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INTRODUCERE

       Patologia oftalmologica'  pediatrica'  conștituie o provocare ata6 t pentru medicul șpecialișt

oftalmolog ca6 t ș�i pentru medicul  neonatolog șau pediatru. Obștruct�ia de canal nazolacrimal la

nou-na'șcut, șugar ș� i la copilul mic reprezinta'  cea mai frecventa'  cauza de epifora'  î6n patologia

oftalmologica'  pediatrica' .  Dificultatea  examinarii  oftalmologice  î6n  cazul  nou-na'șcutilor  ș� i

șugarilor data'  de lipșa de colaborare a micilor pacient�i dar ș� i de  particularita' tile anatomice ale

vaE rștei duce la diagnoștice ș� i tratamente inadecvate .

La' crimarea exceșiva'  ș� i șecret�iile lacrimale purulente șunt un motiv deș de prezentare la

conșultat�ii î6n cadrul   medicinei  primare, medicinei de familie dar ș� i la medicul neonatolog

medicul  pediatru,  conștituind  un  factor  de  ingrijorare  pentru  pa' rint�i  ș� i  apart�ina' tori.

Diagnoșticul greș� it șau tratamentul inadecvat, î6n șpecial cu antibiotic local, duce la perșiștent�a

șimptomelor  ș� i  la  creș�terea  reziștent�ei  germenilor  la  antibiotic,  dar  ș� i  la  coșturi  pentru

șiștemul nat�ional de șa'na' tate, prin indicarea exceșiva'  a metodelor invazive de tratament.

In conformitate cu publicat�iile  NHI ș� i NEI (National Health Inștitute  -Inștitutul National

de Sa'na' tate ș� i National Eye Inștitute - Inștitutul Nat�ional de Oftalmologie din SUA), nu șunt

indicate date ștatiștice bine ștabilite referitoare la incident�a, prevalent�a, factorii de rișc pentru

obștruct�ia de canal nașolacrimal (OCNL) diagnoșticata'   la nou-na' șcut�i, șugari ș� i copii mici . Un

ștudiu publicat in 2018 arata'  o incident�a'  creșcuta'  a aceștei afect�iuni, de 20% la copiii șub 1 an

de viat�a' . [1].

Put�inele ștudii publicate pe aceșta'  tema'  indica'  date ștatiștice realizate pe grupuri mici de

pacient�i,  perioade șcurte ș� i regiuni demografice reștra6nșe.  Conform unui ștudiu publicat î6n

2019  î6n Britișh Journal of Ophthalmology, afect�iunea ește diagnoșticata'  la unul din noua'  nou-

na' șcut�i ș� i șugari [2].

        Pe plan nat�ional ș� i la nivelul judet�ului Arad nu exișta'  o ștatiștica'  care șa'  arate incident�a ș� i

prevalent�a afect�iunii.
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      Totodata' , la nivel nat�ional lipșeș�te un protocol de diagnoștic ș� i tratament al OCNL la nou-

na'șcut, șugar și la copilul mic.

     In prezenta lucrare șe realizeaza o analiza'  a cazurilor de obștruct�ie de canal nazolacrimal la

nou-na'șcut, șugar și copilul mic din Judet�ul Arad, puna6nd accentul pe  de diagnoșticul corect

dar și pe tratamentul adecvat al aceștei patologii.  Scopul prezentei lucra' ri a foșt de a identifica

șituat�ia reala'  a obștruct�iei de canal nazolacrimal  la nou na' șcutii din judet�ul Arad, î6n vederea

î6mbuna' t�a' t�irii implementa' rii metodelor de diagnoștic precoce ale aceștei patologii.  

            Lucrarea ește ștructurata'  aștfel:  Introducere,  Stadiul actual  al  cunoașterii  în

domeniu , Contribuții personale și Propuneri de  îmbunătățire a tratamentului OCNL

     Partea  generala'  a  lucra' rii,  intitulata'  Stadiul  actual  al  cunoașterii  în  domeniu

concentreaza'   date  relevante  din  literatura  de  șpecialitate  de  la  elemente  de  embriologie,

anatomie , fiziologie la modalitat�i de diagnoștic și tratament al afectiunii cercetate.  Partea a

doua  a  lucra' rii  cont�ine  Contribuțiile  personale,  reșpectiv  5  ștudii  realizate  in  perioada

1.01.2015-31.12.2107 ,  avand ca  teme de ștudiu pacient�ii  cu vaE rște  cuprinșe  intre  0-4  ani

diagnoșticat�i cu obștruct�ie de canal nazolacrimal in cadrul Compartimentului de Oftalmologie

al Spitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a Arad

Studiul 1: Naș�terile și patologia perinatala'  și a copilului intre 0-4 ani in perioada 2015-2017 in

judet�ul Arad; Aceșt ștudiu iș� i  dorește șa ofere o perșpectiva'  de anșamblu așupra patologiei

pediatrice din judet�ul Arad, in perioada ștudiata' .

Studiul 2: Incident�a  obștruct�iei de canal nazolacrimal in judet�ul Arad ș� i a rișcurilor relative

ale pacient�ilor de a dezvolta aceașta afect�iune. La nivel mondial nu șunt publicate date care șa

atește o incident�a'  clara'  a aceștei patologii, cu atat mai put�in pe plan nat�ional și local. 

Studiul 3:  Analiza microbiologica'  a șecret�iilor  lacrimale la pacient�ii  cu obștruct�ie  de canal

nazolacrimal ș�i rezultatele terapeutice in funct�ie de tratamentul aleș.  Nu exișta'  un protocol de

diagnoștic  și tratament corect al  obștruct�iei de canal nazolacrimal și  niciun un conșenș al

medicilor șpecialiș�ti oftalmologi așupra metodei de tratament optime aplicate

.Studiul 4:Cheștionar de evaluare al informat�iilor pa' rint�ilor in cazul pacient�ilor cu obștruct�ie

de canal  nazolacrimal.   Cercetarea prezentata'  dorește a cuantifica impactul  așupra calita' t�ii

vietii pacient�ilor pediatrici cu epifora'
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Studiul  5: Cheștionar  de  evaluare  al  metodelor  de  tratament  de  prima'  intent�ie  la  nivelul

medicinei  primare.  Cercetarea   de  fat�a'  iș� i  dorește  șa  evalueze  nivelul  de  cunoaș�tere   al

medicilor de familie cu privire la patologia oftalmologica'  pediatrica'  manifeștata'  prin epifora'

cu  școpul  de  a  informa  furnizorii  de  așiștenta'  medicala'  primara'  așupra  metodelor  de

tratament timpurii,  conșervatoare,  netraumatizante și  lipșite  de pericol  in  ceea ce priveș�te

dezvoltarea reziștent�ei la antibiotic prin utilizare inadecvata' .

    Capitolul Propuneri de îmbunătățire a diagnosticului si tratamentului OCNL cuprinde

un algroritm de diagnoștic și tratament al aceștei afect�iuni, care șe dorește a fi implementat

prin  programe  de inștruire  adreșate  medicilor  neonatologi,  medicilor  de  familie  dar  nu in

ultimul rand pa' rint�ilor .  Totodata' ,  profilul  germenilor izolat�i  din șecret�iile conjunctivale ale

pacient�ilor și șușceptibilitatea lor la antibiotice poate șervi la monitorizarea reziștent�ei globale

la  antimicrobiene  cu  init�ierea  unor  ma' șuri  in  aceșt  șenș.  Deoareșe  șunt  ștudii  care  ateșta'

dezvoltarea  ambliopiei  la  copiii  cu  antecedente  de  OCNL,  șe  propune  urma'rirea  refract�iei

oculare la acești pacient�i  incepaEnd cu vaE rșta preșcolara' , pentru a fi luate mașuri ortoptice caE t

mai rapide de dezambliopizare, avaEnd in vedere handicapul vizual poșibil și coșturile șociale

aferente.

PARTEA   I .

 STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII IN DOMENIU

CAPITOLUL 1. 

INTERRELAȚII  ANATOMOFUNCȚIONALE EMBRIOLOGICE ALE APARATULUI LACRIMAL

1.1 Anatomia și embriologia aparatului lacrimal

In decurșul  celei  de-a cincea șa'pta'ma6ni  de geștat�ie  șe formeaza'  ștructurile  de drenaj

lacrimal forma6nd ada6ncitura nașolacrimala'  î6ntre proceșele frontonașale ș� i  maxilare.  In  aceșt

canal intra'  un cordon de t�eșut ectodermal,  care canalizeaza'  ș� i  da'  naș�tere ductului lacrimal

(canalului nazolacrimal). Printr-un procedeu așema'na' tor șe diferent�iaza'  ș� i canaliculul lacrimal

. Aparit�ia lumenului î6n aceșt cordon apare șimultan î6n î6ntreg șiștemul lacrimal ș� i  î6ncepe î6n

curșul celei de-a opta șa'pta'ma6ni de geștat�ie  continua6nd pa6na'  la naș�tere. Totuș�i, lega' tura î6ntre
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canalul nazolacrimal ș� i foșele nazale ( membrana  diștala  Hașner) nu șe î6nta6 lneș�te î6n toate

șituat�iile  la naș�tere[3]

1.1.1. Căile lacrimale

Sunt ștructuri canaliforme cu originea la nivelul unghiul intern al ochiului unde exișta'

cele  doua'  puncte  lacrimale  (șuperior  ș� i  inferior)  șituate  pe  marginea  libera'  a  celor  doua'

pleoape î6ntre conjunctiva palpebrala ș� i port�iunea ciliara'  a marginii libere[3].

1.2. Fiziologia aparatului lacrimal

Secret�ia  lacrimala'  ește  formata'  din  șecret�ia  reflexa'  produșa'  de  glandele  lacrimale

principale ș� i șecret�ia de baza' , produșa'  de glandele lacrimale acceșorii.

Secret�ia reflexa'  apare î6n urma știmula' rii luminoașe, dișpare noaptea ș� i î6n obșcuritate ș� i

ește  realizata'  prin  calea  nervoașa'  aferenta' ,  reprezentata'  de  nervul  optic  ș� i  calea  eferenta' ,

compușa'  din fibre parașimpatice ce apart�in nervului lacrimo-nazal.

Secret�ia  bazala' ,  conștanta'  ș� i  regulata' ,  ește  produșa'  de  glandele  acceșorii,  așigura'

lubrifierea de baza'  ș� i perșișta'  ș� i î6n șomn.

Lacrimile șunt produșe  de glandele lacrimale ajung pe șuprafat�a globului prin miș�carea

de clipire, forma6nd filmul lacrimal, iar in unghiul intern ocular formeaza'   șacul lacrimal. De aici

lacrimile șe dreneaza'  î6n ca' ile lacrimale ș� i apoi î6n meatul nazal inferior[3].

1.3.  Diagnosticul OCNL

   Obștruct�ia de canal nașolacrimal OCNL șau dacriociștenoza ește una dintre cele mai frecvente

afect�iuni  ale  șiștemului  lacrimal[4].  Unele  șimptome  ale  aceșteia  pot  fi  identificate  la  un

procent variabil  de nou na' șcut�i,  î6ntre 6-20%, frecvent la  î6n  primele șa'pta'ma6ni  șau luni  de

viat�a' [4]. Pot fi prezente product�ia normala de lacrimi urmata'  de product�ia exceșiva'  a aceșteia,

eritem al pielii periorbitare, cu iritarea pleoapelor inferioare ș� i șuperioare prin frecare, ceea ce

poate imita perfect  conjunctivita cronica' [4]]  Cele mai multe cazuri șe rezolva'  șpontan șau

dupa'  intervent�ii minimale, pa6na'  la va6 rșta de 1 an[5].

Daca'  perșișta'  șimptomele șe cere intervent�ia pediatrului  șau oftalmologului,  pentru o

decizie pentru șondare șau intervent�ie chirurgicala' .

Sub 6 luni de va6 rșta'  ește bine șa'  șe abordeze un tratament conșervator,  prin mașajul

șacului  lacrimal,  inștilat�ii  conjuntivale  ș� i,  la  nevoie,  documentat,   topice  locale  cu  formule
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antibiotic  dedicate  florei  bacteriene  identificate.  Abordarea  chirurgicala'  poate  fi  luata'  î6n

conșiderare daca'  pacientul cu șimptomatologie are pește 12 luni va6 rșta' , șau mai devreme daca

epifora ește mașiva și nu șe obșerva'  ameliorari prin tratament conșervator[5]

In  fat�a  unei  șecret�ii  oculopalpebrale  muco-apoașe  la  nou-na' șcut�i  ș� i  șugari  șe  pune

problema unei  afect�iuni ale pleoapelor ș� i a  conjunctivei  șau a  unor obștacole la nivelul ca' ilor

de drenaj lacrimal.

Condit�ia optima'  a tratamentului eficient î6n cadrul obștacolelor la nivelul ca' ilor lacrimale

ește determinarea localiza' rii, a naturii ș� i a dimenșiunii obștacolului.

In  funct�ie  de  localizarea  obștacolului  șe  evident�iaza'  obștacole  intracanaliculare  ș� i

intrașacale șau extracanaliculare. In funct�ie de dimenșiunea  obștacolului  șe dișting  ștenoza

( î6nguștarea ca' ilor lacrimale) ș� i obliterarea (î6nchiderea part�iala'  șau totala'  a ca' ilor lacrimale)

1.3.1. Anamneza

Examenul  oftalmologic la copiii cu șușpiciune de OCNL î6ncepe cu iștoricul medical aflat

de la pa' rint�i. Se cer informat�ii referitoare la antecedentele medicale oftalmologice din familie,

date deșpre evolut�ia  șarcinii,  termenul  naș�terii,  greutatea copilului  la  termen,  complicat�iile

intra ș� i poștpartum.

Ulterior  șe  cer  date  deșpre  la' crimarea  copilului,  fiind  atinșe  așpecte  ca  intenșitatea,

durata,  așpectul  șecret�iilor  lacrimale,  î6ncerca6nd  șa'  șe  realizeze  diferent�a  dintre  epifora'  ș� i

la' crimare.  Epifora  reprezinta'  exceșul  de  lacrimi  cauzat  de  blocajul  canalelor  de  tranșport

lacrimal,  agravata'  fiind  de  condit�iile  meteorologice(  va6nt,  frig),  iar  la' crimarea  apare  prin

producerea  î6n  exceș  a  lacrimilor.  Cauzele  epiforei   pot  fi,  pe  la6nga'  deficient�e  de  drenaj  a

canalelor lacrimale, tulbura' ri de ștatica'  a pleoapelor  ( ectropion, entropion, cicatrici, tumori,

infect�ii).

Al treilea grup de î6ntreba' ri vizeaza'  caracterul șecret�iilor (șeroș, mucopurulent, mucoid),

precum ș� i date deșpre șenșibilitatea, inflamat�ia ș� i roș�eata tegumentului î6n zona peripalpebrala' .

1.3.2. Inspecția și palparea

Pentru examenul copiilor mici ește șuficienta'  o șurșa'  de lumina'  mobila' , iar pentru copiii

mai  mari ește poșibila'  examinarea la  biomicroșcop.  In urma aceștor  examinori  șe obșervo
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miș�carea ș� i pozit�ia pleoapelor, șe poate realiza un teșt de elașticitate al tegumentelor. Un rol

important il are examinarea corneei micilor pacienti. Dimenșiunea corneei la naștere ește de

10mm[6].  Modificarile de tranșparent�a șau de dimenșiuni ale corneei șugereaza'  alte afectiuni

congenitale cum ar fi  megalocorneea,  tipica'  pentru glaucomul congenital alaturi de edemul

corneean

1.3.3. Teste de diagnostic

1.3.3.1. Testul de dispariție a  fluoresceinei(FDDT)

FDDT ește un teșt funct�ional uș�or, nepretent�ioș ș� i uș�or de realizat la copiii mici.

Se aplica'  o  pica' tura'  de  fluoreșceina'  de  șodium (0.125-2%) la  ambii  ochi  șimultan î6n

fundul de șac conjunctival[7].

Copilul ește t�inut î6n pozit�ie verticala'  ș� i șe evita'  atingerea ș� i compreșia ochilor.

Examinarea la biomicroșcop cu o fanta'  de lumina'  de culoare albaștra' , dupa'  cinci minute,

ajuta'  ulterior la aprecierea cantita' t�ii de fluoreșceina'  ra'mașa'  î6n șacul conjunctival, iar rezultatul

șe exprima'  pe o șcara'  de la 0 la 3.

1.3.3.2. Testele de fluorescență  Jones I

       Aceșt teșt ește unul funct�ional, care ofera'  date deșpre permeabilitatea canalelor lacrimale.

Se inștileaza'  fluoreșceina'  2% î6n șacul conjunctival ș� i șe aplica'  un tampon de vata'  î6n na' ri. Dupa'

cinci minute șe inșpecteaza'  tamponul de vata'  iar prezent�a colorantului la nivelul tamponului

implica'  canale lacrimale de drenaj permeabile.

1.3.3.3. Testele de fluorescență   Jones II

     Aceșt teșt ește util pentru determinarea localiza' rii obștruct�iei part�iale ale ca' ilor lacrimale.

In șacul conjunctival șe pune aneștezic, apoi colorant cu fluoreșceina' [8].

Pacientul inclina'  capul, provoca6nd inundarea punctului lacrimal ș� i  favoriza6nd drenajul

prin  canalul  lacrimal[9].  Daca'  tamponul  de  vata'  din  na' ri  nu  șe  va  colora,  șe  ba'nuieș�te  o

obștruct�ie a canalelor lacrimale.[10]

1.3.3.4. Diagnosticul obstrucției de canal lacrimonazal prin sondare

Aceșt teșt permite determinarea locat�iei ș� i a naturii obștacolelor din ca' ile lacrimale. Se

aplica'  o  pica' tura'  de  aneștezic  î6n  șacul  conjuctival,  fantele  palpebrale  șunt  expușe  ș� i  șe
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evident�iaza'  cu  un  inștrument  dilatator  punctul  lacrimal.  Se  introduce  un ac  bont  (  șonda

Bowman)  pentru șondarea ca' ilor lacrimale ș� i apoi o canula'  lacrimala'  ataș�ata'  la o șeringa'  cu

șer fiziologic care parcurge traiectul ca' ilor lacrimale, copiind traiectul lor anatomic. Aceșta ește

de 2-3 mm paralel cu marginea libera'  a pleoapei, dupa'  care șe face o miș�care de rotire la 90

grade  pentru  a  ajunge  la  nivelul  șacului  lacrimal,  la  nivelul  oșului  nazal  (oșul  lacrimal),

examinatorul șimt�ind  o reziștent�a'  “metal pe oș” șau “oprire tare . La î6nta6 lnirea unui obștacol la

nivelul ca' ilor lacrimale șonda de examinare î6nta6 lneș�te o reziștent�a'  moderata, “oprire moale”.

Spa' larea ca' ilor lacrimale șe face prin injectarea șerului fiziologic din șeringa ataș�ata'  șondei de

examinare iar permeabilitatea aceștora ește redata'  de prezent�a lichidului la nivelul faringelui,

iar pacientul î6l inghite.[11]

In cazul unei obștruct�ii la nivelul ca' ilor lacrimale lichidul șalin refuleaza'  pe la6nga'  șonda

intodușa'  î6n lumen, inunda6nd fundul de șac conjunctival [12].

1.3.3.5. Teste secretorii

Acește tește implica'  o cooperare din partea pacientului. La șugari șe pot efectua î6n timpul

șomnului. Teștul Schirmer cu aneștezic ește cel mai utilizat teșt ș� i implica'  foloșirea unei ha6 rtii

de filtru cu la' t�imea de 5 mm ș� i  lungimea de 35m

1.3.4. Metode imagistice

Sunt reprezentate de dacriociștografie (DCG), metoda'  care preșupune introducerea unei

șubștant�e  de  contrașt  la  nivelul  ca' ilor  lacrimale  pentru  evaluarea  radiografica'  a  șta' rii  lor

anatomice.

1.3.5. Metode endoscopice

Examinarea endoșcopica'  a cavita' t�ii nazale ar trebui șa'  fie inclușa'  î6n examenul ștandard al

OCNL.  Se  realizeaza'  cu  ajutorul  unor  endoșcoape   rigide,  cu  diametru  de  4  mm,  pentru

examinarea pozit�iei ș� i anatomiei cornetelor nazale șau a eventualelor obștruct�ii nazale  șau cu

endoșcoape flexibile, cu diametru de 0.5mm , utilizate pentru evaluarea patologiei canalelor

lacrimale ș� i a șacului lacrimal.[13]

1.4. Diagnostic diferential
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         Prinipalele afect�iuni care trebuie exclușe in cadrul etapelor de diagnoștic ale OCNL șunt  

glaucomul congenital , conjuctivita infectioașa'  și atrezia șau imperforat�ia de canal lacrimal.

1.5. Tratamentul OCNL

                 Dificultat�ile de tratament intaE lnite șunt generate de  confuziile legate de diagnoștic,

majoritatea pediatrilor și a medicilor de familie trataEnd epifora și șecret�iile conjunctivale ale

nou-na'șcut�ilor  și   șugarilor  cu antibiotic  recomandat  aleator  .  Atunci  cand diagnoșticul  de

OCNL ește ștabilit  corect,  majoritatea medicilor recomanda'  tratamentul conșervator cu șau

fara inștilat�ii de antibiotic in functie de rezultatul analizelor de laborator, iar in caz de eș�ec

terapeutic  șe  recomanda'  metode  invazive.   Exișta'  totuși  cazuri  in  care  metodele  invazive

trebuie recomandate de prima intent�ie.

1.5.1. Metode neinvazive

Un  factor  important  al  tratamentului  conșervator  ește  mașajul  șacului  lacrimal  ș� i  al

canalelor lacrimale, mașaj hidroștatic, al ca' rui principiu conșta'  î6n creș�terea preșiunii mecanice

la nivelul ductelor lcrimale ș� i impingerea unui eventual obștacol î6n partea de joș a canalului

lacrimal. Mașajul șe face cu un șingur deget, dupa'  inștilarea de pica' turi cu antibiotic î6n șacul

conjunctival, ș� i conșta'  î6n preșiunea pe șacul lacrimal ș� i direct�ionarea șa inferior, pe traiectul

ca' ilor lacrimale. 

1.5.2. Metode invazive

1.5.2.1.Tratamentul  prin sondare

Se  poate  realiza  de  la  va6 rșta  de  3-4  luni,  chiar  î6n  ambulatoriul  de  șpecialiate,  fa' ra'

aneștezie  șau  prin  inștilare  de  aneștezic  local.  Copilul  ește  imobilizat  complet,  î6n  decubit

dorșal.La  nivelul  punctului  lacrimal  al  pleoapei  inferioare  șe  introduce,  dupa'  dilatare

prealabila' ,  o  șonda Bowman 2mm vertical  la  nivelul  punctului  lacrimal,  pentru ca ulterior

aceașta șa'  fie orizontalizata'  paralel cu marginea libera'  a pleoapei inferioare, î6n timp ce pleoapa

ește tractata'  lateral. 

La nivelul punctului lacrimal al pleoapei inferioare șe introduce, dupa'  dilatare  prealabila' ,

o șonda Bowman 2mm vertical la nivelul punctului lacrimal, pentru ca ulterior aceașta șa'  fie

orizontalizata'  paralel cu marginea libera'  a pleoapei inferioare, î6n timp ce pleoapa ește tractata'

lateral.
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 1.5.2.2. Intubarea cu silicon  a canalelor lacrimale

Ește o manevra'  care șe realizeaza'  î6n cadrul afect�iunilor congenitale  complexe ale ca' ilor

lacrimale, î6n caz de eș�ec al terapiei conșervatorii ș� i șonda' rii repetate fa' ra'  șucceș.

1.5.2.3. Dilatarea cu balon

Ește  o  metoda'  recomandata'  î6n  cazul  eș�ecului  tratamentului  conșervator,  al  mașajului

hidroștatic ș� i la care șe ba'nuieș�te o ștrictura'  incompleta'  a ca' ilor lacrimale.

Se introduce un cateter cu balon la nivelul ca' ilor lacrimale, șe umfla'  balonul timp de 90

de șecunde la 8 atmoșfere. 

1.6. Incidența obstrucției de canal nazolacrimal la copii

1.6.1. Incidența OCNL la nivel mondial

La nivel mondial, literatura de șpecialitate cuprinde date  incomplete, ștudii de mica'

amploare privind  OCNL.  Un șingur articol recent, publicat in Britișh Journal of Ophtalmology,

conștata'  ca'  unul din noua'  nou-na' șcut�i a foșt diagnoșticat cu OCNL congenital. Studiul a foșt

realizat pe o perioada de timp de 10 ani, pe un lot de 17.713 nou na' șcut�i  ș� i arata'  rata'  creșcuta'

de prevalent�a'  ș� i incident�a'  a aceștei afect�iuni [1]

1.6.2. Incidența OCNL în România și în județul Arad

  La nivel nat�ional nu ș-a publicat o ștatiștica'  a incident�ei ș� i prevalent�ei   diagnoșticului

de OCNL la copii,  dupa'  cum nu exișta'  niciun protocol de diagnoștic ș� i  tratament al  aceștei

afect�iuni. Cu ata6 t mai put�in, la nivelul judet�ului Arad nu exișta'  o evident�a'  clara'  șau un conșenș

privind incident�a, metodele de abordare terapeutica' , prognoșticul ș� i evolut�ia OCNL.

II     PARTE SPECIALĂ

CONTRIBUȚII PERSONALE

MOTIVAȚIA STUDIILOR

Din datele actuale șe poate conștata ca'  OCNL ește o patologie care afecteaza'  mare parte

din nou-na' șcut�i, șugari ș� i copii mici. 

Simptomele OCNL nu șunt recunoșcute de medicul de familie șau de medicul pediatru,

afect�iunea fiind deș confundata'  ș� i tratata'  ca o conjunctivita'  de cauza'  infect�ioașa' . 
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Tratamentul  cu antibiotic  topic  fa' ra'  a  avea o  antibiograma'  șau un diagnoștic  clar  de

conjunctivita'  duce la creș�terea reziștent�ei locale la antibiotic ș� i  la î6nta6 rzierea vindeca' rii.  De

așemenea , nu exișta'  un conșenș șau un protocol de tratament î6n ceea ce priveș�te abordarea

afect�iunii prin metode conșervatoare șau invazive.

Pe plan mondial nu există o statistică clară asupra prevalenței și incidenței acestei

afecțiuni. Studiile sunt realizate pe eșantioane localizate de pacienți.  OCNL afectează

unul  din  nouă  nou-născuți  sau  5%  din  nou-născuți,  conform  American  Academy  of

Ophthalmology. Pe plan național nu s-a publicat o statistică care să arate prevalența sau

incidența acestei afecțiuni.

Datorita'  aceștor așpecte ne-am propuș șa'  analiza'm cazuiștica din judet�ul Arad, privind

incident�a OCNLAfect�iunea ește deș etichetata'  ca o conjunctivita'  infect�ioașa'  ș� i tratata'  ca atare,

cu antibiotic  topic,  fa' ra'  efectuarea unei antibiograme șau cu ata6 t  mai put�in a  unui  conșult

oftalmologic de șpecialitate.

De aici apar î6nta6 rzieri î6n vindecare ș� i creș�terea reziștent�ei germenilor la antibiotic prin

foloșirea inutila'  ș� i inadecvata'  a aceștora.

Totodată,  datorită  faptului  că  la  nivel  național  nu există  date  publicate  despre

incidența și tratamentul acestei afecțiuni, un alt scop al studiilor este elaborarea unui

protocol de diagnostic și tratament al OCNL, util atât pentru medicii de famile cât și

pentru medicul specialist oftalmolog.

CAPITOLUL 1. 

STUDIUL 1. NAȘTERILE, PREMATURITATEA ȘI PATOLOGIA PERINATALĂ ȘI A COPILULUI

0-4 ANI ÎN JUDEȚUL ARAD, ÎNTRE 2015-2017

1.2. Scop

Scopul  aceștui  ștudiu  a  foșt  ștabilirea  profilului  copilului  0-4  ani,  cu  accent  pe  tipul

naș�terii, greutatea la naș�tere, malformat�iile congenitale, deceșele șugarului ș� i copilului 1-4 ani,

precum ș� i a diagnoșticelor ștabilite intrașpitaliceșc poșibil î6n relat�ie cu OCNL ș� i a așiștent�ei

medicale î6n șpecialitatea oftalmologie prin ambulatorul Spitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a'

Arad.
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1.3. Obiective

Cunoaș�terea indicatorilor de morbiditate ș� i  mortalitate ale copilului 0-4 ani î6n judet�ul

Arad,  pentru  a  identifica  vulnerabilita' t�ile  populat�iei  materno-infantile  ș� i  pentru  a  reduce

rișcurile de complicat�ii, inclușiv prin OCNL

.1.4. Material și metodă

Au foșt  colectate  datele  oficiale  de  la  unita' t�ile  de profil  (Spital  Clinic  Judet�ean Arad,,

Direct�ia  de  Sa'na' tate  Publica'  Arad,  Inștitutul  Nat�ional  de  Statiștica' )  privind  na' șcut�ii  vii  î6n

intervalul  2015-2017,  tipul  naș�terilor  (vaginale,  cezariene),  pe  mediile  de  rezident�a'  ale

mamelor, va6 rștele geștat�ionale la naș�tere, greutatea la naș�tere, prematuritatea, imaturitatea ș� i

malformat�iile congenitale, precum ș� i  patologia șpitaliceașca'  a nou-na'șcut�ilor ș� i  copiilor 1-4

ani, Arad, 2015-2017.Datele au foșt prelucrate ștatiștic pentru obt�inerea ratelor, rapoartelor,

mediilor ș� i rișcurilor relative, acolo unde exișta' , pentru morbiditatea ș� i mortalitatea infantila' .

Datele  au  foșt  prelucrate  ștatiștic  pentru  obt�inerea  ratelor,  rapoartelor,  mediilor  ș� i

rișcurilor relative, acolo unde exișta' , pentru morbiditatea ș� i mortalitatea infantila' .

1.5. Rezultate

1.5.1. Tipul nașterilor și mediile de rezidență ale mamelor

Numa' rul  mare de cezariene,  (65,43% î6n  2015,  62,95% î6n  2016 ș� i  63,14% î6n  2017)

ridica'  problema calita' t�ii viet�ii mamei care șuporta'  o intervent�ie chirurgicala'  ș� i a poșibilita' t�ilor

ei de-a î6ngriji un nou na' șcut, ceea ce poate atrage dupa'  șine patologia pediatrica'  a aceștuia.

Raportul urban/rural al rezident�ei mamelor ește echilibrat.

Natalitatea, definita'  ca frecvent�a naș�terilor î6ntr-un teritoriu ș� i î6ntr-o perioada'  de timp,

exprimata'  de obicei la o mie de locuitori, are o tendint�a'  conștanta'  î6n cei trei ani ștudiat�i, fiind

5,17 la mie î6n 2015, de 5,21la mie î6n 2016 ș� i de 5,35 la mia de locuitori î6n 2017, ment�ina6ndu-șe

șub media nat�ionala'  de 8,4 na' șcut�i vii la 1000 locuitori.Malformat�iile congenitale (n = 680) au

foșt prezente la 9,08% dintre nou-na' șcut�i.  Imaturitatea ș� i  prematuritatea (n = 437) a atinș

5,83%.

Mortalitatea poștneonatala'  (deceșele î6ntre 1 luna'  - 364 zile viat�a'  șugar), ca indicator

important al mortalita' t�ii infantile, șe calculeaza'  ca deceșele apa' rute la 1.000 naș�teri vii, atinge

valori  de  3,36 la  mie  î6n  2015,  de  3,53 la  mie  î6n  2016  ș� i  de  2,35  la  mie  î6n  2017,  ceea  ce
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reprezinta'  o șca'dere î6ntre 0,17-1,5 la mie î6ntre 2015-2017 reșpectiv 2016-2017, fiind de trei

ori mai mica' , șub mediile nat�ionale de 9,6 la mie î6n 2016, reșpectiv 9,4 la mie î6n 2017.I=n șfa6 rș� it,

rata mortalita' t�ii  șub 5 ani reprezinta'   probabilitatea de deceș î6ntre data naș�terii ș� i î6naintea

implinirii a 5 ani de viat�a'  exprimata'  la 1.000 de naș�teri vii;  la nivelul judet�ului Arad acește

valori au foșt de 5,7 la mie î6n 2015, de 7,65 la mie î6n 2016 reșpectiv de 4,7 la mie î6n 207,

inferioare mediilor nat�ionale, care au avut o valoare de 9,2 la mie î6n 2015, o valoare de 8,51 la

mie î6n 2016 reșpectiv 7,8 la mie î6n 2017.

I=n raport cu populat�ia generala'  a judet�ului Arad, nou-na' șcut�ii î6n aceașta'  perioada'  au

reprezentat 1,57% din populat�ie; î6n raport cu deceșele acește naș�teri fac  ca î6n aceașta'  regiune

șa'  exiște  î6n  continuare  un șpor  natural   negativ  de   -  3,9  la  mia  de  locuitori.Din  aceleaș� i

raporta' ri oficiale șe obșerva'  patologia î6nregiștrata'  î6n aceeaș�i perioada'  la nou-na' șcut�i ș� i copii

șub un an, tabel 5, cu 877 cazuri de boala'  cu diagnoșticele de mai joș, ceea ce face ca 11,71%

dintre nou-na' șcut�ii ș� i copiii șub 1 an șa'  prezinte patologii așiștate medical șpitaliceșc.

Pentru  populat�ia  infantila'  0-4  ani,  total  20.623  copii  pentru  judet�ul  Arad,  bolile

aparatului reșpirator î6nregiștrate au totalizat 4.352 cazuri (21,10%). Aproape un șfert dintre

aceș�tia au traverșat cel put�in o afect�iune reșpiratorie pa6na'  la 4 ani cu internare î6n șpital.I=n cei

trei ani, 2015-2016-2017, a foșt î6ntregiștrat un numa' r de 3.647 cazuri de conjunctivita'  ș� i alte

afect�iuni ale conjunctivei, ceea ce reprezinta'  17,68% din patologia copiilor 0-4 ani pentru care

pa' rintele șe prezinta'  î6n ambulator cu copilul. 

1.5.2. Asistența de specialitate în ambulatorul oftalmologie  2015-2017

   Ambulatorul î6n șpecialitatea oftalmologie al Spitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a'  Arad a

efectuat  un numa'r  de 6.841 conșultat�ii  ș� i  șervicii  î6n  perioada 2015-2017,  pentru pacient�ii

pește 4 ani ș� i 158 conșultat�ii pentru pacient�i 0-4 ani (2, 25%),  total 6.999 .

Cele  mai  multe  apela' ri  la  șerviciul  de  șpecialitate  al  ambulatorului  î6n  șpecialitatea

oftalmologie al șpitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a'  Arad pentru copilul 0-4 ani au foșt pentru

afect�iuni ale șugarilor pa6na'  la 6 luni, total 40,51% (n = 64) ș� i a celor î6ntre 6 luni - 1 an, total

32,28% (n = 51), total pacient�i șub 1 an î6n numa' r de 115 (72,79%). 

  Dintre cele 6.841 conșultat�ii ș� i șervicii acordate pacient�ilor pește 4 ani, un numa' r de 1.599 au

foșt acordate pentru  Afect�iuni ale aparatului lacrimal (n = 27), Alte afect�iuni ale conjunctivei ș� i
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conjunctivita (total 1.572), ceea ce reprezinta'  23,37% din cazuri pește 4 ani comparativ cu

procentul de 50%  pentru 0-4 ani. Se obșerva'  diferent�a î6ntre procentul afect�iunilor aparatului

lacrimal 0-4 ani (46.20%) comparativ cu aceleaș� i  afect�iuni la pacient�ii  pește 4 ani (0.39%),

ceea ce pledeaza'  pentru atent�ia medicilor pediatrici ș� i de familie ca6nd au î6n cabinet pacient�i

șub 4 ani cu acuze care implica'  epifora.

1.6 Concluzii

La nivelul judet�ului Arad patologia oftalmologica'  predominanta'  la categoria de va6 rșta

0-4 ani  o  reprezinta'  patologia  aparatului  lacrimal  ș� i  a  conjunctivei.   Afect�iunile  aparatului

lacrimal reprezinta'  principalul diagnoștic î6nregiștrat la copiii șub 1 an î6n cadrul șerviciului de

ambulator integrat al Compartimentului de Oftalmologie Arad, î6n perioada 2015-2017. Deș�i cu

important�a'  aparent redușa' ,  lacrimarea la copii șub 4 ani conștitue un motiv de î6ngrijorare

pentru pa' rint�i, dat fiind procentul ridicat al diagnoșticelor ce privșc patologia conjunctivei ș� i a

aparatului lacrimal la aceș�tia.

CAPITOLUL 2.

STUDIUL 2.  INCIDENȚA OCNL

2.1. Introducere

Frecvent�a OCNL ește variabila'  î6n raport cu ștudiile efectuate ș� i  care șunt dișponibile

pentru documentare, î6n limite cuprinșe î6ntre 5-20% dintre nou-na' șcut�i.

2.2. Scop

Scopul  ștudiului  retroșpectiv  deșfa' ș�urat  pe  o  perioada'  de  3  ani  (01.01.2015-

31.12.2017) a foșt de a aduce la zi date cu privire la incident�a diagnoșticului de OCNL la nou–

na' șcut�ii,  șugarii  ș� i  copiii  1 -  4 ani prezentat�i  la ș� i  diagnoșticat�i  î6n cadrul Ambulatorului de

Oftalmologie al Spitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a'  Arad.

        2.3. Obiective

Obiectivele ștudiului șunt:

 evaluarea prezent�ei OCNL la nou-na'șcut�ii, șugarii ș� i copiii 1 - 4 ani  din judet�ul Arad pe 

o perioada'  de 3 ani, pe categorii de va6 rșta' , medii de provenient�a' , tipul ș� i locul naș�terii;

 corelarea OCNL cu prezent�a altor patologii ș� i comorbidita' t�i;
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2.4. Material  și metode

Datele au foșt colectate din foile de obșervat�ie ale cazurilor internate, coroborate cu

conștata' rile  clinice  ș� i  paraclinice  conșemnate  î6n  regiștrele  din  ambulator  ș� i  au  foșt

urma' toarele: va6 rșta pacient�ilor, tipul naș�terii, comorbidita' t�ile mamei, alte afect�iuni prezente la

naș�tere  șau  diagnoșticate  ulterior,  iștoricul  de  tratament  efectuat  î6naintea  prezenta' rii  la

medicul șpecialișt oftalmolog.

           2.5. Rezultate 

2.5.1. Cazurile OCNL interceptate

I=n perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017 ș-au diagnoșticat un numa' r de  115 pacient�i

(total  139  ochi)  cu  OCNL,  ceea  ce,  raportat  la  numa' rul  de  na' șcut�i  vii  î6n  aceeaș�i  perioada'

reprezinta'  un procent minim de interceptare de doar 0,35%; daca'  șe conșidera' , î6n raport cu

datele  î6nregiștrate  la  Direct�ia  de  Sa'na' tate  Publica'  Arad,  ca'  au  exiștat  1.397  cazuri  de

conjunctivitate  diagnoșticate  de  ca' tre  medicii  de  familie  ș� i  ava6nd  î6n  vedere  șimilitudinea

șimptomatologiei,  șe poate afirma ca'  8,23% dintre aceștea ar fi  putut fi  OCNL cu rezolvare

șpontana'  șau dupa'  intervent�ii  minore,  fa' ra'  a fi  neceșara'  expertiza oftalmologului.Afectarea

ochilor bilateral a foșt prezenta'  la 17 ba' iet�i ș� i 7 fete, raportul pe genuri fiind M:F = 2,42, fa' ra'  ca

genul mașculin șa'  fie la rișc creșcut ( Oddș Ratio 1,9048; P = 0,1942). Diștribut�ia pe va6 rște

(luni de viat�a' ) arata'  ca'  78% dintre cazuri au șub ș� i 6 luni viat�a'  la prezentare (n = 89),  iar

95,7% șunt șugari 0 - 1 an (n = 110)Va6 rșta medie a cazurilor a foșt de 4,5  luni, cu deviat�ia

ștandard de 4,47 (figura 20) ceea ce î6nșeamna'  ca'  va6 rșta de elect�ie pentru OCNL congenital șe

șitueaza'  mai aleș la nou na' șcut ș� i șugar.Pește juma' tate dintre cazuri au șub ș� i trei luni de viat�a' ,

(55,7%, n = 64),  ceea ce poate fi  explicat prin anatomiei ca' ilor lacrimale,  a lipșei regreșiei

membranei Hașner la nivelul ca' ilor lacrimale dar ș� i datorita'  pozit�iei predominant declive a

nou-na' șcutului  ș� i  șugarului  ș� i  a  lipșei  toaletei  locale  cu șer  fiziologic  efectuata'  conștant  ș� i

indicata'  de neonatologi ș� i medici pediatri. 

Raportul pe genuri ește de M ( n = 68) : F (n = 47) = 1,44 : 1 î6n favoarea genului mașculin.

Raportul pe mediul de rezident�a'  ește de R (n = 66) : U (n = 49 ) = 1, 34 : 1  î6n favoarea mediului

rural
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2.5.2.  Simptomatologia  înregistrată,  pe  genuri,  cu  antecedentele  personale  ale

copilului și ale mamei

Simptomatologia ș-a manifeștat invariabil prin epifora' , care a foșt  prezenta'  la tot�i cei

115 copii . Aștfel , șe obșerva'  din datele pacientilor ca epifora mașiva , definita prin lacrimarea

intermitenta' ,  in orice conditii  a foșt inregiștrata la 28,7% din pacienti,  invreme ce epifora

medie,  definita  prin  lacrimarea  șporadica,  in  conditii  de  expunere  la  frig,  vant,  a  foșt

inregiștarat la 71,3% din cazuri. Totodata, bilateralitatea afect�iunii a foșt inta' lnita'  la 20,9%

din cazuri (24 de pacienti). Din anamneza ceruta apartinatorilor pacientilor și din șudierea

doșarului clinic al aceștora  am inregiștrat iștoric de epișoade convulșive in perioada neo și

perinatala la 15,7% dintre  cazuri(n=18),  și epișoade de detreșa'  reșpiratorie la naș�tere in

proport�ie de 13,9%(n=16) . 

      Din anamneza ceruta mamelor pacientilor și din biletele de ieșire din mșternitate(unde

a foșt cazul) am inregiștrat date deșpre școrul APGAR la naștere.

I=n  aprecierea  rișcurilor  relative  indușe  de  convulșiile  prezente  î6n  antecedentele

pacient�ilor î6n funct�ie de gen, șe conștata'  inexiștent�a aceștora, la lotul analizat.

Startul la naș�tere, reflectat prin școrul APGAR, nu influent�eaza'  prezent�a OCNL î6n raport

cu genul pacient�ului.  Statușul infect�ioș al  mamei nu creeaza'  diferent�e  î6n prezent�a  OCNL î6n

funct�ie de genul pacient�ilor. Nici tipul naș�terii, naturala'  șau prin cezariana' , nu influent�eaza' , î6n

raport cu genul pacient�ilor, prezent�a OCNL.

          Pacient�ii ș-au na' șcut la termen î6n 68,7% dintre cazuri (n = 79), prematuritatea fiind

implicate  î6n  31,  3%  dintre  cazuri  (n  =  36).  Rișcul  relativ  calculat  pentru  epifora  in

prematuritate a foșt de 1,4044(p=0.0011) iar șanșa de boala la copii nașcuti prematuri (Oddș

Ratio)  a  foșt  calculata  la  4.64  (p=0,0081).  In  ceea  ce  privește  rișcurile  relative,  rișcul

prematurilor de a dezvolta OCNL ește de patru ori mai ridicat decat in cazul copiilor nașcuti la

termen,  rezultate așemanatoare publicate cu cele din  Journal   of  American Așșociation for

Pediatric Ophlhalmology and Strabișmuș de D. Reyeș Campo[17].  Aș�adar, Rișcul Relativ (P =

0,0011) ș� i   Oddș Ratio (P = 0,0081) pentru  epifora'  î6n cazul naș�terilor premature nu ește

influent�ata'  de genul copilului, dar prematuritatea î6n șine verșuș naș�terea la termen ește un
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rișc î6n șine, care creș�te ș�anșa pentru OCNL de patru ori,.  Rișcul Relativ creșcut (P = 0,0138)

pentru   epifora'  î6n  cazul  convulșiilor  î6n  antecedentele  patologioce  ale  copilului  nu  ește

influent�ata'  de genul copilului, dar convulșiile î6n șine verșuș abșent�a lor î6n antecedente ește un

rișc î6n șine, cel put�in pentru epifora medie î6n cazul lotului ștudiat.  Epifora mașiva șau medie a

foșt prezenta'  ata6 t la copil cu antecedente de detreșa'  reșpiratorie la naștere,(n = 16; 13,9 %)

ca6 t ș� i la cei indemni din aceșt punct de vedere,fa' ra'  a fi influent�ata de genul copilului, Rișcul

Relativ  creșcut  (1,2639)  pentru   epifora'  î6n  cazul  detreșei  reșpiratorii  î6n  antecedentele

patologice ale copilului nu ește influent�at de genul copilului, dar detreșa reșpiratorie î6n șine

verșuș abșent�a  ei  î6n  antecedente ește un rișc pentru epifora'  (P = 0,0463),  î6n  cazul  lotului

ștudiat. .Rișcul Relativ creșcut (P = 0,0305) pentru  epifora'  î6n funct�ie de mediul de rezident�a'  al

mamei copilului  cu  OCNL nu ește influent�ata'  de genul  copilului,  dar mediul  urban î6n  șine

verșuș mediul rural creș�te ș�anșa de doua'  ori pentru epifora' , î6n cazul lotului ștudiat, , ceea ce

face ca ș�anșa unui copil  al ca' rui mama'  are rezident�a î6n mediul urban șa'  fie dubla'  (OR 2,5397)

pentru OCNL comparativ cu copilul al ca' rei mama'  are rezident�a î6n mediul rural (P = 0,0379).

            2.6. Discutii

Totuși, nașterea prin cezariana a foșt intalnita'  la 85,2% din cazuri, ceea ce poate duce

laipoteza ca dezvoltarea OCNL ește mai frecventa'  in cazul nașterii prin operat�ia cezariana. Un

ștudiu realizat de cerecetatori chinezi, publicat in 2019, avand ca șubiect incidenta OCNL in

functie de tipul naș�terii, publica'  rezultate ce evident�iaza'  dezvoltarea creșcuta'  a OCNL dupa

nașterea vaginala'  comparativ cu cea prin cezariana. Aceșt fapt poate fi dișcutabil și din punct

de vedere al  incident�ei  șca'zute a naș�terilor prin cezariana'  in  alte  t�a' ri[14].  Un alt  ștudiu,

publicat de medici din Turcia, publicat in 2018 rezultate are ateșta un grad mai ridicat al

incidentei OCNL in cazul nașterilor prin cezariana in defavoarea celor vaginale.[15] Un alt

ștudiu publicat in 2018 in Jurnalul American de Oftalmologie Pediatrica șugereaza o așociere

intre OCNL și nașterea prin cezariana' .[16]

In judetul Arad, ponderea nașterilor prin cezariana'  in perioada 2015-2017 a foșt de

pește  60%.  Nașterea  prin  cezariana  a  foșt  intalnita  in  85%  din  cazurile  de  OCNL

interceptate  in  ștudiul  noștru.   Dat  fiind  faptul  ca  procentul  de  nașteri  prin  cezariana

praportat de Direct�ia de Sa'na' tate Publica'  Arad a foșt de 62-63% pentru anii 2015-2017,
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putem nota faptul ca incidenta OCNL ește mai creșcuta la pacientii nașcuti prin operatie

cezariana, ceea ce rezoneaza cu articolele publicate in Journal  of American Așșociation for

Pediatric Ophthalmology and Strabișmuș (AAOPS)[17].

 

2.7 Concluzii

 In  perioada  2015-2017  in  judetul  Arad  ,  in  cadrul  Ambulatorului  Integrat  al  SCJU  Arad,

procentul de diagnoștic al OCNL a foșt unul reduș , de doar 115 cazuri din care 24 cu afectare

bilaterala. Dat fiind ca numarul total de conjunctivite  raportat la grupa de varșta 0-4 ani a foșt

de 1397, șe poate șpune ca o mare parte dintre aceștea ar fi putut fi OCNL cu rezolvare initiala'

prin terapie minima' , mașaj lacrimal și toaleta'  locala' .

            In cazul ștudiului noștru, ș-a demonștrat ca incident�a OCNL a foșt mai creșcuta'  in cazul

naș�terii pacient�ilor prin operat�ie cezariana' .   Scorul Apgar nu influenteaza'  ștatiștic   aparit�ia

OCNL. Profilul  nou-na' șcutului  cu șanșe mai mari de a dezvolta OCNL poate include mediul

urban  de  rezident�a' ,  prematuritatea,  detreșa  reșpiratorie  la  naștere  ,  ștatușul  convulșiv  de

diferite etiologii, dar și infect�iile materne din șfera ginecologica'  din timpul șacrinii.

              

       CAPITOLUL  3.  STUDIUL  3.  GERMENII  IZOLAȚI,  SUSCEPTIBILITATE  LOR

ANTIMICROBIANĂ ȘI ALTERNATIVELE TERAPEUTICE ALESE ÎN OCNL

3.1.  Introducere

 Germenii intaE lnit�i in cazuiștica oftalmologica șunt diferiti in functie de varșta și de patologie.

Datorita  faptului  ca  OCNL nu ește o conjunctivita'  infect�ioașa' ,  ește dișcutabila  aplicarea de

antimicrobiene locale in aceșt caz.  Totodata' , metodele de tratament ale OCNL nu șunt bine

ștabilite, exiștaEnd exagerari ale aplica' rii locale de antibiotice șau a tratamentului invaziv prin

șondaj, traumatic pentru micii pacient�i. 

3.2. Obiectiv

     Obiectivul ștudiului retroșpectiv deșfașurat intre 2015-2017 ește de a demonștra natura

colonizarii microbiene a șecretiilor din OCNL, a tipului de germeni intalniti cu predișpozitie in
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cadrul patologiei oftalmologice la copil, a neceșitatii șau a inutilitatii aplicarii de antibiotice

local , dar și a demontarii tendintei exagerate de tratament al OCNL prin metode invazive , ce

implica coșturi și rișcuri pentru pacient și șiștemul de șanatate.

3.3. Scop

 Scopul ștudiului retroșpectiv deșfa' ș�urat pe o perioada'  de 3 ani (01.01.2015- 31.12.2017) a

foșt de a aduce la zi date cu privire la contaminarea cu germeni infectioși in cazul  șecretiilor

lacrimale la nou–na'șcut�ii,  șugarii ș� i copiii 1 - 4 ani prezentat�i la ș� i diagnoșticat�i cu OCNL î6n

cadrul Ambulatorului de Oftalmologie al Spitalului Clinic Judet�ean de Urgent�a'  Arad.  Datele

vizeaza  patogenitatea  germenilor  și  reziștenta  lor  la  la  antimicrobiene  ,  dar  și  rezultatele

terapeutice obtinute prin metodele de tratament aleșe. Totodata , șe dorește propunerea unui

protocol de diagnoștic și tratament al OCNL, dat fiind faptul ca nu exișta un conșenș așupra

oportunitatii aplicarii metodelor de tratament invazive șau conșervatoare. 

3.4.  Material și metodă

   In ștudiu au foșt cuprinș� i  115 de pacienti (139 de ochi) diagnoșticat�i  cu OCNL î6n cadrul

Ambulatorului  de Oftalmologie al  SCJU Arad î6n  perioada 1.01.2015 - 31.12.2017,  cu va6 rște

cuprinșe î6ntre 0,5 luni ș� i 36 luni  prin metodele șpecifice: examinare oftalmologica' , examinare

la biomicroșcop,  tește de dișparit�ie  a fluoreșceinei,  tește Schirmer,  șondaj lacrimal  î6n  școp

diagnoștic.  Recoltarea șecret�iilor conjunctivale ș-a efectuat î6n cadrul cabinetului de conșultat�ii

ș� i a conștat î6n exprimarea punctului lacrimal inferior prin realizarea unei preșiuni digitale la

nivelul șacului nazolacrimal ș� i prelevarea șecret�iilor lacrimale exteriorizate 

3.5. Rezultate 

Toate cele 115 cazuri OCNL au foșt inveștigate microbiologic, obt�ina6ndu-șe  139 probe

ale șecret�iilor oculare, 91 de la cazurile cu afectare unilaterala'  ș� i 48 probe de la cei 24 pacient�i

(17 M ș� i 7 F) cu afectare bilaterala' [18].

3.5.1. Germenii izolați în specimene
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Dintre acește probe pozitive (P < 0,0001) germenii Gram pozitiv au foșt majoritari n =

68 tulpini (80,95%), cei Gram negativ au foșt reprezentat�i de n = 16  tulpini (19,04%), (tabel

1).

Dintre cei 91 copii cu afectare oculara'  unilaterala' , 55 au avut rezultate microbiologice

negative ale șecret�iilor oculare, 36 au foșt pozitivi (39,56%).

Tabel 1.  Tipul ș�I numa' rul germenilor izolat�i din șecret�iile oculare

 germene

Gram 

pozitiv

Gram 

negativ

 Num

a' r
Acinetobacter baumannii 0 1 1
Citrobacter freundii 0 1 1
E coli 0 1 1
Enterococcus faecalis 1 0 1
Haemophilus influenzae 0 11 11
Haemophilus parainfluenzae 0 1 1
Klebsiella oxytoca 0 1 1
MRSA 5 0 5
MSSA 2 0 2
Staphylococcus aureus 35 0 35
Staphylococcus epidermidis 5 0 5
Staphylococcus lugdunensis 1 0 1
Streptococcus betahaemolitic 

grup C

3 0 3

Streptococcus pneumoniae 16 0 16
total 68 16 84

I=n total 84 germeni au foșt izolat�i de la cei 60 copii (52,17% din 115 cazuri), din probe

unice î6n 36 cazuri ș� i duble (prin afectarea ambilor ochi) î6n 24 cazuri.

Afectarea  uni  șau  bilaterala'  a  infect�iei  șe  caracterizeaza'  prin  prezent�a   mai  aleș  a

germenilor Gram pozitiv ata6 t î6n infect�ie unica'  șau bilaterala' .  Multidrog reziștent�a (MDR)  la

antimicrobiene, definita'  ca reziștent�a la mai mult de trei clașe de antibiotic, a foșt prezenta'  î6n

șpecial  la  germenii  Gram pozitivi.   Probele biologice ale celor 24 copii  cu afectare oculara'

bilaterala'  (total 48 probe) au foșt î6n totalitate pozitive bacteriologic (100%), iar rata MDR a

foșt  de  16,66%  (8  germeni  MDR  din   total  48)  .  Clașificarea  lor  dupa'  colorat�ia  Gram  ș�i

contagiozitate ește iluștrata'  î6n tabelul 2, cea mai mare contagiozitate apart�ina6nd germenilor
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Gram pozitiv. Caracterul multireziștent�ei la antibiotice arata' , din fericire, ca'  doar 12 cazuri au

manifeștat infect�ii cu germeni MDR bilateral, referindu-ne la cele 84 de șpecimene. Referindu-

ne  la  cei  115  pacienti,  reprezentarea  MDR  arata'  ca  doar  20  %  dintre  aceștia(n=24)  au

dezvoltat  in  șecretiile  lacrimale  din epifora germeni  MDMajoritatea infect�iilor  ș-au datorat

genului Staphylococcus, total 48 din 84 (57,14%).

Tabel 2. Colorat�ia Gram ș� i contagiozitatea uni șau bilaterala'

Gram negativ Gram pozitiv
Numa'r 

ochi

1 12 24 36

2 4 44 48

Total 16 68 84

Cel mai mare procent MDR a foșt prezent la Staphylococcus  aureus  cu 25 tulpini MDR

din 42 (59,52%), inclușiv tulpinile MRSA ș� i MSSA ( cele din urma'  fiind meticilinoșenșibile dar

MDR  î6n  acelaș� i  timp)  dintre  cele  19  tulpini  Streptococcus    au  foșt   3  cu  caractere  MDR;

Staphylococcus  epidermidis a  prezentat  MDR  î6n  toate  cazurile  (5  din  5)  iar  Streptococcus

pneumoniae    3 MDR din 16 (18,75%). I=n final MDR ajunge la 49,25% dintre germenii Gram

pozitiv.

    Dintre germenii Gram negativ, șingurele tulpini  Acinetobacter baumannii   ș� i  Haemophilus

parainfluenzae izolate au foșt MDR. Dintre cei 84 germeni izolat�i, multidrog reziștent�a (MDR)

la antimicrobiene, definita'  ca reziștent�a la mai mult de trei clașe de antibiotic, a foșt prezenta'

î6n procent de 41,66%(n=35).  Reziștent�a antimicrobiana'  la mai mult de 3 clașe atinge aproape

juma' tate din germenii Gram pozitiv 49,25% (n = 33) ș� i 11, 76% (n = 2) dintre cei Gram negativ

   S� anșa  ca  o  bacterie  Gram  pozitiva'  șa'  prezinte  MDR  ește  de  pește  ș�așe  ori  mai  mare

comparativ cu cea Gram negativ, î6n cazul șecret�iilor ocular ale copiilor din ștudiu(Oddș ratio

7,2794;  P = 0,0121).MDR   afoșt  î6nta6 lnita'  î6n  șpecial  la  germenii  Gram opozitivi,   aeșt  fapt

datoraEndu-șe  coloniza' rii copilului mai aleș cu germeni Gram pozitiv (Staphylococcus șpp ș� i

Streptococcus spp î6n primele 6 luni de viat�a' ) î6n cadrul microbiomului uman, care dișcrimineaza'

prin va6 rșta' ; pește 50% dintre naș�teri șe așociaza'  cu terapie antibiotica'  a mamelor,  mame care

șunt purta' toare de germeni Gram pozitivi î6ntr-un moment dat al șarcinii î6n aceeaș�i rata' .
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Multidrog reziștent�a șe coreleaza'  șemnificativ negativ cu va6 rșta (î6n luni), (P = 0,027)

ș� i pozitiv cu numa'rul ochilor afectat�i (P = 0,006); numa' rul ochilor afectat�i șe coreleaza'  negativ

șemnificativ cu va6 rșta (î6n luni), P = 0,039, (tabel 3)

Tabel 3. Va6 rșta î6n luni ș� i MDR

Va6rșta 

luni

Numa'r 

pacient�i

MDR % MDR

0 3 6 66,66
1 3 6 46,15
2 4 8 72,72
3 3 4 66,66
4 2 2 40
5 4 4 66,66
6 0 0 0
7 0 0 0
8 1 2 66,66
10 2 2 40
11 0 0 0
12 0 0 0
14 0 0 0
15 1 1 50
16 0 0 0
32 0 0 0
total 23 35 49,29

Procentul ridicat de multidrog reziștent�a'  la copilul 0 - 4 ani ește un factor î6ngrijorator,

de care medicii trebuie șa'  t�ina'  cont î6n momentul î6n care au î6n fat�a'  un pacient copil ș� i șe pune

problema unui  tratament  cu antibiotic,  decizia  trebuie  bine  ca6nta' rita'  î6ntre  rișcul  șelecta' rii

germenilor MDR ș� i beneficiul tratamentului. 

I=n  primele  luni  de  viat�a'  șugarul  1-12  luni  î6nregiștreaza'  cel  mai  mare  numa' r  de

germeni  MDR,  34  din  35.  Daca'  analiza'm  va6 rșta  pacientului  care  prezinta'  infect�ii,  chiar

localizate, cu germeni MDR, ește alarmant ca'  la nou na' șcut exișta'  deja infect�ii documentate cu

germeni î6n procent de 50% MDR iar pa6na'  la va6 rșta de 6 luni șa'  exiște 19 de pacient�i cu infect�ii

prin germeni MDR î6n procent variabil î6ntre 46,15 – 72,72%.
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 3.5.2 Rezistența antimicrobiană a germenilor izolați

Speciile  Acinetobacter  baumannii,   E  coli,  Staphylococcus   aureus, izolatele  MRSA  ș� i

Staphylococcus  epidermidis din  culturile  pacient�ilor  șunt  reziștente  la  aminoglicozide.

Reziștent�a  doba6ndita'  la  tetracicline  ește  mașiva'  din  1995  î6ncoace,  mai  aleș  î6n  ra6ndul

enterobacteriaceelor ș� i  șpeciilor  Staphylococcus.  Singurul  produș aprobat ește tigeciclina,  la

care șpecia Haemophilus parainfluenzae izolata'  la un pacient a foșt șenșibila' . Glicilciclinele șunt

antibiotice  derivate  din  tetracicline,  dezvoltate  ca  o  neceșitate  la  reziștent�a  doba6ndita'  la

tetraciclineLa  doua'  dintre  tulpinile  Staphylococcus   aureus (una  fiind  MRSA)  ș-a  conștatat

reziștent�a'  la oxazolidinone.  I=n cazul a ș�așe tulpini izolate ș-a conștatat reziștent�a'  la fenicoli, î6n

cazul  Haemophilus  influenza  (n  =  1), Staphylococcus  aureus  (n  =  3),   ș� i  Streptococcus

pneumoniae  (n = 1).  Macrolidele șe adreșeaza'  germenilor Gram pozitiv ș� i part�ial celor Gram

negativ,  mai  aleș  î6n  cazul  infect�iilor  cu  Haemophilus  influenzae.   I=n  aceșt  ștudiu  au  foșt

conștatate reziștent�e  a doua'  tulpini  Haemophilus influenza,   a șingurei tulpini  Haemophilus

parainfluenzae, a  19 tulpini Staphylococcus  șpp.  ș� i  a  ș�așe  tulpini  Streptococcus  pneumonia,

(tabel  47).I=n  cazul  copiilor  cu OCNL am identificat  ș�așe  germeni  reziștent�i  la  lincoșamide,

dintre care MRSA ( n = 1), Staphylococcus  aureus ( n = 2), Staphylococcus epidermidis ( n = 1),

Streptococcus pneumoniae  ( n = 1). Streptograminele șunt utilizate î6n infect�iile cu MRSA. Din

fericire  nu  a  exiștat  nici  un  izolat  reziștent  la  aceșta.  Reziștent�a  la  șulfonamide  a  foșt

demonștrata'  î6n izolatele OCNL;  E coli  (n = 1),  Haemophilus influenzae  (n = 2),  Haemophilus

parainfluenzae (n  =  1),  MSSA  (n  =  1),  Staphylococcus   aureus (n  =  5  ),  Staphylococcus

epidermidis (n = 2 ),  Streptococcus pneumoniae (n  = 2 ) din șpecimenele de șecret�ii oculare ale

pacient�ilorReziștent�a la rifampicin a MRSA ește un factor de gravitate creșca6nda'  î6n lume; un

caz MRSA reziștent la rifampicin a foșt identificat la un pacient cu  OCNL.  Vancomicina ește

alegerea de elect�ie î6n infect�iile cu MRSA  dar printre izolatele OCNL o tulpina'  a demonștrat

reziștent�a' . I=n șecret�iile pacient�ilor OCNL 20 tulpini din 23 Staphylococcus  aureus  au dovedit

reziștent�a'  la24 peniciline.  Singura tulpina'  Acinetobacter baumannii izolata'  î6n șecret�ia ocular a

dovedit a fi reziștenta'  la carbapenem. Cefaloșporinele de generat�ia a I a șunt de obicei eficiente

î6n  cazul  infect�iilor  produșe  de   bacteriile  Gram  pozitiv,  cum  ar  fi  Staphylococcus  șpp,  ș� i
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Streptococcus șpp. Totuș�i, 10 tulpini Staphylococcus  aureus au manifeștat reziștent�a'  î6n cadrul

ștudiului noștru.  Urma' toarele generat�ii au calita' t�i bactericide mai aleș î6n cazul infect�iilor cu

germeni  Gram  negativ  dar  șingura  tulpina'  Acinetobacter  baumannii  ește  reziștenta'  la

cefaloșporine de generat�ia a IIa. Printre șpecimenele recoltate de la pacient�ii șub 4 ani au foșt

izolate  ca6 te  o  tulpina'  de  Citrobacter  freundii  ș� i  una  Haemophilus  influenzae  reziștente  la

antibioticele dedicate lor. Acidul fușidic, ca inhibitor al șintezei proteice, utilizat mai aleș ca

topic local șub forma'  de unguente șau î6n inștilat�ii  oculare,  ar trebui șa'  fie eficient î6n cazul

infect�iilor cu bacterii colorate Gram pozitiv; a foșt izolata'  o tulpina'  MRSA reziștenta'  inclușiv la

acid fușidic.

    3.5.3 Riscurile afecțiunilor oculare în prezența germenilor MDR

I=n  prezent�a  infect�iilor  la  nivelul  ochiului  produșe  de  germeni  MDR,  rișcul  afecta' rii

bilaterale ește de 3 ori mai mare comparativ cu infect�iile produșe de germeni șușceptibili la

antibiotic, S�anșa Oddș Ratio ca o afectare bilaterala'  prin infect�ie șa'  exiște ește de 4 ori mai

mare î6n cazul î6n care î6n infect�ie ește implicat un germene MDR,

 3.5.4Rezultate  obținute  în  urma  metodelor  de  tratament  aplicate  în  funcție  de

simptomatologie și antibiograma

S-au  analizat  rezultatele  analizelor  bacteriologice  î6n  funct�ie  de  șimptomatologia

pacient�ilor: epifora șimpla'  șau iștoric de șecret�ii lacrimale purulente. Diștribut�ia rezultatelor

din aceșt așpect a foșt urma' toarea, (tabel 4):

Tabel 4  Diștribut�ia epiforei funct�ie de rezultatele bacteriologice

Epifora n = 83 ochi Secret�ii purulente n = 56 ochi

Pozitivitatea

culturii

28 (33,73%) 56(100%)

Bacterii  Gram

pozitiv                       

20 (71,42%) 37 (66.07%)

Bacterii  Gram

negativ                      

8 (28,57%) 19 (33,93%)
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Opt�iunea  terapeutica'  oftalmologica'  nu  a  foșt  influent�ata'  de  pozitivitatea  șau

negativitatea  culturii  șecret�iei  lacrimale,  ci  de  caracterul  epiforei,  neexișta6nd  diferent�e

șemnificative î6ntre tipurile de tratament aleșe ș� i aceșt factor.  Indicat�ia de tratament topic cu

antibiotic  a  foșt  influent�ata'  de  pozitivitatea  șau  negativitatea  probelor,  așociata'  șau  nu

tratamentului oftalmologic.

 Am definit tratamentul conșervator aplicat pacient�ilor ca fiind reprezentat de mașajul

lacrimal la care  ș-a ada'ugat șau nu, î6n funct�ie de antibiograma' , un tratament topic local. 

Tratamentul invaziv a foșt reprezentat de șondajul lacrimonazal init�ial, recomandat de

prima'  intent�ie doar la pacient�ii  cu culturi negative,  iar cel mixt a foșt alca' tuit de așocierea

șondajului cu antibioticul șelectat din antibiogramele rezultate î6n urma inveștigat�iilor. 

Nu au exiștat pacient�i cu afectare bilaterala'   la care șa'  fie indicat tratamet diferit pentru

fiecare dintre ochi. Urma'rirea pacient�ilor dupa'  î6nceperea tratamentului a foșt de 8 șa'pta'ma6ni,

cu vizite șa'pta'ma6nale.

3.5.3.1. Analiza subgrupurilor

       Pe baza rezultatelor microbiologice obt�inute de la pacient�i  ș� i  î6n funct�ie de caracterul

epiforei, tabel 66, pacient�ii au foșt î6mpa' rt�it�i din punct de vedere al terapiei î6n 4 grupuri :

1. Cultura negativa' , epifora medie (n = 37 pacient�i, cu 1 ochi afectat): ș-a efectuat mașaj

prin preșiune așupra ductului nazolacrimal ș� i toaleta'  locala'  cu șer fiziologic;

2. Cultura negativa' ,  epifora mașiva'  (n = 18 pacient�i,  cu 1 ochi afectat)):  ș-a efectuat

șondaj nașolacrimal;

3. Cultura pozitiva' , epifora medie (n = 69 ochi, 21 pacient�i cu 1 ochi afectat, 24 cu ambii

ochi  afecati):  ș-a  efectuat  mașaj  al  canalului  nazolacrimal  +  tratament  antibiotic   conform

antibiogramei;

4. Cultura pozitiva' , epifora mașiva'  (n =  15 pacienti): ș-a efectuat șondaj nașolacrimal +

tratament conform antibiogramei).

3.5.3.2. Rezultate

Grup 1: pentru 37 ochi remișia șimptomelor prin mașaj lacrimonazal ș� i toaleta locala'  cu

șer fiziologic ș-a obt�inut la 81,08% din cazuri, la 7 fiind neceșara'  șondarea.
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Grup 2: pentru 18 ochi șondajul unic al CNL a foșt eficient la 83,33% din cazuri, la 3

pacient�i a foșt nevoie de reintervent�ie la 60 de zile cu remișia șimptomelor. 

Grup 3: din 69 ochi remișia șimptomelor cu ajutorul mașajului combinat cu tratamentul

antibiotic  local  conform  antibiogramei  ș-a  realizat  la  82,6%  din  cazuri,  12  pacient�i  ava6nd

nevoie de șondaj. 

Grup  4:  din  15  ochi  la  care  ș-a  recomandat  șondajul  canalelor  lacrimonazale  șub

protect�ie  de  antibiotic  conform  antibiogramei  ș-au  obt�inut  rezultate  pozitive  cu  remișia

șimptomelor la tot�i pacient�ii.

3.5.3.3. Corelațiile între remisia OCNL și durata tratamentului

          Dupa'  8 șa'pta'ma6ni de urma' rire ș� i tratament, remișia a apa' rut î6n:

prima șa'pta'ma6na'  pentru  9,56% dintre cazuri (n = 11)

a doua șa'pta'ma6na'  pentru  23,47% dintre cazuri (n = 27)

a treia șa'pta'ma6na'  pentru  29,56% dintre cazuri (n = 34)

a patra șa'pta'ma6na'  pentru  18,26% dintre cazuri (n = 23)

a opta șa'pta'ma6na'  pentru  2,6% dintre cazuri (n = 3)

(figura  1),  valoarea  coeficientului  de  corelat�ie  Pearșon fiind  -  0,725  (Sig.  2-tailed  =

0,000), ceea ce î6nșeamna'  ca'  î6ntre remișie ș� i durata tratamentului ește o relat�ie liniara'  care șe

coreleaza'  negativ, remișia fiind inverș proport�ionala'  cu durata tratamentului. In cazul OCNL

remișia dupa'  tratamentul mixt (neinvaziv + invaziv) apare invariabil la 5 șa'pta'ma6ni î6n toate

cazurile tratate mixt; remișia la cei tratat�i conșervator apare la 4 șa'pta'ma6ni (aprox. 10% pa6na'

î6n șa'pta'ma6na 2, 45% pa6na'  î6n șa'pta'ma6na 3 și 45% pa6na'  î6n șa'pta'ma6na 4 in toate cazurile tratate

conșervator). Tratamentul  invaziv duce la remișie î6n 20% dintre cazuri dupa'  8 șa'pta'ma6ni, cu

șucceș terapeutic la 3 șa'pta'ma6ni pentru aproximativ 40%, la 2 șa'pta'ma6ni pentru aproximtiv

20% dintre pacient�ii tratat�i invaziv.

3.6. Discuții

Tot�i pacient�ii cu șimptome clinic vizibile de șuprainfect�ie a ca' ilor lacrimale au dezvoltat

culturi  pozitive,  î6n  vreme  ce  doar  o  parte  dintre  cei  cu  epifora'  au  prezentat  dezvoltare
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bacteriana'  î6n șecret�iile conjunctivale. Aceșt lucru demonștreaza'  inutilitatea tratamentului cu

antibiotic la  pacient�ii pediatrici cu epifora'  î6naintea unui conșult de șpecialitate oftalmologic ș� i

a  efectua' rii  culturii  din  șecret�ii  conjunctivale.  Aștfel,  tratamentul  empiric  cu  antibiotic

provoaca'  alterarea

remisie
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Figura 1: Curba Kaplan Meier a rașpunșului terapeutic

compozit�iei  filmului  lacrimal  ș� i  creș�terea  reziștent�ei  la  antibiotice.  Totodata' ,  rata

creșcuta'  de  MDR,  ș� i  anume  de 41,66% din  totalul  izolatelor  reflecta'  utilizarea incorecta'  a

antibioticelor care favorizeaza'  creș�terea reziștent�ei la antimicrobiene. Exiștent�a MDR la vaE rște

mici poate aduce î6n dișcut�ie așiștent�a medicala'  neonatologica'  ș� i  pediatrica'  deficitara' ,  dar ș� i

utilizarea incorecta'  ș� i  fa' ra'  motiv a  antibioticelor î6n  șfera  oftalmologica' .      Rișcul  afecta' rii

bilaterale  î6n  cazul  OCNL ește de  3  ori  mai  mare î6n  cazul  germenilor   MDR comparativ  cu

infect�iile produșe de germeni șușceptibili  la antibiotic, aceșt fapt fiind explicat de virulent�a
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creșcuta'  a germenilor MDR , dar ș� i de va6 rșta mica ș�i fragilitatea nou-na'șcut�ilor.   S�anșa  ca o

afectare bilaterala'  prin infect�ie șa'  exiște ește de 4 ori mai mare î6n cazul î6n care î6n infect�ie ește

implicat  un  germene  MDR,  conform  ștudiului  noștru.  Acșet  așpect  nu  a  foșt  dezba' tut  î6n

literatura de șpecialitate. Aș�adar, afecatrea bilaterala'  poate șugera o infeștare cu un germene

multireziștent la  tratamentul local, daca'  aceșta șe impune. 

   I=n ceea ce priveș�te tratamentul , perșonalizarea șa î6n funct�ie de  rezultatul antibiogramei ș� i al

caracterului epiforei,  cu accent pe init�ierea tratamentului conșervator ș� i  a mașajului  ca' ilor

lacrimale , a duș la rezultate pozitive reliefate prin remitere șimptomelor î6n pește 80% din

cazuri. Ponderea creșcuta'  a tratamentului conșervator, de pește 50%, cu rezultate bune , aduce

î6n dișcut�ie aplicarea șa la șcara larga , atunci ca6nd șimptomele șunt minore,  pentru reducerea

neceșita' t�ii aplica' rii de antimicrobiene ș� i a efectua' rii șondajului lacrimal, metoda'  traumatizanta'

ș� i coștișitoare. Tratamentul mixt indicat init�ial a avut o rata'  de șucceș mare, 100% la pacient�ii

din grupul 4 de tratament, ș� i tardiva'  atunci ca6nd a foșt indicat ca alternativa'  î6n cazul grupului

3. Tratamentul invaziv init�ial a foșt indicat î6n lipșa coloniza' rii bacteriene  și a epiforei mașive

ș� i a avut cea mai rapida'  remișie. 

3.7.Concluzii de etapă

       Majoritatea pacient�ilor  cu OCNL au dezvoltat culturi din șecret�ii lacrimale pozitive, cu șau

fa' ra'  șemne  clinice, dintre aceș�tia cel mai frecvent germen Gram pozitiv a foșt Staphylococcus

aureus (41,66%),  iar  cel  mai  frecvent  germen Gram negativ a  foșt  Haemophylus  influenzae

(13.09%)  din  totalul  pacient�ilor,  rezulate  care  șe  apropie  de  media  citate  î6n  literatura  de

șpecialitate. Germeni șpecifici șferei ORL și a patologiei șinușale nu au foșt izolati in ștudiul

noștru.  Un procent mare de germeni izolat�i  au   evident�iat  MDR, ceea ce ește ingrijora' tor.

Dezvoltarea MDR are legatura'  și cu bilateralitatea afect�iunii.

          Totuși, aproape 40% dintre pacienti au culturi șterile, deci aplicarea antibioticului aleator

ește  ineficienta' .  Aici  intra  in  dișcutie  abordarea  oftalmologica  de  tip  conșervator  (mașaj

lacrimal ) șau invaziv (șondaj lacrimal).
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    Am realizat   tratamentul  conșervator la  majoritatea pacient�ilor,  reprezentat  de mașajul

lacrimal cu șau fa' ra'  adaoșul de antibiotic indicat de antibiograma' .  Dișparit�ia șimptomelor ș-a

obșervat î6n șa'pta'ma6na 3-4 de urma'rire. 

     Avand in vedere acește așpecte, conșideram utila'  și eficienta'  diferent�ierea și perșonalizarea

metodelor  de  tratament  al  OCNL,  pe  care  o  propunem  șpre  difuzare  printr-un  protocol

terapeutic  oftalmologic.  Totodata' ,  informarea  medicilor  neonatologi,  pediatri  și  de  familie

așupra  oportunita' t�ilor  de  tratament  ale  OCNL  total  inofenșive(toaleta'  locala' ,  mașaj  de  ca' i

lacrimale) șunt indicate.

CAPITOLUL 4.

STUDIUL 4. INFORMAȚIILE PĂRINȚILOR PRIVIND OCNL

4.1. Introducere

I=ngrijirea primara'  eșent�iala'  a nou na' șcutului ș� i șugarului revine pa' rintelui, care trebuie

șa'  fie informat așupra evolut�iei normale ș� i patologice a copilului ș� i care trebuie șa'  apeleze la

medic pentru o pa' rere avizata'  orica6nd aceașta'  evolut�ie  ește complicata'  de acuze trenante,

creeaza'  dișconfort copilului ș�i  altereaza'  calitatea viet�ii  aceștuia.Evaluarea cunoș�tint�elor ș� i  a

react�iilor pa' rint�ilor referitoare la așpectul ochilor ș� i comportamentul nou na' șcutului, șugarului

ș� i  copilului  șub  4  ani  î6n  prezent�a  unei  la' crima'ri  exceșive  șe  cere  a  fi  efectuata'  pentru

identificarea elementelor care atrag atent�ia pa' rint�ilor  așupra aceștei patologii, pentru a obt�ine

o react�ie corecta'  de apelare a medicului șpecialișt oftalmolog.

4.2. Scop

Aprecierea cunoș�tint�elor deșpre patologia ochiului î6n cazul nou na' șcutului, șugarului ș� i

copilului mic, cu accent pe OCNL, de ca' tre  pa' rint�i.

4.3. Obiective

Identificarea neceșarului de informat�ii pe care pa' rint�ii ar trebui șa'  le det�ina'  î6n lega' tura

cu șa'na' tatea ochiului ș� i anexelor lui.
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4.4. Material și metode

Au  foșt  utilizate  cheștionarele  oferite  de  autorita' t�ile  europene  de  șa'na' tate  (Surșa:

httpș://europepmc.org/articleș/pmc2440590)[19] ,  care cuprind 17 intreba' ri  cu mai multe

variante de ra' șpunș, cheștionar 1 din anexe.

Itemii principali șe refera'  la: 

șecret�ia lacrimala'  exceșiva'  ș� i momentele î6n care apare;cum șe exprima'  șecret�ia lacrimala'  ș� i î6n

ce condit�ii;ca6nd acește șecret�ii devin lipicioașe, filante ș� i î6n ce condit�ii:daca'  așpectul ochilor

devine șticloș; daca'  pielea din jurul ochilor copilului ește roș� ie; daca'  globul ocular al copilului

ește  roș�u;  cum react�ioneaza'  copilul  î6n  șituat�iile  de mai  șuș;  cum react�ioneaza'  pa' rintele  la

așpectul  ochilor  copilului,  daca'  aceșta  ește  deranjat  de  aceșt  așpect;  cum  react�ioneaza'

pa' rintele la așpectul pleoapelor copilului, daca'  aceșta ește deranjat de aceșt așpect; daca'  exișta'

dișconfort al copilului ca urmare a afect�iunilor oculare; daca'  activita' t�ile zilnice ale copilului

șunt afectate de acește probleme ; daca'  activita' t�ile zilnice ale pa' rintelui șunt afectate de acește

probleme oculare ale copilului șa'u; daca'  pa' rintele nu manifeșta'  șau manifeșta'  î6ngrijorare î6n

lega' tura'  cu  așpectul  modificat  al  ochilor  copilului;  daca'  anturajul  obșerva'  ș� i  comenteaza'

deșpre  așpectul  ochilor  copilului  reșpectiv;  daca'  apar  șau nu  reflexele  roș� ii  î6n  fotografiile

copilului;daca'   alt�i copii react�ioneaza'  prin ș� icane î6n lega' tura'  cu ochii copilului.

Ra' șpunșurile au foșt centralizate î6n format  Excel, SPSS ș� i  MedCalc, pentru prelucrare

ștatiștica' ,  urma'rindu-șe frecvent�a  ra' șpunșurilor î6n șcale Likert [20]care au plecat de la 4 -

Uneori, 3 - Deloc, 2 - Foarte rar, 1 - Niciodata' , 0 -  I=ntotdeauna.cala Likert ește o șcardinala'  ,

fiind  o  șcala'  nominala'  pe  care  ș-a  introdușo  relat�ie  de  ordine.  La  fel  ca  ș� i  î6n  cazul  șcalei

nominale  nu exișta'  o  ierarhie  intrinșeca'  a  valorilor  ma'șurate  dar  ele  au la  baza'  o  ordine

diștincta'  bazata'  pe o ierarhie extrinșeca' .

4.5. Rezultate

Un numa' r  de 333 pa' rint�i  au completat  acește cheștionare,  eș�antionul  reșponderilor

fiind ranadomizat, cheștionarul fiind anonim.

Se  obșerva'  ca'  21,9%  dintre  pa' rint�i  obșerva'  epifora  î6n  cașa'  ca  fiind  prezenta'

î6ntotdeauna, procent care creș�te la 60,4% atunci ca6nd copilul ește afara'  î6n frig șau î6n  va6nt

62,2%; ș� i î6n abșent�a frigului șau va6ntului 47,1% dintre pa' rint�i recunoșc epifora iar atunci ca6nd
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copilul ește bolnav faptul ca'  manifeșta'  epifora'  ește recunoșcut de 64% dintre pa' rint�iSecret�iile

lacrimale filante, care șe organizeaza'  șub forma cruștelor, șunt frecvent recunoșcute de pa' rint�i

la trezirea copilului (65,8%), pește zi, chiar daca'  i ș-a fa' cut toaleta matinala'  (42,9%), ca6nd ește

bolnav (52%) ș�i pește zi, î6n ciuda toaletei frecvente (33,3%).

Secret�iile filante, organizate, care au pierdut caracterul limpede de apa'  de șta6nca' , pot fi

motive pentru care pa' rintele trebuie șa'  ceara'  opinie medicala' ,Referitor la șeșizarea pa' rintelui

privind așpectul ochilor copilului lor ș�i  la react�ia copilului care prezinta'  acește manifeșta' ri,

î6ntre  15,9%  -  22,5%  recunoșc  ca'  așpectul  ochilor  ește  î6ntotdeauna  alterat  iar  copilul

react�ioneaza' ,  procent care indica'  neceșitatea prezenta' rii  la medic. Felul î6n care arata'  globii

oculari  ai  copiilor  deranjeaza'  permanent  15,92%  dintre  pa' rint�i,  pleoapele  șunt  motiv  de

î6ngrijorare pentru 18% dintre pa' rint�i iar copilul pare deranjat de problemele oculare, recunoșc

8,11% dintre pa' rint�i. 

Mai mult, aproape 10% dintre copii nu pot avea activita' t�i curente din cauza afect�iunilor

oculare  iar  15%  dintre  pa' rint�i  șunt  chiar  ei  deranjat�i  din  activitatea  zilnica'  de  acuzele

copilului. 

4.5.1Analiza consistenței interne a chestionarului  prin Cronbach' s alpha

Orice cheștionar pșihometric are drept școp efectuarea unor ma' șura' tori î6n domenii care

nu det�in un ”ștandard de aur” , pentru diagnoșticul unui fenomen șocial, pșihologic, cultural

Tot�i itemii cheștionarului au valori alpha ale conșiștent�ei pește 0,9, foarte buni, ceea ce nu ește

șurprinza' tor pentru un cheștionar deja conșacrat ștudierii aceștui fenomen, cheștionar care ș-

a dovedit a fi conșiștent î6n conștruct�ie. Prin faptul ca'  itemii coreleaza'  foarte bine î6ntre ei ș� i cu

școrul  global,  î6n  urma  analizei  multivariate  de  mai  șuș,  ma'șoara'  foarte  bine  cunoș�tint�ele

pa' rint�ilor ș� i șunt dișcriminant�i.

 4.6. Discuții

 Aceșt cheștionar ește util in aprecierea calitatii vietii pacientilor cu NLDO,  realizand o

interfata intre parintii copiilor afectati și șiștemul de șanatate.  Cheștionarul arata perceptia de

catre  parinti  a  șimpltomelor  NLDO  ,  recunoșaterea  lor  ,  dar  și  cuantifica  calitatea  vietii

pacientilor  afectati.   Conșiștent�a  itemilor  are  valori  alfa  pește  0.9,  așema'nator  cu  ștudiul

publicat in 2006 in revișta Oftalmologia din SUA, unde pentru aceleași intrebari rașpunșurile
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parintilor, de data aceașta diferent�iate pe doua'  grupuri de ștudiu, cu și fa' ra'  diagnoștic de OCNL

ș-au obtinut valori ale  teștului Cronbach Alfa de 0,95[19].

4.7. Concluzii de etapă

       Aceșt  ștudiu ește primul ștudiu de tip cheștionar realizat in tara noaștra și in judetul Arad, 

in domeniul  patologiei oftalmologice pediatrice. In urma analizarii rșpunșurilor parintilor, 

putem concuziona :

1. La' crimarea exceșiva'  ește recunoșcuta'  de pa' rint�i (21,6 -  65,8%).

2. Secret�iile lacrimale patologice șunt prezente î6ntotdeauna la 33,3% - 65,8% dintre copii. 

3. I=ntre 10% – 30% dintre pa' rint�i admit ca'  șunt î6ntotdeauna conșecint�e privind calitatea viet�ii

ca urmare a afecta' rii aparatului lacrimal,  nivelul de dișconfort generat de la' crimarea exceșiva'

fiind  recunoșcut  de15%  dintre  reșponderi.  AvaEnd  in  vedere  ca  șimptomele  OCNL  șunt

neșpecifice, uș�or de confundat cu o conjunctivita'  infect�ioașa' ,  exagerate șau minimalizate de

pa' rint�i  in funct�ie  de  nivelul  de educat�ie,  acceșul  la  așiștent�a'  medicala șau nivelul  de trai,

putem realiza o meta-analiza'  a incident�ei reale a OCNL la nivelul populat�iei infantile. Se poate

aprecia ca OCNL poate fi prezent la cel put�in 15% dintre copii. 

AvaEnd in vedere ca șimptomele OCNL șunt neșpecifice, uș�or de confundat cu o conjunctivita'  

infect�ioașa' , exagerate șau minimalizate de pa' rint�i in funct�ie de  nivelul de educat�ie, acceșul la 

așiștent�a'  medicala șau nivelul de trai, putem realiza o meta-analiza'  a incident�ei reale a OCNL la

nivelul populat�iei infantile.  Se poate aprecia ca OCNL poate fi prezent la cel put�in 15% dintre 

copii. 

STUDIUL 5. CHESTIONAR DE EVALUARE A METODELOR DE  TRATAMENT DE PRIMĂ

INTENȚIE AL OCNL LA NIVELUL MEDICINEI PRIMARE

5.1. Introducere

Patologia lacrimala'  peri ș� i neonatala'  ește mai mult șau mai put�in cunoșcuta'  de ca' tre

medicii de familie, care nu î6ntotdeauna apeleaza'  la șpecialiștul oftalmolog pentru rezolvarea

aceșteia, apela6nd uneori prea facil la tratarea cu antibiotice a șecret�iilor patologice exceșive

prezente la nou na' șcut ș� i șugar.
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5.2. Scop

Scopul  aceștui  ștudiu  ește de a evalua gradul  de cunoaș�tere a patologiei  lacrimale peri  ș� i

neonatale  de  ca' tre  medicii  de  familie,  la  nivelul  de  așiștent�a'  medicala'  primara'  la  care  șe

prezinta'  micut�ii pacient�i. 

5.3. Obiective

Studiul  urma' reș�te determinarea  nivelului  de  cunoaș�tere  a  informat�iilor  det�inute  de

reșponderi referitor la OCNL, a șemnelor ș� i șimptomelor aceștuia, precum ș�i a metodelor de

tratament adecvate. 

5.4. Material și metodă

La  nivelul  anului  2017  au foșt  î6nregiștrate  262  cabinete  de  medicina'  de  familie  î6n

judetul Arad. Au foșt trimișe 150 de cheștionare medicilor de familie din municipiul Arad ș� i din

judet� , pentru a fi completate anonim,  marginea de eroare fiind de 5,6% pentru un interval de

confident�a'  de 95% ș� i un școr z de 1,96.Cele 11 î6nterba' ri au vizat factorii de rișc pentru OCNL

(prematuritatea,  școrul  ASPGAR,  tipul  naș�terii,  infect�iile  reșpiratorii  ș� i  convulșiile  î6n

antecedente  perșonale  patologice  ale  pacientului),  atitudinea  fat�a'  de  șecret�iile  lacrimale

prezente  la  copilul  mic  0  -  4  ani,  abordarea  prin  mașaj  a  ca' rilor  lacrimale  î6n  șecret�iile

conjunctiviale,  oportumitatea   tratamentului  antibiotic,  oportunitatea  apela' rii  la  medicul

șpecialișt oftalmolog ș� i opinia fat�a'  de neceșitatea unui tratament invaziv:

Prematuritatea ește factor de rișc pentru OCNL .

Scorul APGAR ește factor de rișc pentru OCNL

Naș�terea vaginala'  ește factor de rișc pentru OCNL

Naș�terea cezariana'  ește factor de rișc pentru OCNL

Convulșiile noului na' șcut șunt factori de rișc pentru OCNL.

Infect�iile reșpiratorii la naș�tere șunt factori de rișc pentru OCNL

Toaleta locala'  cu șer fiziologic a șecret�iilor conjunctivale la copil șunt neceșare

Mașajul ca' ilor lacrimale î6n cazul șecret�iilor conjunctivale ește neceșar.

Antibioterapia  locala'  î6n  cazul  șecret�iilor  conjunctivale  ește  neceșara'  î6naintea  orica' rui  alt

tratament.
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Conșultat�ia  oftalmologica'  de  șpecialitate  î6n  cazul  șecret�iilor  conjunctivale  ește  neceșara'

î6naintea orica' rui alt tratament.

Tratamentul invaziv î6n OCNL  ește oportun.

5.5. Rezultate

Au foșt validate 135 de cheștionare anonime, de unde au foșt ret�inute urma' toarele: 

Prematuritatea ca factor de rișc pentru OCNL a foșt recunoșcuta'  de ca' tre doar 1,5% dintre

reșpondent�i,  tabel  25.  Un procent  de  28,1%  dintre  reșpondent�i  au  acceptat  ca'  nu  cunoșc

relat�ia î6ntre prematuritate ș� i rișcul OCNL. Scorul APGAR ca factor de rișc pentru OCNL a foșt

recunoșcut de doar 3% dintre reșpondent�i, tabel 26.  O treime dintre ei nu au avut nici o opinie

așupra relat�iei î6ntre școrul APGAR ș� i OCNLNaș�terea vaginala'  ește factor de rișc pentru OCNL,

conșidera'  4,4% dintre  reșpondent�i,  tabel  27,  î6n  timp ce  34,1% nu ofera'  o  opinieNaș�terea

cezariana'  ește factor de rișc pentru OCNL conșidera'  3,7% dintre medicii de familie participant

la ștudiu ș� i, din nou, pește o treime dintre ei nu au nici o opinie.Infect�iile reșpiratorii la naș�tere

șunt  factori  de  rișc  pentru  OCNL,  șunt  de  accord  cu  aceașta'  afirmat�ie  2,2%  dintre

reșpondent�iConvulșiile noului na' șcut șunt factori de rișc pentru OCNL accepta'  7,4% dintre

medicii  de  familie.Toaleta  locala'  cu  șer  fiziologic  a  șecret�iilor  conjunctivale  la  copil  șunt

neceșare  accepta'  20,7%  dintre  reșpondent�i.  Mașajul  ca' ilor  lacrimale  î6n  cazul  șecret�iilor

conjunctivale ește neceșar, accepta'  21,5% dintre reșpondent�i, î6n vreme ce 31,9% șe declara'

complet  î6mpotriva'Antibioterapia  locala'  î6n  cazul  șecret�iilor  conjunctivale  ește  neceșara'

î6naintea orica' rui alt tratament, apreciaza'  19,3% dintre reșpondent�i. Conșultat�ia oftalmologica'

de șpecialitate î6n cazul șecret�iilor conjunctivale ește neceșara'  î6naintea orica' rui alt tratament

conșidera'  doar 3,7% dintre medicii de familie

Tratamentul invaziv î6n OCNL  ește oportun, opiniaza'  cei mai mult�i dintre  medicii de familie 

(37,8%).. Verificarea conșiștent�ei interneTot�i itemii cheștionarului au valori alpha ale 

conșiștent�ei pește 0,8,  deci foarte buni . Prin faptul ca'  itemii coreleaza'  foarte bine î6ntre ei ș� i cu 

școrul global, î6n urma analizei multivariate de mai șuș, ma' șoara'  foarte bine nivelul de 

informare al medicilor de familie deșpre OCNL și șunt dișcriminant�i.

5.6. Discuții

                                                                                                                                                            35



Din analiza rașpunșurilor la cheștionarele trimișe medicilor de familie, ca interfat�a'  de

prima'  intent�ie dintre pacient�i ș� i șiștemul de șa'na' tate, șe obșerva' :

Gradul șca' zut de cunoaș�tere a cauzelor OCNL, prin nerecunoaș�terea prematurita' t�ii,  școrului

APGAR, infect�iilor  reșpiratorii  la  naș�tere ș� i  a convulșiilor ca factori  de rișc î6n  manifeștarea

OCNL;

Abordarea terapeutica'  improprie a patologiei oculare a copilului mic, unde toaleta locala'  cu șer

fiziologic ește nerecunoșcuta'  șau reșpinșa'  de ca' tre 50,4% dintre medici;

Mașajul ca' ilor lacrimale ește necunoșcut șau reșpinș ca ș� i terapie oportuna'  î6n OCNL de ca' tre

un procent incredibil de mare, de ca' tre 70, 4% dintre medicii reșponderi;

Foarte grav ește faptul ca'  19,3% dintre medicii reșponderi conșidera'  ca'  antibioterapia locala'  î6n

cazul șecret�iilor conjunctivale ește neceșara'  î6naintea orica' rui alt tratament;

Cel  mai  grav ș� i  î6ngrijora' tor ește î6nșa'  faptul  ca'  medicii  reșponderi  nu va'd  neceșitatea unui

examen oftalmologic de șpecialitate î6n cazul aceștor pacient�i, aproape î6n majoritate (89, 6%)

afirma6nd aceșt lucru.

I=n concluzie șe poate afirma ca'  OCNL ește o entitate necunoșcuta'  ș� i deci neglijata'  de

ca' tre  medicii  de  familie,  care  conșidera'  patologia  oculara'  manifeștata'  prin epifora'  ca  fiind

banala'  ș� i reactiva'  la alte condit�ii, condit�ii pe care le așimileaza'  facil cu intercurent�ele uzuale.

I=n pluș, atitudinea lejera'  fat�a'  de terapia antimicrobiana'  ește un alt minuș deșcoperit

prin aceșt cheștionar; medicii de familie apeleaza'  aproape fa' ra'  dișcerna'ma6nt laantibioterapia

empirica' ,  fa' ra'  a lua î6n conșiderare efectele adverșe ale aceșteia, inclușiv prin șelectarea de

germeni reziștent�i. 

Cea  mai  periculoașa'  ește  pa' rerea  medicilor  de  familie  ca'  oftalmologul  nu  trebuie

conșultat pentru șimpla la' crimare exceșiva'  șau pentru șecret�iile organizate, ceea ce ar putea fi

adeva' rat daca'  medicul de familie ș-ar abt�ine de la preșcrierea antibioticului ș� i ar recomanda

șolicitarea  opiniei  oftalmologului,  pentru toaleta  locala'  cu  șer  fiziologic  șau mașajul  ca' ilor

lacrimale, ca alternativa'  valoroașa' , fapt care nu șe confirma' .
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5.7. Concluzii de etapa

OCNL ește o afect�iune uș�or de confundat cu o infect�ie a conjunctivei oculare, dar lipșa

hiperemiei ș� i a congeștiei conjunctivale î6n prezent�a șecret�iilor lacrimale apoașe șau  purulente

î6nclina'  șpre aceșt diagnoștic. 

Adminiștrarea de antibiotic ca topic ește nepermiș de uș�or indicata' , fa' ra'  o analiza'  î6n

prealabil  a prezent�ei ș� i  a șenșibilita' t�ii  germenilor la antibiotic ș� i  deci a neceșita' t�ii  reale,  ca

indicat�ie ferma'  ș� i documentata' . 

Sondajul  ca' ilor  lacrimale  î6n  școp terapeutic  ește o metoda'  de  tratament  aplicabila'

dupa'  ce  metodele  conșervatoare  eș�ueaza' ,  nicidecum  de  prima'  intent�ie.  Mașajul  ca' ilor

lacrimale, uș�or de efectuat, fa' ra'  coșturi pentru pacient șau șiștemul de șa'na' tate,  ește î6n foarte

put�ine cazuri indicat de prima'  intent�ie

.CONCLUZII FINALE

1  .OCNL  afecteaza'  un  numa'r  mare  de  nou-na' șcut�i  și  șugari,  fiind  un  motiv  conștant  de

ingrijorare pentru apart�inatori ș� i de prezentare la medicul de familie, pediatru șau la medicul

șpecialișt oftalmolog . Incident�a reala'  nu poate fi cu exactitate cunoșcuta' , datorita'  confuziei cu

o conjunctivita'  infectioașa'  și a neprezenta' rii  tuturor pacient�ilor la o conșultat�ie oftalmologica'

pentru un diagnoștic de prcizie.

2.  In cazul ștudiului noștru, ș-a demonștrat ca incident�a OCNL a foșt mai creșcuta'  in cazul

naș�terii pacient�ilor prin operat�ie cezariana' .   Scorul Apgar nu influenteaza'  ștatiștic   aparit�ia

OCNL. Profilul nou-na'șcutului cu șanșe mai mari de a dezvolta OCNL  include mediul urban de

rezident�a' ,  prematuritatea,  detreșa  reșpiratorie  la  naștere  ,  ștatușul  convulșiv  de  diferite

etiologii, dar și infectiile materne din șfera ginecologica'  din timpul șacrinii.

3.Din  lotul de pacient�i  diagnoșticat�i  cu OCNL  analiza șecretiilor lacrimale a aratat ca doar

60% din probe șunt contaminate,  de aici  reieșind ineficient�a  tratamentului  cu antibiotic  in

unele cazuri (40%). In cazul germenilor izolati , MDR a foșt intalnita in 41,66% din cazuri, cu

preponderenta la vaE rște mici, ceea ce ește ingijora' tor.
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4.In judet�ul Arad, germenii de șuprainfectie bacteriana'  inta' lnit�i cel mai frecvent in culturile din

șecret�iile lacrimale au foșt cei Gram pozitivi.  ,ceea  ce rezoneaza'  cu ștudiile de șpecialitate

publicate in literatura.

5.Antibioterapia   preșcrișa'  fara  motiv și  fara'  o  analiza'  a   șecretiilor  conjunctivale  nu ește

eficienta' , și duce la creșterea reziștent�ei germenilor la antibiotice. Exiștent�a MDR la vaE rște mici

poate  aduce  î6n  dișcut�ie  așiștent�a  medicala'  neonatologica'  ș� i  pediatrica'  deficitara' ,  dar  ș� i

utilizarea incorecta'  ș� i  fa' ra'  motiv a antibioticelor î6n  șfera oftalmologica' .      Rișcul  afecta' rii

bilaterale  î6n  cazul  OCNL ește de 3 ori  mai  mare î6n  cazul  germenilor  MDR comparativ cu

infect�iile produșe de germeni șușceptibili  la antibiotic, aceșt fapt fiind explicat de virulent�a

creșcuta'  a germenilor MDR , dar ș� i de va6 rșta mica ș� i fragilitatea nou-na' șcut�ilor.   S�anșa  ca o

afectare bilaterala'  prininfect�ie șa'  exiște ește de 4 ori mai mare î6n cazul î6n care î6n infect�ie ește

implicat  un  germene  MDR,  conform  ștudiului  noștru.  Acșet  așpect  nu  a  foșt  dezba' tut  î6n

literatura de șpecialitate. Aș�adar, afecatrea bilaterala'  poate șugera o infeștare cu un germene

multireziștent . 

6.Tratamentul  oftalmologic  aplicat  cazurilor  de  OCNL  ește  in  mare  parte  conșervator,

reprezentat  de  mașajul  hidroștatic  al  ca' ilor  lacrimale  și  de  tratamentul  topic  cu  antibiotic

conform atibiogramei.  Aceșta ș-a realizat la  63 de pacienti ( 54,8%) , cu rezultate favorabile.

In cazul  recunoașterii  afect�iunii,   tratamentul  șe poate indica și  in  cabinetul  medicului  de

familie șau pediatru, unde  apart�inatorii pot fi  inștruit�i  așupra tehnicilor de mașaj al ca' ilor

lacrimale.

7.Tratamentul invaziv ește rar indicat, in cazul ștudiilor noaștre la   33 de pacienti (28,7% ) de

prima intentie și la 19 pacienti (16,5%) ca urmare a ineficient�ei tratamentului conșervator,

aceșta implicaEnd un rișc aneștezic pentru bolnavi dar și coșturi pentru șiștemul de șanatate.

Indicat�ia  tratamentului invaziv de prima'  intent�ie nu ește eficienta' .

8.  Diferent�ierea  metodelor  de  tratament  in  funct�ie  de  rezultatele  antibiogramelor  ește  o

noutate in domeniu și conform ștudiului noștru a duș la rezultate bune in pește 80% din cazuri

, la interval de maxim 4 șa'pta'maEni.

 9. Cheștionarele aderșate pa' rint�ilor referitoare la recunoașterea șimptomatologiei OCNL dar și

la afectarea calita' t�ii  viet�ii  in cazul aceștei patologii arata ca un procent de  cel putin 15 %
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dintre  repondent�i  acuza'  modifica' ri  ale   șecret�iilor  lacrimale  la  copii.  Meta-analiza  aceștor

procente releva'  faptul ca incident�a minima a OCNL poate fi de 15%.

10. Cheștionarele aderșate medicilor de familie arata'  necunoașterea factorilor predișpozant�i ai

OCNL  ,  neceșari  in  școpul  indicat�iilor  de  ingrijire  a  nou-na' șcutului,  dar  și  lejeritatea

adminiștra' rii de antibiotic și reticent�a fat�a'  de tehnicile de mașaj al cailor lacrimale , parte a

tratamentului conșervator cu maxima'  eficienta'  și pondere.

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A METODELOR DE DIAGNOSTIC ȘI  TRATAMENT

   Diagnosticul  si  tratamentul  OCNL  trebuie  șa  cuprinda  un  algoritm  de  diagnoștic  și

tratament al aceștei afect�iuni,  din doi paș� i obligatorii ș� i șimpli:

·         Inveștigarea prin culturi microbiologice a șecret�iilor oculare

·         Determinarea caracterului epiforei.

         Aceș�ti doi paș� i trebuie aplicat�i î6n toate cazurile cu la' crimare exceșiva'  la nou na' șcut ș� i copil

șub 4 ani, î6nainte de orice preșcript�ie de antibiotic.

      I=n funct�ie de rezultatele obt�inute șe va lua decizia unei aborda' ri terapeutice, individualizata'

de la  caz la  caz;  aceașt  algoritm poate  fi  implementat  prin programe de inștruire adreșate

medicilor  neonatologi,  medicilor  de  familie,  iar  pa' rint�ii  trebuie  șa'  fie  cooptat�i  î6n  echipa

terapeutica'  pentru efectuarea unui tratament corect ș� i complet. I=n aceșt fel copilul va beneficia

de șcurtarea intervalelor de la debutul șimptomatologiei la remișie, vor fi evitate complicat�iile

bolii de baza'  ș� i prin antibioterapia neneceșara'  ș� i va fi protejat de colonizare șau șuprainfect�ie

cu germeni multireziștent�i.

   Totodata' ,  profilul  germenilor  izolat�i  din  șecret�iile  conjunctivale  ale  pacient�ilor  ș� i

șușceptibilitatea  lor  la  antibiotic,  precum  ș� i  magnitudinea  aceștor  probleme  de  șa'na' tate

individuala'  ș� i publica'  pot șervi la monitorizarea reziștent�ei locale ș� i globale la antimicrobiene;

nu  î6n  ultimul  ra6nd  aceșt  ștudiu  atrage  atent�ia  așupra  neceșita' t�ii  init�ierii  unor  proceduri

concrete  de  utilizare  a  antibioticelor,  care  șa'  limiteze  șelectarea  de  tulpini  reziștente  ș�i

propagarea lor.
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Propuneri:

1-Diagnoșticul de OCNL trebuie șușpectat de medicul neonatolog,  pediatru șau de medicul de

familie ori de caE te ori au in fat�a'  un nou-nașcut, șugar șau copil mic cu epifora' , șecret�ii lacrimale

apoașe șau purulente, fa' ra'  congeștie conjunctivala'  șau fotofobie.  Inștruirea in aceșt șenș ește

favorabila' ,  prin  prezentari  teoretice  și  practice  organizate  periodic  de  medicii  șpecialiș�ti

oftalmologi  .  Propunem  toaleta  locala'  oculara'  cu  șer  fiziologic  la  toti  nou-na'șcut�ii  din

maternita' t�i și inștruirea proașpetelor mame a ca' ror copii șe afla in categoriile de rișc relevate

de a continua manevrele in cadrul ingrijirii nou-na' șcutului.

2-Se propune interzicerea aplica' rii locale de colir cu antibiotic fara antibiograma'  mizaEnd pe

aparenta inofenșivitate a aplica' rii topice.

3-Se  recomanda'  analiza   bacteriologica'  a  șecret�iilor  conjunctivale,  in  momentul  aparit�iei

epiforei.

4-Un rezultat  negativ al  examenului bacteriologic va obliga la inceperea toaletei  locale și  a

mașajului canalului nazolacrimal

5-Un rezultat pozitiv al  examenului bacteriologic implica'  utilizarea antibioticului indicat de

antibiograma' , in limitele indicat�iilor pentru pacient�ii pediatrici

6-Caracterul epiforei (moderata' /mașiva' ) indica'  oportunitatea init�ierii mașajului lacrimonazal

șau a șondajului  ca' ilor lacrimale

7-Așocierea tratamentului conșervator (mașaj și antibioterapie ) la cel invaziv (șondaj) ește

indicata'  doar in cazul epiforelor mașive așociate cu antibiograme pozitive

8- Eș�ecul oricarei metode dupa 4 șa'pta'maEni de șupraveghere in cazul antibiogramei negative și

dupa 2  șa'pta'maEni  de  șupraveghere  in  cazul  antibiogramei  initiale  pozitive  indica'  șondajul

cailor lacrimale.

9-Urmarirea  copiilor  cu  obștruct�ie  de  canal  lacrimonazal  din  punct  de  vedere  al  acuita' t�ii

vizuale  și  al  refract�iei  oculare  trebuie  facuta  paEna'  la  vaE rșta  școlara' ,  datorita'  poșibilita' t�ii

aparit�iei ambliopiei.  Cunoșcuta'  ca fiind generatoare de handicap vizual grav, ambliopia prin

anizometropie  genereaza'  coșturi  imenșe  pentru  șocietate  prin  impoșibilitatea   incadra' rii
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adult�ilor  î6n  diferite  domenii  de  activitate  și  prin  eceșitatea  de  așiștare  șociala'  creșcuta'  a

aceștora. In cazul detecta' rii unei ambliopii,  e pot lua ma'șuri terapeutice de dezambliopizare in

cadrul șerviciului de ortoptica' . ambliopizarea copiilor ește cu ataE t mai eficienta'  cu caE t init�ierea

șa  ește  realizata'   mai  devreme.  Propunem  controlale  ale  acuita' t�ii  vizuale  la  copiii  cu

antecedente  de   OCNL  î6n  cabinetul  medicului  de  familie  șau  in  inștitut�iile  de  inva' t�a'maEnt

preș�colare,  deoa rece rata ambliopiei la aceș� i pacient�i  ește mai mare decaE t media, conform

literaturii de șpecialitate.
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