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Abstract 
 

 Sindromul de ischemie oculară se ocupă de semnele şi 
simptomele oculare datorate unei insuficienţe vasculare cronice, 
care se reflectă atat la nivelul segmentului anterior cât şi la nivelul 
segmentului posterior al globului ocular. 
 La nivelul segmentului anterior apar la nivel cornean (pliurile 
Descemet, edemul cornean), neovascularizaţia iriană, glaucomul 
neovascular, inflamaţia camerei anterioare (uveite). 
 La nivelul segmentului posterior se referă la vasele retiniene, 
hemoragiile retiniene, neovascularizaţia retiniană, capul  nervului 
optic. 
 La nivel orbital poate produce edem orbital, oftalmoplegie, 
edem palpebral. 
 
  



Abstract  
 

 Sindromul de ischemie oculară depinde de:  
- afectarea endoteliului vascular (ateroscleroza carotidiană 
şi a arterei oftalmice, embolia de cauză aterosclerotică sau 
cardiacă ), 
- reologia sanguina care studiază curgerea şi deformarea 
elementelor figurate ale sângelui 
- factori hemodinamici (scăderea presiunii de perfuzie în 
artera centrală a retinei în stenozele carotidiene ipsilaterale 
cu circulaţie colaterală deficitară prin poligonul Willis, 
vasospasmul retinian). 
  Simptomele includ durerea oculară,  tulburarile de 
vedere si amaurosis fugax. 
  
 



 
Rolul endoteliului vascular: 
 

 asigură un echilibru între vasodilataţie şi vasoconstricţie şi 
                                    între hemostază şi fibrinoliză 
 intervine în reglarea conţinutului hidroelectrolitic al      
   compartimentelor intra- şi extravascular  
 limitează adeziunea leucocitară 
 inhibă proliferarea fibrelor musculare netede din peretele  
                                     vascular 

 
 ESTE IMPORTANTĂ AFECTAREA 

 ENDOTELIULUI VASCULAR  ? 
 
 



 
Endoteliul disfuncţional atrage după sine :   
 
 reducerea vasodilataţiei şi creşterea responsivităţii la  
                   mediatorii vasoconstrictori,  

 
 status proinflamator şi protrombotic,  

 
 creşterea adeziunii leucocitare şi a proliferării celulelor     
                   musculare netede.  
 
 

Disfuncţia endotelială este implicată în mecanismele de 
hipoxie, indiferent de teritoriul vascular. 

 
 
 

 



Consecinţele disfuncţiei endoteliale  sunt: 
REOLOGICE -   datorită încetinirii fluxului sanguin şi stazei  
                              creşte vâscozitatea sângelui,  
COAGULARE -  apare agregarea intravasculară a hematiilor şi  
                              trombocitelor, care, la început, este reversibilă. 
COAGULARE -  ulterior ireversibilă, cu apariţia în viscere a  
                              microtrombilor, care epuizează factorii fiziologici ai  
                              coagulării, ajungându-se la o diateză hemoragică –  
                                           de o gravitate extremă. 
METABOLICE - hipoxia din tesuturile slab irigate duce la blocarea  
                              lanțului respirator; celulele (mai ales cele musculare  
                              şi hepatice) trec pe glicoliză anaerobă, din care  
                              rezultă cantități importante de acid lactic,  
                              ajungându-se la acidoza metabolică, deseori fatală. 
 

  Disfuncţia endotelială se poate cuantifica prin  răspunsul  vasodilatator 
dependent de endoteliu sau prin evaluarea moleculelor de  adeziune. 

Endothelial dysfunction: a comprehensive appraisal, Cardiovascular Diabetology 2006, 5:4 
  Endothelial dysfunction, J Am Soc Nephrol. 2004 Aug;15(8):1983-92.   
     

   
 
    
 
 



MECANISME  
IMPLICATE ÎN DISFUNCŢIA ENDOTELIALĂ 

 
  

reducerea răspunsului vasodilatator, datorită sintezei scăzute sau 
creşterii oxidării NO (denumit în trecut ERDF=endothelial derivated 
relaxing factor), reducerea producţiei de factor de hiperpolarizare 
derivat din endoteliu (EDHF=endothelial derivated hyperpolarizing 
factor); 
 

 diminuarea răspunsului vasodilatator la surse exogene de NO (ex. 
nitroglicerină) 
 

 favorizarea unui status proinflamator şi protrombotic prin fenome-
nul de regularizare al moleculelor de adeziune, prin generarea de 
chemokine (ex. macrophage chemoattractant peptide-1) şi producţia 
de PAI-1 (inhibitor de activare a plasminogenului)  
 

 creşterea producţiei de peptide vasoactive (angiotensina II şi 
endotelina-1) 



ASPECTUL VASELOR RETINIENE 
 
Retina este creier împins la periferie             Fereastră deschisă spre creier 
 
Vasele retiniene au aceeaşi origine cu vasele cerebrale  - artera oftalmică, este 
primul ram al carotidei interne   
                            
Singurul loc din organism unde “se văd” 
 vasele  este la nivelul retinei. 
 
Patologia vasculară retiniană -  vede 
  “pe viu ”  aspectul vaselor de la nivelul 
 retinei dar şi la  nivel cerebral. 
 
Patologia cerebrală mediată vascular 
poate fi anunţată şi de aspectul vaselor 
retiniene  

  



http://www.laboutiquedelpowerpoint.com/


Stroke. 2010;41:1349 
  

Anomaliile retiniene microvasculare şi riscul de stroke lacunar. 
                            Hiroshi Yatsuya, MD, PhD; Aaron R. Folsom, MD; Tien Y. Wong, MD, PhD; Ronald Klein, MD;     
                            Barbara E. K. Klein, MD; A. Richey Sharrett, MD, DrPH for the ARIC Study  
 

        Un echivalent mai strâmt de arteriolă retiniană centrală, un 
echivalent mai larg de venulă centrală retiniană, strâmtare arteriolară 
focală şi încrucişarea arterio-venoasă s-au dovedit  predictive pentru 
stroke-ul lacunar.   
            Imaginile retiniene sunt folositoare pentru înţelegerea 
patofiziologiei şi a mecanismelor bolii cerebrale de vase mici.  
 
Investigators  
From the Division of Epidemiology and Community Health (H.Y., A.R.F.), School of Public Health, University of 
Minnesota, Minneapolis, Minn; Department of Public Health (H.Y.), Graduate School of Medicine, Nagoya 
University, Nagoya, Japan; Centre for Eye Research Australia (T.Y.W.), University of Melbourne, Melbourne, 
Australia; Singapore Eye Research Institute (T.Y.W.), Yong Loo Lin School of Medicine, National University of 
Singapore, Singapore; Department of Ophthalmology and Visual Sciences (R.K., B.E.K.K.), University of Wisconsin 
School of Medicine and Public Health, Madison, Wis; and Department of Epidemiology (A.R.S.), Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Md.  
 
 
 
 
 



American Journal of Epidemiology Vol. 129, No. 4: 687-702  
Copyright © 1989 by The John’s Hopkins University School of Hygiene and Public Health 
 
research-article 
 
THE ATHEROSCLEROSIS RISK IN COMMUNITY (ARIC) STUDY: 
DESIGN AND OBJECTWES   
THE ARIC INVESTIGATORS  
 

 Now the ARIC investigators have taken this line of research a step further, establishing for 
the first time a clear link between retinal artery injury and incident lacunar infarction in a 
rigorously conducted, prospective cohort study. 
 
Acum investigatorii ARIC au dus linia de cercetare cu un pas 
înainte, stabilind pentru prima oară o legătură clară între afectarea 
arterei retiniene şi infarctul lacunar întâmplător  în cadrul unui 
studiu de cohortă prospectiv, condus cu rigurozitate. 
 
 
 
 
 
 

 



    Studii anterioare de la investigatorii ARIC au folosit imaginile 
arteriale retiniene pentru a  stabili relaţiile dintre patologia arterei 
retiniene şi stroke-ul incidental, leukoaraioza periventriculară şi 
infarctul subclinic. 
                  Wong TY, Klein R, Couper DJ, Cooper LS, Shahar E, Hubbard LD, Wofford MR, Sharrett AR. Retinal         
                  microvascular abnormalities and incident stroke: the Atherosclerosis Risk in Communities Study.    
                   Lancet. 2001; 358: 1134–1140, 7Wong TY, Klein R, Sharrett AR, Couper DJ, Klein BE, Liao DP,  Hubbard  
                  LD, Mosley TH. Cerebral white matter lesions, retinopathy, and incident clinical stroke. J Am Med Assoc.  
                  2002; 288: 67–74  şi infarctul subclinic.8Cooper LS, Wong TY, Klein R, Sharrett AR,  Bryan RN, Hubbard  
                  LD, Couper DJ, Heiss G, Sorlie PD. Retinal microvascular abnormalities and MRI-defined subclinical  
                  cerebral infarction: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Stroke. 2006; 37: 82–86        
                          

     Riscul de ateroscleroză în comunităţi (ARIC) este un studiu 
prospectiv pentru investigarea etiologiei aterosclerozei şi ale 
sechelelor sale clinice şi a variaţiei factorilor de risc 
cardiovascular, asistenţei medicale şi a bolii în funcţie de rasă, sex, 
loc şi timp— 4.000 de adulţi din  SUA , cu vârsta cuprinsă între 
45–64 de ani, sunt examinaţi de două ori la interval de trei ani. 
ARIC are centre coordona-toare, pentru ultrasunete, examene 
pulmonare şi electrocardiografice şi trei laboratoare centrale.  
      
 
 



Schimbări arteriale retiniene corelate cu boala cerebrală a vaselor 
mici:  
     Schimbările patologice din arterele retiniene se fac în paralel 
cu schimbările din arterele mici cerebrale care provoacă WML  
şi lacune, ambele la pacienţi atât hipertensivi cât şi normotensivi 
         V. I.H. Kwa, MD PhD, J. J. van der Sande, MD PhD, J. Stam, MD PhD, N. Tijmes, MD PhD and J. L.         
          Vrooland, MD for the Amsterdam Vascular Medicine Group*  
                        From the Departments of Neurology (Drs. Kwa and van der Sande) and Ophthalmology (Drs. Tijmes and    
                         Vrooland), Slotervaart Hospital; and Department of Neurology (Dr. Stam), Academic Medical Center,  
                        Amsterdam, the Netherlands. Neurology 2002;59:1536-1540 
 
Anomaliile microvasculare retiniene şi imaginea cu rezonanţă 
magnetică subclinică a infarctului cerebral: un studiu prospectiv 
      Acest studiu a fost conceput pentru a determina dacă 
stabilirea anomaliilor retiniene microvasculare ar putea oferi un 
pronostic informativ privind riscul de infarct cerebral şi leziuni 
de materie albă pe imagini cu rezonanţă magnetică.  
 
        Ning Cheung1, Thomas Mosley2, Amirul Islam1,3, Ryo Kawasaki1, A. Richey Sharrett4, Ronald Klein5, Laura H.  
        Coker6, David S. Knopman7, Dean K. Shibata8, Diane Catellier9 and Tien Y. Wong1,10 Brain 2010 133(7): 
 



Analiza imaginii vasculare retiniene ca instrument de screening 
potenţial  pentru boala cerebrovasculară: un raţionament bazat pe 
omologia dintre microvasculatura retiniană şi cerebrală.  
 
        Patton N, Aslam T, Macgillivray T, Pattie A, Deary IJ, Dhillon B. J Anat. 2005; 206: 319–348 
 
      Cu toate acestea, fotografia arterială retiniană a îmbunătăţit 
dramatic sarcina de a identifica patologia vasulară retiniană in vivo, 
oferind încredere standardizată, cuantificată şi  corelatii mult mai 
presus de ceea ce este posibil pentru un clinician care de bazează pe 
oftalmoscop.   



Stroke-uri mici:  
• O perioadă de hipertensiune reprezintă o cauză obişnuită.  
• Din experienţa  autorilor, chiar şi câteva zile de hipertensiune extremă pot fi suficiente. 
Aceasta ar putea sugera că micile sângerări sunt cauza unora.  
• Studiile clinice arată şi ele asocierea cu diabetul, dar nu consistent cu ateroscleroza.  
• PWM acompaniază  migrenele  şi apar, în mare, la 20% dintre persoanele cu migrene. 
Întrucât în jur de 10% din populaţie are migrene, aceasta înseamnă că  aproximativ 2% din 
populaţie are leziuni în substanţa albă datorită migrenei.  
 

                                                                     LEZIUNI PERIVENTRICULARE  DE MATERIE ALBĂ   
                                                                     (PWM=Periventricular White Mater Lesions) 
 
 
    Timothy  C.Hain, MD. Last modified: March 15, 2008  
 
      
 
                                                                             MRI (Magnetic resonance image) de creier.  
       
                                                                      Este o secţiune în plan orizontal deasupra urechilor. 
     Leziuni în substanţa albă periventricular. 
                                                                         
 
     
 
 



    Leziunile în substanţa albă sunt strâns corelate cu viteza redusă de 
deplasare ca şi cu abilităţi mentale reduse. 
                        (Starr et al, 2003; Guttman et al, 2000; Whitman et al, 2001; Bazner et al, 2008).  

     
            Patologic, PWM corespond zonelor de subţiere mielinică şi glioză 
şi sunt adeseori însoţite de infarcte lacunare (mici găuri)  şi boala 
aterosclerotică a vaselor mici. 
 
             Practic, PVM par a fi asociate cu consecinţe grave. Odată dobân-
dite, sunt pe viaţă, prevenţia fiind principalul scop al tratamentului.  
           
          Atenţie la reducerea factorilor de risc vascular şi în special controlarea 
hipertensiunii oscilante. Reducerea colesterolului ridicat şi controlul strict al diabetului 
sunt utile, de asemenea. Mici cantităţi suplimentare de vitamina b6 (pyridoxine) par 
rezonabile (i.e. 2 mg/day). Nu este clar dacă aspirina luată zilnic este utilă sau face rău 
persoanelor cu PVM; decizia trebuie luată individual. Beta blocanţii, (propranolol şi 
medicaţia înrudită) pot fi potrivite pentru prevenirea puseelor în tensiunea arterială. Ele 
sunt şi cardioprotectoare.  
 



Studii de caz  

http://www.laboutiquedelpowerpoint.com/


Pacientul I.E.,78 ani , 
Motivele  prezentarii:  cefalee, 
          ptoză palpebrală  dr 
          motilitate oculară  dr 
          abolită in toate  direcţiile   
 
 
 

APP: 
- HTA 
- DZ tip II  
- Dislipidemie 
 



Tratament : 
Sulfamide antidiabetice, hipotensoare, statina 
Antibiotice + SULODEXID 



76ani, DZ tip 2 de 8 ani in trat cu sulfamide antidiabetice 



http://www.laboutiquedelpowerpoint.com/


Pacienta de 57 ani mediul urban, 
invatatoare 
Internată în august 2007 într-un 
serviciu de neurologie  
cu diagnosticul de: 
Infarcte lacunare paraventricular. 
Boala cerebrala de vase mici. 
Sindrom vestibular cronic 
dizarmonic (dar posibil afectare  
periferică bilateralaă 
HTA 
Hipertrigliceridemie 

CAZUL 2 



OD discontinuitati ale vaselor retiniene sugestive pentru SAFL 



Diagnostic diferenţial clinic: 
 Afecţiune demielinizantă cerebrală 
 Sechele post tcc şi tv cervico-toracal 
 Afecţiune otologică 
 Afecţiune oculară 
 Neuropatie şi radiculopatie prin ischemie  
 Sindrom antifosfolipidic  

Sindrom antifosfolipidic secundar:  
Proces infectios : viral, bacterian, parazitar 
Patologie autoimuna: - boli de colagen 
                                   - sindrom imunodeficitar  
Patologie hematologica  
Paraneoplazie 



    RMN   octombrie 2009 

RMN  august 2007 







IULIE 2007 
Pacienta D.M. , 33 ani, mediul urban, intalează  brusc  o cefalee puternică, urmată 
de un  episod de anaurosis fugax de cateva minte, apoi scaderea dramatică a AV la 
OD. 
Ex oftalmologic:  AV la OD percepe lumina,   la OS normal 
               TIO la OD = 32mmHg, TIO la OS = 19mmHg 
Ex clinic: minimă galactoree, TA = normala, clinic aparate = normale 
Ex. paraclinice:  prolactina crescută, hemoleucograma   si biochimia = normală 
             Coagulograma  aβ2GP1  = 42 uDo, LA = pozitiv 
             ELISA pentru toxoplasma IgM si IgG, chlamydia IgM = pozitiv 
 
DECEMBRIE  2007 
Tratament cu bromcriptina timp de 3 săptămâni pentru microadenomul hipofizar 
care a devenit clinic nefunctional. 
Ex oftalmologic : AV la AO normal, CV normal ,TIO la AO =18mmHg 
   FOD stergere de contur al papilei, FOS normal 
Biologic hemoleucograma , probe funcţionale hepatice şi renale în limite normale, 
Probe ce explorează funcţia hipofizei normoprolactinemie 26,58ng/ml,cortizol 
plasmatic baza in limite normale 13,55mcg/dl,fT4normal, TSH normal.  
Se considera microadenomul clinic nefunctional. 
 



 Iulie 2007 



Hipofiza asimetrică cu prezenţa unei formaţiuni înlocuitoare de spaţiu 
intrahipofizar stg de 5mm transv/7mm cranio-caudal in hiposemnalT1, 
dicret hipersemnalT2,prize de contrast i.v. in faza precoce şi aspect lacunar 
dupa incarcarea restului hipofizei – aspect de microadenom hipofizar; tija 
pituitară deplasată spre dreapta,deprimarea planseului selar paramedian stg. 
Nervii optici,chiasma si tracturile optice de aspect normal. 
 



 Decembrie 2007 



MAI 2008 



2009 2010 

RMN 2009 
= normal 
 



Mulţumesc  tuturor colegilor  
care inţeleg cât de necesară 
 este neurooftalmologia!!! 
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