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MEMBRANA AMNIOTICĂ UMANĂ ÎN TRATAMENTUL 

PATOLOGIEI SUPRAFEȚEI OCULARE LA ADULT. NOI 

PERSPECTIVE. 

Leland Kaiser, o autoritate consacrată a viitorologiei în SUA, scria în anul 1992:‘‘O nouă 
ramură a medicinii se va dezvolta în viitor, în încercarea de a schimba evoluția bolilor cronice și de 
a regenera țesuturile și organele. Viitorul poate fi reinventat și prevenit.“ Aceasta era prima 
considerație despre medicina regenerativă, devenită o realitate contemporană.1Cercetările actuale 
din domeniu includ tehnologii bazate pe biologia celulelor stem embrionare, inginerie tisulară, 
microsisteme bio-artificiale, transplant de membrană amniotică umană,- oferind speranțe reale de 
conservare a funcției vizuale în boli grave ale suprafeței oculare.2 

Membrana amniotică este un material biologic al placentei umane, constituind peretele 
intern al membranelor fetale.4 Ea are o parte fetală- corionul și o componentă maternă- 
decidua.Anatomic este alcătuită din epiteliu monostratificat, membrană bazală, bogată în colagen și 
stromă. Celulele epiteliale amniotice au calități care fac din ele o sursă foarte bună de celule stem. 
Astfel, studiile au demonstrat că aceste celule au caracteristici “stem-like”, deoarece exprimă 
markeri celulari de suprafață asociați celulelor stem embionare (precum SSEA 3 și SSEA 4), TRA -
1-60 și TRA 1-81. Foarte interesant este de asemenea faptul că aceste celule exprimă factori de 
transcripție specifici celulelor stem pluripotente, cum ar fi Oct-4 (“octamer binding transcription 
factor”), ceea ce sugerează capacitatea pluripotentă de diferențiere.9,10,11,12 

Folosită pentru prima dată în chirurgia reconstructivă de DeRott3, în 1940, abia Kim și 
Tseng, după anii 1990,stabilesc rolul său important în patologia oftalmologică, folosind membrana 
amniotică pentru vindecarea unui ulcer corneean. Transplantul de membrană amniotică poate fi 
utilizat fie cu rol de grefon, pentru înlocuirea țesuturilor distruse de la nivelul suprafeței oculare, fie 
ca patch tisular pentru prevenirea extinderii inflamației 7,8. Mecanismele de acțiune sunt: 
antiinflamator, antiangiogenic, facilitator al epitelizării. De asemenea, prin similaritatea biologică 
dintre conjunctivă și membrana bazală amniotică, aceasta din urmă poate constitui o matrice pentru 
dezvoltarea celulelor epiteliale, susținându-le diferențierea și nutriția și prelungindu-le durata de 
viață. Membrană amniotică funcționează ca un substrat pentru expansiunea celulelor stem, cu 
implicații în tratamentul deficitului de celule stem limbice de diferite etiologii și în facilitarea 
epitelizării ulcerelor corneene severe cu distrucție epitelială și stromală. 7,8 

Restaurarea homeostaziei suprafeței oculare după afecțiuni severe este o provocare datorită 
complexității sale, care necesită atât chirurgie reconstructivă, cât și modularea mecanismelor 
celulare ale inflamației, cicatrizării și regenerării tisulare in vitro. 

Indicațiile terapeutice actuale ale membranei amniotice în oftalmologie sunt: arsurile 
corneo-conjunctivale termice sau chimice, ulcerul cornean, eroziuni corneene recurente, keratopatia 
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neurotrofică cu defecte epiteliale persistente, pterigion, keratopatia de expunere, sindromul Stevens-
Johnson, pemfigoid cicatricial, keratita microbiană severă, keratopatia post-iradiere,  keratopatia din 
sindromul de ochi uscat sever și alte patologii ce converg către insuficiența de celule stem 
limbice4,5. 

Suprafața oculară este o componentă esențială a vederii. Suprafața oculară este o entitate 
funcțională complexă, un tot unitar ce decurge firesc din unitatea funcțională a componentelor sale. 
Aceste elemente sunt: conjunctiva, corneea, limbul, sistemul limfoid asociat conjunctivei, 
pleoapele, glandele lacrimale, filmul lacrimal, sistemul de drenaj lacrimal, nervii senzitivi și 
corneeni, interconectate prin continuitatea epiteliilor, a inervației, a sistemului vascular, imunologic 
și endocrin. 

  Pe scurt, suprafața oculară reprezintă un ansamblu anatomic format din trei structuri 
contigue : conjunctiva, limbul și corneea. 

Limbul reprezintă bariera anatomică dintre corneea transparentă și avasculară și sclera 
acoperită de conjunctiva bogat vascularizată. Este zona de tranziție dintre epiteliul cornean și 
epiteliul conjunctivei bulbare. Practic, există trei moduri în care limbul poate fi descris: anatomic, 
histologic și chirurgical.42 

Epiteliul limbic este un epiteliu de tranziție între două zone diferite biologic: zona 
conjunctivală, vascularizată și bogată în elemente limfoide și zona corneeană, avasculară și bogat 
inervată.43 La acest nivel, epiteliul și stroma conjunctivală sunt organizate în formațiuni papilare 
asemănătoare papilelor dermice, orientate radiar și denumite palisade Vogt (0,5 mm/ 2-4 mm). Vase 
sanguine fine, nervi și vase limfatice străbat palisadele, în interiorul cărora se află celulele-stem 
corneene.44,45,46,47 

Regenerarea epiteliului corneean depinde de aceste celule stem.48 Termenul a fost introdus 
de Till și McCulloch50 și definește celule cu potențial auto-regenerativ și de diferențiere în toate 
tipurile celulare51. Teoria celulelor stem limbice a modificat în mod crucial abordarea terapeutică a 
patologiilor suprafeței oculare la om, distrucțiile suprafeței oculare de diferite etiologii (inflamații, 
arsuri, traumatisme, excizii extinse) putând fi tratate prin auto- sau allo-grefe de celule stem 
limbice, toate pe suport de membrană amniotică54. Celule stem limbice previn invadarea epiteliului 
cornean de către cel conjunctival, asigurând transparența corneei. Epiteliul cornean conține keratina 
3 (K3/K12)46 iar celulele epiteliului conjunctival conțin keratina 19 și keratina 7 (K7/K16)54 . 
Gradul diferențierii celulare poate fi evaluat prin markeri celulari specifici, acești markeri putând fi 
utilizați în demonstrarea sindromului insuficienței de celule sușă limbice. Detectarea în celulele 
epiteliului cornean a transcripției de MUC5AC prin reacția în lanț a polimerazei este o metodă de 
diagnostic molecular al insuficienței de celule stem limbice. În cazul distrucției tuturor celulelor 
stem limbice, epiteliul conjunctival l-ar înlocui pe cel cornean, corneea devenind opacă. Acest lucru 
demonstrează faptul că limbul este implicat în mod esențial în reglarea diferențierii epiteliului 
cornean.43 Disfuncția reglatoare a diferențierii celulare apărută în insuficiența celulelor stem limbice 
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duce fie la metaplazia epiteliului cornean (caz în care epiteliul cornean se poate „conjunctivaliza” 
sau „epidermiza”), fie la displazia acestuia cu producerea carcinogenezei55. 

Conjunctiva și corneea răspund în mod foarte diferit agresiunilor la care sunt expuse 
(mecanice, microbiene, toxice): conjunctiva este hiperactivă imunologic, în schimb corneea 
beneficiază de așa-numitul privilegiu imunologic și de inhibiția reacțiilor inflamatorii- în scopul 
conservării transparenței sale. Reacțiile imunologice de la nivelul suprafeței oculare se realizează 
printr-o rețea complexă de celule inflamatorii, citokine și chimiokine. Există un dublu sistem 
inunitar: înnăscut și dobândit, care funcționează complementar și /sau intricat.56,57 

Deficitul de celule stem limbice este o afecțiune oftalmologică complexă, care însoțește o 
serie de condiții patologice congenitale sau dobândite, având drept efect disfuncționalitatea totală 
sau parțială a acestor celule. Răsunetul clinic al deficitului de celule stem limbice corneene derivă 
din această disfuncționalitate, cu efecte dintre cele mai severe asupra integrității corneei și a întregii 
suprafețe oculare.48,51 Etiologia deficitului de celule stem limbice este variată; de la agresiuni 
chimice, termice, mecanice ale limbului( arsuri, chirurgii multiple, agenți antimitotici, sindrom de 
ochi uscat,etc), la infecții (ulcer recurent) , inflamații cronice, neoplazii, distrucția matricei 
corneene( keratita neurotrofică)52,77. Ulcerul corneean cronic și neovascularizația corneeană sunt 
complicațiile principale ale deficitului de celule stem limbice. 

Transplantul de membrană amniotică acționează în insuficiența de celule stem limbice prin 
mai multe mecanisme: a)prelungește durata de viață și menține clonogenicitatea celulelor epiteliale 
progenitoare; b)favorizează diferențierea celulelor epiteliale, cu evitarea diferențierii în celule 
caliciforme; c)favorizează diferențierea celulelor caliciforme în prezența fibroblașilor conjunctivali; 
d)inhibă celulele inflamatorii cu activitate antiproteazică; e)suprimă sistemul de semnalizare 
moleculară al TGF-beta și diferențierea fibroblașilor normali în miofibroblaști66. 

Partea specială a tezei de doctorat demonstrează printr-un studiu experimetal proprietățile 
benefice ale membranei amniotice la nivel ocular iar printr-un studiu clinico statistic aplicațiile 
clinice ale membranei amniotice. Cele mai bune rezultate, vizuale și simptomatice se obțin într-o 
fază acută a bolilor studiate sau înainte ca insufuciența de celule stem limbice să fie extinsă. 

Materialul amniotic are numeroase proprietăți: 

 antiinflamatorii: membrana amniotică produce inhibitori naturali aimetaloproteinazelor și 
suprimă citokinele pro-inflamatorii IL1- alfa și IL1-beta30,31,32,33; de asemenea, membrana 
amniotică induce apoptoza celulelor inflamatorii în cazul arsurilor chimice ale suprafeței 
oculare34. 

 antimicrobiene: membran aamniotică produce beta defensine și inhibitori de proteinaze, 
aderând strâns la suprafața lezată și constituind o barieră împotriva mediului 
exterior35,36,37,38,39;  
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 antifibrotice și antiadezive: membrana amniotică secretă inhibitorul tisular al 
metaloproteinazei, care inhibă activitatea proteazei, cu reducerea fibrozeitisulare; de 
asemenea, prin inhibarea TGF beta se obține inactivarea fibroblaștilor, ceea ce previne 
formarea de aderențe între suprafețele tisularelezate40,41,42,43,44; 

 inerția imunologică și nivelul redus de antigenicitate: acestea se traduc prin expresia foarte 
redusă a antigenelor de histocompatibilitate HLA, B, CDR, beta 2 microglobulina și prin 
proprietățile unice de suprafață și biochimice ale membranelor placentare, care nu exprimă 
clasa de antigene de histocompatibilitate MHC II27,28,45,46,47;  

 analgezice: reducerea rapidă a durerii prin acoperirea eficientă a terminațiilor nervoase48 

 antiangiogenice: celulele epiteliale ale membranei amniotice exprimă molecule 
antiangiogenice, precum thrompospondina-1 și endostatina; de asemenea, la nivelul 
celulelor epiteliale amniotice au mai fost izolați inhibitori de metaloproteinaze: timp 1,2,3,4; 
la nivelul membranei bazale amniotice a fost identificat factorul derivat din epiteliul 
pigmentar (pigment epithelial derived factor-PEDF), cu puternice proprietăți anti-
angiogenice; studii recente au evidențiat faptul că antiangiogenetic al membranei amniotice 
poate fi influențat de prezența inflamației și de tipul patologiei23,33,49,50 

 protectoare împotriva pierderii de fludide și proteine: matricea colagenică reprezintă un bun 
suport pentru migrare și proliferare celulară;  

 Promotoare ale diferențierii și a deziunii celulare, prin conținutul de colagen de tip IV, V și 
VII51; 

 Favorizarea epitelizării, prin mai multe mecanisme:  

a) Membrana bazală amniotică reprezintă suportul pentru creșterea celulelor epiteliale și 
menținerea funcționalității acestora; 

b) La nivelul membranei amniotice este facilitată migrarea și diferențierea celulelor 
epiteliale; 

c) Membrana bazală amniotică, bogată în colagen, reprezintă un foarte bun substrat pentru             
re-epitelizare; 

d) la nivelul membranei amniotice sunt exprimați mai mulți factori de creștere: KGF (factor 
de creștere prezent în faza de epitelizare a vindecării plăgilor, atunci când keratinocitele 
acoperă plaga; b-FGF (factor de creștere implicat în angiogeneză, vindecarea plăgilor, 
dezvoltarea embrionului); HGF (factor de creștere care reglează creșterea, motilitatea și 
morfogeneza celulară); TGF-beta (factor de creștere care controlează proliferarea și 
defierențierea celulară)51,52,53,54,55. 

Studiul experimental, efectuat pe iepuri de laborator, în conformitate cu toate prevederile 
legale, demostrează aceste proprietăți. 
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Animalele de studiu au fost împărțite în loturi egale pe cele trei studii. În cadrul primului 
studiu se evaluează efectul transplantului de membrană amniotică asupra scarificărilor corneene 
experimental induse, în cadrul studiului II asupra arsurilor chimice și în cadrul studiului III asupra 
ulcerelor corneene bacteriene. De asemenea se compară efectul membranei amniotice cu efectul 
tratamentul medicamentos asupra leziunilor induse sau chiar a absenței lui. 

 
Poza 1. Leziune mecanică indusă 

 
Poza 2. Plasarea blefaro statului după toaletarea 
atentă a fundurilor de sac și leziunilor suprafeței 

oculare 

 
Poza 3. Aspect intraoperator 

 
Poza 4. Sutura membranei amniotice la nivelul 

suprafeței oculare 

 
Poza 5. Cultură MRSA pe geloză sânge 

 
Poza 6. Secreții conjunctivale și ulcer corneean 

după inocul cu MRSA 
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În cadrul studiului I, eșantioanele histologice examinate arată o tendință defectuoasă de 
epitelizare și fibrozare a stromei în cazul lotului cu scarificare și tratament medicamentos 
comparativ cu lotul unde s-a efectuat transplant de membrană amniotică și unde se constată o 
repopulare celulară prin stromă amniotică, cu celule precursoare. 

 
Poza 7. Aspect histopatologic al leziunii induse 

mecanic și tratate medicamentos 

 
Poza 8. Leziune prin scarificare și transplant 

membană amniotică- detaliu 

 

Studiul II confirmă efectul proepitelizant al membranei amniotice evidențiindu-se straturi de 
celule unite între ele ce umplu golurile lăsate de plăgile produse în epiteliu. De asemenea, stratul 
regenerator este alcătuit din nuclei cu formă și structură variabilă, uneori în mitoză. 

 
Poza 9. Infiltrat inflamator cronic abundent după 

arsură chimică 

 
Poza 10. Aspecte histologice ale tratamentului 

chirurgical al arsurii bazice 

 

După apariția ulcerului corneean cu hipopion, în cadrul studiului III, se evidențiează efectul 
antinflamator și antibacterian al membranei amniotice. Astfel prin comparație cupele histologice din 
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lotul de animale tratate chirurgical arată un detritus celular scăzut și un singur rând de nuclei 
picnotici raportat la lotul tratat medicamentos unde infiltratul inflamator polimorf este abundent. 

 
Poza 11. Cupă histologică reprezentând 
suprainfecție corneană postscarificare 

 
Poza 12.Evoluție favorabilă secundară tratamentului 

chirurgical 

 

Studiul clinico statistic este un studiu prospectiv, analitic, descriptiv, de cohortă și terapeutic 
efectuat pe 77 de pacienți, cu boli ale suprafeței oculare. Aceștia sunt împărțiți, în funcție de 
diagnostic în 5 loturi. Tuturor pacienților li s-a efectuat tratament chirurgical cu membrană 
amniotică, fiind urmăriți și evaluați la 2 săptămâni, o lună, 3 luni și 6 luni postoperator în funcție de 
acuitatea vizuală și scoringul epiforei, senzației de corp străin, durerii oculare și statusului cosmetic.  

Pacienții lotului A au suferit arsuri acide sau bazice, de gradul 2, 3 și 4, conform clasificării 
Dua195.Prognosticul formelor severe a fost mult ameliorat prin utilizarea precoce a membranei 
amniotice; aceasta fiind foarte bogată în factori de creștere: TGF beta1, TGF beta2, HGF, EGF. 
Factorii de creștere interacționează cu numeroase alte citokine, favorizând stimularea epitelizării și 
inhibiția fibrozei2,196,199,200. Transplantul se realizează prin plasarea membranei amniotice cu fața 
epitelială în jos, astfel încât EGF de la nivelul membranei bazale a epiteliului membranei amniotice 
să vină în contact direct cu celulele limbice viabile. Acest veritabil pansament tisular realizat de 
membrana amniotică are și rol de barieră față de celulele imunologice active, diminuând răspunsul 
imunologic, inhibând expresia interleukinelor IL-1 beta și IL-8 și producând proteine 
antiangiogenice7,23,201. Prevenirea insuficienței limbice este foarte importantă, debridarea tip 
epiteliectomie sectorială precoce a epiteliului conjunctival fiind recomandată în arsurile 
moderate/severe192.Membrana amniotică își relevă astfel un al doilea rol important în regenerarea 
suprafeței oculare, servind drept substrat pentru cultivarea ex vivo a celulelor stem limbice, 
recoltate prin prelevarea unui microfragment limbic (1mm X 3 mm). Celulele sunt cultivate pe 
membrană amniotică denudată, care se comportă ca o membrană bazală186,208. 

Lotul B include pacienți cu defect epitelial persistent apărut spontan sau secundar unei 
afecțiuni oculare sau sistemice. De obicei, epiteliul cornean se vindecă rapid; există însă numeroși 
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factori care pot interfera cu procesul vindecării plăgilor epiteliului cornean: toxicitate 
medicamentoasă, boli sistemice asociate ( diabet zaharat), anomalii de poziție palpebrală etc286,287. 
În aceste cazuri membrana amniotică facilitează vindecarea epitelială și reduce vascularizația. 
Mecanismul de acțiune al membranei amniotice constă în favorizarea diferențierii celulare a 
celulelor stem limbice, cu inhibiția celulelor inflamatorii și a activității proteazelor, precum și în 
supresia diferențierii fibroblaștilor normali în miofibroblaști,având drept efect reducerea țesutului 
cicatricial și a neovaselor266,297,298,299. 

Pacienții lotului C sunt diagnosticați cu pterigion; în studiu sunt incluși pacienți cu o formă 
de pterigion cu proliferare fibrovasculară rapidă, simptomatologie bogată și rată mare a 
recidivelor274. Trauma operatorie și inflamația stimulează fibroblaștii subconjunctivali și 
proliferarea vasculară277. Datorită biocompatibilității foarte bune cu suprafața oculară precum și 
datorită favorizării vindecării plăgii epiteliale conjunctivale, supresiei fibroblaștilor și reducerii 
producerii de matrice extracelulară, membrana amniotică este des utilizată278,279. 

Tot datorită biocompatibilității bune cu suprafața oculară și proprietăților nutritive 
membrana amniotică se folosește, pentru reconstrucție și diminuarea inflamației postoperatorii și 
după excizia tumorilor corneo conjunctivale ( Lot D) . 

În cazul ulcerelor corneene recurente sau neurotrofice ( Lotul E) se realizează un transplant 
multistratificat de membrană amniotică, cu rezultate favorabile, efectul fiind de restaurare sau 
îmbunătățire a grosimii stromale. 

Analiza statistică a datelor ne arată că evoluția bolii și a tratamentului nu este semnificativ 
statistică în funcție de ochiul afectat, mediul de proveniență, tehnica chirurgicală folosită  dar 
depinde de vârsta și sexul pacientului. Cei mai importanți parametrii urmăriți sunt acuitatea vizuală 
înainte și după tratament dar și îmbunătățirea sesizabilă a acuității vizuale ( definită ca o 
îmbunătățire a vederii de cel puțin 3 rânduri, conform tabelului Snellen) ; scoringul final și eficiența 
membranei amniotice. Acuitatea vizuală este cel mai important parametru studiat.Se constată o 
corelație semnificativ statistică între AV inițială și AV după tratament (p≤0.001). Media AV după 
tratament a fost variată pe loturi, găsindu-se astfel o relație semnificativ statistică între AV și 
distribuția pe loturi.  Cele mai bune AV s-au înregistrat la pacienții loturilor B și C , și cea mai 
scăzută AV la pacienții lotului E.( Figura 1 și Figura 2) 
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Figura 1. AV a tuturor loturilor înainte de tratament 

 
Figura 2. AV după tratament, pe loturi 

 
Îmbunătățirea sesizabilă a AV s-a demostrat pentru loturile A și C, lotul E păstrând și aici 

cele mai slabe rezultate.( Figura 3) 
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Figura 3. Îmbunătățirea sesizabilă a AV pe loturi 

 

Statistic, evoluția tuturor simptomelor a fost favorabilă la 2săptămâni, 1, 3, 6 luni. Ce este 
interesant este că efectul benefic al membranei se instalează progresiv, mai ales pe parcursul primei 
luni, urmând ca apoi acesta să se mențină. O altă ipoteză ce derivă și din analiza statistică a datelor 
și explică faptul că ultima măsurătoare la 6 luni nu era necesară este că majoritatea pacienților devin 
pacienți vindecați mai devreme de acest interval de timp. (Figura 4) 

 
Figura 4. Reprezentația procentuală a scoringului final în funcție de loturi 
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Scoring-ul final reprezintă o sinteză a efectelor transplantului de membrană amniotică. 
Evaluând atât acuitatea vizuală cât și scoring-ul chestionarului, pacienții sunt declarați vindecați, 
ameliorați sau cu o evoluție staționară.Se observă că majoritatea pacienților sunt vindecați ( 
62,34%), 32.47 % sunt ameliorați iar 5.19 % rămân , după tratament, staționari. 

Eficacitatea tratamentului este puternic corelată statistic ( p≤0.001) cu diagnosticul și faza 
tratamentului.( Figura 5) 

 
Figura 5. Distribuția pacienților în funcție de scoring-ul final și eficiența ridicată a membranei amniotice 

 

Analiza statistică a datelor ne-a demonstrat că membrana amniotică influențează pozitiv 
acuitatea vizuală și simptomatologia pacientului, dependente, evident, de diagnostic, de gravitatea 
leziunilor, de faza tratamentului dar și de așteptările pacientului.  

De altfel, analiza predictibilității prin relația între sensibilitate și specificitate demonstrează 
că AV și scoringul sunt factori pozitivi de predictibilitate pentru eficiența membranei amniotice. A 
fost obținut la 1 luna un factor bun de predictibilitate(aria a avut valoarea de 0.854), iar la 3 luni a 
crescut pana la 0.880. (Figurile 6 – 7) 

Se remarcă aproape o certitudine a predictibilități eficienței membranei amniotice în funcție 
de scoring-ul la 3 luni. 
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Figura 6. Predictibilitatea eficienței membranei amniotice în funcție de scoring-ul la 1 lună 

 
Figura 7. Predictibilitatea eficienței membranei amniotice în funcție de scoring-ul la 3 luni 
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Ultimul studiu efectuat este studiul lotului martor. Alcătuit din 15 pacienți acesta urmărește 
și compară evoluția pacienților cu patologii ale suprafeței oculare tratați doar medicamentos, cu a 
celor ce au beneficiat de transplant de membrană amniotică. Se constată că pacienții tratați fără 
membrană amniotică au un timp de vindecare mai lung, au un risc și o rată mai mare de apariție a 
complicațiilor, de cicatrizare defectuoasă sau de recidivă. 

Pe lângă concluzii, la final doresc să exemplific prin clișee fotografice câteva din cazurile 
particulare tratate prin transplant cu membrană amniotică. 

 
Poza 13. Aspect biomicroscopic Ulcer Mooren 

 
Poza 14.  Colorație cu fluoresceină 

 

Pacientă, în vârsta de 73 ani, diagnosticată cu ulcer Mooren (Poza 13 și Poza 14) și tratată 
pentru al doilea puseu inflamator, în cadrul bolii , cu membrană amniotică. (Poza 15) 

 
Poza 15. Aspect biomicroscpic la 3 săptămâni de la intervenție 
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Pacient, în vârstă de 53 ani, se prezintă pentru scăderea AV, epiforă, senzație de corp străin, 
durere oculară și alterarea statusului cosmetic după arsură corneo-limbo-conjunctivală, cu substanță 
bazică în urma cu 7 luni. (Poza 16 și Poza 17) 

 
Poza 16.Neovascularizație corneeană și infiltrat 

inflamator 

 
Poza 17. Aspect biomicroscopic 3 luni de la 

intervenție 

 

Așadar, membrana amniotică este un țesut unic prin biochimia sa. Din punct de vedere al 
lipsei imunogenicității este transplantul ideal; din punct de vedere al bogăției factorilor de creștere 
și a citokinelor, este un țesut care facilitează vindecarea; din punct de vedere al recoltării și tehnicii 
de transplant este accesibil. Toate aceste calități, pledează pentru utilizarea membranei amniotice în 
patologia severă a suprafeței oculare. 

 

Concluzii finale 

 Suprafața oculară este una din țintele tehnologiilor de regenerare biologice și bio-artificiale. 
Progresele din ultimul timp au schimbat viziunea terapeutică și au oferit noi modalități de 
abordare a patologiei severe de la acest nivel. 

 Membrana amniotică, prin compoziția și complexitatea sa precum și prin proprietățile sale 
unice explică interesul deosebit al cercetătorilor mai ales prin implicațiile sale în medicina 
regenerativă. 

 Studiul pe animale de laborator pune în evidență proprietățile benefice ale membranei 
amniotice; antiinflamatorii, antimicrobiene, antifibrotice și antiadezive, analgezice și 
antiangiogenice. De asemenea membrana amniotică este promotor al diferențierii și adeziunii 
celulare, cu un nivel redus de antigenitate prin celule epiteliale de la nivelul epiteliului 
amniotic ce au calități stem- like. 
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 Studiile făcute pe cele trei experimente sunt în conformitate cu legile în vigoare și cu acordul 
Comisiei de Etică a U.M.F Carol Davila.Examele histopatologice ale loturilor cu scarificare, 
cu arsură chimică și cu infectare bacteriană pun în evidență superioritatea tratamentului cu 
membrană amniotică față de cel medicamentos. 

 Astfel, eșantioanele histologice examinate arată o tendință defectuoasă de epitelizare și 
fibrozare a stromei în cazul loturilor ce au primit doar tratament medicamentos comparativ 
cu cele cu tratament cu membrană amniotică unde se constată o repopulare celulară prin 
stromă amniotică, cu celule precursoare, efectul proepitelizant al membranei amniotice 
evidențiindu-se histologic prin straturi de celule unite între ele ce umplu golurile lăsate de 
plăgile produse în epiteliu. De asemenea stratul regenerator este alcătuit din nuclei cu formă 
și structură variabilă, uneori în mitoză. După apariția ulcerului corneean cu hipopion  cupele 
histologice arată detritus celular scăzut și un singur rând de nuclei picnotici raportat la lotul 
tratat medicamentos unde infiltratul inflamator polimorf este abundent, confirmând efectul 
antiinflamator și antibacterian al membranei amniotice.  

 Suprafața oculară este o componentă esențială a vederii fiind un tot unitar alcătuit din 
conjunctivă, cornee, limb, sistem limfoid asociat conjunctivei, pleoape, glande lacrimale, 
film lacrimal, sistemul de drenaj lacrimal, nervii senzitivi corneeni. 

 Alterarea homeostaziei suprafeței oculare duce la apariția patologiilor prin mecanime 
extrinseci și/ sau intrinseci. Deși de cauze diferite,  traumatice (arsuri), secundare unor 
disfuncții imunologice ( pemfigoidul cicatricial) sau unor boli sistemice ( Sindromul Stevens- 
Johnson/ Lyell) sau leziuni eminamente oftalmologice ( keratite, ulcere corneene,pterigioane, 
tumori corneo- conjunctivale, distrofii ) patologiile suprafeței oculare converg către 
insuficiența de celule stem limbice. 

 Fiziologia normală și patologică a suprafeței oculare aduce în prim plan capacitatea de 
regenerare și diferențiere celulară a epiteliului corneean cu ajutorul celulelor stem și 
mecanismele de menținere a transparenței corneei.Teoria celulelor stem limbice a modificat 
în mod crucial abordarea terapeutică a patologiilor suprafeței oculare, ele putând fi acum 
tratate prin auto- sau allo-grefe de celule stem limbice. 

 Transplantul de membrană amniotică reprezintă o opțiune terapeutică din ce în ce mai 
studiată. Datorită proprietăților sale ea este uilizată ca tratament atât de fază acută cât și de 
fază cronică. Transplantul de membrană amniotică poate fi utilizat fie cu rol de grefon, 
pentru înlocuirea țesuturilor distruse de la nivelul suprafeței oculare, fie ca patch tisular 
pentru prevenirea extinderii inflamației.  

 Membrana amniotică este un țesut unic prin biochimia sa. Din punct de vedere al lipsei 
imunogenicității este transplantul ideal; in punct de vedere al bogăției factorilor de creștere și 
a citokinelor, este un țesut care facilitează vindecarea; din punct de vedere al recoltării și 
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tehnicii de transplant este accesibil. Toate aceste calități, pledează pentru utilizarea 
membranei amniotice în patologia severă a suprafeței oculare. 

 Folosită în ingineria tisulară, membrana amniotică este un exoschelet cu un tipar particular al 
componentelor matricei extracelulare pentru că poate modula vindecarea unei răni prin 
promovarea reconstrucției tisulare, mai degrabă, decât promovarea vindecării prin formarea 
de cicatrici tisulare.   

 Studiul clinico-statistic demonstrează rolul benefic al transplantului de membrană amniotică 
pentru pacienții cu arsuri corneene, defect epitelial persistent, ulcere neurotrofice sau 
recurente, pterigion sau tumori corneo- conjuctivale și rolul său în expansiunea celulelor 
stem. De asemenea se constată superioritatea tratamentului cu membrană amniotică față de 
tratamentul medicamentos simplu.Durata tratamentului și perioada de vindecare sunt mai 
scurte pentru pacienții tratați cu membrană amniotică iar acuitatea vizuală și simptomatologia 
sunt net îmbunătățite. 

 Evoluția bolii și a tratamentului nu este semnificativ statistică în funcție de ochiul afectat, 
mediul de proveniență, tehnica chirurgicală folosită  dar depinde de vârsta și sexul 
pacientului. 

 Timpul scurs de la afecțiune la tratament, pragul de timp depășit dar mai ales diagnosticul 
pacienților  definesc faza tratamentului.  Majoritatea pacienților urmează un tratament de 
fază cronică pentru că patologia lor este cronică, recurentă sau recidivantă. Corelația între 
faza tratamentului, loturile studiate,diagnosticul, este semnificativ statistică. 

 Distribuția celor 77 de pacienți din studiu s-a făcut în 5 loturi inegale.  Pentru a evalua 
eficacitatea transplantului de membrană amniotică se urmăresc parametrii generali ( acuitatea 
vizuală, scoringul final) dar și specifici fiecărui lot ( testul Schirmer, gradul arsurii, 
dimensiunea tumorii, patologii asociate). 

 Astfel pentru pacienții cu arsuri statistic s-a demonstrat că faza de tratament, adică timpul 
scurs de la momentul arsurii la momentul inițierii tratamentului, este semnificativ statistică în 
raport cu gradul și evoluția afecțiunii; defectul epitelial persistent este puternic corelat cu 
patologii asociate, 50 % din  pacienții cu defect epitelial persistent au asociat diabet zaharat. 
În lot sunt incluși doar 2 pacienți ce au defect epitelial persistent din cauze strict 
oftalmologice (traumă) sau neprecizate (spontan). Majoritatea pacienților cu tumori au avut 
limfon non- Hodgkin însă pacienții cu neoplazie cu celule scuamoase au fost toți de sex 
masculin. 

 Acuitatea vizuală este cel mai important parametru studiat.Se constată o corelație 
semnificativ statistică între AV inițială și AV după tratament. Media AV după tratament a 
fost variată pe loturi, găsindu-se astfel o relație semnificativ statistică între AV și distribuția 
pe loturi.Cele mai bune AV s-au înregistrat la pacienții cu defect epitelial persistent și 
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pterigioniar cea mai scăzută AV la pacienții diagnosticați cu tumori corneo- conjunctivale. În 
plus pacienții cu arsuri și pterigion se bucură de o îmbunătățire sesizabilă a AV. 

 Îmbunătățirea simptomatologiei pacienților s-a urmărit prin chestionarul postoperator ce a 
gradat scoringul epiforei, senzației de corp străin, durerii oculare și efectul cosmetic. Evoluția 
tuturor simptomelor a fost favorabilă. Ce este interesant este că efectul benefic al membranei 
se instalează progresiv, mai ales pe parcursul primei luni, urmând ca apoi acesta să se 
mențină. O altă ipoteză ce derivă și din analiza statistică a datelor și explică faptul că 
evaluarea la 6 luni a pacienților nu era necesară este că majoritatea pacienților devin pacienți 
vindecați mai devreme de acest interval de timp.  

 Eficiența crescută a membranei amniotice este dovedită și prin scoringul final ce arată că 
majoritatea pacienților sunt vindecați (62,34%), sau ameliorați(32.47%). Doar 5.19% din 
pacienți rămân, după tratament, staționari. 
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