 

evaluation and pre-operative preparation of patients, as well as the difficulties 

encountered intraoperatively and postoperatively. The selected case series demonstrates 

the complexity of the patients who come for cornea transplant in our clinic and the 

variability of  approach depending on the pathology. 

Conclusions. Penetrating corneal transplant remains a good option in conditions affecting 

the entire thickness of the cornea. The results depend on the type of surgery, preoperative 

status, and long-term follow-up of patients to prevent and address possible complications 

as early as possible. 
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Plagă dehiscentă după keratoplastie perforantă – 

rezolvare chirurgicală 

M. Zemba1,2, Alexandra Cătălina Zaharia1, Roxana-Elena Rogoz1, 

Otilia-Maria Dumitrescu1, Mădălina Radu1

1Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

Cuvinte cheie: plagă dehiscentă, keratoplastie 

Scop: prezentarea rezolvării chirurgicale a unui caz dificil de plagă dehiscentă. 

Material şi metodă. Sunt prezentate investigațiile preoperatorii și raționamentul care a 

dus la decizia terapeutică: intervenția chirurgicală este arătată într-un film video. 

Rezultate. S-a obținut integritatea suprafeței oculare , cu păstrarea anatomică a globului 

ocular și îmbunătățirea semnificativă a simptomatologiei. 

Concluzii. Tehnici chirurgicale mai vechi, uneori neglijate, pot obține rezultate nesperate. 
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Wound dehiscence after keratoplasty – surgical 

solution 

M. Zemba1,2, Alexandra Cătălina Zaharia1, Roxana-Elena Rogoz1, 

Otilia-Maria Dumitrescu1, Mădălina Radu1

1„Carol Davila” Central Military Emergency University Hospital, Bucharest 
2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 

Keywords: wound dehiscence, keratoplasty 

Purpose. To describe the surgical solution of a difficult case of corneal wound dehiscence 

after keratoplasty. 

Methods. The preoperative investigations and the therapeutic reasoning has been 

presented. The surgical procedure has been depicted in a video film. 

Results. Corneal surface integrity has been successfully restored, along with anatomical 

preservation of the eye and significant improvement of symptoms. 

Conclusion. Older surgical techniques, that may be sometimes neglected, can provide an 

unexpected good outcome. 
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Vedere de peste 20/20 - rezultate la un an după 

LASIK ghidat topografic utilizând un nou software 

de planificare  

Alina Cantemir¹, Cătălina Gălățanu¹, Anisia-Iuliana Alexa², Roxana-Elena Ciuntu², 

Nicoleta Anton², D. Chiseliță¹²  

¹Clinica Oftaprof, Iași 

²Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Scop. Raportarea rezultatetelor  clinice la un an ale LASIK ghidat topografic utilizând un 

nou software de planificare - Phorcides Analytical Engine (PAE). 

Metode. Studiu retrospectiv, observațional. 

Phorcides Analytical Engine (Phorcides LLC, North Oaks, MN) se bazează pe o combinație 

a unui software de imagistică geografică și optică și ia în calcul astigmatismul cornean 

anterior, neregularitățile topografice care produc aberații de ordin înalt, astigmatismul 

feței posterioare a corneei și astigmatismul lenticular,  în determinarea tratamentului 

LASIK ghidat topografic. Am evaluat rezultatele clinice ale LASIK ghidat topografic folosind 

sistemul laser excimer Wavelight (Alcon, Fort Worth, TX, SUA) pentru miopie sau 

astigmatism miopic pe baza rezultatelor furnizate de software-ul PAE, cu o urmărire de un 

an. Am analizat acuitatea vizuală la distanță fără corecție (UDVA) și cu corecție (CDVA), 

magnitudinea cilindrului refractiv postoperator, eroarea de refractivă și modificările față 

de CDVA preoperatorie. 

Rezultate. Studiul a inclus 48 de ochi a 24 de pacienți cu o vârstă medie de 31.44 ± 7.3 ani. 

Postoperator, toți ochii au avut o UDVA de 20/25 sau mai bună. Rezultatele obținute cu 

PAE au arătat că 50% dintre ochi au avut o UDVA de 20/15 și 95,8% dintre ochi au avut o 

UDVA de 20/20 sau mai bună. Toți ochii au avut o CDVA de 20/20 sau mai bună. 21 de ochi 

(43,7%) nu au avut cilindru refractiv postoperator și 83,3% din toți ochii incluși în studiu au 

avut mai puțin de 0,25 dioptrii de cilindru refractiv rezidual. Niciun ochi nu a avut CDVA 

postoperatorie mai scăzută decât CDVA preoperatorie. 
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Concluzii. Utilizarea Phorcides Analytical Engine pentru planificarea chirurgicală ghidată 

de topografie are ca rezultat îmbunătățirea rezultatelor clinice, cu un procent ridicat de 

ochi fără astigmatism refractiv și cu o UDVA de 20/15. 

Taking patients beyond 20/20 - one year outcomes 

from topography-guided LASIK based on a new 

planning software  

Alina Cantemir¹, Cătălina Gălățanu¹, Anisia-Iuliana Alexa², Roxana-Elena Ciuntu², 

Nicoleta Anton², D. Chiseliță¹²  

¹Oftaprof Clinic, Iași 

²Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași 

Purpose. To report our one year clinical outcomes from topography-guided myopic LASIK 

treatment based on a new planning software - Phorcides Analytical Engine (PAE). 

Methods. Single site, retrospective chart review. 

The Phorcides Analytical Engine (Phorcides LLC, North Oaks, MN) is based on a 

combination of geographic imaging software and optics and takes into account anterior 

corneal astigmatism, topographic irregularities that produce higher-order aberrations, 

posterior corneal astigmatism, and  lenticular astigmatism in determining the optimal 

treatment of an eye with topography-guided LASIK. We evaluated clinical outcomes after 

topography-guided LASIK using the Wavelight excimer laser system (Alcon, Fort Worth, TX, 

USA) of eyes with myopia or myopic astigmatism with correction based on results from the 

PAE with a follow-up of one year. We analyzed  the uncorrected (UDVA) and corrected 

(CDVA) distance visual acuity, the magnitude of refractive cylinder after surgery, the 

refractive error, and changes from preoperative CDVA. 

Results. The study included 48 eyes of 24 patients with a mean age of 31.44 ± 7.3 years. 

Postoperatively, all eyes had a UDVA of 20/25 or better. The results obtained with PAE 

showed that 50% of eyes had a UDVA of 20/15 and 95,8% of eyes had a UDVA of 20/20 or 

better.All eyes had a CDVA of 20/20 or better. There were 21 eyes (43,7%) with no 
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postoperative refractive cylinder and 83,3% of all included eyes had less than 0.25 diopters 

of residual refractive cylinder. No eye had a postoperative CDVA one line or more worse 

than their preoperative CDVA. 

Conclusions. The use of Phorcides Analytic Engine for topography-guided surgical 

planning results in improved clinical outcomes with a high percentage of eyes having no 

refractive astigmatism and a UCVA of 20/15. 
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Crosslinking-ul transepitelial in eroziunea 

corneeana recidivanta   

Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Rodica Bilba 

Centrul Medical “Oculus Prim” 

Cuvinte cheie: CXL in Erosion 

Actualitate. Indicația Crosslinking-ul corneean-CXL (combinarea riboflavinei cu UV-A) este 

stoparea recidivei eroziunilor corneene. Nu există studii cu privire la crosslinking-ul 

corneean la pacienți in special în eroziuni corneene recidivante.  

Scopul studiului. Evaluarea eficacității crosslinking-ului corneean transepitelial la pacienții 

cu eroziunea corneeana recidivantă si conduita terapeutică in recidivă. 

Metode. Studiul a inclus 9 pacienți - femei - cuprinse in  vârsta 24-31  ani - 9 ochi -  cu 

recidivă de 2-3-4 ori - diagnosticate cu eroziunea corneeană recidivantă, initial cauzate de 

un traumatism deepitelizant al corneei. A fost efectuat CXL epi-on, fără îndepărtarea 

epiteliului cornean conform procedurii standartizate: s-a picurat riboflavin (Peschke TE) - 

timp de 20 minute, apoi expunere UVA(365 nm, 18 mW/cm2) pentru 5 minute. Examenul 

clinic a inclus acuitatea vizuală, biomicroscopia, topografia corneeană, pahimetria, 

refractometria, keratometria-  la 1 saptămână, 1, 3, 6 luni, și anual.  

Rezultate. La toți pacienții s-a păstrat acuitatea vizuala inițială. Nu a fost depistată recidiva 

eroziunii corneene post-operator timp de 4 luni- 3 ani. 

Concluzii. Tratamentul adjuvant prin efectuarea crosslinking-ului transepitelial evita 

recidiva eroziunii corneene. Cunoașterea particularităților eroziunilor corneene 

recidivante permite elaborarea unei tactici terapeutice precoce pentru prevenirea 

recidivelor. 
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Transepitelial crosslinking in the recidivant cornean 

erozia  

Vera Chiriac, Cornelia Ceban, E. Bendelic, Rodica Bilba 

Centrul Medical “Oculus Prim” 

Keywords: CXL in Erosion 

Corneal Collagen Crosslinking (CXL) with Riboflavin and Ultraviolet-A (UVA) is a technique 

of corneal tissue strengthening that combines the use of riboflavin as a photosensitizer 

and UVA irradiation. The indication for the use of CXL is to stop the recidivate erozia 

No recent studies for use crosslinking in recidivate erozia. Purpose of our study: assessing 

the effectiveness of Corneal Collagen Crosslinking in patients with recidivate erozia and 

strategy in the therapeutic management. 
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Sindrom de apnee de somn asociat patologiei 

corneene-dificultăți de diagnostic şi tratament 

Roxana Elena Ciuntu, Nicoleta Anton, Camelia Margareta Bogdănici, 

Anisia-Iuliana Alexa, Ionela Nechita Dumitriu, D. Chiseliţă  

Cuvinte cheie: apnee de somn, transplant de cornee, keratoglobus 

Scop. Prezentarea şi evidențierea patologiei corneene la pacienții cu sindrom de apnee de 

somn. 

Material şi metodă. Pacient în vârstă de 71 de ani, cunoscut cu APP oftalmologice de Ao 

keratoconus od std 3 os std 4, os sechele hydrops acut, Ao cataractă legată de vârstă în 

evoluţie şi multiple patologii generale asociate. 

Rezultate şi concluzii. S-a practicat OS keratoplastie penetrantă, chirurgia cataractei open 

sky şi implantare iol-cp în sac cu evoluție postoperaţie favorabilă. Chirurgia open sky este 

o provocare chiar şi pentru un chirurg experimentat, dar în cazul pacientului nostru a adus

o ameliorare a funcției vizuale și a calității vieții. Există puține cazuri în literatura de

specialitate, iar această asociere a  keratoconusului cu apneea de somn a adus un plus de 

dificultate managerială a tratamentului și complicațiilor acestuia. 
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Sleep apnea syndrome associated with corneal 

pathology - difficulties in diagnosis and treatment 

Roxana Elena Ciuntu, Nicoleta Anton, Camelia Margareta Bogdănici, 

Anisia-Iuliana Alexa, Ionela Nechita Dumitriu, D. Chiseliţă  

Aim. To present and highlight corneal pathology in patients with sleep apnea syndrome 

Material and method. The 71-year-old patient is known to have Ophthalmic APP of Ao 

keratoconus od std 3 os std 4, acute hydrops bone sequelae, evolving age-related Ao 

cataract, and multiple associated general pathologies. 

Results and Conclusion. OS has performed penetrating keratoplasty, open sky cataract 

surgery and iol-cp implantation in the sac with favorable postoperative evolution, open sky 

surgery is a challenge even for an experienced surgeon, but in the case of our patient it 

has brought an improvement in visual function and quality. There are few cases in the 

literature, and this association of keratoconus with sleep apnea has brought an additional 

managerial difficulty of treatment and its complications. 
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Rolul IL-8 în modificările oculare determinate de 

sindromul de apnee de somn 

Roxana Elena Ciuntu, D. Chiseliţă, Camelia Margareta Bogdănici, Nicoleta Anton 

Cuvinte cheie: SAS, IL-8, lacrimi 

Scopul studiului este de a evalua concentrațiile de chemokină IL8 din lacrimile pacienților 

cu SAS în raport cu patologia studiată și unele particularități funcționale măsurabile prin 

tehnici non-invazive.  

Material şi metodă. Este un studiu prospectiv, comparativ care s-a desfășurat în clinica 

de Oftalmologie a spitalului „Sf. Spiridon”, octombrie 2018 şi decembrie 2019. Au fost 

incluse în studiu două loturi: un lot de pacienți cu SAS şi un lot martor fără SAS. La toți 

pacienții s-a efectuat testul Schirmer şi s-au recoltat lacrimi din fundul de sac conjunctival 

utilizând un tub  Eppendorf (2ml). Dupa recoltarea lacrimilor s-a determinat IL-8 cu ajutorul 

kitului comercial Human IL-8 ELISA Kit (Enzyme-linked Immunosorbent Assay for 

quantitative detection of human IL-8) BMS204-3 (Invitrogen,  Austria).  

Rezultate. Concentrația medie de IL8 din lacrimi pentru grupul de pacienți cu SAS a fost 

de 506,66 ± 88,95 pg/mL, în timp ce pentru grupul de control a fost 280,416 ± 62,07 pg/mL. 

S-au obținut diferențe statistic semnificative între cele două grupuri ( p = 0,048]. Nu s-au 

observat variații diferite ale valorilor obținute pentru concentrația IL8 din lacrimile recoltate 

din ochii diferiți ai aceluiași pacient (R2 = 0.95). 

Concluzii. Rezultatele noastre arată că se poate stabili o corelație între concentrația de 

chemokină IL8 din lacrimile pacienților cu SAS și proprietățile lacrimilor.  
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The role of IL-8 in ocular changes caused by sleep 

apnea syndrome 

Roxana Elena Ciuntu, D. Chiseliţă, Camelia Margareta Bogdănici, Nicoleta Anton 

Aim. This study aims to evaluate the concentrations of chemokine IL8 in the tears of 

patients with Sleep Apnea Syndrome (SAS) in relation to the pathology studied and some 

functional features measurable by non-invasive techniques. 

Material and method. It is a prospective, comparative study that was carried out in the 

ophthalmology clinic. Two groups were included in the study: a group of patients with SAS 

and a control group without SAS. The Schirmer test was performed on all patients and 

tears were collected from the bottom of the conjunctival sac using an Eppendorf tube (2ml) 

Results. The mean tear IL8 concentration for the SAS patient group was 506.66 pg / mL, 

while for the control group it was 280.416 pg / mL. Statistically significant differences were 

found between the two groups (p = 0.048).  

Conclusions. Our results show that a correlation can be established of chemokine IL8 in 

tears of patients with SAS and the properties of tears. 
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Rolul afecțiunilor sistemice în dezvoltarea și 

progresia glaucomului primitiv cu unghi deschis 

D. Chiseliță, Mădălina Bîlha

Scopul prezentării: evaluarea asocierii dintre GPUD și diverse afecțiuni sistemice 

(vasculare, metabolice, inflamatorii) precum și a impactului medicației sistemice asupra 

glaucomului. 

Asocierea dintre glaucom și variațiile TAS (hipertensiunea, hipotensiunea arterială 

nocturnă, fluctuațiile TA) este frecventă; acestea alterează  presiunea de perfuzie a NO și 

agravează evoluția glaucomului. 

Vasospasmul și sindromul primar de alterare a tonusului vascular se asociază frecvent cu 

GTN și hTA  din cursul somnului; tulburările de reglare ale tonusului vascular influențează 

negativ progresia GTN. 

Diabetul se asociază frecvent cu GPUD, dar datele actuale nu sunt concludente (rol 

protectiv? efect nociv legat de PIO crescută sau de alterările vasculare induse?) 

În GTN cei mai importanți factori de risc sunt: HTA, diabetul, boala vasculară periferică, 

migrena, sindromul Raynaud, hTA, anemia. 

Unele medicamente administrate sistemic (corticosteroizii, blocanți ai canalelor de Ca) 

cresc PIO, iar altele (betablocanții) scad PIO. 
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The role of systemic diseases in the development 

and progression of primitive open-angle glaucoma 

D. Chiseliță, Mădălina Bîlha

Purpose of the presentation: to evaluate the association between POAG and various 

systemic disorders (vascular, metabolic, inflammatory) as well as the impact of systemic 

medication on glaucoma. 

The association between glaucoma and variations in systemic BP (hypertension, nocturnal 

hypotension, BP fluctuations) is common; they alter the perfusion pressure of the ON and 

aggravate glaucoma progression. 

Vasospasm and primary vascular tone alteration syndrome are frequently associated with 

NTG and hypertension during sleep; vascular tone regulation disorders negatively 

influence the progression of NTG. 

Diabetes is frequently associated with POAG, but the current data are inconclusive 

(protective role? Harmful effect related to increased IOP or induced vascular alterations?) 

In NTG the most important risk factors are: hypertension, diabetes, peripheral vascular 

disease, migraine, Raynaud's syndrome, hypertension, anemia. 

Some systemic drugs (corticosteroids, Ca channel blockers) increase IOP, and others (beta-

blockers) decrease IOP. 
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Rolul tumorilor oculare în apariția glaucomului 

neoplazic 

V. Cușnir, V. Popovici, Doina Bobescu, V. Jr. Cușnir, Ana Șontea

Catedra de Oftalmologie și Optometrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae 

Testemițanu", Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: Tumora, glaucom secundar, melanom al corpului ciliar, neovascularizare, gonioscopie 

Scop. Stabilirea managementului și mecanismelor dezvoltării glaucomului neoplazic în 

dependență de localizarea, mărimea și tipul tumorii intraoculare. 

Material și metodă. A fost efectuat un studiu retrospectiv în Clinica Oftalmologie nr. 2, ce  

a inclus 89 de persoane cu vârsta cuprinsă între 29 și 81 de ani, diagnosticați cu tumori 

intraoculare, la 9 dintre care a fost stabilit diagnosticul de glaucom neoplazic. Cercetarea a 

cuprins examinarea fișelor medicale, investigațiilor imagistice, consultațiilor medicilor 

specialiști a tuturor pacienților cu patologii oncologice oculare, inclusiv la care a fost 

depistată creșterea PIO (presiunii intraoculare). Tactica curativă abordată a depins de 

localizarea, dimensiunea tumorii, precum și structurile oculare afectate. 

Rezultate. Dintre tumorile intraoculare, melanomul coroidian reprezintă afecțiunea 

oncologică cel mai des depistată. La acest tip de tumoare, cauza cea mai frecventă ce a 

determinat elevarea PIO reprezintă neovascularizarea irisului și închiderea unghiului 

camerei anterioare. Glaucomul neoplazic s-a dezvoltat în majoritatea cazurilor în 

melanomul corpului ciliar, mecanismul fiind invadarea directă a unghiului camerei 

anterioare. Adresarea tardivă a pacienților și dimensiunile mari (conform standardelor 

internaționale) ale procesului neoplazic (baza tumorii > 16 mm sau înălțimea >7 mm) au 

determinat efectuarea enucleației globului ocular drept tratament de elecție a tumorilor 

intraoculare asociate cu glaucom neoplazic. 

Concluzii. Pacienții cu glaucom unilateral, refractar la tratament trebuie să fie suspectați 

în dezvoltarea formațiunilor intraoculare. Scopul tratamentului constă în controlul tumorii, 

și menținerea PIO la valori normale. 
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The role of intraocular tumors in the development 

of neoplastic glaucoma 

V. Cușnir, V. Popovici, Doina Bobescu, V. Jr. Cușnir, Ana Șontea

Department of Ophthalmology and Optometry, State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae 

Testemitanu", Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: Tumor, secondary glaucoma, melanoma of the ciliary body, neovascularization, gonioscopy 

Purpose. Establish the management and mechanisms of the development of neoplastic 

glaucoma depending on the location, size, and type of intraocular tumor. 

Materials and methods. We did a retrospective study in the Ophthalmology Clinic no. 2, 

which included 89 persons aged between 29 and 81 years, diagnosed with intraocular 

tumors, in 9 of whom was established the diagnosis of neoplastic glaucoma. The research 

included the examination of the cases history, imaging investigations, consultations of 

specialist doctors of all patients with ocular oncological pathologies, including those with 

the increased IOP (intraocular pressure). The management depended on the location, size 

of the tumor, as well as the affected eye structures. 

Results. From all intraocular tumors, choroidal melanoma is the most often detected 

oncological condition. In this type of tumor, the most common cause that produced 

elevation of IOP is the neovascularization of the iris and the closure of the anterior 

chamber angle. Neoplastic glaucoma developed in most of the cases with melanoma of 

the ciliary body, the mechanism being the direct invasion of the angle of the anterior 

chamber. The late addressing of patients and the large size (according to international 

standards) of the neoplastic proces (the base of the tumor > 16 mm or the height >7 mm) 

determined the enucleation of the eyeball as an election treatment of intraocular tumors 

associated with neoplastic glaucoma. 

Conclusions. Patients with unilateral, refractory to treatment glaucoma should be 

suspected for the development of intraocular formations. The goal of treatment is to 

control the tumor and then lower IOP at normal values. 
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Glaucomul post-traumatic – o problemă spinoasă 

Ruxandra Pîrvulescu, Alina Popa Cherecheanu 

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucuresti 

Glaucomul post-traumatic este un subtip de glaucom ce poate apărea după toate tipurile 

de traumatisme, penetrante sau contuzive. Uneori poate apărea imediat după 

traumatism, alteori, la ani de zile după acesta, punând probleme serioase medicului 

oftalmolog şi pacientului, întrucât se poate dovedi dificil de manageriat. Recunoașterea 

acestei entități patologice este uneori o provocare, iar tratamentul acestuia este de multe 

ori o luptă ce se poate întinde pe ani de zile. De aceea, este esențial ca modul de abordare 

al tratamentului să ţină cont de mecanismele fiziopatologice responsabile de producerea 

acestui tip de glaucom. Ne propunem o trecere în revistă a acestor mecanisme pentru o 

mai buna înțelegere a lor, în scopul unui management cât mai bun al bolii, astfel încât 

pacientul să beneficieze de cele mai bune șanse pentru a-şi păstra vederea. 
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Glaucom bordeline între oftalmologie și neurologie 

Alina Mihaela Neacşu 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila 

Cuvinte cheie: glaucom, boala neurodegenerativă 

Glaucomul este o afecțiune complexă care cuprinde toate structurile analizatorului vizual 

parte integrantă a sistemului nervos central. Glaucomul poate fi considerat o boală a 

întregului organism cu multiple implicații şi conexiuni cu zonele centrale ale sistemului 

nervos. Caracterizat prin multiple mecanisme etiopatogenice şi numeroase elemente de 

fiziopatologie, glaucomul este o boală care a fost definită şi încadrată nosologic diferit în 

timp. Din anii 2000 se vorbește tot mai mult despre glaucom ca despre o maladie 

neurodegenerativă. Lucrarea este o trecere în revistă a ultimelor noțiuni ce încadrează 

glaucomul ca boala neurodegenerativă cu conotaţii şi perspective interesante cu privire la 

managementul bolii şi al tratamentului. 

Glaucoma bordeline between ophthalmology and 

neurology 

Alina Mihaela Neacşu 

Brăila County Emergency Hospital 

Keywords: glaucoma, neurodegenerative disease 

Glaucoma is a complex disease who includes all the structures of the visual analyzer as an 

integral part of the central nervous system. Glaucoma can be considered a disease of the 

whole body with multiple implications and connections to the central areas of the nervous 

system. Characterized by multiple etiopathogenic mechanisms and numerous elements 

of pathophysiology, glaucoma is a disease that has been defined and framed nosologically 

differently over time. Since the 2000s, there has been more and more talk of glaucoma as 

a neurodegenerative disease. The paper is a review of the latest notions of glaucoma as a 

neurodegenerative disease with interesting connotations and perspectives on disease 

management and treatment. 
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Citicolină – rezultate clinice după 2 ani de 

administrare 

Ileana Ramona Barac, L. Leuștean, Andrada Artamonov, G. Iorgu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” București 

Scopul studiului este de a evalua  rezultatele  tratamentului cu citicolină și de a preciza 

rolul neuroprotector al acesteia 

Material şi metodă. Vom prezenta rezultatele clinice și experiența personală după 

administrarea de soluție orală de citicolină la un lot format din 30 de  pacienți cu diferite 

tipuri  de glaucom compensat tensional. Criteriile de includere în studiu au fost vârsta 

peste 18 ani, rata a progresiei de cel puțin -1,2dB/an 3cv pe an, MD -12,2db(+-8,7db), 

presiunea intraoculară  controlată   sub 20 mmHg, media 16,3(+- 3,7) mmHg, 3 examinări 

ale câmpului vizual într-un an.  

Pacienții au primit tratament cu citicolină, soluție orală timp de 4 luni urmate de 2 luni 

pauză pentru o perioadă de 2 ani, timp în care am urmărit presiunea intraoculară și câmpul 

vizual la  fiecare 3 luni. 

Rezultate şi concluzii.  

• Rata medie de progresie s-a modificat  de la –1.2 (±0.7) dB/an la includere la -0.8

dB/an, la finalul studiului (p = 0.01).

• TIO medie a fost 16.3 (±3.7) mmHg la includere și 14,2(+-2,7)mmHg la final;

• MD -12,2db(+-8,7db) la includere la MD -13 db(+-4,7db) la final.
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Cyticoline - clinical results after 2 years of 

administration 

Ileana Ramona Barac, L. Leuștean, Andrada Artamonov, G. Iorgu 

University of Medicine and Pharmacy „Carol Davila” Bucharest 

The aim of the study was to evaluate the results of treatment with citicoline and to clarify 

its neuroprotective role. 

Material and method. We will present the clinical results after the administration of oral 

citicoline solution to a group of 30 patients with different types of tension-compensated 

glaucoma. The criteria for inclusion in the study were age over 18 years, progression rate 

of at least -1.2dB / year 3hp per year, MD -12.2db (+ - 8.7db), controlled intraocular pressure 

below 20 mmHg, average 16, 3 (+ - 3.7) mmHg, 3 visual field examinations/year. 

Patients received treatment with citicoline, oral solution for 4 months followed by a 2-

month break for a period of 2 years 

Results and conclusions. 

• the average progression rate changed from –1.2 (± 0.7) dB / year at inclusion to –

0.8 dB / year at the end of the study (p = 0.01).

• Mean IOP was 16.3 (± 3.7) mmHg at inclusion and 14.2 (+ - 2.7) mmHg at the end

• MD was -12.2db (+ - 8.7db) at inclusion, getting to a MD -13 db (+ - 4.7db) at the

end
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Chirurgia glaucomului în perioada non pandemică 

vs pandemică  

Nicoleta Anton1,2, D. Haj-Ali2, Alisa Bejan2, Marina Gavrilaş2, Mounir Salem2,  

Diana Alexandru2, Cristina Prisacari2, Maria-Cezara Lăcătuşu1, Şt. Nemţanu1, 

Ionela Nechita Dimitriu1,2 

¹Unversitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, 

²Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ,,Sfântul Spridion” Iași 

Cuvinte cheie: trabeculectomie, pandemie, iridectomie periferică, MMC, degajare presională, rata de succes 

Scop. Evaluarea rezultatelor chirurgiei glaucomului efectuată de același chirurg în perioada 

non pandemică (anul 2019, 2021 şi primele 3 luni din 2022) vs cea pandemică (2020). 

Evaluarea efectelor chirurgiei antiglaucomatoase: 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  din 66 pacienţi cu glaucom, divizați în 4 loturi 

în funcție de anul intervenției chirurgicale operați de același chirurg prin trabeculectomie 

cu IP sau fără MMC evaluate pre și postoperator conform unui protocol standardizat sau 

extracția cristalinului prin facoemulsificare sau extracție extracapsulară.  Parametrii clinici 

evaluați: AV preoperator și postoperator, PIO preoperator și prima zi postoperator; 

complicații intraoperatorii și postoperatorii precoce/tardive; ratele de succes și de eșec 

postoperator.  

Rezultate. Majoritatea cazurilor operate de glaucom au fost în anul 2021 (38%). În anul 

2019 au predominat cazurile de glaucom pseudoexfoliativ (41,7%), în timp ce în anul 2020 

au predominat cazurile de glaucom secundar unghi închis (61,1%). În anul 2021 au 

predominat cazurile de glaucoma cu  unghi deschis, iar în anul 2022 au predominat 

cazurile de glaucom secundar unghi închis (63,6%). În anii 2019 (66,7%), 2020 (55,6%) și 

2021 (88%) au predominat intervențiile de tipul trabeculectomie. Pe ani de studiu, se 

constată că anestezia retrobulbară s-a practicat mai frecvent în anul 2019.  Degajarea 

presională a fost importantă în toate cazurile postoperator. În toate grupurile de studiu, 

peste 80 % au avut succes calificat și numai 18% eșec. Rata de succes calificat (PIO între 6 

și 20) s-a remarcat în anul 2020 și 2021 de 88-89%. Rata de eșec nu a fost influențată 

semnificativ de complicații, vârstă, comorbidități și tip de intervenție. 
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Concluzii. Chirurgia antiglaucomatoasă a întâmpinat o serie de dificultăți în perioada 

pandemică vs non pandemică chiar dacă au fost considerate o urgență  datorită 

adresabilități reduse. S-a constatat o explozie a cazurilor avansate de glaucom cu unghi 

închis în anul 2021 și a chirurgiei pe ochi unic precum și glaucoamelor induse de cristalin  

comparativ cu anul 2020 unde au predominat cele secundare cu unghi deschis și primare 

cu unghi deschis.  Ponderea complicațiilor intraoperatorii și postoperatorii precoce a fost 

redusă, au predominat hipotonia intraoculara precoce în 10 cazuri. În toate grupurile de 

studiu, peste 80 % au avut succes calificat și numai 18% eșec.  

Non-pandemic vs pandemic glaucoma surgery. 

Nicoleta Anton1,2, D. Haj-Ali2, Alisa Bejan2, Marina Gavrilaş2, Mounir Salem2,  

Diana Alexandru2, Cristina Prisacari2, Maria-Cezara Lăcătuşu1, Şt. Nemţanu1, 

Ionela Nechita Dimitriu1,2 

¹ „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, 

² 1st Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon”Emergency Clinical County Hospital Iaşi 

Keywords: trabeculectomy, pandemic period, peripheral iridectomy, MMC, neovascular glaucoma, 

pseudoexfoliative glaucoma, success rate 

Purpose. Evaluation of the results of glaucoma surgery performed by the same surgeon 

in the non-pandemic period (2019, 2021 and the first 3 months of 2022) vs. the pandemic 

one (2020). Evaluation of the effects of glaucoma surgery: release of intraocular pressure, 

intra and postoperative complications, measurement of success rate and postoperative 

failure rate and its implications.  

Material and method. 66 glaucoma patients were included in the study, divided into 4 

groups depending on the year of surgery operated by the same surgeon by 

trabeculectomy with IP or without MMC evaluated pre and postoperatively according to a 

standardized protocol or lens extraction by phacoemulsification or extracapsular 

extraction. Clinical parameters evaluated: preoperative and postoperative, preoperative 

IOP and first postoperative day; early / late intraoperative and postoperative 

complications; postoperative success and failure rates. 
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Results. Most cases of glaucoma were in 2021 (38%). In 2019, cases of pseudoexfoliative 

glaucoma predominated (41.7%), while in 2020 cases of closed uncle secondary glaucoma 

predominated (61.1%). In 2021, cases of open-angle glaucoma predominated, and in 2022, 

cases of closed-angle secondary glaucoma predominated (63.6%). In 2019 (66.7%), 2020 

(55.6%) and 2021 (88%), trabeculectomy interventions predominated. Over years of study, 

it is found that retrobulbar anesthesia was performed more frequently in 2019. Pressure 

relief was important in all cases postoperatively. In all study groups, over 80% had qualified 

success and only 18% failed. The qualified success rate (IOP between 6 and 20) stood out 

in 2020 and 2021 of 88-89%. The failure rate was not significantly influenced by 

complications, age, comorbidities and type of intervention. 

Conclusions. Glaucoma surgery encountered a number of difficulties during the 

pandemic vs. non-pandemic period even though they were considered an emergency due 

to their low addressability. There has been an explosion of advanced cases of closed-angle 

glaucoma in 2021 and single-eye surgery as well as lens-induced glaucoma compared to 

2020, where predominant open-angle and primary open-angle glaucoma predominated. 

The share of early intraoperative and postoperative complications was reduced, with early 

intraocular hypotonia predominating in 10 cases. In all study groups, over 80% had 

qualified success and only 18% failed. 
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Provocări în tratamentul glaucomului inflamator 

Doina Bobescu, V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Catedra de Oftalmologie și 

Optometrie, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: glaucom inflamator, uveită, inflamație oculară, tratamentul glaucomului  

Glaucomul inflamator (uveitic) este un glaucom secundar și reprezintă una din cele mai 

grave complicații ale inflamației intraoculare. Acesta apare întotdeauna pe un ochi cu 

uveită în antecedente, presiunea intraoculară este mărită, există leziuni glaucomatoase 

documentate ale papilei nervului optic și/ sau la examinarea câmpului vizual, iar ochiul 

afectat nu a avut glaucom până la apariția uveitei.  

Epidemiologia glaucomului uveitic este direct proporțională cu cea a uveitelor. Fiecare al 

cincilea pacient cu uveită poate dezvolta glaucom inflamator. Netratat, glaucomul 

inflamator duce la orbire ireversibilă, cu invalidizarea pacienților de toate vârstele, dar mai 

ales a celor tineri și apți de muncă.  

Scop. Ne-am propus studierea aspectelor terapeutice ale glaucomului inflamator pentru a 

spori eficacitatea tratamentului și a păstra funcțiile vizuale. 

Material și metodă. Au fost studiate 32 din 98 articole la temă, care au fost depistate cu 

ajutorul  motoarelor de căutare PubMed, NCBI și SCOPUS, folosind cuvintele cheie: 

glaucom inflamator și glaucom uveitic. 

Rezultate. Tratamentul glaucomului uveitic este un proces îndelungat și anevoios, 

necesitând o abordare interdisciplinară și personalizată. În contextul bolii sistemice care a 

dus la apariția uveitei și ulterior la dezvoltarea glaucomului uveitic, este foarte importantă 

colaborarea cu reumatologii și infecționiștii. Aceștia vor avea un aport considerabil în lupta 

cu inflamația sistemică, asigurând astfel prima direcție de tratament.  

În al doilea rând e necesară terapia corespunzătoare a inflamației oculare, folosind 

remediile antiinflamatoare de uz topic.  

A treia, dar nu ultima ca importanță, este abordarea glaucomului cu medicamente 

antiglaucomatoase. S-a observat că în circa 25-30% cazuri, terapia medicamentoasă 
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eșuează și este nevoie de tratament chirurgical. De curând, preparatele biologice au 

devenit curioase și pentru tratamentul inflamațiilor oculare, având capacitatea de a ține 

sub control procesul inflamator. 

Concluzii. Glaucomul inflamator este complicat pentru o abordare terapeutică eficientă, 

trebuie examinat în mod individualizat, iar tactica de tratament revizuită la necesitate. 

Challenges in the treatment of inflammatory 

glaucoma 

Doina Bobescu, V. Cușnir, Lilia Dumbrăveanu 

State University of Medicine and Pharmacy ”Nicolae Testemițanu”, Ophtalmology and Optometry 

Department, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: inflammatory glaucoma, uveitis, ocular inflammation, glaucoma treatment  

Inflammatory (uveitic) glaucoma is a secondary glaucoma and is one of the most serious 

complications of intraocular inflammation. It always occurs in an eye with a history of 

uveitis, intraocular pressure is increased, there are documented glaucomatous lesions of 

the optic nerve papilla and / or visual field examination, and the affected eye did not have 

glaucoma until the appearance of uveitis.  

The epidemiology of uveitic glaucoma is directly proportional to that of uveitis. Every fifth 

patient with uveitis can develop inflammatory glaucoma. Untreated, inflammatory 

glaucoma leads to irreversible blindness, disabling patients of all ages, but especially young 

and able to work.  

Purpose. We aimed to study the therapeutic aspects of inflammatory glaucoma in order 

to increase the effectiveness of the treatment and preserve the visual functions. 

Matherial and methods. We studied 32 of the 98 articles that were found using the 

PubMed, NCBI, and SCOPUS search engines, using the keywords: inflammatory glaucoma 

and uveitic glaucoma. 
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Results. The treatment of uveitic glaucoma is a long and difficult process, requiring an 

interdisciplinary and personalized approach. In the context of the systemic disease that led 

to the appearance of uveitis and later to the development of uveitic glaucoma, it is very 

important to collaborate with rheumatologists and infectionists. They will make a 

significant contribution to the fight against systemic inflammation, thus ensuring the first 

direction of treatment.  

Secondly, the appropriate therapy for eye inflammation is necessary, using topical anti-

inflammatory remedies.  

The third, but not the least, is the approach to glaucoma with antiglaucoma drugs. It has 

been observed that in about 25-30% of cases, drug therapy fails and surgical treatment is 

needed. Recently, biological remedies have also become curious for the treatment of eye 

inflammation, having the ability to control the inflammatory process. 

Conclusions. Inflammatory glaucoma is complicated for an effective therapeutic 

approach, it should be examined individually, and treatment tactics revised if necessary. 
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Câțiva din pașii unui cabinet de succes 

Sînziana Istrate   

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 

Cuvinte cheie: legislație, sterilizare, protocoale, Ministerul Sănătății 

Prezenta lucrare își propune elucidarea unor aspecte privind necesarul unui cabinet / sala 

de operații / clinică prevăzute în noile reglementări ale Ministerului Sănătății ce pot 

constitui baza unei afaceri de succes. Vor fi prezentate protocoalele necesare unei bune 

funcționări, precum şi obligațiile legale ale fiecărui medic / asistentă.  
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Inteligența artificială în oftalmologie - aplicații 

practice 

Nicoleta Anton¹, Silvia Curteanu² 

¹Departamentul Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi   

²Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor 

Simionescu”, Departamentul Inginerie Chimică  

Cuvinte cheie: inteligență artificială, glaucoma, hipertensiune intraoculara, rețele neuronale artificiale 

Având mai multe aplicații în medicină, instrumentele de inteligență artificială (AI) și-au găsit 

utilizarea și în oftalmologie în detectarea anomaliilor funcției vizuale, jucând astfel un rol 

cheie în diagnosticarea bolilor oculare și în prezicerea evoluției acestor boli comune și 

invalidante.  

Instrumentele AI, și în special rețelele neuronale artificiale (ANN), sunt din ce în ce mai 

implicate în diagnosticarea și managementul personalizat al bolilor oftalmice. Diverse 

studii din literatura de cercetare arată utilizarea cu succes a acestor instrumente AI în 

oftalmologie, în evaluarea câmpului vizual, a nervului optic, a stratului de fibre nervoase 

retiniene, oferind astfel o mai bună acuratețe în identificarea progresiei glaucomului și a 

modificărilor retinei în diabet, respectiv. În lucrarea de față prezentăm aplicații practice ale 

inteligenței artificiale în predicția progresiei hipertensiunii intraoculare la glaucoma 

folosind două loturi de pacienți Cu HTIO și un lot de control, folosind simulatorul comercial 

Neurosolution.  

Rezultatele obținute au fost comparate apoi cu valorile experimentale. Performanțele 

modelelor neuronale au fost evaluate prin calcularea erorii pătratice medie (MSE), erorii 

medie pătratice normalizate (NMSE), a coeficientului de corelație (r2) şi a erorii procentuale 

(Ep). Pentru cele trei loturi de pacienți, cele mai bune performanțe s-au obținut cu rețele 

cu 2 straturi ascunse: MLP(9:18:9:3) pentru lotul 1, MLP(10:20:10:3) pentru lotul 2 și 

MLP(10:30:20:3) pentru lotul 3. Valorile erorii pătratice medie (MSE) în etapa de validare 

sunt: 0.39 pentru lotul 1 și 2, respectiv 0.34 pentru lotul 3. Pentru aceste rețele neuronale 

probabilitatea de a da răspunsuri corecte în etapa de validare este de 75 % (respectiv 9 

răspunsuri corecte din 12 posibile). Rezultatele obținute în acest studiu sunt comparabile 

cu cele prezentate de alţi autori în literatura de specialitate. Concluzii: Modelele neuronale 

construite au demonstrat posibilitatea utilizării acestora în predicția progresiei HTIO la 
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glaucoma. Deși câmpul vizual este un instrument foarte bun de diagnostic, în clinici cu 

număr mare de pacienți abordarea rețelelor neuronale artificiale  poate fi un instrument 

pentru screening rentabil pentru diferențierea pacienților cu hipertensiune intraoculara  

de subiecții suspecți de  glaucom. 

Artificial intelligence in ophthalmology - practical 

applications 

Nicoleta Anton¹, Silvia Curteanu² 

¹Department of Ophtalmology, “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy,  

²Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Chemical Engineering and Environmental 

Protection “CristoforSimionescu”, Department of Chemical Engineering 

Keywords: artificial intelligence, glaucoma, intraocular hypertension, artificial neural networks 

With several applications in medicine, artificial intelligence (AI) tools have also found their 

use in ophthalmology in detecting visual function abnormalities, thus playing a key role in 

diagnosing eye diseases and predicting the evolution of these common and disabling 

diseases. AI tools, and especially artificial neural networks (ANNs), are increasingly involved 

in the diagnosis and personalized management of ophthalmic diseases.  

Various studies in the research literature show the successful use of these AI tools in 

ophthalmology, in the evaluation of the visual field, optic nerve, retinal nerve fiber layer, 

thus providing better accuracy in identifying glaucoma progression and retinal changes in 

diabetes, respectively. In this paper we present practical applications of artificial 

intelligence in predicting the progression of intraocular hypertension to glaucoma using 

two groups of HTIO patients and one control group using the commercial Neurosolution 

simulator.  

The results obtained were then compared with the experimental values. The performance 

of neural models was assessed by calculating the mean square error (MSE), the normalized 

mean square error (NMSE), the correlation coefficient (r2) and the percentage error (Ep). 

For the three groups of patients, the best performances were obtained with networks with 

2 hidden layers: MLP (9: 18: 9: 3) for group 1, MLP (10: 20: 10: 3) for group 2 and MLP (10: 

30: 20: 3) for group 3. The values of the mean square error (MSE) in the validation stage 
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are: 0.39 for group 1 and 2, respectively 0.34 for group 3. For these neural networks the 

probability of giving correct answers in the validation stage it is 75% (respectively 9 correct 

answers out of 12 possible). The results obtained in this study are comparable to those 

presented by other authors in the literature. Conclusions: The constructed neural models 

have demonstrated the possibility of their use in predicting the progression of HTIO to 

glaucoma. Although the field of vision is a very good diagnostic tool, in clinics with a large 

number of patients, the approach of artificial neural networks can be a cost-effective 

screening tool for differentiating patients with intraocular hypertension from suspected 

glaucoma subjects. 
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Utilizarea algoritmilor de clasificare în predicția 

glaucomului

F. Târcoveanu¹, Nicoleta Anton¹,², D. Chiseliţă, Fl. Leon³, Silvia Curteanu³

¹Unversitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

²Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași 

³Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 

“Cristofor Simionescu”, Departamentul de Inginerie Chimică  

Algoritmii de clasificare sunt instrumente ale inteligenței artificiale frecvent folosite în 

medicină și, în particular, în oftalmologie. Aceștia stabilesc clasele in care se pot repartiza 

obiecte, având trăsături funcționale sau fizice comune. Algoritmii de clasificare învață să 

preia datele de intrare (de exemplu, parametrii clinici) și realizează automat o predicție (de 

exemplu, prezența unei patologii, severitatea glaucomului) prin procese de antrenare 

supervizată sau nesupervizată.  

Studiul de caz abordat presupune constituirea unei baze de date constituită din 50 de 

bolnavi, deci 100 de ochi, controlați la 3 vizite succesive, rezultând 300 de instanțe, utilizată 

la evaluarea evoluției glaucomului. Modelele dezvoltate au avut ca intrări parametri de risc 

în glaucom, respectiv: vârsta pacientului, sex, vârsta glaucomului, vechimea diabetului, 

hemoglobina glicozilată, PIO la momentul diagnosticului, PIO actuală, statutul de fak sau 

pseudofak, grosimea corneii. Progresia glaucomului a fost evaluată prin: VFI, MD, PSD, 

RNFL, numărul de picături antiglaucomatoase, numărul de intervenții chirurgicale, acestea 

reprezentând ieșirile modelelor dezvoltate. 

Cele șase probleme astfel formulate au fost rezolvate cu o serie de algoritmi de inteligență 

artificială, cum ar fi: mașini cu suport vectorial (SVM), Random Forest, k-Nearest Neighbor 

(kNN), C4.5, și Non-Nested Generalized Exemplars (NNGE). Comparativ cu rețelele 

neuronale dezvoltate prin metoda încercărilor succesive unde eroarea la validare nu a 

depășit 85%, Random Forest a ajuns la 90%, dovedind o capacitate de generalizare bună. 

În plus, algoritmul NNGE calculează și ponderi pentru fiecare intrare în raport cu ieșirea 

considerată, acestea putând fi folosite pentru a vedea ce intrări sunt mai relevante pentru 

ieșire în modelul considerat, respectiv pentru a realiza o ierarhizare a parametrilor de risc 

în glaucom. 
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The use of classification algorithms in glaucoma 

prediction 

F. Târcoveanu¹, Nicoleta Anton¹,², D. Chiseliţă, Fl. Leon³, Silvia Curteanu³

¹„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, 

²1st Ophthalmology Clinic, County Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon” Iași 

³Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Faculty of Chemical Engineering and Environmental 

Protection “Cristofor Simionescu”, Department of Chemical Engineering 

Classification algorithms are artificial intelligence tools commonly used in medicine and, in 

particular, in ophthalmology. They establish the classes in which objects can be distributed, 

having common functional or physical features. Classification algorithms learn to take 

input data (e.g., clinical parameters) and automatically make a prediction (e.g., the 

presence of a pathology, the severity of glaucoma) through supervised or unsupervised 

training processes.  

The case study approached here involves using a database of 50 patients, so 100 eyes, 

followed up at 3 consecutive visits, resulting in 300 instances, used to assess the 

progression of glaucoma. The developed models had as input risk parameters in 

glaucoma, respectively: patient age, sex, glaucoma age, age of diabetes, glycosylated 

hemoglobin, IOP at diagnosis, current IOP, pseudofakic status, corneal thickness. The 

progression of glaucoma was assessed by: VFI, MD, PSD, RNFL, the number of 

antiglaucoma drops, the number of surgeries, these representing the outputs of the 

developed models.  

The six problems thus formulated were solved with a series of artificial intelligence 

algorithms, such as: Support Vector Machines (SVM), Random Forest, k-Nearest Neighbor 

(kNN), C4.5, and Non-Nested Generalized Exemplars (NNGE). Compared to the artificial 

neural networks developed by the method of successive trials where the validation error 

did not exceed 85%, Random Forest reached 90%, proving a good generalization capability. 

In addition, the NNGE algorithm also calculates weights for each input in relation to the 

considered output, which can be used to see which inputs are more relevant for the output 

in the considered model, respectively to outline a hierarchy of risk parameters in 

glaucoma. 
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Rețelele neuronale ale creierului uman vs retelele 

neuronale artificiale 

D. Costin, Andreea Moraru, Raluca Iorga

În anii deceniului 1950 au fost imaginați neuronii şi perceptorii artificiali. Neuronii artificiali 

diferă de cei biologici în mai multe moduri. Diferențierea nu se rezumă numai materiale şi 

mediul în care funcționează. Neuronii biologici au reprezentat modelul, dar omologii lor 

artificiali nu sunt copii directe cu un potențial similar. Dacă o ființă umana este numită 

inteligentă, ne gândim că aceasta este capabilă să se ocupe de o mare varietate de 

probleme, iar în plan educațional este probabil amabilă, politicoasă şi cu aplicații practice. 

Un software inteligent presupune ca acesta este capabil să găsească o soluție optimă la 

setul de probleme propuse.  

Complexitatea soluției este data de modul în care a fost rezolvată neurplasticitatea rețelei 

neuronale artificiale. Aceasta unifică sparsificarea rețelei şi extinderea rețelei într-o 

conductă de instruire end-to-end. În plan biologic, neuroplasticitatea reprezintă 

capacitatea creierului de a se schimba pe tot parcursul vieții unui individ. Proporția 

materiei cenușii şi sinapselor se poate schimba (întări sau slăbi în timp). În consecință 

activitatea creierului asociată cu o anumită funcție poate fi transferată într-o locație diferită. 

Cunoașterea mecanismelor neuroplasticităţii şi modelarea ei ne vor conduce la 

performanţe greu de imaginat în prezent.  

Oftalmologia este unul dintre beneficiarii privilegiați ai acestei noi tehnologii. 
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Human brain neural networks vs. artificial neural 

networks 

D. Costin, Andreea Moraru, Raluca Iorga

In the 1950s, artificial neurons and senses were imagined. Artificial neurons differs from 

the biological ones in many ways. Differentiation is not just about materials and the 

environment in which they operate. Biological neurons were the model, but their artificial 

counterparts are not direct transcriptions with similar potential. If a human being is called 

intelligence, we think that he is able to deal with a wide variety of problems, and 

educationally he is probably kind, polite and with practical applications. Intelligent software 

assumes that it is able to find an optimal solution to the proposed set of problems.  

The complexity of the solution is given by the way in which the neurplasticity of the artificial 

neural network was solved. This unifies the sparsification of the network and the extension 

of the network in an end-to-end training pipeline. Biologically, neuroplasticity is the ability 

of the brain to change throughout an individual's life. The proportion of gray matter and 

synapses may change (strong or weak over time). Consequently, brain activity associated 

with a particular function may be transferred to a different location. Knowing the 

mechanisms of neuroplasticity and modeling it will lead us to performance hard to imagine 

today.  

Ophthalmology is one of the privileged beneficiaries of this new technology. 
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Intrigi de diagnostic în patologia nervului optic 

Ionela Alisa Bejan2, Daniela Gabriela Andronic2, D. Haj-Ali2, Nicoleta Anton1,2 

¹Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,  

²Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon “ Iași 

Cuvinte cheie: neuropatie optică, glaucom, pseudoexfoliere 

Scop. Relatarea unui caz clinic provocator în contextul unui diagnostic de Glaucom 

pseudoexfoliativ avansat asociat ulterior unei neuropatii optice ischemice anterioare non 

arteritice. 

Material şi metodă. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 58 ani cunoscut cu AO 

Glaucom pseudoexfoliativ avansat OD operat, OS compensat tensional medicamentos și 

OS Pseudofakie de Camera Posterioara,  ce se prezintă cu scădere importantă a AVOD 

pentru evaluare mofrofuncționalǎ în cadrul Clinicii de Oftalmologie Sf. Spiridon.   

Rezultate: In urma examinării oftalmologice se constată o acuitate vizuala la OD foarte 

scăzută (percepție luminoasă incertă (certă in sector Superior, Temporal, Nazal) și OS 0.25 

fcnc (acuitate vizuală ce a scăzut relativ brusc la AO dar  mai importanta la OD de la 

începutul lunii Ianuarie 2022). PIO OD 5 mmHG, PIOOS 10 mmHg (OS terapie maximală: 

Cosopt, Brimonal și Izba). Examen biomicroscopic al segmentului anterior OD: Bulă de 

filtrație aplatizată, avascularǎ (operație glaucom 2021) CA mai îngustă, pupila prinsă în 

sinechii între orele 11-13, iridectomie periferică patentă ora 12, iridotomie laser orele 11 și 

13, opacități corticale anterioare și posterioare, material pseudoexfoliere prezent pe 

capsulă anterioară a cristalinului; OS: pseudofakie de cameră posterioară, ușoară 

opacifiere secundară a capsulei posterioare, material pseudoexfoliativ pe rebordul pupilar. 

În urma examinării fundului de ochi se constatǎ la OD: papila  nervului optic palidǎ, (în 

special in sector temporal) C/D 0,9-1, emergentă nazalizată a vaselor retiniene, artere 

îngustate vene dilatate, semn Sallus Gunn prezent, macula aparent fără leziuni. Ce pune 

semnul întrebării este paliditatea difuză a discului care depășește excavația, în ciuda unei 

presiuni intraoculare bine compensate prin medicație antiglaucomatoasă. De asemenea  

câmpul vizual prezintă o progresie marcantă în ultimele 6 luni la ochiul drept; Iar examenul 

OCT arată o subțiere importantă difuză a straturilor fibrelor nervoase comparativ cu ultima 

evaluare. În urma investigațiilor efectuate se constată la OD asocierea unei Neuropatii 
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optice ischemice anterioare pentru care se inițiază tratament sistemic adecvat 

(Pentoxifilin).  

Concluzii: Particularitatea acestui caz constă în apariția unei suspiciuni de Neuropatie 

optică ischemică anterioară pe fondul unui diagnostic de AO Glaucom pseudoexfoliativ 

avansat compensat prin medicație antiglaucomatoasă cu un prognostic nefavorabil și cu 

un impact psihologic marcant asupra calității vieții. pacientului. 

Case report. Diagnostic challenges in optic nerve 

pathology 

Ionela Alisa Bejan2, Daniela Gabriela Andronic2, D. Haj-Ali2, Nicoleta Anton1,2 

¹ „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași,  

² County Emergency Clinical Hospital “Sf. Spiridon “Iași 

Keywords: optic neuropathy, glaucoma, pseudoexfoliation 

Purpose. To report a challenging clinical case in the context of an association of advanced 

pseudoexfoliative glaucoma with non-arteritic ischemic optic neuropathy. 

Material and method. 58-year-old patient, diagnosed with AO Advanced 

pseudoexfoliative Glaucoma operated OD, medical pressure compensated OS, Posterior 

Chamber Pseudophakia OS, addressed to the Ophthalmology Clinic of the County 

Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon “Iași for an important decreased of visual acuity 

on the right eye and morphofunctional reassessment. 

Results. Following the ophthalmological examination, a visual acuity of OD uncertain light 

perception (certain in temporal, nasal and superior sector) and OS 0.25 fcnc.(visual acuity  

has been sudden decreased  in both eyes since the beginning of January 2022). PIOOD 

5mmHG, PIOOS 10 mmHg (under maximal therapy: Cosopt, Brimonal and Izba). Anterior 

pole biomicroscopic examination OD: Flattened, vascular filtration bubble (glaucoma 

surgery done in 2021) narrower anterior chamber, pupil caught in the synechiae between 

11 am and 1 pm, patent peripheral iridectomy at 12, laser iridotomy at 11 and 13, anterior 

and posterior cortical opacities, pseudoexfoliation  on the anterior lens capsule; OS: 



227 

pseudofakia of the posterior chamber, slight secondary opacification of the posterior 

capsule, pseudoexfoliative material on the pupillary rim. 

Fundoscopy evaluation: FOOD Pale optic nerve papilla, (especially in the temporal sector) 

C/D 0.9-1, nasalized emergence of retinal vessels, narrowed arteries, dilated veins, Sallus 

Gunn sign present, macula apparently without lesions. What is questionable is the diffuse 

disc pallor beyond the excavation despite medical intraocular pressure well compensated. 

Furthermore, a central view island on both eyes on visual field can be seen, with a marked 

progression in the last 6 months. Also, compared to the last assessment on OCT is 

observed a thin diffuse layers of nerve fibers (RNFL) in the Upper, Lower and Temporal 

sector Following the examination, has been founded the association of an anterior 

ischemic optic neuropathy for which an adequate systemic treatment is initiated 

(Pentoxifylline). 

Conclusions: The peculiarity of this case consists in the appearance of a suspicion of 

ischemic optic neuropathy on the background of an advanced pseudoexfoliative glaucoma 

with unfavourable diagnosis with a marked psychological impact on the patient quality of 

life. 
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Managementul chirurgical al membranei 

epiretiniene 

Adelina Șușnea, Camelia Margareta Bogdănici, Maria Nagîț, Ilinca Bărbulescu, 

Cristiana Tăpăloagă, V.C. Donica, M. Giurgică 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România 

Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: membrana epimaculară, peeling membranar, tracțiune retiniană 

Scop. Evaluarea tratamentului chirurgical al membranei epiretiniene. 

Material și metodă. Membrana epimaculară/epiretiniană reprezintă o structură 

fibrocelulară asemănătoare unei foiţe de celofan care se dezvoltă deasupra sau pe 

suprafața retiniana. Proliferarea componentei celulare a membranei, cât şi contracția 

membranei conduc la simptome vizuale, în special din cauza încrețirii retinei, obstrucțiilor, 

elevării maculei şi chiar apariției edemului macular cistoid. 

Vom prezenta cazul unei paciente de 68 de ani, sex feminin, cu istoric de decolare 

posterioară de vitros, retinopatie hipertensivă stadiul 2, ce se prezintă pentru consultul 

statusului morfologic retinian în urma adresării la medicul oftalmolog datorită scăderii 

acuității vizuale la ochiul stâng de câteva săptămâni.  

Rezultate. S-a obiectivat prezenţa unei membrane epiretiniene, iar diagnosticul a fost de 

membrană epimaculară tracţională. OCT-ul macular a evidențiat dispariția elementului 

tracţional asupra straturilor retiniene şi creșterea acuității vizuale după intervenția 

chirurgicală. 

Concluzii. Cazul relatat subliniază importanța instituirii precoce a tratamentului chirurgical 

al membranelor epiretiniene ce exercita tracţiune asupra straturilor subiacente, iar 

evaluarea și tratamentul acestora reprezintă o prioritate pentru prezervarea funcției 

vizuale.    
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DMLV sau vasculopatie polipoidală coroidiană? 

Cristiana Tăpăloagă, Maria Nagîț, Adelina Șușnea, Ilinca Bărbulescu, V.C. Donica, M. 

Giurgică 

Pacientă în vârstă de 64 de ani, cunoscută cu antecedente personale oftalmologice (AO: 

Glaucom primitiv cu unghi deschis compensat tensional medicamentos), s-a prezentat în 

Clinica I Oftalmologie acuzând scăderea AVOS. 

S-a efectuat examenul clinic oftalmologic: măsurarea AVAO, PIOAO, examenul 

biomicroscopic al polului anterior și examenul fundului de ochi și parclinic: OCT. 

În urma acestor investigații s-a pus diagnosticul: AO: Degenerescență maculară legată de 

vârstă forma neovasculară și pacienta a început  tratamentul cu injecții intravitreene cu 

anti-VEGF, la OD, respectiv  OS.  

Pe parcursul tratamentului, pacienta a prezentat o sângerare activă retiniană, ceea ce nu 

se întâmplă în DMLV sub tratament cu anti-VEGF. Astfel, s-a ridicat supoziția altui 

diagnostic: Vasculopatia polipoidala coroidiană.   

Particularitatea cazului constă în prezența acestei sângerări active retininene în cursul 

terapiei cu anti-VEGF, ceea ce ne face sa ne gândim la o altă patologie. 
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Consecințele statusului procoagulant la adultul 

tânăr 

V.C. Donica2, Camelia Margareta Bogdănici1,2, Maria Nagîț2, Adelina Șușnea2,  

Ilinca Bărbulescu2, M. Giurgică2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România 
2Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, România 

Cuvinte cheie: Ocluzia de ram venos retinian, Retinopatie proliferativă, profil trombofilic;  

Scop. Evaluarea complicațiilor oftalmologice ale pacientului cu profil trombofilic. 

Material și metodă. Ocluzia de ram venos retinian reprezintă un semn al statusului 

protrombotic al pacientului. Apariția acestei patologii la adultul tânăr este rar întâlnită, iar 

tratamentul și managementul acesteia trebuie făcut cu promptitudine. 

Vom prezenta cazul unui pacient de 42 de ani, sex masculin, cu istoric de evenimente  

trombotice atât la nivel cerebral cât și abdominal, ce se prezintă pentru consultul statusului 

morfologic retinian în urma adresării la medicul oftalmolog datorită scăderii acuității 

vizuale la ochiul stâng de câteva săptămâni.  

Rezultate. S-a obiectivat prezenta unor hemoragii retiniene in „flacără” în cadranul 

inferonazal și inferotemporal, iar diagnosticul a fost de ocluzie de hemivenă centrală a 

retinei. OCT-ul macular nu a obiectivat prezența de lichid intraretinan, dar a fost observată 

prezența unei lame de lichid subretinian cu caracter de corioretinopatie seroasă centrală. 

În plus prezența unor semne de neovascularizație retiniană sugerează aspectul de 

retinopatie proliferativă, fiind astfel indicată retinopexia laser. 

Concluzii. Cazul relatat subliniază importanța complicațiilor oftalmologice ale unui pacient 

cu tablou trombofilic, iar evaluarea și tratamentul acestora reprezintă o prioritate pentru 

prezervarea funcției vizuale.    
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Vederea în tunel: dificultăți de diagnostic 

Cătălina Elena Neniu, Ionela Nechita, Camelia Margareta Bogdănici 

Clinica Oftalmologie I, Spitalul Județean de Urgențe ʺSf. Spiridonʺ Iași, România 

Cuvinte cheie: distrofia bastonașelor și a conurilor, CV, FOAO, ERG 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 55 de ani, fără antecedente personale patologice 

semnificative, ce se adresează Clinicii I Oftalmologie, acuzând amputarea câmpului vizual 

periferic la ambii ochi, observată în momentul unui consult oftalmologic de rutină în urmă 

cu aproximativ 6 luni. S-a recomandat efectuarea unui RMN craniocerebral cu substanță 

de contrast ce a exclus prezența unui proces expansiv intracranian.  

Examenul CV FF 120/3zone AO arată îngustarea concentrică a câmpului vizual până la 10 

grade față de punctul de fixație. Examenul FOAO relevă zone de atrofie retiniană 

importantă în periferia retinei pe 360 de grade cu vizualizarea vaselor mari coroidiene fără 

implicarea ariei maculare. Examenul ERG fullfield arată o funcționalitate scăzută sever a 

ambelor sisteme de celule fotoreceptoare din întreaga retină(atât a celulelor cu bastonașe, 

dar și a celulelor cu conuri) fiind compatibile cu Distrofia bastonașelor și a conurilor, posibil 

coroideremie sau retinopatie pigmentară sine pigmento.  

Pacientul necesită investigații suplimentare pentru confirmarea diagnosticului: testare 

genetică, Angio-OCT, FAF și repetare ERG la 1 an. 
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Tunnel vision: diagnostic difficulties 

Cătălina Elena Neniu, Ionela Nechita, Camelia Margareta Bogdănici 

Ophtalmology Department, „St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital Iaşi 

Keywords: Rod-Cone Dystrophy, visual field, fundus examination, electroretinography 

We present the case of a 55-year-old patient, without significant personal pathological 

history, who addresses the Ophthalmology Department, accusing peripheral visual field 

amputation in both eyes, observed during a routine eye examination about 6 months ago. 

It was recommended to perform a contrast-enhanced craniocerebral MRI that ruled out 

the presence of an expansive intracranial process.   

The visual field FF 120/3 zone examination in both eyes, shows the concentric narrowing 

of the visual field up to 10 degrees from the fixation point.   The dilated fundus examination 

reveals areas of significant retinal atrophy in the 360-degree periphery of the retina with 

visualization of large choroidal vessels without involvement of the macular area. The 

fullfield ERG test shows severely decreased functionality of both photoreceptor cell 

systems throughout the retina (both rod cells and cone cells), being compatible with Rod-

cone Dystrophy, possibly choroideremia or retinitis pigmentosa sine pigmento.  

The patient needs additional investigations to confirm the diagnosis: genetic testing, Angio-

OCT, FAF and to repeat ERG at 1 year. 
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Provocări în diagnosticul diferenţial al sângerării 

intraoculare 

Diana Gabriela Alexandru, Cristina Prisacari, Roxana Elena Ciuntu 

Cuvinte cheie: hifemă, hemoragie vitreană, diagnostic diferenţial 

Scopul lucrării: dificultăţi de diagnostic şi tratament  în cazul sângerării intraoculare. 

Pacientă  în vârstă de 63 ani, se  adresează în regim de urgenţă Clinicii I de Oftalmologie 

din cadrul Spitalului “Sf. Spiridon”, Iaşi, cu OD: scăderea acuităţii vizuale, bruscă, dureroasă, 

disconfort ocular în absenţa unui istoric de injurie oculară. 

La examenul polului anterior se observă OD: congestie conjunctivală moderată, vase 

episclerale dilatate, scleră alb-sidefie, edem cornean moderat, endoteliu cornean 

impregnat hematic, hifemă grad II, fără posibilitatea vizualizării structurilor subiacente, 

fiind necesară efectuarea ecografiei mod B ce relevă prezenţa unor opacităţi hiperecogene 

în cavitatea vitreană, mobile cu mişcările globului ocular sugestive pentru hemoragie 

vitreană.  

Cazul de faţă aduce în discuţie necesitatea unei anamneze amănunţite, a detalierii 

antecedentelor oftalmologice, precum şi a unei examinări corecte, instrumente ce pot 

îndruma medicul curant către depistarea unor posibile patologii sistemice, reale cauze ale 

sângerării intraoculare. 

Importanţa abordării multidisciplinare se conturează prin diagnosticarea şi tratarea 

afecţiunilor sistemice, ce reprezintă piatra de temelie în prevenţia altor patologii oculare 

similare la ochiul sănătos/congener. 
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Challenges in the differential diagnosis of 

intraocular hemorrhage 

Diana Gabriela Alexandru, Cristina Prisacari, Roxana Elena Ciuntu 

Keywords: hyphema, vitreous hemorrhage, differential diagnosis 

Purpose: treatment and diagnosis difficulties in intraocular hemorrhage case 

A 63-year-old female patient is urgently referred to the Ophthalmology Department of “St. 

Spiridon ” Emergency Clinical Hospital, Iaşi, with OD: sudden, painful and decreased visual 

acuity, eye discomfort in the absence of a history of eye injury. 

Examination of the anterior pole shows OD: moderate conjunctival congestion, dilated 

episcleral vessels, pearly white sclera, moderate corneal edema, blood-impregnated 

corneal endothelium, grade II hyphema, without the possibility of visualization of the 

underlying structures, being necessary to perform ultrasound mode B to discover 

hyperechoic opacities in the vitreous cavity, which are mobile with eyeball movements 

suggestive of vitreous hemorrhage. 

The present case discusses the need for a rigorous anamnesis, the detail of the 

ophthalmological antecedents, as well as a correct examination, tools that can guide the 

attending physician to detect possible systemic pathologies, real causes of intraocular 

bleeding. 

The importance of the multidisciplinary approach is outlined by the diagnosis and 

treatment of systemic diseases, which represent the cornerstone in the prevention of 

other ocular pathologies similar to healthy eye / congener. 
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Exoftalmia bilaterală, provocări de diagnostic și 

tratament 

D. Haj-Ali2, Marina-Daniela Gavrilaş1,2, Ionela-Alisa Bejan1,2, Nicoleta Anton1,2

¹Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa " Iași 

²Clinica I Oftalmologie, Spitalul Județean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iași 

Cuvinte cheie: exoftalmia, edem papilar, hipertensiune intracraniană 

Scop. Descoperirea unor particularități diagnostice ale exoftalmiei prin investigațiile 

paraclinice. 

Material şi metode. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 24 ani, cunoscut cu  

Exoftalmia bilaterală, ce s-a prezentat pentru o evaluare de rutină, fără acuze subiective 

importante. În urma evaluării oftalmologice s-a depistat prezența unui edem papilar 

bilateral, semne clinice secundare unor patologii ce presupun investigații oftalmologice, 

neurologice și endocrinologice. 

În vederea diagnosticului diferențial s-au efectuat următoarele investigații: probe biologice, 

câmp vizual, OCT, Ct craniu și orbite cu substanță de contrast, RMN craniu și orbite cu 

substanță de contrast, reconstrucție tridimensională ale oaselor craniului și explorări 

angiografice. 

Rezultate. În cazul acestui pacient este necesar diagnosticul diferențial între 

hipertensiunea intracraniana ideopatică și un aspect constituțional, asociat cu un grad de 

neuroastenie. Evaluarea neurochirurgicală pune și mai mult semnul întrebării asupra 

diagnosticului pozitiv făcând dificilă stabilirea unei conduite terapeutice adecvate în ciuda 

unei evoluții funcționale oftalmologice progresive nefavorabile. 

Exoftalmia axială, asociată edemului papilar bilateral, poate fi rezultatul a un altfel de 

"NORMAL"? 

Concluzii. Nu orice exoftalmie bilaterală este din cauză endocronologică sau 

neurochiruricală!!! Acest caz reprezintă o adevărată provocare pentru oftalmolog în 

stabilirea conduitei terapeutice adecvate indiferent de expertiza acestuia. 
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Bilateral exophthalmia, challenges in diagnosis and 

treatment 

D. Haj-Ali2, Marina-Daniela Gavrilaş1,2, Ionela-Alisa Bejan1,2, Nicoleta Anton1,2

¹„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

²"St. Spiridon" Hospital, Ophthalmology Clinic, Iasi, Romania 

Key words: Bilateral exophthalmia, papillary edema, intracranial hypertansion. 

Purpose. To find out some particularities of exophthalmia by investigating it . 

Material and methods. We present the case of a patient, 24 years old, with bilateral 

exophthalmia, who was present for a routine evaluation without significant subjective 

symptoms, following to the ophthalmological evaluation we detect, a bilateral papillary 

edema, which is a secondary clinical sign to pathologies that involve ophthalmologic, 

neurological, and endocrinological investigations. 

In order to differential diagnosis, there were performed several investigations: biological 

samples, Visual Field 30-2, 120/3, Ocular Computer Tomography, skull and orbits 

Computer Tomography with contrast substance, skull and orbits MRI with contrast 

substance, three-dimensional reconstruction of the skull bones, and angiographic 

explorations.  

Results. In the case of this patient, it is necessary the differential diagnosis between the 

ideopatic intracranial hypertension and a constitutional aspect, associated with a degree 

of neuroasthenia. Neurosurgical evaluation comes with other question marks regarding 

the positive diagnosis, which makes it difficult to establish the best therapeutic conduct 

despite an unfavorable progressive ophthalmic functional evolution 

 Axial exophthalmos associated with bilateral papillary edema, may be the second face of 

"NORMAL". 

Conclusions. Not every bilateral exophthalmia is due to endocronological or neurosurgical 

disease. This case represents a real challenge for the ophthalmologist in establishing the 

appropriate therapeutic conduct regardless of his expertise. 
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Cuvinte cheie: uveita anterioară bilaterală, nevrita optică bilaterală, uveită pediatrică 

Scop. Discutarea managementului și conduitei terapeutice la un caz ce evoluează sub 

tratament și care aduce provocări în stabilirea unui diagnostic etiologic. 

Materiale și metodă. Prezentăm cazul unei paciente de sex feminin, în vârstă de 14 ani, 

aflată în urmărire pentru un prim episod de uveită anterioară acută bilaterală, în curs de 

remitere sub tratament, la care ulterior s-a decelat apariția nevritei optice juxtabulbare. 

Din antecedentele personale patologice  reținem declararea unui episod de infecție cu 

virusul SARS-COV-2 cu 3 luni anterior prezentării inițiale, urmat ulterior de vaccinarea anti-

SARS-COV-2 și un episod de ochi roșu dureros remis spontan cu 1 lună anterior prezentării 

inițiale. În ceea ce privește etiologia, majoritate cazurilor de uveită pediatrică sunt 

idiopatice, însă acestea pot apărea în cadrul unor tulburări sistemice autoimune sau 

infecțioase. 

Rezultate. Pacienta a fost evaluată de către specialiști din sfera ORL, BMF, Dermatologie, 

Neurologie, Reumatologie și Endocrinologie pentru excluderea unor patologii cu localizare 

extraoculară sau sistemică ce pot avea manifestări oculare. Diagnosticul diferențial s-a 

efectuat prin studierea manifestărilor oculare puse în balanță cu rezultatele investigațiilor 

clinice și paraclinice următoare: analize sangvine,  analiza de exsudat nazo-faringian, 

examen de câmp vizual, examinare OCT, examinare RMN cranio-cerebral cu substanță de 

contrast,  Rx toracic și Rx al articulațiilor sacroiliace și analiza potențialelor vizuale evocate. 

Aceste investigații au confirmat diagnosticul de nevrită optică juxtabulbară și au exclus atât 

prezența unor patologii autoimune și infecțioase active, cât și a unor procese tumorale 

intracraniene expansive. 

Concluzii. Acest caz subliniază complexitatea abordării inflamațiilor oculare ce apar la 

pacientul pediatric, care, netratate corespunzător, pot duce la complicații ce afecteaza AV 

ireversibil, având un impact major asupra calității vieții. 
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Keywords: bilateral anterior uveitis, bilateral optic neuritis, pediatric uveitis 

Purpose. To discuss the management and conduct of therapy in a case that has evolved 

under treatment and that brings challenges in establishing an etiological diagnosis. 

Materials and method. We present the case of a 14-year-old female patient, who is being 

followed for a first episode of acute bilateral anterior uveitis, undergoing treatment, in 

which optic neuritis was subsequently detected. Patient history revealed an episode of 

SARS-COV-2 infection 3 months prior to the initial presentation, followed by vaccination 

against SARS-COV-2 and an episode of painful red eye spontaneously remitted 1 month 

before the initial presentation. In terms of etiology, most cases of pediatric uveitis are 

idiopathic, but they can occur in autoimmune or infectious systemic disorders. 

Results. The patient was evaluated by specialists in the field of ENT, OMF, Dermatology, 

Neurology, Rheumatology and Endocrinology to exclude pathologies with extraocular or 

systemic localization that may have ocular manifestations. The differential diagnosis was 

made by linking the ocular manifestations with the results of the following clinical and 

paraclinical investigations: blood tests, nasopharyngeal exudate analysis, visual field 

examination, OCT examination, contrast head MRI, chest X-ray and X-ray of the sacroiliac 

joints and analysis of the visually evoked potential. These investigations confirmed the 

diagnosis of juxtabular optic neuritis and ruled out both the presence of active 

autoimmune and infectious pathologies and expansive intracranial processes. 

Conclusions. This case highlights the complexity of dealing with ocular inflammation that 

occurs in pediatric patients. Is is of the utmost importance to reduce the risk of sight-

threatening complications from the uncontrolled ocular inflammation, and to avoid the 

impact of lifelong burden of visual loss on the child and their family. 
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Schimbări oftalmice la paciente gravide 
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USMF „Nicolae Testemițanu”, IMSP IMC, Chișinău 

Cuvintele cheie: patologie renală, modificări oftalmice 

Obiectiv. Evaluarea modificărilor oftalmologice legate de sarcina la paciente cu probleme 

renale cronice. 

Material și metode. Pe parcursul anilor 2020-2022 în total 42 de femei, cu intervalul de 

vârstă a fost cuprins între 17 și 42 de ani, s-au adresat după consultație oftalmologică din 

diferite motive. Toate pacientele gravide, simultan au suferit diferite patologii renale 

asociate, cel mai frecvent de pielonefrită cronică – 31 de persoane, inclusiv 9 persoane cu 

diabet zaharat; de hidronefroză cu diferit grad de severitate – 6 persoane; de 

glomerulonefrită cronică – 1 persoană și de diferite maladii renale chistice – 4 persoane. 

Pacientele au fost supuse examenului oftalmologic general, precum și ecografiei oculare 

cuplate cu examenul doppler. La 15 din 42 din femei investigate a fost constatată 

nefropatia gravidelor. 

Rezultate. 5 din 42 de persoane au purtat lentile pentru corecție a acuității vizuale și la 3 

dintre ele a fost necesară prescrierea lentilelor noi de corecție, din cauza modificărilor 

corneene survenite în timpul sarcinii (retenția apei cu modificarea caracteristicilor 

geometrice a corneei). Încă la 6 persoane din cele examinate a fost raportată xeroftalmia 

și la 2 – sindromul ochiului roșu. Aceste manifestări clinice au fost mai des constatate la 

paciente cu nefropatia gravidelor – 6 din 8 persoane. Presiunea intraoculară ridicată a fost 

constatată la 22 din 42 femei, fiind mai frecventă la paciente cu nefropatia gravidelor 

asociată: 13/15 – 86,7% vs 9/27 – 33,3% (p<0,01). Hiperpigmentare perioculară a fost 

depistată la 6 paciente (13,3%). Din cauza spasmului arterelor oftalmice secundare 

nefropatiei gravidelor 10 din 15 (66,7%) pacientele afectate (vs 6 din 27 (22,2%) (p<0,01) 

fără nefropatie asociată) au acuzat perioade de reducere a acuității vizuale, fotopsii și 

scotoame periodice. Aceste schimbări patologice au revenit la normă după finalizarea 

sarcinii. Examenul oftalmologic a determinat reducerea raportului arterio-venos la toate 

pacientele cu nefropatia gravidelor asociată. De asemenea, am depistat agravarea 

retinopatiei diabetice asociate la pacientele examinate. 

Concluzii. Prezența patologiei renale înainte de sarcină la care deseori se asociază în 

timpul sarcinii nefropatia gravidelor se complică cu un spectru larg de modificări 

oftalmologice secundare, modificărilor fondului hormonal și retenției hidrosaline. 
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Objective. Examination of the pregnancy linked ophthalmological modifications in 

patients with chronic renal problems. 

Material and methods. During 2020-2022, 42 pregnant women aged between 17 and 42 

years old, came after ophthalmological consultation for various reasons. All pregnant 

women simultaneously suffered from various associated kidney diseases, most often from 

chronic pyelonephritis – 31 persons, including 9 persons with diabetes; hydronephrosis of 

varying severity – 6 persons, chronic glomerulonephritis – 1 person and various renal cystic 

diseases – 4 persons. Patients underwent general ophthalmologic examination as well as 

eye ultrasound coupled with Doppler examination. Preeclampsia was found in 15 out of 

42 of the examined women. 

Results. 5 out of 42 people wore lenses for correcting visual acuity and 3 of them needed 

to prescribe new corrective lenses due to corneal changes during pregnancy (water 

retention with changes in the geometric characteristics of the cornea). Xerophthalmia was 

reported by 6 persons, as well as red eye syndrome – by 2 persons. These clinical 

manifestations were more commonly seen in patients with preeclampsia – 6 out of 8 

persons. High intraocular pressure was found at 22 of 42 women, being more common at 

the patients with associated preeclampsia: 13/15 – 86.7%, vs. 9/27 – 33.3% (p<0.01). 

Periocular hyperpigmentation was detected at 6 patients (13.3%). Due to ophthalmic 

spasm secondary to preeclampsia 10 out of 15 (66.7%) affected patients (vs. 6 out of 27 

(22.2%) (p<0.01) without it) reported periods of reduced visual acuity, periodic photopsies 

and scotomas. These pathological changes returned to normal after the end of the 

pregnancy. Ophthalmologic examination determined reduced the arterio-venous ratio in 

all patients with associated preeclampsia. We also found a worsening of associated 

diabetic retinopathy at the examined patients. 

Conclusions. The presence of renal pathology before pregnancy, which is with pregnancy 

induced preeclampsia, is complicated by a wide range of ophthalmic modifications 

secondary to changes in hormonal background and hydrosaline retention. 
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Cuvinte cheie: formațiune orbitară, grăsime intraorbitară herniată, hidrochistom 

Formațiunile localizate la nivelul cantusului extern nedureroase, cu debut lent, sunt o 

provocare de diagnostic. O evaluare preoperatorie minuțioasă aduce informații esențiale 

cu privire la diagnosticele diferențiale: herniere de grăsime orbitară, herniere de glandă 

lacrimală sau formațiuni tumorale orbitare. Vom detalia cazurile a doi pacienți, în vârstă de 

41 de ani,  respectiv  62 de ani, de sex masculin, care se adresează Clinicii de Oftalmologie 

a Spitalului Sfântul Spiridon, declarând  apariția  în urmă cu aproximativ 10 ani a unei 

formațiuni în cadranul supero-extern al ochiului drept. Examenul oftalmologic evidențiază 

în primul caz o conjunctivă  îngroșată și indurată, mobilă pe planurile subiacente, ce 

proemină sub formă de dom la nivelul cantusului extern pe o suprafață de 1,5cm. 

Subiacent, prin transparența conjunctivei se observă grăsime herniată. În cel de-al doilea 

caz, examenul oftalmologic relevă o formațiune rotund-ovalară, de aproximativ 1,5 cm 

care proemină la nivelul cantusului extern, fiind acoperită de o conjunctivă elastică și prin 

a cărei transparență se observă grăsime herniată.  

S-a intervenit chirurgical în ambele cazuri în vederea exciziei formațiunilor. În primul caz s-

a decelat intraoperator grăsime intraorbitară herniată, dar și prezența a două chisturi 

orbitare. În cel de-al doilea caz s-a decelat doar grăsime intraorbitară herniată. Examenul 

histopatologic relevă în ambele cazuri prezența de țesut conjunctivo-adipos, iar în primul 

caz cele două chisturi excizate prezintă aspecte ce corespund unor hidrochistoame. 

Hidrochistoamele sunt formațiuni tumorale benigne cu aspect chistic, conținut seros, rar 

întâlnite la nivelul orbitei. 
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Painless formations localized at the external canthus, with a slow onset, are a diagnostic 

challenge. A thorough preoperative evaluation provides essential information about 

differential diagnoses: orbital fat herniation, lacrimal gland herniation or orbital tumors. 

We will detail the cases of two patients, 41 years old, respectively 62 years old, male, who 

address to the Ophthalmology Clinic of St. Spiridon Hospital, declaring the appearance 

about 10 years ago of a mass in the supero-external quadrant of the right eye. The 

ophthalmological examination reveals in the first case a thickened and hardened 

conjunctiva, mobile on the underlying planes, which protrudes in the form of a dome at 

the external cantus on a surface of 1.5 cm. Underlying, through transparency of the 

conjunctiva we can see orbital fat herniation. In the second case, the ophthalmological 

examination reveals a round-oval formation, of about 1.5 cm that protrudes at the external 

cantus, being covered by an elastic conjunctiva and through the transparency of which we 

can see orbital fat herniation.  

Surgery was performed in both cases to excise the formations. In the first case, intraorbital 

fat herniation was detected intraoperatively, but also the presence of two orbital cysts. In 

the second case, only intraorbital fat herniation was detected. The histopathological 

examination reveals in both cases the presence of connective-adipose tissue, and in the 

first case the two excised cysts present aspects that correspond to some hydrochistomas. 

Hydrochistomas are benign tumors with a cystic appearance, serous content, rarely found 

in the orbit. 
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Cuvinte cheie: pseudotumoră inflamatorie, formațiune conjunctivală, chist dermoid, lipom 

Pacientă în vârstă de 55 ani, fără antecedente oftalmologice, se prezintă pentru evaluarea 

unei formațiuni tumorale la nivelul globului ocular drept. La prezentare AVAO: 1 ccp. 

Biomicroscopia polului anterior relevă la ochiul drept o ușoară hiperemie conjunctivala, 

formațiune tumorală fixă, bine delimitată, ușor proeminentă, vascularizată, de culoare alb-

sidefie la nivelul cantusului extern. 

FOAO: aspect normal. Simțul cromatic în limite normale. Ecografia țesuturilor orbitare nu 

obiectivează modificări patologice. Câmpul vizual Full Field 120* 3 zone: normal la ambii 

ochi.  

În urma examenului clinic se decide recomandarea efectuării unui RMN cranio-cerebral cu 

substanță de contrast. Rezultatul imagisticii descrie  o leziune nodulara extraconală în 

unghiul supero-temporal al orbitei drepte, bine delimitată, omogenă, cu semnal de tip 

grăsos, fără restricție de difuzie, cu priza de contrast exclusiv periferică. Diagnosticul 

sugerat de examinare este de lipom sau chist dermoid. 

Se decide temporizarea intervenției chirurgicale având in vedere caracterul benign al 

formațiunii. 
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A 55 y.o. patient without any ophthalmological history, addresses our department for a 

tumor mass in her right eye. At admittance her BCVA was 1. Biomicroscopy of the right eye 

revealed a slight conjunctival injection, a firm, well defined, vascularized, pearly-white mass 

with little protuberance in the external canthus. Fundus examination and color perception 

were normal. Orbital ultrasound didn’t reveal any pathological changes. Full Field 

perimetry was normal in both eyes. A MRI with contrast was recommended following the 

clinical examination. The examination described an extraconular nodular lesion in the 

supero-temporal angle of the right orbit, well delimited, homogeneous, with fatty signal, 

without diffusion restriction, with peripheral enhancement. The suggested diagnosis is 

lipoma or dermoid cyst.  

It is decided to delay the surgical intervention considering the benign character of the 

tumor. 
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Cuvinte cheie: carcinom scuamocelular, oculoplastică, tumori perioculare, keratoacantom. 

Pacientă în vârstă de 72 de ani, s-a adresat clinicii de Oftalmologie pentru o formațiune 

tumorală de mari dimensiuni de formă rotund-ovalară cu prelungiri keratice apărută în 

urmă cu câțiva ani, situată la nivelul pleoapei inferioare fără interesarea marginii libere. 

Pacienta fiind sub tratament cu anticoagulant (Rivaroxaban), sângerarea intraoperatorie a 

crescut dificultatea timpilor operatori.  Examenul histopatologic a evidențiat aspecte 

morfologice de carcinom scuamocelular bine diferentiat, de tip keratoacantom. Linia de 

excizie a fost situată în tesut netumoral în toate planurile, cea mai apropiată fiind la 1 mm 

de tumoră în versantul de la ora 12. Astfel, s-a hotărât suplimentarea exciziei la ora 12 cu 

3 mm și reconstrucție cu lambou de avansare cu rezultate estetice favorabile. S-a efectuat 

o excizie largă a regiunii afectate și reconstrucție cu lambouri de avansare după

confirmarea histopatopatologică a exciziei complete. Din cauza particularităților 

anatomice ale pleoapei, carcinomul scuamocelular implică uneori excizii seriate pentru 

realizarea exciziei complete în limite de siguranță, cu rezultate funcționale și estetice 

corespunzătoare. 
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We report the case of a 72-year-old female patient who went to the Ophthalmology Clinic 

for a large round-oval tumor with a long-standing keratotic eyelid lesion, located at the 

level of the lower eyelid, without affecting the free edge of the eyelid. As the patient was 

being treated with anticoagulant (Rivaroxaban), intraoperative bleeding increased the 

difficulty of the operating times. Histopathological examination revealed morphological 

aspects of a well-differentiated squamous cell carcinoma, such as keratoacanthoma. The 

excision line was located in a non-tumor tissue in all the planes, the closest being 1 mm 

from the tumor on the slope, at 12 o'clock. Thus, the decision was taken to supplement the 

excision at 12 o'clock with 3 mm and continue the reconstruction with advancement flaps, 

obtaining favorable aesthetic results. A wide excision of the affected region was performed 

and a reconstruction with advancement flaps after histologic confirmation of the complete 

excision. Due to the anatomical features of the eyelid, squamous cell carcinoma 

sometimes involves serial excisions in order to achieve a complete excision within safe 

limits, with appropriate functional and aesthetic results. 
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Cuvinte cheie: sindrom Brown, restricția mușchiului oblic superior, motilitate, corticoterapie. 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 3 ani și 7 luni, fără antecedente personale 

patologice semnificative, ce se adresează Clinicii I Oftalmologie, acuzând ușoară limitare a 

mișcărilor de ridicare a globului ocular.  

Examenul polului anterior nu relevă o modificare patologică: conjunctive normal colorate, 

sclere integre, alb-sidefii, cornee netedă, lucioasă, transparentă, CA liberă, profunzime 

medie, stromă iriană normal colorată, tiv pigmentar integru, pupile rotunde, centrale, 

reflexe, cristalin transparent, corect poziționat în sac, rebord orbitar aparent integru, 

pleoape cu aspect, structură, motilitate normală, secreții lacrimale fiziologice, căi lacrimale 

permeabile.  

Examenul FOAO: papila nervului optic medie, net conturată, normal colorată, C/D- 0,1, 

emergența centrală a vaselor retiniene, de calibru și aspect normal, maculă aparent fără 

leziuni, reflex foveolar prezent.  

Motilitatea oculara reprezintă motivul pentru consultarea medicala a  pacientului: ușoară 

limitare a mișcărilor de ridicare a globului ocular, în special spre nas, în aducție, ca urmare 

a restricției mușchiului oblic superior și torticolis pe partea dreaptă.  

În acest caz, având  în vedere că este o formă ușoară, tratamentul va fi unul conservator 

deoarece este posibilă rezoluția spontană, fiind de cauză dobândită și acuitate vizuală 

100%. 
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Cuvinte cheie: traumatism ocular, plaga corneana, cataractă traumatică 

Scop: Evidențierea dificultăților în cazul traumatismelor oculare la copil, precum şi 

stabilirea conduitei terapeutice care asigură cele mai mari șanse de restabilire a integrității 

funcționale a globului ocular. 

Material şi metodă. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 13 ani, din mediul rural 

care a suferit la OS un traumatism ocular penetrant cu o creangă şi care a urmat tratament 

local topic cu Tobramicină şi Dexametozonă la recomandarea farmacistului.  

Pacientul a fost consultat într-un cabinet oftalmologic din teritoriu după aproximativ 7 zile 

de la traumatism, unde a fost stabilit diagnosticul de OS: plaga corneană, cataractă 

traumatică cu capsula anterioară ruptă şi a fost dirijat în Clinica de Oftalmologie din Iaşi 

pentru tratament de specialitate.  

Întrucât minorul nu era însoțit de părinți şi nu avea alți reprezentanți legali, s-a întrunit o 

comisie de medici pentru a decide tratamentul medical şi chirurgical al acestuia. 

S-a efectuat sutura plăgii corneene, irigație / aspirație material cristalinian, vitrectomie 

anterioară precum şi tratament local şi general cu antibiotic şi antiinflamator.  

Rezultate: Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, AVOS fiind de 2/50 cc (+13sf), de la o 

AV de pmm la internare, fapt ce releva un bun potențial vizual al pacientului.  

Concluzii. Traumatismele oculare nu reprezintă un pericol ce amenință viața, însă 

consecințele pe care le produc afectează indivizii pe termen lung. O importanță deosebita 

o reprezintă informarea copiilor şi părinților cu privire la consecințele negative ce pot

apărea în urma unui traumatism ocular, atât în ceea ce privește impactul vizual, cât şi 

asupra sănătății mentale şi a calității vieții.  
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Management difficulties in pediatric ocular trauma 

Daniela-Gabriela Andronic2, Denisia Beiu2, Ştefana Eugenia Moldovanu2, 

Constantin Grigoraș2, Nicoleta Anton1,2, Camelia Margareta Bogdănici1,2 

¹"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iaşi 

² 1st Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon”Emergency Clinical County Hospital  

Key words: ocular trauma, corneal perforation, traumatic cataract  

Purpose. To highlight the difficulties in pediatric ocular trauma and to establish the 

therapeutic management in order to restore the functional integrity of the eyeball 

Materials and methods: We present the case of a 13-year-old patient from a rural area 

who suffered a penetrating eye injury with a wooden stick. He was under topical topical 

treatment with Tobramycin and Dexamethozone by the recommendation of the 

pharmacist. 

The patient was seen by an ophthalmologist after 7 days after the trauma and the following 

diagnosis was established: corneal wound, traumatic cataract with anterior capsular 

rupture and was referred to the Ophthalmology Clinic in Iasi. 

Corneal wound suturing, irrigation / aspiration of the lens, anterior vitrectomy, as well as 

local and general antibiotic and anti-inflammatory treatment were done. 

Results. The postoperative evolution was favorable, the VA went from hand motion (HM) 

to 2/50 (+ 13sf), which reveals a good visual outcome. 

Conclusions. Eye injuries are not a life-threatening danger, but the consequences they 

cause affect individuals in the long run. It is very important to inform children and parents 

about the negative consequences that can occur as a result of eye trauma, both in terms 

of visual impact, mental health and quality of life. 
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Aspecte clinico-terapeutice în sclerita posterioară 

Maria Nagîț, Cristina Roca, V.C. Donica, M. Giurgică 

Clinica I Oftalmologie,Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf.Spiridon” Iași,Romania  

Cuvinte cheie: sclerită posterioară,semnul T,corticosteroizi 

Scop. Prezentarea unui caz diagnosticat cu sclerită posterioară. 

Material și metodă. Pacientă în varstă de 54 de ani, care se află în evidența Centrului 

Regional HIV/SIDA Iași din 2008, sub tratament cu antivirale sistemice, se prezintă pentru 

evaluare oftalmologică declarand scăderea acuității vizuale, dureroasă de 12 zile. La 

prezentare AVOD-nd 25 cm fcnc, AVOS -1 fcnc, ochiul stâng nu a fost afectat. OD proptoză, 

restricția mișcărilor globului ocular. Examen pol anterior, congestie conjunctivală 

importantă, chemozis în sector temporal, congestia vaselor iriene în temporal, pupila în 

semimidriază slab reflexă. Examen FOOD, Tyndall vitrean +++, papila nervului optic contur 

estompat, infiltrat retinian alb, proieminent, extins în aria maculară. Ecografie mod B, 

sclera cu aspect îngroșat >2mm, lichid în spațiul subtenonian, semnul T prezent. La OCT, 

lichid subretinian în aria maculară. Se stabilește diagnosticul de OD, sclerită posterioară. S-

a luat legătura cu medicul infecționist în vederea inițierii tratamentului cu corticosteroizi. 

Rezultate. În urma administrării tratamentului cu SoluMedrol și ulterior Prednison 

pacienta a avut o evoluție clinică favorabilă, cu îmbunătățirea AVOD -0,7 fcnc, la 6 zile de la 

externare. Investigațiile efectuate exclud sifilisul, tuberculoza, Ac antinucleari, cANCA, 

factorul reumatoid au fost negativi. 

Concluzie. Întrucât pacienta se află sub tratament cu antivirale sistemice, abordul 

terapeutic impune vigilență și colaborare interdisciplinară pentru îmbunătățirea calității 

vieții acesteia. 
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The clinical and therapeutic aspects of posterios 

scleritis 

Maria Nagîț, Cristina Roca, V.C. Donica, M. Giurgică 

Ophtalmology department, "Sf. Spiridon" Hospital,Iasi,Romania 

Key words: posterior scleritis, "T" sign, corticosteroids 

Purpose. To describe a confirmed case of posterior scleritis. 

Material and methods. A 54 years old female patient , who has been in the record of the 

Regional HIV/AIDS Center Iasi since 2008,under systemic treatment with antivirals, 

addreses the Ophtalmology department complaining of a painful decrease in visual acuity 

for about 12 days. At admittance her VAOD: counts fingers at 25 cm; VAOS: 1. Clinical 

evaluation has revealed a proptosis of the right eyeball and the restrictions of extraocular 

muscle movement. Biomicroscopy has identified significant conjuntival injection, chemosis 

in the temporal sector, engorged iris vessels, semimydriatic pupil with weak light response. 

Fundus examination of the right eye has described vitreous Tyndal 3+, optic nerve head 

with faded contour, a prominent whitish retinal infiltrare extended into the macular area. 

B mode ultrasound showed a thickened sclera of >2mm, subtenon fluid accumulation and  

a positive "T" sign. OCT has revealed subretinal fluid in the macular area. A positive 

diagnosis of posterior scleritis is confirmed. An infectious disease specialist has been 

consulted in order to initiate systemic corticosteroids. 

Results. Following systemic SoluMedrol and subsequent Prednisone treatement,the 

patient had a favorable clinical outcome with improvement of VAOD to 0.7 at 6 days after 

discharge. Laboratory testing has ruled out Syphilis, Tuberculosis and the ANCA antibodies, 

rheumatoid factor have been negative.  

Conclusion. As the patient is undergoing treatment with systemic antivirals, the approach 

in managing this case requires clinical vigilance in order to improve. 
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Manifestari clinico-imagistice in simpatoganglionita 

cervicala 

Daniela Berdaga, Aliona Tornea, Tatiana Magla, V. Baraniuc, Elena Cepoida 

U.S.M.F. „Nicolae Testemitanu”, Chişinău, Republica Moldova 

C.M.F. „Galaxia”, Chişinău 

Cuvinte cheie: Simpatoganglionita cervicală, examen oftalmologic, evaluare imagistică 

Material şi metode. Între anii 2010 si 2021 au fost diagnosticate 14 cazuri de 

simpatoganglionită cervicală cu manifestări oftalmologice. Am observat o mică 

predominare a femeilor: 8 persoane din cele 14 afectate. Cu predilecție au fost afectate 

persoanele tinere, vârsta pacienților a oscilat intre 16 și 46 de ani. Pacienților a fost efectuat 

examen radiologic convențional a regiunii cervicale coloanei vertebrale în cadrul C.M.F. 

„Galaxia”.  

Rezultate. Acuzele principale ale pacienților au inclus: fotofobie, simțul de ,,nisip” în ochi, 

subfebrilitate periodică, hiperlacrimatie. Aceste acuze au fost prezente la toți bolnavii, cu o 

manifestare variată. Pentru sindromul sus descris a fost caracteristică o evoluție ondulantă 

timp de 2-14 săptămâni. În rezultatul discuției cu pacienții a fost precizat faptul că 

simpatoganglionita respectiv s-a dezvoltat timp de câteva săptămâni după o infecție acută 

respiratorie intercurentă, cel mai frecvent fiind raportate rinosinuzita sau amigdalita acuta. 

Examenul oftalmologic nu a determinat modificări patologice obiective, nacătând la un 

număr mare de acuze prezentate de către pacienți. Evaluarea radiologica inițială a coloanei 

vertebrale cervicale a determinat voalări în proiecția lanțului ganglionar cervical. 

Tratamentul antibacterian - antibiotice cu spectru larg de acțiune a fost administrat în 

cazuri de simpatoganglionită dezvoltată în urma unei amigdalite acute, iar cel steroid în 

doze mici în urma unei infecții virale acute în antecedente. Suplimentar s-a aplicat 

fizioterapia, masaj relaxant, electroforeză, s-au administrat gabapentină şi carbamazepină, 

vitaminele grupei B. Umbrele caracteristice ganglionilor afectați au dispărut la 9 din 14 

pacienți, calcificări restante au fost înregistrate în restul cazurilor diagnosticate. 

Concluzii: Manifestările oculare ale simpatoganglionitei cervicale au o evoluție trenantă 

fără tratament adecvat şi semnificativ afectează calitatea vieții pacientului afectat. 

Evaluarea imagistică permite diagnostic pozitiv şi vindecare definitivă. 
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Celulita orbitara fungică în evaluarea clinic-

imagistică 

Anastasia Romanciuc, Stela Blindu, Ala Paduca, V. Cocarcea, Elena Cepoida 

U.S.M.F. „Nicolae Testemiţanu" Chişinău, Republica Moldova 

S.R.L. "Euromed-diagnostic", Chişinau, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: celulita orbitară fungică, examenul imagistic 

Obiectiv: Descrierea modificărilor clinice şi imagistice caracteristice pentru celulita 

orbitară fungică.  

Material şi metode. Timp de 5 ani (2017 - 2021), în cabinetul radiologic s-au adresat 5 

pacienți la care a fost stabilit diagnostic de celulită orbitară fungică. Lotul studiat a inclus 2 

femei şi 3 bărbați cu intervalul de vârstă inclus între 22 şi 57 de ani. Pacienții respectivi 

suplimentar la evaluare oftalmologică au fost supuși examenului imagistic complex.  

Rezultate. La pacienții afectați cu celulită orbitară fungică evaluați în cadrul studiului actual 

am constatat toate 3 căi posibile de infectare: după un traumatism orbitar suportat (1 caz), 

în cadrul unei infecții sistemice (pacient imunodeficitar cu o infecție pulmonara primara) şi 

per continuitatem, ca complicație a unei sinuzite primare.  

Rezultatele examenului microbiologic au identificat următoarele patogene: Aspergillus 

spp. în 4 cazuri şi Candida spp. - într-un caz. În cazuri de sinuzită ca sursă primară a infecției, 

pacienții în discuție au suportat cel puțin doua cure de antibioticoterapie ineficientă înainte 

de stabilirea diagnosticului corect. Spre deosebire de celulite orbitare bacteriene, pentru 

cele fungice a fost caracteristică o evoluție mult mai trenantă, diagnosticul fiind stabilit 

peste 2-4 luni după debutul presupus al maladiei.  

Toți pacienții au acuzat subfebrilitate periodic asociată cu durere locală. Manifestările 

sistemice ale infecției au fost minore. O reducere semnificativă a acuității vizuale pe 

fundalul sindromului „ochiului roşu" a fost caracteristică pentru pacienții afectați, 

completat cu sindromul apexului orbitar la 3 pacienți. Imagistic a fost determinată voalarea 

în proiecția afectării fungice, care pe CT arată ca o masă heterogenă izodensă cu eroziuni 

osoase mici, iar pe IRM masa respectivă rămânea hipodensă, spre deosebire de celulita 

bacteriană sau neoplazii (regimul T2).  
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La 3 pacienți a fost necesară rezolvarea chirurgicală a celulitei, în toate cazurile tratamentul 

antifungic aplicat a fost eficient în stoparea infecției. La un pacient s-a reușit păstrarea 

ochiului ca organ, la restul bolnavilor a fost realizată restabilirea completă sau parțială a 

funcției vizuale.  

Concluzii: Celulita orbitară este o complicație oftalmologica rară care, în caz de tratament 

antifungic țintit la timp, poate fi rezolvată cu păstrarea funcției vizuale.  

Fungal orbital cellulitis inclinical-imaging evaluation 

Anastasia Romanciuc, Stela Blindu, Ala Paduca, V. Cocarcea, Elena Cepoida 

U.S.M.F. “Nicolae Testemiţanu" Chişinău, Republic of Moldova 

S.R.L. "Euromed-diagnostic", Chişinau 

Keywords: fungal orbital cellulitis, imaging examination 

Objective. Presentation of clinical and imaging features of fungal orbital cellulitis. 

Material and methods. During the last 5 years (2017-2021) 5 patients addressed to the 

radiology office which were diagnosed with fungal orbital cellulitis. The study group 

included 2 women and 3 menaged between 22 and57 years old. These patients, in addition 

to theophthalmological evaluation, underwent a complex imaging examination. 

Results. Patients with fungal orbital cellulitis presented in the current study suffered from 

all 3 pOssible routes of infection: infection after an orbital trauma (1 case), in a systemic 

infection (immunodeficientpaticnt with a primary lung infection) and infection per 

continuitatem, as a complication of a primary sinusitis.  

The results of the microbiological examination identified the following pathogens: 

Aspergillus spp. in 4 cases and Candida spp. -in one case. When sinusitis was the primary 

source of infection, the patients in question underwent at least two courses of ineffective 

antibiotic therapy before establishing the correct diagnosis. Unlike bacterial orbital 

cellulitis, fungal cellulitis has been characterized by a much slower evolution: the diagnosis 

being established 2-4 months after the presumed onset of the disease.  

All patients reported recurrent low-grade fever associated with local pain. Systemic 

manifestations of infection were minor. A significant reduction in visual acuity against the 

background of ""red eye"" syndrome was characteristic for affected patients, in additional 
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3 cases orbital apex syndrome has also developped. Imaging examination determined the 

shadowing in the projection of pathologic process. which on CT looked like an 1sodense 

heterogeneous mass with small bone erosions, buton MRI this mass also remained 

hypodense, unlike bacterial cellulite or neoplasms (12 regimen). Surgical resolution of 

cellulite was required in 3 patients, and in all cases the applied antifungal treatment was 

effective in stopping the infection. In one patient it was possible to keep the eye as an 

organ, in the rest of the patients a complete or partial restoration of the visual function was 

achieved. 

Conclusions. Orbital cellulitis is a rare ophthalmic condition, which, in the case of timely 

targeted antifungal treatment, can be favorably resolved with maintaining visual function 

of the affected eye.  
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Evoluția unui caz de melanom malign coroidian în 

pandemie  

Ana-Maria-Catalina Hadad, Karin Horvath, Florina Vultur, Noemi Beke 

Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic Judetean Mureş, Târgu Mureş, România 

Cuvinte cheie: Melanom malign coroidian, malign, complicatii, prognostic 

Introducere: Melanomul malign coroidian este cea mai frecventă descoperire malignă 

primară de la nivel ocular. Evoluția sa asimptomatică în fazele inițiale şi potențialele 

complicații ridică un înalt grad de alertă în ceea ce privește leziunile pigmentare ale 

fundului de ochi.  

Prezentarea cazului: Prezentăm cazul unei paciente de 73 de ani care a fost diagnosticată 

cu melanom malign coroidian în antecedente la ochiul drept, pentru care a urmat 

brahiterapie în urmă cu 12 ani. În ultimii 2 ani, cazul a avut o evoluție negativă, pacienta 

obiectivând în momentul prezentării complicații ale patologiei şi pierderea ireversibilă a 

vederii.  

Discuții. Melanomul malign coroidian rămâne o patologie cu potențial prognostic negativ, 

atât local, cât şi general. Este deosebit de important ca pacientul să respecte indicațiile de 

reevaluare şi să atragă atenția asupra oricărei modificări negative care ar putea să apară, 

acest lucru contribuind la un management corespunzător al cazului şi la evitarea 

complicațiilor, prin indicații terapeutice adecvate. 
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Relevanța aspectului histologic în chirurgia 

membranelor epiretiniene maculare idiopatice 

D.C. Brănişteanu1, D. Ferariu2, M. Danciu3 

1Disciplina Oftalmologie, Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 

Clinica „RETINA CENTER” Iași, 
2Serviciul de Anatomie Patologica şi Prosectură, Institutul Regional de Oncologie, Iași 
3Disciplina Morfopatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: Membrană epiretiniană maculară idiopatică, vitrectomie posterioară, examen histopatologic  

Scopul lucrării este reprezentat de identificarea unor corelații între aspectului 

histopatologic al membranelor epiretiniene maculare idiopatice (MEI) îndepărtate in 

timpul vitrectomiei cu parcursul operator, evoluția postoperatorie și rata recidivelor.  

Metode. Studiu prospectiv, intervențional, desfășurat în perioada 2014-2020, pe pacienți 

vitrectomizați pentru MEI la care s-a reușit prelevarea intraoperatorie în bloc a membranei 

pentru analiză histologică. După extracție, MEI au fost fixate în formol 10%, pH neutru şi 

procesate prin includere la parafină, iar secțiunile realizate, colorate cu HE (hematoxilină-

eozină) și tricromic (van Gieson) au fost evaluate microscopic în mod independent de către 

doi anatomopatologi. Cazurile au fost urmărite clinic şi tomografic minim 12 luni.   

Rezultate. În 11 cazuri s-a reușit îndepărtarea şi prelevarea în bloc a membranei 

epimaculare pentru analiză histopatologică. Din punct de vedere microscopic membranele 

îndepărtate au avut o structură asemănătoare dar heterogenitate semnificativă în ceea ce 

privește grosimea structurii colagenice avasculare, celularitatea, prezența celulelor cu 

nuclei fuziformi și a pigmentului fin granular. Aspectul pliat al structurii histologice a fost 

atribuit contracției rapide a MEI după îndepărtarea sa de pe suprafața retinei. Membranele 

dense și cu  grosime crescută au fost asociate cu un parcurs operator mai facil în timp ce 

membranele subțiri, mai dificil de îndepărtat datorită aderenței crescute de suprafața 

retinei, au prezentat o celularitate crescută și pigment. Nu s-au evidențiat corelații între 

aspectul histologic și evoluția postoperatorie, ameliorarea aspectului structural al retinei 

centrale fiind lent indiferent de aspectul histologic al MEI. Nu s-au constatat recurențe ale 

MEI la sfârșitul perioadei de urmărire.  

Concluzii. Aspectul histologic al MEI nu influențează evoluția postoperatorie și rata 

recidivelor. MEI subțiri, cu celularitate crescută și pigment migrat din structura retinei au 

prezentat o aderență crescută de suprafața retinei si au fost mai dificil de îndepărtat 

intraoperator. 
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Histological aspect relevancy in idiopathic epiretinal 

membranes surgery 

D.C. Brănişteanu1, D. Ferariu2, M. Danciu3 

1Ophthalmology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iaşi  

„RETINA CENTER” Eye Clinic Iaşi 
2Pathology Department, Regional Institute of Oncology, Iaşi 
3Pathology Department, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iaşi 

Keywords: Idiopathic Epiretinal Membrane, Vitrectomy, Histopathologic examination;  

The purpose of the presentation is to identify correlations between the histopathological 

features of idiopathic epiretinal membranes (ERMs) removed during vitrectomy with the 

difficulty of removal during surgery, the postoperative course and with the recurrence rate.  

Methods. Prospective, interventional study, during 2014-2020, on patients vitrectomized 

for ERMs with a successful en bloc ERM removal for histological analysis. The samples were 

routinely processed by 10% formalin fixation and paraffin-embedding. Five microns 

sections were stained using hematoxylin-eosine and trichormic technique (van Gieson). 

The microscopic evaluation was performed independently by 2 pathologists. 

Corresponding cases were followed-up clinically and using optical coherence tomography 

for at least 12 months.  

Results. In 11 cases ERM en bloc removal was successful and the histopathologic 

evaluation performed. Microscopically, ERMs showed very similar structure with 

consistent differences regarding the thickness of the collagen avascular structure, 

cellularity, the presence of spindled shaped cells (fibrocytes) and finely granular brown 

pigment. The folded aspect of histological structure was explained by quick ERMs 

contraction after peeling. Thick membranes were associated with an easier removal while 

thinner membranes, more difficult to peel, revealed increased cellularity and pigment. No 

significant correlation was found between the histological aspect and the postoperative 

course, with slow improvement of the macular structure unremarkable to the histologic 

type. No recurrence was noted clinically or by SD-OCT during follow-up time.  

Conclusions. The histologic type of ERMs does not correlate with the postoperative course 

or the recurrence rate. Thinner ERMs with increased cellularity and fine pigment migrated 

from inner retinal structure proved more adherent to retinal surface. 
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Poveşti cu “Happy-End” 

M. Giurgică, Adelina Susnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîț, Cristiana Tăpăloagă, 

V. Donica

Clinica I Oftalmologie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi  

Cuvinte cheie: corp străin intraocular, endoftalmită, vitrectomie 

Scop. Prezentarea a două cazuri de traumatism penetrant cu retenție de corp străin 

intraocular 

Material şi metodă. Primul caz este al unui pacient de 58 ani care s-a internat în urgenţă 

cu endoftalmită exogenă şi corp străin metalic intraocular evidențiat prin examen CT. S-a 

practicat: lavajul camerei anterioare, lensectomie, vitrectomie şi extracția corpului străin 

intraocular. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Al doilea caz este al unui pacient de 

21 ani internat în urgenţă cu suspiciune de corp străin metalic intraocular. Examenul CT 

nativ a evidențiat un corp străin metalic intraocular. S-a practicat: vitrectomie, 

endofotocoagulare şi extracția corpului străin intraocular, ce s-a demonstrat a fi o sârma 

de cupru ce era impactată în retină în sectorul nazal. 

Rezultate. Ambele cazuri au avut evoluție favorabilă. Primul control a evidențiat o acuitate 

vizuală de 0,2 cu corecție în cazul pacientului cu endoftalmită şi sechele minime retiniene, 

iar celălalt caz avea o acuitate vizuală de 1 şi un aspect normal al fundului de ochi. 

Concluzii. Extracția unui corp străin intraocular prin vitrectomie şi tratamentul adecvat al 

plăgii retiniene poate oferi rezultate funcționale foarte bune.  
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Happy-End stories 

M. Giurgică, Adelina Susnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîț, Cristiana Tăpăloagă, 

V. Donica

Ophthalmology Clinic, Saint Spiridon Hospital, Iasi 

Keywords: intraocular foreign body, endophthalmitis, vitrectomy 

Purpose. To present 2 clinical cases of ocular trauma and intraocular foreign body 

Material and method. The first case is a 58 year old man who came to the hospital as an 

emergency with exogenous endophthalmitis and intraocular foreign body (described on 

CT scan). We practiced: anterior chamber washout, lensectomy, vitrectomy and extraction 

of the intraocular foreign body. The evolution of the patient was good. The second case is 

a young 21 year old man who was hospitalized for a suspicion of intraocular foreign body. 

The CT scan described a metallic intraocular foreign body. We did: vitrectomy, endolaser 

and extraction of the foreign body, which proved to be a copper wire who was deeply 

impacted in the nasal retina. 

Results. After 3 weeks , the first patient had a 0.2 visual acuity and minimal retinal sequels, 

and the other one had a 100 % visual acuity and a normal fundus aspect.  

Conclusions: The extraction of the intraocular foreign body by vitrectomy and the right 

treatment of the retinal plague can produce good visual results. 
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Studii clinice versus viața reală în tratamentul 

degenerescenţei maculare legate de vârsta 

neovasculară 

M. Giurgică, Adelina Susnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîț, Cristiana Tăpăloagă, 

V. Donica

Clinica I Oftalmologie, Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie: degenerescenţă maculară neovasculară, Aflibercept 

Scop. Prezentarea eexperienței personale în ceea ce privește tratamentul cu Aflibercept al 

degenerescenţei maculare legate de vârsta neovasculară. 

Material şi metodă. Toţi pacienții mei cu degenerescenţă maculară legată de vârsta 

neovasculară sunt tratați cu Aflibercept (Eylea) intravitrean. După primele 3 doze lunare, 

regimul de retratament este conform regimului “treat and extent”: pacienții primesc o 

nouă iinjecție la intervale de timp cuprinse între 8 şi 12 săptămâni (conform aspectului 

OCT-ului macular).  

Rezultate. Spre deosebire de studiile clinice ce recomandă reinjectarea la interval de 8 

săptămâni (cel puțin în primul an), în viața reală se observă absenţa fluidului intra sau 

subretinian la intervale mai mari de timp, uneori chiar şi la 12 săptămâni. 

Concluzii. Regimul optim în ceea ce privește tratamentul pe termen lung al 

degenerescentei maculare legate de vârsta neovasculară probabil că este o combinație 

între “treat and extent” şi “pro re nata”. 
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Clinical studies versus real life in the management 

of neovascular age related macular degeneration 

M. Giurgică, Adelina Susnea, Ilinca Bărbulescu, Maria Nagîț, Cristiana Tăpăloagă, 

V. Donica

Ophthalmology Clinic, „St. Spiridon” Hospital Iasi 

Keywords: neovascular age related macular degeneration, Aflibercept 

Purpose: To present the personal experience regarding the management of neovascular 

age related macular degeneration 

Material and method. I treat all my patients with neovascular age related macular 

degeneration with intravitreal Aflibercept (Eylea). After the first 3 monthly doses, the 

preferred regimen is “treat and extent”: the patient is reinjected at an interval between 8 

and 12 weeks, according to the macular OCT aspect. 

Results. Unlike clinical studies, where the reinjection is administered every 8 weeks (at 

least in the first year), in real life I noticed the absence of intraretinal or subretinal fluid at 

bigger intervals, sometimes even at 12 weeks. 

Conclusions. In my opinion, a combination between “treat and extent” and “pro re nata” 

is the best way to do the long term treatment in neovascular age related macular 

degeneration. 
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Leziune retiniană prin corp străin intraocular 

metalic retenţionat – extracție chirurgicală 

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1

1Spitalul Judeţean, Satu Mare  
2Clinica Imagister, Satu Mare 

Cuvinte cheie: leziune retiniană, corp străin intraoculat metalic. 

Scopul lucrării. Expunerea tehnicii chirurgicale de extracţie a corpului străin intraocular 

metalic. 

Material şi metodă. Se prezintă cazul unui pacient în vârstă de 52 de ani care se adresează 

serviciului medical pentru scăderea acuităţii vizuale la ochiul stâng după un traumatism cu 

un corp străin intraocular metalic perforant. Se practică extracția extracapsulară a 

cristalinului prin facoemulsificare, vitrectomie prin pars plana, extracția corpului străin 

metalic cu ajutorul unei pense intraoculare si cu ajutorul unui magnet. 

Rezultate. Evoluția postoperatorie este favorabilă, fără complicaţii, pacientul având o 

vedere de 20/50 fără corecție.  

Concluzii. Corpii străini intraoculari pot produce leziuni serioase imediate și tardive. Este 

foarte importantă extracția lor pentru leziunile suplimentare pe care le pot induce și pentru 

potențialul infecțios pe care îl poartă. Inspecția amănunțită a retinei în vederea depistării 

eventualelor leziuni este esențială. În anumite situații, chiar dacă leziunile sunt însemnate, 

se pot obține rezultate spectaculoase.  
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Retinal lesion through intraocular foreign retained 

body – surgical extraction 

S. Şter1,2, Crenguţa Mihăilescu2, Olimpia Şter2, P. Bagosi1

1Emergency County Hospital, Satu Mare  
2Imagister Clinic, Satu Mare 

Keywords: retinal lesion, intraocular foreign body.  

Purpose. The presentation of the surgical technique for extracting an intraocular foreign 

body 

Material and Method. The case of a 52-year-old male patient is presented who addresses 

the medical service for eyesight loss in the left eye after a trauma with a perforating 

intraocular foreign body. Extracapsular extraction of the lens, pars plana vitrectomy and 

the extraction of the foreign metallic body with the help of an intraocular forceps and a 

magnet were performed.  

Results. Post operatory evolution is satisfactory, without further complications, with a best 

corrected visual acuity of 20/50 no correction. 

Conclusion. The intraocular foreign bodies can induce serious immediate and late 

damage. The extraction of these foreign bodies is very important due to the subsequent 

damage they can produce and the infectious potential they carry. The thorough inspection 

of the retina is essential for reveling potential lesions. Even though the lesions are 

considerable, in some situations, there can be achieved good postoperative eyesight.   
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Rolul barierei retiniene externe și al coroidei în 

apariția și progresia edemului macular diabetic 

Simona Nicoară1,2, Ioana Damian1 

1Departamentul de Oftalmologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  
2Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: edem macular diabetic, bariera retiniană externă, coroida 

În cadrul retinopatiei diabetice, edemul macular constituie cea mai frecventă cauză de 

scădere a vederii, afectând 1 din 15 pacienți cu diabet zaharat. Perturbarea barierei 

hemato-retiniene interne a fost amplu investigată, atribuindu-i-se rolul principal în 

patogeneza și progresia edemului macular diabetic, dar tot mai multe dovezi susțin rolul 

barierei retiniene externe, separând epiteliul pigmentar retinian de coriocapilara 

subiacentă, în apariția și evoluția acestei afecțiuni. Progresul tehnologiei imagistice a avut 

un impact pozitiv semnificativ asupra analizării structurale in vivo a regiunii maculare, 

permițându-ne să aprofundăm patogenia edemului macular diabetic și să ne lărgim 

perspectiva privind această boală. Sunt prezentate rezultatele studiilor care au investigat 

biomarkeri specifici barierei retiniene externe cu scopul de a contura rolul său în 

patogeneza și progresia edemului macular diabetic și de a identifica noi direcții de 

cercetare menite să contribuie la progresul cunoașterii în înțelegerea acestei afecțiuni.   
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The role of the outer retinal barrier and choroid in 

the occurrence and progression of diabetic macular 

edema  

Simona Nicoară1,2, Ioana Damian1 

1Department of Ophthalmology, „Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca 
2Emergency County Hospital Cluj-Napoca 

Key words: diabetic macular edema, outer retinal barrier, choroid. 

Within the frame of diabetic retinopathy, macular edema is the most frequent cause of 

vision loss, touching 1 out of 15 patients with diabetes mellitus. The disturbance of the 

inner retinal barrier has been deeply investigated, being attributed the main role in the 

pathogenesis and progression of diabetic macular edema, but increasing evidence 

supports the role of the outer retinal barrier, separating the pigmented retinal epithelium 

from the choriocapillaris, in the ocurrence and evolution of this disease. The progress of 

the imaging technology has had a significant positive impact on the in vivo structural 

analysis of the macular region, allowing us to delve deeper into the pathogenesis of 

diabetic macular edema and finding new perspectives on this condition. The results of the 

studies investigating specific biomarkers of the outer retinal barrier aiming to outline its 

role in the pathogenesis and progression of diabetic macular edema and identify new 

research pathways meant to contribute to the progress of knowledge in the understanding 

of this disease are presented.  
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Rezultate în chirurgia dezlipirii de retină prin 

tracțiune 

C. Danielescu1, V.C. Donica2, Ilinca Bărbulescu2, Maria Nagîț2, Adelina Sușnea2, 

Cristiana-Maria Tăpăloagă2, M. Giurgică2 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Disciplina Oftalmologie 
2Clinica I Oftalmologie, Spitalul “Sf. Spiridon” Iași 

Scopul lucrării. Prezentarea rezultatelor structurale și funcționale după chirurgia 

dezlipirilor de retină tracționale la pacienți cu diabet zaharat. 

Material și metodă. Studiu retrospectiv al cazurilor operate în cadrul Clinicii I Oftalmologie 

Iași între 2015-2018. 

Rezultate. La 77 ochi de la 74 pacienți au fost înregistrate cel puțin datele de la primul 

control, efectuat la o lună. Dintre aceștia, la 51 ochi (66.2%) acuitatea vizuală (AV) a crescut 

(media creșterii fiind 0,16 linii Snellen). La 10 ochi (12.9%) AV a rămas neschimbată iar la 16 

ochi (20.7%) AV a scăzut. 

41 ochi au fost urmăriți pentru o perioadă mai lungă (în medie 7.2 luni). Din aceștia, la 

62.7% AV finală a fost ameliorată față de cea de la prezentare. AV a rămas aceeași la 6,9% 

din ochi și a scăzut la 30.2%.  

La primul control, 15 ochi (19.4%) au avut presiuni intraoculare (PIO) > 21 mmHg , proporția 

acestora scăzând la 15.3% la ultimul control. 

Concluzii. La aproximativ 2/3 din ochi AV postoperatorie a fost mai bună decât cea inițială, 

dar rata mare a pierderii din urmărire grevează semnificația datelor obținute.  
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Results of tractional retinal detachment surgery 

C. Danielescu1, V.C. Donica2, Ilinca Bărbulescu2, Maria Nagîț2, Adelina Sușnea2, 

Cristiana-Maria Tăpăloagă2, M. Giurgică2 

1Ophthalmology Department, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași 
21st Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon” Emergency Clinical County Hospital  

Purpose. To present anatomical and functional outcomes of diabetic tractional retinal 

detachment surgery. 

Method. Retrospective study of cases operated in the “Sf. Spiridon” hospital between 2015 

and 2018. 

Results. In 77 eyes of 74 patients we have found at least data registered during the first 

monthly follow-up visit. In 51 eyes (66.2%) the visual acuity (VA) has increased (in average 

with 0.16 Snellen lines). In 10 eyes (12.9%) the VA remained unchanged and in 16 eyes 

(20.7%) it has decreased. 

41 eyes have been followed for a longer time (an average of 7.2 months). In 62.7% the final 

VA was better than the initial VA. The visual acuity remained the same in 6.9% of eyes and 

decreased in 30.2% of eyes.   

At the first follow-up visit, 15 eyes (19.4%) had IOP > 21 mmHg, while the proportion 

decreased to 15.3% of eyes at the last follow-up. 

Conclusion. In about 2/3 of cases the AV was improved immediately postoperatively, but 

the high rate of patients lost to follow-up is impending on the significance of the results. 
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Rezultate funcționale ale terapiei anti VEGF 

(aflibercept) în patologia maculară - rezultate la 1 an 

Nicoleta Anton¹,², Roxana Elena Ciuntu¹,², D. Haj-Ali², Cristiana Tăpăloagă², 

Alisa Bejan², Marina Gavrilaș², Daniela Andronic², Mounir Salem²,  

Ștefana Eugenia Moldovanu², Ionela Nechita- Dimitriu¹,² 

1Unversitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, 
2Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ,,Sfântul Spridion” Iași 

Cuvinte cheie: terapie anti-VEGF, degenerscență maculară, edem macular diabetic 

Scopul studiului este evaluarea rezultatelor  funcționale ale terapiei anti VEGF (aflibercept) 

la un an de zile în patologia maculară. 

Material și metodă. Este un studiu prospectiv ce s-a realizat pe un număr de  57 de 

pacienți cu patologie maculară, dintr-un total de 108,  la spitalul  "Sf. Spiridon" din Iași.  Au 

fost incluși în studiu 57 de  pacienți cu patologie maculară, respectiv 57 de ochi, 24 de ochi 

cu edem macular diabetic și 33  cu degenerescență maculară legată de vârstă forma 

neovasculară. Au fost excluși ochii la care s-au efectuat mai puțin de 6 injecții intavitreene 

(sub un an de urmărire) cei fără examene OCT de control și fără controale adecvate. La toți 

pacienții s-au analizat: Acuitatea vizuală inițială cu corecție și la ultimul control și  grosimea 

maculară centrală la OCT inițială și la toate controalele.  

Rezultate. Atât la pacienții cu edem macular diabetic, cât și la cei cu degenerescență 

maculară legată de vârstă, acuitatea vizuală se îmbunătățește semnificativ post tratament. 

De asemenea, atât la pacienții cu edem macular diabetic (370 vs 320 microni), cât și la cei 

cu degenerescență maculară legată de vârstă (320 vs 260 microni), grosimea medie a 

maculei centrale scade semnificativ post tratament. În grupul EMD, corelația dintre 

numărul total de injecții și acuitatea vizuală la 1 an a fost directă, redusă ca intensitate 

(r=0,214; p=0,366), iar corelația cu grosimea maculei la 1 an a fost directă, moderată ca 

intensitate. În grupul DMLV, corelația dintre numărul total de injecții și acuitatea vizuală la 

1 an a fost directă, redusă ca intensitate (r=0,158; p=0,460), iar corelația cu grosimea 

maculei la 1 an a fost directă, moderată ca intensitate.  

Concluzii. În acest studiu tratametul cu Aflibercept intravitrean a fost asociat cu 

îmbunătățiri ale rezultatelor funcționale și anatomice, la cei care au primit minim trei 

injecții, menținându-se trendul crescător până după un an de tratament. Respectarea și 

menținerea protocolului de injectare și urmărire a pacienților a dus la îmbunătățirea și 

menținerea funcției vizuale  la majoritatea pacienților din studiu.  
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Functional results of anti-VEGF therapy (aflibercept) 

in macular pathology - results at 1 year. 

Nicoleta Anton¹,², Roxana Elena Ciuntu¹,², D. Haj-Ali², Cristiana Tăpăloagă², 

Alisa Bejan², Marina Gavrilaș², Daniela Andronic², Mounir Salem²,  

Ștefana Eugenia Moldovanu², Ionela Nechita- Dimitriu¹,² 

1"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași 
21st Ophthalmology Clinic, “Sf. Spiridon” Emergency Clinical County Hospital 

Keywords: anti-VEGF therapy, macular degeneration, diabetic macular edema 

The aim of the study is to evaluate the functional results of anti-VEGF therapy (aflibercept) 

at one year in macular pathology. 

Material and method. It is a prospective study that was performed on a number of 57 

patients with macular pathology, out of a total of 108, at the SF hospital. Spiridon from Iasi. 

The study included 57 patients with macular pathology, respectively 57 eyes, 24 eyes with 

diabetic macular edema and 33 with age-related macular degeneration neovascular form. 

Eyes with less than 6 intravitreal injections (less than one year of follow-up) and those 

without control examinations and without adequate controls were excluded. In all 

patients, the following were analyzed: Initial visual acuity with correction and at the last 

control and central macular thickness at the initial OCT and at all controls.  

Results. In both patients with diabetic macular edema and those with age-related macular 

degeneration, visual acuity is significantly improved after treatment. Also, in both patients 

with diabetic macular edema (370 vs 320 microns) and those with age-related macular 

degeneration (320 vs 260 microns), the average thickness of the central macula decreases 

significantly after treatment. In the EMD group, the correlation between the total number 

of injections and visual acuity at 1 year was direct, reduced in intensity (r = 0.214; p = 0.366), 

and the correlation with macule thickness at 1 year was direct, moderate in intensity. In 

the DMLV group, the correlation between the total number of injections and visual acuity 

at 1 year was direct, reduced in intensity (r = 0.158; p = 0.460), and the correlation with 

macula thickness at 1 year was direct, moderate in intensity.  

Conclusions. In this study, treatment with Aflibercept intravitreal was associated with 

improvements in functional and anatomical results in those who received at least three 

injections, maintaining the upward trend until after one year of treatment. Adherence to 

and maintenance of patients' injection and follow-up protocol has improved and 

maintained visual function in most patients in the study. 
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Pierdere de vedere misterioasă asociată COVID-19: 

angio-oct orientează către diagnosticul de 

certitudine 

Silvia-Olivia Sălceanu1, Mihaela-Mădălina Timofte-Zorilă2 

1Spitalul „Arcadia” Iaşi  
2Spitalul Universitar „Căi Ferate” Iaşi 

Cuvinte cheie: PAMM, COVID-19, perimetrie, OCT 

Scop. Prezentarea provocărilor diagnostice ale unui caz de maculopatie medie acută 

paracentrală (PAMM) asociată cu Covid-19, confundat inițial cu nevrita optică. 

Metode. Afectarea segmentului posterior declanșată de infecția virală poate varia de la 

hemoragii retiniene şi exudate vatoase până la ocluzii ale vasele retiniene majore sau ale 

rețelei capilare. Pacienta de 53 de ani cu  simptome specifice infecției cu SARS-Cov-2 (tuse 

seacă, cefalee, mialgii şi febra) acuză la 11 zile de la debutul bolii o ușoară scădere de 

vedere la ochiul drept. Aceasta a primit 8 zile de metilprednisolon tablete pentru afectarea 

pulmonară concomitentă, fără nicio îmbunătățire subiectivă a vederii. După 2 săptămâni 

de autoizolare, aceasta a beneficiat de un examen oftalmologic şi a fost diagnosticată cu 

nevrita optică. Deoarece acuitatea vizuala era 6/6, a fost monitorizată îndeaproape cu 

ajutorul perimetriei şi tomografiei în coerenţa optică (OCT). Pacienta a prezentat o 

reducere treptată a scotomului central fără tratament suplimentar. Un an mai târziu, 

datorită suspiciunii de diagnostic, pacienta a beneficiat de un angio-OCT care a schimbat 

diagnosticul în PAMM. 

Rezultate. Examenul ideal al retinei ar trebui să includă întotdeauna angio-OCT sau 

angiografia cu fluoresceină, mai ales daca există îndoieli cu privire la diagnostic. 

Concluzii. Condițiile medicale pandemice au îngreunat diagnosticul şi tratamentul, cu 

toate acestea munca în echipă şi mai multe examinări au ajutat la stabilirea patologiei 

corecte. 
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COVID-19 vision loss mystery: angio-oct sheds light 

on the diagnosis 

Silvia-Olivia Sălceanu1, Mihaela-Mădălina Timofte-Zorilă2 

1Arcadia Private Hospital, Iasi, Romania  
2“Cai Ferate” University Hospital, Iasi, Romania 

Keywords: PAMM, COVID-19, perimetry, OCT 

Purpose. To present the challenges of a unique case of Covid-19 associated paracentral 

acute middle maculopathy (PAMM) initially mistaken for optic neuritis. 

Methods. Posterior segment involvement triggered by viral infection can vary from retinal 

hemorrhages and cotton wool spots to vascular occlusions affecting major retinal vessels 

or the capillary network. 53 years old patient, developed symptoms specific to SARS-Cov-2 

infection (dry cough, headaches, myalgias and fever).  11 days into the disease, she 

experienced right eye mild loss of vision. She received 8 days of oral methylprednisolone 

for the concomitant pulmonary disease spectrum with no subjective improvement on 

vision. After 2 weeks of self-isolation, she had an ophthalmology examination and was 

diagnosed with optic neuritis. As her visual acuity was 6/6 she was monitored closely with 

perimetry and OCT (optical coherence tomography) frequently. Patient showed gradual 

reduction of the central scotoma with no further treatment. One year later, further 

suspicion into the diagnosis prompted the patient to have an Angio-OCT which changed 

the diagnosis to PAMM. 

Results. The ideal retinal examination should always include Angio-OCT or fluoresceine 

angiography especially if the there is doubt regarding diagnosis.  

Conclusions. Pandemic medical conditions can make diagnosis and treatment difficult, 

nevertheless team work and several examinations prompted towards the right disease in 

the end. 
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Distrofie maculară Sorsby sau Stargardt? – 

Importanţa testării genetice în diferențierea 

distrofiilor maculare 

E.M. Fieraru, F. Stoica, A. Chiriţa-Emandi, A. Ciubotaru 

Spitalul de Oftalmologie „InfoSan” București 

Clinica „Medicover” Timişoara 

Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara - Centrul Regional de Geneticǎ Medicalǎ 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi 

Cuvinte cheie : distrofie macularǎ, geneticǎ, boala Stargardt, boala Sorsby 

Introducere. Lucrarea expune cazul unei paciente în vârstă de 43 de ani, fără antecedente 

patologice semnificative, care a prezentat fotofobie de la vârsta de 25 ani, iar de 

aproximativ 3 ani a acuzat scăderea progresivă și bilaterală a acuității vizuale, mai 

importantă la ochiul stâng, însoțită de dificultăți de adaptare la întuneric. 

Material și metode. La momentul consultului în clinică, pacienta a prezentat o acuitate 

vizuală de 0,8 fc nc ochiul drept și 0,05 fc nc ochiul stâng (comparativ cu valorile testate în 

2018 la un control oftalmologic de rutină, respectiv 1 fc ochiul drept și 0,6 fc nc ochiul 

stâng). Examenul fundului de ochi a relevat în macula multiple remanieri pigmentare la 

ambii ochi, la ochiul stâng evidenţiindu-se și o leziune cicatriceală în aria maculară (zonă 

de atrofie corioretiniană centrală), în rest papila nervului optic și vase retiniene cu aspect 

normal.  

În completarea examinării clinice a retinei s-au efectuat o serie de teste ale funcției vizuale, 

suspicionându-se o distrofie retiniană. Simțul cromatic a relevat o tulburare minoră în axul 

roșu-verde, iar tomografia în coerență optică a obiectivat scăderea severă a grosimii 

retiniene în aria maculară, cu atrofie a epiteliului pigmentar retinian, modificări maculare 

reliefate și la autofluorescenţă. Electroretinograma a pus în evidență o funcționalitate ușor 

scăzută a celulelor cu bastonașe din întreaga retină (predominant la ochiul stâng), precum 

și o funcționalitate normală a celulelor cu conuri la ochiul drept, dar ușor scăzută la ochiul 

stâng. 

Rezultate. Modificările ERG (fullfield și multifocal) corelate cu aspectul OCT au fost 

sugestive pentru distrofia maculară Sorsby, motiv pentru care s-a recomandat testare 

genetică. Surpriza diagnostică survine în urma consultului de oftalmogenetică, rezultatul 
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panelului pentru distrofia maculară obiectivând prezența genei ABCA4 care confirmă 

diagnosticul de distrofie maculară Stargardt cu debut tardiv, la vârsta adultă. 

Concluzii. Testarea genetică este esențială în diagnosticarea distrofiilor ereditare 

retiniene. 

Sorsby or Stargardt macular dystrophy? - The 

importance of genetic testing in differentiating of 

macular dystrophies 

E.M. Fieraru, F. Stoica, A. Chiriţa-Emandi, A. Ciubotaru 

“InfoSan” Ophthalmology Hospital Bucharest 

“Medicover” Clinic Timișoara 

"Louis Țurcanu" Emergency Clinical Hospital for Children Timișoara - Regional Center for Medical Genetics 

“St. Spiridon” County Emergency Clinical Hospital Iasi 

Keywords: macular dystrophy, genetic test, Stargardt disease, Sorsby disease 

Introduction. The current presentation introduces the case of a 43-year-old female 

patient known without a personal pathological history, who complained of photophobia 

since the age of 25 and for approximately 3 years she remarked a progressive and bilateral 

decrease in visual acuity, more important in the left eye, accompanied by difficulties in 

adapting to darkness. 

Material and methods. At the time of the clinic consultation, the patient presented a 

visual acuity of 20/25 without correction to the right eye and 20/400 without correction to 

the left eye (compared to the values tested in 2018 at a routine eye examination, 

respectively 20/20 without correction - right eye and 20/30 without correction - left eye). 

Fundus eye examination revealed mottling of the retinal pigment epithelium in both eyes, 

with the left eye also showing a scarring lesion in the macular area (area of central 

chorioretinal atrophy), while the optic nerve papilla and retinal vessels presents with 

normal appearance.  

In addition to the clinical examination of the retina, a series of tests of visual function were 

performed, with suspicion of retinal dystrophy. Chromatic test revealed a minor disorder 
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in the red-green axis, whereas the optical coherence tomography showed a severe 

decrease in retinal thickness of the macular area, with atrophy of the retinal pigment 

epithelium, macular changes being attested to autofluorescence also. The 

electroretinogram showed a slightly decreased functionality of the rod cells throughout 

the retina (predominantly in the left eye), as well as a normal functionality of the cone cells 

in the right eye, but slightly decreased in the left eye. 

Results. ERG changes (fullfield and multifocal) corelated to OCT appearance were 

suggestive of Sorsby macular dystrophy, which is the reason why genetic testing was 

recommended. The diagnostic surprise comes after the ophthalmogenetic consultation, 

the result of the panel for macular dystrophy highlighting the presence of the ABCA4 gene 

that confirms the diagnosis of Stargardt macular dystrophy with late onset, in adulthood. 

Conclusions. Genetic testing is essential in the diagnosis of hereditary retinal dystrophies. 



280 

Factori de predicție a evoluției degenerescenței 

maculare legate de vârstă în contextul terapiei cu 

ANTI-VEGF 

N. Bobescu, V. Cușnir, Vit. Cușnir

Catedra de Oftalmologie și Optometrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova 

Cuvinte cheie: DMLV, degenerescență maculară, evoluția dmlv, tratament dmlv, anti-VEGF. 

Degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV) este o patologie dobândită a retinei 

care provoacă pierderea vederii centrale. Tratamentul diferă în dependență de stadiul de 

evoluție. Forma exudativă poate fi tratată cu inhibitorii factorului endotelial de creștere 

vasculară (anti-VEGF) utilizând diferite scheme terapeutice. Sunt cunoscuți câțiva factori 

care pot influența eficacitatea anti-VEGF, precum vârsta pacientului, factori de mediu, 

factori genetici și factori clinici. Cei mai importanți factori clinici sunt acuitatea vizuală 

centrală maximă la începutul tratamentului, prezența lichidului intraretinian și subretinian, 

grosimea retiniană centrală, prezența membranei neovasculare, prezența fibrozei 

subretiniene și cantitatea lichidului subretinian.  

Scopul acestei lucrări este studierea factorilor ce influențează evoluția DMLV în 

tratamentul cu anti-VEGF și elaborarea unui algoritm de stratificare a pacienților.   

Au fost analizate publicațiile de pe portalurile științifice PubMed și Google Scholar, fiind 

studiate surse relevante pentru materialele publicate la tema acestui articol de sinteză. 

S-au stabilit mai mulți factori care influențează felul în care are loc evoluția DMLV sub 

tratament, ceea ce schimbă abordarea medicului clinician de la începutul elaborarării 

schemei terapeutice.  
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Factors predicting the evolution of age-related 

macular degenerescence in the context of ANTI-

VEGF therapy 
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Testemițanu”, Chișinău, Republic of Moldova 

Keywords: AMD, macular degeneration, amd evolution, amd treatment, anti-VEGF. 

Age-related macular degeneration (AMD) is an acquired pathology of the retina that causes 

loss of central vision. The treatment differs depending on the stage of evolution. The 

exudative form can be treated with endothelial growth factor inhibitors (anti-VEGF) using 

various regimens. Several factors are known to influence anti-VEGF efficacy, such as patient 

age, environmental factors, genetic factors, and clinical factors. The most important clinical 

factors are maximal central visual acuity at the beginning of treatment, the presence of 

intraretinal and subretinal fluid, central retinal thickness, the presence of neovascular 

membrane, the presence of subretinal fibrosis, and the amount of subretinal fluid. 

The aim of this paper is to study the factors that influence the evolution of AMD in the 

context of anti-VEGF treatment and to develop an algorithm for stratifying patients. 

We analyzed publications on the scientific portals PubMed and Google Scholar and studied 

relevant sources for the materials published on the topic of this synthesis article. 

Several factors have been established that influence the way AMD develops under 

treatment, which changes the approach of the clinician from the beginning of creating the 

therapeutic scheme. 
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Necroză retiniană acută cu virusul varicelo-

zosterian (VVZ) 

Cornelia Maria Glodeanu1,2, I. Sencanic2, Camelia Margareta Bogdănici1 

1Clinica I Oftalmologie, Spitalul „Sf. Spiridon" Iaşi 
2Spitalul "Emile Muller", Mulhouse 

Prezentăm cazul unei paciente de 49 ani, imunocompetentă, care s-a prezentat în urgență 

acuzând durere la nivelul OS ce evolua de o săptămână, însoțită de miodezopsii, apariția 

unui voal și scăderea acuității vizuale. Acuitatea vizuală la prezentare era 7/10, iar 

examenul la lampa cu fantă a evidențiat o uveită granulomatoasă, non-hipertonă, non-

sinechiantă însoțită de o vitrită, de focare periferice și o hemoragie preretiniană unică. 

Examenele de laborator, scannerul toracic și RMN-ul au revenit normale, însă puncția de 

cameră anterioară a fost pozitivă pentru VZV. Pacienta a fost spitalizată și tratată cu 

Aciclovir iv, injecții intravitreene cu Ganciclovir, iar corticosteroizii per os au fost introduși 

la 48h de la debutul tratamentului antiviral. Evoluția a fost lent favorabilă, inflamația 

diminuând treptat. La 4 luni de la debutul simptomatologiei, pacienta se prezintă în 

urgență cu scăderea brutală a acuității vizuale, iar diagnosticul de dezlipire de retină 

regmatogenă macula OFF a fost reținut. În urma vitrectomiei, retinectomiei pe 360° și 

endotamponamentului cu ulei de silicon, acuitatea vizuală a devenit 1/10. 

Necroza retiniană acută este o patologie rară şi evoluţia pacientei noastre se pliază pe 

datele existente deja în literatură. 
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Acute retinal necrosis with varicella-zoster virus 

(VZV)  
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We present the case of a 49-year-old patient, immunocompetent, who presented in the 

emergency room complaining of pain in the OS that had been evolving for a week, 

accompanied by floaters, the appearance of a veil and decreased visual acuity. Visual acuity 

at presentation was 7/10, and the slit lamp examinantion showed a granulomatous, non-

hypertonic uveitis accompanied by vitritis, peripheral foci, and a single preretinal 

hemorrhage. Laboratory tests, chest scans and MRI returned normal, but the anterior 

chamber tap was positive for VZV. The patient was hospitalized and treated with Aciclovir 

iv, intravitreal injections with Ganciclovir, and corticosteroids were introduced 48 hours 

after the start of antiviral treatment. The evolution was slowly favorable, the inflammation 

gradually diminishing. Four months after the onset of symptomes, the patient presented 

in the emergency room with a sudden decrease in visual acuity, and the diagnosis of 

rhegmatogenous retinal detachment macula OFF was withheld. Following vitrectomy, 360° 

retinectomy and silicone oil tamponade, visual acuity became 1/10. 

Acute retinal necrosis it’s a rare disease and the evolution of our patient follows the data 

already existing in the literature. 
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Vicii de refracție: screeening oftalmologic în 

populația pediatrică  

Camelia Margareta Bogdănici, Cristina Roca, Elena Cătălina Neniu, Denisia Beiu, 

Cornelia Ghilașcu, Rita Atike, Ionela Nechita-Dumitriu, Corina Georgiana Bogdănici 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România

Scopul lucrării: Depistarea prevalenței viciilor de refracție în populația pediatrică din cadrul 

Școlii Gimnaziale “Prof. Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, Iași. 

Materiale și metodă: S-a efectuat un studiu transversal pe un eșantion de 636 subiecți de 

vârsta pediatrică cuprinsă între 3 și 15 ani. În prealabil, a fost obținut consimțământul 

parinților pentru încadrarea copiilor în studiu. Evaluarea s-a efectuat prin măsurarea 

refracției cu autorefractometru în condiții scotoptice fără utilizarea agenților cicloplegici. 

Datele obținute au fost încadrate în baza de date și ulterior s-a efectuat analiza statistica a 

valorilor refracției.  

Rezultate: În urma studiului, s-au obținut următoarele date: din 636 subiecți, 83,4% sunt 

emetropi, cel mai prevalent viciu de refractie depistat a fost Astigmatismul 8,49%, urmat 

de Hipermetropie cu o prevalență de 1,57%, Miopia 5.34% și Anizometropia 2.35%. 

Deviațiile strabice identificate s-au clasificat în Esotropie: 1,25%, Exotropie: 0,15%. Din 

cazurile urmărite 105 copii au fost direcționați pentru un consult oftalmologic complet. 

Concluzii: Screeningul oftalmologic în populația pediatrică este justificat pentru depistarea 

viciilor de refracție și a deviațiilor strabice, întrucât intervenția terapeutică promptă previne 

dezvoltarea-ambliopiei. 
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Refractive errors: Ophthalmological screening of 

paediatric population  

Camelia Margareta Bogdănici, Cristina Roca, Elena Cătălina Neniu, Denisia Beiu, 

Cornelia Ghilașcu, Rita Atike, Ionela Nechita-Dumitriu, Corina Georgiana Bogdănici 

“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

Purpose: We aimed at identifying the prevalence of refractive errors in the paediatric 

population of the “Prof. Mihai Dumitru” school from Valea Lupului, Iasi. 

Material and methods: A cross-sectional study was performed on a sample of 636 subjects 

of pediatric age between 3 and 15 years. Previously, the parents' consent was obtained for 

the inclusion of the children in the study. The evaluation was performed by measuring the 

refraction with auto-refractometer under scotopic conditions without the use of 

cycloplegic agents. The obtained data was included in a database and subsequently the 

statistical analysis of the refractive values was performed. 

Results: Following the study, the following data was obtained: out of 636 subjects, 83.4% 

are emmetropic, the most prevalent refractive error detected was Astigmatism: 8.49% 

Hyperopia had a prevalence of 1.57%, Myopia 5.34% and Anisometropia 2.35%. The 

identified strabiosmus cases were classified into Esotropia: 1.25%, Exotropia: 0.15%. Out 

of the total number of subjects în the study, 105 were advised to perform a full 

ophtalmological examination. 

Conclusions: Ophthalmological screening in the pediatric population is justified for the 

detection of refractive errors and strabismus, for early diagnosis and treatment of 

amblyopia in a susceptible population. 
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