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THE TUMORS OF THE INTERNAL ANGLE OF THE EYE – A REAL CHALLENGE
(ABSTRACT): Surgery of the tumors always has represented issues of surgical attitude, especially for
areas where the function or aesthetic aspects are important. Especially, the surgery of the tumors of the
internal angle of the eye is a difficult issue because in addition to the tumor size, will have to take into
account local peculiarities: the small size of the area, skin tight, internal ligament, orifice and tear duct,
eyelids - mobile structures and their complex structure, neighborhood and the importance of visual
receptor. This paper presents findings of one case from a study spanning a period of six years (20042009), during which time were diagnosed and treated 135 cases of tumors of the internal angle of the eye,
which was evaluated the possibility of treatment, including tumor excision and subsequent reconstruction,
appreciating the possibilities of covering the defect, the type of tissue used, local characteristics that
might influence the method used. The cervicofacial skin flap used for covering the defect after the
excision of one large tumor developed in the internal angle of the eye, offer a possibility of defect cover,
with good functional and esthetic result.
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INTRODUCERE
Chirurgia tumorilor cu localizare la nivelul unghiului intern al ochiului
reprezintă o temă dificilă deoarece în afară de dimensiunea tumorii, va trebui să se țină
seama și de particularitățile locale: dimensiunile mici ale ariei, tegumente aderente,
caruncula și ligamentul intern, orificiile și canalul lacrimal, peoapele – structuri mobile,
precum și de structura lor, vecinatatea și importanța receptorului visual [1].
Dimensiunea formațiunii tumorale constituie în contextul regional un element de
diferențiere a rezultatelor tratamentului.
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Tumorile cu dimensiuni mai mici de 5 mm reprezintă categoria cea mai
favorabilă. Dimensiunea tumorală mică limitează excizia iar ca metodă reconstructivă
sutura directă sau plastia cu lambouri încruciușate în Z, V-Y sau V-W asigură rezultate
bune fară manifestări cicatriciale importante.
Dimensiunea formațiunilor tumorale cuprinsă între 5 și 10 mm impune (în cazul
regiunii unghiului intern al ochiului) utilizarea grefelor de piele sau lambouri de
vecinătate (rotate sau avansate) pentru acoperirea defectelor postexcizionale.
Dimensiunile mari ale tumorii, extensia acesteia la regiunile vecine, dar și evoluția în
profunzime, impune transferul de țesuturi care să refacă defecte tisulare de dimensiuni
mari [2]. În acelaași timp, refacerea aspectului facial cu sechele cictriciale minime și
aspect cît mai aproape de normal determină dificultăți în alegerea metodelor de
reconstrucție.
PREZENTARE DE CAZ. DISCUȚII
Pacient V. I. în vîrstă de 74 ani, se internează pentru o formațiune tumorală
situată în regiunea unghiului intern al ochiului, cu evoluție de aproximativ 5 ani,
neglijată şi cu exacerbarea evoluției în ultimele 6 luni (Fig. 1). Leziunile cruente
sîngerînde la traumatisme minore au determinat consultul.

Fig. 1 Epiteliom bazocelular ulcerovegetant unghi intern ochi stâng

Pregatirea preoperatorie a fost determinată de tipul tumoral observaţie carcinom
bazocelular, complexitatea intervenției programate cît și de tipul de anestezie.
Au fost efectuate investigații ale parametrilor biologici (constante hematologice,
biochimice, timpi de sîngerare și coagulare, grup sangvin) și fiziologici. Au fost
solicitate radiografie de craniu și torace, consult cardiologic, consult preanestezic în
vederea unei anestezii generale cu intubaţie oro-traheală.
A fost evaluată posibilitatea de tratament, incluzînd excizia tumorală dar și
reconstrucția ulterioară, apreciindu-se posibilitățile de acoperire a defectului, tipul de
țesut indicat, caracteristici locale care ar putea influența folosirea unui tip de lambou sau
reconstrucție. A fost apreciată în vederea planingului operator vascularizația locală și
caracterele pielii (colorația și grosimea pielii).
Au fost inventariate în acest scop metodele propuse in literatură, analizînd toate
tipurile de lambouri de vecinatate [1].
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Lambourile palpebrale – din pleoapa superioară sau inferioară, folosesc
tesuturile moi ale pleoapei (piele și tesut celular subcutanat) bazat pe circulație
întâmplătoare [2-4].
Bazîndu-se pe aceeași circulație întâmplătoare, lambourile de vecinătate pot fi
translate sau rotate, acoperind în urma rotației defectul postexcizional. Deși cu un țesut
de calitate apropiată celui a unghiului intern, aceste lambouri sunt limitate de
dimensiunea pleoapei și de menținerea funcționalității ei [5-6].
Defectele postexcizionale de la nivelul unghiului intern pot beneficia de
acoperire cu lambouri de la nivelul aripei nazale sau bazei nasului. Aceste lambouri
aduc un țesut cu grosime mai mare decât cea a regiunii unghiului intern, dar care
permite o reconstrucție de calitate bună și care nu necesită corecții ulterioare.
Lambourile se bazează pe circulație întîmplătoare și sunt limitate de regulile de transfer
a lambourilor tegumentare.
Lambourile frontale reprezintă o variantă de tratament a defectelor de tesut
postexcizionale la nivelul unghiului intern al ochiului, beneficiind de un ax vascular
care permite lambouri mai lungi și mai ample și cu mobilitate mai mare putând suporta
rotații pe pediculul vascular mai mari de 90 grade [7-8].
Lambourile faciale pot constiui o variantă de tratament a defectelor de țesuturi
ale unghiului intern, mobilizând o suprafață mare de țesut, bazat pe o circulație
întîmplătoare și putând constitui rezerve de tegument importante. Circulația
întâmplătoare face ca de multe ori lambourile faciale să prezinte suferințe vasculare ale
extremităților distale care pot neecesita reintervenție (excizie + grefa de piele).

Fig. 2 Excizia tumorală a epiteliomului bazocelular

Excizia tumorală a fost realizată în plan cartilaginos și osos al piramidei nazale,
cu excizia completă a structurilor moi ale unghiului intern și pastrând parțial
conjunctiva pleoapei inferioare (Fig. 2). Dispoziția și dimensiunile tumorii necesitau
transferul unui țesut care să acopere un defect de aproximativ 6/5 cm, ceea ce impunea o
combinație de lambouri de vecinătate (ex. lambou frontal + lambou genian) [9-10].
Apreciind laxitatea tegumentară, cît și beneficiile aduse de un lambou unic, cu
tegumente de calitate asemănătoare și indicația de utilizare a lamboului cervico-facial
pentru reconstrucția defectelor pînă la nivelul aripei nazale, s-a decis folosirea acestui
lambou cu modificări care să îi confere o lungime suficientă pentru acoperirea
defectului restant post-excizional [11].
433

Cazuri clinice

Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 3 [ISSN 1584 – 9341]

Laxitatea tegumentară la nivelul regiunii cervicale, care permite sutura primară a
lamboului avansat în noua sa poziție este un avantaj pe care îl au persoanele de vârstă
adultă sau de vîrsta a treia. Totuși acest lambou se poate folosi și la persoanele tinere cu
completarea unei zone de grefă de piele la nivel cervical [12].
Lamboul clasic descris în literatură prezintă dimensiuni de aproximativ 9,5 cm
lățime / 12 cm lungime, vascularizația sa fiind asigurată de artera și vena maxilară
externă și ramurile lor. Nu necesită includerea platismei pentru suport vascular [13-15].
Tehnica operatorie urmează pliul nazogenian și apoi trece peste marginea
mandibulară, pînă în 1/3 medie a regiunii cervicale, unde capătă un traiect transversal
peste mușchiul sternocleidomastoidian, iar apoi superior către lobul auricular [16-17].
Avantajul metodelor din segmentul inferior al graficului este determinat de
faptul că folosesc tesuturi din vecinătate, cu caractere similare ale colorației și texturii
pielii, dar pot avea și risc cicatricial mai mare prin dimensiunea relativ limitată a
țesuturilor ce pot fi implicate în lambourile de reconstrucție (Fig. 3).
Lamboul realizat de noi coboară pînă la nivelul osului hioid, de unde capătă
traiect transversal, pînă la marginea posterioară a muschiului sternocleidomastoidian.
Disecția a fost realizată în plan suprafascial, fără a realiza traiectul superior al
segmentului terminal al inciziei. Au fost excizate două triunghiuri Burow la limita
posterioară și anterioară a tesuturilor restante şi sutura marginilor acestor triunghiuri.
Avansarea lamboului a permis acoperirea defectului până la linia mediană pe piramida
nazală și reconstrucția pleoapei inferioare în totalitate inclusiv unghiul intern. Lamboul
a fost fixat la nivelul rebordului orbitar printr-un fir profund fixat pe un rulou textil,
pentru a recrea separația între regiunea maxilară și pleoapa inferioară (septul orbitar).

Fig. 3 Reconstrucția cu lambou cervico-facial

Repoziționarea lamboului tegumentar și aplicarea acestuia nu au prezentat
dificultăți, suturile realizîndu-se decalat începînd din segmetul inferior.
Evoluția lamboului a fost simplă, prezentînd o colorație normală, fara cianoză
periferică și necroze marginale ulterioare. Medicația antiagregantă a fost administrată
pentru favorizarea vascularizației periferice, pe o perioada de 10 zile.
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Alegerea lamboului cervico-facial pentru refacerea hemifaciesului după excizia
tumorală, beneficiind de unicitatea lamboului, disecția facilă, lungimea acestuia și
posibilitatea de a acoperi defecte de 6/7 cm [16-18], precum și modificările aduse,
conferă lamboului calități certe în tratamentul pierderilor de substanță malare si
suborbitare, dar prin aplicarea din acest caz extinzându-și utilitatea chiar și la defecte
până la limita liniei mediene a piramidei nazale.
Aspectul unitar al rezultatului, cu caracteristici estetice satisfăcătoare (Fig.4), îl
indică ca pe un lambou ce poate fi luat în considerație în chirugia defectelor de țesut de
la nivelul feţei.

Fig. 4 Rezultat la 1 lună de zile

CONCLUZII
Planificarea tratamentului chirurgical trebuie sa prevadă îndepartarea completă a
leziunii. Susținem examenul anatomopatologic intraoperator (extemporaneu), deoarece
recidivele tumorale la acest nivel sunt urmate de cele mai multe ori de operații
mutilante, cu efect important asupra aspectului și psihicului pacientului.
Planul operator specific pentru fiecare formațiune tumorală în parte, necesitând
de foarte multe ori colaborarea între oftalmolog și chirurgul plastician, dar și cu
chirurgul maxilo-facial sau chiar neurochirugul.
Planificarea reconstrucției trebuie să includă de la început variante în funcție de
dimensiunile și profunzimea exciziei și care vor fi adaptate la necesitățile operatorii.
Planul operator trebuie să cuprindă modalitatea de reconstrucție a regiunii, cu
refacerea structurală și funcțională într-un procent cît mai mare. Se va alege varianta
care asigură o reconstrucție cît mai aproape de normal.
Urmărirea în timp a evoluției cicatriciale și recidivelor tumorale este obligatorie
și tratamentul acestora constituie o parte integranta a tratamentului.
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