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COMPARAŢIE ÎNTRE PIO
OBŢINUTĂ CU METODE DE
MĂSURARE DIFERITE
Sînziana Istrate
Spitalul Universitar de Urgență,
București

Piața de instrumente oftalmologice
pentru măsurarea tensiunii intraoculare cuprinde o multitudine de aparate. Golden standardul îl reprezintă în
continuare aplanotonometria Goldmann, deși acesteia i se descriu suﬁciente limitări incluzând necesitatea
măsurătorii grosimii corneei, modiﬁcările ﬁlmului lacrimal, chirurgia refractivă, necesitatea de a utiliza anestezic și ﬂuoresceină, imposibilitatea unor pacienti de a sta la un biomicroscop, experiența mai mare a
examinatorului și chiar posibilitatea
contaminării corneene. Așadar, întrebarea devine „Care este cea mai
bună metodă pe care s-o adaptez în
anumite cazuri?”. Scopul lucrării este
de a analiza ce se potrivește cel mai
bine unui caz anume... sau tuturor.

COMPARING IOP
MEASUREMENT
BY DIFFERENT
MEASUREMENT DEVICES
Sînziana Istrate
Emergency University Hospital,
Bucharest

Many different intraocular pressure
measurement devices are commercially available nowadays. The recognized gold standard, the Goldmann’s
applanation tonometer is considered to be the most accurate modern
tonometer, although some limitations associated with the instrument
have been reported, including the inﬂuence of central corneal thickness
on IOP readings, tear ﬁlm, refractive
surgery, the use of topical anesthetic
and ﬂuorescein dye, corneal surface
irregularity the non-utility for patients
who cannot be examined by slit-lamp
biomicroscopy, the requirement of a
certain amount of experience and
risk of secondary infection via exposure to the cornea. So the question
raised is „Which device should I use
related to my case?”. This paper›s
aim is to deﬁne what› s best in a special case. Or all cases.

1

GLAUCOMA: DIAGNOSIS AND PROGRESSION (I)

ELEMENTE CLINICE DE
DIAGNOSTIC ÎN GLAUCOM: ÎNTRE SUSPICIUNE
ȘI CERTITUDINE
Cristina Stan

CLINICAL DIAGNOSIS OF
GLAUCOMA: BETWEEN
SUSPICION AND
CERTAINTY
Cristina Stan

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

„Iuliu Hatieganu” University of
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Departamentul de Oftalmologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Cluj-Napoca

Department of Ophthalmology,
Emergency County Clinical Hospital,
Cluj-Napoca

Diagnosticul clinic al glaucomului pre
supune anamneza, examenul funcţional și examenul obiectiv ocular.
Trebuie să facem de la început o separare clară între tipurile de glaucoame: glaucoamele secundare, glaucomul acut cu unghi închis și glaucomul
primitiv cu unghi închis. Consider că
primele 2 tipuri nu pun probleme de
diagnostic. De aceea, tema lucrării este glaucomul primitiv cu unghi
deschis (GPUD).
Diagnostic fără dubiu „GPUD” se
pune la cazurile care îmbină cele 3
elemente HTIO, excavaţie papilară
și modiﬁcări de câmp vizual concordante cu defectele de ﬁbre nervoase retiniene. Dar există cazuri incipiente, unde apar doar 2 elemente din
3, sau sunt toate 3 prezente dar nu
sunt „tipice” pentru glaucom. Există
aspecte clinice „tipice”, patognomonice pentru glaucom? Există vreun
element care ne oferă cu certitudine
diagnosticul de glaucom?
2

Clinical diagnosis of open angle glaucoma (OAG) consists of history, functional eye exam and slit lamp exam of
the eye.
Open angle glaucoma has 3 elements in its deﬁnition: intraocular
hypertension, abnormal aspect of
the optic nerve head and scotomas
which match the optic disc cup. Certain diagnosis can be done in cases
witch meet all the three elements and
they are „heavy signs” , but in practice we see cases with only 2 elements, or with all three elements but
not „typical” for glaucoma.
Do you know any typical or characteristic sign of glaucoma? Do you know
any sign which can be seen only in
glaucoma?
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GONIOSCOPIA ȘI
IMAGISTICA UNGHIULUI
SE EXCLUD RECIPROC?
Ruxandra Coroleucă
Spitalul Universitar de Urgență,
București

Introducere. Evaluarea unghiului camerular are o importanță deosebită
în algoritmul diagnostic al glaucomului, facilitând identiﬁcarea cauzei precum și stabilirea protocolului terapeutic. Încă de la începutul secolului XX
gonioscopia a fost utilizată ca metodă de evaluare a unghiului camerular și este în continuare investigația
„gold-standard”. Aceasta a fost urmată aproape un secol mai târziu de
metode moderne de imagistică precum biomicroscopia cu ultrasunete
(UBM), tomograﬁa în coerență optică
(OCT) a polului anterior și EyeCam.
Metoda. Lucrarea își propune o analiză comparativă între performanța
gonioscopiei și a tehnicilor imagistice moderne de evaluare a gradului
unghiului camerular, bazată pe revizuirea literaturii de specialiate.
Rezultate. Gonioscopia determină o
vizualizare pe 360 de grade a unghiului camerular și oferă în plus informații
despre gradul de pigmentare și
prezența neovascularizatiei. UBM-ul
reprezintă o alternativă obiectivă la
gonioscopie, are o corelație generală cu aceasta, dar oferă suplimentar

o evaluare în profunzime a structurilor oculare. Cu o rezoluție superioară
UBM-ului, OCT-ul furnizează o imagistică rapidă, non-contact, dar nu
evaluează structurile profunde.
Concluzii. În practica clinică a evaluarii pacienților cu glaucom, tehnicile imagistice evidențiază informații
suplimentare față de gonioscopie și
o pot substitui în cazul pacienților cu
patologii corneene sau necooperanți.

GONIOSCOPY AND ANGLE
IMAGING ARE MUTUALLY
EXCLUSIVE?
Ruxandra Coroleuca
Emergency University Hospital,
Bucharest

Introduction. Angle evaluation is a
crucial part of glaucoma diagnostic,
as well as a key part of determining
its probable cause and establishing
the therapeutic conduct. Since the
beginning of the 20th century gonioscopy has been used as a method
of assessing the angle and is still the
gold-standard investigation. Gonioscopy was followed nearly a century
later by modern imaging methods
such as ultrasound biomicroscopy
(UBM), optical coherence tomography (OCT) of the anterior segment
and EyeCam.
3
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Method. The paper aims a comparative analysis between the performance of gonioscopy and modern imaging techniques for the evaluation of
the angle, based on a literature review.
Results. Gonioscopy determines a
360-degree view of the angle and
provides information about the pigmentation degree and the presence
of neovascularization. UBM is an objective alternative to gonioscopy, has
a general correlation with it, but also
provides assessment of deep ocular structures. With a higher resolution than UBM, the OCT provides fast,
non-contact imaging, but does not
assess deep ocular structures.
Conclusion. In the clinical practice
of evaluating patients with glaucoma,
imaging techniques highlights additional information to gonioscopy and
can replace it in cases with corneal
pathologies or in uncooperative patients.
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ARE PERIMETRIA
COMPUTERIZATĂ ÎNCĂ
ROL ÎN DIAGNOSTICUL
PRECOCE AL
GLAUCOMULUI?
Nicoleta Anton, Cornelia Maria
Glodeanu
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, Iași

Introducere. Perimetria computerizată reprezintă unul dintre pilonii
principali de diangnostic ai patologiei glaucomatoase. Prezentarea analizează ﬁabilitatea acestei metode,
ținând cont de progresele tehnologice ce au inovat medicina în ultimii
ani. Multiple studii ce au comparat
eﬁciența perimetriei computerizate
cu cea a OCT-ului au fost efectuate de-a lungul timpului. Rezultatele acestora subliniază superioritatea
OCT-ului în depistarea progresiei glaucomului în stadiile precoce. În ciuda acestor lucruri, marea majoritate
a autorilor recomandă cu strictețe
continuarea utilizării perimetriei computerizate în practica clinică, sugestie întărită de rezultatele unui studiu
care a demonstrat că, în lipsa utilizării perimetriei computerizate, progresia glaucomului ar ﬁ trecut nedepistată în multe cazuri de glaucom pe-

rimetric (6% în glaucomul perimetric
moderat și 11% în glaucomul perimetric avansat).
Concluzie: Inovațiile tehnicilor de detecție precoce a modiﬁcărilor de pe
câmpul vizual, alături de îmbunătățirea măsurătorilor structurale și
funcționale și de folosirea inteligenței artiﬁciale, au rezultate promițătoare. Toate acestea susțin impor tanța
perimetriei computerizate în diagnosticul precoce al glaucomului.

DOES COMPUTERIZED
PERIMETRY STILL
PLAY A ROLE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF
GLAUCOMA?
Nicoleta Anton, Cornelia Maria
Glodeanu
„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi
„Sf. Spiridon” Emergency County
Clinical Hospital, Iasi

Introduction. Computerized perimetry is considered to be one of the
most important technique in the diagnosis and management of glaucoma. This presentation aims to
analyze the reliability of this method,
taking into account the technological
progress that medicine has embraced in recent years. Several studies
5
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that have compared the efﬁciency of
computerized perimetry versus Ocular Computed Tomography (OCT)
were performed over time. Their results highlight the superiority of the
OCT in detecting the progression of
glaucoma in early stages. Nevertheless, the vast majority of authors
strongly recommend that the computerized perimetry should be used
in clinical practice. The recommendation is supported by the results
of a study which demonstrates that
by using only OCT, in the absence
of computerized perimetry, the progression of perimetric glaucoma would have gone undetected in many
cases (6% in moderate perimetric
glaucoma and 11% in advanced perimetric glaucoma).
Conclusion: The technological innovations along with the improvement
of structural and functional measures
and the use of artiﬁcial intelligence
have promising results and highlight
the role the computerized perimetry still plays in the early diagnosis of
glaucoma.

6
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OCT-UL MAI UTIL ÎN
DIAGNOSTICUL PRECOCE
SAU ÎN MONITORIZAREA
GLAUCOMULUI?
Camelia-Margareta Bogdănici
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași

Glaucomul reprezintă principală cauza ireversibilă de orbire la nivel
mondial si este cea mai comună cauză de pierdere permanentă a vederii la persoanele peste 40 de ani,
după degenerescența maculară legată de vârstă. S-a demonstrat că
diagnosticul precoce și tratamentul
glaucomului reduc rata de progresie a bolii și îmbunătățesc calitatea
vieții pacienților. Tehnologiile imagistice precum tomograﬁa în coerență
optică (OCT) joacă un rol important
în diagnosticul glaucomului, monitorizarea progresiei bolii și cuantiﬁcă afectarea structurală. OCT este
o metodă imagistică non-invazivă
și non-contact care furnizează imagini secționale de înaltă rezoluție ale
țesuturilor oculare (retina, nerv optic
și segment anterior).
Studii recente au arătat că spectral
domain optical OCT (SD-OCT) poate măsura grosimea stratului ﬁbrelor nervoase retiniene peripapilare
(SFNR) și poate ﬁ util în detectarea
glaucomului în stadiul pre-perimetric.
Apariția SD-OCT-ului a readus inte-

resul pentru potențialul utilizării imagisticii maculare în glaucom datorită
capacității acestuia de a măsura mai
bine individual straturile retinei.
Swept-source OCT (SS-OCT) poate evalua SFNR și grosimea maculară, dar poate să vizualizeze mai clar
structurile oculare profunde precum
coroida și lamina cribrosa. Swept-source OCT poate scana la viteze mai
mari și poate obține scanări de înaltă
calitate care conțin o suprafață mare
a polului posterior incluzînd atât discul optic cât și macula. Swept-source OCT permite repetabilitatea măsurării amplitudinii unghiului camerular precum distanța de deschidere
a unghiului, spațiul trabeculo-irian,
unghiul trabeculo-irian și este capabil să înregistreze imagini ale camerei
anterioare la rezoluții extreme.
Detectarea progresiei bolii rămâne o
provocare în glaucom datorită naturii
variabile și progresiei lente a bolii, a
variabilității masurătorilor perimetriei
automate standard (SAP), ale dispozitivelor imagistice și lipsa unei standardizări comun acceptate. Unii ochi
prezintă modiﬁcări structurale ale
discului optic sau SFNR înainte ca
orice indicație a afectarii glaucomatoase să poată ﬁ detectată cu SAP.
Unele rapoarte au arătat că utilizarea
parametrilor SD-OCT SFNR a fost folositoare în detecția progresiei glaucomului.
Progresia structurală în TD-OCT (time-domain OCT) a fost asociată cu
7
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progresia funcțională preperimetrică,
iar ochii glaucomatoși și ochii cu progresie semniﬁcativă SAP au rate mult
mai mari ale subțierii SFNR-ului compratativ cu ochii fără progresie.
În concluzie, OCT-ul s-a dovedit a ﬁ
modalitatea imagistică de bază în diagnosticarea și evaluarea progresiei
și de asemenea OCT-ul este utilizat la
scară largă în managementul de rutină a pacientului glaucomatos, furnizând imagini de rezoluție înaltă ale
microstructurilor oculare și cuantiﬁcarea obiectivă a modiﬁcărilor tisulare.

OCT – MORE USEFUL
IN EARLY DIAGNOSIS
OR IN MONITORING OF
GLAUCOMA?
Camelia-Margareta Bogdanici
„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi

Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide and
is the most common cause of permanent vision loss in persons older
than 40 years of age, after age-related macular degeneration. Early diagnosis and treatment of glaucoma
has been shown to reduce the rate
of disease progression, and improve
patients’ quality of life. Imaging technologies such as optic coherence
8

technology (OCT) are playing an increasing role in glaucoma diagnosis,
monitoring of disease progress, and
quantiﬁcation of structural damage.
OCT is a non-invasive, non-contact
imaging modality that provides highresolution cross-sectional imaging
of ocular tissues (retina, optic nerve,
and anterior segment).
Recent reports have shown that
spectral domain optical OCT (SDOCT) can measure peripapillary retinal nerve ﬁber layer (RNFL) thickness
and can be useful in detecting glaucoma in the pre-perimetric stage.
The advent of SD-OCT has renewed
interest in the potential uses of macular imaging in glaucoma due to its
ability to segment and measure individual retinal layers better.
Swept-source
OCT
(SS-OCT)
can evaluate RNFL and macular
thickness, but can also more clearly
image deeper ocular structures such
as the choroid and lamina cribrosa
(LC) in patients. Swept-source OCT
is able to scan at higher speeds and
can acquire high- quality wide-angle scans that contain a large area of
the posterior pole, including both the
optic disc and macula. Swept-source OCT affords high repeatability
in terms of anterior chamber angle
width measurements, such as angle
opening distance, trabecular iris space area, and trabecular iris angle and
is able to capture extremely high resolution images of the AC.
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Detection of disease progression remains challenging in glaucoma due
to the variable and slowly progressive nature of the disease, measurement variability of SAP and of imaging devices, and the lack of a commonly acceptable reference standard. Some eyes show structural
changes in the ONH or RNFL before any indication of glaucomatous
damage can be detected with SAP.
Some reports shows that using SDOCT RNFL parameters was useful for
detecting glaucoma progression.
In TD-OCT (time-domain OCT) structural progression was associated
with functional progression in preperimetric, glaucoma suspect, and glaucomatous eyes and eyes with signiﬁcant SAP progression have higher
rates of RNFL thickness loss compared with nonprogressing eyes.
In conclusions, OCT has established itself as the dominant imaging
modality in diagnosis, progresssion
and also OCT is widely used as an
adjunct in routine glaucoma patient
management., providing high-resolution visualization of ocular microstructures and objective quantiﬁcation of tissue thickness and change.

9
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GCC MODIFICAT, RNFL
NORMAL. GCC NORMAL,
RNFL MODIFICAT – CÂND?
CE-I DE FĂCUT?
Mihai Ghiță
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București
Catedra de Fiziologie, Universitatea de
Medicină și Farmacie “Carol Davila”,
București
Clinica de Oftalmologie Ocularcare,
București

OCT este o metodă imagistică noninvazivă de mare importanță clinică în diagnosticul glaucomului
perimițând, mai ales, monitorizarea
atentă a pacienților diagnosticați. Ca
orice metodă de examinare, are mai
multe limite care interferă cu capacitatea acestuia de a oferi date exacte.
De aceea, evaluarea OCT poate uneori să ofere date discordante între rezultatele obținute din examinarea NO
și examinarea retinei.
Examenul oftalmologic complet poate să explice în majoritatea cazurilor
neconcordanțele care apar, dar uneori este posibil să apelam și la alte
investigații complementare.
Modiﬁcările OCT sunt fără speciﬁcitate pentru boala glaucomatoasă și de aceea trebuie să realizăm diagnosticul diferențial cu alte
afecțiuni ale nervului optic. Completarea examenului oftalmologic cu
10

examenul neurologic dar și al altor
specialități, de cele mai multe ori explică neconcordanțele apărute.
Uneori în poﬁda tuturor eforturilor
făcute este posibil să nu putem explica discordanțele dintre evaluarea
OCT de NO și evaluarea maculei. În
această situație, recomand monitorizări oftalmologice și OCT repetate.

RETINAL GANGLION
CELLS LOSS, NORMAL
RNFL. NORMAL RETINAL
GANGLION CELLS, RNFL
THICKNESS LOSS-WHEN?
WHAT TO DO?
Mihai Ghita
Clinical Department of |Ophthalmology,
Emergency University Hospital,
Bucharest
Department of Physiology, „Carol
Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest
Clinic of Ophthalmology Ocularcare,
Bucharest

Optical coherence tomography is
a non-invasive imaging test of major clinical impact in glaucoma diagnosis offering also an aproppriate
follow-up of diagnosed patients. As
with most diagnostic tools, limitations exist and interfere with the ability
of the OCT to provide precise data.
This is the reason why discordant re-
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sults between the examination of the
optic nerve and retina can occur.
A complete eye examination is able
to explain us most of the causes that
are generating conﬂicting results but
sometimes additional tests are also
required.
OCT alterations have no speciﬁcity
for glaucoma and this is the reason
why an appropriate differential diagnosis with others optic nerve diseases is crucial. An additional neurological examination or a multidisciplinary approach is much likely to give
you more accurate results.
Sometimes, with all the efforts, there are still unexplained differences
between the RNFL and CCG results.
In this situation i recommend careful
and repeated eye examinations with
OCT analyzes.

11
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CUM DEFINIM PROGRESIA
ÎN PRACTICA CLINICĂ DE
ZI CU ZI?
Alina Neacșu

THE DEFINITION OF
PROGRESSION IN DAILY
CLINICAL PRACTICE?
Alina Neacsu

Spitalul Județean de Urgență, Brăila

Emergency County Hospital, Braila

Glaucomul este o neuropatie optică
progresivă, cronică care se caracterizează prin modiﬁcări morfologice ale
nervului optic și ale ﬁbrelor nervoase
retiniene. Este a doua cauză de pierdere a vederii în lume și cea mai frecventă cauză de cecitate ireversibilă.
În managementul bolii glaucomatoase evaluarea riscului are o importanță
specială. În acest sens vorbim de:
factori de risc, factori de prognostic
și de factori predictivi.
Factorii de risc sunt asociați cu apariția bolii sau transformarea unei hipertensiuni intraoculare în glaucom.
Factorii de prognostic sunt cei care
vor genera inﬂuență în progresia bolii.
Factorii predictivi fac parte din elementele ce deﬁnesc boala.
Lucrarea deﬁnește progresia din
punctul de vedere al practicianului
care în timp scurt deﬁnește progresia
și organizează managementul terapeutic speciﬁc ﬁecărui pacient.

12

Glaucoma is a progressive chronic
chronic neuropathy characterized by
morphological changes of the optic
nerve and retinal nerve ﬁber layer. It
is the second cause of loss of sight in
the world and the most common cause of irreversible blindness.
In glaucoma disease management,
risk assessment is particular importance. In this regard, we are talking
about: risk factors, prognostic factors and predictive factors.
Risk factors are associated with the
development or conversion from intraocular hypertension to glaucoma.
Prognostic factors are associated
with progression of the disease.
Predictive factors are part of the elements that deﬁne the disease.
The paper deﬁnes progression from
the practitioner›s point of view who
must deﬁnes progression and organizes patient-speciﬁc therapeutic
management.
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ELEMENTE CLINICE DE
PROGRESIE
Carmen Mocanu, Mara Ionete
Universitatea de Medicină și Farmacie,
Craiova

Perimetria standard computerizată, cu stimul alb, reprezintă în acest
moment metoda de elecție în determinarea progresiei în ochii cu modiﬁcări ale câmpului vizual. Aria de testare trebuie să acopere zona centrală
de 24 de grade. Cel puţin 4 examinări
trebuie efectuate în primele 18 luni,
primele 2 examinări într-un interval
de 6 luni. Frecvenţa repetării examinării câmpului vizual, trebuie să se
coreleze cu importanţa modiﬁcărilor
înregistrate și cu expentanţa de viaţă
a pacientului. În acest sens mai sunt
necesare cercetări viitoare pentru
a putea corela mai bine, înregistrări
efentuate cu teste de diferite mărimi
ale stimulului.
Pentru a determina alterările structural, câteva tehnologii pentru măsurarea discului optic și a stratului de ﬁbre nervoase retiniene sunt utilizate
în această etapă. Stereofotograﬁi seriate ale nervului optic, fotograﬁi ale
stratului de ﬁbre optice, sunt importante în practică pentru monitorizarea progresiei structurale. Fotograﬁile color ale fundului de ochi sunt preferate pentru identiﬁcarea hemoragiilor și atroﬁei parapapilare. Mai multe

examinări clinice, incluzând scanner
laser oftalmoscopia, scanner laser
polarimetria, și tomograﬁa în coerenţă optică, pot ﬁ considerate obiective
și reproductibile în evaluarea cantitativă a discului optic și a stratului de
ﬁbre optice.

CLINICAL DATA OF
PROGRESSION
Carmen Mocanu, Mara Ionete
University of Medicine and Pharmacy,
Craiova

Standard white-on-white automated perimetry (SAP) is preferred for
measuring progression in eyes with
glaucomatous VF loss. Testing area
must cover at least the central 24 degrees. At least 4 examinations have
to be done within 18 months, ﬁrst 2
examinations in the ﬁrst 6 months.
The frequency of follow-up VFs should be based on the risk of clinically
signiﬁcant progression. Is important
correlate the interpretation of visual
test, with extent of damage and life
expectancy. Further research is needed into the added value of smaller
angular size test grids, and different
size stimuli, e.g., size V, in advanced
glaucoma.
To determine the structure alteration, several technologies for measurement of optic disc and retinal ner13
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ve ﬁber layer (RNFL) parameters, are
available. Serial optic disc stereophotography and RNFL photography
are valuable and enduring methods
for monitoring structural progression. Color fundus photography is the
preferred imaging modality to identify disc hemorrhages and parapapillary atrophy. Several imaging instruments, including confocal scanning laser ophthalmoscopy, scanning laser polarimetry, and optical
coherence tomography objectively
provide reproducible measurements
and quantitative assessment of the
optic disc and RNFL change.

14
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OCT – APARENT
PROGRESIE, CÂMP VIZUAL
– APARENT STAŢIONAR: CE
FACEM?
Ruxandra Pîrvulescu
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București
Spitalul Universitar de Urgență,
București

Tomograﬁa în Coerență Optică (OCT)
și câmpul vizual (CV) sunt investigații
esențiale în boala glaucomatoasă. În
timp ce primul evaluează modiﬁcările structurale, cel de-al doilea monitorizează modiﬁcările funcționale.
Totuși, există situații în care cele
două nu arată o evoluție tip sincron,
primul arătând progresie în timp ce
celălalt apare staționar. Acest fapt
poate pune clinicianul în diﬁcultate, în condițiile în care oftalmologul
țintește instituirea unui tratament corect la momentul potrivit, pentru păstrarea acuității vizuale și prevenirea
pierderilor ulterioare de câmp vizual.
Această lucrare își propune sa aducă
puțină lumină în acest subiect.

OCT - APPARENTLY
PROGRESSION, VISUAL
FIELD - APPARENTLY
STATIONARY: WHAT TO
DO?
Ruxandra Pîrvulescu
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest
Emergency University Hospital,
Bucharest

Optical Coherence Tomography
(OCT) and Visual Field (VF) have become essential tools in assessing
structural and functional loss in glaucoma. However, there may be situations when one shoes progression, while the other one doesn’t. This
is sometimes a dilemma for the clinician; treating glaucoma correctly
and at the right moment brings the
ophthalmologist closer to the ultimate purpose: preserving vision and
preventing further visual loss. This
paper aims to shed some light, as
much as possible, upon these aspects.
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SEMNIFICAŢIA
CONSULTURILOR
ȘI TRATAMENTULUI
INTERDISCIPLINAR ÎN
GLAUCOM
Costin-Traian Mitulescu
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București

Glaucomul este principala cauză de
afectare vizuală ireversibilă care reprezintă o problemă de sănătate publică importantă cu consecințe ﬁzice,
sociale și mentale. Spre deosebire
de glaucomul primitiv care nu prezintă asocieri cu factori oculari sau nonoculari implicați în cresterea presiunii intraoculare, glaucomul secundar
este asociat cu o boală oculară sau
non-oculară recunoscută care alterează ﬂuxul umoarei apoase rezultând în creșterea presiunii intraoculare. Standardul de îngrijire medicală
pentru glaucom înseamnă nu numai
evaluări oftalmologice în centre specializate, dar de asemenea și managementul corect al tuturor bolilor
prezente la pacienții cu glaucom. De
aceea, conceptul medicinei integrate
folosit în tratamentul bolilor oftalmologice și în special în glaucomul secundar avansat este foarte important
în practica clinică.
Există câțiva factori de risc pentru galucomul primar cu unghi deschis (GPUD), cei mai importanți ﬁind:
16

creșterea presiunii intraoculare, varsta, rasa, diabetul zaharat (DZ) și tensiunea arterială (TA).
Există câteva forme de glaucom care
pot apare în contextul bolilor sistemice cum sunt bolile inﬂamatoare reumatice, bolile infecțioase, bolile neoplazice etc.; în plus, tratamentul bolilor sistemice poate ﬁ implicat în inducerea glaucomului.
Există 3 căi prin care glaucomul poate ﬁ asociat cu boli sistemice:
1. Când glaucomul este un rezultat direct al bolii sistemice cum
este o boală inﬂamatoare autoimună asociată cu uveita anterioară.
2. Când glaucomul și boala sistemică sunt parte a unui sindrom deﬁnit cum este sindromul Axenfeld-Rieger.
3. Când glaucomul si boala sistemică sunt frecvent văzute la
același pacient fără o relație
direct cauză/effect cum este
glaucomul cronic cu unghi
deschis (GCUD) și hipertensiunea arterială.
În ﬁnal, luând în considerație toate
aceste probleme legate de diﬁcultatea de tratament a glaucomului în
diferite situații clinice, consulturile și
tratamentul interdisciplinar este foarte important pentru un management
corect al pacienților cu această suferință.
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THE SIGNIFICANCE OF
CONSULTATIONS AND
INTERDISCIPLINARY
TREATMENT IN
GLAUCOMA
Costin-Traian Mitulescu
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest

Glaucoma is the leading cause of irreversible visual impairment which
represents a serious public health
problem with physical, social and
mental consequences. In contrast
to primary glaucoma which does not
associates with ocular or non-ocular disorders, secondary glaucoma is
associated with a recognizable ocular or non-ocular disorder which alters aqueous humor outﬂow resulting in elevation of intraocular pressure and damage of optic nerve.
The standard of care for glaucoma,
means not only ophthalmologist evaluations in specialized centers, but
also the recognizing of several diseases as risk factors for primary glaucoma and correct treatment of ocular
and non-ocular diseases associated
with secondary glaucoma. That why
the concept of integrated medicine used in the treatment of ophthalmologic diseases and especially in
advanced glaucoma is very important in clinical practice.

There are several risk factors for primary open-angle glaucoma (POAG),
the most important being: raised intraocular pressure, age, race, diabetes mellitus (DM) and blood pressure
(BP).
There are several forms of glaucoma
appearing in the context of systemic
diseases such as inﬂammatory rheumatic diseases, infectious diseases,
neoplastic diseases etc.; in addition,
the treatment of the systemic diseases may be involved in inducing glaucoma
There are 3 ways in which glaucoma
may be associated with systemic diseases:
1. When the glaucoma is a direct
result of the systemic disease,
such as an autoimmune rheumatic inﬂammatory disease
with associated anterior uveitis.
2. When the glaucoma and the
systemic disorder are parts of
a deﬁnite syndrome, such as
Axenfeld- Rieger syndrome.
3. When the glaucoma and systemic disease are frequently
seen in the same patient but
without direct cause/effect
relationship, such as chronic
open angle glaucoma (COAG)
and arterial hypertension.
Finally, taking into account all these
problems related to the difﬁculty of
treating glaucoma in different clinical
17
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situations, consultations and interdisciplinary treatment is very important for correct management of patients with this disease.
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EXISTĂ UN REGIM IGIENODIETETIC PENTRU
PACIENTUL CU GLAUCOM?
Mădălina Totir

IS THERE A HYGIENICDIETARY REGIMEN FOR
THE GLAUCOMA PATIENT?
Madalina Totir

Spitalul Universitar de Urgență,
București

Emergency University Hospital,
Bucharest

Glaucomul reprezintă o afecțiune
neurodegenerativă a nervului optic
și cauza principală de orbire ireversibilă la nivel mondial. Patogeneza
afecțiunii glaucomatoase este încă
intens dezbătută în ciuda numeroaselor studii efectuate. Rolul ﬁziopatologic al creșterii presiunii intraoculare este bine cunoscut, totuși mecanismele independente de presiunea
intraoculară precum stresul oxidativ,
factorii autoimuni, neuroinﬂamația
pot inﬂuența debutul și progresia glaucomului. Presiunea intraoculară rămâne singurul factor de risc ce poate ﬁ modiﬁcat. Studii recente încearcă să determine dacă diferiți factori
precum exercițiul ﬁzic, fumatul, dieta
sănătoasă și folosirea de suplimente
pot ﬁ utili dacă sunt adăugați terapiei
antiglaucomatoase.

Glaucoma is a neurodegenerative disease of the optic nerve and the leading cause of irreversible blindness
worldwide. Glaucoma pathogenesis
is still an important topic for debates
despite the complex research that
has been done. The physiopathological role of elevated intraocular
pressure is carefully documented,
however intraocular pressure-independent mechanisms like oxidative stress, autoimmunity, neuroinﬂammation may inﬂuence onset and
glaucoma progression. Intraocular
pressure remains the only modiﬁable
risk factor. Recent studies are trying
to determine if various factors like
exercise, smoking, healthy diet and
use of supplements could be helpful
in addition to glaucoma therapy.
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ABORDAREA
SUSPECTULUI /
PACIENTULUI CU
GLAUCOM
Bogdana Tăbăcaru
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic
de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”,
București
Disciplina Oftalmologie, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Scop: De a prezenta situații clinice
diﬁcile cu privire la pacientul cu hipertensiune intraoculară, pacientul
suspect de glaucom și pacientul cu
diagnostic de glaucom.
Material și metodă: Anumiți factori
de risc și anumite elemente clinice
sunt sugestive pentru o probabilitate
crescută de a dezvolta glaucom: presiune intraoculară (PIO) ridicată, modiﬁcări la nivelul capului nervului optic ori ale stratului de ﬁbre nervoase,
modiﬁcări inexplicabile ale perimetriei, gonioscopie anormală ori istoric
familial de glaucom.
Rezultate: Pacienții ce prezintă parametrii la risc trebuie abordați cu
mare atenție înainte de a stabili cu
certitudine diagnosticul de glaucom.
Suspectul de glaucom este un adult
ce ﬁe prezintă anomalii ale capului
nervului optic ori ale stratului de ﬁbre nervoase, ﬁe prezintă perimetrie
anormală cu modiﬁcări sugestive de
20

glaucom. Investigațiile obligatorii includ determinarea a 3 valori tonometrice, gonioscopie, fotograﬁi ale
capului nervului optic și evaluarea
stratului de ﬁbre nervoase. De asemenea există și alte investigații utile,
precum histerezisul cornean. Cel mai
important factor pentru susținerea
diagnosticului de glaucom este progresia parametrilor. Diagnosticul de
hipertensiune intraoculară se face
după 3 măsurători tonometrice și
este unul de excludere, după inﬁrmarea tuturor parametrilor sugestivi
pentru diagnosticul de glaucom primar cu unghi deschis.
Concluzii: Întrucât glaucomul are
etiologie multiplă și modalități variate de prezentare, uneori este diﬁcil
a aprecia diagnosticul cu exactitate și a urma abordarea terapeutică
adecvată. Supradiagnosticarea glaucomului și tratamentul recomandat
în mod inutil pot avea impact negativ asupra calității vieții pacientului,
cu creșterea riscurilor efectelor secundare asociate medicației și efecte
economice nedorite.
Cuvinte cheie: hipertensiune intraoculară, pacient cu glaucom, suspect
de glaucom
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GLAUCOMA SUSPECT
/ GLAUCOMA PATIENT
APPROACH
Bogdana Tabacaru
Clinical Department of Ophthalmology,
„Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Emergency
Hospital, Bucharest
Clinic of Ophthalmology, „Carol Davila”
University of Medicine and Pharmacy,
Bucharest

Purpose: To present the controversial clinical dilemmas regarding the
ocular hypertension patient, the glaucoma suspect, and the glaucoma
patient.
Material and methods: There are
certain risk factors and some clinical features suggestive of an increased probability to develop glaucoma:
high intraocular pressure (IOP), optic
nerve head (ONH) or retinal nerve ﬁber layer (RNFL) abnormalities, unexplained visual ﬁeld defects, abnormal
angles of family history of glaucoma.
Results: Individuals having at risk
characteristics should be assessed
carefully before a diagnosis of glaucoma is made. A glaucoma suspect
is deﬁned as an adult who has either
an ONH or RNFL defect suggestive
of glaucoma or a visual ﬁeld abnormality consistent with glaucoma.
Mandatory investigations include at
least 3 IOP measurements, gonioscopy, optic disc photos, central cor-

neal thickness, visual ﬁeld, ONH parameters and RNFL thickness. There
are some others useful investigations
like corneal hysteresis. The most important factor in the diagnosis of glaucoma is progression in the parameters. The diagnosis of ocular hypertension is made after 3 consecutive
examinations and is one of exclusion
after ruling out any features suggestive of primary open-angle glaucoma.
Conclusion: As glaucoma has multiple etiologies and varying presentations, it is occasionally difﬁcult to
assess the diagnosis and the appropiate approach. Overdiagnosis of
glaucoma and unnecessary treatment have a negative impact on the
patient quality of life, with an increased risk of medication-related sideeffects and undesirable economic
impacts.
Keywords: glaucoma suspect, glaucoma patient, ocular hypertension
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PUTEM CONTROLA
COMPLIANŢA ŞI
ADERENŢA PACIENTULUI
GLAUCOMATOS?
Aida Geamănu

CAN WE CONTROL
THE COMPLIANCE
AND ADHERENCE OF
GLAUCOMA PATIENT?
Aida Geamănu

Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgenţă, București

Departament of Ophthalmology,
Emergency University Hospital,
Bucharest

Glaucomul este o afecţiune cronică,
progresivă și adesea asimptomatică,
a doua cauză de orbire la nivel global.
Cecitatea din glaucom ar putea ﬁ
prevenită dacă se administrează la
timp un tratament eﬁcient. În medicină, aderenţa pacientului la medicaţie
este o provocare continuă, recunoscută ca ﬁind o componentă esenţială
a planului de tratament.
Câteva studii au demonstrat că pacienţii sunt predispuși la o bună aderenţă la medicaţia antiglaucomatoasă, dacă primesc informaţii legate de
afecţiune și raţionamentul pentru tratament.
Pacienţii ar trebui educaţi despre importanţa complianţei; ar trebui luate
în considerare sistemele care să faciliteze administrarea picăturilor în ochi
pentru a spori aderenţa pacienţilor si
de asemenea, aparţinătorii care să
minimizeze uitarea.
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Glaucoma, a chronic, progressive,
and most often asymptomatic disease, is the second leading cause of
blindness worldwide.
Glaucoma blindness could be prevented if effective and successful
treatment can be provided at the
appropriate time.
In medicine, patient adherence to the
medication is a constant challenge
that is recognized as an important
component of the treatment plan.
Several studies have demonstrated
that patients are more likely to be
adherent to their anti-glaucoma medication if they receive informations
about the disease and the rationale
for treatment plan.
Glaucoma patients should be educated on the importance of compliance; the delivery systems facilitating
the delivery of medications to the eye
could be considered to enhance patient adherence, and, also, aids that
minimize forgetfulness.
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10 LUCRURI PE CARE
AȘ FI VRUT SĂ LE ȘTIU
ÎNAINTEA PRIMELOR
TRABECULECTOMII
Raluca Iancu

10 THINGS I›D LIKE
TO HAVE KNOWN
BEFORE MY FIRST
TRABECULECTOMIES
Raluca Iancu

Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București

Department of Ophthalmology,
Emergency University Hospital,
Bucharest

Trabeculectomia rămâne o procedură standard pentru reducerea presiunii intraoculare în glaucomul necontrolat. Evoluția postoperatorie
este imprevizibilă, în special datorită variabilității individuale în ceea ce
privește vindecarea. Această frustrare, împreună cu alte complicații inerente cu trabeculectomie, va continua să ﬁe forța motrice din spatele dorinței de îmbunătățire a procedurilor chirurgicale pentru pacienții
cu glaucom. Când vine vorba de
complicații, orice pas înainte este un
pas în direcția cea bună. Succesul
operației este ca, pe lângă intervenția
chirurgicală lipsită de incidente intraoperatorii, trebuie să avem o urmărire
fpostoperatorie foarte bună și foarte
frecvenă.

Trabeculectomy remains a valuable
procedure for pressure reduction
in uncontrolled glaucoma. The problems with trabeculectomy involve
the unpredictable art of wound healing. This frustration, along with the
other inherent ﬂaws with trabeculectomy, will continue to be the driving
force behind the desire for improved
surgical procedures for glaucoma
patients. When it comes to complications, any step forward is a step
in the right direction. The success
of the surgery is that, in addition to
having a good surgery, you need to
have a very good and very frequent
follow-up.
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AM SCRIS UN
CAPITOL DESPRE
TRABECULECTOMIE –
CUM MI-A INFLUENŢAT
TEHNICA
Crenguța Feraru
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, Iași

Trabeculectomia reprezintă tehnica
de chirurgie incizională cea mai utilizată pentru formele cronice de glaucom cronic la adult. Deși toate procedurile au la bază aceleași principii
chirurgicale există numeroase variații
care pot inﬂuența parcursul operației
și rezultatul postoperator.
Editarea capitolului „Etapele trabeculectomiei” din cartea Pașii corecți
pentru o trabeculectomie reușită m-a
determinat să abordez câteva ameliorări în tehnica chirurgicală practicată. Punctele esențiale în care mi-am
schimbat tehnica au fost:
 alegerea locului intervenției;
 abordarea capsulei Tenon;
 dimensiunea voletului scleral
superﬁcial;
 blocul de excizie sclero-trabecular limitat doar până la pintenele scleral;
24

 procedura corectă de iridectomie;
 evaluarea intraoperatorie a suturilor sclerale.
Analizând retrospectiv cazurile operate în ultimul an, după schimbarea
tehnicii, am observat o proporție mai
redusă de complicații intra și postoperatorii, un procent îmbunătățit de
succes chirurgical și un număr mai
redus de reintervenții.

WRITING A
CHAPTER ABOUT
TRABECULECTOMY –
WHAT HAS CHANGED IN
MY CURRENT SURGICAL
PRACTICE?!
Crenguta Feraru
„Grigore T. Popa” University of
Medicine and Pharmacy, Iasi
„Sf. Spiridon” Emergency County
Clinical Hospital, Iasi

Trabeculectomy represents the main
incisional surgical technique employed for chronic adult glaucoma
forms. Although all procedures are
based on the same principles, there are variations in the technique
that can inﬂuence the surgical steps,
complications and outcomes after
trabeculectomy.
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Editig the chapter entitled „Trabeculectomy steps” enclosed in the book
Correct steps for a successful trabeculectomy, determined me to implement some changes in my current
surgical technique, such as:
 attention to the placement of
the incisional procedure;
 Tenon’s capsule approach;
 size of the scleral ﬂap (superﬁcial);
 limited excision of the deep
scleral ﬂap until the scleral
spur;
 correct iridectomy size and
placement;
 intraoperatory scleral suture
adjustment.
Retrospective analysis of the cases
that underwent the „new” trabeculectomy procedure, showed a more
reduced rate of intra and postoperatory complications, as well as an increased number of „successful” cases that required less additional surgical interventions.
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TRABECULECTOMIA
– DIFICULTĂŢI
INTRAOPERATORII
Ovidiu Mușat

TRABECULECTOMY
– INTRAOPERATIVE
DIFFICULTIES
Ovidiu Musat

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central „Dr. Carol Davila”, București

„Dr. Carol Davila” Central Military
Emergency University Hospital,
Bucharest

Trabeculectomia – intervenție chirurgicală ﬁstulizantă – are o ﬁnalitate
destul de greu de anticipat în unele
cazuri, datorită unor variabile necunoscute în ceea ce privește reacția
pe termen lung a țesuturilor implicate, cu toate că există o standardizare bine deﬁnită (indicații, timpi operatori, substanțe adjuvante, etc.) a
acestui tip de chirurgie.
Evitarea incidentelor intraoperatorii
contribuie la succesul trabeculectomiei.
Lucrarea prezintă principalele tipuri
de incidente, grupate topograﬁc, de
la plasarea ﬁrelor de tracțiune, crearea ﬂapului conjunctival, aplicare de
antimetaboliți, disecția ﬂapului scleral, lezarea corneei, a irisului, etc.
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Trabeculectomy – a surgical procedure that creates a ﬁstula – the outcome may be unpredictible in some
cases, due to many unknown variables relating the tissues involved,
although there is a well deﬁnied standardization regarding the operation
(indications, surgical steps, additional substances)
The avoidance of intraoperaory incidents contributes to the succes of
the intervention.
The paper presents the major types
of incidents, grouped by regions,
from the traction suture, the conjunctival ﬂap, mitomyocin sponge
application, scleral ﬂap dissection,
corneal injury, iridectomy, etc.
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HIPERTONIA
POSTOPERATORIE
Ileana Ramona Barac
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Introducere: Traumatismele oculare
forte sunt afecțiuni frecvent întâlnite
la camera de gardă a unui spital de
urgențe. Rezolvarea cazului implică
atât managementul situației acute,
cât și urmărirea evoluției ulterioare.
Peste 60% din traumatismele oculare neperforante se asociază cu recesia unghiului camerular, existând o
corelație puternică între gradul eventualei hifeme și riscul dezvoltării recesiei de unghi. Având în vedere posibilitatea de evoluție spre glaucom
secundar, se impune un follow-up riguros al pacienților care dezvoltă recesie de unghi după un traumatism
ocular.
Prezentarea cazului: Se prezintă cazul unui bărbat de 36 ani, fără
antecedente personale patologice și
heredocolaterale semniﬁcative, internat de urgență pentru scăderea
bruscă a acuității vizuale și durere la
nivelul ochiului stâng (OS), simptome
apărute ca urmare a unui traumatism
ocular casnic, cu un material plastic. Examenul oftalmologic al ochiului
drept era în limite normale. Acuitatea

vizuală la OS era de nivelul percepției
mișcărilor mâinii, iar tensiunea intraoculară era 20 mmHg. Examinarea
polului anterior OS a relevat semne
de traumatism palpebral, hifemă ½
din camera anterioară, pupilă ușor
neregulată cu reﬂex fotomotor atenuat in sectorul superior. După excluderea perforației globului ocular și
prezenței corpilor străini intraoculari
(prin imagistică), s-a decis internarea
pacientului.
Management și rezultate: S-a început tratamentul general cu Manitol, Vitamina C, Etamsilat și local cu
combinație ﬁxă de dorzolamidă și timolol. După două zile de evoluție favorabilă, cu îmbunătațirea acuității
vizuale și rezoluția parțială a hifemei,
în a treia zi s-a decelat creșterea tensiunii introculare la OS. Gonioscopia
a relevant recesia unghiului camerular pe mai mult de 240o, iar examinarea UBM (ultrasound biomicroscopy)
a conﬁrmat acest lucru. După ajustarea tratamentului hipotensor ocular,
pacientul a avut o evoluție favorabilă,
ﬁind externat ameliorat.
Concluzii: Dacă pe termen scurt,
prognosticul pacientului este bun,
cu rezoluția hifemei și îmbunătațirea
acuitații vizuale, pe termen lung prognosticul este imprevizibil, cu risc de
dezvoltare a glaucomului secundar și
necesitatea monitorizării anuale.
Cuvinte cheie: traumatism ocular,
recesie de unghi camerular, hifemă,
glaucoma secundar.
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POSTOPERATIVE
HYPERTONIA
Ileana Ramona Barac
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Introduction: Ocular trauma is a
common cause for presentation in
Emergency Departments. The management of such cases implies both
short-term actions and further followup. More than 60% of eyes with
blunt trauma will have some degree
of angle recession; there is a strong
correlation between hyphema and
angle recession. Taking into account
the risk of secondary glaucoma, the
patients with angle recession have
to be consistently reassessed throughout their lives.
Case presentation: I will present
the case of a 36 year-old male, without any important personal or family related medical history, who
was admitted to hospital, complaining of acute decrease in visual
acuity and pain in the left eye (OS).
The symptoms were triggered by an
ocular trauma, with a plastic material. The examination of the right eye
was unremarkable. The visual acuity
in the left eye was hand motion perception and the intraocular pressure was 20 mmHg. Slit-lamp exami28

nation in the left eye revealed signs
of palpebral trauma, hyphema (½ of
anterior chamber), pupil irregularity
with reduced light reactivity in superior sector of the pupillary sphincter.
The perforation of the globe and the
presence of intraocular foreign bodies were ruled-out by clinical exam
and imaging, and the patient was admitted to hospital.
Management and results: The therapy was started: intravenous Mannitol, Vitamin C, Ethamsylate and local administration of ﬁxed combination dorzolamide/timolol. Even if there
were two days of improved outcomes
(better visual acuity, partial resolution
of hyphema), in the third day the intraocular pressure has risen. The gonioscopy revealed anterior chamber
angle recession on more than 240o
and the Ultrasound Biomicroscopy
(UBM) conﬁrmed the diagnosis. The
ocular hypotensive treatment was
readjusted and the patient was discharged with better outcomes.
Conclusions: On one hand, the
short-term prognosis is good, with
the total resolution of hyphema and
recovery of visual acuity. On the
other hand, the long-term outcome is
unpredictable, taking into consideration the risk of developing secondary
glaucoma and the necessity of annual follow-up.
Keywords: ocular trauma, anterior
chamber angle recession, hyphema,
secondary glaucoma.
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HIPOTONIA
POSTOPERATORIE
Emil Ungureanu

POSTOPERATIVE
HYPONIA
Emil Ungureanu

Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București

Emergency University Hospital,
Bucharest

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Hipotonia apărută după chirurgia ﬁltrantă a glaucomului poate ﬁ deﬁnită ca scăderea TIO sub 6,5 mm Hg
sau alternativ, ca scăderea dincolo
de pragul la care apar complicații clinice. Se vor discuta etiologia apariției
hipotoniei și frecvența ei, efectele și
riscurile hipotoniei, tipurile de hipotonie (acută și tardivă), precum și cauzele speciﬁce (leakage la nivelul bulei, leakage tardiv, bula hiperﬁltrantă),
precum și metode de prevenție și tratament medical și chirurgical.

Ocular hypothony, as a complication
after ﬁltering glaucoma surgery, may
be deﬁned as low intraocular pressure (less than 6.5 mm Hg) or as the
decrease beyond the degree where
ocular complications may occur.
We are going to discuss the etiology,
the frequency, the effects and risks
associated, types of hypotony (acute or late-onset), and speciﬁc causes
(bleb leak, late leak, overﬁltering bleb
etc). methods of prevention, medical
and surgical therapy.
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GLAUCOMUL MALIGN –
CE SE POATE FACE?
Horia Stanca1,2, Bogdana
Tăbăcaru1,2, Elena Suvac1, C.
Maftei1, Monica Bordaș1, Cristina
Culea1, Alina Lazăr1, Silvia Costin1,
Antonia Ranetti1

MALIGNANT GLAUCOMA –
WHAT SHOULD I DO?
Horia Stanca1,2, Bogdana
Tabacaru1,2, Elena Suvac1, C.
Maftei1, Monica Bordas1, Cristina
Culea1, Alina Lazar1, Silvia Costin1,
Antonia Ranetti1

1

Secția Clinică de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, București

1

Department of Ophthalmology, „Prof.
Dr. Agrippa Ionescu” Emergency
Hospital, Bucharest

2

Departamentul de Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

2

Department of Ophthalmology, „Carol
Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest

Glaucomul malign este unul dintre cele mai complicate și diﬁcile
de tratat tipuri de glaucom, ce poate progresa rapid spre orbire fără o
intervenție promptă. Se caracterizează prin dispariția camerei anterioare
și creșterea presiunii intraoculare,
de regulă în prezența unei iridotomii
patente. Afecțiunea apare îndeosebi
după chirurgia oculară, dar a fost
descrisă și după iridotomie laser și
chiar medicație miotică. Terapia medicamentoasă hipotonizantă și laserul YAG fotodisruptot pot ﬁ luate
în calcul în managementul bolii, dar
caracterul de urgență și tabloul clinic
fulminant necesită de cele mai multe
ori intervenția chirurgicală, vitrectomia posterioară ﬁind o procedură de
elecție în această situație. Prezentăm
un caz clinic rezolvat chirurgical cu
succes.
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Malignant glaucoma is one of the
most complex and difﬁcult of all the
glaucomas to treat, and it can progress to permanent blindness without prompt intervention. It is characterised by a shallow anterior chamber associated with raised intraocular pressure and in the presence of a
patent iridotomy. The condition usually follows intraocular surgery but
has also been described following
laser iridotomy and has even been
associated with miotic therapy. Medical therapy and even YAG laser
photodisruption could be used, but
the immediate emergency status and
the acute clinical picture use to make
surgery by pars plana vitrectomy the
ﬁrst option. We are presenting a clinical case successfully managed by
surgery.
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GLAUCOM CU... SURPRIZE
Ruxandra Pîrvulescu

GLAUCOMA SURPRISES
Ruxandra Pirvulescu

Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București

Department of Ophthalmology,
Emergency University Hospital,
Bucharest

Acesta este cazul unei paciente în
vârstă de 79 de ani, cunoscută cu
glaucom primitiv cu unghi deschis,
aﬂată în tratament cu o combinație
ﬁxă (beta blocant și inhibitor de anhidrază carbonică) și analog prostaglandinic.
Pacienta se prezintă pentru dureri
oculare și scăderea acuității vizuale
apărute la nivelul OD brusc, în urmă
cu 2 luni, însoțite de scăderea AV.
Investigațiile ulterioare au decelat decolare de coroidă și ﬁstulă carotidocavernoasă indirectă la OD. În cursul
internării în secția de oftalmologie,
pacienta a dezvoltat tromboză de
venă centrală retiniană și a fost diagnosticată cu hipertensiune arterială.
Prezentul caz relevă, pe de-o parte, importanța tratamentului corect
al bolii glaucomatoase și pe de altă
parte, impactul patologiilor sistemice asociate asupra evoluției bolii și
a prognosticului vizual al pacientului.

This is a case of a 79 years old female patient, with a history of open angle glaucoma, treated topicaly with a
ﬁxed combination (beta-blocker and
carbonic anhydraze inhibitor a) and
prostaglandin analogue.
Patient presented for sudden ocular
pain in the right eye and decreased
visual acuity. Later ﬁndings showed
choroidal detachement, central retinal vein oclusion, indirect carotid-cavernous ﬁstula and arterial hypertension.
This case highlights the importance
of correct treatment of glaucoma and
the impact of systemic diseases on
the evolution and visual prognosis of
glaucoma patients.
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GLAUCOM ACUT
CU UNGHI ÎNCHIS
PRIN BLOC PUPILAR
ÎN PREZENŢA UNUI
CRISTALIN DE CAMERA
ANTERIOARĂ CU FIXARE
LA IRIS – ABORDARE
CHIRURGICALĂ Horia Stanca1,2, Bogdana
Tăbăcaru1,2, Elena Suvac1, C.
Maftei1, Monica Bordaș1, Cristina
Culea1, Alina Lazăr1, Silvia Costin1,
Antonia Ranetti1
1

Secția Clinică de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, București

2

Departamentul de Oftalmologie, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Prezentăm cazul unei paciente de 84
de ani, care s-a prezentat ca urgență
în clinica noastră cu dureri oculare
extrem de puternice și alterarea severă a vederii. S-a observat la biomicroscop absența camerei anterioare
și contactul strâns între un cristalin
artiﬁcial de cameră anterioară ﬁxat la
iris și endoteliul cornean. S-a intervenit chirurgical și prezentăm abordarea noastră în această situație.
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ACUTE ANGLE CLOSURE
GLAUCOMA BY PUPILLARY
BLOCK THROUGH AC IOL –
SURGICAL MANAGEMENT Horia Stanca1,2, Bogdana
Tabacaru1,2, Elena Suvac1, C.
Maftei1, Monica Bordas1, Cristina
Culea1, Alina Lazar1, Silvia Costin1,
Antonia Ranetti1
1

Eye Clinic, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”
Emergency Hospital, Bucharest

2

Department of Ophthalmology, „Carol
Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest

We are presenting a clinical case. It
is about an 84 years old woman who
was admitted as an emergency in our
clinic, because of intense ocular pain
in her left eye and severe decreasing
in visual acuity. We noticed at the slit
lamp exam the lack of the anterior
chamber and an iris-clow AC IOL in
tight contact with the posterior face
of the cornea. We decided to operate
the patient and We are showing our
surgical approach.
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DIAGNOSTIC DIFICIL,
CONDUITĂ TERAPEUTICĂ
EVIDENTĂ. E POSIBIL?
Raluca Iancu1, Valeria Coviltir2
1

Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București

2

Spitalul de Urgențe Oftalmologice,
București

Pacient în vârstă de 45 de ani se prezintă în vederea corecției optice. În
urma examenului macroscopic și microscopic se ridică suspiciunea de
keratoglobus la AO, suspiciune conﬁrmată prin investigații oftalmologice speciﬁce. Tensiunea intraoculară,
evaluată prin tonometrie Goldmann
și Ocular Response Analyzer, este
de 20 mmHg la OD și 50 mmHg la
OS. Analiza structurală a nervului optic relevă modiﬁcări la nivelul RNFL și
la nivelul GCC la OS. Particularitatea
cazului constă în diﬁcultatea evaluării TAO, diﬁcultatea monitorizării și a
managementului terapeutic.

DIFFICULT DIAGNOSIS OF
OBVIOUS THERAPEUTIC
BEHAVIOUR. IS IT
POSSIBLE?
Raluca Iancu1, Valeria Coviltir2
1

Department of Ophthalmology,
Emergency University Hospital,
Bucharest

2

Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest

A 45-year-old patient presents for
optic correction. After macroscopic
and microscopic examination the
suspicion of keratoglobus in both
eyes arises, suspicion conﬁrmed by
speciﬁc ophthalmologic investigations. Intraocular tension, assessed
by Goldmann Tonometry and Ocular Response Analyzer, is 20 mmHg
in RE and 50 mmHg in LE. Structural analysis of the optic nerve reveals
changes in RNFL and GCC levels in
LE. The speciﬁcity of the case lies in
the difﬁculty of assessing the TAO,
the difﬁculty of monitoring and the
therapeutic management.
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PUPILOPLASTIE CU NOD
SIEPSER MODIFICAT
PENTRU FORMELE
AVANSATE DE GLAUCOM
CU UNGHI ÎNGUST
Adrian Găvănescu, Adrian Burloiu
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, București

Introducere: Forma cronică de glaucom primitiv cu unghi îngust (GPUÎ),
deși de 5 ori mai frecventă decât forma acută, este des confundată cu
glaucomul primitiv cu unghi deschis.
Gonioscopia este singura care poate diferenţia între cele două, timp în
care, dacă nu este diagnosticată corect, afecţiunea progresează. Scopul
acestei lucrări este de a evidenţia utilitatea asocierii pupiloplastiei cu nod
Siepser modiﬁcat în tratamentul chirurgical al GPUÎ.
Materiale și metode: Expunem cazul unei femei în vârstă de 68 de ani
cu GPUÎ de 15 ani, în tratament maximal la ambii ochi (AO). La prezentare,
ochiul drept (OD) cu acuitate vizuală
cu corecţie maximă (AV) este 0,6 pe
scala decimală și cataractă corticonucleară, raport C/D=0,9-1, tensiune intraoculară (TIO) OD=19mm Hg,
câmp vizual computerizat cu mean
deviation (MD) de -29,77Db, gonioscopie unghi gradul 2 Schaffer în
toate cadranele. La ochiul stâng (OS)
34

AV este 0,2 pe scala Decimală și cataractă cortico-nucleară, raport C/
D=0,5, TIO OS=18mm Hg, MD de
-5,83Db, gonioscopie unghi gradul 2
Schaffer în toate cadranele. Se practică la AO facoemulsiﬁcare și implant
de cristalin artiﬁcial de cameră posterioară, ulterior vitrectomie anterioară, trabeculectomie ab interno cu
vitreotomul pe 270 de grade, sinechioliză pe 360°, pupiloplastie cu nod
Siepser modiﬁcat la orele 3 și 9.
Rezultate: Postoperator, AV OD=0,8,
AV OS=1, TIO AO=16mmHg fără tratament hipotensor în primele luni
postoperator, apoi TIO AO se menţin în aceleași valori prin tratament
cu inhibitori de anhidrază carbonică, în prezent cu miotic colinergic
și o combinaţie ﬁxă de beta-blocant
si inhibitor de anhidrază carbonică.
Gonioscopia evidenţiază la AO unghi
grad 2-3 Schaffer în toate cadranele,
iar câmpul vizual este staţionar. Pacienta se aﬂă sub monitorizare teritorială și revine la controale periodice în
vederea măsurării TIO AO și urmărirea progresiei glaucomului prin câmp
vizual computerizat.
Concluzii: Tratamentul GPUÎ cronic
a reprezentat dintotdeauna o provocare pentru comunitatea oftalmologică, mai ales în formele avansate.
Glaucomul avansat este deﬁnit de o
pierdere de câmp vizual cu mean deviation (MD) mai mare de 12-15Db, iar
cu cât această valoare este mai crescută, cu atât calitatea vieţii este mai
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afectată. Se constată că asocierea
pupiloplastiei cu nod Siepser modiﬁcat participă prin etalarea bazei irisului la deschiderea unghiului constatată gonioscopic și obiectivată de
scăderea TIO. În acest mod, prin încetinirea progresiei afecţiunii, permite păstrarea calităţii vieţii la un nivel
adecvat desfășurării activităţilor zilnice. Astfel, încurajăm folosirea acestei tehnici ca un adjuvant în chirurgia
glaucomului pentru cazuri selecţionate de GPUÎ.
Cuvinte-cheie: nod Siepser, pupiloplastie, glacom cu unghi îngust
(GPUÎ)

MODIFIED SIEPSER
SLIDING KNOT
PUPILLOPLASTY FOR
LATE STAGES OF ANGLE
CLOSURE GLAUCOMA
Adrian Gavanescu, Adrian Burloiu
Department of Ophthalmology, „Nicolae Malaxa” Clinical Hospital, Bucharest

Introduction: The chronic form
of closed-angle glaucoma (CAG),
although 5 times more frequent than
acute form, is often confused with
open-angle primary glaucoma. Gonioscopy is the only one that can differentiate between the two, meanwhile,
if not correctly diagnosed, the disea-

se progresses. The purpose of this
paper is to emphasize the usefulness
of the association of pupilloplasty
with a modiﬁed Siepser knot in surgical treatment of CAG.
Material and methods: We share the case of a 68-year-old woman
with CAG for 15 years and maximal
hypotensive treatment in both eyes
(OU). At presentation, right eye (OD)
has best corrected visual acuity of
(VA) 0.6 on Decimal scale and cortical-nuclear cataract, C/D ratio =
0.9-1, intraocular pressure (IOP) OD
= 19mm Hg, computerized visual ﬁeld with a mean deviation (MD) of
-29.77Db, gonioscopy shows grade 2 Schaffer angle in all quadrants.
The left eye (OS) VA is 0.2 on Decimal
scale and microscopy reveals cortical-nuclear cataract, C/D ratio = 0.5,
IOP OS = 18mm Hg, MD of -5.83Db,
grade 2 Schaffer angle on gonioscopy in all quadrants. We performed
phacoemulsiﬁcation of cataract and
posterior chamber artiﬁcial lens implantation in OU, subsequent vitrectomy, 270-degree ab interno trabeculectomy with vitreotom, 360-degree synechiolysis, pupilloplasty with
Siepser modiﬁed knot at 3 and 9 hours.
Results: Postoperative, VA OD = 0.8,
VA OS = 1, IOP OU = 16mmHg without hypotensive treatment in the ﬁrst
months after the surgery, then IOP
OU are maintained at the same values by treatment with carbonic anhy35
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drase inhibitors, in the present with
cholinergic myotic and a ﬁxed combination of beta-blocker and carbonic anhydrase inhibitor. Gonioscopy
highlights in OU 2-3 grade Schaffer
angle in all quadrants, and the visual ﬁeld shows no progression so far.
The patient is under territorial monitoring and returns to periodic controls to measure IOP OU and check for
glaucoma progression through computerized visual ﬁeld.
Conclusion: Chronic CAG treatment
has always been a challenge for the
ophthalmic community, especially in
advanced forms. Advanced glaucoma is deﬁned by visual loss with a
mean deviation (MD) greater than 1215Db, and with this value being higher, the quality of life is more affected. It is noted that the association
of pupilloplasty with modiﬁed Siepser knot stretches the peripheral iris
tissue, thus opening the angle. This
can be seen in gonioscopy and certiﬁed by a decrease in IOP. A smaller
IOP helps reducing the progression
of glaucoma so it allows the quality
of life to be kept at a level appropriate
to the day-to-day activities. Thus, we
encourage the use of this technique
as an adjunct to glaucoma surgery
for selected cases of CAG.
Keywords: Siepser knot, pupilloplasty, angle closure glaucoma
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TRABECULECTOMIE
- ATITUDINE
CHIRURGICALĂ
Ovidiu Mușat, Ioana Stella
Popescu, E. Călin, Ana-Maria
Boariu, L. Alexandru, L. Gheorghe,
U. Resid, A. Mihoubi, Corina
Cristina Cernat
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar
Central „Dr. Carol Davila”, București

Lucrarea prezintă cazul unui pacient
cu glaucom primitiv cu unghi deschis, decompensat tonometric sub
terapie maximală, cu trabeculoplastie selectivă în antecedente, cu o PIO
de 58 mm Hg/ NCT. Trabeculectomia sub volet scleral este asociată cu
practicarea unei vitrectomii posterioare, care asigură o manipulare intraoperatorie mai comodă a țesuturilor
oculare.

TRABECULECTOMY –
SURGICAL APPROACH
Ovidiu Musat, Ioana Stella
Popescu, E. Călin, Ana-Maria
Boariu, L. Alexandru, L. Gheorghe,
U. Resid, A. Mihoubi, Corina
Cristina Cernat
„Dr. Carol Davila” Central Military
Emergency University Hospital,
Bucharest

This papers presents the case of a
pacient with POAG, tonometrtricaly
decompensated, PIO 58 mm Hg/
NCT, under maximal therapy. The
trabeculectomyis associated with
posterior vitrectomy wich ensures a
confortable intraoperatory manipulation of the ocular tissues.
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ÎNCHIDEREA UNGHIULUI
INDUSĂ DE CRISTALIN, ÎN
OCHI NANOFTALM
Sever Șter

LENS INDUCED
ANGLE CLOSURE IN
NANOPHTALMIC EYE
Sever Ster

Spitalul Județean de Urgență, SatuMare

Emergency County Hospital, Satu
Mare

Obiectiv: Prezentarea unui caz clinic
al unei paciente cu ochi unic, nanoftalmie, cataractă matură și glaucom
cu închiderea unghiului indusă de
cristalin.
Metodă: S-a efectuat vitrectomie
prin pars plana, chirurgia cataractei
cu îndepărtarea cristalinului și implantarea unui cristalin artiﬁcial și iridectomie periferică superioară.
Rezultat: Prin efectuarea vitrectomiei s-a obţinut o ușoară adîncire a camerei anterioare, aspect ce a ușurat
intervenţia chirurgicală. Îndepărtarea
cristalinului și restabilirea transparenţei mediilor au adus îmbunătăţirea
vederii prin implantarea unui cristalin
artiﬁcial de putere dioptrică mare (64
D). Îndepărtarea cristalinului, iridectomia periferică și medicaţia antiglaucomatoasă au dus la o scădere satisfăcătoare a presiunii intraoculare.
Concluzie: Postoperator, presiunea
intraoculară a fost readusă la o valoare normală, vederea a fost îmbunătăţită și starea generală și simptomatologia au fost ameliorate.
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Objective: The presentation of a clinical case of a patient with single
eye, nanophtalmus, mature cataract
and lens-induced angle-closure glaucoma.
Method: Pars plana vitrectomy was
performed with cataract surgery,
lens removal, IOL implantation, superior peripheral iridectomy.
Result: By performing pars plana vitrectomy a shallowing of the anterior chamber was achieved fact that
made the surgery easier. Removing the lens and re-establishing the
transparency of the layers of the eye
lead to the improvement of the visual acuity through the placement of a
high dioptric power IOL (64 D). Removing the lens, peripheral iridectomy, and antiglaucomatose treatment lead to a satisfactory lowering
of the intraocular pressure.
Conclusion: After the surgery, the
intraocular pressure was reduced to
a normal value, eye sight was improved and general status and symptomatology were improved.
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DIFICULTĂŢI DE
URMĂRIRE A EVOLUŢIEI
GLAUCOMULUI PE OCHI
CU AFECŢIUNI MULTIPLE
Cristina Stan
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență, ClujNapoca
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

În lucrarea de faţă discutăm diﬁcultăţile de diagnostic și urmărire în cazul
unei paciente care prezintă pe ambii
ochi glaucom primitiv cu unghi deschis, degenerescenţă maculară legată de vârstă și drusen papilar. Diagnosticul iniţial de glaucom a fost
susţinut de tensiuni intraoculare de
46 mmHg la ochiul drept, respectiv
48 mmHg la ochiul stâng, excavaţie
papilară pe ochiul stâng și modiﬁcări de câmp vizual. Pacienta este
urmărită din 2012, periodic la 6 luni:
tensiune intraoculară, acuitate vizuală, câmp vizual, aspect fund de ochi
și tomograﬁe în coerenţă optică. Accentuarea degenerescenţei maculare
la ambii ochi și prezenţa drusenului
papilar la ochiul drept au pus probleme în aprecierea evoluţiei câmpului
vizual și a stratuluil de ﬁbre nervoase
retiniene, astfel încât singurul parametru util pentru urmărirea evoluţiei
glaucomului a rămas tensiunea intraoculară. Dar, vederea pacientei ﬁind

ameninţată din 3 direcţii: glaucom,
DMLV, drusen papilar, se pune problema care este tensiunea intraoculară ţintă dorită la acest caz.

HOW TO MANAGE A
GLAUCOMA CASE WITH
MULTIPLE OCULAR
DISEASEAS
Cristina Stan
Department of Ophthalmology, Emergency County Clinical Hospital, ClujNapoca
„Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

In this paper we discuss the difﬁculties in managing a glaucoma case
associated with age related macular
degeneration and optic nerve head
drussen. Because the appearance of
the visual ﬁeld and of the optic nerve
ﬁber layer are affected by ARMD and
the atrophy caused by optic drusen,
the evolution of the glaucoma would
be estimated based on intraocular
pressure. But, which would be the
target of intraocular pressure when
there is no other clear data about the
evolution of glaucoma?
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HIPERTONIA OCULARĂ
DUPĂ TRABECULECTOMIE
Ileana Ramona Barac
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Introdusă prima dată la jumătatea anilor 1960, trabeculectomia rămâne una dintre cele mai abordate
intervenții chirugicale pentru scăderea tensiunii intraoculare la pacienții
cu glaucom. Ca terapie primară,
aceasta și-a dovedit eﬁciența în raport cu alte proceduri, existând, însă,
și limite ale acestei intervenții.
O situație care trebuie avută în vedere
este hipertonia oculară după trabeculectomie. Înregistrată la scurt timp
după intervenție, în asociere cu o cameră anterioară profundă, aceasta
poate ﬁ cauzată de sutura prea strânsă a voletului scleral. O modalitate de
combatere a acestui neajuns este
utilizarea suturilor ajustabile. Prin designul lor, acestea permit eliberarea
voletului printr-o manevră simplă de
extragere a ﬁrelor, în timpul examinării biomicroscopice. Pe de altă parte,
decelată la câteva săptămâni postoperator, hipertonia oculară poate ﬁ
determinată de formarea unui chist
tenonian. Aceeași situație poate apărea tardiv, prin aplatizarea bulei de ﬁltrare și transformarea acesteia într-o
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bulă nefuncțională. Pentru evitarea
acestor situații, se indică urmărirea
riguroasă și administrarea subconjunctival, injectabil a substanțelor antimetabolite (5-ﬂuorouracil).
Când se observă scăderea profunzimii camerei anterioare, în combinație
cu hipertonia oculară postoperatorie,
diagnosticul diferențial trebuie să cuprindă blocul pupilar, glaucomul malign sau hemoragia supracoroidiană.
Acestea sunt situații care necesită
tratament rapid instituit și, de cele
mai multe ori, reintervenție chirurgicală.
În concluzie, managementul pacientului cu glaucom nu se oprește la etapa operatorie, ci se continuă cu un
follow-up riguros, înțelegerea deplină
a mecanismelor de declanșare a hipertoniei oculare după trabeculectomie ﬁind esențială pentru abordarea
unei atitudini terapeutice corecte și
eﬁciente.
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HIGH INTRAOCULAR
PRESSURE AFTER
TRABECULECTOMY
Ileana Ramona Barac
Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Trabeculectomy, in use since mid1960s, is still one of the most
frequently performed surgeries in
terms of intraocular pressure reduction, in patients with glaucoma. As primary therapy, trabeculectomy is very
effective compared to other procedures, but it carries its own limitations.
One particular situation that has to
be considered is the high intraocular pressure (IOP) after trabeculectomy. An elevated IOP shortly after
the surgical procedure in association with a deep anterior chamber may
stem from an overly tight closure of
the scleral ﬂap. In order to overcome this problem the doctor can use
the adjustable suture which are perfectly design to be removed during
the slit-lamp examination, facilitating
the adjustment of the scleral ﬂap tension. Another cause for high IOP few
weeks after surgery is the development of a Tenon’s cyst. The same situation can appear late in the postoperative phase because of a ﬂat bleb,

failing to ﬁlter. These problems can
be overcome by administering subconjunctival antimetabolites (5-ﬂuorouracil).
When there is a combination of postoperative high IOP and shallow anterior chamber, the differential diagnosis should involve: pupillary block,
malignant glaucoma or suprachoroidal hemorrhage. These cases have
to be immediately treated: medical or
surgical approach.
In conclusion, the management of
the glaucoma patient does not stop
when the surgery is over, but continues to further follow-up. A through understanding of mechanisms of
abnormal IOP in the postoperative
state is essential in order to choose
the right therapy.
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EXPLANTARE ȘI
REIMPLANTARE DE ȘUNT
EX-PRESS
Dorin Nicula, Cristina Nicula,
Carmen Prodan, R. Pop

EXPLANTATION AND
REIMPLANTATION OF
EX-PRESS SHUNT
Dorin Nicula, Cristina Nicula,
Carmen Prodan, R.Pop

Clinica Oculens, Cluj-Napoca

Oculens Clinic, Cluj-Napoca

Se prezintă cazul unui pacient cu glaucom primar cu unghi deschis operat
cu șunt Ex-Press, în urmă cu 3 ani.
Degajarea presională a fost favorabilă până în urmă cu 6 luni, când în
ciuda tratamentului local administrat
(Cosopt și Lumigan) presiunea intraoculară (PIO) a rămas la valoarea de
25 mmHg. Se decide reintervenția
chirurgicală. Intraoperator s-a decelat o bulă de ﬁltrare plată. S-a redeschis voletul, s-a explantat și reimplantat ușor excentrat șuntul, după
aplicarea de mitomicină. Postoperator, PIO a ajuns la 18 mmHg fără tratament local.
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We present the case of a 35 years
old man with operated primary open
angle glaucoma by Ex-Press shunt.
Glaucoma was well compensated
since 6 months ago when despite of
local treatment (Cosopt and Lumigan) the intraocular pressure ( IOP)
remained increased 25 mmHg. The
reintervention was decided. Intraoperatively it was found a ﬂat ﬁltration
bleb. The scleral wound was reopened, explanted the shunt and reimplanted a little bit excentric, after instillating of Mytomicine drops. Postoperatively the IOP decreased at 18
mmHg without any local treatment.
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EU PREFER OCT ÎN
EVALUAREA PROGRESIEI
GLAUCOMULUI
Horia T. Stanca

I PREFER OCT FOR
MONITORING GLAUCOMA
PROGRESSION
Horia T. Stanca

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Degradarea vizuală în glaucom este
corelată cu lezarea nervului optic.
Tomograﬁa în coerență optică (OCT)
oferă un suport obiectiv pentru cuantiﬁcarea aspectelor topograﬁce ale
nervului optic și a grosimii stratului
de ﬁbre nervoase (RNFL). Acesta din
urmă este compus din axonii celulelor ganglionare. Documentarea grosimii RNFL are valoare atât în diagnosticarea bolii glaucomatoase cât și în
monitorizarea acesteia. Cu o variabilitate redusă test-retest evaluarea
grosimii RNFL prin OCT este utilă în
determinarea progresiei glaucomului.

Vision loss from glaucoma is directly
related to the progressive degeneration of the optic nerve. OCT provides an objective platform to quantify
the conﬁguration of the optic nerve head and thickness of the retinal
nerve ﬁber layer (RNFL). The RNFL
is composed of the axons of retinal
ganglion cells. Documenting RNFL
thickness is therefore important both
for diagnosing and monitoring glaucoma. With a low test-retest variability, OCT RNFL thickness measurements are useful for determining progressive RNFL thinning in glaucoma
patients.
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EU PREFER PERIMETRIA ÎN
EVALUAREA PROGRESIEI
GLAUCOMULUI
Crenguța Feraru

I PREFER PERIMETRY IN
GLAUCOMA PROGRESSION ASSESSMENT
Crenguta Feraru

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul CLinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, Iași

„Grigore T. Popa” University of
Medicine and Pharmacy, Iasi

Glaucomul este deﬁnit ca o neuropatie optică cronică evolutivă caracterizată prin modiﬁcări papilo-perimetrice. Evaluarea progresiei perimetrice reprezintă un standard în managementul acestei afecțiuni. Analiza
progresiei deﬁcitelor funcționale este
esențială și obligatorie în lumina următoarelor concepte:
 Progresia deﬁcitelor perimetrice reﬂectă impactul asupra
abilităților zilnice ale pacientului
(și implicit supra calității vieții).
 Ne permite identiﬁcarea cazurilor
cu progresie rapidă și ne obligă la
intensiﬁcarea tratamentului.
 Ne furnizează o imagine predictivă asupra pierderilor în următorii ani (prin analiza regresională a
VFI).
 Permite evaluarea obiectivă și în
stadiile avansate de boală (unde
analiza structurală nu mai este relevantă).
În concluzie, evaluarea progresiei
perimetrice trebuie să reprezinte un
standard obligatoriu în urmărirea pacientului cu glaucom.
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„Sf. Spiridon” Emergency County
Clinical Hospital, Iasi

Glaucoma represents a progressive
chronic optic neuropathy that employs papilo-perimetric changes.
Assessment of perimetric progression remains an important step for
the corect management of glaucoma. Glaucoma progression analysis
is essential and mandatory based on
the following concepts:
 Progression of functional deﬁcits
reﬂects the daily life impact for the
patient (including QoL).
 Allows the identiﬁcation of fast
progressing cases that require
intensiﬁcation of treatment.
 Prediction of the visual ﬁeld loss
rate over time (VFI regressional
analysis).
 Allows an objective evaluation
even in advanced glaucoma stages, where structural assessment
isn’t relevant anymore.
In conclusion, perimetric progression
assessment must represent a mandatory step in glaucoma follow up.
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EU PREFER EXTRACŢIA
CRISTALINULUI
TRANSPARENT ÎN
ÎNCHIDEREA UNGHIULUI
CAMERULAR
Valeria Coviltir
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București

În prezent, realizarea extracției cristalinului transparent ca metodă terapeutică, la pacienții cu GPUI, constituie un subiect controversat, întrucât deși prezintă o serie de avantaje,
totuși nu este lipsită de riscuri.
Ținând cont de faptul că în patogenia
GPUI creșterea grosimii cristalinului are un rol important, practicarea
extracției cristalinului în scop terapeutic este justiﬁcată.
Beneﬁciile practicării extracției cristalinului transparent constau în îndepărtarea blocajului pupilar, creșterea
profunzimii camerei anterioare precum și lărgirea unghiului camerular,
prin deplasarea posterioară a irisului.
Toate acestea determină o scădere a
necesității medicației topice și a chirurgiei antiglaucomatoase, inducând
un control postoperator mai bun al
PIO.
Studiile au demonstrat că facoemulsiﬁcarea a determinat controlul pre-

siunii intraoculare în 72% din cazuri
față de 35% din cazuri după practicarea iridotomiilor periferice.
În afară de aceste avantaje, chirurgia cristalinului în GPUI induce menținerea unei acuități vizuale bune, crescând totodată calitatea
vieții pacientului.
Totuși, intervenția chirurgicală este
mai diﬁcilă în aceste cazuri datorită
prezenței anumitor particularități și
necesită abordarea de către un chirurg experimentat.

I PREFER CLEAR LENS
EXTRACTION IN THE
CAMERULAR ANGLE
CLOSURE
Valeria Coviltir
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest

Nowadays, using transparent lens
extraction as a therapeutic method
in GPUI patients is a controversial topic, as although it has a number of
advantages, it is not without risk.
Taking into consideration that the increase in lens thickness plays an important role in GPUI pathogenesis,
the practice of lens extraction for
therapeutic purposes is justiﬁed.
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The beneﬁts of transparent lens extraction practice include removing
pupil blockage, increasing the depth
of the anterior chamber and enlarging the camerural angle by posterior displacement of the iris.
All this causes a decrease in the
need for topical medication and antiglaucoma surgery, inducing a better
postoperative PIO control.
Studies have shown that factoemulsiﬁcation led to control of intraocular
pressure in 72% of cases compared
to 35% of cases after peripheral iridotomies.
In addition to these advantages,
lens surgery in GPUI induces good
visual acuity, while increasing the
patients’quality life.
However, surgery is more difﬁcult in
these cases because of the presence of some particularities and requires an approach by an experienced
surgeon.
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EU PREFER IRIDOTOMIA
PERIFERICĂ ÎN
ÎNCHIDEREA UNGHIULUI
CAMERULAR
Carmen Mocanu
Universitatea de Medicină și Farmacie,
Craiova

Există mai multe cauze de închidere a unghiului camerular, primitive și
secundare, și tratamentul diferă în
funcţie de aspectul clinic. Ghidul European pentru Glaucom recomandă
următorii pași în efectuarea tratamentului în închiderea unghiului camerular: medicaţie hipotonizantă,
iridotomie ND:YAG, iridectomie antiglaucomatoasă, extracţia cristalinului, vitrectomie, oprirea medicaţiei
miotice care determină bloc pupilar.
Eu prefer tratamentul ND:YAG în închiderea unghiului camerular din mai
multe motive: este o chirurgie fără
deschiderea globului ocular, cu complicaţii foarte puţine postoperatorii,
având rezultate foarte bune întrucât
se adresează factorului etiopatogenic, respectiv înlăturarea blocajului
pupilar. De asemenea, este recomandată de Ghidul European pentru Glaucom ca intervenţie de elecție
în închiderea unghiului camerular și,
nu în ultimul rând, are proba timpului,
dovedindu-i eﬁcacitatea.

I PREFER PERIPHERIC
IRIDOTOMY IN CLOSED
CAMERULAR ANGLE
Carmen Mocanu
University of Medicine and Pharmacy,
Craiova

There are many different causes of
angle-closure primitive and secondary, and the clinical treatment vary
according to the underlying condition. Regarding the etiology, several steps may be considered, according to the clinical picture of causative mechanisms topical and systemic
IOP lowering medication: Nd:YAG laser iridotomy, peripheral surgical iridectomy, lens extraction, vitrectomy,
discontinuing miotics in miotic-induced pupillary block, Nd:YAG laser synechiolysis of posterior synechiae.
I prefer ND:YAG in treatment of closed angle glaucoma for several reasons: non-penetrating surgery, very
few post-surgery complications, very
good results because it is addressed
to ethio-pathological mechanisms,
Also, it is recommended by the European Guide of Glaucoma, and not
in the last we have the time prove for
this techniques.
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ÎN GNT EU INIŢIEZ
TRATAMENTUL CU
ANALOG DE PG?
Cristina Nicula
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,
Cluj-Napoca

Glaucomul normotensiv (GTN) se deﬁnește ca o neuropatie optică progresivă, caracterizată prin modiﬁcări
ale discului optic (excavație semniﬁcativă) , deﬁcite de câmp vizual, consecutive pierderii de ﬁbre nervoase,
unghi deschis gonioscopic și PIO mai
mică de 21 mmHg. GTN se caracterizează prin reducerea circulației sângelui în regiunea peripapilară, sugerând ideea conform căreia deﬁcitele
circulatorii pot acompania și contribui la dezvoltarea bolii. Tratamentul
urmărește scăderea PIO cu 30%.
Analogii de prostaglandine (AP) reprezintă gold standard-ul terapiei.
Sunt trecute în revistă studiile care au
stat la baza terapei cu AP, rezultatele
lor și avantajele terapiei.
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IN NTG I BEGIN THE
TREATMENT WITH
PROSTAGLANDIN
ANALOGUES
Cristina Nicula
„Iuliu Hatieganu” University of
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca
Emergency County Clinical Hospital,
Cluj-Napoca

Normal tension glaucoma (NTG) is
deﬁned as a progressive optic neuropathy, characterized with optic disc
modiﬁcations (signiﬁcant excavation), visual ﬁeld deﬁcits, secondary
to nerve ﬁbers loss, gonioscopical
open angle and intraocular pressure
lower than 21 mmHg. NTG is characterized by decrease of blood ﬂow in
the peripapillar region, indicating that
de circulatory deﬁcits can accompany and contribute to disease development. The treatment has to decrease the IOP with 30%. Prostaglandin
analogues represent the gold standard of therapy. There are discussed
the studies which were at the basis
of the treatment, their results and the
advantages.
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ÎN GTN EU INIŢIEZ
TRATAMENTUL CU O
COMBINAŢIE FIXĂ IAC/BB
SAU IAC/BR
Anca Pantalon
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, Iași

Glaucomul cu tensiune normală (GTN) reprezintă o variantă de
glaucom primitiv cu unghi deschis
(GPUD) cu caracteristici unice în
ceea ce privește patogenia, diagnosticul și tratamentul. Deși pacienții
se prezintă cu presiune intraoculară
(PIO) situată în intervalul statistic de
normalitate, rămâne încă neclar dacă
la cazurile care necesită tratament,
este oportună inițierea tratamentului
hipotensor ocular după recomăndarile EGS – reducerea PIO prin administrarea analogilor de prostaglandină. Deși PIO este unicul factor de risc
modiﬁcabil, alegerea medicației antiglaucomatoase în cazul pacienților
cu glaucom normotensiv ar trebui să
aibă în vedere și tratamentul factorilor de risc independenți de PIO (e.g.
tulburări de autoreglare vasculară,
neurotoxicitate etc).
Folosirea în arsenalul terapeutic al
GTN a combinațiilor ce includ inhibitori de anhidrază carbonică/beta
blocant sau inhibitori de anhidrază
carbonică/brimonidină poate juca
un rol modulator în ameliorarea pro-

gnosticului global al pacienților cu
GTN, abordând căi patogenice nonconvenționale din glaucom, suplimentar față de reducerea presiunii
intraoculare.

IN NTG I INITIATE
TREATMENT WITH A
FIXED COMBINATION CAI/
BB OR CAI/BRIMONIDINE
Anca Pantalon
„Sf. Spiridon” Emergency County
Clinical Hospital, Iasi

Normal tension glaucoma (NTG) represents a subtype of primary open
angle glaucoma that exhibits special characteristics regarding pathogenesis, diagnosis and treatment.
Although the patients have the intraocular pressure (IOP) in the normal
statistical range, it is clear that IOP
decrease is currently the best established target for treatment. What
still remains under debate is whether
the initiation of treatment in NTG
subjects should follow the EGS guidelines (prostaglandin analogues
- ﬁrst line of treatment) or consider
other topical treatment as ﬁrst choice
of medication.
While the IOP remains the main risk
factor, IOP-independent risk factors, such as vascular dysregulation
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or neurotoxicity, are believed to play
an important part in the pathogenesis of NTG. As such, initiating treatment in NTG with ﬁxed combinations
(carbonic anhydrase inhibitors/betablockers or carbonic anhydrase inhibitors/brimonidine) might modulate the IOP and inﬂuence the overall
prognosis of ganglion cells survival
in NTG patients, by addressing nonconventional pathogenic pathways.
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TRATAMENTUL
HIPERTENSIUNII
INTRAOCULARE (HTIO)
ÎL INIŢIEZ DUPĂ RISCUL
ESTIMAT
Cristina Stan
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență, ClujNapoca
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Hipertensiunea intraoculară este reprezentată de valori ale tensiunii intraoculare peste 21 mmHg, iar diagnosticul de HTIO presupune lipsa
modiﬁcărilor papilare și a modiﬁcărilor de câmp vizual.
Deoarece la măsurarea tensiunii intraoculare intervin mulţi factori de
eroare (apnea în timpul măsurătorii,
poziţia „ghemuită” la biomicroscop,
corneea groasă, decalibrarea aparatului, variaţii între aparate), nu este
corect să se pună diagnosticul de
glaucom doar pe baza acestei valori.
Valorile statistic normale sunt obţinute pe studii populaţionale și există
persoane care se încadrează la „normal” ﬁe la valori sub medie, ﬁe la valori peste medie.
Diagnosticul de glaucom presupune
un grup de trei elemente: HTIO, modiﬁcări papilare (excavaţia papilară)
și modiﬁcări de câmp vizual concor-

dante cu aspectul nervului optic. În
hipertensiunea intraoculară, prin deﬁniţie, lipsesc celelalte două elemente pentru diagnosticul de glaucom.
Tratamentul HTIO trebuie inţiat după
judecarea atentă a factorilor întâlniţi
la pacientul în cauză și concluzionarea că „există riscul transformării
HTIO în glaucom”.

INTRAOCULAR
HYPERTENSION
TREATMENT MUST BE
DONE ONLY IN CASES
WITH HIGH RISK TO
DEVELOP GLAUCOMA
Cristina Stan
Department of Ophthalmology, Emergency County Clinical Hospital, ClujNapoca
„Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Intraocular hypertension means
we found in that eye values over 21
mmHg, but no abnormal disc cup or
scotomas.
When intraocular pressure is measured, its values could be incorrect
because of different factors, such
as apnea during measurement, bent
position of the patient at slit lamp,
thick cornea, wrong calibration of the
instrument.
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Normal value means “that value falls
between x and y values in the majority of population”, but there are
some individuals who are „normal”
outside that statistical interval.
Open angle glaucoma has 3 elements in its deﬁnition: intraocular
hypertension, abnormal aspect of
the optic nerve head and scotomas
which match the optic disc cup. Intraocular hypertension, as a diagnostic, is missing 2 elements for a complete diagnosis, or at least for the suspicion of OAG.
Before treating an intraocular hypertension the doctor needs to be sure
that „in this particular patient there is
a great risk to develop glaucoma”.
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INIŢIEREA
TRATAMENTULUI
ANTIGLAUCOMATOS CÂND APARE PROGRESIA
Vasile Potop
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Tratamentul antiglaucomatos se
inițiază odată cu diagnosticul bolii.
În funcție de vârsta pacientului, stadiul bolii în momentul diagnosticului și forma de glaucom, tratamentul inițial poate avea aspecte diferite.
Există situații în care diagnosticul de
glaucom este incert.
În aceste situații se operează cu un
diagnostic de lucru – suspiciunea
de glaucom. Suspiciunea de glaucom are drepturi egale cu suspiciunea de normalitate. În ciuda metodelor de evaluare a riscului de glaucom
nu putem avea o predicție precisă a
apariției bolii.
Pe de altă parte, diagnosticul de glaucom are o sarcină emoțională și de
stres considerabilă. Nu putem trata
un glaucom în așteptare.
În cazurile suspecte este mai utilă
evidențierea unor modiﬁcări precoce cum ar ﬁ modiﬁcările în stratul celulelor ganglionare sau VF 10-2. Progresia în fazele inițiale ale bolii este

diﬁcil de documentat. Tratamentul
glaucomului se începe odată cu diagnosticul bolii, tratamentul suspectului de glaucom ﬁind tratamentul
unei boli virtuale nu a uneia reale.

I START GLAUCOMA
TREATMENT - WHEN
PROGRESSION OCCURS
Vasile Potop
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Glaucoma treatment is initiated with
the diagnosis of the disease. Depending on the age of the patient, the
stage of the disease at the time of diagnosis and the form of glaucoma,
the initial treatment may have different aspects.
There are situations where the diagnosis of glaucoma is uncertain. In
these situations there is a working diagnosis - the suspicion of glaucoma.
Suspicion of glaucoma has equal rights with suspicion of normality. Despite the methods of assessing the
risk of glaucoma, we can not have a
precise prediction of the disease. On
the other hand, the diagnosis of glaucoma has a considerable emotional
burden and stress.
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We can not treat a condition like a
glaucoma waiting for.
In suspicious cases, it is more useful to highlight early changes such as
macular OCT or VF 10-2.
Progression in the initial stages of
the disease is difﬁcult to document.
Treatment of glaucoma begins with
the diagnosis of the disease.
Treatment of the suspect glaucoma
is the treatment of a virtual illness not
a real one.
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GLAUCOMUL PEDIATRIC
– NOUA CLASIFICARE
CLINICĂ
Valeria Coviltir, Alina Gheorghe,
David Walton
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Un diagnostic corect și la timp al glaucomului pediatric este obligatorie
pentru un plan terapeutic adecvat.
Mai multe clasiﬁcări bazate pe vârstă, moștenire genetică, anomalii ale
segmentului anterior au fost făcute
de-a lungul timpului. O clasiﬁcare clinică, pe bază etiologică, este mai cuprinzătoare și ajută la recunoașterea
numeroaselor cauze ale glaucomului
pediatric primar și secundar.
În afară de glaucoamele primare cum
ar ﬁ glaucomul congenital, glaucomul
congenital primar la nou-născut sau
glaucomul congenital recunoscut
târziu, lucrarea prezintă o clasiﬁcare detaliată a glaucomului pediatric
secundar. Toate clasiﬁcările glaucomului pediatric au scos la iveală numărul impresionant de entități clinice
care se pot însoți sau pot ﬁ complicate de glaucom.
Folosirea acestei clasiﬁcări în practica clinică facilitează recunoașterea
precoce a multor tipuri de glaucom
pediatric precum și alegerea corectă a unei conduite terapeutice. Nu în

ultimul rând, îmbunătățește comunicarea între medicii ce se ocupă de
această ramură deosebită a oftalmologiei.

CHILDHOOD GLAUCOMATHE NEW CLINICAL
CLASSIFICATION
Valeria Coviltir, Alina Gheorghe,
David Walton
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

A proper and in time recognition of
childhood glaucoma is mandatory
for a successful treatment management. Several classiﬁcations based
on age, inheritance, anterior segment anomalies were made along
the time. A clinical classiﬁcation, etiologically based is more comprehensive and assists with the recognition
of the many causes of primary and
secondary glaucoma in childhood.
Apart from primary glaucomas like
congenital glaucoma, newborn primary congenital glaucoma, late recognized congenital glaucoma, a
detailed classiﬁcation of secondary
childhood glaucoma is done. All
classiﬁcations of the childhood glaucomas have revealed the impressive
number of clinical entities that may
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feature or be complicated by childhood glaucoma.
The use of this classiﬁcation as a clinical aid can facilitate early recognition of glaucoma and identiﬁcation of
the speciﬁc glaucoma diagnosis as
well as the choice of treatment. Not
least it can improve communication between those who care for these
particular patients.
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GLAUCOMUL ÎN STADIU
MODERAT ȘI CU
PROGRESIE LENTĂ –
CEA MAI BUNĂ OPŢIUNE
Crenguța Feraru
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași

Când evaluăm opțiunile de tratament
în glaucom trebuie să avem în minte câteva întrebări de care trebuie să
ținem cont:
 Care este scopul tratamentului?
 Care sunt opțiunile de tratament?
 Care sunt efectele secundare
ale tratamentelor?
 Care este rata de succes a
acestor tratamente?
 Ce opțiuni noi de tratament
sunt în dezvoltare?
 Ce tratament ai alege pentru
ochii tăi?
Stadiul glaucomului, rata de progresie și factorii de risc sunt elemente
esențiale în alegerea unei modalități
corecte de tratament. Pentru un glaucom în stadiu moderat și cu rată
lentă de progresie, opțiunile propuse
ar putea ﬁ:
 tratament medicamentos topic;
 lasertrabeculoplastia;

 chirurgia ﬁltrantă minim invazivă (MIGS) ± facoemulsia;
 doar facoemulsia dacă pacientul prezintă și cataractă.
Pacientului trebuie să i se prezinte
opțiunile viabile de tratament și posibilele efecte adverse, iar alegerea se
va face în acord cu stilul de viață și
particularitățile individuale.

MODERATE STAGE
GLAUCOMA WITH SLOW
PROGRESSION RATE –
BEST OPTION
Crenguța Feraru
„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi

When we evaluate the treatment options in glaucoma, one needs to keep
in mind the following questions:
 What is the aim of treatment?
 What are the options of treatment?
 What are the side effects of
treatment?
 What is the success rate in
these treatments?
 What other options are there
to develop an duse?
 What treatment would you
choose for your own eyes?
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Glaucoma stage, progression rate
and risk factors are essential elements of choice for a correct therapeutic approach. For a moderate glaucomatous damage with slow progression rate, the choices to consider would be:
 topical treatment (eyedrops);
 laser trabeculoplasty (SLT);
 MIGS ± phacoemulsiﬁcation;
 only phacoemulsiﬁcation if the
patient has also cataract.
Patient needs to be informed about
the options and about the potential
side effects, while the ﬁnal decision
will be in accord with the life style
and individual habits of the patient.

58

GLAUCOMUL ÎN VIAŢA REALĂ

GLAUCOMUL CU
TENSIUNE NORMALĂ.
FACTORI DE RISC
SISTEMICI.CAZURI NOU
DIAGNOSTICATE. PRIMELE
OPŢIUNI?
Cristina Stan
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență, ClujNapoca
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Diagnosticul de „glaucom cu tensiune normală” este un diagnostic de
excludere. Afecţiunile care evoluează
cu excavaţie papilară unilaterală ce
mimează o excavaţie glaucomatoasă sunt: scleroza multiplă, compresiunile pe nervul optic, cel mai adesea
la nivelul găurii optice prin compresiunea realizată de pereţii osoși (hiperpneumatizarea sinusului sfenoidal), sau de arteră oftalmică dilatată,
ocluziile de ram vascular. Utilizarea
preparatelor cortizonice poate produce la indivizi sensibili creșteri ale
tensiunii intraoculare pe perioada
tratamentului, dezvoltând excavaţie
papilară.
Glaucomul cu tensiune normală evoluează cu valori ale tensiunii intraoculare sub 21 mmHg la toate determinările, dar prezintă variaţii mari ale
acestor valori.

Etiologia exactă a bolii nu se cunoște încă, dar sunt câţiva factorii incriminaţi în apariţia GTN: gene speciﬁce, tulburări de vasoreglare, apneea
în somn, alterarea dinamicii lichidului
cefalorahidian.
Tensiunea intraoculară trbuie scăzută cu cel puţin 30%. Prima linie terapeutică este reprezentată de prostaglandine și inhibitori de anhidrază
carbonică; tratamentul laser și cel
chirurgical se iau în considerare dacă
tratamentul topic nu este suﬁcient.

NORMAL TENSION
GLAUCOMA. SYSTEMIC
RISK FACTORS. NEWLY
DIAGNOSED. FIRST
OPTIONS?
Cristina Stan
Department of Ophthalmology, Emergency County Clinical Hospital, ClujNapoca
„Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Diagnosis of „Normal tension glaucoma” means that other diseases
which mimic glaucomatous optic
nerve head cup have been excluded:
neurological diseases, such as multiple sclerosis, or optic nerve compression.
Intraocular pressure is always smaller than 21 mmHg, but with great
ﬂuctuations.
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In this moment, the exact cause of
NTG is not known, but there are several factors which appeared to be
involved in this disease: speciﬁc genes, vasoregulation disorders, sleeping apnea, pathology of cerebrospinal ﬂuid.
Treatment of NTG needs to lower
the intraocular pressure with at
least 30%. The ﬁrst therapeutic line
is represented by prostaglandins
and anhydrase carbonic inhibitors,
followed by laser and surgery.
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I AM PREGNANT AND
HAVE GLAUCOMA!
WHAT TO DO?
Anton Hommer
Vienna, Austria

Despite the fact that glaucoma usually affects people over the age of
40 years, it can occur in females in
childbearing age. The management
of glaucoma in pregnancy and lactation is especially challenging.
Usually glaucoma at that relatively
young age is caused by congenital
disorders and/or anterior segment
malformations or secondary due to
trauma, uveitis, and diabetes.
We have to balance the risk of potential vision loss for the mother to potential harm to the foetus or infant by
medications.
In this presentation the options in
medical therapy, laser surgery and
other surgeries will be discussed.
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GLAUCOMUL ÎN STADIU
AVANSAT – TRATAMENT
SAU CHIRURGIE?
Alina Popa-Cherecheanu
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Universitar de Urgență, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

cal în stadii avansate; de asemenea,
nu sunt de neglijat nici complicațiile
intervențiile chirurgicale.

ADVANCED STAGE OF
GLAUCOMA – THERAPY
OR SURGERY?
Alina Popa-Cherecheanu
Department of Ophthalmology, Emergency University Hospital, Bucharest

Glaucomul în stadiu avansat reprezintă o provocare pentru orice oftalmolog din mai multe motive:
 De multe ori apar diﬁcultăți
în estimarea, atingerea și
menținerea timp îndelungat a
PIO țintă.
 Apar diﬁcultăți în urmărirea
pacienților.
 Complianța
și
aderența
pacienților sunt scăzute.
PIO țintă poate ﬁ atinsă cu tratament
medicamentos, laser sau chirurgical.
Pentru ﬁecare dintre ele există argumente pro și contra:
 Tratamentul topic presupune
o doză mare de estimare; este
sigur din unle puncte de vedere, dar riscant din altele.
 Tratamentul laser poate reduce PIO cu până la 30%, dar nu
durează în timp.
Nu există studii care să compare rezultatele comparative ale tratamentului medical vs tratament chirurgi62

„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

The advanced stage of glaucoma is
a challenge for any ophthalmologist
because several reasons:
 Sometimes there can be difﬁculties in deciding on the right
target pressure value, reaching
it and keeping it over time.
 There can be difﬁculties in
following up the patients.
 Compliance and adherence
are low.
The right target pressure can be reached with medical therapy, laser therapy and surgery. Any of them has
pros and cons:
 Medical therapy is a „clinical guesstimation” and it can
be both safe and risky at the
same time.
 Laser therapy can reduce IOP
with 30%, but the effect does
not last.

GLAUCOMUL ÎN VIAŢA REALĂ

There are no studies that compare medical vs surgical treatment in
the late stages of glaucoma and the
complications of surgery itself in patients with end stage of glaucoma
also should not be neglected.
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TRABECULECTOMY.
BLEB FAILURE
Karl Rigal

TRABECULECTOMY.
BLEB FAILURE
Karl Rigal

Vienna, Austria

Vienna, Austria

Trabeculectomy is the most widely
used surgical procedure in open angle glaucoma surgery and it is a longterm solution to IOP control. As there
is the risk of bleb failure postoperatively it is crucial to take measures to
avoid bleb failures intra- and postoperatively as well as be aware of the
ﬁrst signs of bleb failure. In the case
of postoperative scarring of the bleb
with increasing intraocular pressure
different steps may be taken to handle bleb failure.
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PIO NU MAI ARE VALOARE
ÎN DIAGNOSTICUL
GLAUCOMULUI
Alina Neacșu

PIO HAS NO VALUE IN
THE DIAGNOSIS OF
GLAUCOMA
Alina Neacsu

Spitalul Județean de Urgență, Brăila

Emergency County Hospital, Braila

Presiunea intraoculară (IOP) a fost în
mod tradițional considerată cel mai
important factor de risc pentru dezvoltarea și progresia glaucomului dar
este puțin probabil ca acesta să ﬁe
singurul parametru implicat.
În timp ce mecanismul precis prin
care apare distrugerea nervului optic in glaucom nu a fost încă explicat
pe deplin, este clar că IOP este doar
o parte, deși una importantă, a patogenezei globale.
Sunt prezentate situațiile în care PIO
nu mai are valoare în diagnosticul
glaucomului.

Intraocular pressure (IOP) has traditionally been considered the most
important risk factor for the development and progression of glaucoma,
but it is unlikely to be the only parameter involved.
While the precise mechanism by which optic nerve destruction occurs in
glaucoma has not yet been fully explained, it is clear that IOP is only one
important part of global pathogenesis.
There are presented situations in
which the PIO no longer has any value in the diagnosis of glaucoma.
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TIO CONTEAZĂ ÎN
DIAGNOSTICUL
GLAUCOMULUI
Ana Maria Dascălu
Spitalul Universitar de Urgență,
București

Odată cu dezvoltarea metodelor de
investigație imagistică din ultimii 20
de ani, în oftalmologie se remarcă o
schimbare evidentă în înțelegerea și
deﬁnirea bolii glaucomatoase. Astfel,
dacă acum câteva decenii rolul central îl juca existența unei TIO crescute, în prezent deﬁniția glaucomului se
referă strict la obiectivarea neuropatiei optice glaucomatoase.
TIO crescută peste limita considerată
statistic normală nu mai este obligatorie pentru stabilirea diagnosticului
conform protocoalelor internaționale
actuale, dar aceasta rămâne unul din
principalii factori de risc, predictivi
și de prognostic atât pentru apariția
glaucomului, cât și pentru progresia sa. Cercetările actuale încearcă
să explice patogeneza glaucomului
prin rolul negativ al variațiilor diurne ale TIO, teoria „TIO de siguranță”
sau a „gradientului presional oculocranial”, care aduc o înțelegere mai
profundă a relației dintre TIO și glaucom. Există de asemenea eforturi
intense de mapping genetic al locilor implicați în determinarea unei TIO
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crescute sau de stabilirea corelațiilor
dintre TIO și alți parametri vitali.
Așadar, TIO rămâne un element cheie
în diagnosticul și managementul glaucomului pentru că, din punct de vedere clinic, este încă singurul factor
de risc asupra căruia putem acționa
eﬁcient și cuantiﬁcabil.

TIO MATTERS IN
GLAUCOMA DIAGNOSIS
Ana Maria Dascalu
Emergency University Hospital,
Bucharest

Ophthalmic imaging has developed
and advanced enormously during the
last 20 years. This has led to a shift
in the understanding and deﬁnition of
glaucomatous disease. Thus, if several decades ago, raised IOP played
the central role, now the deﬁnition of
glaucoma refers strictly to the existence of the glaucomatous optic neuropathy.
The elevated IOP, over the limit considered statistically normal, is no
longer mandatory for the diagnosis
according to the international guidelines, but it remains one of the main
risk, predictive and prognostic factors, both for the occurrence of glaucoma and for its progression. Current research attempts to explain the
pathogenesis of glaucoma through
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the negative role of diurnal variations of TIO, the „safe IOP hypothesis”
or „oculo-cranial pressure gradient
theory” in attempt to bring a deeper understanding of the relationship
between IOP and glaucoma. There
are also intense efforts to genetically
map the loci involved in determining
an increased IOP or establishing correlations between IOP and other vital
parameters.
So the IOP remains a key element in
the diagnosis and management of
glaucoma because it is clinically the
only risk factor on which we can act
efﬁciently and quantitatively.

67

PROS AND CONS IN GLAUCOMA (II)

CATARACTĂ ȘI GLAUCOM –
CHIRURGIE SERIATĂ
Raluca Iancu
Spitalul Universitar de Urgență,
București

Glaucomul și cataracta se întâlnesc
frecvent la același pacient, prevalenţa amândurora crescând cu vârsta.
Ambele afecţiuni se numără printre
cele mai frecvente cauze de scădere a acuităţii vizuale.
O proporţie considerabilă a pacienţilor ce se prezintă la medicul oftalmolog, cu simptomatologie asociată glaucomului sau cataractei, cumulează ambele afecţiuni. Deși reprezintă o situație frecvent întâlnită
în practică, managementul acestei
asocieri poate ﬁ o provocare pentru clinician din cauza complexității
aspectelor ce trebuie considerate
și interacțiunilor multiple între cele
două afecțiuni. Numeroase publicații
pe această temă promovează chirurgia seriată drept conduita corectă în
cazul pacienților cu patologie combinată, glaucom și cataractă.
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CATARACT AND
GLAUCOMA - SEQUENTIAL
SURGERY
Raluca Iancu
Emergency University Hospital,
Bucharest

Glaucoma and cataracts commonly
occur in the same patient, the prevalence of both increases with age.
Both conditions are among the most
common causes of visual loss.
A considerable proportion of patients
presenting at the ophthalmologist
with glaucoma or cataracts-associated symptoms, cumulate both conditions. Although it is a common occurrence in practice, management of
this association may be a challenge
for the clinician due to the complexity
of the aspects to be considered and
the multiple interactions between the
two disorders. Numerous publications on this topic promote sequential surgery as correct management
in patients with combined pathology,
glaucoma and cataracts.
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CATARACTĂ ȘI GLAUCOM –
CHIRURGIE COMBINATĂ
Cristina Nicula
Departamentul de Oftalmologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Sunt prezentate argumentele pentru
operația combinată glaucom-cataractă, indicațiile, contraindicațiile,
avantajele. De asemenea, sunt trecute în revistă modalitățile de chirurgie
combinată, respectiv facoemulsiﬁcarea cu trabeculectomie, cu endociclofotocoagulare laser, cu șunturi, în
funcție de stadiul și gravitatea glaucomului.

CATARACTC AND
GLAUCOMA - COMBINED
SURGERY
Cristina Nicula
Department of Ophthalmology,
Emergency County Clinical Hospital,
Cluj-Napoca
„Iuliu Hatieganu” University of
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

There are presented arguments for
combined surgery glaucoma-cataract like indications, contraindications, advantages. There are described the methods of combined surgery for example the phacoemulsiﬁcation with trabeculectomy, with endocyclophotocoagulation laser, with
shunts, depending on the evolution
and the severity of glaucoma.
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CRED ÎN
NEUROPROTECŢIE
Cristina Stan

I BELIEVE IN
NEUROPROTECTION
Cristina Stan

Departamentul de Oftalmologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Cluj-Napoca

Department of Ophthalmology,
Emergency County Clinical Hospital,
Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

„Iuliu Hatieganu” University of
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca

Glaucomul primitiv cu unghi deschis
este o neuropatie optică a cărei etiologie este încă neclară. Unul dintre
factorii majori incriminaţi este hipertensiunea intraoculară și toate tratamentele se adresează în acest moment acestui element.
Dar, așa cum îi spune deﬁniţia, glaucomul este o boală a nervului optic,
deci este logic să se depună eforturi
pentru a-l proteja și susţine. Prin ce
mijloace îl putem proteja? Deocamdată, doar prin scăderea tensiunii intraoculare. Prin ce mijloace îl putem
ajuta? Probabil prin creșterea aportului sanguine și prin îmbunătăţirea
metabolismului celulei și ﬁbrei ganglionare.

Open angle glaucoma is an optic
neuropathy, but the etiology of this
disease is unknown. The only one
major causative factor is intraocular
hypertension and medical or surgical
treatments address it. Because OAG
is an optic neuropathy it is logical to
help and support the optic nerve.
Help the optic nerve means to reduce the stress upon it by reducing the
intraocular pressure and to support it
means to increase the blood ﬂow, to
improve the metabolism of the ganglionar cells and ﬁbers.
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NEUROPROTECŢIA E
DOAR UN MIT (PLACEBO)
Ruxandra Pîrvulescu
Spitalul Universitar de Urgență,
București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Glaucomul este o afecțiune multifactorială neurodegenerativă, caracterizată de pierderea celulelor ganglionare și a axonilor lor. Mecanismul
patogenic al bolii implică, pe lângă
presiunea intraoculară,
ischemia,
deﬁcitul de factori de neuroprotecție
și radicalii liberi.
Tratamentul este axat, în principal,
pe reducerea presiunii intraoculare. Totuși, în ultima vreme, neuroprotecția a început să câstige teren,
ﬁind propusă ca terapie alternativă.
Cu toate că există o mulțime de studii
pe animale privind neuroprotecția, nu
există încă studii clinice pe modelul
uman care să dovedească eﬁciența
acestor tratamente. Sunt necesare
încă numeroase studii privind diagnosticarea si tratarea bolii glaucomatoase, pentru a ﬁ realizat scopul
ﬁnal, păstrarea nealterată a vederii
pacientului.

NEUROPROTECTION
IN GLAUCOMA – JUST A
MYTH (PLACEBO)
Ruxandra Pirvulescu
Emergency University Hospital,
Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Glaucoma is a complex multifactorial
disease characterized by loss of retinal ganglion cells and their axons.
Mechanisms of the disease are related not only to IOP but also to various pathological processes, including
ischemia, neurotrophic factor deﬁciency, and free radical damage.
Current treatment options for this disease have been limited to the reduction of IOP; however, the idea of
neuroprotection has benn advanced,
as an alternative treatment for glaucoma. While there are many promising studies in animal models for
neuroprotection, no clinical trial has
deﬁnitively proven that neuroprotection strategies are working in glaucoma. Existing available glaucoma diagnostics, medications, and therapies
need further advancement, especially if visual loss of any kind is to be
eliminated.
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TRABECULECTOMIA –
O TEHNICĂ DEPĂȘITĂ
Mihai Cociu
Spitalul Witting, București

TRABECULECTOMY
– A YESTERDAY TIME
TECHNIQUE
Mihai Cociu
Witting Hospital, Bucharest

Trabeculectomia este considerată golden standard, dar extinderea
indicațiilor chirurgicale și a tehnicilor în chirurgia glaucomului conduce la multiple situatii clinice în care
trabeculectomia nu mai este prima
opțiune. Prezentarea rezumă aceste
situații și recomandă tehnici chirugicale alternative cu rezultate similare
dar cu o mai mare siguranță pentru
pacient.

72

The trabeculectomy is still considered the golden standard but expansion of surgical indications and techniques in glaucoma surgery has led
to many situations were trabeculectomy is no longer the ﬁrst choice. The
presentation outlines those situations and recommend alternative surgical techniques with similar results
but much better safety proﬁle.
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TRABECULECTOMIA E
OPŢIUNEA MEA
Cătălina Corbu
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Trabeculectomia constituie încă
intervenția standard de scădere a
presiunii intraoculare, întrucât există o experiență mondială vastă atât
din punctul de vedere al numărului
de intervenții efectuate, cât și al perioadei de urmărire.
Chiar dacă nu constituie soluția chirurgicală perfectă, trabeculectomia
se aﬂă în continuă schimbare a tehnicii, cercetându-se noi metode de
potențare a eﬁcienței și reducere a
complicațiilor.
Posibilitatea de a efectua șuturi ajustabile și utilizarea antimetaboliților au
dus la îmbunătățirea rezultatelor și a
evoluției postoperatorii.
Desi se poate asocia cu o rata crescuta a complicatiilor postoperatorii,
majoritatea nu sunt grave si nu determina compromiterea functiei vizuale
daca sunt tratate optim.
De asemenea, un avantaj important
al trabeculectomiei îl constituie costul mai redus comparativ cu al sistemelor artiﬁciale de drenaj.
Sumarizând avantajele și dezavantajele putem aﬁrma că trabeculectomia
rămâne standardul în chirurgia glau-

comului, efectuarea corectă și urmărirea intensivă generând o eﬁcacitate
ridicată.

TRABECULECTOMY IS MY
OPTION
Catalina Corbu
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Trabeculectomy is still the standard
intervention to lower intraocular pressure, as there is a vast worldwide
experience both in terms of the number of interventions performed and
the follow-up period.
Even if it is not the perfect surgical
solution, trabeculectomy is changing
constantly trying to discover new
methods of potentiating efﬁciency
and reducing complications.
The posibility to make adjustable sutures and the use of antimetabolites
have led to improved postoperative
outcomes.
Although it can be associated with
an increased rate of postoperative
complications, most of them are not
serious and do not compromise the
visual function if they are treated optimally.
Also, an important advantage of trabeculectomy is the lower cost compared to artiﬁcial drainage systems.
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Summarizing the advantages and disadvantages we can say that trabeculectomy remains the standard in
glaucoma surgery, a correct and intensive performance generates high
efﬁcacy.
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GLAUCOMUL
FACOMORFIC SAU
PROVOCĂRILE
CATARACTEI
HIPERTENSIVE
Vasile Potop
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Chiar și după leziuni trabeculare extracția cristalinului poate avea efect
adjuvant potențând terapia antiglaucomatoasă.

PHACOMORPHIC
GLAUCOMA – DEALING
WITH „HIGH PRESSURE”
CATARACT
Vasile Potop
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest

Glaucomul fakomorﬁc este un glaucom secundar, prin închiderea unghiului. În mod clasic se admite că
glaucom fakomorﬁc este un galucom
indus de o cataractă intumescentă.
Aceasta este situația cea mai simplă de diagnostic. Există glaucoame fakomorﬁce cu cristalin transparent dar cu volum mărit. Aceste glaucoame sunt înșelătoare, mai ales
când se însoțesc de valori presionale
aproape normale și neuropatie optică glaucomatoasă. Gonioscopia și
examenul UBM al segmentului anterior pot susține diagnosticul. Tratamentul acestor glaucoame este unul
secvențial plecând de la iridotomie,
tratament topic și ajungând la extragerea cristalinului transparent cu sau
fără operație ﬁltrantă.
Extracția cristalinului poate avea
un rol determinant în controlul bolii,
dacă este efectuată înainte ca trabeculul să ﬁ suferit leziuni severe.

„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Facomorphic glaucoma is a secondary angle closure glaucoma.
Classically, facomorphic glaucoma
is a glaucoma induced by intumescent cataracts. This is the simplest
diagnostic situation. There are facomorphic glaucoma, with increased
volume transparent lens.
These glaucoma are misleading, especially when accompanied by near
normal ocular pressure.
Gonioscopy and UBM of the anterior
segment of the eye, may support the
diagnosis.
The treatment of these glaucoma is
a sequential one, starting with iridotomy, topical treatment, and reaching
the clear extraction, with or without
ﬁltering surgery.
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The clear or opaciﬁed lens extraction, may play a determining role in
controlling the disease if done before
the trabeculum has suffered severe
damage.
Even after occurrence of trabecular
lesions, lens extraction may have an
adjuvant effect, potentiating antiglaucoma therapy.
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GLAUCOMUL
NEOVASCULAR
Dorin Nicula

NEOVASCULAR
GLAUCOMA
Dorin Nicula

Clinica Oculens, Cluj-Napoca

Clinica Oculens, Cluj-Napoca

Se prezintă cauzele, evoluția și modalitățile de tratament proﬁlactic în
glaucomul neovascular, atitudinea
terapeutică și rezultatele în practica
autorului.

There are presented the causes, evolution and prophylactical measures in
neovascular glaucoma, the therapeutic attitude and results of the author.
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FORME DIFICILE DE
GLAUCOM – GLAUCOMUL
TRAUMATIC
Valeria Coviltir

puțin predictibilă, iar alegerea celei
mai potrivite proceduri chirurgicale depinde de valorile presionale, de
statusul ocular, de vederea și expectativele pacientului.

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Apariția unei creșteri tranzitorii de
tensiune intraoculară sau a neuropatiei optice glaucomatoase trebuie
urmărită și implicit prevenită în orice
formă de traumă oculară. De cele mai
multe ori, contuziile însoțite de hifemă și irită duc la creșteri ale presiunii
intraoculare ce pot ﬁ tratate medicamentos însă conduita terapeutică în
fața glaucomului traumatic este întradevăr diﬁcilă și greu de sistematizat. Glaucomul secundar traumei
este multifactorial; după traumatisme
contuzive, traumatisme perforante,
arsuri chimice sau electrice și proceduri chirurgicale. Lezarea elementelor unghiului, fenomenele inﬂamatorii și aparitia sinechiilor, cicatrizarea
deﬁcitară cu nerespectarea structurilor anatomice duc la creșterea tensiunii intraoculare și apariția neuropatiei optice atât imediat, cât și la
distanță de traumatismul inițial. Progresele recente în tratamentul glaucomului oferă mai multe soluții și în
cazul tratamentului glaucomului traumatic. Reușita terapeutică este mai
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DIFFICULT FORMS OF
GLAUCOMA – TRAUMATIC
GLAUCOMA
Valeria Coviltir
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Transient rise of intraocular pressure or glaucoma optic neuropathy
should be monitored and implicitly
prevented in any form of ocular trauma. Often, a spike of the intraocular pressure after contusions with
hiphema and iritis can be treated
with medical therapy but the therapeutic approach of traumatic glaucoma is indeed difﬁcult .Glaucoma
secondary to trauma is multifactorial
and may occur after contusions, perforating injuries, chemical exposure,
electric burns or surgery. Damage
of the angle structures, inﬂammation and synechia, abnormal healing
processes lead to high intraocular
pressure and optic neuropathy both
immediately and at a distance from
the initial trauma. Fortunately, recent
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advances have expanded the surgical options for glaucoma specialists
treating traumatic glaucoma. Therapeutic success is less predictable
and the choice of the most appropriate surgical procedure depends on
the intraocular pressure, ocular status, vision before surgery and patient
expectations.
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OPERAŢIA DE GLAUCOM
LA PACIENŢII CU
TRANSPLANT DE CORNEE
– EXISTĂ O „CEA MAI BUNĂ
METODĂ”?
Ozana Moraru, Cristian Moraru
Centrul Oftalmologic Oculus, București

Obiectivul: Operația de transplant
de cornee poate determina apariția
glaucomului sau poate decompensa
un glaucom pre-existent, după cum
atât tensiunea oculară mare, cât și
operația de glaucom post-transplant,
pot favoriza decompensarea grefonului.
Obiectivul studiului este găsirea celei mai potrivite metode de operație
a glaucomului (trabeculectomie,
Shunt ExPress, implant de drenaj)
la pacienții cu transplant de cornee,
care au și glaucom decompensat
medicamentos, necesitând operație
post-transplant.
Metoda: O analiză retrospectivă a
22 de ochi cu transplant de cornee
(perforante sau lamelare posterioare DSAEK) care au necesitat și o
operație de glaucom.
Lotul a fost împărțit în două grupe:
ochi cu trabeculectomie post-transplant și ochi cu shunt Express posttransplant. S-au urmărit comparativ:
pe de o parte, tensiunea intraoculară
(TIO) și, pe de altă parte, transparența
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și stabilitatea grefonului cornean.
Un subgrup aparte a fost reprezentat de ochii cu implant de drenaj peexistent transplantului, la care am urmărit aceeași parametri postoperatori.
Rezultate: Nu au fost diferențe semniﬁcative între valorile TIO între ochii
cu trabeculectomie și cei cu Express.
Toți ochii cu patologie complexă au
avut un control mai modest al glaucomului după operația de glaucom,
în ambele grupe.
Dintre aceștia, unul a evoluat cu glaucom refractar, necesitând ulterior
implantare de valvă.
Nu au fost diferențe de transparență
și stabilitate a grefonului după operația de glaucom între cele două grupe.
Câte un ochi din ﬁecare grup (ambii
pe patologie complexă preoperator)
au evoluat cu TIO satisfăcătoare, dar
cu decompensarea grefonului.
Toți ceilalți ochi și-au păstrat transparența grefonului.
Pentru toți ochii cu implant de drenaj
(valvă) TIO a fost bună, iar grefonul a
rămas transparent.
Concluzii: Scăderea presională pe
ochi cu transplant de cornee nu depinde de tipul operației de glaucom,
dar este semniﬁcativ mai mică la
ochii cu patologii complexe și/sau
operații combinate asociate transplantului.
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Nici stabilitatea grefonului nu depinde de tipul operației de glaucom;
prezența shunturilor în camera anterioară s-a dovedit a nu ﬁ dăunătoare
pentru transplant, dacă acestea au
fost implantate corect, la distanță de
grefon.
De aceea, nu putem spune că există
o „cea mai bună metodă”, operațiile
pe acesti ochi cu dublă sau multiplă
patologie necesitând, din punct de
vedere tehnic, adaptare pre- șsi intraoperatorie de la caz la caz.

IS THERE A „BEST
METHOD” FOR
GLAUCOMA SURGERY
IN EYES WITH CORNEAL
TRANSPLANT?
Ozana Moraru, Cristian Moraru
Oculus Eye Clinic, Bucharest

Purpose: The corneal transplant
surgery can lead to glaucoma or to
decompensation of a previous glaucoma, as well as the high intraocular pressure (IOP) and the glaucoma
surgery itself, done on a transplanted
eye, can lead to graft decompensation.
The purpose of this presentation is to
ﬁnd the best technique (either Trabeculectomy, ExPress® Shunt or drainage systems) for the transplanted
eyes which need glaucoma surgery.

Method: We considered retrospectively 22 eyes with corneal transplant
(both Penetrating keratoplasties and
posterior lamellar DSAEK), which needed surgery for a decompensated
glaucoma.
We split the group in two sub-groups:
eyes with Trabeculectomy and eyes
with ExPress® device post-transplant.
We followed in each group: the IOP
and the number of glaucoma drops
needed postop and, on the other
hand, the transparency and stability
of the graft.
In a special sub-group were considered the eyes with previous drainage
device, where we followed the same
parameters.
Results: There were NO signiﬁcant
differences between the IOP levels
post-glaucoma surgery, in the two
groups.
All eyes with corneal transplant on
complex pathology experienced less
efﬁciency on the IOP level lowering in
both groups.
Among these, one eye experienced
refractory glaucoma and necessitated further drainage device.
There were NO differences in graft
transparency and stability between
the two groups, after the glaucoma
surgery.
In all cases the graft remained transparent and stable, excepted one eye
in each group (both with preexisting
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complex pathology), which had satisfactory IOP, but developed graft
failure.
In all eyes with drainage device the
IOP remained good and the graft remained transparent.
Conclusion: The IOP lowering on an
eye with previous corneal transplant
seems independent on the glaucoma procedure, trabeculectomy versus ExPress®, but it is signiﬁcant less
effective in complex pathology eyes.
The graft stability seems, as well, independent on the type of glaucoma
surgery. Having a shunt in the AC
seems harmless for the graft in the
follow-up period, if the shunt was
correctly positioned, far from the
graft.
Thus, there is no „best method” for
glaucoma procedure in transplanted
eyes; the surgeries on these complex eyes need to be tailored to each
case, both preoperative and intraoperative.
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GLAUCOM OPERAT
MULTIPLU
Dorin Chiseliță, Mădălina Belibou
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf.Spiridon”, Iași

Glaucomul multiplu operat este cel
care necesită cel puțin două intervenți chirurgicale. Operațiile ulterioare pot ﬁ antiglaucomatoase sau să se
adreseze unor complicații.Vom analiza situațiile în care reintervențiile sunt
justiﬁcate de lipsa de control a presiunii intraoculare. Intervenția chirugicală în tratamentul glaucomului are
ca principal scop temporizarea sau
oprirea evoluției bolii prin reducerea eﬁcientă a presiunii intraoculare.
Atunci când valorile presionale postoperatorii depășesc 21 mmHg sub
medicație antiglaucomatoasă maximală, sau reducerea presiunii intraoculare este mai mică de 20% față
de valoarea inițială, la 3 luni postoperator, discutăm despre necesitatea
unei reintervenții. În această situație,
opțiunile chirurgicale disponibile
sunt needling-ul, revizia chirugicală
a ﬁltrantei, efectuarea unei intervenții
adiționale (sisteme artiﬁciale de drenaj, trabeculectomie potențată de
mitomicină C), sau ciclodistrucția.
Alegerea abordării terapeutice optime este un proces individualizat care

trebuie sa ia în calcul particularitățile
anatomice, prognosticul vizual, tipul
și numărul intervențiilor anterioare.
Revizia ﬁltrantei și repetarea trabeculectomiei au o rată de succes mai
scăzută față de intervenția inițială și
necesită prezența unei conjunctive
bulbare în stare bună, fără cicatrici, în
cel puțin 2 cadrane orare. Sistemele
artiﬁciale de drenaj reprezintă soluția
pentru pacienții la care 1-2 trabeculectomii rămân ineﬁciente. În cazul
eșecului sistemului artiﬁcial de drenaj apare necesitatea plasării unui al
doilea sistem artiﬁcial de drenaj sau
efectuării unei proceduri cicloablative. Ultima resursă terapeutică rămâne ciclodistrucția, cu rate mai mici de
succes și cu riscuri semniﬁcative.

MULTIPLE SURGERY
GLAUCOMA
Dorin Chiselita, Madalina Belibou
„Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași
Emergency County Clinical Hospital
„Sf. Spiridon”, Iași

The multiple surgery glaucoma is the
glaucoma that requires at least two
surgical procedures. The secondary
surgeries can be either for intraocular
pressure control or to address complications. We will analyze the situations in which a second procedure is
needed in order to control the intrao83
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cular pressure. Filtration surgery, as a
treatment option for glaucoma, must
decrease the intraocular pressure
and diminish or even stop disease
progression. When the postoperative
intraocular pressure values are above 21 mmHg with additional maximal glaucoma medication, or suffer a
lowering of less than 20% compared
to the initial value in 3 months’ time,
the possibility of a repeated procedure comes to mind. In this situation
the available surgical options are needling, bleb revising or performing an
additional ﬁltering procedure (trabeculectomy with mitomycin C, artiﬁcial
drainage devices), or cyclodestruction. Choosing the optimal surgical
approach is a customized process
that requires taking into account anatomical particularities, visual prognosis, as well as the type and number
of previous surgeries. Bleb revision
and the second trabeculectomy both
have a lower success rate and require the presence of a conjunctiva without scars in at least 2 quadrants.
The artiﬁcial drainage devices are an
option after 1-2 unsuccessful trabeculectomies. In the event of artiﬁcial
drainage device failure, the remaining
options are the implantation of a second drainage device or a cycloablative procedure. Of last resort remains
cyclodestruction, with low success
rates and important risks.
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UVEITIC GLAUCOMA
Karl Rigal
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Vienna, Austria

Besides the retinal damages glaucoma is a sight-threatening complication of uveitis. The prevalence of ocular hypertension with a high conversion rate depends on the type and
duration of the ocular inﬂammation
and the age of patients. In any case
uveitic ocular hypertension requires
aggressive treatment to avoid loss of
vision by uveitic glaucoma.
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GLAUCOMUL EXFOLIATIV
Vasile Potop
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Glaucomul exfoliativ este cel mai răspândit glaucom secundar cu unghi
deschis. Adesea, boala este diagnosticată după ce au survenit deja
modiﬁcări structurale și funcționale
importante.
În glaucomul PEX, valorile presionale medii și vârfurile presionale au valori situate mult peste cele întâlnite în
GPUD și în plus, pot surveni vârfuri
presionale în ciuda unor tratamente
aparent eﬁcient. De aceea, urmărirea
atentă a PIO, capătă o importanță
capitală în controlul bolii.
Glaucomul PEX are o terapie graduală în raport cu valorile presionale și
evoluția bolii. Inițial, terapia este topică, adesea folosind asocieri medicamentoase sau combinații ﬁxe.
Terapia laser poate completa terapia
topică, cu atenție la efectele pasagere ale acesteia.
Extracția cristalinului capătă valențe
terapeutice aparte în glaucomul PEX,
dar presupune si abilități chirurgicale sporite, datorită fragilității structurilor oculare. Extracția cristalinului
deschide unghiul camerular, elimină
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fricțiunile iridocapsulare și permite o
spălare/aspirație a materialului exfoliativ în timpul operației.
În cazurile rezistente se ajunge la sisteme artiﬁciale de drenaj.
Prin conformația sa biologică și fragilitatea structurilor oculare, glaucomul
PEX reprezintă o reală provocare clinică și chirurgicală.

THE CHALLENGES OF XF
GLAUCOMA
Vasile Potop
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Exfoliative glaucoma (XFG) is the
most common secondary open-angle glaucoma.
In many cases signiﬁcant optic nerve head and visual ﬁeld damage is already present at the time of diagnosis. The mean, peak, and ﬂuctuation
of 24-hour IOP in XFG are higher than
in primary open-angle glaucoma.
The progression in XFG is more rapid
than in POAG.
In XFG is possible a gradual or sudden elevation of IOP, despite employing a previously successful IOPlowering therapy.
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Thus, regular follow-up is needed
even in seemingly well-controlled
eyes.
A closer monitoring of this glaucoma is need, due to the risk of sudden
loss of IOP control.
XFG requires a gradual therapy from
medical drops to laser trabeculoplasty or trabeculectomy, cataract
surgery or glaucoma shunts
Cataract surgery offers a clinically
signiﬁcant IOP-lowering effect in patients with XFG and in XFS with elevated IOP, due to one or more of the
following changes: widening of the
anterior chamber angle; a decrease in irido-lenticular friction, aspiration of debris from the trabecular
meshwork during surgery; partial removal of the exfoliation-producing
anterior capsule.
But cataract surgery is associated
with a number of EX-speciﬁc surgical
complications. The biological conformation of XFG and its evolution
aspects, makes the management of
XFG a real clinical and surgical challenge.
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GLAUCOMUL
SECUNDAR CHIRURGIEI
VITREORETINIENE
Dorin Chiseliță, Diana Săndulache
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf.Spiridon”, Iași

Presiunea intraoculară crescută reprezintă un factor de risc major în
apariția și progresia glaucomului.
Chirurgia vitreoretiniană poate avea
drept complicație creșterea tranzitorie sau susținută a presiunii intraoculare postoperator imediat sau tardiv.
Glaucomul secundar poate ﬁ o complicație majoră după chirurgia dezlipirii de retină (buckling scleral), chirurgia vitreoretiniană, panfotocoagularea retiniană sau chiar după injecțiile
intravitreene și se poate prezenta sub
diferite forme în funcție de mecanismul patogenic: hemolitic, prin blocaj
pupilar, neovascular, cu unghi deschis sau închis (malign).
Factori de risc în apariția glaucomului
cu unghi deschis secundar chirurgiei vitreoretiniene pot ﬁ chirurgia cataractei, istoricul familial de glaucom
sau presiunea intraoculară mai mare
la baseline. De asemenea proceduri
intraoperatorii ca schimbul ﬂuid-aer,
decolarea membranei limitante interne, introducerea de gaz sau ulei de
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silicon pot contribui la deteriorarea
nervului optic.
Tratamentul este, de obicei, inițiat cu
terapie medicamentoasă și este eﬁcient la majoritatea pacienților; uneori intervenția chirurgicală este necesară pentru a controla presiunea
intraoculară și a preveni deteriorarea
progresivă a nervului optic. În funcție
de mecanismul de producere se
practică iridotomie periferică, ablația
uleiului de silicon, relaxarea sau îndepărtarea buckling-ului scleral, trabeculectomie sau sisteme artiﬁciale
de drenaj.
Pacienții suspecți de glaucom sau
cei care prezintă riscul apariției hipertensiunii intraoculare postoperatorii sau a glaucomului secundar,
trebuie examinați cu atenție înainte
de orice intervenție vitreoretinană și
monitorizați intensiv postoperator.

SECONDARY GLAUCOMA
FOLLOWING
VITREORETINAL SURGERY
Dorin Chiselita, Diana Sandulache
„Grigore T.Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iași
Emergency County Clinical Hospital
„Sf.Spiridon”, Iași

Increased intraocular pressure is
a major risk factor in the onset and
progression of glaucoma. Vitreore-
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tinal surgery may lead to transient
or sustained elevation of intraocular
pressure immediately or late postoperative.
Secondary glaucoma may be a major complication after retinal detachment surgery, vitreoretinal surgery,
retinal panphotocoagulation or even
intravitreal injections and can manifest in various ways depending on
the pathogenic mechanism: hemolytic, pupillary block, neovascular, with
open or closed angle (malignant).
Risk factors for open angle glaucoma
secondary to vitreoretinal surgery
may be cataract surgery history, familial history of glaucoma, or a higher
baseline intraocular pressure. However intraoperative procedures such
as ﬂuid-air exchange, removal of the
internal limiting membrane, introduction of gas or silicone oil may contribute to damage to the optic nerve.
Treatment is usually initiated with
drug therapy and is effective for most
patients; sometimes surgery is required to control intraocular pressure
and prevent progressive optic nerve deterioration. Depending on the
pathogenic mechanism peripheral
iridotomy, silicone oil ablation, relaxation or removal of scleral buckling,
trabeculectomy or artiﬁcial drainage
systems can be performed.
Glaucoma suspects or those with a
high risk of postoperative intraocular
hypertension or secondary glaucoma should be carefully examined be-

fore any vitreoretinal procedure and
intensively monitorized after surgery.
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GLAUCOMUL PEDIATRIC
Valeria Coviltir
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București

Glaucomul pediatric cuprinde o mare
varietate de afecțiuni ce au în comun
o presiune intraoculară ridicată și
afectarea nervului optic, afecțiuni ce
pot ﬁ încadrate ca glaucom congenital sau juvenil primitiv, glaucom asociat unor anomalii congenitale oculare sau sistemice și glaucom secundar unor cauze dobândite.
Glaucomul copilului reprezintă o provocare atât din punct de vedere clinic, cât și chirurgical. Există situații în
care, încă de la momentul primei prezentări la oftalmolog, apar diﬁcultăți
de cooperare, de examinare sau
de diagnostic. În continuare, medicul se poate aﬂa în dilema prescrierii unui anumit tip de tratament local
antiglaucomatos, însă programarea
intervenției chirurgicale nu trebuie să întârzie, iar acesta trebuie să
aibă indicația corectă: o procedură
adresată unghiului sau o procedură de ﬁltrare. Așadar, este necesară
cunoașterea tipului de glaucom sau
a mecanismului prin care acesta a
apărut, pentru abordarea chirurgicală corectă.
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În următoarea etapă, chirurgia este
cea mai mare provocare pentru medic, deoarece necesită cunoașterea
foarte bună a diferențelor anatomice
copil/adult, ochi normal conformat/
ochi glaucomatos și a anatomiei unghiului irido-cornean, dar obligatoriu și experiență de chirurgie a glaucomului, îndemânare chirurgicală și
abilitatea de soluționare a posibilelor
complicații postoperatorii.
În încheierea procesului terapeutic, trebuie să se țină cont de încă o
provocare: ﬁind vorba de o patologie cronică, nu există un ﬁnal al bolii
deﬁnit concret. Astfel, este diﬁcil de
garantat un anumit prognostic vizual și este necesară o urmărire pe termen lung a acestor pacienți tineri, cu
speranță mare de viață, pentru tot restul vieții.

PEDIATRIC GLAUCOMA
Valeria Coviltir
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest
„Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest

Pediatric glaucoma includes a great
variety of conditions having in common an elevated intraocular pressure
and optic nerve damage, conditions
that can be categorized as primary
congenital or juvenile glaucoma, gla-
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ucoma associated with congenital
ocular or systemic anomalies and
glaucoma secondary to acquired causes.
Childhood glaucoma represents a
challenge both from a clinical and
a surgical point of view. There are
some cases when, from the very ﬁrst
ophthalmological visit, cooperation,
examination or diagnostic difﬁculties
can arise. Furthermore, the physician
can ﬁnd himself facing the dilemma
of prescribing a certain type of local
antiglaucoma treatment, although
establishing the surgical intervention requires no delay and the correct
indication must be ascertained: an
angle procedure or a ﬁltration procedure. Hence, for the right surgical
approach, recognizing the type of
glaucoma or the physiopathological
mechanism is mandatory.
For the following phase, surgery
is the physician’s biggest challenge, because it requires a very good
knowledge of the anatomical differences between a child’s vs. an
adult’s eye, a normally conﬁgured
vs. a glaucomatous eye and the anatomy of the irido-corneal angle, and
also having the necessary glaucoma surgery experience, the surgical
dexterity and the ability of managing
the possible postoperative complications.
In the end of the therapeutic process,
one must keep in mind yet another
challenge: as this represents a chro-

nic afﬂiction, there is no well-deﬁned
ﬁnish line. Thus, guaranteeing for a
certain visual prognostic is a difﬁcult
thing to do and a long term follow up
of this young patients, having a long
lifespan, is needed for the rest of life.
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IRIDOCORNEAL
ENDOTHELIAL SYNDROME
Clemens Vass
Vienna, Austria

The presentation will give an overview
of iridocorneal endothelial syndrome
(ICE-syndrome), a rare disease entity characterized by proliferative and
structural abnormalities of the corneal endothelium, progressive obstruction of the iridocorneal angle, and iris
anomalies such as atrophy, corectopia, and polycoria. Depending on the
site of the most prominent signs there are three subtypes: progressive
iris atrophy, Cogan-Reese syndrome
and Chandler syndrome. Diagnosis,
differential diagnoses and therapeutic strategies will be presented.
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DEEP LEARNING AND
GLAUCOMA DIAGNOSIS
Leopold Schmetterer

ucoma progression. Whereas this
development opens interesting perspectives for the future many hurdles
still need to be taken before it is implemented in daily healthcare.

Singapore Eye Research Institute

With the advent of computer graphic processing units, improvement
in mathematical models and availability of big data, artiﬁcial intelligence using machine learning and deep
learning techniques have achieved
robust performance for potential
application across many industries,
including social-media, the internet
of things, the automotive industry
and healthcare. In medicine, most of
the progress of artiﬁcial intelligence
systems has been demonstrated in
image-centric specialties such as radiology, dermatology and pathology.
There is also increasing interest in artiﬁcial intelligence in ophthalmology.
In ophthalmology artiﬁcial intelligence solutions are particularly interesting, because currently used imaging
biomarkers such as retinal nerve ﬁber layer thickness or ganglion cell
complex show limited sensitivity and
speciﬁcity. New studies have shown
deep learning systems are effective
in detecting glaucoma using imagebased data such as fundus photographs and optical coherence tomography. Additionally, the application
of intelligence to Humphrey visual ﬁelds may be useful in detecting gla-

NITRIC OXIDE DONATING
DRUGS IN GLAUCOMA
THERAPY
Gerhard Garhöfer
Department of Clinical Pharmacology,
Medical University of Vienna, Austria

The reduction of intraocular pressure (IOP) is the only recognized therapy for the treatment of glaucoma and
therefore an important target for the
development of new glaucoma therapies. IOP is determined by the equilibrium of aqueous humor production
and outﬂow through either the trabecular meshwork or the uveoscleral
outﬂow pathway. There is increasing
evidence now that nitric oxide (NO)
plays a major role in the regulation
of IOP by directly acting on the trabecular meshwork and thereby lowering IOP. Taking advantage of this
mechanism, newly designed NO donating drugs combine the IOP lowering effect of known substances with
the trabecular meshwork outﬂow increasing effect of NO.
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EXTRACŢIA
CRISTALINULUI
TRANSPARENT – PRIMA
LINIE DE TRATAMENT
CHIRURGICAL LA
PACIENŢII CU GLAUCOM
PRIMITIV
Adrian Găvănescu, Adrian Burloiu
Departamentul de Oftalmologie, Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”, București

Introducere: Creșterea în volum a
cristalinului o dată cu înaintarea în
vârstă, determină deplasarea anterioară a diafragmei irido-cristaliniane,
îngustând unghiul camerular. Pentru
pacienții cu glaucom având modiﬁcări importante a capului nervului optic (C/D>0,7), orice unitate presională adițională poate provoca progresia
defectelor funcționale. Scopul acestei lucrări este de a evidenţia beneﬁciile extracției cristalinului transparent ca prima linie de tratament chirurgical la pacienții cu glaucom primitiv.
Materiale și metode: Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 52 de ani
cu glaucom primitiv cu unghi deschis
de 4 ani, în tratament maximal la ambii ochi (AO). La prezentare, ochiul
drept (OD) cu acuitate vizuală cu corecţie maximă (AV) este 1 pe scala Decimală și cristalin transparent,
raport C/D=0,6, tensiune intraoculară (TIO) OD=18 mmHg, câmp vizual
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computerizat cu mean deviation (MD)
de -8,62Db, gonioscopie unghi gradul 2-3 Schaffer în toate cadranele.
La ochiul stâng (OS) AV este 0,9 pe
scala Decimală și cristalin transparent, raport C/D=0,8, TIO OS=16mm
Hg, MD de -11,34Db, gonioscopie
unghi gradul 3 Schaffer în toate cadranele. Se practică la AO extracția
cristalinului transparent și implant de
cristalin artiﬁcal de cameră posterioară.
Rezultate: Postoperator, AV OD=1,
AV OS=1, TIO OD=15 mmHg, TIO
OS=12 mmHg sub acelasi tratament
hipotensor local. Gonioscopia evidenţiază la AO unghi grad 3 Schaffer
în toate cadranele, iar câmpul vizual
este staţionar. Pacientul se aﬂă sub
monitorizare teritorială și revine la
controale periodice în vederea măsurării TIO AO și urmărirea progresiei
glaucomului prin câmp vizual computerizat.
Concluzii: înlocuirea cristalinului natural cu unul artiﬁcial determină, prin
volumul comparativ mai mic, modiﬁcarea conformației unghiului camerular, diafragma irido-cristaliniană
deplasându-se posterior. Consecința
clinică se traduce printr-o diminuare
a tensiunii intraoculare cu 3-5mm Hg.
De aceea recomandăm la pacienții
peste 40 de ani cu glaucom primitiv și C/D>0,7 extracția cristalinului
transparent ca prima linie de tratament chirurgical.
Cuvinte-cheie: cristalin transparent,
tratament chirurgical, glaucom.

CAZURI CLINICE (II)

CLEAR LENS EXTRACTION
– FIRST LINE OF SURGICAL
TREATMENT FOR PRIMARY
GLAUCOMA PATIENTS
Adrian Gavanescu, Adrian Burloiu
Department of Ophthalmology,
„Nicolae Malaxa” Clinical Hospital,
Bucharest

Introduction: Age-related increase
of lens volume determines the anterior displacement of the irido-crystalline diaphragm, narrowing the angle.
For glaucoma patients with signiﬁcant changes of the optic nerve head
(C/D ratio> 0.7), any additional pressional unit may cause progression
of functional defects. The purpose
of this paper is to highlight the beneﬁts of clear lens extraction as ﬁrst line
of surgical treatment in patients with
primary glaucoma.
Material and methods: We present
the case of a 52-year-old male with
primary glaucoma for 4 years, with
maximum local hypotensive treatment both eyes (BE). At presentation,
the right eye (RE) has best corrected visual acuity (VA) of 1 and clear
crystalline lens, C/D ratio = 0.6, intraocular pressure (IOP) RE = 18mm Hg,
computerized visual ﬁeld mean deviation (MD) of -8.62Db, gonioscopy
shows 2-3 degree Schaffer angle in
all quadrants. On the left eye (LE) VA
is 0.9 and clear crystalline lens, C/D

ratio = 0.8, IOP LE = 16mm Hg, MD
-11.34Db, gonioscopy shows grade 3
Schaffer angle in all quadrants. It is
practiced at BE clear lens extraction
and posterior chamber artiﬁcial lens
implant.
Results: Postoperative, VA RE = 1,
VA LE = 1, IOP RE = 15mmHg, IOP
LE = 12mmHg under the same local
hypotensive treatment. Gonioscopy highlights on BE grade 3 Schaffer
angle in all quadrants and stationary
visual ﬁeld. The patient is under territorial monitoring and returns to periodic follow-ups to measure IOP BE
and monitor the progression of glaucoma through computerized visual
ﬁeld.
Conclusion: Replacing the natural
lens with an artiﬁcial lens determines,
by comparatively smaller volume, the
modiﬁcation of the angle conﬁguration, the irido-crystalline diaphragm
moving backwards. The clinical consequence is a decrease in intraocular
pressure by 3-5 mm Hg. Therefore,
we recommend for patients with primary glaucoma and C / D> 0.7, clear
lens extraction as ﬁrst line of surgical
treatment in patients over 40 years of
age.
Keywords: clear lens, surgical treatment, glaucoma.
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GLAUCOM PRIMITIV CU
UNGHI ÎNCHIS ASOCIAT
CU DISTROFIE MACULARĂ
EREDITARĂ BEST-LIKE,
FORMA AUTOZOMAL
RECESIVĂ
Crenguța Feraru1,2, Anca
Pantalon2, Daniel Brănișteanu1
1

2

Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf. Spiridon”, Iași

Scop: Prezentarea particularităților
diagnostice și evoluția clinică atipică
a acestei forme de glaucom cu unghi
închis.
Material și metodă: Pacient B.E.,
sex feminin, diagnosticată la vârsta
de 29 de ani cu glaucom primitiv cu
unghi închis prin iris în platou asociat cu o distroﬁe eredidară maculară
Best-like. Se prezintă particularitățile
diagnostice pentru cele două afecțiuni și evoluția sub tratamentele seriate.
Particularitatea cazului: Asociere
între o formă mai rară de glaucom cu
unghi închis și o patologie ereditară
maculară care induce o evoluție atipică a parcursului terapeutic.
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OPEN ANGLE
GLAUCOMA – CLINICAL
ASSOCIATION WITH
AUTOSOMAL RECESIVE
BESTROPHINOPATHY
Crenguta Feraru1,2, Anca
Pantalon2, Daniel Branisteanu1
1

„Grigore T. Popa” University of
Medicine and Pharmacy, Iasi

2

„Sf. Spiridon” Emergency County
Clinical Hospital, Iasi

Aim of the study was to emphasize
the clinical particularities and atypical course in patient with closed angle glaucoma.
Material and method: Female patient, aged 29, diagnosed with closed angle glaucoma by plateau iris
mechanism and in whom we found an
association with a rare form of Bestlike macular hereditary dystrophy
(autosomal recesive bestrophinopathy).
Case particularity resides in a rare
association between two clinical entities: closed angle glaucoma and
macular hereditary pathology, which
triggers an atypical evolution in this
patient.
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PARTICULARITĂŢI
EVOLUTIVE ALE
PACIENŢILOR CU UNGHI
ÎNGUST
Alina Gheorghe, Alina Ciocalteu,
Nicoleta Popescu, Dorian Fumarel,
Jihane Ellorhaoui
Spitalul Clinic de Urgențe
Oftalmologice, București

Fața glaucomului se schimbă. Noi
progrese ale cercetării, dar și ale tehnicilor chirurgicale au dus la noi abordări în înțelegerea, tratarea și oprirea
evoluției glaucomului. Terminologia
recent adoptată a glaucomului cu
unghi îngust și a închiderii acute a unghiului subliniaza mai mult mecanismele ﬁziopatologice și conﬁgurația
anatomică deosebită, ce stau la baza
acestei afecțiuni. Distincția între faza
acută a creșterii tensiunii intraoculare și apariția neuropatiei optice este
din ce în ce mai clară; de fapt conduita terapeutică modernă încearcă să
împiedice apariția neuropatiei optice
prin tratarea bolii închiderii unghiului.
Noi clasiﬁcari ale tipului unghiului, ale
unghiului ingust si tratamentele propuse pentru acest spectru de patologii incearca sa gaseasca raspunsuri
la intrebari importante: Inchiderea
unghiului poate ﬁ prevenita in toate
cazurile? De ce se inchide unghiul?

Lucrarea își propune să prezinte diferite tipuri de închidere ale unghiului, în diferite momente ale bolii și
evoluția lor după terapie LASER și terapie chirurgicală (Facoemulsiﬁcare).

CLINICAL PECULIARITIES
OF PATIENTS WITH
NARROW ANGLE
CONFIGURATION
Alina Gheorghe, Alina Ciocalteu,
Nicoleta Popescu, Dorian Fumarel,
Jihane Ellorhaoui
Clinical Hospital of Ophthalmological
Emergencies, Bucharest

The face of glaucoma is changing.
New advances in research and in
surgical techniques development
have led to new approaches in understanding, treating and stopping
the evolution of glaucoma disease. Recently adopted terminology of
narrow-angle glaucoma and acute
angle closure disease highlights the
pathophysiological mechanisms and
the particular anatomical conﬁguration that is underlying this condition.
The distinction between the acute
phase and the appearance of optical neuropathy is becoming clearer;
In fact, modern therapeutic behavior
attempts to prevent the appearance
of optic neuropathy by treating angle-closure disease.
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New classiﬁcations of narrow angle, of the type of narrow angle and
new proposed treatments for this
spectrum of pathologies try to ﬁnd
answers to important questions: Can
angle closure be prevented in all cases? Why is the angle closing?
The paper aims to show different
types of narrow angle closure at different times of the disease and their
evolution after LASER therapy and
surgical therapy (Phacoemulsiﬁcation).
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GLAUCOM MALIGN PREZENTARE DE CAZ
Alin Ștefănescu-Dima, Andreea
Tănasie, Maria Mercuț, Irina
Mercuț, Carmen Mocanu
Secția Oftalmologie, Spitalul Clinic
Județean de Ugență, Craiova

Scop: Prezentăm un caz de glaucom
malign la o pacientă cu pseudofakie
de camera posterioară (CP), fără istoric de glaucom, rezolvat prin vitrectomie anterioară prin pars plana.
Prezentare de caz: O pacientă de
80 de ani se prezintă în serviciul UPU
acuzând dureri ale ochiului stâng
(OS) de 5 zile, care s-au accentuat
progresiv, iar în ziua prezentării, a observat scăderea marcată a acuității
vizuale. La prezentare, acuitatea vizuală la OS a fost percepția luminii, iar tensiunea intraoculară (TIO)
80mmHg. Biomicroscopic, la OS, am
observat edem cornean,cameră anterioară (CA) absentă, pseudofakie
de CP. Ultrasonograﬁa nu a arătat
modiﬁcări ale retinei și vitrosului. S-a
practicat iridotomie laser YAG și s-a
instituit tratament intravenos cu manitol 20%, local timolol, brimonidină
și cicloplegice. După 12 ore, în ciuda unor iridotomii permeabile, TIO la
OS a fost 55 mmHg, CA absentă cu
persistența edemului cornean. A fost
formulat diagnosticul de glaucom
malign și s-a practicat capsulotomie

laser YAG, fără rezoluție a semnelor
și simptomelor. La 24 de ore după
prezentare, s-a efectuat vitrectomie
anterioară prin pars plana. Postoperator, profunzimea CA a crescut, iar
TIO a scăzut la 20 mmHg. Pacienta
a fost externată după o săptămână
cu percepția mișcării mâinii, TIO 20
mmHg, CA de profunzime normală și
edem cornean redus. La o lună postoperator, edemul cornean s-a remis,
CA de profunzime normală, acuitatea
vizuală a fost 2/50, TIO 20 mmHg.
Concluzii: Glaucomul malign este o
patologie rară, care poate duce rapid la pierderea vederii, descrisă ca
o complicație la pacienții cu pesudofakie de CP. Deși în literatură au fost
descrise cazuri soluționate cu cicloplegice și capsulotomie laser YAG, în
cazul pacientei noastre a fost nevoie de vitrectomia anterioară prin pars
plana pentru remiterea semnelor și
simptomelor.
Cuvinte cheie: glaucom malign, iridotomie laser, cicloplegice, vitrectomie anterioară prin pars plana.
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MALIGNANT GLAUCOMA A CASE REPORT
Alin Stefanescu-Dima, Andreea
Tanasie, Maria Mercut, Irina
Mercut, Carmen Mocanu
Department of Ophthalmolgy,
Emergency County Clinical Hospital,
Craiova

Purpose: To report a case of malignant glaucoma in a pseudophakic
patient, with no history of glaucoma,
resolved through pars plana anterior
vitrectomy.
Case presentation: A 80 yearold female patient presented in our
Emergengy Department after a ﬁve
day history of pain in her left eye
(LE). In the last day, the patient noticed severe visual loss and increased
pain. Visual acuity was light perception and Goldman tonometry was 80
mmHg in her LE. The biomicroscopy revealed corneal edema, absent
central and peripheral anterior chamber (AC) and posterior chamber (PC)
pseudofak. Posterior segment ultrasonography showed no vitreous or
choroidal abnormalities. A peripheral
laser YAG iridotomy was performed
and the patient was treated with intravenous 20% manitol, topical timolol, topical brimonidine and topical
cicloplegics. 12 hours later, despite
the presence of a patent iridotomy,
intraocular pressure (IOP) in the LE
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was 55 mmHg, absent AC with corneal edema. The diagnosis of malignant glaucoma was made and laser
YAG capsulotomy was performed
with no resolution of symptoms and
signs. 24 hours later, we performed
pars plana anterior vitrectomy. Postoperatively, the AC depth increased
and the IOP came down to 20mmHg.
The patient was discharged after a
week with hand movement perception visual acuity in her LE, 20 mmHg
IOP, decreased corneal edema and
normal depth AC. After a month, the
corneal edema resolved, the visual
acuity was 2/50, IOP was 20mmHg
and the AC had a normal depth.
Conclusion: Malignant glaucoma
is a rare, sight threatening condition, reported in pseudophakic eyes.
Although, the literature describes cases solved by cicloplegics and laser
YAG capsulotomy, our patient needed pars plana anterior vitrectomy
for resolution of signs and symptoms.
Keywords: Malignant glaucoma, laser iriotomy, cicloplegics, pars plana
anterior vitrectomy.
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VITRECTOMIA
ANTERIOARĂ – OPŢIUNE
TERAPEUTICĂ LA
PACIENŢII CU GLAUCOM
Adrian Găvănescu, Adrian Burloiu
Departamentul de Oftalmologie,
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”,
București

Introducere: Tratamentul medicamentos local al pacienților glaucomatoși poate necesita uneori adiția
inhibitorilor de anhidrază carbonică cu administrare orală pentru potențarea efectului hipotensor. Aceștia
din urmă acționează prin scăderea
volumului vitrean, reducând astfel
stresul mecanic asupra capului nervului optic. Scopul acestei lucrări
este de a evidenția efectele vitrectomiei anterioare la pacienții cu glaucom.
Materiale și metode: Expunem cazul unei femei în vârstă de 64 de ani
cu glaucom primitiv cu unghi îngust
de 7 ani, în tratament maximal la ambii ochi (AO). La prezentare, ochiul
drept (OD) cu acuitate vizuală cu corecţie maximă (AV) este 0,7 pe scala Decimală și discrete opacități cristaliniene, raport C/D=0,8, tensiune
intraoculară (TIO) OD=26mm Hg,
câmp vizual computerizat cu mean
deviation (MD) de -15,72Db, gonioscopie unghi gradul 2 Schaffer în
toate cadranele. La ochiul stâng (OS)
AV este 0,5 pe scala Decimală și ca-

taracta cortico-nucleară, raport C/
D=0,9, TIO OS=24mm Hg, MD de
-22,46Db, gonioscopie unghi gradul
1-2 Schaffer în toate cadranele. Se
practică la AO vitrectomie anterioară
cu irigarea camerei anterioare.
Rezultate: Postoperator, TIO OD=16
mmHg, TIO OS=15mm Hg sub tratament hipotensor local cu combinație
ﬁxă de -blocant și inhibitor de anhidrază carbonică. Gonioscopia evidenţiază la AO unghi grad 3 Schaffer
în toate cadranele, iar câmpul vizual
este staţionar. Pacientul se aﬂă sub
monitorizare teritorială și revine la
controale periodice în vederea măsurării TIO AO și urmărirea progresiei
glaucomului prin câmp vizual computerizat.
Concluzii: Vitrectomia anterioară
efectuată la pacienții cu glaucom are
un efect asemănător cu cel determinat de inhibitorii de anhidrază carbonică administrați oral. Prin reducerea volumului vitrean, perfuzia capului nervului optic este facilitată,
diminuându-se stresul mecanic de
compresie de la acest nivel. Totodată, dimensiunea camerei anterioare
crește, iar unghiul camerular are o
deschidere comparativ mai mare decât înainte de intervenția chirurgicală.
De aceea recomandăm vitrectomia
anterioară la pacienții cu glaucom
ca opțiune terapeutică de reducere a
tensiunii intraoculare.
Cuvinte-cheie: vitrectomie anterioară, glaucom.
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ANTERIOR VITRECTOMY
– THERAPEUTIC OPTION
FOR GLAUCOMA PATIENTS
Adrian Gavanescu, Adrian Burloiu
Department of Ophthalmology,
„Nicolae Malaxa” Clinical Hospital,
Bucharest

Introduction: Local hypotensive
treatment of glaucoma patients may
sometimes require the addition of
oral carbonic anhydrase inhibitors
to potentiate the hypotensive effect.
These latter work by lowering the
vitreous volume, thus reducing the
mechanical stress on the optic nerve head. The purpose of this paper is
to highlight the effects of anterior vitrectomy in glaucoma patients.
Material and methods: We report
the case of a 64-year-old woman
with primary closed-angle glaucoma for 7 years with maximum local
hypotensive treatment in both eyes
(BE). At presentation, the right eye
(RE) has best corrected visual acuity (VA) of 0.7 and discrete crystalline
opacities, ratio C/D = 0.8, intraocular
pressure (IOP) RE = 26 mm Hg, computerized visual ﬁeld with a mean deviation (MD) of -15.72Db, gonioscopy
shows grade 2 Schaffer angle in all
quadrants. On the left eye (LE) VA is
0.5 and cortico-nuclear cataract, C/D
ratio = 0.9, IOP LE = 24mm Hg, MD
-22.46Db, Schaffer 1-2-degree angle
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on gonioscopy in all quadrants. It is
practiced anterior vitrectomy in BE.
Results: Postoperative, IOP RE =
16mm Hg, IOP LE = 15mm Hg under local hypotensive treatment with
ﬁxed combination of -blocker and
carbonic anhydrase inhibitor. Gonioscopy highlights grade 2 Schaffer
angle in all quadrants and stationary
visual ﬁeld. The patient is under territorial monitoring and returns to periodic follow-ups to measure IOP BE
and monitor the progression of glaucoma through computerized visual
ﬁeld.
Conclusion: Anterior vitrectomy in
glaucoma patients has a similar effect
to that determined by oral carbonic
anhydrase inhibitors. By reducing
vitreous volume, optic nerve head
perfusion is facilitated, reducing the
mechanical stress of compression at
this level. At the same time, the volume of the anterior chamber increases and the angle has a comparatively larger opening than before the
surgery. Therefore, we recommend
anterior vitrectomy in glaucoma patients as a therapeutic option to reduce intraocular pressure.
Key words: anterior vitrectomy, glaucoma.
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ATROFIA PROGRESIVĂ
(ESENŢIALĂ) DE IRIS - CAZ
CLINIC Horia Stanca1,2, Elena Suvac1,
Bogdana Tăbăcaru1,2, C. Maftei1,
Monica Bordaș1, Cristina Culea1,
Alina Lazăr1, Silvia Costin1,
G. Apostol1, Antonia Ranetti1

PROGRESSIVE (ESSENTIAL)
IRIS ATROPHY - CLINICAL
CASE Horia Stanca1,2, Elena Suvac1,
Bogdana Tabacaru1,2, C. Maftei1,
Monica Bordas1, Cristina Culea1,
Alina Lazar1, Silvia Costin1,
G. Apostol1, Antonia Ranetti1

1

Secția Clinică de Oftalmologie,
Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr.
Agrippa Ionescu”, București

1

Eye Clinic, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”
Emergency Hospital, Bucharest

2

2

Departamentul de Oftalmologie,
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila”, București,
România

Department of Ophthalmology, „Carol
Davila” University of Medicine and
Pharmacy, Bucharest

Atroﬁa esențială de iris este o afecțiune rară, progresivă caracterizată prin anomalii de poziție a pupilei,
zone de atroﬁe iriană și/sau găuri în
iris. Este în general unilaterală și cu
evoluție lentă. Alte elemente particulare includ apariția sinechiilor anterioare periferice, edemul corneean
și/sau anomalii ale endoteliului cornean. Toate aceste elemente duc la
creșterea presiunii intraoculare (glaucom) și pierderea vederii. Prezentăm
cazul clinic al unei paciente aﬂate în
urmărire de 5 ani, care ne-a pus o
multitudine de probleme terapeutice
incomplet rezolvate încă.

Essential iris atrophy is a very rare,
progressive disorder of the eye characterized by a pupil that is out of
place and/or distorted areas of degeneration on the iris (atrophy), and/
or holes in the iris. This disorder most
frequently affects only one eye (unilateral) and develops slowly over time.
Other features of essential iris atrophy
may include the attachment of portions of the iris to the cornea (peripheral anterior synechiae), swelling of
the cornea (corneal edema), and/or
abnormalities in the cells lining the
cornea (corneal endothelium). These
changes may lead to increased pressure in the eye (glaucoma) and vision loss. We are presenting a clinical
case, a 46 years old woman, which
has been followed up for 5 years and
posed us a lot of therapeutical problems incompletely solved yet.
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EVOLUŢIE NEDORITĂ ÎN
CAZUL UNUI GLAUCOM
SECUNDAR UVEITIC
Cristina Nicula, Corina Scorobet
Departamentul de Oftalmologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Cluj-Napoca

Prezentăm cazul unei paciente de
25 de ani diagnosticată în copilărie cu artrită juvenilă idiopatică tratată cu steroizi. După repetate puseuri de uveită anterioară, compensate prin tratament local cu Cosopt
timp de 5-6 ani, dezvoltă glaucom
secundar uveitic. După această perioadă, presiunea intraoculară ( PIO)
crește până la 28 mmHg, motiv pentru care se efectuează trabeculectomie la ambii ochi, cu compensarea
PIO. La 6 luni postoperator se practică la ambii ochi facoemulsiﬁcare cu
implantare de cristalin artiﬁcial. Postoperator, evoluția este favorabilă curecuperarea în totaltate a vederii. La
un an postoperator reumatologul decide înlocuirea tratamentului cu steroizi cu Metotrexat. La o săptămână
apare o creștere dramatică a PIO
la 60 mmHg. Cu tot tratamentul local și general medicamentos și, ulterior, urmat de trabeculectomie se
instalează atroﬁa optică, cu pierderea functionalității OD. În următorii
3 ani urmeaza tratament local la AO
cu Cosopt și Brimonal. În urmă cu 2
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luni apare o creștere presională la
OS la 30 mmHg și se decide inplantarea unui șunt Ex-Press. Postoperator, PIO ajunge la 17mmhg fără tratament local.

UNDESIRABLE EVOLUTION
IN A CASE SECONDARY
UVEITIC GLAUCONA
Cristina Nicula, Corina Scorobet
Department of Ophthalmology,
Emergency County Clinical Hospital,
Cluj- Napoca

We present a case of a 25 years old
patient diagnosed in childhood with
juvenile idiopathic arthritis treated
with steroizi .After repeated episodes of anterior uveitis she developed
a secondary uveitic glaucoma treated with Cosopt for 5-6 years. After this period the IOP increase to 28
mmHg so it was decided the trabeculectomy at both eyes. At 6 months
after that it was performed at both
eyes facoemusiﬁcation with intraocular lens implantation with good
evolution. After one year the rheumatologist decided to replace the steroids treatment with Metotrexat. After
one week appears a dramatical IOP
increase to 60 mmHg which despite
the local, general treatment followed
by trabeculectomy give rise to optical atrophy. In the following 3 years
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the IOP was compensated with local
treatment of Cosopt and Brimonal
Two months ago it appeared an increase in IOP at LE to 30 mmHg. We
decided to implant an Ex-Press device with a good evolution regarding
the decrease of IOP.
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MICROPERIMETRIE

MICROPERIMETRY
COURSE
Leopold Schmetterer
Singapore Eye Research Institute

Microperimetry is a technique to
assess retinal sensitivity while the
fundus of the eye can be directly visualized. As such it allows for correlating structural changes related to
macular pathology with functional
abnormalities. Early macular function
loss in age-related macular degeneration (AMD) can be detected using
microperimetry before visual impairment is established with other techniques. It has nowadays become a
common way to measure macular
function in the course of AMD and
other retinal disease. The microperimetry technology has rapidly progressed over the past 30 years and
novel instruments are user-friendly
and easily applicable in clinical routine. Whereas the ﬁrst microperimeter
manufactured by Rodenstock Instruments was difﬁcult to use because
it had no eye-track system and stimulus presentation was semi-automated, the novel systems are more
user-friendly. The Nidek Micro Perimeter 3 (MP-3) offers a wide measurement range, auto tracking and auto
alignment, feedback exam for visual
rehabilitation, ﬁxation test, a high-resolution non-mydriatic fundus came106

ra, and scotopic microperimetry. The
course will give an introduction into
the various opportunities of this technology.

