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Abstract: 
 
       Infecţiile orbitale reprezintă o patologie complexă, care necesită 
cooperare  pluridisciplinară  pentru a fi rezolvate.  
 
       Patologia infecţioasă orbitară are un potenţial evolutiv  care duce rapid la 
orbire, meningită şi deces.  Rapiditatea punerii diagnosticului şi începerea 
tratamentului salvează vederea şi nu numai. 
  
       Infecţiile orbitale pot fi determinate prin  inoculare directă, prin extensie de la 
structurile adiacente şi chiar pe cale hematogenă.  
 
       Inocularea directă se produce prin interesarea traumatică a părţilor moi, prin 
intervenţie chirurgicală şi prin penetrare de corpi străini.  
 
       Inocularea indirectă, pe cale hematogenă, cu punct de plecare orice infecţie din 
organism, în anumite condiţii.  
 
      Se prezintă cazuri clinice care au necesitat pentru rezolvare colaborare între 
specialităţi medicale şi chirurgicale.  
 



     Infecţiile oculare se dezvoltă prin inoculare directă, prin extindere 
de la  structurile adiacente şi difuzare hematogenă.  
 
     Şaizeci la sută din aceste infecţii se dezvoltă prin difuzia directă a 
sinuzitei, cel mai ades pe cale etmoidală. 
 
    Materialul infecţios poate fi inoculat direct în ţesutul moale orbital 
ca urmare a unei traume, intervenţii chirurgicale sau a prezenţei unui 
corp străin în orbită.  
 
    Rar, infecţiile orbitale se dezvoltă în condiţii hematogene ca 
urmare a sepsisului sau endocarditei bacteriene. 
 



Localizarea infecţiei  
Pierderea vederii           Orbită, sinus cavernos sau SNC  

Pierdera vederii este posibilă pentru oricare dintre următoarele 

motive:  

Afectare corneană secundară proptozei sau keratitei neurotrofice  

Tensiune intraculară ridicată de durată  

Tromboflebită a vasculaturii oculare 

Ocluzie de arteră retiniană centrală  

Nevrită optică septică sau inflamatorie 

Parestezia frunţii         Orbita posterioară, sinus cavernos sau SNC  

Simptome bilaterale          Sinus cavernos sau SNC 



Factorii de risc pentru bolile nonbacteriene  
Instalare insidioasă - Aspergilloză, tumoră, sifilis, tuberculoză,                 
                                 şi boli parazitare  
Istoric de HIV - Cryptococcosis, toxoplasmoză, tuberculoză şi  
                                 sifilis 
Diabet zaharat ori cetoacidoză – Aveţi în vedere boala fungală    
            (speciile Mucor sau Rhizopus) la orice pacient cu nivel  
            ridicat de glucoză, în special la cei  cu cetoacidoză  
            diabetică a căror stare mentală nu se îmbunătăţeşte odată  
            cu  corectarea anomaliilor electrolitice. 
Călătoria (Asia, America de Sud, Europa de est) - Taenia solium  
             (cisticercoza)  
Călătoria (Australia, zona mediteraneană, Orientul Mijlociu) – 
            Echinococcus granulosus  
Leucemia, limfomul, transplantul renal sau terapia cu deferoxa-   
             mină - Mucormycoza, aspergilloza 

 



Cauze: 
Bacteriene  

S aureus (MSSA şi MRSA de obicei de la răni ale pielii)  
      Streptococcus pneumoniae şi grupa A (de obicei de la sinuzită  
                                                                   şi, respectiv, răni ale pielii)  

H influenzae (de obicei atipică)  
Enterobacteriacee (eg, speciile Proteus şi Klebsiella, Escherichia   
                                                                                                coli)  
Anaerobe (eg, speciile Bacteroides şi Fusobacterium)  
Speciile Pseudomonas, Eikenella corrodens  
Speciile Peptostreptococcus 
Speciile Mycobacterium   
Treponema pallidum (sifilis) 

Fungale  
Phycomycetes (eg, speciile Rhizopus, Mucor, Absidia) 
Parazitice    

 
 



Identificarea sursei de infecţie 
  
Sinuzită  
 

Celulită preseptală  
 

Infecţie dentară sau extracţie  
 

Otită medie  
 

Chirurgie, traume, fracturi orbitale recente, laceraţii sau corp străin  
 

Faringită  
 

Muşcături animale sau umane şi înţepături de insecte  
 

Droguri – Imunosupresive sau steroizi  
 

 



“Dacă cineva nu a greşit niciodată, 
     înseamnă că nu a încercat să facă       
                    nimic nou”... 
 
                               Albert Einstein 



    Pacient T.A., 26 ani, se trezeşte 
brusc, după o petrecere, cu o durere 
violentă la OS.  
    La 24 de ore de la producerea 
hemoragiei subconjunctivale, 
echimozei orbitale stg. ajunge la 
camera de gardă a Spitalului de 
Urgenţă “Sf.Pantelimon” 



 Investigatii paraclinice: 

ELISA pentru  
Mycoplasma IgM 
   - pozitiv 



A 10-a zi a tratamentului: 
                          CAUZA        antibiotice 
                      EFECTUL        sulodexidum 



Înainte de tratament                             După o lună  de tratament  
 
TRATAMENTUL: 
                          CAUZA              infectia (antibiotice) 
                      EFECTUL              hipervascozitate a (sulodexidum) 



“Este mai uşor să dezintegrezi un atom 
decât o prejudecată.” 

 
 
                          Albert Einstein 



P.N. 53 ani, mediul urban 
 

Istoric: de 18 luni exoftalmie  
            stânga cu evolutie nefavora-         
            bilă sub tratament 
 

Ex. oftalmologic: 
 OD : RFM prezent, motilitate  
          oculară prezentă în toate  
          direcţiile 
 OS : RFM prezent diminuat,  
         motilitate oculară abolită în  
         toate direcţiile 
 

A 2-a zi după internare se instalează 
şi un edem palpabral la OD 



Investigaţii paraclinice: 
 

Biologice : hemoleucograma în limite normale 
                                               Na=124   
                                                              K=    2,4    
                                                         VSH=  16 mm la 1 oră,  
            fibrinogen, proteina “C”reactivă = normale 
                             transaminaze = normale,                  
                                       uree, creatinina = normale 
 

    coagulograma:                 LA =  pozitiv,   
                                                  a β2GP1 =  27 EU/ml,  
                                                        ACL = negativ 
                 proteina C, proteina S, AT III = valori normale 
       T3  T4  TSH şi  anticorpi anti-TPO  = valori normale 
 

 ELISA  pt   Mycoplasma Ig M = 1,071 
 ELISA  pt   Chlamydia    Ig M = 0,836 
 ELISA  pt   Toxoplasma  Ig M = 1,127 
 ELISA  pt   Toxoplasma  Ig G  = 1,530 
 Absenţi spori de micele şi levuri 
 Absentă floră microbiană patogenă în culturi 
 



Imagistica:  CT-scan şi RMN orbite şi cerebrum:   
 



ERG la OD: prezent  atenuat (5mV) 
PEV prezent atenuat 

ERG la OS: sever atenuat 
PEV schiţat 



FIZIOPATOLOGIE 
 
Celulita orbitală apare în următoarele 3 situaţii: 

(1) ca extensie a unei infecţii de la structurile periorbitale, cel 

mai des de la sinusurile paranazale, dar posibil şi de la faţă, 

glob şi sacul lacrimal ; 

(2) prin inoculare directă a orbitei în urma unui traumatism sau 

a unei intervenţii chirurgicale; 

(3) ca difuzie  hematogenă de infecţie bacteriană. 
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18 nov. 2007 

Iulie 2010 
 



 
CAUZA            s-a tratat cu antibiotice 
EFECT UL           hipervâscozitatea          sulodexidum  
                                                                   GAG exogen compozit                           
                                                                       (“heparina orala” )   
  

TRATAMENTUL:   
       a durat 2 ani 



“Să nu te opreşti niciodată din a-ţi 
pune întrebări, curiozitatea stă la 

baza existenţei.” 
 
                     Albert Einstein 



  

Pacient TM de 37 ani, mediul rural.  
    De aproximativ 2 ani prezintă o 
exoftalmie stânga care creşte treptat şi 
deviază globul ocular stâng spre inferior şi 
exterior, cu modificarea AV, care scade 
treptat şi este însoţită uneori de cefalee.  



Investigaţii: 

  Biologice:  hemoleucograma:  leucocite =12.ooo , VSH=38mm la 1 oră 
                  ELISA pt Toxoplasma  IgM = 1,156   IgG  = 1,267 
                  ELISA pt Mycoplasma IgM = 1,134,                                         
                  LA  = pozitiv         fibrinogen=420 
  
 



CT-scan cerebral: evidenţiază o masă tumorală la nivelul sinusurilor aerice frontal 
bilateral, etmoidal bilateral, cu invadarea orbitei stângi şi liza, prin presiune, a 
peretelui postero-superior al orbitei stângi, cu delimitarea unei formaţiuni epidurale 
frontale într-o capsulă cu calcificări. În plus, există sinuzită maxilară bilateral şi, la 
nivelul encefalului, zone de calcificări supratentoriale bilateral  (neurofibromatoză 
tip I). 
  



  

În 1775, Sir Percivall Pott descrie 
osteomielita de os frontal ca                    
         tumoră puffy a lui Pott.  
Etiologia este determinată de 
sinuzitele acute sau cronice frontale, 
care se pot asocia  cu colecţie 
purulentă epidurală, empiem 
subdural şi abces intracerebral. 
 



Fiziopatologie: 
 

          Mucoasa care căptuşeşte sinusul frontal şi cu măduva osoasă a 
osului frontal împart acelaşi drenaj venos, prin  venele diploice. 
 

   Acest drenaj venos permite întinderea infecţiei de la sinusul frontal 
spre osul frontal. 
 

   Supuraţia locală a osului frontal se propagă prin sistemul haversian 
al tăbliilor internă şi externă ale osului, provocând demineralizare şi 
necroză.  
 

   Acest lucru duce la perforarea tăbliei anterioare a sinusului frontal, 
având drept rezultat colecţia de puroi sub periost şi formarea 
ţesutului de granulaţie care provoacă tumora puffy a lui Pott. 
 
 
 



                   2 luni postoperator   
 
 
  ELISA  
          pt Mycoplasma  
                           IgM = 0.673 



TRATAMENT: 
 
CAUZA              infecţia a necesitat  tratament chirurgical si  
                                             medicamentos 
 
EFECTUL            LA prezent            hipervâscozitate sanguină 

           TRIADA   VIRCHOW   



Leziune endotelială 

Stază venoasă 

Triada lui Virchow a trombozei 

 
INFECŢIA 

Hipercoagulabilitate 



  

“Curiozitatea are propria raţiune de a exista.” 
                    A.Einstein 



Aspectul vaselor retiniene 

             Hipervâscozitate sanguină 

                TRIADA VIRCHOW 

Nu înţelegi un lucru pe deplin decât dacă poţi să i-l 
explici  bunicii. 

                                                                            Albert Einstein 
 
 



Mulţumiri colegilor cu care am colaborat pe baza principiului  
 RELATIVITATĂŢII CUNOAŞTERII a lui... Albert Einstein: 

 
“Suntem cu toţii foarte ignoranţi, dar nu cu toţii ignorăm 

aceleaşi lucruri.” 
 
Dr. Valentina Uscătescu 
Dr. Marian Ghervan-Gogoaşe 
Dr. Codruţ Sarafoleanu 
Dr. Alina Bacalbaşa 
Dr. Benone Cârstocea 
Dr. Dan Mihail Psatta 
 
Şi echipa poate continua……… 
 
 



  

“Lucrul cel mai important 
este să nu încetezi să pui 
întrebări.” 
     
                     Albert Einstein 
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