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Rezumat: Degenerescenţa  maculară  senilă  este  o 
afecţiune maculară tot mai răspândită la noi în ţară care,  
din păcate, este întâlnită la persoane tot mai tinere, cu  
vârste chiar sub 55 de ani. Lucrarea de faţă îşi propune o  
prezentare  a  utilităţii  angiofluorografiei  în  această  
afecţiune.
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Abstract: Age  Related  Macular  Degeneration  is  a  
degenerative condition of the macula and is increasingly  
pervasive  in  our  country,  encountered  unfortunately  in  
patients even younger than 55. The current work is trying  
to present the importance of fluorescein angiography in  
this disease.
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related macular degeneration

INTRODUCERE
Degenerescenţa  maculară  senilă  (DMS)  a  fost 

descrisă  pentru  prima  dată  în   1874 sub  denumirea  de 
"boală  corio-retiniană  centrală  simetrică  ce  apare  la 
vârstnici",  de  atunci  a  cunoscut  mai  multe  denumiri 
printre  care:  degenerescenţă  maculară  senilă  sau 
disciformă.(1)  De  fapt  este  vorba  despre  o  patologie 
multifactorială  a  maculei,  ce  incriminează  în  principal 
vârsta,(2) fumatul,(3) hipertensiunea,(4) istoricul familial.
(5)  Alţi  factori  de  risc  se  consideră  a  fi:  bolile 
cardiovasculare,(6) expunerea la soare,(2,7) dieta scăzută 
în luteină zeaxantină şi antioxidaţi sau aportul crescut de 
grăsimi(8-14).  De  asemenea  procesul  inflamator  a  fost 
incriminat în patogenia bolii.(15)

Există două mari forme clinice ale acestei boli: 
forma uscată, întâlnită în aproximativ 80% din cazuri şi 
forma  umedă  sau  exudativă,  mai  gravă,  întâlnită  în 
aproximativ 20% din cazuri.(16)

Angiofluorografia  (AFG)  datează  de  la 
începuturile anilor 1960 şi reprezintă o metodă valoroasă 
de diagnostic  al  afecţiunilor  vasculare  retiniene,  fiind o 
procedură  sigură  care  poate  fi  efectuată  într-un  cabinet 
oftalmologic,(16)  fiind  indispensabilă  în  diagnosticul  şi 
stabilirea formei clinice a DMS.

Substanţa folosită pentru această investigaţie este 
fluoresceina  sodică,  care  administrată  intravenos  (IV) 
difuzează şi în circulaţia coroidiană, unde este excitată cu 
lumină  albastră,  urmând  să  emită  la  rândul  ei  lumină 

(fluorescenţă),  care  trece  printr-un  filtru  galben  şi  este 
înregistrată  fotografic.  Unul  dintre  cele  mai  utilizate 
angiofluorografe  este:  Zeiss  Visucam  care  utilizează 
fotografia digitală. Acest aparat este dotat cu:
• o  sursă  de  lumină  continuă  pentru  vizualizarea 

fundului de ochi (FO); 
• o  altă  sursă  de  lumină  puternică,  utilizată  pentru 

excitarea fluoresceinei;
• filtre: albastru - de excitare, galben - situat înaintea 

aparatului de fotografiat, verde – "red free"; 
• sistem  de  înregistrare  digitală  a  imaginilor  (aparat 

foto).
Fluorescenţa este proprietatea unei substanţe de a 

emite lumină, în urma unei excitaţii continue, cu lungime 
de  undă  mai  mare  decât  cea  a  luminei  care  a  produs 
excitaţia.  Excitaţia  apare  când  fluoresceina  sodică  este 
expusă şi absoarbe lungimi de undă de aproximativ 465-
490nm  (lumină  albastră),  modificându-şi  structura 
moleculară,  emiţând  o  nouă  lungime  de  undă  de  520-
630nm  (lumină  verde-gălbui).  De  asemenea  pH-ul 
sangvin influenţează fluorescenţa, aceasta fiind optimă la 
un  pH  de  7,4.  După  administrare,  fluoresceina  nu 
extravazează  din  vasele  coroidiene  mari,  datorită 
joncţiunilor  puternice  ale  celulelor  endoteliale.  După 
combinarea fluoresceinei cu albumina serică, aceasta este 
eliminată renal  într-un interval de aproximativ 24-48 de 
ore,  producând o colorare  a  tegumentului  şi  a  urinii  ce 
durează aproximativ 12-24 de ore.

Efectele adverse ce pot să apară sunt de obicei 
uşoare:  greaţă,  vomă,  strănut,  prurit,  cel  mai  frecvent 
apărând greaţa. Rareori pot să apară tromboflebite, febră, 
erupţii  cutanate,  pareze  şi  extrem  de  rar  pot  apare 
complicaţii  grave  cardiovasculare,  respiratorii  sau 
neurologice.

Ca şi tehnică de lucru se poate utiliza următorul 
protocol:
• Înainte de injectarea fluoresceinei se face câte o poză 

fiecărui ochi cu filtrul verde, obţinându-se imagini cu 
contrast ridicat care se compară ulterior cu imaginile 
cu fluoresceină.

• Se  dezactivează  filtrul  verde,  activându-se  cel 
albastru şi galben şi se efectuează din nou câte o poză 
fiecărui  ochi.  Astfel  se  evidenţiază 
pseudofluorescenţa  şi  autofluorescenţa. 
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Pseudofluorescenţa  se  datorează  unor  combinaţii 
inadecvate  a  filtrelor  sau  datorită  deteriorării 
acestora.  Structuri  puternic  reflective  care  pot  da 
acest  efect  sunt  sclera  sau  ţesutul  cicatricial. 
Autofluorescenţa  este  dată  de  structuri  din  retină 
(drusen de nerv optic, hamartom astrocitic) care emit 
lumină  fluorescentă  în  urma  excitării  cu  lumina 
albastră, dar fără injectare de fluoresceină.

• Urmează injectarea IV a fluoresceinei sodice 5cc de 
concentraţie  10%,  care  se  face  rapid  pentru  a 
evidenţia un contrast bun al structurilor retiniene.

• După  aproximativ  7  secunde  se  începe  din  nou 
fotografierea  FO  cu  o  frecvenţă  de  1  cadru  la  2 
secunde  până  colorantul  este  vizualizat  în  faza 
coroidiană precoce, urmând creşterea frecvenţei la un 
cadru pe secundă. Faza coroidiană este foarte scurtă 
2-3 secunde.

• Ochiul cu zona de prim interes trebuie documentată 
în  faza  arterio-venoasă  înainte  de  a  poza  ochiul 
congener, în primele 20-30 de sec. 

• Pozele din faza tardivă se vor efectua în funcţie de 
patologia suspectată, după 5, 10, 15 sau 20 de minute.
(16)

O  angiofluorografie  normală,  cuprinde 
următoarele faze:(17)
• Coroidiană
• Arterială
• Arteriovenoasă precoce
• Arteriovenoasă
• De recirculare 
• Tardivă
Aspecte angiofluorografice în DMS

În forma uscată întâlnim:
• Drusene: În cazul drusenelor dure (figura 1) AFG-ul 

prezintă în fazele precoce  un defect  de fereastră  în 
regiunea acestora datorită atrofiei EPR supraiaccent, 
fluorescenţa  scăzând  spre  fazele  târzii.  În  cazul 
drusenelor moi aspectul angiofluorografic variază în 
funcţie  de  conţinutul  acestora,  în  general  sunt 
hiperfluorescente  mai  târziu,  iar  în  fazele  tardive 
fluorescenţa  scade  sau  apare  fenomenul  de 
impregnare.(17)

Figura nr. 1. Drusene dure

• Hiperpigmentare focală: Aceste  zone  de 
aglomerări  pigmentare  blochează  fluorescenţa 
coroidiană (figura nr. 2).

• Atrofie  nongeografică  a  EPR:  Apar  zone  de 
hiperfluorescenţă  punctată  în  zonele  de  atrofie, 
alternate cu zone de blocaj  al fluorescenţei  datorită 

aglomerării de pigment (figura 3)(17)

Figura nr. 2. Hiperpigmentare focală

Figura nr. 3. Atrofie nongeografică a EPR

• Atrofie  geografică  a  EPR:  Apare  hiperfluorescenţă 
precoce  în  zonele  de  atrofie  geografică  datorită 
defectului  de  fereastră  în  EPR  (figura  4). 
Coriocapilarele  au  o  umplere  lentă  în  aceste  zone 
lezionale,  sau  ele  pot  lipsi  în  totalitate,  permiţând 
vizualizarea  umplerii  vaselor  coroidiene  mai  mari. 
Extinderea  leziunii  rămâne  constantă  şi  în  fazele 
tardive, iar datorită impregnării ţesutului coroidian şi 
al  sclerei  din  zona  de  atrofie  geografică  apare 
hiperfluorescenţă.(17)

Figura nr. 4. Atrofie geografică a EPR

În forma exudativă întâlnim:
• Membrane  neovasculare  clasice:  Angiofluorografia 

este  metoda  de  elecţie  pentru  depistarea  prezenţei, 
localizării  şi  extinderii  MNV,  relevând  în  faza 
precoce o zonă strălucitoare, hiperfluorescentă, bine 
delimitată, care creşte în intensitate şi în dimensiune 
spre fazele intermediare şi tardive (figura 5) datorită 
leakage-ului  colorantului  care  îngreunează 
vizualizarea marginilor MNV.(17)

• Membrane  neovasculare  oculte:  Angiofluorografia, 
relevă o scurgere difuză, lentă, fără o delimitare netă 
ca în cazul  MNV clasice (figura  6).  Fazele tardive 
evidenţiază leakage şi colorare punctată.

• Hemoragii: Hemoragiile  subretiniene  blocheză 
fluorescenţa  coroidiană,  fiind  hipofluorescente, 
deasupra lor fiind vizibile vasele retiniene (fig. 7)

• Decolările  de  epiteliu  pigmentar  retiniană: În  acest 
caz  AFG-ul  relevă  o  zonă  hiperfluorescentă  cu  o 
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umplere rapidă  şi uniformă (fig. 8).(17)

Figura nr. 5. Membrane neovasculare clasice

Figura nr. 6. Membrane neovasculare oculte

Figura nr. 7. Hemoragii

Figura  nr.  8.  Decolările  de  epiteliu  pigmentar 
retiniană

CONCLUZIE
Angiofluorografia este o metodă foarte eficientă 

în  diagnosticul  şi  monitorizarea  pacienţilor  cu  DMS, 
oferind de asemenea date valoroase asupra evoluţiei post 
tratament  a  bolii.  Beneficiul  major  al  acestei  tehnici 
diagnostice  rezidă  în  faptul  că  aceasta  permite 
diferenţierea formei uscate de cea umedă contribuind la 
alegerea  corectă  a  tratamentului.  Iconografia  face  parte 
din cazuistica proprie din cadrul studiului de cercetare ce 
analizează factorii epidemiologici ai DMS, iar tehnica de 
lucru  descrisă  mai  sus  a  fost  respectată  la  efectuarea 
angiofluorografiilor.
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