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11..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  DDiissttiirrooiiddnnaa  oorrbbiittooppaattiijjaa  kkoodd  66mmjj..  bbeebbuu  
AAuuttoorrii::  DDaammjjaann  KKeeppeesskkii,,  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  JJeelleennaa  JJuurrii  MMiikkllaauuţţiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
66  mmjjeesseeĉĉnnaa  bbeebbaa  ssaa  bbiillaatteerraallnnoomm  rreettrraakkcciijjoomm,,uuppuuććeenn  rraaddii  ssuummnnjjuu  nnaa  ppoovviiššeennii  IIOOTT,,  
kkrrvvnnee  aannaalliizzee  
  
RReezzuullttaattii::    
OOttkkrriivveennii  ssuu  ppoovviiššeennii  TT44  ii  TTPPOO--AAtt  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
RRaaddii  ssee  oo  pprriimmaarrnnoojj  hhiippeerrttiirreeoozzii  ii  ddiissttiirrooiiddnnuu  oorrbbiittooppaattiijjuu  pprreezzeennttiirraannaa  rreettrraakkcciijjoomm  
vvjjeeĊĊaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  DDyysstthhyyrrooiidd  oorrbbiittooppaatthhyy  iinn  aa  66mm..  oolldd  bbaabbyy  
AAuutthhoorrss::  DDaammjjaann  KKeeppeesskkii,,  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  JJeelleennaa  JJuurrii  MMiikkllaauuţţiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  ZZaaggrreebb,,  OOpphhtthhaallmmooggyy  ddeeppaarrttmmeenntt  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
66mm..  oolldd  bbaabbyy  wwiitthh  bbiillaatteerraall  uuppppeerr  eeyyeelliidd  rreettrraaccttiioonn,,  wwiitthh  ssuussppeecctteedd  hhiigghh  IIOOPP,,  bblloooodd  
aannaallyyssiiss..  
  
RReessuullttss::    
AAbbnnoorrmmaallllyy  hhiigghh  TT44  aanndd  TTPPOO--AAtt  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissccoovveerreedd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPrriimmaarryy  hhyyppeerrtthhyyrrooiiddiissmm  aanndd  ddyysstthhyyrreeooiidd  oorrbbiittooppaatthhyy  pprreesseenntteedd  wwiitthh  eeyyeelliidd  
rreettrraaccttiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  ddiiaaggnnoosseedd..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaammjjaann  KKeeppeesskkii  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  ZZaaggrreebb,,  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  
TTeell  //  PPhhoonnee::    0011  22338888  443300  
FFAAXX::  0011  22338888  333377  
EE--mmaaiill::  kkeeppeesskkii@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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22..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOffttaallmmoollooggiijjaa  uu  pprroocceessuu  aakkrreeddiittaacciijjee  bboollnniiccaa  
AAuuttoorrii::    LLoonnĉĉaarreekk  KKaarrmmeenn  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  RRiijjeekkaa,,  RRiijjeekkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
SSiisstteemmnnaa  aannaalliizzaa  
  
RReezzuullttaattii::    
DDoonnooššeennjjeemm  PPrraavviillnniikkaa  oo  aakkrreeddiittaacciijjsskkiimm  ssttaannddaarrddiimmaa  zzaa  bboollnniiĉĉkkee  zzddrraavvssttvveennee  
uussttaannoovvee  zzaappooĉĉeett  jjee  pprroocceess  aakkrreeddiittaacciijjee  bboollnniiccaa  kkoojjii  ććee  ttaakkooĊĊeerr  zzaahhvvaattiittii  ssvvee  
ooffttaallmmoolloošškkee  kklliinniikkee  ii  ooddjjeellee..  UU  rraadduu  ssuu  pprreegglleeddnnoo  pprriikkaazzaannii  zzaahhttjjeevvii  kkoojjii  ssee  
aakkrreeddiittaacciijjoomm  ppoossttaavvlljjaajjuu  pprreedd  nnjjiihh,,  aa  oodd  kkoojjiihh  ssuu  nnaajjvvaaţţnniijjii::  pprreeddssttaavvnniikk  zzaa  
kkvvaalliitteettuu;;  uupprraavvlljjaannjjee  lliijjeekkoovviimmaa;;  pprreegglleedd  kkoorriišštteennjjaa  ii  pprruuţţaannjjaa  uusslluuggaa;;  ssuussttaavvaann  
nnaaddzzoorr  nnaadd  zzddrraavvssttvveennoomm  ddookkuummeennttaacciijjoomm;;  kkiirruurršškkii  ssuussttaavvaann  pprreegglleedd;;  sseessttrriinnsskkoo  
oottppuussnnoo  ppiissmmoo;;  ppllaanniirraannjjee  oottppuussttaa;;  uunnuuttaarrnnjjee  ooccjjeennjjiivvaannjjee;;  ooccjjeennjjiivvaannjjee  kkoojjee  pprroovvooddii  
bboollnniiĉĉkkaa  uupprraavvaa;;  ssuussttaavv  uupprraavvlljjaannjjaa  ssiigguurrnnooššććuu..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  hhoossppiittaall  aaccccrreeddiittaattiioonn  
AAuutthhoorrss::    LLoonnĉĉaarreekk  KKaarrmmeenn  
IInnssttiittuuttiioonn::    UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa,,  RRiijjeekkaa,,  CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
SSyysstteemm  aannaallyyssiiss..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  BBooookk  ooff  AAccccrreeddiittaattiioonn  SSttaannddaarrddss  ffoorr  HHoossppiittaallss  iinniittiiaatteedd  tthhee  
hhoossppiittaall  aaccccrreeddiittaattiioonn  pprroocceessss,,  wwhhiicchh  wwiillll  aallssoo  aaffffeecctt  aallll  oopphhtthhaallmmiicc  hhoossppiittaall  
ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  ppaappeerr  bbrriieeffllyy  rreevviieewwss  tthhee  aaccccrreeddiittaattiioonn  
rreeqquuiirreemmeennttss  sseett  bbeeffoorree  tthheemm,,  aanndd  ffrroomm  tthheemm  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt::  qquuaalliittyy  ooffffiicceerr;;  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmeeddiiccaattiioonnss;;  rreevviieeww  ooff  tthhee  uussee  aanndd  pprroovviissiioonn  ooff  sseerrvviicceess;;  ssyysstteemmaattiicc  
ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  hheeaalltthh  rreeccoorrddss;;  ssuurrggiiccaall  ssyysstteemmaattiicc  rreevviieeww;;  nnuurrssee  ddiisscchhaarrggee  lleetttteerr,,  
ddiisscchhaarrggee  ppllaannnniinngg,,  iinntteerrnnaall  aauuddiitt,,  eevvaalluuaattiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  hhoossppiittaall  
aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssaaffeettyy  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm..  
  
CCoonncclluussiioonn::      
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKaarrmmeenn  LLoonnĉĉaarreekk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDoocc..  ddrr..  sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  RRiijjeekkaa  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKrreeššiimmiirroovvaa  4422,,  5511000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  009911  1122  5599  556688  
FFAAXX::  005511  333311  440077  
EE--mmaaiill::  kkaarrmmeenn..lloonnccaarreekk@@mmaarrkkaanntt..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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33..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPRREEZZEENNTTAACCIIJJAA    SSLLUUĈĈAAJJEEVVAA    MMEEDDIICCIINNSSKKOO--PPRROOTTEETTSSKKOOGG    TTRREETTMMAANNAA    
KKOONNGGEENNIITTAALLNNOOGG    MMIIKKRROOFFTTAALLMMOOSSAA    UUZZ    IIMMPPLLAANNTTAACCIIJJUU  OORRBBIITTAALLNNIIHH    HHIIDDRROOGGEELL  
OOSSMMOOTTSSKKIIHH    EEKKSSPPAANNDDEERRAA  
AAuuttoorrii::  BBooggddaannoovviićć  MMiirroolljjuubb,,  ŢŢiikkiićć  ZZoorraann,,  AAmmiiddţţiićć  BBoošškkoo,,  VVoojjĉĉiićć  MMiilloorraadd,,  MMiisskkiinn  
JJoovvaann,,  VVoojjĉĉiićć  DDeejjaann..  
UUssttaannoovvaa::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnaa  OOkkuullooppllaassttiiĉĉnnaa  HHiirruurrggiijjaa  ii  OOĉĉnnaa  PPrrootteettiikkaa,,  BBeeooggrraadd,,  
SSrrbbiijjaa..  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKCC  BBaannjjaa  LLuukkaa,,  RReeppuubblliikkaa  SSrrppsskkaa,,  BBoossnnaa  ii  
HHeerrcceeggoovviinnaa..  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
AAnnaalliizziirraannii  ssuu  ffuunnkkcciioonnaallnnoo--eesstteettsskkii  rreezzuullttaattii  mmeeddiicciinnsskkoo--pprrootteettsskkoogg  ttrreettmmaannaa  
kkoonnggeenniittaallnnoogg  mmiikkrrooffttaallmmoossaa  kkoodd  2233  ppaacciijjeennttaa  uuzz  iimmppllaannttaacciijjuu  iinnttrraaoorrbbiittaallnniihh  
hhiiddrrooggeell  eekkssppaannddeerraa..  UUppoorreeddnnoo  ssee  aannaalliizziirraajjuu  nnaaĉĉiinnjjeennii  MMSS  CCTT  ii  NNMMRR  nnaallaazzii  pprriijjee  ii  
ppoosslliijjee  iinnttrraaoorrbbiittaallnnee  iimmppllaannttaacciijjee,,  kkaaoo  ii  ppoobboolljjššaann  kkvvaalliitteett  pprrootteettsskkoogg  ttrreettmmaannaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii  kkoonnzzeerrvvaattiivvnnoogg    ttrreettmmaannaa  uuzz  iinnttrraaoorrbbiittaallnnuu  iimmppllaannttaacciijjuu  hhiiddrrooggeell  
eekkssppaannddeerraa  uukkaazzuujjuu  nnaa  vveeoommaa  zznnaaĉĉaajjnnoo  ppoobboolljjššaannjjee  uu  ppoogglleedduu  nnaaddookknnaaddee  
mmeekkoottkkiivvnniihh  iinnttrraaoorrbbiittaallnniihh  ssttrruukkttuurraa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
MMeeddiicciinnsskkoo--pprrootteettsskkii  ttrreettmmaann  kkoonnggeenniittaallnnoogg  mmiikkrrooffttaallmmoossaa  rraazzlliiĉĉiittoogg  sstteeppeennaa,,  ddoo  
kklliinniiĉĉkkoogg  aannooffttaallmmoossaa,,    uuzz  iinnttrraaoorrbbiittaallnnuu  iimmppllaannttaacciijjuu  oossmmoottsskkiihh  hhiiddrrooggeell  eekkssppaannddeerraa,,  
ĉĉiinnii  ssaavvrreemmeenn  ttrreettmmaann  kkoojjii  ppookkaazzuujjee  kkvvaalliitteettnniijjee  ffuunnkkcciioonnaallnnoo--eesstteettsskkee  rreezzuullttaattee,,  ššttoo  
oommoogguuććaavvaa  bboolljjuu  ssoocciijjaalliizzaacciijjuu,,  ppoosseebbnnoo  uu  aaddoolleesscceennttnnoomm  ppeerriioodduu..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCAASSEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  OOFF  PPRROOSSTTHHEETTIICC  TTRREEAATTMMEENNTT  OOFF  CCOONNGGEENNIITTAALL  
MMIICCRROOPPHHTTHHAALLMMOOSS  WWIITTHH  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  OOFF  OORRBBIITTAALL  HHYYDDRROOGGEELL  OOSSMMOOTTIICC  
EEXXPPAANNDDEERRSS  
AAuutthhoorrss::  BBooggddaannoovviićć  MMiirroolljjuubb,,  ŢŢiikkiićć  ZZoorraann,,  AAmmiiddţţiićć  BBoošškkoo,,  VVoojjĉĉiićć  MMiilloorraadd,,  MMiisskkiinn  
JJoovvaann,,  VVoojjĉĉiićć  DDeejjaann..  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnee  OOccuullooppllaassttiicc  SSuurrggeerryy  aanndd  OOccuullaarr  PPrroosstthheettiiccss,,  BBeellggrraaddee,,  
SSeerrbbiiaa..  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  CCeennttrree  BBaannjjaa  LLuukkaa,,  RReeppuubblliikkaa  SSrrppsskkaa,,  BBoossnniiaa  
aanndd  HHeerrcceeggoovviinnaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
WWee  aannaallyyzzeedd  tthhee  ffuunnccttiioonnaall--eesstthheettiicc  rreessuullttss  ooff  pprroosstthheettiicc  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccoonnggeenniittaall  
mmiiccrroopphhtthhaallmmooss  iinn  2233  ppaattiieennttss,,  wwiitthh  tthhee  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  oorrbbiittaall  hhyyddrrooggeell  eexxppaannddeerrss..  
WWee  ccoommppaarree  MMSS  CCTT  aanndd  MMRRII  ssccaannss  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  oorrbbiittaall  iimmppllaannttaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  
tthhee  iimmpprroovveedd  qquuaalliittyy  ooff  pprroosstthheettiicc  ttrreeaattmmeenntt..    
  
RReessuullttss::    
TThhee  rreessuullttss  ooff  ccoonnsseerrvvaattiivvee  ttrreeaattmmeenntt  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  oorrbbiittaall  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  
hhyyddrrooggeell  eexxppaannddeerrss,,  iinnddiiccaattee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  rreessttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  
oorrbbiittaall  ssoofftt  ttiissssuuee  vvoolluummee..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPrroosstthheettiicc  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccoonnggeenniittaall  mmiiccrroopphhtthhaallmmooss  ooff  vvaarryyiinngg  ddeeggrreeeess,,  aallll  tthhee  wwaayy  ttoo  
cclliinniiccaall  aannoopphhtthhaallmmooss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  oorrbbiittaall  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  hhyyddrrooggeell  oossmmoottiicc  
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oorrbbiittaall  eexxppaannddeerrss,,  ccoommpprriisseess  aa  ccoonntteemmppoorraarryy  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  bbeetttteerr  ffiinnccttiioonnaall--
eesstthheettiicc  rreessuullttss,,  eennaabblliinngg  iimmpprroovveedd  ssoocciiaalliizzaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  aaddoolleesscceenntt  aaggee  
ggrroouupp..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiirroolljjuubb  BBooggddaannoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..  ssccii..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnaa  OOkkuullooppllaassttiiĉĉnnaa  HHiirruurrggiijjaa  ii  OOĉĉnnaa  PPrrootteettiikkaa  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  BBiirrĉĉaanniinnoovvaa  4400,,  1111000000  BBeeooggrraadd,,  SSrrbbiijjaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  
++3388116633228855229955  
FFAAXX::  ++338811111133006655661199  
EE--mmaaiill::  bbooggddaannoovviiccmmiirroolljjuubb@@ggmmaaiill..ccoomm,,  zzzziikkiiccddrr@@ssbbbb..rrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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44..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  EEppiiddeemmiioolloošškkee  zznnaaĉĉaajjkkee  oozzlljjeeddaa  ookkaa  uu  KKlliinniiĉĉkkoojj  bboollnniiccii  MMoossttaarr  
AAuuttoorrii::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr,,  IIvvaann  ĆĆaavvaarr,,  AAnniittaa  PPuuššiićć  SSeessaarr,,  IIrreennaa  SSeessaarr,,  HHrrvvoojjee  PPeehhaarr,,  
ZZddrraavvkkoo  MMaannddiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  MMoossttaarr  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
AAnnaalliizziirraattii  ppoojjaavvnnoosstt  oozzlljjeeddaa  ookkaa,,  kkoojjee  ssuu  zzaahhttiijjeevvaallee  bboollnniiĉĉkkii  ttrreettmmaann  uu  KKBB  MMoossttaarr..  
  
RReezzuullttaattii::    
UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  uussppoorreeddnnaa  aannaalliizzaa  bboollnniiĉĉkkii  ttrreettiirraanniihh  oozzlljjeeddaa  ookkaa  uu  rraazzddoobblljjuu  22000066..--22001100..  
ggooddiinnee  uu  ooddnnoossuu  nnaa  rraazzddoobblljjee  11998866..--11999900..  ggooddiinnee..  AAnnaalliizziirraann  jjee  uukkuuppaann  bbrroojj  oozzlljjeeddaa,,  
zzaattiimm  vvrrssttaa  ii  zzaassttuupplljjeennoosstt  oozzlljjeeddaa  ss  oobbzziirroomm  nnaa  ddoobb,,  ssppooll  ii  pprrooffeessiioonnaallnnuu  oorriijjeennttaacciijjuu..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
BBrroojjnnii  ssuu  uuzzrrooccii  kkoojjii  ssuu  mmooggllii  ddoovveessttii  ddoo  pprroommjjeennee  uu  bbrroojjuu  ii  vvrrssttii  oozzlljjeeddaa  nnaakkoonn  
ddvvaaddeesseettooggooddiiššnnjjeegg  rraazzddoobblljjaa..  NNaa  ppoojjeeddiinnee  uuzzrrookkee  oozzlljjeeddaa  mmoogguuććee  jjee  pprreevveennttiivvnnoo  
ddjjeelloovvaattii,,  ĉĉiimmee  bbii  ssee  mmooggaaoo  ssmmaannjjiittii  bbrroojj  tteešškkiihh  oošštteeććeennjjaa  vviiddaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  eeyyee  iinnjjuurriieess  iinn  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  MMoossttaarr  
AAuutthhoorrss::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr,,  IIvvaann  ĆĆaavvaarr,,  AAnniittaa  PPuuššiićć  SSeessaarr,,  IIrreennaa  SSeessaarr,,  HHrrvvoojjee  PPeehhaarr,,  
ZZddrraavvkkoo  MMaannddiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  MMoossttaarr  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TToo  aannaallyyzzee  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  eeyyee  iinnjjuurriieess,,  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  hhoossppiittaall  tthhrreeaattmmeenntt  iinn  
CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  MMoossttaarr  
  
RReessuullttss::    
EEyyee  iinnjjuurriieess  wweerree  rreettrroossppeeccttiivveellyy  aannaallyyzzeedd  iinn  ppeerriioodd    22000066..--22001100..  aanndd  ccoommppaarreedd  wwiitthh  
tthhoossee  iinn  ppeerriioodd  11998866..--11999900..  AAnnaallyysseess  iinncclluuddeedd    ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  iinnjjuurriieess,,  ttyyppee  aanndd  
iinncciiddeennccee  ooff  iinnjjuurriieess,,  ccoommppaarreedd  bbyy  aaggee,,  sseexx  aann  pprrooffeessssiioonnaall  ooccuuppaattiioonn..  
  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThheerree  aarree  mmuullttiippllee  ccaauusseess  tthhaatt  ccaann  cchhaannggee  nnuummbbeerr  aanndd  ttyyppee  ooff  iinnjjuurriieess  aafftteerr  2200  
yyeeaarrss  lloonngg  ppeerriioodd..  IItt  ccoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  aacctt  pprreevveennttiivveellyy  oonn  ssoommee  ccaauusseess  ooff  iinnjjuurriieess,,  
wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  aa  wwaayy  ttoo  ddeeccrreeaassee  nnuummbbeerr  ooff  hheeaavvyy  vviissiioonn  lloossss..    
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBB  MMoossttaarr  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  PPoottooccii  bbbb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0000  338877  6633  334455  550000  
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FFAAXX::  0000  338877  
EE--mmaaiill::  aannttoonniioosseessaarr@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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55..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  RRaaĉĉuunnaallnnaa  aapplliikkaacciijjaa  BBIISS  ((IINN22))  kkaaoo  aallaatt  zzaa  ffaarrmmaakkooeekkoonnoommsskkuu  aannaalliizzuu  
ooffttaallmmiikkaa  
AAuuttoorrii::  LLoonnĉĉaarreekk  KKaarrmmeenn,,  BBoošškkiićć  VVeeddrraann,,  RReejjhhaannaa  SSiijjaammhhooddţţiićć--SSuulliićć  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  RRiijjeekkaa,,  RRiijjeekkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
SSiisstteemmnnaa  aannaalliizzaa;;  rruuddaarreennjjee  ppooddaattaakkaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
BBIISS  ((BBoollnniiĉĉkkii  iinnffoorrmmaattiiĉĉkkii  ssuussttaavv;;  pprrooiizzvvoodd  ttvvrrttkkee  IINN22  dd..oo..oo..  ZZaaggrreebb))  kkoorriissttii  ssee  uu  
ggoottoovvoo  ppoolloovviiccii  ssvviihh  hhrrvvaattsskkiihh  bboollnniiccaa..  PPrriikkaazzaannee  ssuu  mmoogguuććnnoossttii  aapplliikkaacciijjee  BBIISS  ddaa  
ppoommooććuu  SSQQLL  uuppiittaa  ggeenneerriirraa  pprreegglleeddnnee  iizzvvjjeeššttaajjee  ppoottrreebbnnee  ffaarrmmaakkooeekkoonnoommsskkuu  
aannaalliizzuu  ooffttaallmmiikkaa,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu::  ppoottrrooššnnjjaa  lliijjeekkoovvaa  ppoo  vvrrssttii  lliijjeekkaa,,  ddiijjaaggnnoozzii,,  ppaacciijjeennttuu,,  
ooddjjeelluu,,  aammbbuullaannttii,,  lliijjeeĉĉnniikkuu,,  vvrreemmeennsskkoomm  rraazzddoobblljjuu..  DDeettaalljjnnii  ppooddaaccii  mmoogguu  ssee  
eekkssppoorrttiirraattii  uu  ttaabblliiĉĉnnee  kkaallkkuullaattoorree,,  ssttaattiissttiiĉĉkkee  aapplliikkaacciijjee  iillii  ppaakk  ddrruuggee  rreellaacciijjsskkee  bbaazzee  
ppooddaattaakkaa,,  ĉĉiimmee  jjee  oommoogguuććeennoo  ii  „„rruuddaarreennjjee  ppooddaattaakkaa““  ((ddaattaa  mmiinniinngg))..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
KKoorriišštteennjjeemm    BBIISS--aa  pprrooppiissiivvaannjjee  ii  ppoottrrooššnnjjaa  lliijjeekkoovvaa  uu  zzddrraavvsstteennoojj  uussttaannoovvii  ppoossttaajjee  
ttrraannssppaarreennttnnoo  ppoo  vveelliikkoomm  bbrroojjuu  ppaarraammeettaarraa,,  aa  ppoovveezziivvaannjjeemm  uu  jjeeddiinnssttvveennii  ssuussttaavv  
pprreekkoo  HHZZZZOO--aa  mmoogguuććee  jjee  ttee  ppaarraammeettrree  pprraattiittii  nnaa  rraazziinnii  nnaacciioonnaallnnoogg  bboollnniiĉĉkkoogg  
ssuussttaavvaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCoommppuutteerr  aapppplliiccaattiioonnss  BBIISS  ((IINN22))  aass  aa  ttooooll  ffoorr  tthhee  pphhaarrmmaaccooeeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  
ooff  oopphhtthhaallmmiicc  iinn  aa  hhoossppiittaall  sseettttiinngg  
AAuutthhoorrss::  LLoonnĉĉaarreekk  KKaarrmmeenn,,  BBoošškkiićć  VVeeddrraann,,  RReejjhhaannaa  SSiijjaammhhooddţţiićć--SSuulliićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa,,  RRiijjeekkaa,,  CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
SSyysstteemm  aannaallyyssiiss;;  ddaattaa  mmiinniinngg..  
  
RReessuullttss::    
BBIISS  ((HHoossppiittaall  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm;;  pprroodduucceedd  bbyy  IINN22  LLttdd..  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa))  iiss  iinn  uussee  iinn  
aallmmoosstt  hhaallff  ooff  aallll  CCrrooaattiiaann  hhoossppiittaallss..  TThhiiss  ppaappeerr  pprreesseennttss  hhooww  tthhee  BBIISS  ggeenneerraatteess  tthhee  
SSQQLL  qquueerriieess  aanndd  rreeppoorrttss  nneecceessssaarryy  ffoorr  pphhaarrmmaaccooeeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  ooff  oopphhtthhaallmmiiccss  iinn  
aa  hhoossppiittaall  sseettttiinngg,,  ffoorr  iinnssttaannccee::  oopphhtthhaallmmiiccss  ccoonnssuummppttiioonn  bbyy  ttyyppee  ooff  ddrruugg,,  ddiiaaggnnoossiiss,,  
ppaattiieenntt,,  wwaarrdd,,  ooffffiiccee,,  ddooccttoorr,,  ppeerriioodd..  DDeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  eexxppoorrtteedd  iinnttoo  
sspprreeaaddsshheeeett,,  aannyy  ssttaattiissttiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  oorr  rreellaattiioonnaall  ddaattaabbaassee,,  tthhuuss  pprroovviiddiinngg  
rreessoouurrcceess  ffoorr  ddaattaa  mmiinniinngg..  
  
  
  
  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
WWiitthh  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  BBIISS,,  pprreessccrriibbiinngg  aanndd  ddrruugg  ccoonnssuummppttiioonn  iinn  aa  hhoossppiittaall  bbeeccoommeess  
ttrraannssppaarreenntt  ffoorr  tthhee  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppaarraammeetteerrss,,  aanndd  nneeaarr--ffuuttuurree  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinnttoo  aa  
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ssiinnggllee  ssyysstteemm  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  mmoonniittoorriinngg  ooff  pphhaarrmmaaccooeeccoonnoommiicc  
ppaarraammeetteerrss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKaarrmmeenn  LLoonnĉĉaarreekk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDoocc..  ddrr..  sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  RRiijjeekkaa  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKrreeššiimmiirroovvaa  4422,,  5511000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  009911  1122  5599556688  
FFAAXX::  005511  333311  440077  
EE--mmaaiill::  kkaarrmmeenn..lloonnccaarreekk@@mmaarrkkaanntt..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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66..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUSSPPOORREEDDBBAA  DDVVIIJJEE  MMEETTOODDEE  IIZZRRAAĈĈUUNNAA  VVEELLIIĈĈIINNEE  SSTTRRUUKKTTUURRAA  OOĈĈNNEE  
PPOOZZAADDIINNEE  
AAuuttoorrii::  ĈĈiimmaa  II  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\\\  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOvviimm  pprroossppeekkttiivvnniimm  iissttrraaţţiivvaannjjeemm  oobbuuhhvvaaććeennoo  jjee  5500  ooĉĉiijjuu  ssaa  ssffeerrnnoomm  aammeettrrooppiijjoomm  
iizzmmeeĊĊuu  --33..0000  ii  ++33..0000  ddiiooppttrriijjee..  PPoommooććuu  ooppttiiĉĉkkee  bbiioommeettrriijjee  iizzmmjjeerreennii  ssuu  ppoolluummjjeerr  
zzaakkrriivvlljjeennoossttii  rrooţţnniiccee  ii  aakkssiijjaallnnaa  dduulljjiinnaa  ookkaa,,  aa  nnaa  ddiiggiittaallnniimm  ffoottooggrraaffiijjaammaa  iizzmmjjeerreennaa  
jjee  ppoovvrrššiinnaa  ooppttiiĉĉkkoogg  ddiisskkaa  uu  ppiikksseelliimmaa..  PPoovvrrššiinnaa  ooppttiiĉĉkkoogg  ddiisskkaa  uu  mmmm22  iizzrraaĉĉuunnaattaa  jjee  
nnaa  22  nnaaĉĉiinnaa::  11))  ppoommooććuu  LLiittttmmaannnnoovvee  ffoorrmmuullee  ggddjjee  ssee  zzaa  iizzrraaĉĉuunn  ffaakkttoorraa  ppoovveeććaannjjaa  
ookkaa  kkoorriissttee  ssffeerrnnaa  rreeffrraakkcciijjaa  ii  ppoolluummjjeerr  zzaakkrriivvlljjeennoossttii  rrooţţnniiccee,,  ttee  22))  ppoommooććuu  
BBeennnneettttoovvee  mmooddiiffiikkaacciijjee  LLiittttmmaannnnoovvee  ffoorrmmuullee  ggddjjee  ssee  zzaa  iizzrraaĉĉuunn  ffaakkttoorraa  ppoovveeććaannjjaa  
ookkaa  kkoorriissttii  ssaammoo  aakkssiijjaallnnaa  dduulljjiinnaa  ookkaa..  SSttaattiissttiiĉĉkkaa  uussppoorreeddbbaa  iizzrraaĉĉuunnaattiihh  ppoovvrrššiinnaa  
rraaĊĊeennaa  jjee  ppoommooććuu  SSttuuddeennttoovvoogg  tt--tteessttaa  zzaa  zzaavviissnnee  uuzzoorrkkee..  
  
RReezzuullttaattii::    
SSrreeddnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  ppoolluummjjeerraa  zzaakkrriivvlljjeennoossttii  rrooţţnniiccee  iizznnoossiillaa  jjee  77..8800  ±±  00..2255  mmmm,,  aa  
ssrreeddnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  aakkssiijjaallnnee  dduulljjiinnee  ookkaa  2233..3322  ±±  11..0066  mmmm..  PPoovvrrššiinnaa  ooppttiiĉĉkkoogg  ddiisskkaa  
iizzrraaĉĉuunnaattaa  ppoommooććuu  LLiittttmmaannnnoovvee  ffoorrmmuullee  ((22..3366  ±±  00..4499  mmmm22))  bbiillaa  jjee  ssttaattiissttiiĉĉkkii  
zznnaaĉĉaajjnnoo  vveeććaa  oodd  ppoovvrrššiinnee  ooppttiiĉĉkkoogg  ddiisskkaa  iizzrraaĉĉuunnaattee  ppoommooććuu  BBeennnneettttoovvee  ffoorrmmuullee  
((22..1133  ±±  00..4455  mmmm22)),,  PP<<00..000011..  SSrreeddnnjjaa  vvrriijjeeddnnoosstt  rraazzlliikkee  iizzrraaĉĉuunnaattiihh  ppoovvrrššiinnaa  iizznnoossiillaa  
jjee  1111  ±±  99%%  ((9955%%  CCII  oodd  99%%  ddoo  1144%%)),,  aa  ttoottaallnnii  rraassppoonn  oodd  --1122%%  ddoo  3344%%..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
SSttvvaarrnnaa  vveelliiĉĉiinnaa  nneekkee  ssttrruukkttuurree  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee  oovviissii  oo  nnaaĉĉiinnuu  rraaĉĉuunnaannjjaa  ffaakkttoorraa  
ppoovveeććaannjjaa  ookkaa..  UU  sslluuĉĉaajjuu  ssffeerrnnee  aammeettrrooppiijjee  iizzmmeeĊĊuu  --33..0000  ii  ++33..0000  ddiiooppttrriijjee,,  rraazzlliikkaa  uu  
iizzrraaĉĉuunnuu  vveelliiĉĉiinnee  ssttrruukkttuurraa  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee  mmooţţee  iizznnoossiittii  vviiššee  oodd  3300%%  ššttoo  mmooţţee  iimmaattii  
pprraakkttiiĉĉnnee  iimmpplliikkaacciijjee  uu  ddiijjaaggnnoossttiiccii  ii  lliijjeeĉĉeennjjuu  nneekkiihh  ooffttaallmmoolloošškkiihh  bboolleessttii..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCOOMMPPAARRIISSOONN  OOFF  TTWWOO  MMEETTHHOODDSS  FFOORR  CCAALLCCUULLAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  SSIIZZEE  OOFF  RREETTIINNAALL  
FFEEAATTUURREESS  
AAuutthhoorrss::  ĈĈiimmaa  II  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  \\\\  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  5500  eeyyeess  wwiitthh  sspphheerriiccaall  aammeettrrooppiiaa  bbeettwweeeenn  --33..0000  aanndd  
++33..0000  ddiioopptteerrss..  OOppttiiccaall  bbiioommeettrryy  wwaass  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  rraaddiiuuss  ooff  tthhee  ccoorrnneeaall  
ccuurrvvaattuurree  aanndd  aaxxiiaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  eeyyee..  OOppttiicc  ddiisscc  aarreeaa  wwaass  mmeeaassuurreedd  iinn  ppiixxeellss  oonn  
ddiiggiittaall  ffuunndduuss  pphhoottooggrraapphhiieess..  OOppttiicc  ddiisscc  aarreeaa  iinn  mmmm22  wwaass  tthhaann  ccaallccuullaatteedd  iinn  oonnee  ooff  
tthhee  ttwwoo  wwaayyss::  11))  uussiinngg  LLiittttmmaannnn\\\\\\''ss  ffoorrmmuullaa  wwhhiicchh  uusseess  sspphheerriiccaall  aammeettrrooppiiaa  aanndd  
rraaddiiuuss  ooff  tthhee  ccoorrnneeaall  ccuurrvvaattuurree  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  eeyyee  mmaaggnniiffiiccaattiioonn  ffaaccttoorr,,  aanndd  22))  uussiinngg  
BBeennnneetttt\\\\\\''ss  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  LLiittttmmaannnn\\\\\\''ss  ffoorrmmuullaa  wwhhiicchh  uusseess  oonnllyy  aaxxiiaall  lleennggtthh  ooff  tthhee  
eeyyee..  SSttaattiissttiiccaall  ccoommppaarriissoonn  ooff  ccaallccuullaatteedd  aarreeaass  wwaass  ddoonnee  wwiitthh  SSttuuddeenntt\\\\\\''ss  tt--tteesstt  ffoorr  
ppaaiirreedd  ssaammpplleess..  
  
RReessuullttss::    
MMeeaann  rraaddiiuuss  ooff  tthhee  ccoorrnneeaall  ccuurrvvaattuurree  wwaass  77..8800  ±±  00..2255  mmmm  aanndd  mmeeaann  aaxxiiaall  lleennggtthh  ooff  
tthhee  eeyyee  wwaass  2233..3322  ±±  11..0066  mmmm..  OOppttiicc  ddiisscc  aarreeaa  ccaallccuullaatteedd  wwiitthh  LLiittttmmaannnn\\\\\\''ss  ffoorrmmuullaa  
((22..3366  ±±  00..4499  mmmm22))  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ggrreeaatteerr  tthhaann  ooppttiicc  ddiisscc  aarreeaa  ccaallccuullaatteedd  wwiitthh  
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BBeennnneetttt\\\\\\''ss  ffoorrmmuullaa  ((22..1133  ±±  00..4455  mmmm22)),,  PP<<00..000011..  MMeeaann  ddiiffffeerreennccee  ooff  ccaallccuullaatteedd  
aarreeaass  wwaass  1111  ±±  99%%  ((9955%%  CCII::  99  --  1144%%,,  ))  wwiitthh  ttoottaall  rraannggee  ffrroomm  --1122%%  ttoo  3344%%..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
RReeaall  ssiizzee  ooff  rreettiinnaall  ffeeaattuurreess  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  mmeetthhoodd  ffoorr  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  eeyyee  
mmaaggnniiffiiccaattiioonn  ffaaccttoorr..  IInn  ccaasseess  ooff  sspphheerriiccaall  aammeettrrooppiiaa  bbeettwweeeenn  --33..0000  aanndd  ++33..0000  
ddiioopptteerrss,,  ddiiffffeerreennccee  iinn  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  ssiizzee  ooff  rreettiinnaall  ffeeaattuurreess  ccaann  bbee  ggrreeaatteerr  tthhaann  
3300%%..  TThhiiss  ccaann  hhaavvee  pprraaccttiiccaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  cceerrttaaiinn  
oopphhttaallmmoollooggiiccaall  ddiisseeaasseess..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIvvaann  ĈĈiimmaa  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\\\  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
SSvveettii  DDuuhh  6644,,  1100000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  00991133771122000088  
FFAAXX::  001133774455555566`̀  
EE--mmaaiill::  ddrr..cciimmaa@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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77..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  HHDD  OOppttiiccaallĉĉkkaa  kkoohheetteennttnnaa  ttoommooggrraaffiijjaa::  UUttjjeeccaajj  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa    nnaa  ddeebblljjiinnuu  
sslloojjaa  ţţiivvĉĉaanniihh  vvllaakkaannaa  mmrreeţţnniiccee  nnaakkoonn  ppaarrss  ppllaannaa--vviittrreekkttoommiijjee..  PPiilloott  ssttuuddiijjaa  
AAuuttoorrii::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,  RReennaattaa  IIvveekkoovviićć,,  GGoorraann  BBeennĉĉiićć,,  ZZoorraann  VVaattaavvuukk  
UUssttaannoovvaa::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  cclliinniicc,,  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  cceenntteerr\\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  iissttrraaţţiivvaannjjaa  jjee  uuttvvrrddiittii  uuttjjeeccaajj  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  nnaa  ddeebblljjiinnuu  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  mmrreeţţnniiccee  
ooppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm  ((eenngg..  ooppttiiccaall  ccoohheerreenntt  ttoommooggrraapphhyy,,  OOCCTT))  uu  
bboolleessnniikkaa  nnaakkoonn  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee..  
PPiilloott  ssttuuddiijjaa  uukklljjuuĉĉuujjee  2200  iissppiittnniikkaa    ss  rreeggmmaattooggeennoomm  aabbllaacciijjoomm,,  lliijjeeĉĉeenniihh  kkiirruurršškkoomm  
mmeettooddoomm  ppaarrss  ppllaannaa--vviittrreekkttoommiijjoomm  ((PPPPVV))  ss  pprriivvrreemmeennoomm  ttaammppoonnaaddoomm  ssiilliikkoonnsskkoogg  
uulljjaa..      
IIssppiittaanniicciimmaa  ssuu  uuĉĉiinnjjeennee  sslljjeeddeeććee  pprreettrraaggee  nnaa  ppoossttooppeerraattiivvnniimm  kkoonnttrroollaammaa  77,,  3300,,  9900,,  
118800  ddaann::  kkoommpplleettaann  ooffttaallmmoolloošškkii,,  mmjjeerreennjjee  ddeebblljjiinnee  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  mmrreeţţnniiccee  
ooppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm  uurreeĊĊaajjeemm  CCiirrrruuss  SSppeeccttrraall--ddoommaaiinn,,  HHiigghh  
ddeeffiinniittiioonn  OOCCTT,,  44..  ggeenneerraacciijjee  ((ZZeeiissss)),,  pprreettrraaggaa  vviiddnnoogg  ppoolljjaa  nnaa  kkoommppjjuuttoorriizziirraannoomm  
ppeerriimmeettrruu  OOccttooppuuss  ttjj..  aauuttoommaattiizziirraannaa  ssttaattiiĉĉkkaa  ppeerriimmeettrriijjaa  ii  FFDDTT--  ppeerriimmeettrriijjaa  ((eennggll..  
ffrreeqquueennccyy  ddoouubblliinngg  tteehhnnoollooggyy))..  IIssppiittaanniiccii  ssuu  ppooddjjeelljjeennii  uu  ddvviijjee  sskkuuppiinnee  oovviissnnoo  oo  vviissiinnii  
ooĉĉnnooggaa  ttllaakkaa  ttiijjeekkoomm  pprraaććeennjjaa..  PPrrvvuu  sskkuuppiinnii  ĉĉiinnee  iissppiittaanniiccii  kkoodd  kkoojjiihh  nniijjee  ddooššlloo  ddoo  
ppoovviiššeennjjaa  ooĉĉnnoogg  ttllaakkaa,,  aa  uu  ddrruugguu  sskkuuppiinnuu  ssuu  uukklljjuuĉĉeennii  iissppiittaanniiccii  kkoodd  kkoojjii  jjee  vvrriijjeeddnnoosstt  
ooĉĉnnoogg  ttllaakkaa  ttiijjeekkoomm  pprraaććeennjjaa  bbiillaa  vviiššaa  oodd  2211  mmmmHHgg..  VVrriijjeeddnnoossttii  ddoobbiivveennee  nnaa  
ppoossttooppeerraattiivvnniimm  kkoonnttrroollaammaa  uussppoorreeĊĊiivvaannee  ssuu  iizzmmeeĊĊuu  sskkuuppiinnaa  ii  uunnuuttaarr  iissttee  sskkuuppiinnee  
iissppiittaanniikkaa  uu  rraazzddoobblljjuu  pprraaććeennjjaa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii  ssuu  ppookkaazzaallii  ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnnoo  zzaaddeebblljjaannjjee  ppeerriippaappiillaarrnnoogg  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  
mmrreeţţnniiccee..  RRaazzlliikkaa  uu  ddeebblljjiinnii  ppeerriippaappiillaarrnnoogg  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  mmrreeţţnniiccee  mmeeĊĊuu  ggrruuppaammaa  
nniijjee  ppookkaazzaallaa  ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnnuu  rraazzlliikkuu..  MMeettooddoomm  rreeggrreessiijjee    tteessttiirraann  jjee  uuttjjeeccaajj  
ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  nnaa  ddeebblljjiinnuu  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  mmrreeţţnniiccee..  RReezzuullttaattii  ssuu  pprriikkaazzaannii  ttaabblliiĉĉnnoo  ii  
ggrraaffiiĉĉkkii  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPiilloott  ssttuuddiijjaa  ppookkaazzaallaa  jjee  ddaa  ssiilliikkoonnsskkoo  uulljjee  uu  ookkuu  uuttjjeeĉĉee  nnaa  ddeebblljjiinnuu  ţţiivvĉĉaannoogg  sslloojjaa  
mmrreeţţnniiccee  kkoorriisstteeććii  mmooddeerrnnuu  sslliikkoovvnnuu  tteehhnnoollooggiijjuu..  IIssttoo  ttaakkoo  uukkaazzuujjee  nnaa  mmoogguuććnnoossttii  
ooppttiiĉĉkkee  kkoohheerreennttnnee  ttoommooggrraaffiijjee  kkaaoo  mmeettooddee  iizzbboorraa  uu  pprraaććeennjjuu  bboolleessnniikkaa  ss  
ttaammppoonnaaddoomm  ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  HHDD  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy::  TThhee  iinnfflluueennccee  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  oonn  tthhee  nneerrvvee  
ffiibbeerr  llaayyeerr  tthhiicckknneessss  aafftteerr  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy..  PPiilloott  ssttuuddyy  
AAuutthhoorrss::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,    RReennaattaa  IIvveekkoovviićć,,    GGoorraann  BBeennĉĉiićć,,    ZZoorraann  VVaattaavvuukk  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  cceenneetteerr  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm::    TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  oonn  tthhiicckknneessss  
ooff  tthhee  rreettiinnaall  nneerrvvee  ffiibbeerr  llaayyeerr  bbyy  uussiinngg  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy  ((OOCCTT))  iinn  
ppaattiieennttss  ffoolllloowwiinngg  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy..TThhiiss  ppiilloott  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  2200  ppaattiieennttss  wwiitthh  aa  
tteemmppoorraarryy  ssiilliiccoonnee  ooiill  ttaammppoonnaaddee  wwhhoo  wweerree  ssuurrggiiccaallllyy  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ppaarrss  ppllaannaa  
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vviittrreeccttoommyy  ffoorr  rrhheeggmmaattooggeennoouuss  ddeettaacchhmmeenntt..  AAllll  ssuubbjjeeccttss    uunnddeerrwweenntt  ccoommpplleettee  
oopphhtthhaallmmoollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn  iinncclluuddiinngg    mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthhee  rreettiinnaall  nneerrvvee  ffiibbeerr  llaayyeerr  
tthhiicckknneessss  bbyy  aann  HHDD--OOCCTT  eexxaammiinnaattiioonn  OOccttooppuuss  vviissuuaall  ffiieelldd  tteessttss  ((aauuttoommaatteedd  ssttaattiicc  
ppeerriimmeettrryy))  aanndd  FFDDTT--ppeerriimmeettrryy,,  oonn  ffoollllooww  uupp  vviissiittss  aatt    77tthh,,  3300tthh,,  9900tthh  aanndd  118800tthh  ddaayy  
ppoossttooppeerraattiivveellyy;;  PPaatteennttss  wweerree  ddiivviiddeedd  iinnttoo    ttwwoo  ggrroouuppss..  TThhee  ffiirrsstt  ggrroouupp  iinncclluuddeedd  
ppaattiieennttss  wwiitthh  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  uunnddeerr  2211  mmmmHHgg  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  ggrroouupp  iinncclluuddeedd  
ppaattiieennttss  wwiitthh  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree    aabboovvee  2211  mmmmHHgg..  RReessuullttss  wweerree  ccoommppaarreedd  bbeettwweeeenn  
ggrroouuppss  iinn  tthhee  ffoollllooww  uupp  ppeerriioodd..  
  
  
RReessuullttss::    
TThhee  rreessuullttss  sshhoowweedd  aa  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt    tthhiicckkeenniinngg  ooff  tthhee  ppeerriippaappiillllaarryy  nneerrvvee  
ffiibbeerr  llaayyeerr..  TThheerree  wwaass  nnoo  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouuppss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhiiss  ppiilloott  ssttuuddyy  sshhoowweedd  tthhaatt    tthhee  ssiilliiccoonnee  ooiill  hhaass  aann  eeffffeecctt  oonn  tthhee  tthhiicckknneessss  ooff  tthhee  
rreettiinnaall  nneerrvvee  ffiibbeerr  llaayyeerr  uussiinngg  nneeww  iimmaaggiinngg  tteehhnnooggyy..    
TThhee  ssttuuddyy  aallssoo  sshhoowweedd  ppoossssiibbiilliittiieess  aanndd  aaddvvaannttaaggeess  ooff    OOCCTT  aass  aa  mmeetthhoodd  ooff  cchhooiiccee  iinn  
tthhee  ffoollllooww--uupp  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  iinnttrraaooccuullaarr  ssiilliiccoonnee  ooiill  ttaammppoonnaaddee..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  cclliinniicc  CClliinniiccll  hhoossppiittaall  cceenntteerr\\""SSeessttrree  
mmiilloossrrddnniiccee\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  2299  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0011  33778877335599  
FFAAXX::  0011  33776655332244  
EE--mmaaiill::  mmiiaa..zzoorriicc--ggeebbeerr@@zzgg..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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88..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  RReettrroossppeekkttiivvaa  BBCCCC--aa  uu  KKBBCC  OOssiijjeekk  
AAuuttoorrii::  PPaattrriicciiaa  RReeiisszz--MMaajjiićć,,BB..CCeerroovvsskkii,,DD..  BBiijjuukk,,SS..MMaattiićć,,TT..BBeennaaššiićć,,MM..BBrraaddvviiccaa  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  OOssiijjeekk  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
RReettrroossppeekkttiivvnnaa  ssttuuddiijjaa    iinncciiddeenncciijjee  bbaazzeeoocceelluullaarrnniihh  kkaarrcciinnoommaa  ppeerriiookkuullaarrnnee  rreeggiijjee    zzaa  
rraazzddoobblljjee  11999922--22001100..nnaa  OOĉĉnnoomm  ooddjjeelluu  KKBBCC  OOssiijjeekk..  
  
RReezzuullttaattii::    
TTrreenndd  ppoojjaavvnnoossttii  BBCCCC--aa  pprroommaattrraannoo  uu  oossaammnnaaaannaaeessttooggooddiiššnnjjeemm  rraazzddoobblljjuu  jjaassnnoo  
ppookkaazzuujjee  ddaa  uu  ddrruuggoojj  ppoolloovviinnii  rraazzddoobblljjaa  bbiilljjeeţţiimmoo  ssttaattiissttiiĉĉkkii  ii  aappssoolluuttnnii  bbiittaann  ppoorraasstt  
iinncciiddeenncciijjee  BBCCCC--aa  uu  pprroommaattrraannoojj  ppooppuullaacciijjii..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
GGoorreennaavveeddeennii  rreezzuullttaattii  ssuu  uu  ppoozziittiivvnnoojj  kkoorreellaacciijjii  ssaa  rraazzvvoojjeemm  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkiihh  
kkaappaacciitteettaa  OOddjjeellaa,,  aallii  ii  pprroommjjeennee  nneeggaattiivvnniihh  ookkoolliiššnniihh  ĉĉiimmbbeenniikkaa  kkoojjii  uuttjjeeĉĉuu  nnaa  
ppoojjaavvnnoosstt  BBCCCC--aa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  RReettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ooff  BBCCCC  
AAuutthhoorrss::  PPaattrriicciiaa  RReeiisszz--MMaajjiićć,,BB..CCeerroovvsskkii,,DD..  BBiijjuukk,,SS..MMaattiićć,,TT..BBeennaaššiićć,,MM..BBrraaddvviiccaa  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  OOssiijjeekk  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
RReettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ooff  iinncciiddeennccyy  BBBBCC  iinn  ppeerriiooccuullaarr  rreeggiioonn  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  11999922--
22001100..yyeeaarr  aatt  OOffttaallmmoollooggyy  ddeeppaarrtteemmeenntt  ooff  KKBBCC  OOssiijjeekk  
  
RReessuullttss::    
IInncciiddeennccee  ooff  BBCCCC,,  oobbsseerrvveedd  ttrroouugghh  1188  yyrrss  ppeerriioodd  cclleeaarrllyy  sshhoowwss  aabbssoolluuttee  aanndd  ssttaattiissttiicc  
iinnccrreeaassee  ooff  iinncciiddeennccee  BBCCCC--ss  iinn  oobbsseerrvveedd  ppooppuullaattiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
RReessuullttss  sshhoowwss  ppoossiittiivvee  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ddiiaaggnnoossttiicc  pprroocceedduurreess  aatt  oouurr  
DDeeppaarrtteemmeenntt,,  bbuutt  aallssoo  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  ooff  eennvviirroommeennttaall  ffaaccttoorrss  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  BBCCCC..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  PPaattrriicciiaa  RReeiisszz--MMaajjiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ssppeecc..  
ooffttaallmmoolloogg  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  OOssiijjeekk  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  DDuubbrroovvaaĉĉkkaa  5555,,  
3311000000  OOssiijjeekk  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988449966992299  
FFAAXX::  003311222255885500  
EE--mmaaiill::  ppaattrriicciiaarrmm@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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99..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  DDrruuzzee  ppaappiillee  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  iillii  bbeenniiggnnaa  iinnttrraakkrraanniijjaallnnaa  hhiippeerrtteennzziijjaa??  
AAuuttoorrii::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr,,  IIrreennaa  SSeessaarr,,  AAnniittaa  PPuuššiićć  SSeessaarr,,  IIvvaann  ĆĆaavvaarr,,  HHrrvvoojjee  PPeehhaarr,,  
KKrriissttiinnaa  KKeevviilljj  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  MMoossttaarr  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPrriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  1166--ggooddiiššnnjjee  bboolleessnniiccee  ssaa  bbiillaatteerraallnniimm  eeddeemmoomm  ppaappiillaa  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPrriikkaazzaann  jjee  ttiijjeekk  bboolleessttii  1166--ggooddiiššnnjjee  bboolleessnniiccee  ssaa  bbiillaatteerraallnniimm  eeddeemmoomm  ppaappiillaa  vviiddnnoogg  
ţţiivvccaa,,  ggllaavvoobboolljjoomm,,  ssmmeettnnjjaammaa  vviiddaa  ii  gguubbiittcciimmaa  ssvviijjeessttii..  UU  vviiššeessttrruukkiimm  
hhoossppiittaalliizzaacciijjaammaa  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  ooppsseeţţnnaa  ooffttaallmmoolloošškkaa,,  nneeuurrooppeeddiijjaattrriijjsskkaa  ii  
nneeuurroorraaddiioolloošškkaa  oobbrraaddaa,,  nnaakkoonn  ĉĉeeggaa  jjee  iisskklljjuuĉĉeennoo  ppoossttoojjaannjjee  iinnttrraakkrraanniijjsskkoogg  
ppaattoolloošškkoogg  pprroocceessaa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPoossttoojjaannjjee  bbiillaatteerraallnnoogg  eeddeemmaa  ppaappiillaa  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa,,  uuzz  iisskklljjuuĉĉeennuu  mmoogguuććnnoosstt  
iinnttrraakkrraanniijjsskkoogg  ppaattoolloošškkoogg  pprroocceessaa,,  mmooţţee  pprreeddssttaavvlljjaattii  zznnaaĉĉaajjaann  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkii  ii  
tteerraappiijjsskkii  pprroobblleemm..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OOppttiicc  ddiisscc  ddrruusseenn  oorr  bbeenniiggnn  iinnttrraaccrraanniiaall  hhyyppeerrtteennssiioonn??  
AAuutthhoorrss::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr,,  IIrreennaa  SSeessaarr,,  AAnniittaa  PPuuššiićć  SSeessaarr,,  IIvvaann  ĆĆaavvaarr,,  HHrrvvoojjee  PPeehhaarr,,  
KKrriissttiinnaa  KKeevviilljj  
IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  MMoossttaarr  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
CCaassee  rreeppoorrtt  ooff  1166--yyeeaarr--oolldd  ppaatteeiinntt  wwiitthh  bbiillllaatteerraall  ppaappiilllleeddeemmaa..    
  
RReessuullttss::    
CCaassee  rreeppoorrtt  pprreesseennttss  1166--yyeeaarr--oolldd  ggiirrll  wwiitthh  bbiillllaatteerraall  ppaappiilllleeddeemmaa,,  ffoolllloowweedd  wwiitthh  
hheeaaddaacchhee,,  vviissiioonn  pprroobblleemmss  aanndd  lloossss  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss..  DDuurriinngg  tthhee  mmuullttiippllee  
hhoossppiittaalliizzaattiioonnss,,  iitt  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  eexxtteennssiivvee  oopphhtthhaallmmoollooggiicc,,  nneeuurrooppeeddiiaattrriicc  aanndd  
nneeuurroorraaddiioollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn..  AAfftteerr  aallll  ddiiaaggnnoossttiicc  pprroocceedduurreess,,  iitt  wwaass  eexxcclluuddeedd  eexxiissttiinngg  
ooff  ppaattoollooggiiccaall  iinnttrraaccrraanniiaall  pprroocceessss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
EExxiissttiinngg  ooff  bbiillllaatteerraall  ppaappiilllleeddeemmaa  wwiitthh  eexxcclluuddeedd  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ppaatthhoollooggiiccaall  iinnttrraaccrraanniiaall  
pprroocceessss  ccoouulldd  rreepprreesseenntt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiaaggnnoossttiicc  aanndd  tthheerraappeeuuttiicc  pprroobblleemm..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  AAnnttoonniioo  SSeessaarr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBB  MMoossttaarr  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  PPoottooccii  bbbb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0000  338877  6633  334455  550000  
FFAAXX::  0000  338877  
EE--mmaaiill::  aannttoonniioosseessaarr@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1100..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUssppoorreeddbbaa    uuĉĉiinnkkoovviittoossttii  ii  ssiigguurrnnoossttii  rreevvzziijjee  ffiillttrraacciijjsskkoogg    jjaassttuuĉĉiiććaa    ss    55--
fflluuoorroouurraacciilloomm    ii  mmiittoommiicciinnoomm  CC  nnaakkoonn  nneeuussppjjeeššnnee  pprriimmaarrnnee  ttrraabbeekkuulleekkttoommiijjee  
AAuuttoorrii::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,      KKaattiiaa  NNoovvaakk  LLaauušš,,    ZZddrraavvkkoo  MMaannddiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC\\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj::    CCiilljj  oovvooggaa  rraadd  jjee  uussppoorreeddiittii  uuĉĉiinnkkoovviittoosstt  ii  ssiigguurrnnoosstt  rreevviizziijjee  ffiillttrraacciijjsskkoogg  
jjaassttuuĉĉiiććaa  ttzzvv  „„nneeeeddlliinngg““  ppoossttuuppkkoomm  ss  pprriimmjjeennoomm  aannttiimmeettaabboolliittaa  ,,  55--fflluuoorroouurraacciilloomm((55--
FFUU))    ii    mmiittoommiicciinnoomm  CC((MMMMCC))  nnaakkoonn  nneezzaaddoovvoolljjaavvaajjuuććee    pprriimmaarrnnee  
ttrraabbeekkuulleekkttoommiijjee..OOvvaa  rreettrroossppeekkttiivvnnaa,,  uussppoorreeddnnaa  ssttuuddiijjaa  uukklljjuuĉĉuujjee  2266  ooĉĉiijjuu  nnaakkoonn  
nneeuussppjjeeššnnee  ttrraabbeekkuulleekkttoommiijjee..  KKoodd  1144  ooĉĉiijjuu  uuĉĉiinnjjeenn  jjee  ppoossttuuppaakk  ““nneeeeddlliinnggaa””  ss  
pprriimmjjeennoomm  55--FFUU((55mmgg//00..22mmll)),,  aa  kkoodd  1122  ooĉĉiijjuu  MMMMCC((00..44  mmgg//mmll))..  PPoossttooppeerraattiivvnnoo  ssmmoo  
pprraattiillii  vvrriijjeeddnnoosstt  oonnoogg  ttllaakkaa,,  ggllaauukkoommsskkee  lliijjeekkoovvee  ttee  kkoommpplliikkaacciijjee..  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii  ssuu  ppookkaazzaallii  ddaa  nneemmaa  ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnnee  rraazzlliikkee  uu  uussppjjeeššnnoossttii  kkoonnttrroolliiee  ttllaakkaa    
ggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  iizzmmeeĊĊuu  ddvviijjee  ggrruuppee..  IIssttoo  ttaakkoo,,  nniijjee  zzaabbiilljjeeţţeennoo  oozzbbiilljjnniihh  
kkoommpplliikkaacciijjaa,,  nnoo  kkoodd  MMMMCC  ggrruuppee  zzaabbiilljjeeţţeenn  jjee  zznnaaĉĉaajjnnoo  vveeććii  bbrroojj  kkoommpplliikkaacciijjaa  uu  
ooddnnoossuu  nnaa  55--FFUU  ggrruuppuu..      
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOvvaa  ssttuuddiijjaa  jjee  ppookkaazzaallaa  ddaa  ppoossttuuppaakk  ““nneeeeddlliinngg””  ss  pprriimmjjeennoomm  55--FFUU  ii  MMMMCC    jjee  
uuĉĉiinnkkoovviittaa  ii  ssiigguurrnnaa  mmeettooddaa  kkoojjaa  ppoovveeććaavvaa  uussppjjeeššnnoosstt  ttrraabbeekkuulleekkttoommiijjee..  IIaakkoo  
ppoossttuuppaakk  nneemmaa  oozzbbiilljjnniihh  kkoommpplliikkaacciijjaa    pprriimmjjeennaa  mmiittoommiicciinnaa  uukkaazzuujjee  nnaannjjeeggoovvuu    
zznnaaĉĉaajjnniijjuu  aaggrreessiivvnnoosstt  uu  ooddnnoossuu  nnaa  55--fflluuoorroouurraacciill..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEffffiiccaaccyy  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  nneeeeddllee  rreevviissiioonn  wwiitthh  55--fflluuoorroouurraacciill  vveerrssuuss  mmiittoommyycciinn  CC  
ffoorr  ffaaiilleedd  pprriimmaarryy  ttrraabbeeccuulleeccttoommyy  
AAuutthhoorrss::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,  KKaattiiaa  NNoovvaakk  LLaauušš,,    ZZddrraavvkkoo  MMaannddiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  cceenneetteerr  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm::    TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  ccoommppaarree  oouuttccoommeess  ffoorr  nneeeeddlliinngg  rreevviissiioonn  wwiitthh  55--
fflluuoorroouurraacciill((55--FFUU))  aanndd  mmiittoommyycciinn  CC((MMMMCC))  ooff  ffaaiilleedd  pprriimmaarryy  ttrraabbeeccuulleeccttoommyy..  TThhiiss  
rreettrroossppeeccttiivvee  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  2266  eeyyeess  aafftteerr  ffaaiilleedd  ttrraabbeeccuulleeccttoommyy..  1144  
eeyyeess  uunnddeerrwweenntt  nneeeeddlliinngg  rreevviissiioonn  wwiitthh  55--FFUU  ((55mmgg//00..22mmll))  aanndd    1122  eeyyeess  wwiitthh  MMMMCC((00..44  
mmgg//mmll))..  PPoossttooppeerraattiivvee  oouuttccoommee  mmeeaassuurreess  iinncclluuddeedd  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  ((IIOOPP)),,  
nnuummbbeerr  ooff  ggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonnss  aanndd  ccoommpplliiccaattiioonnss  
  
RReessuullttss::    
TThheerree  wwaass  nnoo  ssttaattiissttiiccaall  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  IIOOPP  ccoonnttrrooll  ssuucccceessss,,  aanndd  nnuummbbeerr  ooff    
ggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  ggrroouuppss..    WWee    oobbsseerrvveedd  nnoo  sseerriioouuss  ccoommpplliiccaattiioonnss,,  bbuutt    
MMMMCC  ggrroouupp  hhaadd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  ccoommpplliiccaattiioonn  rraattee  tthhaann    55--FFUU  ggrroouupp..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhiiss  ssttuuddyy  ssuuggggeessttss  tthhaatt  MMMMCC  aanndd  55--FFUU  aarree  eeffffiicciieenntt  aanndd  ssaaffee  ffoorr  nneeeeddllee  rreevviissiioonn  ooff  
ffaaiilleedd  ttrraabbeeccuulleeccttoommyy  wwiitthh  nnoo    sseerriioouuss  ccoommpplliiccaattiioonnss  bbuutt  MMMMCC  iiss  mmoorree  aaggggrreessssiivvee  
tthhaann  55--FFUU..  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  cceenneetteerr  \\""SSeessttrree  
mmiilloossrrddnniiccee\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  2299  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0011  33778877335599  
FFAAXX::  0011  33776655332244  
EE--mmaaiill::  mmiiaa..zzoorriicc--ggeebbeerr@@zzgg..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1111..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUttjjeeccaajj  pprreehhrraannee  nnaa  rraazzvvoojj  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee--hhrraannaa  kkaaoo  lliijjeekk  
AAuuttoorrii::  ĈĈaalljjkkuuššiićć--MMaannccee  TT..,,  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD..,,  AAllppeezzaa--DDuunnaattoo  ZZ..,,  NNoovvaakk--SSttrroolliiggoo  MM..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  KKBBCC  RRiijjeekkaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
IIssttrraaţţiillii  ssmmoo  pprreehhrraammbbeennee  nnaavviikkee  5500  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  sseenniillnnoomm  mmaakkuullaarrnnoomm  
ddeeggeenneerraacciijjoomm  kkoojjii  ssuu  uu  ttiijjeekkuu  pprrooššllee  ggooddiinnee  pprreegglleeddaannii  nnaa  nnaaššoojj  KKlliinniiccii..  2255  
ppaacciijjeennaattaa  iimmaalloo  jjee  \\""ssuuhhii\\"",,  aa  2255  \\""vvllaaţţnnii\\""  oobblliikk  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee..  
KKoonnttrroollnnaa  ggrruuppaa  ssaassttoojjaallaa  ssee  oodd  2255  ppaacciijjeennaattaa  iissttee  ddoobbnnee  sskkuuppiinnee  bbeezz  sseenniillnnee  
mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee..  NNaaggllaassaakk  jjee  ssttaavvlljjeenn  nnaa  uunnooss  oommeeggaa--33  ii  oommeeggaa--66  mmaassnniihh  
kkiisseelliinnaa  ppuutteemm  hhrraannee  ii  pprreehhrraammbbeenniihh  nnaaddoommjjeessttaakkaa..  PPooddaaccii  ssuu  pprriikkuupplljjaannii  ppuutteemm  
ppoosseebbnniihh  uuppiittnniikkaa  pprreehhrraammbbeenniihh  nnaavviikkaa  ii  ssttaattiissttiiĉĉkkii  aannaalliizziirraannii..  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii  uukkaazzuujjuu  nnaa  iizzrraaţţeenn  uuttjjeeccaajj  ppoovveeććaannjjaa  oommjjeerraa  oommeeggaa--66  nnaapprraammaa  oommeeggaa--33  
mmaassnniihh  kkiisseelliinnaa  nnaa  pprriijjeellaazz  \\""ssuuhhee\\""  uu  \\""vvllaaţţnnuu\\""  ffoorrmmuu  sseenniillnnee  ddeeggeenneerraacciijjee  mmaakkuullee..  
KKoommpplleettnnii  rreezzuullttaattii  bbiitt  ććee  pprriikkaazzaannii  nnaa  KKoonnggrreessuu..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPoorreedd  mmnnooggiihh  ddrruuggiihh  uuttjjeeccaajjaa  nnaa  rraazzvvoojj  tteeţţeegg  oobblliikkaa  sseenniillnnee  ddeeggeenneerraacciijjee  mmaakkuullee  
vveeoommaa  jjee  vvaaţţaann  uuttjjeeccaajj  pprreehhrraammbbeenniihh  nnaavviikkaa..  NNaaššaa  jjee  hhrraannaa  ĉĉeessttoo  ii  nnaašš  lliijjeekk..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IINNFFLLUUEENNCCEE  OOFF  NNUUTTRRIITTIIOONN  OONN  AAGGEE--RREELLAATTEEDD  MMAACCUULLAARR  DDEEGGEENNEERRAATTIIOONN  
DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT--YYOOUURR  FFOOOODD  IISS  YYOOUURR  MMEEDDIICCIINNEE  
AAuutthhoorrss::  ĈĈaalljjkkuuššiićć--MMaannccee  TT..,,  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD..,,  AAllppeezzaa--  DDuunnaattoo  ZZ..,,  NNoovvaakk--SSttrroolliiggoo  MM..  
IInnssttiittuuttiioonn::  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  RRiijjeekkaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
WWee  iinnvveessttiiggaatteedd  nnuuttrriittiioonn  hhaabbiittss  ooff  5500  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaggee--rreellaatteedd  mmaaccuullaarr  
ddeeggeenneerraattiioonn  ((AARRMMDD  ))ffrroomm  oouurr  CClliinniicc..  2255  ppaattiieennttss  hhaadd  \\""ddrryy\\""  ffoorrmm  aanndd  2255  hhaadd  
\\""wweett\\""  ffoorrmm..  CCoonnttrrooll  ggrroouupp  wwaass  ccoonnssiisstteedd  ooff  2255  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssiimmiillaarr  aaggee  aanndd  
wwiitthhoouutt  AARRMMDD..  TThhee  aacccceenntt  wwaass  oonn  oommeeggaa--33  aanndd  oommeeggaa--66  ffaattttyy  aacciidd  iinnttaakkee..  DDaattaa  wwaass  
sseelleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  ssppeecciiaall  nnuuttrriittiioonn  hhaabbiittss  qquueessttiioonnnnaaiirree..  
  
RReessuullttss::    
RReessssuullttss  ssttrroonnggllyy  ssuuggggeesstteedd  iinnfflluueennccee  ooff  hhiigghheerr  oommeeggaa--66  ttoo  oommeeggaa--33  rraattiioo  oonn  
ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  \\""ddrryy\\""  ttoo  \\""wweett\\""  ffoorrmm  ooff  AARRMMDD..  CCoommpplleettee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  
oonn  tthhee  CCoonnggrreessss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
BBeessiiddeess  mmaannyy  ootthheerr  iinnfflluueenncceess  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  AARRMMDD,,  nnuuttrriittiioonn  hhaabbiittss  aarree  vveerryy  
iimmppoorrttaanntt..  OOuurr  ffoooodd  iiss  aallssoo  oouurr  mmeeddiicciinnee..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  TTeeaa  ĈĈaalljjkkuuššiićć--MMaannccee  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..  
mmeedd..((MMDD))  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  RRiijjeekkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSttrroossssmmaayyeerroovvaa  2211,,  
RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  005511//337711330077  ;;    009911  55888811776655  
FFAAXX::  005511//333311440077  
EE--mmaaiill::  tteeaammaannccee@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1122..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IIsshheemmiiĉĉnnee  pprroommjjeennee  ppeerriiffeerrnnoogg    ddiijjeellaa  mmrreeţţnniiccee  kkoodd  bboolleessnniikkaa  ss  tteešškkiimm  
oobblliicciimmaa  ddiijjaabbeettiiĉĉkkee  rreettiinnooppaattiijjee  nnaakkoonn  pprriimmjjeennee  ppaannrreettiinnaallnnee  ffoottookkooaagguullaacciijjee  
AAuuttoorrii::  RRaaddaakkoovviićć  NN,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  VVaattaavvuukk  ZZ,,  MMaannddiićć  ZZ  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
OOvvaa  ppiilloott  ssttuuddiijjaa  rraaĊĊeennaa  jjee  nnaa  KKlliinniiccii  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  „„SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee““  uu  
ZZaaggrreebbuu..  UUkklljjuuĉĉeennii  ssuu  bboolleessnniiccii  kkoojjiimmaa  jjee  pprreetthhooddnnoo  uuĉĉiinnjjeennaa  ppaannrreettiinnaallnnaa  
ffoottookkooaagguullaacciijjaa,,  aa  kkoojjii  kklliinniiĉĉkkii  nniissuu  ppookkaazziivvaallii  zznnaakkoovvee  aakkttiivviitteettaa  bboolleessttii..  IIsskklljjuuĉĉeennii  ssuu  
bboolleessnniiccii  kkoojjii  ssuu  iimmaallii  aakkttiivvnnuu  ddiijjaabbeettiiĉĉkkuu  rreettiinnooppaattiijjuu..  SSvviimm  uukklljjuuĉĉeenniimm  iissppiittaanniicciimmaa  
uuĉĉiinnjjeennaa  jjee,,  nnaakkoonn  iinnffoorrmmiirraannoogg  pprriissttaannkkaa,,  ggoonniisskkooppiijjaa  ii  fflluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa  
ssaa  ššiirrookkookkuuttnnoomm  ffuunndduuss  kkaammeerroomm  OOPPTTOOmmaapp  ((OOPPTTOOSS))..    
  
RReezzuullttaattii::    
__  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
SSnniimmaannjjee  ššiirrookkookkuuttnnoomm  kkaammeerroomm  OOPPTTOOSS  oommoogguuććaavvaa  uuvviidd  uu  pprroommjjeennee  ppeerriiffeerriijjee  
mmrreeţţnniiccee  kkoojjee  ddoo  ssaaddaa  nniissuu  bbiillee  ddoossttuuppnnee  aannaalliizzii  ssttaannddaarrddnniimm  mmeettooddaammaa  pprreettrraaggaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IIsscchheemmiicc  cchhaannggeess  ooff  tthhee  ppeerriipphheerraall  rreettiinnaa  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  sseevveerree  ffoorrmmss  ooff  
ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  aafftteerr  llaasseerr  pphhoottooccooaagguullaattiioonn  ttrreeaattmmeenntt  
AAuutthhoorrss::  RRaaddaakkoovviićć  NN,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  VVaattaavvuukk  ZZ,,  MMaannddiićć  ZZ  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  \\""SSiisstteerrss  ooff  
CChhaarriittyy““  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  ppiilloott  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  
HHoossppiittaall  CCeenntteerr  „„SSiisstteerrss  ooff  CChhaarriittyy““  ZZaaggrreebb..  WWee  iinncclluuddeedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  pprreevviioouussllyy  
uunnddeerrwweenntt  llaasseerr  ppaannrreettiinnaall  pphhoottooccooaagguullaattiioonn  aanndd  wwhhoo  sshhoowweedd  nnoo  cclliinniiccaall  ssiiggnnss  ooff  
ddiisseeaassee  aaccttiivviittyy..  WWee  eexxcclluuddeedd  ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaadd  aaccttiivvee  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy..  
GGoonniioossccooppyy  aanndd    fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  wwiitthh  aa  wwiiddee--aannggllee  ffuunndduuss  ccaammeerraa  OOPPTTOOmmaapp  
((OOPPTTOOSS))  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  aallll  iinncclluuddeedd  ssuubbjjeeccttss  aafftteerr  iinnffoorrmmeedd  ccoonnsseenntt..  
RReessuullttss::    
__  
  
CCoonncclluussiioonn::    
WWiiddee  aannggllee  ccaammeerraa  OOPPTTOOSS  pprroovviiddeess  iinnssiigghhtt  iinnttoo  cchhaannggeess  iinn  ppeerriipphheerraall  rreettiinnaa,,  wwhhiicchh  
uunnttiill  nnooww  wweerree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aannaallyyssiiss  bbyy  ssttaannddaarrdd  mmeetthhooddss  ooff  tteessttiinngg..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  NNiikkoolliinnaa  RRaaddaakkoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  ZZaaggrreebb  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2299,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  3377  8877  335599  
FFAAXX::  0011//  3377  6688  229966  
EE--mmaaiill::  nniikkoolliinnaa88@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1133..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  „„UUvveeaallnnii  eeffuuzziioonnii  ((iillii  eeffuuzziijjsskkii))  ssiinnddrroomm““--  kkiirruurršškkoo  lliijjeeĉĉeennjjee  
AAuuttoorrii::  ZZoorraann  VVaattaavvuukk,,  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,  BBiilljjaannaa  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk,,  GGoorraann  BBeennĉĉiićć,,  
HHrrvvoojjee  ĈĈuuppiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
xx  
  
RReezzuullttaattii::    
„„UUvveeaallnnii  eeffuuzziioonnii  ssiinnddrroomm““  ppoozznnaatt  jjee  kkaaoo  ppoorreemmeeććaajj  ppoovveezzaann  ss  mmaalliimm  ookkoomm  ii  
aabbnnoorrmmaallnnoossttiimmaa  bbjjeellooooĉĉnniiccee..  OOvvoo  jjee  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  5533--ggooddiiššnnjjeegg  mmuušškkaarrccaa  ss  vviiddnnoomm  
ooššttrriinnoomm  11..00  nnaa  ddeessnnoo  ookkoo  ii  00..55  nnaa  lliijjeevvoo  ookkoo  ss  kkoorreekkcciijjoomm  oodd  ++88..00  DDsspphh  nnaa  ddeessnnoo  
ookkoo  ii  ++88..55  DDsspphh  nnaa  lliijjeevvoo  ookkoo..  PPrreeddnnjjee  ssoobbiiccee  oobbaa  ookkaa  bbiillee  ssuu  pplliittkkee..  PPrreegglleedd  ooĉĉnnoogg  
kkuuttaa  nniijjee  ppookkaazzaaoo  pprriissuuttnnoosstt  pprreeddnnjjiihh  pprriirraasslliiccaa,,  aa  kkuutt  jjee  oobboossttrraannoo  bbiioo  ppoozziicciijjsskkii  
ssuuţţeenn..  BBiioommeettrriijjsskkii  iizzmmjjeerreennaa  dduulljjiinnaa  ooĉĉnnee  jjaabbuuĉĉiiccee  iizznnoossiillaa  jjee  ddeessnnoo  2211..0088  mmmm  ii  
lliijjeevvoo  2211..0011  mmmm..  PPaacciijjeennttuu  jjee  ooĉĉnnaa  ppoozzaaddiinnaa  ssnniimmlljjeennaa  ššiirrookkuuttnnoomm  kkaammeerroomm  
OOppttoommaapp  ((OOppttoommaapp  PP220000MMAA,,    OOppttooss  IInncc..,,  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  ŠŠkkoottsskkaa))  ii  uuĉĉiinnjjeenn  pprreegglleedd  
uullttrraazzvvuukkoomm  kkaaoo  ii  ooppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm..  OObboossttrraannoo  jjee  uuĉĉiinneennaa  
llaasseerrsskkaa  iirriiddoottoommiijjaa..  NNaakkoonn  ššttoo  jjee  pprriimmjjeennjjeennaa  ssiisstteemmnnaa  ii  llookkaallnnaa  mmeeddiikkaammeennttoozznnaa  
tteerraappiijjaa  ppaacciijjeennttuu  jjee  uuĉĉiinnjjeenn  ooppeerraattiivvnnii  zzaahhvvaatt--  sskklleerroottoommiijjaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
xx  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  UUvveeaall  eeffffuussiioonn  ssyynnddrroommee--ssuurrggiiccaall  ttrraattmmeenntt  
AAuutthhoorrss::  ZZoorraann  VVaattaavvuukk,,  MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,  BBiilljjaannaa  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk,,  GGoorraann  BBeennĉĉiićć,,  
HHrrvvoojjee  ĈĈuuppiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
xx  
  
RReessuullttss::    
UUvveeaall  eeffffuussiioonn  ssyynnddrroommee  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  aass  aa  ddiissoorrddeerr  rreellaatteedd  ttoo  nnaannoopphhttaallmmuuss  
aanndd  aabbnnoorrmmaall  sscclleerraall  ccoonndduuccttiivviittyy..  TThhiiss  iiss  aa  ccaassee  ooff    5533--yyeeaarr  oolldd  mmaann    wwiitthh  vviissuuaall  
aaccuuiittyy  ooff  11..00  aatt  rriigghhtt  eeyyee  aanndd  00..55  aatt  lleefftt  eeyyee,,  wwiitthh  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  ++88..00  DD  iinn  tthhee  rriigghhtt  
aanndd  ++88..55  DD    iinn  tthhee  lleefftt  eeyyee..  BBootthh  aanntteerriioorr  cchhaammbbeerrss    wweerree  sshhaallllooww..  GGoonniioossccooppyy  
sshhoowweedd  tthhaatt  aannggllee  wwaass  aappppoossiittiioonnaallllyy  nnaarrrrooww  wwiitthh  nnoo  ppeerriipphheerraall  aanntteerriioorr  ssyynneecchhiiaaee..  
IInnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  wwaass  1155  mmmmHHgg..  BBiioommeettrryy    sshhoowweedd  aaxxiiaall  lleenngghhttss  ooff  2211..0088  aanndd  
2211..0011mmmm  iinn  tthhee  rriigghhtt  aanndd  lleefftt  eeyyee  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee  ppaattiieenntt  uunnddeerrwweenntt    wwiiddee--ffiieelldd  
ffuunndduuss  fflluuoorreesscceeiinn  pphhoottooggrraapphhyy  ((OOppttoommaapp  PP220000MMAA,,    OOppttooss  IInncc..,,  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  
SSccoottllaanndd))  aanndd  AA--mmooddee  aanndd  BB--mmooddee  uullttrraassoonnooggrraapphhyy  aanndd  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  
ttoommooggrraapphhyy..  BBiillaatteerraall  llaasseerr  iirriiddoottoommiieess  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd..    AAfftteerr  ssyysstteemmiicc  aanndd  llooccaall  
mmeeddiiccaall  tthheerraappyy  ppaattiieenntt  uunnddeerrwweenntt    ssuurrggiiccaall  pprroocceedduurree--sscclleerreeccttoommyy..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
xx  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  ZZoorraann  VVaattaavvuukk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2299,,  1100000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++  338855  11  33778877  335544  
FFAAXX::  ++  338855  11  33776688  229966  
EE--mmaaiill::  zzvvaattaavvuukk@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1144..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  ššaarreenniiccee  ii  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa  ttrraauummaattsskkee  mmrreennee--  pprriikkaazz  
sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  AA..MMeeddiićć,,  KK..BBuuććaann,,  RR..SSttaanniićć,,  LLjj..ZZnnaaoorr  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
BBoolleessnniiccaa  ŠŠII,,  rrooĊĊeennaa  11995588  gg..  ddoollaazzii  zzbboogg  ttrraauummaattsskkee  mmrreennee  ii  ssuubbttoottaallnnee  iirriiddooddiijjaalliizzee  
nnaassttaallee  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  ttrraauummee  zzaaddoobbiivveennee  pprriijjee  22  ggooddiinnee  zzbboogg  uuddaarrccaa  ddrrvvoomm  uu  ddeessnnoo  
ookkoo..  RRuuppttuurraa  rrooţţnniiccee  bbiillaa  jjee  ooppeerraattiivvnnoo  zzbbrriinnuuttaa  nneeppoossrreeddnnoo  nnaakkoonn  oozzlljjeeddee..  DDoollaazznnaa  
vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  jjee  bbiillaa  oossjjeett  ssvvjjeettllaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
BBoolleessnniiccaa  jjee  ooppeerriirraannaa  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjsskkoomm  mmeettooddoomm  uuzz  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  ššaarreenniiccee..  
VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjsskkoogg  zzaahhvvaattaa  jjee  iizznnoossiillaa  00..55  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
FFaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa  ttrraauummaattsskkee  mmrreennee  ss  rreekkoonnssttrruukkcciijjoomm  ššaarreenniiccee  ssee  ppookkaazzaallaa  
uuĉĉiinnkkoovviittoomm  mmeettooddoomm  zzaa  ppoobboolljjššaannjjee  ffuunnkkcciijjsskkee  ii  eesstteettsskkee  kkoommppoonneennttee  tteešškkoo  
oozzlljjeeĊĊeennoogg  ookkaa  ss  ttrraauummaattsskkoomm  mmrreennoomm  ii  ooppsseeţţnnoomm  iirriiddooddiijjaalliizzoomm..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  TTrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt  wwiitthh  ssuubbttoottaall  iirriiddooddiiaallyyssiiss--  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  AA..MMeeddiićć,,  KK..BBuuććaann,,  RR..SSttaanniićć,,  LLjj..  ZZnnaaoorr  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr--SSpplliitt,,  SSpplliitt,,  
CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
PPaattiieenntt  ŠŠII,,  bboorrnn  11995588    wwaass  rreeffeerrrreedd  dduuee  ttoo  ttrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt  aanndd  ssuubbttoottaall  
ddiissiinnsseerrttiioonn  aanndd  eexxttrruussiioonn  ooff  iirriiss  ttiissssuuee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ttrraauummaa  tthhaatt  ooccccuurrrreedd  bbeeffoorree  22  
yyeeaarrss..  RRuuppttuurree  ooff  tthhee  ccoorrnneeaa  wwaass  ssuurrggiiccaallllyy  ttrreeaatteedd  iimmiiddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  iinnjjuurryy..  
IInnccoommiinngg  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  lliigghhtt..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ssuurrggiiccaall  mmeennaaggeemmeenntt  ooff  aa  ttrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt  wwiitthh  iirriiddooddiiaallyyssiiss  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  
uussiinngg  aa  ssttaannddaarrdd  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  ccaattaarraacctt  eexxttrraaccttiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff    iirriiss  
wwiitthh  ddoouubbllee  aarrmmeedd  99--00  ppoollyypprrooppyylleennee  ssuuttuurree..VViissuuaall  aaccuuiittyy  aafftteerr  ssuurrggeerryy  wwaass  00..55  
CCoonncclluussiioonn::    
EExxcclluuddiinngg  ootthheerr  iinnttrriinnssiicc  ccaauusseess  ooff  vviissuuaall  ddyyssffuunnccttiioonn,,  aann  eeyyee  wwiitthh  ttrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt  
aanndd  iirriiddooddiiaallyyssiiss  iiss  aammeennaabbllee  ttoo  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  hhaass  aann  eexxcceelllleenntt  ppootteennttiiaall  ffoorr  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossttooppeerraattiivvee  vviissuuaall  iimmpprroovveemmeenntt..  RReessttoorraattiioonn  ooff  aa  nnoorrmmaall  ppuuppiill  aanndd  iirriiss  
rroooott  iimmpprroovveess  tthhee  vviissuuaall  ffuunnccttiioonn  aanndd  ccoossmmeettiicc  aappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  eeyyee..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  AAlleekksseejj  MMeeddiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  11  TTeell  //  
PPhhoonnee::  002211  555566  440022  
FFAAXX::  002211  555566  440022  
EE--mmaaiill::  aa..mmeeddiicc@@vviipp..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT,,VViiddeeoo  
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1155..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  JJaattrrooggeennee  ppeerriiffeerrnnee  rreettiinnaallnnee  rruuppttuurree  ttiijjeekkoomm  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee  kkoodd  
eeppiirreettiinnaallnniihh  mmeemmbbrraannaa  
AAuuttoorrii::  BBoossnnaarr  DD..,,  ŠŠaarriićć  BB,,  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr  BB,,  BBuuššiićć  MM..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  
SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  JJoossiippaa  JJuurrjjaa  SSttrroossssmmaayyeerraa  uu  OOssiijjeekkuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj::  PPrrooccjjeenniittii  iinncciiddeenncciijjuu  ii  kkaarraakktteerriissttiikkee  jjaattrrooggeenniihh  rreettiinnaallnniihh  rruuppttuurraa  ttiijjeekkoomm  2233  ii  
2255--ggaauuggee  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee  kkoodd  eeppiirreettiinnaallnniihh  mmeemmbbrraannaa  uuppoorraabboomm  ddvvaa  
rraazzlliiĉĉiittaa  kkiirruurršškkaa  ssiisstteemmaa..  
DDiizzaajjnn::  RReettrroossppeekkttiivvnnaa,,  nneekkoommppaarraattiivvnnaa,,  kkoonnsseekkuuttiivvnnaa  sseerriijjaa  sslluuĉĉaajjeevvaa..  
MMeettooddee::  UU  ssttuuddiijjuu  ssuu  uukklljjuuĉĉeennaa  2244  ooppeerriirraannaa  ookkaa  uu  2244  bboolleessnniikkaa  kkoojjii  ssuu  sslliijjeeddoomm  
ooppeerriirraannii  pprriimmjjeennoomm  2233  ii  2255--ggaauuggee  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee  nnaa  33  ttrrooaakkaarraa  uu  ppeerriioodduu  
oodd  lliissttooppaaddaa  22001100..  ddoo  ooţţuujjkkaa  22001111..  ggooddiinnee..  DDeesseett  ppaacciijjeennaattaa  jjee  ooppeerriirraannoo  kkoorriisstteeććii  
CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm,,  aa  1144  ppaacciijjeennaattaa  uuppoorraabboomm  AAccccuurruuss®®  SSuurrggiiccaall  SSyysstteemm..  
IIzz  ssttuuddiijjee  ssuu  iisskklljjuuĉĉeennii  bboolleessnniiccii  ss  pprriijjeeooppeerraattiivvnnoo  uuttvvrrĊĊeenniimm  rruuppttuurraammaa  kkaaoo  ii  oonnii  ss  
pprreetthhooddnnoomm  vviittrreekkttoommiijjoomm..  IInnttrraaooppeerraattiivvnnoo  ssuu  bbiilljjeeţţeennii  rriizziiĉĉnnii  ffaakkttoorrii  uuddrruuţţeennii  ss  
jjaattrrooggeenniimm  rreettiinnaallnniimm  rruuppttuurraammaa,,  nnjjiihhoovvaa  uuĉĉeessttaalloosstt,,  aannaattoommsskkaa  llookkaacciijjaa  ii  nnaaĉĉiinn  
zzbbrriinnjjaavvaannjjaa..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii::  JJaattrrooggeennee  rreettiinnaallnnee  rruuppttuurree  uuooĉĉeennee  ssuu  iinnttrraaooppeerraattiivvnnoo  uu  44  oodd  2244  ooĉĉiijjuu  
((1166,,66%%))..  PPrroonnaaĊĊeennoo  jjee  44,,22%%  rruuppttuurraa  vveezzaanniihh  uuzz  sskklleerroottoommiijjuu,,  aa  uu  1122,,55%%  ssuu  bbiillee  nnaa  
oossttaalloomm  ddiijjeelluu  rreettiinnaallnnee  ppeerriiffeerriijjee..  MMeeĊĊuu  rruuppttuurraammaa  jjeeddnnaa  jjee  ddiirreekkttnnaa  ppoosslljjeeddiiccaa  lleezziijjee  
nnaassttaallee  vviittrreekkttoommoomm  ddookk  ssuu  oossttaallee  bbiillee  mmuullttiippllee  bbeezz  pprreeddoommiinnaacciijjee  uu  ppoojjeeddiinnoomm  
kkvvaaddrraannttuu..  NNaassttaannaakk  rruuppttuurraa  bbiioo  jjee  ĉĉeeššććii  uu  ooĉĉiimmaa  ss  iinndduukkcciijjoomm  aabbllaacciijjee  ssttrraaţţnnjjee  
hhiijjaallooiiddnnee  mmeemmbbrraannee  ttiijjeekkoomm  vviittrreekkttoommiijjee..  NNiijjee  ddookkaazzaannaa  ssttaattiissttiiĉĉkkaa  ppoovveezzaannoosstt  
iiaattrrooggeennee  rreettiinnaallnnee  rruuppttuurree  ss  ddeessnniimm  iillii  lliijjeevviimm  ookkoomm,,    ssppoolloomm,,  ddoobbii,,  ddoommiinnaannttnnoomm  
rruukkoomm  kkiirruurrggaa,,  ssttaattuussoomm  lleeććee  iillii  pprriijjeeooppeerraattiivvnniimm  rreeffrraakkcciijjsskkiimm  ssttaannjjeemm  ookkaa..  SSaammoo  
jjeeddaann  ppaacciijjeenntt  ooppeerriirraann  uuppoorraabboomm  CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm  ((44,,22%%))  jjee  iimmaaoo  
rreettiinnaallnnuu  rruuppttuurruu  ii  ttoo  oonnuu  vveezzaannuu  uuzz  sskklleerroottoommiijjuu..    PPrreeoossttaalliihh  1122,,55%%  rreettiinnaallnniihh  
rruuppttuurraa,,  uukklljjuuĉĉuujjuuććii  ii  oonnuu  nnaassttaalluu  kkaaoo  ppoosslljjeeddiiccaa  lleezziijjee  vviittrreekkttoommoomm,,  ssuu  nnaaĊĊeennee  kkoodd  
bboolleessnniikkaa  ooppeerriirraanniihh  rraabbeeććii  AAccccuurruuss®®  SSuurrggiiccaall  SSyysstteemm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZaakklljjuuĉĉaakk::  NNaassttaannaakk  rreettiinnaallnniihh  rruuppttuurraa  bbiioo  jjee  ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnnoo  vveeććii  uu  bboolleessnniikkaa  ss  
iinndduukkcciijjoomm  aabbllaacciijjee  ssttrraaţţnnjjee  hhiijjaallooiiddnnee  mmeemmbbrraannee  ttiijjeekkoomm  vviittrreekkttoommiijjee..  OOvvaa  
pprroocceedduurraa  jjee  zznnaaĉĉaajjnnoo  mmaannjjee  kkoorriišštteennaa  uu  ggrruuppii  bboolleessnniikkaa  ooppeerriirraanniihh  kkoorriisstteeććii  
CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm  zzbboogg  vveeććeegg  bbrroojjaa  bboolleessnniikkaa  ss  PPVVDD--oomm  nnaassttaalliimm  
pprriijjeeooppeerraattiivvnnoo..  TToo  jjee  ssaammoo  jjeeddaann  oodd  rraazzllooggaa  zzaabbiilljjeeţţeennee  nniiţţee  iinncciiddeenncciijjee  iiaattrrooggeenniihh  
rreettiinnaallnniihh  rruuppttuurraa  kkoodd  uuppoorraabbee  CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm..  PPrreessuuddaann  ĉĉiimmbbeenniikk  jjee  
nnoovvaa  tteehhnnoollooggiijjaa  kkoonnttrroollee  pprroottookkaa  ttiijjeekkoomm  vviittrreekkttoommiijjee  kkoojjaa  oommoogguuććuujjee  ssiigguurrnniijjii  
kkiirruurršškkii  pprriissttuupp  ooppttiimmiizziirraajjuuććii  iisshhoodd  ooppeerraacciijjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IIaattrrooggeenniicc  PPeerriipphheerraall  RReettiinnaall  BBrreeaakkss  DDuurriinngg  PPaarrss  PPllaannaa  VViittrreeccttoommyy  iinn  MMaaccuullaarr  
PPuucckkeerr  SSuurrggeerryy  
AAuutthhoorrss::  BBoossnnaarr  DD..,,  ŠŠaarriićć  BB,,  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr  BB,,  BBuuššiićć  MM..  



Page 23 of 176 

 

IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  FFaaccuullttyy  ooff  
MMeeddiicciinnee,,  JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOssiijjeekk  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
PPuurrppoossee::  TToo  sshhooww  tthhee  iinncciiddeennccee  aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  iiaattrrooggeenniicc  rreettiinnaall  bbrreeaakkss  iinn  
eeyyeess  uunnddeerrggooiinngg  2233  aanndd  2255--ggaauuggee  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  ffoorr  iiddiiooppaatthhiicc  mmaaccuullaarr  
ppuucckkeerr  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  ssuurrggiiccaall  ssyysstteemmss..  
DDeessiiggnn::  RReettrroossppeeccttiivvee,,  nnoonn--ccoommppaarraattiivvee,,  ccoonnsseeccuuttiivvee  ccaassee  sseerriieess..  
MMeetthhooddss::  TThhee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  2244  ccoonnsseeccuuttiivvee  ooppeerraattiioonnss  iinn  2244  ppaattiieennttss  wwhhoo  
uunnddeerrwweenntt  ssiinnggllee  sstteepp  tthhrreeee  ppoorrttss  2233  aanndd  2255--ggaauuggee  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  iinn  ppeerriioodd  
ffrroomm  OOccttoobbeerr  22001100  uunnttiill  MMaarrcchh  22001111..  TTeenn  ppaattiieennttss  wweerree  ooppeerraatteedd  uussiinngg  
CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm  aanndd  tthhee  rreesstt  1144  ppaattiieennttss  uussiinngg  AAccccuurruuss®®  SSuurrggiiccaall  
SSyysstteemm..  EExxcclluussiioonn  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ssttuuddyy  wweerree  pprreeeexxiissttiinngg  rreettiinnaall  bbrreeaakkss  aanndd  
pprreevviioouussllyy  vviittrreeccttoommiizzeedd  eeyyeess..  RRiisskk  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iiaattrrooggeenniicc  rreettiinnaall  bbrreeaakkss,,  
tthheeiirr  ffrreeqquueennccyy,,  aannaattoommiicc  llooccaattiioonn  aanndd  mmeetthhoodd  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  wweerree  rreeccoorrddeedd  
iinnttrraaooppeerraattiivveellyy..  
  
  
RReessuullttss::    
RReessuullttss::  IInnttrraaooppeerraattiivvee  iiaattrrooggeenniicc  rreettiinnaall  bbrreeaakkss  ooccccuurrrreedd  iinn  44  oouutt  ooff  2244  eeyyeess  
((1166..66%%))..  WWee  hhaavvee  ffoouunndd  44..22%%  ooff  bbrreeaakkss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  sscclleerroottoommiieess  aanndd  1122..55%%  
bbrreeaakkss  wweerree  pprreesseenntt  eellsseewwhheerree..  OOnnllyy  oonnee  ssiinnggllee  ddiirreecctt  rreettiinnaall  lleessiioonn  wwaass  ccaauusseedd  wwiitthh  
vviittrreeccttoomm  wwhhiillee  ootthheerrss  wweerree  mmuullttiippllee,,  wwiitthhoouutt  pprreeffeerreennccee  ooff  aa  qquuaaddrraanntt..  NNoo  ssttaattiissttiiccaall  
aassssoocciiaattiioonn  wwaass  ffoouunndd  rreeggaarrddiinngg  rreettiinnaall  bbrreeaakk  pprreevvaalleennccee  iinn  tthhee  rriigghhtt  oorr  tthhee  lleefftt  eeyyee,,  
ggeennddeerr,,  aaggee,,  ssuurrggeeoonn\\''ss  ddoommiinnaanntt  hhaanndd,,  lleennss  ssttaattuuss  oorr  pprreeooppeerraattiivvee  rreeffrraaccttiioonn..  
BBrreeaakkss  iinn  ggeenneerraall  wweerree  ffoouunndd  mmoorree  oofftteenn  iinn  eeyyeess  wwiitthh  PPVVDD  iinndduuccttiioonn  dduurriinngg  ssuurrggeerryy..  
OOnnllyy  oonnee  ppaattiieenntt  ((44..22%%))  ooppeerraatteedd  uussiinngg  CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm  hhaadd  iiaattrrooggeenniicc  
bbrreeaakk..  IItt  wwaass  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  sscclleerroottoommyy  ssiittee..  TThhee  rreesstt  ooff  bbrreeaakkss  ((1122..55%%)),,  iinncclluuddiinngg  
tthhee  ddiirreecctt  rreettiinnaall  lleessiioonn,,  wweerree  ffoouunndd  iinn  ppaattiieennttss  ooppeerraatteedd  uussiinngg  AAccccuurruuss®®  SSuurrggiiccaall  
SSyysstteemm..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCoonncclluussiioonn::  TThhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  bbrreeaakkss  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  PPVVDD  
iinndduuccttiioonn  dduurriinngg  ssuurrggeerryy..  TThhiiss  pprroocceedduurree  wwaass  lleessss  ffrreeqquueenntt  iinn  tthhee  ggrroouupp  ooff  ppaattiieennttss  
ooppeerraatteedd  uussiinngg  CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm..  LLoowweerr  iinncciiddeennccee  ooff  iiaattrrooggeenniicc  rreettiinnaall  
bbrreeaakkss  rreellaatteedd  ttoo      CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm  ccoouulldd  bbee  ppaarrttiiaallllyy  eexxppllaaiinneedd  wwiitthh  
hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  pprreeooppeerraattiivveellyy  ddeevveellooppeedd  PPVVDD  wwhhoo  uunnddeerrwweenntt  
ssuurrggeerryy  uussiinngg  CCoonnsstteellllaattiioonn®®  VViissiioonn  SSyysstteemm..  HHoowweevveerr,,  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  iiss  tthhee  nneeww  
tteecchhnnoollooggyy  ooff  ffllooww  ccoonnttrrooll  tthhaatt  pprroovviiddeess  mmoorree  rreelliiaabbllee  ssuurrggiiccaall  aapppprrooaacchh..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaammiirr  BBoossnnaarr    
TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..sscc..  ddrr..  mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  DDrreeţţnniiĉĉkkaa  2244,,  1100  000000  ZZaaggrreebb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  009988  884422  113355,,  009911  33771122  228855  
FFAAXX::  001133774455  555566  
EE--mmaaiill::  ddaammiirrbboossnnaarr@@nneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1166..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  MMoonnoovviissiioonn  ppsseeuuddooffaakkiijjaa--  ppoovvrraattaakk  
AAuuttoorrii::  VV..LLaaccmmaannoovviicc  LLoonnccaarr,,II..PPeettrriicc  VViicckkoovviicc,,II..KKrroolloo,,FF..BBaarriiššiiććZZ..MMaannddiicc  
UUssttaannoovvaa::  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa  KKBBCC\\\\  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOvvaa  pprroossppeekkttiivvnnaa  ssttuuddiijjaa  oobbuuhhvvaaććaa  ppaacciijjeennttee  ssaa  eemmeettrrooppiijjoomm  nnaakkoonn  pprrvvoogg  
ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa  kkoojjiimmaa  jjee  ppoonnuuĊĊeennaa  mmoonnoovviissiioonn  zzaa  ddrruuggii  ooppeerraattiivvnnii  zzaahhvvaatt  
kkaattaarraakkttee  ssaa  mmooddiiffiicciirraannoomm  rreeffrraakkcciijjoomm  oodd  --11..00  ddoo  --11..5500  ddiiooppttrriijjaa..VViiddnnaa  ooššttrriinnaa,,  
zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ppaacciijjeennttaa  ii  ssttuuppaannjj  nneeoovviissnnoossttii  oodd  nnaaooĉĉaallaa  mmjjeerreenn  jjee  ppoossttooppeerraattiivvnnoo  ttee  
nnaakkoonn  33  ii  44  mmjjeesseeccaa  
  
RReezzuullttaattii::    
SSttuuddiijjaa  jjee  ooccjjeenniivvaallaa  5500  ooĉĉiijjuu  uu  2255  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  ssrreeddnnjjoomm  aanniissoommeettrrooppiijjoomm  iizzmmeeĊĊuu    
ookkaa  nnaa  bblliioo  ii  ddaalleekkoo  oodd  11..2255  ddpptt..VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  nneekkoorriiggiirraannaa  nnaa  ddaalljjiinnuu  bbiillaa  jjee  00..77  uu  
9966%%  ppaacciijjeennaattaa,,JJ44  iillii  bboolljjee    uu  9922  %%  ppaacciijjeennttaa..PPaacciijjeennttii  ssuu  bbiillii  zzaaddoovvoolljjnnii  ssaa  
ooppeerraacciijjsskkiimm  zzaahhvvaattoomm..  
¼¼  bboolleessnniikkaa  jjee  bbiillaa  nneeoovviissnnaa  oo  nnaaooĉĉaallaammaa  ,,22  ppaacciieejjnnttaa  ssuu  bbiillaa  ppoottppuunnoo  oovviissnnaa  oo  
nnaaooĉĉaallaammaa..NNiittii  jjeeddaann  bboolleessnniikkaa  nniijjeezzaattrraaţţiioo  iizzmmjjeennuu  iinnttrraaookkuullaarrnnee  lleeććee  iillii  nneekkii  ddrruuggii  
rreeffrraakkttiivvnnii  kkoorreekkttiivvnnii  zzaahhvvaatt..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
MMoonnoovviissiioonn  ssaa  mmooddiiffiicciirraannoomm  cciilljjnnoomm  rreeffrraakkcciijjoomm  ddaajjee  ddoobbrruu  vviiddnnuu  ffuunnkkcciijjuu  ii  
zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ppaacciijjeennttaa    bbeezz  ppoossttoojjaannjjaa    rriizziikkaa  zzaa  ssiimmppttoommee  vveezzaannee  zzaa  mmuullttiiffookkaallnnee  
lleeććee  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  MMoonnoovviissiioonn  ppsseeuuddoopphhaakkiiaa--ccoommee  bbaacckk  
AAuutthhoorrss::  VV..LLaaccmmaannoovviicc  LLoonnccaarr,,II..PPeettrriicc  VViicckkoovviicc,,II..KKrroolloo,,FF..BBaarriiššiiććZZ..MMaannddiicc  
IInnssttiittuuttiioonn::  EEyyee  cclliinniicc  KKBBCC\\\\  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ccoommpprriisseedd  ppaattiieennttss  wwiitthh  eemmmmeettrrooppiiaa  aafftteerr  ffiirrsstt--eeyyee  ccaattaarraacctt  
ssuurrggeerryywwiitthh  aa  mmooddeerraattee  mmyyooppiicc  ttaarrggeett  rreeffrraaccttiioonn  ((--11..00  ttoo  --11..5500ddpptt))..VViissuuaall  aaccuuiittyy  
,,ppaattiieennttss  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ddeeggrreeee  ooff  ssppeeccttaaccllee  iinnddeennppeeddaannccee  wweerree  mmeeaassuurreedd  
pprreeooppeerraattiivveellyy  aanndd  33--44  mmoonntthh  ppoossttooppeerraattiivveellyy..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ssttuuddyy  eevvaalluuaatteedd  5500  eeyyeess  ooff  2255  ppaattiieennttss  wwiitthh  aa  mmeeaann  nniissoommeettrrooppiiaa  bbeetteeeenn  tthhee  
nneeaarr  eeyyee  aanndd  tthhee  ddiisstteennccee  eeyyee  ooff  11..2255  ddpptt..UUnnccoorrrreecctteedd  ddiissttaannccee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  aatt  
lleeaasstt  oo..77  iinn  9966%%  ooff  ppaattiieennttss  ,,wwiitthh  9922%%  aacchhiieevviinngg  JJ  44  oorr  bbeetttteerr  uunnccoorrrreecctteedd  nneeaarr  
aaccuuiittyy..PPaattiieennttss  wweerree  ggeenneerraallllyy  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  ssuurrggeerryy..OOnnee  ffoouurrtt  ooff  ppaattiieennttss  wweerree  
ccoommpplleetteellyy  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  ssppeeccttaacclleess;;22..ppaattiieennttss  wwaass  ttoottaallllyy  ddeeppeennddeett  oonn  
ssppeeccttaacclleess..NNoo  ppaattiieennttss  rreeqquuiirreedd    iinnttrraaooccuullaarr  lleennss  eexxcchhaannggee  oorr  ootteerr  rreeffrraaccttiivvee  
ccoorrrreeccttiivvee  pprroocceedduurreess..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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MMoonnoovviissiioonn  wwiitthh  mmooddeesstt  rreeffrraaccttiivvee  aacchhiieevveedd  ggoooodd  vviissuuaall  ffuunnccttiioonn  aanndd  ppaattiieenntt  
ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthhoouutt  tthhee  iinnhheerreenntt  rriisskk  ffoorr  ttrroouubblleessoommee  vviissuuaall  ssyymmppttoommss  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  mmuullttiiffooccaall  IIOOLLss..  
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  VVaalleennttiinnaa  LLaaccmmaannoovviićć  LLoonnĉĉaarr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  
ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa  KKBBCC  \\\\  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  2299  
ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011  33778877  335544  
FFAAXX::  0011  33776688  119922  
EE--mmaaiill::  vvllaaccmmaannoovviicc@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1177..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  DDJJEEĈĈJJEE  OOKKOO  KKAAOO  UUMMJJEETTNNOO  SSTTAANNIIŠŠTTEE    DDIIPPTTEERRAA  ––  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  ddrr..  LL..  MMaarriićć,,  ddrr..  KK..  DDoommoovviićć,,  ddrr..  JJ..  PPaavviiĉĉiićć  ––  AAssttaalloošš,,    ddrr..  VV..  JJaanneešš--PPoojjee  
UUssttaannoovvaa::  OOBB  ddrr..  TToommiissllaavv  BBaarrddeekk  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
UU  lljjeettnnoomm  ppeerriioodduu  sseeddmmooggooddiiššnnjjaa  ddjjeevvoojjĉĉiiccaa  ddoollaazzii  nnaa  pprreegglleedd  ssaa  ssmmeettnnjjaammaa  
ssttrraannooggaa  ttiijjeellaa    ii  ccrrvveenniilloomm  ddeessnnooggaa  ookkaa..  SSmmeettnnjjee  ggrreebbaannjjaa  pprreetthhooddnnoo  ssuu  ttrraajjaallee  ookkoo    
ĉĉeettiirrii  ttjjeeddaannaa..    
PPrreegglleeddoomm  nnaa  bbiioommiikkrroosskkooppuu  nnaaĊĊee  ssee  hhiippeerreemmiijjaa  kkoonnjjuukkttiivvee  ddeessnnooggaa  ookkaa,,  rrooţţnniiccaa  
ppuunnkkttiiffoorrmmnnoo  fflloouurr  ppoozziittiivvnnaa,,  aa  uu  ddoonnjjeemm  ii  ggoorrnnjjeemm  ffoorrnniikkssuu  nnaakkuuppiinnee  ssiittnniihh,,  ccrrvvoolliikkiihh  
ii  ppookkrreettnniihh  oorrggaanniizzaammaa..    UU  ssuurraaddnnjjii  ss  mmiikkrroobbiioolloošškkiimm  llaabboorraattoorriijjeemm    uuzzeett  jjee  oobbrriissaakk  
kkoonnjjuukkttiivvee  ddeessnnooggaa  ookkaa,,  aa  nnaaĊĊeennii  oorrggaanniizzmmii  mmeehhaanniiĉĉkkii  ssuu  uu  nneekkoolliikkoo  nnaavvrraattaa  
ooddssttrraannjjeennii  iizz  kkoonnjjuukkttiivvaallnnee  vvrreeććee..  OOkkoo  ssee  iisspprraalloo  ss  55%%  oottooppiinnoomm    ppoovviiddoonnee  ––  iiooddiinnee,,  
ttee  ssee  uukklljjuuĉĉiillaa  llookkaallnnaa  aannttiibbiioottsskkaa  ii  kkoorrttiikkoosstteerrooiiddnnaa  tteerraappiijjaa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaa  llookkaallnnuu  tteerraappiijjuu  ddoollaazzii  ddoo  ppoottppuunnoogg  iizzlljjeeĉĉeennjjaa  ddeessnnooggaa  ookkaa  uu  ppeerriioodduu  oodd  sslljjeeddeeććiihh  
mmjjeesseecc  ddaannaa..  PPrreemmaa  mmiikkrroobbiioolloošškkoomm  nnaallaazzuu  ddookkaazzaalloo  ssee  ddaa  nnaaĊĊeennii  oorrggaanniizzmmii  uu  
kkoonnjjuukkttiivvaallnnoojj  vvrreeććii  ooddggoovvaarraajjuu  llaarrvvaammaa  DDiipptteerraa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
KKoonnjjuukkttiivvaallnnaa  vvrreeććaa  nneeuuoobbiiĉĉaajjeennoo  jjee  ssttaanniiššttee  zzaa  DDiipptteerree..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  AA  CCHHIILLDD’’SS  EEYYEE  AASS  AANN  AARRTTIIFFIICCIIAALL  HHAABBIITTAATT  FFOORR  DDIIPPTTEERRAA  --  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  ddrr..  LL..  MMaarriićć,,  ddrr..  KK..  DDoommoovviićć,,  ddrr..  JJ..  PPaavviiĉĉiićć  ––  AAssttaalloošš,,    ddrr..  VV..  JJaanneešš--PPoojjee  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOBB  ddrr..  TToommiissllaavv  BBaarrddeekk  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
DDuurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  aa  sseevveenn--yyeeaarr--oolldd  ggiirrll  ccaammee  ttoo  sseeee  aa  ddooccttoorr  aanndd  rreeppoorrtteedd  aa  
ffoorreeiiggnn  bbooddyy  aanndd  aa  rreeddnneessss  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee..  TThheessee  ssyymmppttoommss  hhaadd  pprreevviioouussllyy  llaasstteedd  
ffoorr  aabboouutt  ffoouurr  wweeeekkss..    SSlliitt  llaammpp  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  sshhoowweedd  ccoonnjjuunnccttiivvaall  
hhyyppeerreemmiiaa,,  fflluuoorreesscceeiinn  ppuunnccttaattee  ccoorrnneeaa    aanndd  mmaannyy  ssmmaallll,,  mmoobbiillee,,  wwoorrmm--lliikkee  
oorrggaanniissmmss  iinn  tthhee  ccoonnjjuuccttiivvaall  ffoorrnniixx..  IInn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  mmiiccrroobbiioollooggiiccaall  llaabboorraattoorryy  
wwee  ttooookk  aa  ccoonnjjuunnccttiivvaall  sswwaabb  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee..  TThhee  ffoouunndd  oorrggaanniissmmss  wweerree  
mmeecchhaanniiccaallllyy  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ccoonnjjuunnccttiivvaall  ssaacckk  oonn  sseevveerraall  ooccccaassiioonnss..  TThhee  llaavvaaggee  ooff  
tthhee  eeyyee    wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  aa  55%%  ssoolluuttiioonn  ooff  ppoovviiddoonnee  --  iiooddiinnee,,  aanndd  aa  llooccaall  
aannttiibbiioottiicc  aanndd  ccoorrttiiccoosstteerrooiidd  tthheerraappyy  wwaass  iinncclluuddeedd..  
  
RReessuullttss::    
AA  ccoommpplleettee  hheeaalliinngg  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  wwaass  aacchhiieevveedd  wwiitthh  llooccaall  tthheerraappyy  dduurriinngg  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  mmoonntthh..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmiiccrroobbiioollooggiiccaall  ffiinnddiinnggss  tthhee  oorrggaanniissmmss  ffoouunndd  iinn  tthhee  
ccoonnjjuuccttiivvaall  ssaacckk  wweerree  DDiipptteerraa  llaarrvvaa..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhee  ccoonnjjuunnccttiivvaall  ssaacckk  iiss  aann  uunnuussuuaall  hhaabbiittaatt  ffoorr  DDiipptteerraa..    
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  LLaannaa  MMaarriićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..  mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOBB  ddrr..  TToommiissllaavv  BBaarrddeekk  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  ŢŢeelljjkkaa  SSeelliinnggeerraa  
bbbb,,  KKoopprriivvnniiccaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  00998811663355222266  
FFAAXX::  ++338855  4488  662222  886644  
EE--mmaaiill::  llaannmmaarriicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1188..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPoosstteekksscciizziioonnaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  uu  hhiirruurrggiijjii  ttuummoorraa  kkaappaakkaa  ii  ppeerriiookkuullaarrnnee  rreeggiijjee  
AAuuttoorrii::  ŢŢiikkiićć  ZZoorraann,,  BBooggddaannoovviićć  MMiirroolljjuubb,,  AAmmiiddţţiićć  BBoošškkoo,,  VVoojjĉĉiićć  MMiilloorraadd,,  MMiisskkiinn  
JJoovvaann,,  VVoojjĉĉiićć  DDeejjaann..  
UUssttaannoovvaa::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnaa  OOkkuullooppllaassttiiĉĉnnaa  HHiirruurrggiijjaa  ii  OOĉĉnnaa  PPrrootteettiikkaa,,  BBeeooggrraadd,,  
SSrrbbiijjaa..  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKCC  BBaannjjaa  LLuukkaa,,  RReeppuubblliikkaa  SSrrppsskkaa,,  BBoossnnaa  ii  
HHeerrcceeggoovviinnaa..  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
SSttrraatteeggiijjaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjee  ddeeffeekkaattaa  kkaappaakkaa  ii  ppeerriiookkuullaarrnnee  rreeggiijjee  bbaazziirraa  ssee  nnaa  
llookkaalliizzaacciijjii,,  vveelliiĉĉiinnii  ii  zzaahhvvaaććeennoossttii  llaammeellaa  kkaappaakkaa..  OOvvoo  jjee  oobbllaasstt  ookkuullooppllaassttiiĉĉnnee  
hhiirruurrggiijjee  kkoojjaa  nnaajjvviiššee  aannggaaţţuujjee  iinnvveennttiivvnnoosstt  ooffttaallmmoohhiirruurrggaa..  UU  rraadduu  jjee  pprriikkaazzaannoo  2200  
rraazzlliiĉĉiittiihh  sslluuĉĉaajjeevvaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa,,  kkoojjii  ssiisstteemmaattsskkii  ii  sslliikkoovviittoo  ddooĉĉaarraavvaajjuu  rraazznnoolliikkoosstt  
mmeettooddaa  kkoojjee  jjee  mmoogguuććee  pprriimmeenniittii..    
  
RReezzuullttaattii::    
CCeelloovviittoosstt  ii  ffuunnkkcciijjaa  kkaappaakkaa  ii  ppeerriiookkuullaarrnnee  rreeggiijjee  uussppoossttaavvlljjeennee  ssuu  uu  ssvviimm  sslluuĉĉaajjeevviimmaa  
kkoorriiššććeennjjeemm  rraazzlliiĉĉiittiihh  kkoommbbiinnaacciijjaa  rreeţţnnjjeevvaa  ii  sslloobbooddnniihh  ttrraannssppllaannttaattaa..  NNaajjtteeţţaa  
kkoommpplliikkaacciijjaa  bbiillaa  jjee  nneekkrroozzaa  rreekkoonnssttrruuiissaannoogg  kkaappkkaa,,  zzbboogg  kkoommpprroommiittoovvaannee  
mmiikkrroocciirrkkuullaacciijjee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
  UUssppeeššnnaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  ppooddrraazzuummeevvaa  ooĉĉuuvvaannoosstt,,  ooddnnoossnnoo  ppoonnoovvnnuu  uussppoossttaavvlljjeennoosstt  
ffuunnkkcciijjee  kkaappkkaa  ii  ppeerriiookkuullaarrnnee  rreeggiijjee  uu  ssmmiisslluu  zzaaššttiittee  ookkaa  ii  sslloobbooddnnee  vviiddnnee  oossoovviinnee,,  aa  
zzaattiimm  ii  zzaaddoovvoolljjaavvaajjuuććii  eesstteettsskkii  rreezzuullttaatt..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPoosstt--eexxcciissiioonnaall  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  ttuummoouurr  ssuurrggeerryy  ooff  tthhee  eeyyeelliiddss  aanndd  ppeerriiooccuullaarr  
rreeggiioonn  
AAuutthhoorrss::  ŢŢiikkiićć  ZZoorraann,,  BBooggddaannoovviićć  MMiirroolljjuubb,,  AAmmiiddţţiićć  BBoošškkoo,,  VVoojjĉĉiićć  MMiilloorraadd,,  MMiisskkiinn  
JJoovvaann,,  VVoojjĉĉiićć  DDeejjaann..  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnee  OOccuullooppllaassttiicc  SSuurrggeerryy  aanndd  OOccuullaarr  PPrroosstthheettiiccss,,  BBeellggrraaddee,,  
SSeerrbbiiaa..  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  CCeennttrree  BBaannjjaa  LLuukkaa,,  RReeppuubblliikkaa  SSrrppsskkaa,,  BBoossnniiaa  
aanndd  HHeerrcceeggoovviinnaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiivvee  ssttrraatteeggyy  ffoorr  ddeeffeeccttss  ooff  tthhee  eeyyeelliiddss  aanndd  ppeerriiooccuullaarr  rreeggiioonn  aarree  bbaasseedd  
oonn  tthhee  llooccaattiioonn,,  ssiizzee  aanndd  aaffffeecctteedd  llaammeellllaaee  ooff  tthhee  lliiddss..  TThhiiss  aarreeaa  ooff  ooccuullooppllaassttiicc  
ssuurrggeerryy  ddeemmaannddss  tthhee  mmoosstt  iinnvveennttiivveenneessss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  oopphhtthhaallmmiicc  ssuurrggeeoonn..  WWee  
rreeppoorrtt  2200  ccaasseess  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeccoonnssttrruuccttiioonnss,,  wwhhiicchh  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  aanndd  vviissuuaallllyy  
ddeessccrriibbee  tthhee  vvaarriieettyy  ooff  mmeetthhooddss  tthhaatt  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  eeyyeelliiddss  aanndd  ppeerriiooccuullaarr  rreeggiioonn  wweerree  aacchhiieevveedd  iinn  aallll  
ccaasseess  bbyy  uuttiilliissaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  ffllaappss  aanndd  ggrraaffttss..  TThhee  mmoosstt  sseerriioouuss  
ccoommpplliiccaattiioonn  wwaass  nneeccrroossiiss  ooff  tthhee  rreeccoonnssttrruucctteedd  lliidd,,  dduuee  ttoo  ccoommpprroommiisseedd  
mmiiccrroocciirrccuullaattiioonn..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
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AA  ssuucccceessssffuullll  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iiss  oonnee  wwiitthh  aa  ffuunnccttiioonnaall  rreeccoonnssttrruucctteedd  eeyyeelliidd  aanndd  
ppeerriiooccuullaarr  rreeggiioonn,,  iinn  tteerrmmss  ooff  aa  pprrootteecctteedd  eeyyee  aanndd  aa  ffrreeee  vviissuuaall  aaxxiiss,,  aanndd  wwiitthh  aa  
ssaattiissffaaccttoorryy  eesstthheettiicc  oouuttccoommee..        
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  ZZoorraann  ŢŢiikkiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrr..ssccii..  ddrr  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGaammmmaa  MMeeddiicciinnaa  OOkkuullooppllaassttiiĉĉnnaa  HHiirruurrggiijjaa  ii  OOĉĉnnaa  PPrrootteettiikkaa  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  BBiirrĉĉaanniinnoovvaa  4400,,  1111000000  BBeeooggrraadd,,  SSrrbbiijjaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338811669911558844993388  
FFAAXX::  ++338811111133006655661199  
EE--mmaaiill::  zzzziikkiiccddrr@@ssbbbb..rrss,,  mmbbggaammmmaa@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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1199..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  FFiittttiinngg  kkoonnttaakkttnniimm  lleeććaammaa  uu  bboolleessnniikkaa  nnaakkoonn  ttrraauummee    ookkaa::    tteešškkooććee  ii  
tteerraappiijjsskkee  mmoogguuććnnoossttii  
AAuuttoorrii::  KKsseenniijjaa  ĆĆuurruuvviijjaa  OOppaaĉĉiićć  
UUssttaannoovvaa::  PPoolliikklliinniikkaa  ooffttaallmmoollooggiijjaa  ii  iinntteerrnnaa,,  ZZaaggrreebb,,  LLaannggoovv  ttrrgg  33  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
TTrraauummaattsskkee  oozzlljjeeddee  ookkaa  rreezzuullttiirraajjuu  rraazznnoolliikkiimm  oošštteeććeennjjiimmaa  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  IInnddiikkaacciijjee  
zzaa    ffiittttiinngg  kkoonnttaakkttnniimm  lleeććaammaa  nnaakkoonn  ttrraauummee  oobbuuhhvvaaććaajjuu    ššiirrookkuu  ppaalleettuu  pprroobblleemmaa  --  oodd  
aassttiiggmmaattiizzaammaa  pprreekkoo  aaffaakkiijjee    ppaa  ddoo  ppoottrreebbee  zzaa    kkoozzmmeettsskkoomm  lleeććoomm..      
  
  
RReezzuullttaattii::    
UU  pprreezzeennttaacciijjii  ććee  ssee  ddeettaalljjnnoo  eevvaalluuiirraattii  ssppeecciiffiiĉĉnnii  pprroobblleemmii    ssaa  kkoojjiimmaa  ssee  kkoonnttaakkttoolloogg  
ssuussrreeććee    uu  ppookkuuššaajjuu  ddaa  ššttoo  kkvvaalliitteettnniijjee  kkoorriiggiirraa  ppoossttttrraauummaattsskkee  vviiddnnee  ddeeffeekkttee..    
PPoosseebbnnoo  ććee  ssee  pprriikkaazzaattii  ooppttiimmaallaann  iizzbboorr    vvrrssttee  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa    oobbzziirroomm  nnaa    ttiipp  
ttrraauummee,,  kkrriitteerriijjii  zzaa  iizzbboorr  ooddrreeĊĊeennoogg  ttiippaa  lleeććaa,,  nnaaĉĉiinn  ffiittttiinnggaa  nnaakkoonn  ttrraauummee,,  nnaaĉĉiinn  
pprraaććeennjjaa  bboolleessnniikkaa    ttee  kkoommpplliikkaacciijjee  ..    
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
FFiittttiinngg  bboolleessnniikkaa  kkoonnttaakkttnniimm  lleeććaammaa  nnaakkoonn  ttrraauummaa  ookkaa  jjee  pprrooffeessiioonnaallnnoo  ii    vvrreemmeennsskkii    
vvrrlloo    zzaahhttjjeevvaann,,  nnoo  uu  vveeććiinnee  bboolleessnniikkaa    zzaavvrrššaavvaa    ddoobbrriimm  rreezzuullttaattoomm..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCoonnttaacctt  lleennss  ffiittttiinngg  ppoosstt--ttrraauummaa::  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  sseelleeccttiioonn  ooff  ooppttiioonnss  
AAuutthhoorrss::  KKsseenniijjaa  ĆĆuurruuvviijjaa  OOppaaĉĉiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  PPoolliikklliinniikkaa  ooffttaallmmoollooggiijjaa  ii  iinntteerrnnaa,,  ZZaaggrreebb,,  LLaannggoovv  ttrrgg  33  PPaattiieennttss  aanndd  
mmeetthhooddss::    
TTrraauummaattiicc  eeyyee  iinnjjuurriieess  rreessuullttss  wwiitthh  vvaarriioouuss  ddeeffeeccttss  iinn  vviissuuaall  aaccuuiittyy..    IInnddiiccaattiioonnss  ffoorr  
ffiittttiinngg  wwiitthh  ccoonnttaacctt  lleennsseess  aafftteerr  ooccuullaarr  ttrraauummaa  iinncclluuddeess  wwiiddee  ssppeeccttrruumm  ooff  pprroobblleemmss  ––  
ffrroomm  aassttiiggmmaattiissmm,,  oovveerr  aapphhaakkiiaa  ttoo  nneecceessssiittyy  ffoorr  ccoossmmeettiicc  ccoonnttaacctt  lleennsseess..  
  
  
RReessuullttss::    
DDeettaaiill  eevvaalluuaattiioonn  ooff  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  ccoonnttaaccttoollooggiisstt  wwiillll  mmeeeett  iinn  eeffffoorrtt  ttoo  ccoorrrreecctt  
ppoossttttrraauummaattiicc  vviissuuaall  ddeeffeeccttss  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd..      OOppttiimmaall  cchhooiiccee  ooff  ccoonnttaacctt  lleennsseess  
ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ttrraauummaa  ttyyppee,,  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ooppttiimmaall  lleennss  ttyyppee,,  wwaayy  hhooww  ttoo  ffiitt  aafftteerr  
ttrraauummaa,,  hhooww  ttoo  ffoollllooww  uupp  aanndd  ppoossssiibbllee  ccoommpplliiccaattiioonnss  aafftteerr    ffiittttiinngg  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd..      
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
  FFiittttiinngg  ooff  ppaattiieennttss  aafftteerr  ooccuullaarr  ttrraauummaa  iiss  ttiimmee  ccoonnssuummiinngg  aanndd  cchhaalllleennggiinngg,,  bbuutt  
ssuucccceessssffuull  iinn  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaattiieennttss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKsseenniijjaa  ĆĆuurruuvviijjaa  OOppaaĉĉiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr  mmeedd,,  
ooffttaallmmoolloogg  //  MMDD,,  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  PPoolliikklliinniikkaa  ooffttaallmmoollooggiijjaa  ii  
iinntteerrnnaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  ZZaaggrreebb,,  LLaannggoovv  ttrrgg  33  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  4488  1111  665544  
FFAAXX::  0011//  4488  1111  665544  
EE--mmaaiill::  kksseenniijjaa..ccuurruuvviijjaa--ooppaacciicc@@zzgg..hhttnneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2200..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  KKAAKKOO  DDJJEELLUUJJEE  SSIILLIIKKOONNSSKKOO  UULLJJEE  NNAA  MMAAKKUULLAARRNNOO  PPOODDRRUUĈĈJJEE  NNAAKKOONN  PPAARRSS  
PPLLAANNAA  VVIITTRREEKKTTOOMMIIJJEE??  
AAuuttoorrii::  BBeennĉĉiićć  GG..,,  ZZoorriićć  GGeebbeerr  MM..,,  VVaattaavvuukk  ZZ..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCIILLJJ::  PPookkaazzaattii  uuttjjeeccaajj  ttaammppoonnaaddee  ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm  nnaa  mmaakkuullaarrnnoo  ppooddrruuĉĉjjee  nnaakkoonn  
ooppeerraacciijjee  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee  zzbboogg  rreeggmmaattooggeennee  aabbllaacciijjee  mmrreeţţnniiccee..  
  
MMEETTOODDEE::  UU  pprroossppeekkttiivvnnuu  ssttuuddiijjuu  uukklljjuuĉĉeennoo  jjee  4400  bboolleessnniikkaa  ss  rreeggmmaattooggeennoomm  
aabbllaacciijjoomm  mmrreeţţnniiccee..  SSvviimm  bboolleessnniicciimmaa  nnaaĉĉiinnjjeennaa  jjee  kkoommpplleettnnaa  pprreeoopprraattiivvnnaa  
ooffttaallmmoolloošškkaa  oobbrraaddaa,,  kkoojjaa  jjee  uukklljjuuĉĉiivvaallaa  uuzziimmaannjjee  vviiddnnee  ooššttrriinnee,,  mmjjeerreennjjee  ooĉĉnnoogg  
ttllaakkaa,,  pprreegglleedd  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee..  NNaakkoonn  uuĉĉiinnjjeennoogg  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa  ppaarrss  ppllaannaa  
vviittrreekkttoommiijjee  ii  iinnssttiilliirraannjjaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  bboolleessnniiccii  ssuu  pprraaććeennii  uu  rreeddoovvnniimm  rraazzmmaacciimmaa  
((  77..  3300..  9900..  ii  118800..  ddaann)),,  aa  nnaa  ssvvaakkoomm  pprreegglleedduu  jjee  oossiimm  ssttaannddaarrddnniihh  ooffttaallmmoolloošškkiihh  
pprreegglleeddaa  nnaaĉĉiinnjjeennaa  ii  ooppttiiĉĉkkaa  kkoohheerreenneennttnnaa  ttoommooggrraaffiijjaa  mmaakkuullaarrnnoogg  ppooddrruuĉĉjjaa,,  kkaaoo  ii  
ppooddrruuĉĉjjaa  ggllaavvee  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
RREEZZUULLTTAATTII::  UU  ssttuuddiijjuu  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  4400  bboolleessnniikkaa..  OOdd  ttiihh  4400  bboolleessnniikkaa  mmaakkuullaarrnnii  eeddeemm  
jjee  zzaabbiilljjeeţţeenn  kkoodd  77  bboolleessnniikkaa..  NNaakkoonn  vvaaĊĊeennjjaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  kkoodd  22  oodd  77  bboolleessnniikkaa  ssaa  
zzaabbiilljjeeţţeenniimm  mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm  ddooššlloo  jjee  ddoo  rreeaabbllaacciijjee  mmrreeţţnniiccee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZAAKKLLJJUUĈĈAAKK::  MMaakkuullaarrnnii  eeddeemm  mmoogguuććaa  jjee  kkoommpplliikkaacciijjaa  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee  aabbllaacciijjee  
mmrreeţţnniiccee  ssaa  ttaammppoonnaaddoomm  ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm,,  kkoojjaa  kkoommpprroommiittiirraa  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu..  
MMaakkuullaarrnnii  eeddeemm  mmooţţee  bbiittii  jjeeddaann  oodd  pprreeddiikkttoorraa  rreeaabbllaacciijjee  mmrreeţţnniiccee  nnaakkoonn  vvaaĊĊeennjjaa  
ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  HHOOWW  DDOOEESS  SSIILLIICCOONNEE  OOIILL  AAFFFFEECCTT  TTHHEE  MMAACCUULLAARR  AARREEAA  AAFFTTEERR  PPAARRSS  PPLLAANNAA  
VVIITTRREECCTTOOMMYY??  
AAuutthhoorrss::  BBeennĉĉiićć  GG..,,  ZZoorriićć  GGeebbeerr  MM..,,  VVaattaavvuukk  ZZ..  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  \\""SSeessttrree  
mmiilloossrrddnniiccee\\""  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAIIMM::  TToo  sshhooww  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  eennddoottaammppoonnaaddee  oonn  mmaaccuullaarr  aarreeaa  aafftteerr  ppaarrss  
ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  ffoolllloowwiinngg  rrhheeggmmaattooggeennoouuss  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt..  
  
MMEETTHHOODDSS::  WWee  rreeccrruuiitteedd  4400  ppaattiieennttss  wwiitthh  rrhheeggmmaattooggeennoouuss  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  iinn  aa  
pprroossppeeccttiivvee  ttrriiaall..  AAllll  ppaattiieennttss  uunnddeerrwweenntt  ccoommpplleettee  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  
iinncclluuddiinngg  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy,,  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  ffuunndduuss  
eexxaammiinnaattiioonn..  AAllll  ppaattiieennttss  wweerree  ffoolllloowweedd  uupp  rreegguullaarrllyy  aafftteerr  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  aanndd  
ssiilliiccoonnee  ooiill  iinnssttiillllaattiioonn  ((  77..,,  3300..,,  9900..,,  aanndd  118800..  ddaayy  ppoossttooppeerraattiivveellyy))..  AAtt  eeaacchh  ooff  tthhee  
ffoollllooww  uupp  eexxaammiinnaattiioonn  wwee  ppeerrffoorrmmeedd  ssttaannddaarrdd  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  aass  wweellll  
aass  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy  ooff  mmaaccuullaarr  aarreeaa  aanndd  ooppttiicc  ddiisscc..  
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RReessuullttss::    
RREESSUULLTTSS::  WWee  eennrroolllleedd  4400  ppaattiieennttss  iinn  oouurr  ssttuuddyy..  MMaaccuullaarr  eeddeemmaa  wwaass  nnootteedd  iinn  77  oouutt  ooff  
4400  ppaattiieennttss..  AAfftteerr  ssiilliiccoonnee  ooiill  eevvaaccuuaattiioonn  rreettiinnaall  rreeddeettaacchhmmeenntt  ddeevveellooppeedd  iinn  22  oouutt  ooff  77  
ppaattiieennttss  wwiitthh  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCOONNCCLLUUSSIIOONN::  MMaaccuullaarr  eeddeemmaa  iiss  oonnee  ooff  ppoossssiibbllee  ccoommpplliiccaattiioonnss  ooff  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  
ssuurrggeerryy,,  wwhhiicchh  ccoommpprroommiisseess  cceennttrraall  vviissuuaall  aaccuuiittyy..  MMaaccuullaarr  eeddeemmaa  mmiigghhtt  bbee  oonnee  ooff  
tthhee  pprreeddiiccttoorrss  ffoorr  rreettiinnaall  rreeddeettaacchhmmeenntt  aafftteerr  ssiilliiccoonnee  ooiill  eevvaaccuuaattiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  GGoorraann  BBeennĉĉiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VVIInnooggrraaddsskkaa  2299,,  1100000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  33778877  335544  
FFAAXX::  0011//  33776688  229966  
EE--mmaaiill::  ggoorraannbbeenncciicc@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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2211..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  KKOOMMPPAARRAATTIIVVNNEE  PPRREEDDNNOOSSTTII  OOPPTTOOSS  KKAAMMEERREE  UU  OODDNNOOSSUU  NNAA  
KKOONNVVEENNCCIIOONNAALLNNEE  FFUUNNDDUUSS  KKAAMMEERREE  
AAuuttoorrii::  BBeennĉĉiićć  GG..,,  VVaattaavvuukk  ZZ..,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB..,,  FFrriibbeerrgg  TTRR11..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\"",,  11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  
MMeeddiiccaall  aanndd  SSuurrggiiccaall  RReettiinnaall  DDiisseeaasseess,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee              
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCIILLJJ::  UUssppoorreeddiittii  sslliikkee  ddoobbiivveennee  ššiirrookkookkuuttnnoomm  ffuunndduuss  kkaammeerroomm  ssaa  sslliikkaammaa  ddoobbiivveenniimm  
kkoonnvveenncciioonnaallnnoomm  ffuunndduuss  kkaammeerroomm..    
MMEETTOODDEE::  ŠŠiirrookkookkuuttnnee  ssnniimmkkee  ((OOppttoommaapp  PP220000MMAA,,  OOppttooss  IInncc..  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  ŠŠkkoottsskkaa))  
ssuu  nnaaĉĉiinnjjeennee  kkoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  rraazzlliiĉĉiittiimm  ppaattoolloošškkiimm  ssttaannjjiimmaa  nnaa  mmrreeţţnniiccii  ii  
uussppoorreeĊĊeennee  ssaa  kkoonnvveenncciioonnaallnniimm  ssnniimmkkaammaa  nnaaĉĉiinnjjeenniimm  ppoommooććuu  ssttaannddaarrddnnee  ffuunndduuss  
kkaammeerree  ((  ZZeeiissss  VViissuuccaamm  220000,,  CCaarrll  ZZeeiissss  IInncc..,,  JJeennaa,,  NNjjeemmaaĉĉkkaa))..  KKoodd  bboolleessnniikkaa  ggddjjee  jjee  
ppoossttoojjaallaa  iinnddiikkaacciijjaa,,  nnaaĉĉiinnjjeennaa  jjee  fflluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
RREEZZUULLTTAATTII::  KKoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  vvaasskkuullaarrnniimm  bboolleessttiimmaa  mmrreeţţnniiccee  ššiirrookkookkuuttnnee  ssnniimmkkee  
oommoogguuććiillee  ssuu  pprrooccjjeennuu  vveelliiĉĉiinnee  zzoonnaa  kkaappiillaarrnnee  nnoonnppeerrffuuzziijjee..  KKoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  
ssoolliiddnniimm  ttvvoorrbbaammaa  ššiirrookkookkuuttnnee  ssnniimmkkee  oommoogguuććiillee  ssuu  pprrooccjjeennuu  vveelliiĉĉiinnee  lleezziijjee,,  kkoojjaa  ssee  
mmooţţee  vviizzuuaalliizziirraattii  ppoommooććuu  ssaammoo  jjeeddnnee  ssnniimmkkee..  KKoodd  bboolleessnniikkaa  ss  ppeerriiffeerrnniimm  rreettiinnaallnniimm  
ddeeggeenneerraacciijjaammaa,,  ooddnnoossnnoo  aabbllaacciijjoomm  mmrreeţţnniiccee,,  ššiirrookkookkuuttnnoo  ssnniimmaannjjee  oommoogguuććaavvaa  
vviizzuuaalliizzaacciijjuu  pprroommjjeennaa  kkoojjee  nniissuu  ddoossttuuppnnee  vviizzuuaalliizzaacciijjii  kkoonnvveenncciioonnaallnniimm  ffuunndduuss  
kkaammeerraammaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZAAKKLLJJUUĈĈAAKK::  ŠŠiirrookkookkuuttnnaa  ffuunndduuss  kkaammeerraa  oommoogguuććaavvaa  vviizzuuaalliizzaacciijjuu  ii  kkvvaannttiiffiikkaacciijjuu  
ppeerriiffeerrnniihh  pprroommjjeennaa  mmrreeţţnniiccee  kkoojjee  ddoo  ssaaddaa  nniissuu  bbiillee  ddoossttuuppnnee  ssnniimmaannjjuu  ppoommooććuu  
ssttaannddaarrddnniihh  ffuunndduuss  kkaammeerraa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  AADDVVAANNTTAAGGEESS  OOFF  OOPPTTOOSS  WWIIDDEE--FFIIEELLDD  FFUUNNDDUUSS  CCAAMMEERRAA  IINN  CCOOMMPPAARRIISSOONN  WWIITTHH  
CCOONNVVEENNTTIIOONNAALL  FFUUNNDDUUSS  CCAAMMEERRAA  
AAuutthhoorrss::  BBeennĉĉiićć  GG..,,  VVaattaavvuukk  ZZ..,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB..,,  FFrriibbeerrgg  TTRR11..  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\"",,  11..  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  
MMeeddiiccaall  aanndd  SSuurrggiiccaall  RReettiinnaall  DDiisseeaasseess,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPiittttssbbuurrgghh  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAIIMM::  TToo  ccoommppaarree  iimmaaggeess  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  wwiiddee--ffiieelldd  ffuunndduuss  ccaammeerraa  wwiitthh  iimmaaggeess  
oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  ccoonnvveennttiioonnaall  ffuunndduuss  ccaammeerraa  ssyysstteemm..  
  
MMEETTHHOODDSS::  WWiiddee--ffiieelldd  ffuunndduuss  iimmaaggeess  ((OOppttoommaapp  PP220000MMAA,,  OOppttooss  IInncc..  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  
SSccoottllaanndd))  wweerree  oobbttaaiinneedd  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ppaatthhoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  
rreettiinnaa..  TThhee  iimmaaggeess  wweerree  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhoossee  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  ccoonnvveennttiioonnaall  ffuunndduuss  
ccaammeerraa  ((ZZeeiissss  VViissuuccaamm  220000,,  CCaarrll  ZZeeiissss  IInncc..,,  JJeennaa,,  GGeerrmmaannyy))..  FFlluuoorreesscceeiinn  
aannggiiooggrraapphhyy  wwaass  aallssoo  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  mmeeddiiccaall  iinnddiiccaattiioonn..  
  
  
RReessuullttss::    
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RREESSUULLTTSS::  IInn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreettiinnaall  vvaassccuullaarr  ddiisseeaassee,,  wwiiddee--ffiieelldd  rreettiinnaall  iimmaaggiinngg  
pprroovviiddeedd  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  ssiizzee  ooff  rreettiinnaall  nnoonnppeerrffuussiioonn..  IInn  ppaattiieennttss  wwiitthh  
ppiiggmmeenntteedd  rreettiinnaall  lleessiioonnss  wwiiddee--ffiieelldd  iimmaaggiinngg  eennaabblleedd  eessttiimmaattiioonn  ooff  tthhee  lleessiioonn  ssiizzee  aass  
wweellll  aass  ccoommpplleettee  vviissuuaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  lleessiioonn  iinn  aa  ssiinnggllee  iimmaaggee..  IInn  ppaattiieennttss  wwiitthh  
ppeerriipphheerraall  rreettiinnaall  ddeeggeenneerraattiioonnss  oorr  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt,,  wwiiddee--ffiieelldd  iimmaaggiinngg  eennaabblleedd  
vviissuuaalliizzaattiioonn  ooff  lleessiioonnss  tthhaatt  wweerree  oouutt  ooff  rreeaacchh  ffoorr  ccoonnvveennttiioonnaall  ffuunndduuss  ccaammeerraa  
ssyysstteemmss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCOONNCCLLUUSSIIOONN::  WWiiddee--ffiieelldd  rreettiinnaall  iimmaaggiinngg  eennaabblleess  vviissuuaalliizzaattiioonn  aanndd  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ooff  
ppeerriipphheerraall  rreettiinnaall  cchhaannggeess  tthhaatt  hhaavvee  ssoo  ffaarr  bbeeeenn  iinnaacccceessssiibbllee  wwiitthh  ccoonnvveennttiioonnaall  
ffuunndduuss  ccaammeerraass..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  GGoorraann  BBeennĉĉiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2299,,  1100000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  33778877  335544  
FFAAXX::  0011//  33776688  229966  
EE--mmaaiill::  ggoorraannbbeenncciicc@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2222..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IInncciiddeenncciijjaa  ii  iisshhoodd  lliijjeeĉĉeennjjaa    pprreemmaattuurrnnee  rreettiinnooppaattiijjee  uu  zzoonnii  II..  
AAuuttoorrii::  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  TToommiissllaavv  JJuukkiićć,,  DDaammiirr  KKaattuuššiićć,,  MMaarriijjaa  ŠŠttaannffeell  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  MMeeddiicciinnsskkoogg  ffaakkuulltteettaa  SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  uu  ZZaaggrreebbuu,,  KKBBCC  
ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCIILLJJ::    PPookkaazzaattii  iinncciiddeenncciijjuu  ii  iisshhoodd  pprreemmaattuurrnnee  rreettiinnooppaattiijjee  uu  zzoonnii  II    kkoodd  nneeddoonnooššeennee  
ddjjeeccee  uu  ddvvaa  nneeoonnaattoolloošškkaa  iinntteennzziivvnnaa  ooddjjeellaa..  
MMEETTOODDEE::  OOvvaa  rreettrroossppeekkttiivvnnaa  ssttuuddiijjaa  oobbuuhhvvaattiillaa  jjee  nneeddoonnooššeennuu  ddjjeeccuu  ss  pprreemmaattuurrnnoomm  
rreettiinnooppaattiijjoomm  uu  zzoonnii  II  ,,  rrooĊĊeennuu  iizzmmeeĊĊuu  0011..ssvviibbnnjjaa  22000077..  ii  3300..  ttrraavvnnjjaa  22001100..  
AAnnaalliizziirraannee  ssuu  kklliinniiĉĉkkee  kkaarraakktteerriissttiikkee,,  lliijjeeĉĉeennjjee  ii  iisshhoodd  bboolleessttii    kkoodd  4444  oodd  664444  pprraaććeennaa  
nneeddoonnooššeennaa  ddjjeetteettaa  ss  pprreemmaattuurrnnoomm  rreettiinnooppaattiijjoomm  uu  zzoonnii  II..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
RREEZZUULLTTAATTII::  UUkkuuppnnaa  iinncciiddeenncciijjaa  RROOPP--aa    bbiillaa  jjee  5588%%  kkoodd  ddjjeeccee  ≤≤3344  ttjjeeddnnaa  ggeessttaacciijjsskkee  
ddoobbii..  4444  ((66..8833%%))  ddjjeetteettaa  ss  RROOPP--oomm  uu  zzoonnii  II  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  uu  oovvuu  ssttuuddiijjuu..  2255  ddjjeeccee  jjee  
iimmaalloo  aaggrreessiivvnnuu  ssttrraaţţnnjjuu  rreettiinnooppaattiijjuu  ((AAPPRROOPP))..  SSvvaa  pprroouuĉĉaavvaannaa  ddjjeeccaa  ssuu  lliijjeeĉĉeennaa    ss  
ddiiooddnniimm  llaasseerroomm,,  44  ddjjeetteettaa  ssuu  iimmaallaa  ppoo  ddvviijjee  sseeaannssee  llaasseerraa  ii  77  ddjjeeccee  ((99  ooĉĉiijjuu))  ssuu  
pprriimmiillii  ii  jjeeddnnookkrraattnnuu  IIVVTT  iinnjjeekkcciijjuu  oodd  00..55  mmgg  bbeevvaacciizzuummaabbaa..  77  nnoovvoorrooĊĊeennĉĉaaddii    ((1133  
ooĉĉiijjuu))  ssuu  rraazzvviillii  RROOBB  IIVV  BB    ttee    lliijjeeĉĉeennii  vviittrreeoorreettiinnaallnniimm  kkiirruurršškkiimm  zzaahhvvaattoomm....  SSaammoo  ssuu  
22  ddjjeetteettaa  kkoojjaa  ssuu  ddoobbiillaa  IIVVTT  bbeevvaacciizzuummaabb  ddoobbiillaa    RROOPP  IIVVBB  ((ppoo  jjeeddnnoo  ookkoo  ))..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZAAKKLLJJUUĈĈAAKK::  OOvvoo  iissttrraaţţiivvaannjjee  jjee  ppookkaazzaalloo  zznnaaĉĉaajjnnuu  iinncciiddeenncciijjuu  vviissookkoorriizziiĉĉnnee  
pprreemmaattuurrnnee  rreettiinnooppaattiijjee  uu  zzoonnii  II  ii  ddaa  IIVVTT  bbeevvaacciizzuummaabb  iimmaa  ssnnaaţţaann  ppootteenncciijjaall  ddaa  jjee    
zzaauussttaavvii  ii  ppoobboolljjššaa  kkoonnaaĉĉnnii  iisshhoodd..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IInncciiddeennccee  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  oouuttccoommeess  zzoonnee  II  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurrttiittyy  
AAuutthhoorrss::  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  TToommiissllaavv  JJuukkiićć,,  DDaammiirr  KKaattuuššiićć,,  MMaarriijjaa  ŠŠttaannffeell  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  ZZaaggrreebb,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff    OOpphhtthhaallmmoollooggyy  
,,UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZaaggrreebb,,  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
PPUURRPPOOSSEE::  TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  rreeppoorrtt  iinncciiddeennccee  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  oouuttccoommeess  zzoonnee  
II  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy  aammoonngg  pprreetteerrmm  iinnffaannttss  iinn  ttwwoo  llaarrggee  nneeoonnaattaall  iinntteennssiivvee  
ccaarree  uunniittss..  
  
MMEETTHHOODDSS::  TThhiiss  iiss  aa  hhoossppiittaall--bbaasseedd  rreettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ooff  pprreemmaattuurree  iinnffaannttss  wwiitthh  
zzoonnee  II  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy    bboorrnn  bbeettwweeeenn  11..  MMaayy  22000077..  aanndd  3300..  AApprriill  22001100..  
CClliinniiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  oouuttccoommeess    4444,,  ooff  ttoottaall  664444  ssccrreeeenneedd,,  
pprreemmaattuurree  iinnffaannttss  wwiitthh  zzoonnee  II  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy  wweerree  aannaallyysseedd..  
  
  
RReessuullttss::    
RREESSUULLTTSS::    TThhee  iinncciiddeennccee  ooff  aannyy  RROOPP  wwaass  5588%%  ffoorr  nneeoonnaatteess    ≤≤3344  wweeeekkss  ooff  
ggeessttaattiioonnaall  aaggee..  4444  ((66..8833%%))  iinnffaannttss  wwiitthh  zzoonnee  II  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy  wweerree  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy..  2255  iinnffaannttss  wweerree  iinnddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aaggggrreessssiivvee  ppoosstteerriioorr  RROOPP..  AAllll  
ssttuuddiieedd  iinnffaannttss  wweerree  ttrreeaatteedd  bbyy  ddiiooddee  llaasseerr,,    44  cchhiillddrreenn    ((66  eeyyeess))  rreeqquuiirreedd  aa  sseeccoonndd  
sseessssiioonn  ooff  llaasseerr  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  77  iinnffaannttss  ((1133  eeyyeess))  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ssiinnggllee  
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iinnttrraavviittrreeaall  iinnjjeeccttiioonn    ooff  00..55  mmgg  bbeevvaacciizzuummaabb..  77  nneeoonnaatteess  ((1133  eeyyeess))  ddeevveellooppeedd    RROOPP  
IIVVBB    aanndd  rreeqquuiirreedd  vviittrreeoorreettiinnaall  ssuurrggeerryy..  OOnnllyy  22  cchhiilldd  ((22  eeyyeess))  ttrreeaatteedd  wwiitthh  iinnttrraavviittrreeaall  
bbeevvaacciizzuummaabb  ddeevveellooppeedd  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  ((RROOPP  IIVVBB))..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCOONNCCLLUUSSIIOONN::    TThhiiss  ssttuuddyy  ddeemmoonnssttrraatteess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinncciiddeennccee  ooff  hhiigghh--rriisskk  ppoosstteerriioorr  
RROOPP  aanndd  tthhaatt  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  hhaass  ppootteennttiiaall  ttoo  ssttoopp  oorr  iimmpprroovvee  ffiinnaall  oouuttccoommee  
ooff  sseevveerree  RROOPP..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddoocc..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  mmeeddiicciinnsskkoogg  ffaakkuulltteettaa  SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  uu  
ZZaaggrreebbuu  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  TTeell  //  PPhhoonnee::  22338888440033  
FFAAXX::  22338888333377  
EE--mmaaiill::  nneennaadd..vvuukkoojjeevviicc@@zzgg..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2233..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOPPEERRAA  SSTTUUDDIIJJAA  ––  AAMMEERRIIKKAA--EEUURROOPPAA--HHRRVVAATTSSKKAA  
AAuuttoorrii::  VVaattaavvuukk  ZZ..,,  BBeennĉĉiićć  GG..,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB..,,  FFrriibbeerrgg  TTRR11..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\\\\\\\  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
xx  
  
RReezzuullttaattii::    
DDoossaaddaaššnnjjaa  iissttrraaţţiivvaannjjaa  uuzzrrookkaa  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee  tteemmeelljjiillaa  ssuu  ssee  nnaa  
ssnniimmkkaammaa  ssttrraaţţnnjjeegg  ppoollaa  ookkaa  ppoommooććuu  rraazznniihh  mmeettooddaa  ssnniimmaannjjaa..  NNoovviijjee  ssppoozznnaajjee  
ssuuggeerriirraajjuu  ddaa  ssee  kklljjuuĉĉnnee  mmoorrffoolloošškkee  zznnaaĉĉaajjkkee  nnaallaazzee  nnaa  ppeerriiffeerriijjii  mmrreeţţnniiccee  ii  ddaa  
nnjjiihhoovvoo  pprriissuussttvvoo  mmooţţee  iimmaattii  vvaaţţnnee  iimmpplliikkaacciijjee  zzaa  rriizziikk  nnaapprreeddoovvaannjjaa  bboolleessttii..  UU  
ppoosslljjeeddnnjjiihh  nneekkoolliikkoo  ggooddiinnaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  nnaapprreettkkaa  tteehhnnoollooggiijjee  ssnniimmaannjjaa  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee,,  
ttee  ssaaddaa  ppoossttoojjii  kkoommeerrcciijjaallnnoo  ddoossttuuppaann  aappaarraatt  ((OOppttooss  PP220000,,  OOppttooss  IInncc..,,  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  
ŠŠkkoottsskkaa))  kkoojjii  oommoogguuććaavvaa  ssnniimmaannjjee  ppeerriiffeerrnnoogg  ddiijjeellaa  mmrreeţţnniiccee  ppoommooććuu  llaasseerrsskkoogg  
sskkeenniirraajjuuććeegg  ooffttaallmmoolloosskkooppaa..    
CCiilljj  OOPPEERRAA  ssttuuddiijjee,,  kkoojjaa  jjee  ppookkrreennuuttaa  uu  AAmmeerriiccii,,  jjee  iissttrraaţţiittii  kkoorreellaacciijjuu  pprroommjjeennaa  nnaa  
ppeerriiffeerriijjii  mmrreeţţnniiccee  kkoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  sseenniillnnoomm  mmaakkuullaarrnnoomm  ddeeggeenneerraacciijjoomm  ii  nnjjiihhoovv  
ooddnnooss  ssaa  ggeenneettsskkiimm  ĉĉiimmbbeenniicciimmaa..  UU  OOPPEERRAA  ssttuuddiijjuu  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  1100  cceennttaarraa  iizz  
SSjjeeddiinnjjeenniihh  AAmmeerriiĉĉkkiihh  DDrrţţaavvaa,,  66  iizz  EEuurrooppee,,  ttee  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  ««SSeessttrree  
mmiilloossrrddnniiccee»»  kkaaoo  jjeeddiinnii  cceennttaarr  iizz  rreeggiijjee..    
UU  ssttuuddiijjuu  ssee  ppllaanniirraa  uukklljjuuĉĉiittii  115500  bboolleessnniikkaa  ssaa  ssvviimm  ssttuuppnnjjeevviimmaa  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  
ddeeggeenneerraacciijjee,,  aa  nnaakkoonn  pprriikkuupplljjaannjjaa  ssvviihh  ppooddaattaakkaa,,  rreezzuullttaattii  ććee  bbiittii  oobbrraaĊĊeennii  zzaajjeeddnnoo  
ssaa  oossttaalliimm  ppooddaacciimmaa  iizz  oossttaalliihh  ssvvjjeettsskkiihh  cceennttaarraa..  OOĉĉeekkuujjeemmoo  ddaa  ććee  oovvaa  ssttuuddiijjaa  bbaacciittii  
nnoovvoo  ssvvjjeettlloo  nnaa  ppoovveezzaannoosstt  ffeennoottiippaa  ii  ggeennoottiippaa  kkoodd  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
xx  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OOPPEERRAA  SSTTUUDDYY  ––  AAMMEERRIICCAA  ––  EEUURROOPPEE  ––  CCRROOAATTIIAA  
AAuutthhoorrss::  VVaattaavvuukk  ZZ..,,  BBeennĉĉiićć  GG..,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB..,,  FFrriibbeerrgg  TTRR11..  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\\\\\\\  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
xx  
  
RReessuullttss::    
DDoossaaddaaššnnjjaa  iissttrraaţţiivvaannjjaa  uuzzrrookkaa  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee  tteemmeelljjiillaa  ssuu  ssee  nnaa  
ssnniimmkkaammaa  ssttrraaţţnnjjeegg  ppoollaa  ookkaa  ppoommooććuu  rraazznniihh  mmeettooddaa  ssnniimmaannjjaa..  NNoovviijjee  ssppoozznnaajjee  
ssuuggeerriirraajjuu  ddaa  ssee  kklljjuuĉĉnnee  mmoorrffoolloošškkee  zznnaaĉĉaajjkkee  nnaallaazzee  nnaa  ppeerriiffeerriijjii  mmrreeţţnniiccee  ii  ddaa  
nnjjiihhoovvoo  pprriissuussttvvoo  mmooţţee  iimmaattii  vvaaţţnnee  iimmpplliikkaacciijjee  zzaa  rriizziikk  nnaapprreeddoovvaannjjaa  bboolleessttii..  UU  
ppoosslljjeeddnnjjiihh  nneekkoolliikkoo  ggooddiinnaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  nnaapprreettkkaa  tteehhnnoollooggiijjee  ssnniimmaannjjaa  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee,,  
ttee  ssaaddaa  ppoossttoojjii  kkoommeerrcciijjaallnnoo  ddoossttuuppaann  aappaarraatt  ((OOppttooss  PP220000,,  OOppttooss  IInncc..,,  DDuunnffeerrmmlliinnee,,  
ŠŠkkoottsskkaa))  kkoojjii  oommoogguuććaavvaa  ssnniimmaannjjee  ppeerriiffeerrnnoogg  ddiijjeellaa  mmrreeţţnniiccee  ppoommooććuu  llaasseerrsskkoogg  
sskkeenniirraajjuuććeegg  ooffttaallmmoolloosskkooppaa..    
CCiilljj  OOPPEERRAA  ssttuuddiijjee,,  kkoojjaa  jjee  ppookkrreennuuttaa  uu  AAmmeerriiccii,,  jjee  iissttrraaţţiittii  kkoorreellaacciijjuu  pprroommjjeennaa  nnaa  
ppeerriiffeerriijjii  mmrreeţţnniiccee  kkoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  sseenniillnnoomm  mmaakkuullaarrnnoomm  ddeeggeenneerraacciijjoomm  ii  nnjjiihhoovv  
ooddnnooss  ssaa  ggeenneettsskkiimm  ĉĉiimmbbeenniicciimmaa..  UU  OOPPEERRAA  ssttuuddiijjuu  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  1100  cceennttaarraa  iizz  
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SSjjeeddiinnjjeenniihh  AAmmeerriiĉĉkkiihh  DDrrţţaavvaa,,  66  iizz  EEuurrooppee,,  ttee  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  ««SSeessttrree  
mmiilloossrrddnniiccee»»  kkaaoo  jjeeddiinnii  cceennttaarr  iizz  rreeggiijjee..    
UU  ssttuuddiijjuu  ssee  ppllaanniirraa  uukklljjuuĉĉiittii  115500  bboolleessnniikkaa  ssaa  ssvviimm  ssttuuppnnjjeevviimmaa  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  
ddeeggeenneerraacciijjee,,  aa  nnaakkoonn  pprriikkuupplljjaannjjaa  ssvviihh  ppooddaattaakkaa,,  rreezzuullttaattii  ććee  bbiittii  oobbrraaĊĊeennii  zzaajjeeddnnoo  
ssaa  oossttaalliimm  ppooddaacciimmaa  iizz  oossttaalliihh  ssvvjjeettsskkiihh  cceennttaarraa..  OOĉĉeekkuujjeemmoo  ddaa  ććee  oovvaa  ssttuuddiijjaa  bbaacciittii  
nnoovvoo  ssvvjjeettlloo  nnaa  ppoovveezzaannoosstt  ffeennoottiippaa  ii  ggeennoottiippaa  kkoodd  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
xx  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  ZZoorraann  VVaattaavvuukk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  \\\\\\\\  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
VViinnooggrraaddsskkaa  2299,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  33778877  335544  
FFAAXX::  0011//  33778877  335599  
EE--mmaaiill::  zzvvaattaavvuukk@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2244..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  TTrroossttrruukkee    ooppeerraacciijjee  ;;ttrraannssppllaannttaacciijjee  rrooţţnniiccee,,ooppeerraacciijjee  kkaattaarraakkttee      ,,  iizzmmjjeennee  
lleeććee  ii  ooppeerraacciijjee  ggllaauukkoommaa,,  
AAuuttoorrii::  ZZddrraavvkkoo  MMaannddiicc  ,,  DDeeaann  ŠŠaarriićć  
UUssttaannoovvaa::  KK..BB..  SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee    KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
sslluuĉĉaajjeevvii    ttzzrroossttrruukkiihh  ooppeerraacciijjaa  
  
RReezzuullttaattii::    
rreezzuullttaattii    ttrroossttrruukkiihh    ooppeerraacciijjaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjee    pprreeddnnjjeegg    sseeggmmeennttaa  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
DDeelliikkaattnnoosstt  ii  ii  zzaahhttjjeevvnnoosstt  ooppeerraacciijjsskkiihh      zzaahhvvaattaa    ooppeerraacciijjaa    pprreeddnnjjeegg    sseeggmmeennttaa    ookkaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  pprrooffeessoo00rr  
AAuutthhoorrss::  ZZddrraavvkkoo  MMaannddiićć,,  DDeeaann    ŠŠaarriićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  eeyyee  hhoossppiittaall  \\""ssiisstteerr  ooff  mmeerrccyy\\""  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
ccaasseess    ooff  ttrriippllee  pprroocceedduurree  
  
RReessuullttss::    
RReessaauullttss  ooff      rreeccoonnssttrrccttiioonn    ooppeerraattiioonn  oodd  aannttrreerriioo    sseeggmmeenntt    ooff  tthhee  eeyyee  
  
CCoonncclluussiioonn::    
DDeemmaannddiinngg    pprroocceedduurree  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  zzddrraavvkkoo  MMaannddiixx  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  pprrooffeessoorr  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  \\""ssiisstteerr    ooff  mmeerrccyy\\""  eeyyee  hhooaappiittaall  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
vviinnooggrraaddsskkaa    cceessttaa  2299  TTeell  //  PPhhoonnee::  001133778877335544  
FFAAXX::  33778877335544  
EE--mmaaiill::  zzddrraavvkkoo..mmaannddiicc@@iinneett..  hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT,,VViiddeeoo  
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2255..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  AAkkuuttnnaa  aanniizzookkoorriijjaa  ––  ddiiffeerreenncciijjaallnnoo  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkii  pprroobblleemm  
AAuuttoorrii::  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  uu  ZZaaggrreebbuu,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  
cceennttaarr  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
AAnnaallaazzaa  lliitteerraattuurree  ii  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
  
RReezzuullttaattii::    
PPrriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa::  MMllaaddaa  ţţeennaa  3333  ggooddiinnee  jjaavvlljjaa  ssee  nnaa  pprreegglleedd  rraaddii  aanniizzookkoorriijjee..  NNiijjee  iimmaallaa  
ggllaavvoobboolljjee,,  ppttoozzuu  ii  nnee  ţţaallii  ssee  nnaa  ddvvoosslliikkee  nniittii  ddrruuggee  nneeuurroolloošškkee  ssiimmppttoommee..  OOssoobbnnaa  ii  
oobbiitteelljjsskkaa  aannaammnneezzaa  uurreeddnnaa..  OOnnaa  jjee  lliijjeeĉĉnniiccaa  ii  ddooššllaa  jjee  nnaa  nneeuurrooooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd  
zzaabbrriinnuuttaa  zzbboogg  ssttrraahhaa  ddaa  iimmaa  aanneeuurriizzmmuu..  NNaa  pprreegglleedduu  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaa  ssvvaakkoomm  ookkuu  
bbiillaa  jjee  11..00..  LLiijjeevvaa  zzjjeenniiccaa  33,,55  mmmm  ss  uurreeddnniimm  FFMMRRZZ..  DDeessnnaa  zzjjeenniiccaa  77,,55  mmmm  ii  jjeeddvvaa  
rreeaaggiirraa  nnaa  ssvvjjeettlloo..  NNiijjee  nnaaĊĊeennaa  ddiissoocciijjaacciijjaa  ssvvjjeettlloo--bblliizziinnaa..  PPrreegglleedd  nnaa  bbiioommiikkrroosskkooppuu  
ppookkaazzaaoo  jjee  uurreeddaann  nnaallaazz  pprreeddnnjjeegg  sseeggmmeennttaa,,  ttee  uurreeddaann  IIOOTT..  BBuullbboommoottoorriikkaa  uurreeddnnaa,,  
ppttoozzaa  nniijjee  uuooĉĉeennaa,,  ooffttaallmmoosskkooppsskkii  nnaallaazz  uurreeddaann..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
EEvvaalluuaacciijjaa  aakkuuttnnee  aanniizzookkoorriijjee  jjee  vvaaţţnnaa  ii  zzaahhttiijjeevvaa  pprreegglleedd  zzjjeenniiĉĉnniihh  rreeaakkcciijjaa  ii  
mmjjeerreennjjee  vveelliiĉĉiinnee  zzjjeenniiccaa  uu  ssvvjjeettlluu  ii  uu  mmrraakkuu..  SSllaabbaa  rreeaakkcciijjaa  ddeessnnee  zzjjeenniiccee  nnaa  ssvvjjeettlloo  
uukkaazzaallaa  jjee  nnaa  eeffeerreennttnnii  ppaarraassiimmppaattiiĉĉkkii  ppuutt  iillii  nnaa  ššaarreenniiccuu..  GGllaavvnnii  jjee  pprroobblleemm  iisskklljjuuĉĉiittii  
ppaarraalliizzuu  33..  mmooţţddaannoogg  ţţiivvccaa..  IIzzoolliirraannaa  pprrooššiirreennaa  ii  ssllaabboo  rreeaakkttiivvnnaa  zzjjeenniiccaa  mmooţţee  ssee  
nnaaććii  kkoodd  ffaarrmmaakkoolloošškkee  ddiillaattaacciijjee,,  AAddiiee  ttoonniiĉĉkkee  ppuuppiillee  iillii  llookkaallnnoogg  oošštteeććeennjjaa  ššaarreenniiccee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  AAccuuttee  aanniissooccoorriiaa  ––  aa  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossttiicc  pprroobblleemm  
AAuutthhoorrss::  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  MMeeddiiccaall  SScchhooooll,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZaaggrreebb  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAnnaallyyssiiss  ooff  lliitteerraattuurree  ddaattaa  aanndd  ccaassee  rreeppoorrtt..    
  
RReessuullttss::    
AA  3333--yyeeaarr  oolldd  ffeemmaallee  rreeppoorrttss  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  ssiizzee  ooff  hheerr  ppuuppiillss..  SShhee  ddeenniieedd  aannyy  
hheeaaddaacchhee,,  ppttoossiiss  oorr  ddiippllooppiiaa  aanndd  sshhee  hhaadd  nnoo  nneeuurroollooggiicc  ssyymmppttoommss..  HHeerr  ppaasstt  mmeeddiiccaall  
aanndd  ffaammiillyy  hhiissttoorryy  aarree  nnoonn--ccoonnttrriibbuuttoorryy..  SShhee  iiss  aa  ddooccttoorr  aanndd  iiss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  
hhaavviinngg  aann  aanneeuurriissmm..  OOnn  eexxaamm,,  hheerr  vviissuuaall  aaccuuiittyy  vvaass  11..00//11..00..  TThhee  lleefftt  ppuuppiill  mmeeaassuurreedd  
33,,55  mmmm  aanndd  wwaass  nnoorrmmaallllyy  rreeaaccttiivvee  ttoo  lliigghhtt..  TThhee  rriigghhtt  ppuuppiill  mmeeaassuurreedd  77,,55  mmmm  aanndd  
wwaass  bbaarreellyy  rreeaaccttiivvee  ttoo  lliigghhtt..  TThheerree  wwaass  nnoo  lliigghhtt--nneeaarr  ddiissssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  ppuuppiillss..  TThhee  
sslliitt  llaammpp  eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  nnoorrmmaall  aanndd  tthhee  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  wwaass  1144  mmmm..  TThhee  
mmoottiilliittyy  eexxaamm  wwaass  ffuullll  aanndd  tthhee  eeyyeess  wweerree  ssttrraaiigghhtt  iinn  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc  ppoossiittiioonnss    ooff  ggaazzee..  
TThheerree  wwaass  nnoo  ppttoossiiss..  TThhee  ffuunndduuss  wwaass  nnoorrmmaall..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aanniissooccoorriiaa  iiss  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  aanndd  rreeqquuiirreess  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  
ppuuppiill  rreeaaccttiioonn  aanndd  aa  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  aanniissooccoorriiaa  iinn  tthhee  lliigghhtt  aanndd  tthhee  ddaarrkk..  IInn  tthhiiss  
ccaassee,,  tthhee  rriigghhtt  ppuuppiill  iiss  sslluuggggiisshhllyy    rreeaaccttiivvee  ttoo  lliigghhtt,,  iinnddiiccaattiinngg  aa  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhee  
eeffffeerreenntt  ppaarraassyymmppaatthheettiicc  ppuuppiillllaarryy  ppaatthhwwaayy  oorr  tthhee  iirriiss  oonn  tthhiiss  ssiittee..  TThhee  mmaaiinn  ccoonncceerrnn  
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iiss  ttoo  eexxcclluuddee  aa  tthhiirrdd  ccrraanniiaall  nneerrvvee  ppaallssyy..  AAnn  iissoollaatteedd  ddiillaatteedd  aanndd  ppoooorrllyy  rreeaaccttiivvee  ppuuppiill  
mmaayy  bbee  dduuee  ttoo  pphhaarrmmaaccoollooggiicc  ddiillaattiioonn,,  AAddiiee  ttoonniicc  ppuuppiill  oorr  llooccaall  iirriiss  ddaammaaggee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..  ddrr..  sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  uu  ZZaaggrreebbuu,,  KKlliinniiĉĉkkii  
bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKiiššppaattiiććeevvaa  1122,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011  
22338888442200  
FFAAXX::  0011  22338888333377  
EE--mmaaiill::  ttvviiddoovviicc@@kkbbcc--zzaaggrreebb..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2266..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  BBeevvaacciizzuummaabb  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  ppsseeuuddooffaakknnoogg  cciissttooiiddnnoogg  mmaakkuullaarrnnoogg  eeddeemmaa  
AAuuttoorrii::  OO..  ZZrriinnššććaakk,,  EE..  TTeeddeesscchhii  RReeiinneerr,,  RR..  IIvveekkoovviićć,,  ZZ..  MMaannddiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\''SSeessttrree  MMiilloossrrddnniiccee\\'',,  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvee  ssttuuddiijjee  jjeesstt  pprriikkaazzaattii  uuĉĉiinnaakk  bbeevvaacciizzuummaabbaa((AAvvaassttiinn))  uu  bboolleessnniikkaa  ss  kkrroonniiĉĉnniimm  
ppsseeuuddooffaakknniimm    cciissttooiiddnniimm  mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm..  
SSttuuddiijjaa  jjee  uukklljjiiĉĉiivvaallaa  66  bboolleessnniikkaa  ((66  ooĉĉiijjuu))  ss  kkoorrnniiĉĉnniimm  ppsseeuuddooffaakknniimm  cciissttooiiddnniimm  
mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm  kkoojjii  ssuu  ttrreettiirraannii  ss  nnaajjmmaannjjee  jjeeddnnoomm  iinnjjeekkcciijjoomm  11..2255  mmgg  
bbeevvaacciizzuummaabbaa,,  ssttaannddaarrddnnii  pprroottookkooll..  PPeerriioodd  pprraaććeennjjaa  iizznnoossiioo  jjee  ddoo  1122  mmjjeesseeccii..  
PPrreeooppeerraattiivvnnoo  kkaaoo  ii  ttiijjeekkoo    ffoollllooww--uupp  ppeerriiooddaa  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  kkoommpplleettnnaa  ooffttaallmmoolloošškkaa  
oobbrraaddaa  kkoojjaa  jjee  uukklljjuuĉĉiivvaallaa  ii  ooppttiiĉĉkkuu  kkoohheerreennttnnuu  ttoommooggrraaffiijjuu,,  ooddrreeĊĊiivvaannjjee  vviiddnnee  
ooššttrriinnee  kkaaoo  ii  fflluuoorreesscceeiinnsskkuu  aannggiiooggrraaffiijjuu..  
  
RReezzuullttaattii::    
  IInnttrraaooppeerraattiivvnnoo  kkaaoo  ii  ttiijjeekkoomm  ffoollllww--uupp  ppeerriiooddaa  nniissuu  zzaabbiilljjeeţţeennee  ooĉĉnnee  kkaaoo  nniittii  
ssiisstteemmsskkee    kkoommpplliikkaacciijjee  vveezzaannee  uuzz  iinnttrraavviittrreeaallnnuu  pprriimmjjeennuu  bbeevvaacciizzuummaabbaa..  
IIssttoovvrreemmeennoo  ssuu  zzaabbiilljjeeţţeennaa  ppoobboolljjššaannjjaa  gglleeddee  vviiddnnee  ooššttrriinnee  uu  ssvviihh  bboolleessnniikkaa  kkaaoo  ii  
ssmmaannjjeennjjee  ddeebblljjiinnee  mmrreeţţnniiccee  vveerriiffiicciirraannee  ooppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInnttrraavviittrreeaallnnaa  aapplliikkaacciijjaa  bbeevvaacciizzuummaabbaa((AAvvaassttiinn))  ppookkaazzaallaa  ssee  kkaaoo  ssiigguurraannaa  tteerraappiijjsskkaa  
ooppcciijjaa  uu  bboolleessnniikkaa  ss  kkrroonniiĉĉnniimm  ppsseeuuddooffaakknniimm  cciissttooiiddnniimm  mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm  iimmaajjuuććii  
nnaa  uummuu  ttrraajjaannjjee  uuĉĉiinnkkaa  kkaaoo  ii  ppoottrreebbuu  rreeaapplliikkaacciijjee,,  ooddnnoossnnoo  ppiittaannjjee  bbuudduuććiihh  
kkoonnttrroolliirraanniihh  ssttuuddiijjaa  gglleeddee  eevvaalluuaacciijjee  ssaammoogg  ppoossttuuppkkaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IInnttrraavviittrreeaall  BBeevvaacciizzuummaabb  ffoorr  RReeffrraaccttoorryy  PPsseeuuddoopphhaakkiicc  CCyyssttooiidd  MMaaccuullaarr  EEddeemmaa  
AAuutthhoorrss::  OO..  ZZrriinnššććaakk,,  EE..TTeeddeesscchhii  RReeiinneerr,,  RR..  IIvveekkoovviićć,,  ZZ..  MMaannddiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  
„„SSiisstteerrss  ooff  MMeerrccyy““,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  rreeppoorrtt  oonn  tthhee    cclliinniiccaall  eeffffeecctt  ooff  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  
iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreeffrraaccttoorryy  ppsseeuuddoopphhaakkiicc  ccyyssttooiiddss  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa  aafftteerr  ccaattaarraacctt  
ssuurrggeerryy..    
SSiixx  ppaattiieennttss((ssiixx  eeyyeess))  wwiitthh  rreeffrraaccttoorryy  ppsseeuuddoopphhaakkiicc  ccyyssttooiiddss  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa  aafftteerr  
ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  oonnee  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb    iinnjjeeccttiioonn    ooff  
11..2255  mmgg,,  ssttaannddaarrdd  pprroocceedduurree..  PPaattiieennttss  wweerree  ffoolllloowweedd  uupp  ffoorr  1122  mmoonntthhss..  AA  ccoommpplleettee  
oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy  ((OOCCTT))  
aanndd  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ((BBCCVVAA))  wwaass  ddoonnee  pprreeooppeerraattiivveellyy  aass  wweellll  aass  dduurriinngg  
tthhee  wwhhoollee  ffoollllooww--uupp  ppeerriioodd..    
  
  
RReessuullttss::    
IInnttrraaooppeerraattiivveellyy  aanndd  dduurriinngg  tthhee  ffoollllooww--uupp  ppeerriioodd  nnoo  ccoommpplliiccaattiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
iinnttrraavviittrreeaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  bbeevvaacciizzuummaabb  wweerree  rreeccoorrddeedd..  AAllll  ooff  tthhee  ppaattiieennttss  
ddeemmoonnssttrraatteedd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff    BBCCVVAA  aanndd  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy  rreessuullttss  
rreeppoorrtteedd    aa  ddeeccrreeaassee  ooff  mmeeaann  cceennttrraall  mmaaccuullaarr  tthhiicckknneessss..  
  



Page 44 of 176 

 

CCoonncclluussiioonn::    
SShhoorrtt--tteerrmm  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ooff  iinnttrraavviittrreeaall  iinnjjeeccttiioonnss  ooff  bbeevvaacciizzuummaabb  iiss  ssaaffee  aanndd  
wweellll  ttoollaarreetteedd  ooppttiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  rreeffrraaccttoorryy  ppsseeuuddoopphhaakkiicc  ccyyssttooiiddss  mmaaccuullaarr  
eeddeemmaa  ttaakkiinngg    iinnttoo  ccoonncciiddeerraattiioonn  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  ccoonnttrroolllleedd  ssttuuddiieess  bbeeiinngg  
mmaannddaattoorryy  iinn  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  rroollee  ooff  tthhiiss  tthheerraappyy..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  OOggnnjjeenn  ZZrriinnššććaakk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd,,  
ssppeecc..ooffttaallmmoollooggiijjee  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  pprrii  KKBBCC  
\\""SS..mmiilloossrrddnniiccee\\"",,  ZZaaggrreebb//  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2266  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  11  
33778877  335544  
FFAAXX::  ++338855  11  33776688  229966  
EE--mmaaiill::  oozzrriinnssccaakk@@yyaahhoooo..ccoo..uukk  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2277..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  SSuubbkklliinniiĉĉkkii  ooppttiiĉĉkkii  nneeuurriittiiss  
AAuuttoorrii::  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć,,  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  ZZllaattkkoo  JJuurraattoovvaacc  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  MMeeddiicciinnsskkoogg  ffaakkuulltteettaa  KKBBCC  ZZaaggrreebb..  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
IIssttrraaţţiivvaannjjee  jjee  uukklljjuuĉĉiilloo  ddvviijjee  sskkuuppiinnee  iissppiittaanniikkaa  ss  mmuullttiipplloomm  sskklleerroozzoomm..  PPrrvvuu  sskkuuppiinnuu  
ĉĉiinnee  3355  iissppiittaanniikkaa  ss  aakkuuttnniimm  ooppttiiĉĉkkiimm  nneeuurriittiissoomm,,  ddookk  ddrruugguu  sskkuuppiinnuu  ĉĉiinnee  3355  
iissppiittaanniikkaa  kkoojjii  nniikkaaddaa  nniissuu  iimmaallii  ooppttiiĉĉkkii  nneeuurriittiiss,,  nniittii  ssuubbjjeekkttiivvnnee  ssmmeettnnjjee  vviiddaa..  
IIssttrraaţţiivvaannjjee  jjee  oobbuuhhvvaaććaalloo  ssttaannddaarrddnnii  ooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd  ((vviiddnnaa  ooššttrriinnaa,,  
bbiioommiikkrroosskkooppiijjaa  ii  ooffttaallmmoosskkooppiijjaa)),,  tteessttiirraannjjee  vviiddnnoogg  ppoolljjaa  aauuttoommaattsskkiimm  ppeerriimmeettrroomm  
OOccttooppuuss  110011,,  tteessttiirraannjjee  kkoonnttrraassttnnee  oossjjeettlljjiivvoossttii  PPeellllii  RRoobbssoonn  ttaabblliiccaammaa,,  ttee  iissppiittiivvaannjjee  
kkoolloorrnnoogg  vviiddaa  ppsseeuuddooiizzookkrroommnniimm  ttaabblliiccaammaa  pprreemmaa  IIsshhiihhaarrii..  RRaadd  jjee  iizzrraaĊĊeenn  uu  sskkllooppuu  
pprroojjeekkttaa  MMiinniissttaarrssttvvaa  zznnaannoossttii,,  oobbrraazzoovvaannjjaa  ii  ššppoorrttaa  ppoodd  nnaazziivvoomm  „„OOffttaallmmoolloošškkii  
ddeeffiicciittii  uu  rraannoojj  ddiijjaaggnnoossttiiccii  ii  pprraaććeennjjuu  mmuullttiippllee  sskklleerroozzee““  ((ššiiffrraa  pprroojjeekkttaa  110088--11008811887744--
11998844))  
  
RReezzuullttaattii::    
OOvviimm  iissttrraaţţiivvaannjjeemm  jjee  uu  oobbjjee  sskkuuppiinnee  iissppiittaanniikkaa  nnaaĊĊeennoo  oošštteeććeennjjee  vviiddnnoogg  ppoolljjaa..  
NNaajjĉĉeeššććii  oobblliiccii  oošštteeććeennjjaa  ssuu  ddeepprreessiijjaa  mmrreeţţnniiĉĉnnee  oossjjeettlljjiivvoossttii  uu  ppeerriiffeerrnnoojj  zzoonnii  ii  ddeeffeekktt  
ssnnooppiiććaa  ţţiivvĉĉaanniihh  vvllaakkaannaa..  RReedduucciirraannaa  kkoonnttrraassttnnaa  oossjjeettlljjiivvoosstt  ttaakkooĊĊeerr  jjee  nnaaĊĊeennaa  jjee  uu  
oobbjjee  sskkuuppiinnee,,  ddookk  jjee  rraassppoozznnaavvaannjjee  bboojjaa  ppoorreemmeeććeennoo  nnaa  zzaahhvvaaććeennoomm  ookkuu  uu  ssvviihh  
iissppiittaanniikkaa  sskkuuppiinnee  ss  aakkuuttnniimm  ooppttiiĉĉkkiimm  nneeuurriittiissoomm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOvvoo  iissttrraaţţiivvaannjjee  jjee  ddookkaazzaalloo  ddaa  oošštteeććeennjjee  vviiddnnee  ffuunnkkcciijjee  ppoossttoojjii  ii  uu  oonniihh  bboolleessnniikkaa  ss  
mmuullttiipplloomm  sskklleerroozzoomm  kkoojjii  nniissuu  iimmaallii  aakkuuttnnii  ooppttiiĉĉkkii  nneeuurriittiiss,,  nniittii  ssuubbjjeekkttiivvnnee  zznnaakkoovvee  
zzaammuuććeennjjaa  vviiddaa..  UU  vveelliikkoogg  bbrroojjaa  iissppiittaanniikkaa  nnaaĊĊeennoo  jjee  oošštteeććeennjjee  vviiddnnoogg  ppoolljjaa  ii  
rreedduukkcciijjaa  kkoonnttrraassttnnee  oossjjeettlljjiivvoossttii..  TTeesstt  rraassppoozznnaavvaannjjaa  bboojjaa  IIsshhiihhaarraa  ttaabblliiccaammaa  
ppookkaazzaaoo  ssee  vvaaţţnniimm  uu  ddiijjaaggnnoossttiiccii  ii  eevvaalluuaacciijjii  aakkuuttnnoogg  ooppttiiĉĉkkoogg  nneeuurriittiissaa  ii  kkaaoo  
ppookkaazzaatteelljj  ooppoorraavvkkaa  vviiddnnee  ffuunnkkcciijjee  nnaakkoonn  pprroovveeddeennee  tteerraappiijjee..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  SSuubbcclliinniiccaall  ooppttiicc  nneeuurriittiiss  
AAuutthhoorrss::  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć,,  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  ZZllaattkkoo  JJuurraattoovvaacc  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  MMeeddiiccaall  SScchhooooll,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  ZZaaggrreebb  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
7700  MMSS  ppaattiieennttss  wweerree  eexxaammiinneedd  aanndd  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  ggrroouuppss..  FFiirrsstt  ggrroouupp  ccoonnssiissttss  ooff  
3355  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccuuttee  uunniillaatteerraall  ooppttiicc  nneeuurriittiiss  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  ggrroouupp  ooff  3355  ppaattiieennttss  
ffrreeee  ffrroomm  ssuubbjjeeccttiivvee  ssiiggnnss  ooff  vviissuuaall  iimmppaaiirrmmeenntt..  SSttuuddyy  ppaattiieennttss  uunnddeerrwweenntt  ssttaannddaarrdd  
oopphhtthhaallmmoollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn,,  OOccttooppuuss  ppeerriimmeettrryy,,  PPeellllii  RRoobbssoonn  ccoonnttrraasstt  sseennssiittiivviittyy  
tteessttiinngg,,  aanndd  ccoolloorr  vviissiioonn  tteessttiinngg  wwiitthh  IIsshhiihhaarraa  ppllaatteess..  
  
RReessuullttss::    
IInn  bbootthh  ggrroouuppss  vviissuuaall  ffiieelldd  ddeeffeeccttss  wweerree  ffoouunndd..  TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  ddeeffeeccttss  aarree  
ppeerriipphheerraall  ddeepprreessssiioonn  aanndd    nneerrvvee  ffiibbeerr  bbuunnddllee  vviissuuaall  ffiieelldd  ddeeffeeccttss..  RReedduucceedd  ccoonnttrraasstt  
sseennssiittiivviittyy  wwaass  aallssoo  ffoouunndd  iinn  bbootthh  ggrroouuppss,,  bbuutt  eevveerryy  ppaattiieenntt  wwiitthh  aaccuuttee  ooppttiicc  nneeuurriittiiss  
hhaadd  aa  lloossss  ooff  ccoolloorr  rreeccooggnniittiioonn  oonn  aaffffeecctteedd  eeyyee..  
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CCoonncclluussiioonn::    
IInn  oouurr  iinnvveessttiiggaattiioonn  vviissuuaall  ffuunnccttiioonn  iimmppaaiirreemmeenntt  wweerree  aallssoo  ffoouunndd  iinn  MMSS  ppaattiieennttss  
wwiitthhoouutt  aaccuuttee  ooppttiicc  nneeuurriittiiss..  RReedduucceedd  ccoonnttrraasstt  sseennssiittiivviittyy  aanndd  vviissuuaall  ffiieelldd  ddeeffeeccttss  
wweerree  ffoouunndd  iinn  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  tthhoossee  ppaattiieennttss..  IIsshhiihhaarraa  ppllaatteess  hhaavvee  pprroovveenn  aass  
iimmppoorrttaanntt  ddiiaaggnnoossttiicc  ttooooll  iinn  aaccuuttee  ooppttiicc  nneeuurriittiiss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..  sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  MMeeddiicciinnsskkoogg  ffaakkuulltteettaa  KKBBCC  ZZaaggrreebb..  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0011  22338888442200  
FFAAXX::  0011  22339999442266  
EE--mmaaiill::  ttvviiddoovviicc@@kkbbcc--zzaaggrreebb..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2288..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IInncciiddeenncciijjaa  uuvveeaallnnoogg  mmeellaannoommaa  uu    DDuubbrroovvaaĉĉkkoo--  nneerreettvvaannsskkoojj  ţţuuppaanniijjii  
AAuuttoorrii::  AAnnttoonneellaa  GGvveerroovviićć  AAnnttuunniiccaa,,  HHeelleennaa  KKaašštteellaann,,  GGoorrddaannaa  PPoollaannddaa  BBaaĉĉiićć,,  
JJaaddrraannkkaa  KKaattuuššiićć  BBaaššiićć,,  LLaauurraa  SSppuuţţeevviićć,,  MMeerrii  VVuuĉĉkkoovviićć  MMaattaaggaa  
UUssttaannoovvaa::  OOĉĉnnii  ooddjjeell  OOppććee  bboollnniiccee  DDuubbrroovvnniikk  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
SSttuuddiijjaa  jjee  rreettrroossppeekkttiivvnnaa  ii  iizz  mmeeddiicciinnsskkee  ddookkuummeennttaacciijjee  aannaalliizziirraannii  ssuu  ssvvii  bboolleessnniiccii  
kkoojjiimmaa  jjee  uu  OOppććoojj  bboollnniiccii  DDuubbrroovvnniikk  ppoossttaavvlljjeennaa  ddiijjaaggnnoozzaa  uuvveeaallnnoogg  mmeellaannoommaa..  
AAnnaalliizziirraannii  ssuu  ppoo  ddoobbii,,  ssppoolluu,,  ssuubbjjeekkttiivvnniimm  ssiimmppttoommiimmaa,,  llookkaalliizzaacciijjii,,  vveelliiĉĉiinnii  ttuummoorraa  ii    
vvrrssttii  tteerraappiijjee..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
UU  vvrreemmeennuu  oodd  22000011..  ddoo  22001100  ggooddiinnee  ddiijjaaggnnoossttiicciirraannoo  jjee  99    uuvveeaallnniihh  mmeellaannoommaa..  OOdd  
22000011..  ddoo  22000055..  ggooddiinnee  bbiioo  jjee  11  ppaacciijjeenntt,,  aa  ĉĉaakk  88  ppaacciijjeennaattaa  oodd  22000066..  ddoo  22001100..  
ggooddiinnee..  
OOdd  ppaacciijjeennaattaa  ssuu  6677  %%    bbiillii    mmuušškkaarrccii,,  3333  %%  ţţeennee,,  uu  ddoobbii  oodd  3377  ddoo  7788  ggooddiinnaa,,  
pprroossjjeeĉĉnnee  ţţiivvoottnnee  ddoobbii  5577,,88  ggooddiinnaa..  CCiilliijjaarrnnaa  mmeellaannoommaa  bbiillaa  ssuu  ddvvaa,,    sseeddaamm    ţţiillnniiĉĉnnaa,,  
ddookk  mmeellaannoomm  ššaarreenniiccee  nniijjee  bbiioo  nniittii  jjeeddaann..  ..  
UU  ttrrii  ppaacciijjeennttaa  nnaapprraavvlljjeennaa    jjee  eennuukklleeaacciijjaa  bbuullbbuussaa,,  ppeettoorroo  ssuu  iimmaallaa  bbrraahhiitteerraappiijjuu,,  aa  
jjeeddaann  ttrraannssppuuppiillaarrnnii  llaasseerr..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInncciiddeenncciijjaa  uuvveeaallnnoogg  mmeellaannoommaa  uu  DDuubbrroovvaaĉĉkkoo--nneerreettvvaannsskkoojj  ţţuuppaanniijjii  uu  oovvoojj  ssttuuddiijjii  jjee  
00,,88  nnaa  110000  000000  ssttaannoovvnniikkaa  ..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  UUvveeaall  mmeellaannoommaa  iinncciiddeennccee  iinn  DDuubbrroovvnniikk--  NNeerreettvvaa  CCoouunnttyy  
AAuutthhoorrss::  AAnnttoonneellaa  GGvveerroovviićć  AAnnttuunniiccaa,,  HHeelleennaa  KKaašštteellaann,,  GGoorrddaannaa  PPoollaannddaa  BBaaĉĉiićć,,  
JJaaddrraannkkaa  KKaattuuššiićć  BBaaššiićć,,  LLaauurraa  SSppuuţţeevviićć,,  MMeerrii  VVuuĉĉkkoovviićć  MMaattaaggaa  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhttaallmmoollooggiicc  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  DDuubbrroovvnniikk  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
IInn  tthhiiss  rreettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  tthhee  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  uuvveeaall  mmeellaannoommaa  wweerree  
aannaallyyzzeedd..  
PPaattiieennttss  wweerree  ddiiaaggnnoosseedd  aatt  tthhee  OOpphhtthhaallmmoollooggiiccaall  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  
DDuubbrroovvnniikk  ffrroomm  22000011  ttoo  22001100..  
AAggee,,  ggeennddeerr,,  ssyymmppttoommss,,  ttuummoorr  llooccaalliissaattiioonn,,  ssiizzee    aanndd  tthheerraappyy  wweerree  aannaalliisseedd..  
  
  
RReessuullttss::    
FFrroomm  22000011  ttoo  22001100  nniinnee  ppaattiieennttss  wweerree  ddiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  uuvveeaall  mmeellaannoommaa..  OOnnee  wwaass  
ddiiaaggnnoosseedd  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  22001111  ttoo  22000055,,  wwhhiillee  eevveenn  eeiigghhtt  ppaattiieennttss  wweerree  
ddiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  uuvveeaall  mmeellaannoommaa  ffrroomm  22000066  ttoo  22001100..  
TThhee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  66  ((6677%%))  mmaallee  aanndd  33  ((3333%%))  ffeemmaallee  ppaattiieennttss  ..TThhee  yyoouunnggeesstt  ppaattiieenntt  
wwaass  3377  yyeeaarrss  oolldd  aanndd  tthhee  oollddeesstt  wwaass  7788..  PPaattiieennttss\\''  aavveerraaggee  aaggee  wwaass  5577,,88  IIrriiss  
mmeellaannoommaa  wwaass  nnoott  pprreesseenntt..  TTwwoo  mmeellaannoommaass  wweerree  llooccaatteedd  iinn  cciilliiaarryy  bbooddyy  aanndd  sseevveenn  
iinn  cchhoorriiooiidd..  



Page 48 of 176 

 

EEyyee  eennuucclleeaattiioonn  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhrreeee  ppaattiieennttss,,  ffiivvee  ooff  tthheemm  hhaadd  bbrraahhyytthheerraappyy  aanndd  
oonnee  rreecceeiivveedd  llaasseerr  ttrreeaattmmeenntt..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhee  uuvveeaall  mmeellaannoommaa  aannnnuuaall  iinncciiddeennccee  iinn  DDuubbrroovvnniikk--  NNeerreettvvaa    CCoooouunnttyy  iiss  00,,88  ppeerr  110000  
000000  iinnhhiibbiittaannss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  AAnnttoonneellaa  GGvveerroovviićć  AAnnttuunniiccaa  
TTiittuullaa  //  TTiittllee::    ddrr..  mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  DDuubbrroovvnniikk  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  DDuubbrroovvnniikk  RRookkaa  MMiiššeettiiććaa  bbbb    
TTeell  //  PPhhoonnee::  002200443311555599  
FFAAXX::  002200442266114499  
EE--mmaaiill::  aaggaannttoonneellaa@@nneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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2299..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IImmppllaannttaacciijjaa  ppaarrss  ppllaannaa  kklliipp  AAhhmmeeddoovvee  vvaallvvuullee  kkoodd  sseekkuunnddaarrnnoogg  ggllaauukkoommaa  
nnaakkoonn  vvaaĊĊeennjjaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa::  pprriikkaazz  22  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  GGrroommaaĉĉaa  GGrrggiićć  MM,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KK,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  MMaannddiićć  ZZ  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  SSeessttrree  MMiilloossrrddnniiccee  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvoogg  rraaddaa  jjee  pprriikkaazzaattii  nnaaššee  iisskkuussttvvoo  ii  ddoossaaddaaššnnjjee  rreezzuullttaattee  uu  uuggrraaddnnjjii  ppaarrss  ppllaannaa  
kklliipp  AAhhmmeeddoovvee  vvaallvvuullee  kkaaoo  ii  ssaammuu  ooppeerraattiivvnnuu  tteehhnniikkuu..      
UUggrraaddnnjjaa  ppaarrss  ppllaannaa  kklliippaa  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  nnaa  nnaa  22  ookkaa  kkoodd  22  ppaacciijjeennttaa  ssaa  sseekkuunnddaarrnniimm  
ggllaauukkoommoomm  nnaakkoonn  vvaaĊĊeennjjaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa..    
OObbaa  bboolleessnniikkaa  rraazzvviillaa  ssuu  sseekkuunnddaarrnnii  ggllaauukkoomm  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee  aabbllaacciijjee  mmrreeţţnniiccee  ssaa  
iinnssttiillaacciijjoomm  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa..  NNaakkoonn  vvaaĊĊeennjjaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  vvrriijjeeddnnoossttii  
iinnttrraaookkuullaarrnnoogg  ttllaakkaa  bbiillee  ssuu  ddoo  5522  mmmmHHgg  kkoodd  pprrvvoogg  bboolleessnniikkaa  ttee  ddoo  4466  mmmmHHgg  kkoodd  
ddrruuggoogg  uunnaattooĉĉ  pprriimmjjeennii  mmaakkssiimmaallnnee  mmeeddiikkaammeennttoozznnee  tteerraappiijjee  ttee  ssee  pprriissttuuppiilloo  
ooppeerraattiivvnnoomm  zzaahhvvaattuu  iimmppllaannttaacciijjee  ppaarrss  ppllaannaa  kklliipp  AAhhmmeeddoovvee  vvaallvvuullee..  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaakkoonn  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa  kkoodd  oobbaa  ppaacciijjeennttaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  nnoorrmmaalliizzaacciijjee  vvrriijjeeddnnoossttii  
iinnttrraaookkuullaarrnnoogg  ttllaakkaa  ttee  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  PPaacciijjeennttii  ssuu  pprraaććeennii  ttiijjeekkoomm  33  
mmjjeesseeccaa  ttee  ssuu  vvrriijjeeddnnoossttii  ttllaakkaa  ii  ddaalljjee  mmaannjjee  oodd  1166  mmmmHHgg..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPaarrss  ppllaannaa  kklliipp  AAhhmmeeddoovvaa  vvaallvvuullaa  ddoobbaarr  jjee  iizzbboorr  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  sseekkuunnaaddrrnnoogg  ggllaauukkoommaa  
nnaakkoonn  uuggrraaddnnjjee  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  kkoojjii  nniijjee  ddoobbrroo  kkoonnttrroolliirraann  mmaakkssiimmaallnnoomm  
mmeeddiikkaammeennttoozznnoomm  tteerraappiijjoomm..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IImmppllaannttaattiioonn  ooff  ppaarrss  ppllaannaa  cclliipp  AAhhmmeedd  vvaallvvee  iinn  sseeccoonnddaarryy  ggllaauuccoommaa  aafftteerr  
ssiilliiccoonnee  ooiill  rreemmoovvaall::  rreeppoorrtt  ooff  22  ccaasseess  
AAuutthhoorrss::  GGrroommaaĉĉaa  GGrrggiićć  MM,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KK,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  MMaannddiićć  ZZ  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  hhoossppiittaall  cceenntteerr  SSiisstteerrss  ooff  cchhaarriittyy  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  pprreesseenntt  oouurr  eexxppeerriieennccee  aanndd  rreessuullttss  aacchhiieevveedd  ssoo  ffaarr  iinn  
iimmppllaannttaattiioonn  ooff  ppaarrss  ppllaannaa  cclliipp  AAhhmmeedd  vvaallvvee,,  aanndd  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquuee  iittsseellff..    
IImmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrss  ppllaannaa  cclliipp  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  22  eeyyeess  iinn  22  ppaattiieennttss  wwiitthh  
sseeccoonnddaarryy  ggllaauuccoommaa  aafftteerr  ssiilliiccoonnee  ooiill  rreemmoovvaall..  
BBootthh  ppaattiieennttss  ddeevveellooppeedd  sseeccoonnddaarryy  ggllaauuccoommaa  aafftteerr  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  ssuurrggeerryy  wwiitthh  
ssiilliiccoonnee  ooiill  iinnssttiillllaattiioonn..  AAfftteerr  tthhee  ssiilliiccoonnee  ooiill  rreemmoovvaall,,  vvaalluueess  ooff  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  
wweerree  uupp  ttoo  5522  mmmmHHgg  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ccaassee  aanndd  uupp  ttoo  4466  mmmmHHgg  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ddeessppiittee  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ooff  mmaaxxiimmaall  mmeeddiiccaammeennttoouuss  tthheerraappyy..  
  
RReessuullttss::    
AAfftteerr  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrss  ppllaannaa  cclliipp  bbootthh  ppaattiieennttss  aacchhiieevveedd  nnoorrmmaalliizzaattiioonn  ooff  
iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  vviissuuaall  aaccuuiittyy..  FFoollllooww--uupp  ppeerriioodd  wwaass  33  
mmoonntthhss  aanndd  tthhee      iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  rreemmaaiinneedd  bbeellooww  1166  mmmmHHgg..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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PPaarrss  ppllaannaa  cclliipp  AAhhmmeedd  vvaallvvee  iiss  aa  ggoooodd  cchhooiiccee  iinn  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  ggllaauuccoommaa  
tthhaatt  iiss  nnoott  wweellll  ccoonnttrroolllleedd  wwiitthh  mmaaxxiimmaall  mmeeddiiccaammeennttoouuss  tthheerraappyy..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMoorraannaa  GGrroommaaĉĉaa  GGrrggiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..,,  
ssppeecciijjaalliizzaanntt  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBB  SSeessttrree  MMiilloossrrddnniiccee  //  OOBB  SSiissaakk  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  KK..  DDoommaaggoojjaa  55,,  SSiissaakk  TTeell  //  PPhhoonnee::  00991155007788224400  
FFAAXX::  --  
EE--mmaaiill::  mmoorraannaa..gg@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3300..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  DDiijjaaggnnoossttiikkaa  ii  ooppeerraacciijjsskkii  ttrreettmmaann  kkoonnjjuunnkkttiivvaallnnoogg  mmeellaannoommaa  
AAuuttoorrii::  PPaaššiićć  II,,  JJuussuuffoovviićć  VV..  
UUssttaannoovvaa::  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa,,  UUnniivveerrzziitteettsskkii  kklliinniiĉĉkkii  cceennttaarr  TTuuzzllaa,,  TTuuzzllaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
TTrrii  ppaacciijjeennttaa  ssuu  lliijjeeĉĉeennii  nnaa  nnaaššoojj  kklliinniiccii  zzbboogg  mmeellaannoommaa  vveezznniiccee  uu  ppeerriioodduu  22000088--
22001111..  
  
RReezzuullttaattii::    
SSvvii  ppaacciijjeennttii  ssuu  bbiillii  mmuušškkaarrccii  ssttaarroossnnee  ddoobbii  3399--5577  ggooddiinnaa..  UU  jjeeddnnoomm  sslluuĉĉaajjuu  vvrrššeennaa  jjee    
vviiššee  ppuuttaa  eekksscciizziijjaa  mmeellaannoommaa  ssaa  pprriimmjjeennoomm  mmiittoommiicciinnaa..  KKoonnaaĉĉnnoo  ssmmoo  ssee  ooddlluuĉĉiillii  zzaa  
oorrbbiittaallnnuu  eeggzzeenntteerraacciijjuu..  UU  ddrruuggoomm  sslluuĉĉaajjuu  jjee  pprriimmaarrnnoo  iizzvvrrššeennaa  oorrbbiittaallnnaa  
eeggzzeenntteerraacciijjaa..  UU  ttrreeććeemm  sslluuĉĉaajjuu  iizzvvrrššeennaa  jjee  eekksscciizziijjaa  ttuummoorraa  uu  vviiššee  nnaavvrraattaa..  UU  ssvviimm  
sslluuĉĉaajjeevviimmaa  ppaattoo--hhiissttoolloošškkaa  aannaalliizzaa  jjee  ppookkaazzaallaa  ddaa  ssuu  uu  ppiittaannjjuu  bbiillii  mmeellaannoommii..  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
TTrrii  sslluuĉĉaajjaa  mmeellaannoommaa  vveezznniiccee  ssuu  pprreezzeennttoovvaannii  uu  rraazzlliiĉĉiittiimm  kklliinniiĉĉkkiimm  ssttaaddiijjiimmaa  bboolleessttii..  
PPaacciijjeennttii  ssuu  lliijjeeĉĉeennii  nnaa  ttrrii  rraazzlliiĉĉiittaa  nnaaĉĉiinnaa..  SS  oobbzziirraamm  nnaa  lleettaallnnii  kkaarraakktteerr  nnjjiihhoovvee  
bboolleessttii,,  ttaakkooĊĊeerr  ssee  rraazzlliikkuujjuu  nnjjiihhoovvee  pprrooggnnoozzee..  IInncciiddeennccaa  mmeellaannoommaa  vveezznniiccee  ((kkaaoo  ii  
mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee))  jjee  uu  aallaarrmmaannttnnoomm  ii  vveelliikkoomm  ppoorraassttuu  uu  nnaaššeemm  kkrraajjuu..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  DDiiaaggnnoossttiiccss  aanndd  ssuurrggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaall  mmeellaannoommaa  
AAuutthhoorrss::  PPaaššiićć  II,,  JJuussuuffoovviićć  VV..  
IInnssttiittuuttiioonn::  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  CClliinniiccaall  CCeenntteerr  TTuuzzllaa,,  TTuuzzllaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhrreeee  ppaattiieennttss  wweerree  ttrreeaatteedd  aatt  oouurr  iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  ccoonnjjuunnccttiivvaall  mmeellaannoommaa  iinn  tthhee  
ppeerriioodd  22000088--22001111..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ppaattiieennttss  aarree  aallll  mmaallee  aaggeedd  3399  ttoo  5577..  IInn  oonnee  ccaassee  mmeellaannoommaa  eexxcciissiioonn  wwaass  
ppeerrffoorrmmeedd  sseevveerraall  ttiimmeess  wwiitthh  mmiittoommyycciinn  aapppplliiccaattiioonn..  FFiinnaallllyy  wwee  ddeeffiinniitteellyy  ddeecciiddeedd  oonn  
oorrbbiittaall  eexxeenntteerraattiioonn..  IInn  tthhee  sseeccoonndd  ccaassee  oorrbbiittaall  eexxeenntteerraattiioonn  wwaass  pprriimmaarriillyy  
ppeerrffoorrmmeedd..  IInn  tthhee  tthhiirrdd  ccaassee  ttuummoorr  eexxcciissiioonn  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd,,  hhoowweevveerr  mmuullttiippllee  ttiimmeess..  
IInn  aallll  tthhee  ccaasseess  ppaatthhoo--hhyyssttoollooggiiccaall  aannaallyyssiiss  pprroovveedd  tthhaatt  wwee  wweerree  ddeeaalliinngg  wwiitthh  
mmeellaannoommaa..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhrreeee  ccaasseess  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaall  mmeellaannoommaa  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  ddiiffffeerreenntt  cclliinniiccaall  ssttaaggeess  ooff  tthhee  
ddiisseeaassee..  TThhee  ppaattiieennttss  wweerree  ttrreeaatteedd  iinn  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  lleetthhaall  
cchhaarraacctteerr  ooff  tthheeiirr  ddiisseeaassee,,  tthheeiirr  pprrooggnnoosseess  aallssoo  vvaarryy..  CCoonnjjuunnccttiivvaall  mmeellaannoommaa  ((aass  wweellll  
aass  cchhoorriiooiiddaall  mmeellaannoommaa))  iinncciiddeennccee  iiss  oonn  aann  aallaarrmmiinngg  aanndd  ggrreeaatt  iinnccrreeaassee  iinn  oouurr  aarreeaa..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIbbrraahhiimm  PPaaššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  OOffttaallmmoolloogg,,  
PPrriimmaarriiuuss,,  mmaaggiissttaarr  nnaauukkaa  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOĉĉnnaa  kklliinniikkaa  TTuuzzllaa  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  TTuuzzllaa,,  MMaarrššaallaa  TTiittaa  3344AA--DD  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388776611118855338855  
FFAAXX::  nneemmaa  
EE--mmaaiill::  ppaassiicc@@vviidd..bbaa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3311..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  EEvvaalluuaacciijjaa  iinnttrraavviittrreeaallnnee  pprriimmjjeennee  bbeevvaacciizzuummaabbaa  kkoodd  ddiijjaabbeettiiĉĉnnoogg  
mmaakkuullaarrnnoogg  eeddeemmaa  pprraaććeennjjeemm  ppaarraammeettaarraa  PPEERRGG--aa  
AAuuttoorrii::  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa,,  KKaajjoo  BBuuććaann,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr,,  AAlleekksseejj  MMeeddiićć,,  
MMllaaddeenn  LLeeššiinn  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
IIssppiittaannoo  jjee  3300  ddiijjaabbeettiiĉĉnniihh  bboolleessnniikkaa  ss  kklliinniiĉĉkkii  ssiiggnniiffiikkaannttnniimm  eeddeemmoomm  mmaakkuullee..  SSvvii  
iissppiittaanniiccii  ttrreettiirraannii  ssuu  ssaa  22,,55  mmgg  bbeevvaacciizzuummaabbaa  iinnttrraavviittrreeaallnnoomm  iinnjjeekkcciijjoomm..  IIssppiittaannaa  jjee  
vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  ii  tteessttiirraannjjee  PPEERRGG--oomm,,  pprriijjee,,  77  ddaannaa  ppoosslliijjee  ttee  3300  ii  6600  ddaannaa  ppoosslliijjee  
iinnttrraavviittrreeaallnnee  pprriimmjjeennee    bbeevvaacciizzuummaabbaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
DDoobbiivveennee  vvrriijjeeddnnoossttii  ppookkaazzuujjuu  ssttaattiissttiiĉĉkkuu  zznnaaĉĉaajjnnoosstt  uu  ppoobboolljjššaannjjuu  vviiddnnee  ooššttrriinnee  ii  
vvrriijjeeddnnoossttii  ppaarraammeettaarraa  PPEERRGG--aa    ppoosslliijjee  iinnttrraavviittrreeaallnnee  pprriimmjjeennee    bbeevvaacciizzuummaabbaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPEERRGG    mmooţţeemmoo  ssmmaattrraattii  jjeeddnnoomm  oodd  ppoouuzzddaanniihh  mmeettooddaa  zzaa  eevvaalluuiirraannjjee  ddjjeelloovvaannjjaa  
iinnttrraavviittrreeaallnnee  pprriimmjjeennee    bbeevvaacciizzuummaabbaa  nnaa  ddiijjaabbeettiiĉĉnnii  eeddeemm  mmaakkuullee..  IInnttrraavviittrreeaallnnaa  
pprriimmjjeennaa  bbeevvaacciizzuummaabbaa  pprreeddssttaavvlljjaa  jjeeddnnuu  oodd  ddjjeelloottvvoorrnniihh  mmeettooddaa  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  
ddiijjaabbeettiiĉĉnnoogg  eeddeemmaa  mmaakkuullee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  iinnttrraavviitteeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  aappppllyy,,  bbyy  ppaarraammeettaarrss  ooff  ppaatttteerrnn  
AAuutthhoorrss::  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa,,  KKaajjoo  BBuuććaann,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr,,  AAlleekksseejj  MMeeddiićć,,  
MMllaaddeenn  LLeeššiinn  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  hhoossppiittaall  cceennttrree  SSpplliitt  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
WWee  iinnvveessttiiggaattee  3300  ddiiaabbeettiicc  ppaattiieennttss  wwiitthh  CCSSMMEE..  AAllll  ppaattiieennss  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  22..55  mmgg  
ooff  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  iinnjjeeccttiioonn..  TThhee  mmaaiinn  mmeessuurreess  iinncclluuddee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  
ppaatttteerrnn  eelleeccttrroorreettiinnooggrraamm  ppaarraammeettaarrss  bbeeffoorree  77  ddaayyss  aafftteerr  aanndd  3300  aanndd  6600  ddaayyss  aafftteerr  
iinnttrraavviittrreeaall  iinnjjeeccttiioonnss..  
RReessuullttss::    
WWee  ffoouunndd  ssttaattiissttiiccllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  PPEERRGG  ppaarraammeettaarrss  
aafftteerr  iinnttrraavviitteeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  iinnjjeeccttiioonn  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPEERRGG  mmeeaassuurrmmeennttss    mmaayy  bbee  ccoonnffiiddeennttllyy  mmeetthhoodd  iinn  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eeffffiiccaaccyy  ooff  
iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  iinnjjeeccttiioonn  iinn  ddiiaabbeettiicc  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa..  IInnttrraavviittrreeaall  
bbeevvaacciizzuummaabb  iinnjjeeccttiioonn  pprreesseenntt  oonnee  ooff  ssuucccceessssffuull  ttrreettmmeennttss  iinn  ddiiaabbeettiicc  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrriimm..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  22,,  
SSpplliitt,,  HHrrvvaattsskkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211  338899--559988  
FFAAXX::  002211  555566--440077  
EE--mmaaiill::  ddaavvoorr..ggaalleettoovviicc@@sstt..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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3322..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  RRAANNAA  MMEETTAASSTTAAZZAA  MMEELLAANNOOMMAA  ŢŢIILLNNIICCEE  UU  IIPPSSIILLAATTEERRAALLNNUU  DDOONNJJUU  VVJJEEĐĐUU  ––  
PPRRIIKKAAZZ  SSLLUUĈĈAAJJAA  
AAuuttoorrii::  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr  BBiilljjaannaa,,  MMiilleettiićć  DDaalliibboorrkkaa,,  JJaakkoovvlljjeevviićć  VViidd,,  BBoossnnaarr  DDaammiirr,,  
BBuuššiićć  MMllaaddeenn  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
CCiilljj::  PPrriikkaazzaattii  sslluuĉĉaajj  rraannee  mmeettaassttaazzee  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee  uu  iippssiillaatteerraallnnuu  ddoonnjjuu  vvjjeeĊĊuu..    
PPrriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa::  7711--ggooddiiššnnjjii  bboolleessnniikk  ddoollaazzii  rraaddii  bbeezzbboollnnee,,  bbrrzzoorraassttuuććee,,  ssoolliittaarrnnee,,  
ssuubbkkuuttaannee  nnoodduullaarrnnee  mmaassee  uu  mmeeddiijjaallnnoojj  ttrreeććiinnii  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  ddeessnnoogg  ookkaa..  TTrriinnaaeesstt  
mmjjeesseeccii  rraanniijjee  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  eennuukklleeaacciijjaa  ddeessnnoogg  ookkaa  zzbboogg  mmaalliiggnnoogg  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee  
vvrreetteennaassttiihh  ssttaanniiccaa..  BB--ssccaann  ttuummoorraa  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  jjee  ppookkaazzaaoo  nniisskkooeehhooggeennii,,  ooššttrroo  
ooggrraanniiĉĉeennii,,  mmuullttiilloobbuullaarrnnii  ddeeffeekktt  ttkkiivvaa  vvjjeeĊĊee  pprroommjjeerraa  2200  mmmm..  UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  
eekkssttiirrppaacciijjaa  ttuummoorraa..  PPaattoohhiissttoolloošškkaa  sslliikkaa  jjee  bbiillaa  eeppiitteellooiiddnnii  mmeellaannoomm..  DDeettaalljjnnoomm  
ssiisstteemmsskkoomm  oobbrraaddoomm,,  uukklljjuuĉĉuujjuuććii  ii  ppoozziittrroonnsskkuu  eemmiissiijjsskkuu  ttoommooggrraaffiijjuu,,  ssee  iisskklljjuuĉĉiilloo  
ppoossttoojjaannjjee  pprriimmaarrnnoogg  mmeellaannoommaa  kkooţţee  ii  vviisscceerraallnniihh  oorrggaannaa  ttee  ssee  ppoossttaavviillaa  ddiijjaaggnnoozzaa  
mmeettaassttaattsskkoogg  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
--  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
MMeettaassttaazzee  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee  uu  vvjjeeĊĊuu  ssuu  iizznniimmnnoo  rriijjeettkkee..  UU  lliitteerraattuurrii  jjee  ooppiissaannoo  ssaammoo  
sseeddaamm  sslluuĉĉaajjeevvaa  mmeettaassttaazzaa  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee  uu  kkoonnttrraallaatteerraallnnuu  vvjjeeĊĊuu..  PPrreemmaa  nnaaššeemm  
ssaazznnaannjjuu,,  oovvoo  jjee  pprrvvii  pprriikkaazz  iizzoolliirraannee  rraannee  mmeettaassttaazzee  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee  uu  
iippssiillaatteerraallnnuu  vvjjeeĊĊuu  bbeezz  ddiisseemmiinnaacciijjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEAARRLLYY  MMEETTAASSTTAATTIICC  UUVVEEAALL  MMEELLAANNOOMMAA  TTOO  TTHHEE  IIPPSSIILLAATTEERRAALL  EEYYEELLIIDD  ––  CCAASSEE  
RREEPPOORRTT    
AAuutthhoorrss::  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr  BBiilljjaannaa,,  MMiilleettiićć  DDaalliibboorrkkaa,,  JJaakkoovvlljjeevviićć  VViidd,,  BBoossnnaarr  
DDaammiirr,,  BBuuššiićć  MMllaaddeenn  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm::  TToo  pprreesseenntt  aann  eeaarrllyy  mmeettaassttaattiicc  uuvveeaall  mmeellaannoommaa  ttoo  tthhee  iippssiillaatteerraall  lloowweerr  eeyyeelliidd..  
CCaassee  rreeppoorrtt::  7711--yyeeaarr--oolldd  mmaann  pprreesseenntteedd  wwiitthh  aa  ffaasstt  ggrroowwiinngg,,  ppaaiinnlleessss,,  ssoolliittaarryy  
ssuubbccuuttaanneeoouuss  nnoodduullaarr  mmaassss  iinn  tthhee  mmeeddiiaall  hhaallff  ooff  hhiiss  rriigghhtt  lloowweerr  eeyyeelliidd..    TThhiirrtteeeenn  
mmoonntthhss  aaggoo  hhee  uunnddeerrwweenntt  aann  eennuucclleeaattiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  ffoorr  mmaalliiggnnaanntt  uuvveeaall  
mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  ssppiinnddllee  cceellll  ttyyppee..  BB--ssccaann  eecchhooggrraapphhyy  ooff  tthhee  eeyyeelliidd  mmaassss  rreevveeaalleedd  
llooww--rreefflleeccttiivvee,,  wweellll--ddeeffiinneedd,,  tthhrreeee--lloobbuullaatteedd  eeyyeelliidd  ddeeffeecctt  2200  mmmm  iinn  ddiiaammeetteerr..  TThhee  
eeyyeelliidd  ttuummoorr  wwaass  eexxcciisseedd..  MMiiccrroossccooppiiccaallllyy,,  mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  eeppiitthheellooiidd  
ttyyppee  wwaass  ffoouunndd..  CCoommpplleettee  ssyysstteemmiicc  eexxaammiinnaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ppoossiittrroonn  eemmiissssiioonn  
ttoommooggrraapphhyy,,  rruulleedd  oouutt  tthhee  pprriimmaarryy  ccuuttaanneeoouuss  oorr  vviisscceerraall  mmeellaannoommaa  pprroovviinngg  tthhee  
eeyyeelliidd  mmaassss  ttoo  bbee  aa  mmeettaassttaattiicc  uuvveeaall  mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa..  
  
  
RReessuullttss::    
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--  
  
CCoonncclluussiioonn::    
MMeettaassttaattiicc  uuvveeaall  mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa  ttoo  tthhee  eeyyeelliidd  iiss  eexxttrreemmeellyy  rraarree  wwiitthh  oonnllyy  sseevveenn  
ddooccuummeenntteedd  ccaasseess,,  aallll  ttoo  tthhee  ccoonnttrraallaatteerraall  eeyyeelliidd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  oouurr  kknnoowwlleeddggee,,  tthhiiss  iiss  
tthhee  ffiirrsstt  ccaassee  ooff  aann  eeaarrllyy  mmeettaassttaattiicc  uuvveeaall  mmeellaannoommaa  ttoo  tthhee  iippssiillaatteerraall  lloowweerr  eeyyeelliidd  iinn  
tthhee  ppaattiieenntt  wwiitthh  nnoo  eevviiddeennccee  ooff  ffuurrtthheerr  mmeettaassttaasseess..      
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  VViidd  JJaakkoovvlljjeevviicc  
TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  GGhheettaalldduuss  ppoolliikklliinniikkaa  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  AAlleejjaa  ppoommoorraaccaa  2233  
TTeell  //  PPhhoonnee::  66552266--335588  
FFAAXX::  ++33885511//44884477223366  
EE--mmaaiill::  vviiddssiidd@@nneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 55 of 176 

 

3333..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUssppoorreeddbbaa  rreekkuurreenncciijjee  pptteerriiggiijjaa  kkoodd  rraazzlliiĉĉiittiihh  kkiirruurršškkiihh  tteehhnniikkaa  
AAuuttoorrii::  RRaaddaakkoovviićć  NN,,  MMaalleenniiccaa  RRaavvlliićć  MM,,  BBeellaakk  MM,,  IIvveekkoovviićć  RR,,  MMaannddiićć  ZZ  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\\\  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOvvaa  jjee  ssttuuddiijjaa  uuĉĉiinnjjeennaa  nnaa  6611  ookkuu  ss  rreekkuurreennttnniimm  pptteerriiggiijjeemm,,  ppooddiijjeelljjeenniihh  uu  ttrrii  
sskkuuppiinnee;;  sskkuuppiinnaa  AA  ((1133  ooĉĉiijjuu))  uu  kkoojjoojj  jjee  pprriimmiijjeennjjeenn  mmiittoommiicciinn  CC  tteehhnniikkoomm  ĉĉiissttee  
sskklleerree,,  sskkuuppiinnaa  BB  ((2222  ooĉĉiijjuu))  uu  kkoojjoojj  jjee  pprriimmiijjeennjjeennaa  tteehhnniikkaa  kkoonnjjuukkttiivvaallnnoogg  
rroottaacciijjsskkoogg  rreeţţnnjjaa  ii  sskkuuppiinnaa  CC  ((2266  ooĉĉiijjuu))  uu  kkoojjoojj  jjee  pprriimmiijjeennjjeennaa  tteehhnniikkaa  
kkoonnjjuukkttiivvaallnnoogg  rroottaacciijjsskkoogg  rreeţţnnjjaa  ss  uuppoorraabboomm  2200%%  eettaannoollaa..  SSvvii  ooppeerriirraannii  ppaacciijjeennttii  
pprraaććeennii  ssuu  uu  ppeerriioodduu  oodd  ssvviibbnnjjaa  22000088  ddoo  ooţţuujjkkaa  22001111..  
  
RReezzuullttaattii::    
RReekkuurreenncciijjaa  jjee  uuooĉĉeennaa  kkoodd  55  ooĉĉiijjuu  uu  sskkuuppiinnii  AA,,  kkoodd  44  ooĉĉiijjuu  uu  sskkuuppiinnii  BB  ii  kkoodd  ddvvaa  ookkaa  
uu  sskkuuppiinnii  CC..  TTiijjeekkoomm  pprraaććeennjjaa  nniissuu  zzaabbiilljjeeţţeennee  iinnttrraaooppeerraattiivvnnee  kkoommpplliikkaacciijjee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
UUssppoorreeddbbaa  rraazzlliiĉĉiittiihh  kkiirruurršškkiihh  tteehhnniikkaa  ppookkaazzaallaa  jjee  kkaakkoo  jjee  rreekkuurreenncciijjaa  pptteerriiggiijjaa  
nnaajjmmaannjjaa  uu  sskkuuppiinnii  uu  kkoojjoojj  jjee  pprriimmiijjeennjjeennaa  tteehhnniikkaa  kkoonnjjuukkttiivvaallnnoogg  rroottaacciijjsskkoogg  rreeţţnnjjaa  
ss  uuppoorraabboomm  2200%%  eettaannoollaa  ttee  kkaakkoo  jjee  ttaakkvvaa  kkoommbbiinnaacciijjsskkaa  tteehhnniikkaa  uuĉĉiinnkkoovviittaa  uu  
ssmmaannjjeennjjuu  rreekkuurreenncciijjee  pptteerriiggiijjaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCoommppaarriissiioonn  ooff  rreeccuurrrreennccee  rraatteess  ooff  pptteerryyggiiaa  ffoolllloowwiinngg  ddiiffffeerreenntt  ssuurrggiiccaall  
mmeetthhooddss  
AAuutthhoorrss::  RRaaddaakkoovviićć  NN,,  MMaalleenniiccaa  RRaavvlliićć  MM,,  BBeellaakk  MM,,  IIvveekkoovviićć  RR,,  MMaannddiićć  ZZ  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  „„SSiisstteerrss  ooff  
CChhaarriittyy““  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  6611  eeyyeess  wwiitthh  rreeccccuurreenntt  pptteerryyggiiaa,,  aallllooccaatteedd  iinn  tthhrreeee  
ggrroouuppss;;  ggrroouupp  AA  ((1133  eeyyeess))  ooppeerraatteedd  bbyy  bbaarree  sscclleerraa  tteecchhnniiqquuee  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  
mmiittoommyycciinn  CC  ((MMMMCC)),,  ggrroouupp  BB  ((2222  eeyyeess))  ooppeerraatteedd  bbyy  ccoonnjjuuccttiivvaall  rroottaattiioonn  ffllaapp  aanndd  
ggrroouupp  CC  ((2266  eeyyeess))  ooppeerraatteedd  bbyy  ccoonnjjuuccttiivvaall  rroottaattiioonn  ffllaapp  wwiitthh  uussee  ooff  2200%%  eetthhaannooll  ..  AAllll  
ppaattiieennttss  wwhhoo  uunnddeerrwweenntt  ssuurrggeerryy  wweerree  ffoolllloowweedd  ffrroomm  MMaayy  22000088  uunnttiill  MMaarrcchh  22001111..  
  
RReessuullttss::    
FFiivvee  rreeccuurrrreenncceess  ooff  pptteerryyggiiaa  wweerree  nnootteedd  iinn  tthhee  mmiittoommyycciinn  CC  ggrroouupp,,  ffoouurr  iinn  ccoonnjjuuccttiivvaall  
rroottaattiioonn  ffllaapp  ggrroouupp  aanndd  ttwwoo  iinn  ccoonnjjuuccttiivvaall  rroottaattiioonn  ffllaapp  ggrroouupp  wwiitthh  uussee  ooff  2200%%  
eetthhaannooll..  TThheerree  wweerree  nnoo  iinnttrraaooppeerraattiivvee  ccoommpplliiccaattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  ffoollllooww--uupp..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
AA  ccoommppaarriissiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssuurrggiiccaall  mmeetthhooddss  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  tthhee  rreeccuurrrreennccee  rraattee  ooff  
pptteerryyggiiaa  wwaass  ssmmaalllleerr  iinn  ccoonnjjuuccttiivvaall  rroottaattiioonn  ffllaapp  ggrroouupp  wwiitthh  uussee  oodd  2200%%  eetthhaannooll..  TThhiiss  
ccoommbbiinnaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  iiss  aann  eeffffiicciieenntt  wwaayy  ttoo  rreedduuccee  rreeccuurrrreennccee  ooff  pptteerryyggiiaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  NNiikkoolliinnaa  RRaaddaakkoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  \\\\  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  
cceessttaa  2299,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//  3377  8877  114444  
FFAAXX::  0011//  3377  6688  229966  
EE--mmaaiill::  nniikkoolliinnaa88@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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3344..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  ZZnnaaĉĉaajj  ssppeekkuullaarrnnee  mmiikkrroosskkooppiijjee  uu  pprreeooppeerraattiivvnnoojj  oobbrraaddii  ppaacciijjeennaattaa  ss  
kkaattaarraakkttoomm  ii  ddeeggeenneerraattiivvnniimm  iillii  ddiissttrrooffiiĉĉnniimm  pprroommjjeennaammaa  rrooţţnniiccee  
AAuuttoorrii::  IInneess  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr,,  MMaajjaa  MMeerrllaakk,,  MMaarriijjaannaa  BBiilleenn  BBaabbiićć,,  VVeeddrraann  MMaarrkkuuššiićć,,  
DDaammiirr  KKoovvaaĉĉeevviićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  KKBBCC  RRiijjeekkaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
UU  pprreeooppeerraattiivvnnoojj  oobbrraaddii  ppaacciijjeennaattaa  zzaa  ooppeerraacciijjuu  kkaattaarraakkttee  rraaĊĊeennaa  jjee  ssppeekkuullaarrnnaa  
mmiikkrroosskkooppiijjaa  ((„„  TToommeeyy  EEMM--33000000  ssppeeccuullaarr  mmiiccrroossccooppee““))..  IIzzddvvoojjeennoo  jjee  4400  ppaacciijjeennaattaa  ss  
ddeeggeenneerraattiivvnniimm  iillii  ddiissttrrooffiiĉĉnniimm  pprroommjjeennaammaa  rrooţţnniiccee  ttee  jjee  kkoodd  nnjjiihh  aannaalliizziirraannaa  ddeebblljjiinnaa  
rrooţţnniiccee,,  bbrroojj  eennddootteellnniihh  ssttaanniiccaa  ii  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa..  KKoonnttrroollnnii  pprreegglleedd  bbiioo  jjee    11..    1144..  ii  3300..  
ddaannaa  ppoosslliijjee  ooppeerraacciijjee  kkaattaarraakkttee..    DDoobbiivveennii  ppooddaattccii  ssuu  ssttaattiissttiiĉĉkkii  oobbrraaĊĊeennii..    
  
RReezzuullttaattii::    
PPrreeooppeerraattiivvnnoo  ssuu  nnaa  4400  ooĉĉiijjuu  ((4400  ppaacciijjeennaattaa))  pprroonnaaĊĊeennee  ddeeggeenneerraattiivvnnee  iillii  ddiissttrrooffiiĉĉnnee  
pprroommjjeennee  rrooţţnniiccee..  3300  ppaacciijjeennttaa  iimmaalloo  jjee  ccoorrnneeuu  gguuttttaattuu,,  66  ppaacciijjeennttaa  FFuucchhssoovvuu  
eennddootteellnnuu  ddiissttrrooffiijjuu,,  33  ppaacciijjeennttaa  kkeerraattookkoonnuuss  ii  11  ppaacciijjeenntt  ssyy  GGrrooeennooww  II..    KKoodd  2255  ooĉĉiijjuu  
bbrroojj  eennddootteellnniihh  ssttaanniiccaa  bbiioo  jjee  vveeććii  oodd  11880000  mmmm22..  PPrreeooppeerraattiivvnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  kkrreettaallaa  
ssee  oodd  mmaahhaannjjaa  rruukkee  pprreedd  ooĉĉiimmaa  ddoo  00..44  sscc..    ZZaammuuććeennjjee  rrooţţnniiccee  uuooĉĉeennoo  jjee  uu  1100  
ppaacciijjeennaattaa  11..  ppoossttooppeerraattiivvnnoogg  ddaannaa..    PPoossttooppeerraattiivvnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  kkrreettaallaa  ssee  uu  
rraassppoonnuu  oodd  11//6600--00..99  sscc..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
DDoobbiivveennii  ppooddaattccii  iimmaajjuu  zznnaaĉĉaajjnnuu  uulloogguu  uu  ooddlluuccii  oo  kkiirruurršškkoojj  tteehhnniiccii  ooppeerraacciijjee  
kkaattaarraakkttee  ss  cciilljjeemm  ppoossttiizzaannjjaa  ššttoo  bboolljjiihh  ppoossttooppeerraattiivvnniihh  rreezzuullttaattaa..  AAnnaalliizzaa  rrooţţnniiccee  
ssppeekkuullaarrnnoomm  mmiikkrroosskkooppiijjoomm  uu  pprreeooppeerraattiivvnnoojj  oobbrraaddii  ppaacciijjeennaattaa  ss  kkaattaarraakkttoomm  ii  
ddeeggeenneerraattiivvnniimm  iillii  ddiissttrrooffiiĉĉnniimm  pprroommjjeennaammaa  ppookkaazzaallaa  ssee  kkaaoo  jjeeddnnoossttaavvnnaa,,    bbrrzzaa  ii  
ppoonnoovvlljjiivvaa  mmeettooddaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IImmppoorrttaannccee  ooff  pprreeooppeerraattiivvee  ssppeeccuullaarr  mmiiccrroossccooppyy  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ccaattaarraacctt  aanndd  
ddeeggeenneerraattiivvee  oorr  ddyyssttrroopphhiicc  ccoorrnneeaall  cchhaannggeess  
AAuutthhoorrss::  IInneess  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr,,  MMaajjaa  MMeerrllaakk,,  MMaarriijjaannaa  BBiilleenn  BBaabbiićć,,  VVeeddrraann  
MMaarrkkuuššiićć,,  DDaammiirr  KKoovvaaĉĉeevviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  RRiijjeekkaa  UUnniivveerrssiittyy  hhoossppiittaall  PPaattiieennttss  aanndd  
mmeetthhooddss::    
PPrreeooppeerraattiivvee  ssppeeccuullaarr  mmiiccrroossccooppyy  ((\\""TToommeeyy  EEMM  --33000000  ssppeeccuullaarr  mmiiccrroossccooppee\\""))  wwaass  
ppeerrffoorrmmeedd  oonn  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  ppaattiieennttss..  4400  ppaattiieennttss  wwiitthh  ddeeggeenneerraattiivvee  oorr  ddyyssttrroopphhiicc  
ccoorrnneeaall  cchhaannggeess  wweerree  sseelleecctteedd  aanndd  tthhee  rreessppeeccttiivvee  aannaallyysseess  ooff  tthhee  ccoorrnneeaall  tthhiicckknneessss,,  
nnuummbbeerr  ooff  eennddootthheelliiaall  cceellllss  aanndd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ppeerrffoorrmmeedd..  FFoollllooww--uupp  wwaass  11,,  1144  aanndd  3300  
ddaayyss  aafftteerr  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy..  IInnffoorrmmaattiioonn  rreecceeiivveedd  wwaass  ssttaattiissttiiccaallllyy  pprroocceesssseedd..  
  
RReessuullttss::    
PPrreeooppeerraattiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  ddiissccoovveerreedd  ddeeggeenneerraattiivvee  oorr  ddyyssttrroopphhiicc  ccoorrnneeaall  cchhaannggeess  oonn  
4400  eeyyeess  ((4400  ppaattiieennttss))..    3300  ppaattiieennttss  hhaadd  ccoorrnneeaa  gguuttttaattaa,,  66  ppaattiieennttss  FFuucchhss’’  eennddootthheelliiaall  
ddyyssttrroopphhyy,,  33  ppaattiieennttss  hhaadd  kkeerraattooccoonnuuss  aanndd  11  ppaattiieenntt  ssyy  GGrrooeennooww  II..  IInn  2255  eeyyeess  
eennddootthheelliiaall  cceellll  ddeennssiittyy  wwaass  hhiigghheerr  tthhaann  11880000  mmmm22..  PPrreeooppeerraattiivvee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  
rraannggeedd  ffrroomm  aa  hhaanndd  mmoottiioonn  vviissiioonn  ttoo  00..44  sscc..  CCoorrnneeaall  ttuurrbbiiddiittyy  wwaass  oobbsseerrvveedd  iinn  1100  
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ppaattiieennttss  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ppoossttooppeerraattiivvee  ddaayy..  PPoossttooppeerraattiivvee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  iinn  tthhee  rraannggee  
11//6600--00..99  sscc..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
IInnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ppllaayy  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  ddeecciiddiinngg  oonn  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquuee  ffoorr  
tthhee  ccaattaarraacctt  ooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aacchhiieevviinngg  bbeesstt  ppoossttooppeerraattiivvee  rreessuullttss..  
PPrreeooppeerraattiivvee  ssppeeccuullaarr  mmiiccrroossccooppiicc  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ccoorrnneeaa  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ccaattaarraacctt  
aanndd  ddeeggeenneerraattiivvee  oorr  ddyyssttrroopphhiicc  cchhaannggeess  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  ssiimmppllee,,  ffaasstt  aanndd  rreeppeeaattaabbllee  
mmeetthhoodd..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IInneess  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr  mmeedd  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  KKBBCC  RRiijjeekkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
KKrreeššiimmiirroovvaa  4422,,  5511000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  005511  665588  117711  
FFAAXX::  005511  665588  117711  
EE--mmaaiill::  iinneess__ddoonnaaddiicc@@nneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3355..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOPPEERRAACCIIJJAA  MMRREENNEE  KKOODD  KKEERRAATTOOKKOONNUUSSAA  NNAAKKOONN  UUĈĈIINNJJEENNEE  
KKEERRAATTOOPPLLAASSTTIIKKEE  
AAuuttoorrii::  SSeennaadd  RRaammiićć,,  TTaattjjaannaa  BBrraaddeettiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  SSvveettii  DDuuhh  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
TTrrii  ppaacciijjeenntt  ss  kkeerraattookkoonnuussoomm  ii  uuĉĉiinnjjeennoomm  kkeerraattooppllaassttiikkoomm  ppooddvvrrggnnuuttii  ssuu  
ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjii  ss  uuggrraaddnnjjoomm  iinnttrraaookkuullaarrnnee  lleeććee..  JJaakkoosstt  iinnttaaookkuullaarrnnee  lleeććee  iizzrraaĉĉuunnaattaa  
jjee  nnaa  oossnnoovvuu  ssttaannddaarrddnnee  BBaauusshh&&LLoommbb  kkeerraattoommeettrriijjee  kkoorriišštteennjjeemm  SSRRKKTT  ffoorrmmuullee..  TTrrii  
mmjjeesseeccaa  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee  mmrreennee  kkoodd  ppaacciijjeennaattaa  ssuu  pprroovvjjeerreennee  vvrriijjeeddnnoossttii  
kkeerraattoommeettrriijjee  ii  nnaajjbboolljjee  kkoorriiggiirraannee  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  
  
  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaakkoonn  ooppeerraacciijjee  mmrreennee  kkoodd    ssvviihh  ppaacciijjeennaattaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  zznnaaĉĉaajjnnoogg  ppoobboolljjššaannjjaa  
nnaajjbboolljjee  kkoorriiggiirraannee  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  IIssttoo  ttaakkoo  kkoodd  ssvviihh  ppaacciijjeennaattaa  ddoollaazzii  ddoo  uummjjeerreennoogg  
ppaaddaa  kkeerraattoommeettrriijjsskkiihh  vvrriijjeeddnnoossttii  ii  aassttiiggmmaattiizzmmaa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
FFaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa    pprreessttaavvlljjaa  ppoouuzzddaannuu  ii  ssiigguurrnnuu  mmeettoodduu  kkoodd  ppaacciijjeennttaattaa  ss  
kkeerraattookkoonnuussoomm  kkoodd  kkoojjiihh  jjee  pprreeddhhooddnnoo  uuĉĉiinnjjeennaa  kkeerraattooppllssttiikkaa..  OOppeerraacciijjaa  mmrreennee    
mmooţţee  zznnaaĉĉaajjnnoo  ppoobboolljjššaattii  nnaajjbboolljjee  kkoorriiggiirraannuu  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu,,  ttee  ddoovveessttii  ddoo  uummjjeerreennoogg  
ssmmaannjjeennjjaa  kkeerraattoommeettrriijjsskkiihh  vvrriijjeeddnnoossttii  ii  aassttiiggmmaattiizzmmaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCAATTAARRAACCTT  SSUURRGGEERRYY  IINN  KKEERRAATTOOCCOONNUUSS  AAFFTTEERR  KKEERRAATTOOPPLLAASSTTYY  
AAuutthhoorrss::  SSeennaadd  RRaammiićć,,  TTaattjjaannaa  BBrraaddeettiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall    „„SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
kkeerraattooccoonnuuss  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppeerrffoorrmmeedd  kkeerraattooppllaassttyy  uunnddeerrwweenntt  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  
wwiitthh  IIOOLL  iimmppllaannttaattiioonn..  
IIOOLL  ppoowweerr  wwaass  ddeetteerrmmiinnaatteedd  bbyy  uussiinngg  ssttaannddaarrdd  BBaauusshh&&LLoommbb  kkeerraattoommeettrryy  iinn  SSRRKKTT  
ffoorrmmuullaa..  TThhrreeee  mmoonntthhss  aafftteerr  ssuurrggeerryy  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  kkeerraattoommeettrryy  
vvaalluueess  wweerree  cchheecckkeedd..  
  
  
  
RReessuullttss::    
AAfftteerr  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  aallll  ppaattiieennttss  hhaadd  iimmpprroovveedd  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy..  
KKeerraattoommeettrryy  vvaalluueess  aanndd  aassttiiggmmaattiissmm  ddeeccrreeaasseedd  mmooddeerraatteellyy  iinn  aallll  ppaattiieennttss..  
  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPhhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  ssuurrggeerryy  rreepprreesseennttss  aa  rreelliiaabbllee  aanndd  ssaaffee  mmeetthhoodd  ffoorr  ppaattiieennttss  wwiitthh  
kkeerraattooccoonnuuss  aafftteerr  kkeerraattooppllaassttyy..  CCaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  ccaann  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iimmpprroovvee  tthhee  bbeesstt  
ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  lleeaadd  ttoo  aa  ssmmaalllleerr  ddeeccrreeaassee  iinn  kkeerraattoommeettrryy  vvaalluueess  aanndd  
aassttiiggmmaattiissmm..  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  SSeennaadd  RRaammiićć  
TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  SSvveettii  DDuuhh  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644,,  ZZAAggrreebb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  00991133771133336655  
FFAAXX::  001133774455555566  
EE--mmaaiill::  sseennaaddrraammiicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3366..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  LLuucceennttiiss  vvss  AAvvaassttiinn  
AAuuttoorrii::  MMiillaann  IIvvaanniiššeevviićć,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOppiissaannee  ssuu  zznnaaĉĉaajjkkee  LLuucceennttiissaa  ((rraanniibbiizzuummaabb))  ii  AAvvaassttiinnaa  ((bbeevvaacciizzuummaabb))  ii  iinnddiikkaacciijjee  zzaa  
iinnttrraavviittrreeaallnnoo  lliijjeeĉĉeennjjee  ooĉĉnniihh  bboolleessttii..  
  
RReezzuullttaattii::    
UUssppoorreeĊĊeennaa  jjee  nnjjiihhoovvaa  ddjjeelloottvvoorrnnoosstt  uu  ooddnnoossuu  nnaa  ppoobboolljjššaannjjee  vviiddnnee  ooššttrriinnee  ii  
ssmmaannjjeennjjee  mmaakkuullaarrnnoogg  zzaaddeebblljjaannjjaa..  
NNaaggllaassaakk  rraaddaa  jjee  mmoogguuććee  ddjjeelloovvaannjjee  aannttii--VVEEGGFF  tteerraappiijjee  nnaa  ddrruuggoo  nnee  ttrreettiirraannoo  ookkoo..  
AAnnaalliizziirraannee  ssuu  ooĉĉnnee  ii  ssiisstteemmsskkee  kkoommpplliikkaacciijjee..  
DDaatt  jjee  pprriikkaazz  aakkttuuaallnniihh  eeuurrooppsskkiihh  ssttuuddiijjaa  kkoojjee  uussppoorreeĊĊuujjuu  ttaa  ddvvaa  lliijjeekkaa..  
  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
CCAATTTT  ssttuuddiijjaa  ((CCoommppaarriissoonn  ooff  AAMMDD  TTrreeaattmmeenntt  TTrriiaallss))  ssppoonnzzoorriirraannaa  oodd  aammeerriiĉĉkkoogg  
NNaacciioonnaallnnoogg  ooĉĉnnoogg  iinnssttiittuuttaa  ddaajjee  kkoonnaaĉĉnnee  ooddggoovvoorree  kkoojjii  jjee  lliijjeekk  ddjjeelloottvvoorrnniijjii  uu  
lliijjeeĉĉeennjjuu  vvllaaţţnnoogg  oobblliikkaa  sseenniillnnee  mmaakkuullaarrnnee  ddeeggeenneerraacciijjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  LLuucceennttiiss  vvss  AAvvaassttiinn  
AAuutthhoorrss::  MMiillaann  IIvvaanniiššeevviićć,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
IInn  tthhiiss  wwoorrkk  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  LLuucceennttiiss  ((rraanniibbiizzuummaabb))  aanndd  AAvvaassttiinn  ((bbeevvaacciizzuummaabb))  
aanndd  tthheeiirr  iinnddiiccaattiioonnss  ffoorr  iinnttrraavviittrreeaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  rreettiinnaall  ddiisseeaasseess  aarree  ggiivveenn..  
  
RReessuullttss::    
TThheeiirr  eeffffiiccaaccyy  rreellaatteedd  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  mmaaccuullaarr  
tthhiicckknneessss  iiss  ccoommppaarreedd..  
TThhee  eemmpphhaassiizzee  iiss  oonn  tthhee  ppoossssiibbllee  eeffffeecctt  ooff  aannttii--VVEEGGFF  tthheerraappyy  oonn  tthhee  ffeellllooww  uunnttrreeaatteedd  
eeyyee..  
OOccuullaarr  aanndd  ssyysstteemmiicc  ccoommpplliiccaattiioonnss  aarree  aannaallyysseedd..  
SSoommee  ccuurrrreenntt  EEuurrooppeeaann  ssttuuddiieess  wwhhiicchh  ccoommppaarree  tthhoossee  ttwwoo  ddrruuggss  aarree  sshhoowweenn..  
  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCAATTTT  ssttuuddyy  ((CCoommppaarriissoonn  ooff  AAMMDD  TTrreeaattmmeenntt  TTrriiaallss))  wwhhiicchh  iiss  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  
AAmmeerriiccaann  NNaattiioonnaall  EEyyee  IInnssttiittuuttee  ggiivveess  ffiinnaall  aannsswweerrss  wwhhiicchh  ddrruugg  iiss  bbeetttteerr  iinn  tthhee  
ttrreeaattmmeenntt  ooff  wweett  ffoorrmm  ooff  aaggee--rreellaatteedd  mmaaccuullaarr  ddeeggeenneerraattiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiillaann  IIvvaanniiššeevviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..ddrr..sscc..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  11,,  
2211  000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211//555566--440022  
FFAAXX::  002211//555566--440077  
EE--mmaaiill::  mmiillaann..iivvaanniisseevviicc@@kkbbsspplliitt..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3377..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  GGIIGGAANNTTOOPPAAPPIILLAARRNNII  KKOONNJJUUNNKKTTIIVVIITTIISS  UUZZRROOKKOOVVAANN  NNOOŠŠEENNJJEEMM  
KKOONNTTAAKKTTNNIIHH  LLEEĆĆAA--TTEERRAAPPIIJJSSKKII  PPRROOBBLLEEMM;;pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  GGrruubbeerr  BB..,,BBaarraaćć  JJ..,,BBaalloogg  SS..  
UUssttaannoovvaa::  OOddjjeell  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  KKBBCC  OOssiijjeekk  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
UU  rraadduu  jjee  pprriikkaazzaannoo  ppeett  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  ddiijjaaggnnoozzoomm  ggiiggaannttooppaappiillaarrnnoogg  kkoonnjjuunnkkttiivviittiissaa  
kkoojjii  ssuu  bbiillii  pprraaććeennii  ttiijjeekkoomm  ggooddiinnee  ddaannaa..OOddrreeĊĊeennaa  iimm  jjee  cceennttrraallnnaa  vviiddnnaa  
ooššttrriinnaa,,uuĉĉiinnjjeenn  bbiioommiikkrroosskkooppsskkii  pprreegglleedd  ttaarrzzaallnnee  ssppoojjnniiccee,,  eevveerrzziijjaa  
vvjjeeĊĊaa,,fflluuoorreesscceeiinnsskkii  tteesstt,,bbrriiss  kkoonnjjuunnkkttiivvee  nnaa  bbaakktteerriijjee,,gglljjiivviiccee  ii  kkllaammiiddiijjuu  ttee  cciittoolloošškkii  
bbrriiss  nnaa  eeoozziinnooffiillee..PPrroovveeddeennaa  jjee  tteerraappiijjaa  oodd  ttooppiiĉĉkkiihh  aannttiihhiissttaammiinniikkaa,,  kkoorrttiikkoosstteerrooiiddaa  
ddoo  nneesstteerrooiiddnniihh  aannttii--iinnffllaammaattoorrnniihh  lliijjeekkoovvaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaaššaa  jjee  ssttuuddiijjaa  uukkaazzaallaa  nnaa  zznnaattnnoo  ppoovvllaaĉĉeennjjee  ssiimmppttoommaa  bboolleessttii  nnaakkoonn  uuvvooĊĊeennjjaa  
ttooppiiĉĉkkiihh  nneesstteerrooiiddnniihh  aannttii--iinnffllaammaattoorrnniihh  lliijjeekkoovvaa  uu  tteerraappiijjuu..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
NNiijjeeddnnoo  ppoojjeeddiinnaaĉĉnnoo  ffaarrmmaakkoollooĉĉkkoo  lliijjeeĉĉeennjjee  nniijjee  ddoovvoolljjnnoo  uuĉĉiinnkkoovviittoo  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  
ggiiggaannttooppaappiillaarrnnoogg  kkoonnjjuunnkkttiivviittiissaa,,  ssttooggaa  jjee  tteerraappiijjsskkaa  ooddlluukkaa  nnaa  ppoojjeeddiinnoomm  
ooffttaallmmoolloogguu  vvooddeeććii  ssee  pprrvveennssttvveennoo  rriisskk--bbeenneeffiitt  mmeettooddoomm  zzaa  ssvvaakkooggaa  iinndduuvviidduuaallnnoogg  
ppaacciijjeennttaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCOONNTTAACCTT  LLEENNSS--IINNDDUUCCEEDD  GGIIAANNTT  PPAAPPIILLLLAARRYY  CCOONNJJUUNNKKTTIIVVIITTIISS;;TTHHEERRAAPPEEUUTTIICC  
PPRROOBBLLEEMM;;rreeppoorrtt  ooff  ffiivvee  ppaattiieennttss  
AAuutthhoorrss::  GGrruubbeerr  BB..,,BBaarraacc  JJ..,,BBaalloogg  SS..  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhttaallmmoollooggyy;;  KKBBCC  OOssiijjeekk  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
IInn  tthhiiss  ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn  ffiivvee  ppaattiieennttss  wwiitthh  tthhee  ddiiaaggnnoossee  ccoonnttaacctt  lleennss--iinndduucceess  
ggiiaanntt  ppaappiillllaarryy  ccoonnjjuunnccttiivviittiiss,,dduurriinngg  oonnee  yyeeaarr  ppeerriioodd..TThheeyy  aallll  uunnddeerrwweenntt  BBCCVVAA  
eexxaammiinnaattiioonn,,bbiioommiiccrroossccooppiicc  eevvaalluuaattiinn  ooff  tthhee  ttaarrssaall  ccoonnjjuunnccttiivvaa,,lliidd  
eevveerrssiioonn,,fflluuoorreesscceeiinn  ssttrraaiinniinngg  tteesstt..WWee  mmaaddee  ccoonnjjuunnccttiivvaall  sswwaabb  ffoorr  
bbaacctteerriiaallss,,ffuunnggeess,,CCllaammyyddiiaa  aanndd  cciittoollooggiicc  sswwaabb  ffooff  eeoossiinnoopphhiilleess..  
  
RReessuullttss::    
OOuurr  ssttuuddyy  rreeppoorrtteedd  aa  ggrreeaatt  rreedduuccttiioonn  ooff  ssyymmppttoommss  ooff  GGPPCC  ffoorr  tthhee  ppaattiieennttss  ttrreeaatteedd  
wwiitthh  ttooppiiccaall  NNSSAAIIDDss,,  aafftteerr  ccoorrttiiccoosstteerrooiiddaall  tthheerraappyy..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
NNoo  pphhaarrmmaaccoollooggiicc  ttrreeaattmmeenntt  aalloonnee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiisstteennttllyy  eeffffeeccttiivvee  iinn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  
GGPPCC..WWee  lleeaavvee  tthheerraappeeuuttiicc  ddeecciissiioonn  ttoo  eevveerryy  ssiinnggee  oopphhttaallmmoollooggyysstt  bbuutt  pprriimmaarryy  
lleeaaddiinngg  bbyy  iinndduuvviidduuaall  bbeenneeffiitt--rriisskk  rraattiioo  ooff  eeaacchh  ppaattiieenntt..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  BBaarrbbaarraa  GGrruubbeerr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd  UUssttaannoovvaa  
//  IInnssttiittuuttiioonn::  OOddjjeell  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,KKBBCC  OOssiijjeekk  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSjjeennjjaakk  55,,  3311  000000  
OOssiijjeekk  TTeell  //  PPhhoonnee::  003311//557744--772299  
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FFAAXX::  003311//557744--772299  
EE--mmaaiill::  ddrr..bbaarrbbaarraaggrruubbeerr@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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3388..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPLLAANNOOCCEELLUULLAARRNNII  KKAARRCCIINNOOMM  SSPPOOJJNNIICCEE  II  RROOŢŢNNIICCEE  --  PPRRIIKKAAZZ  SSLLUUĈĈAAJJAA  
AAuuttoorrii::  MMoottuuššiićć  RRaannkkaa,,  ŠŠaarriićć  BBoorrnnaa,,  BBrrzzoovviićć  ŠŠaarriićć  VVllaattkkaa  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPaacciijjeenntt  uu  ddoobbii  oodd  7722  ggooddiinnee  ddoollaazzii  uu  nnaaššuu  uussttaannoovvuu  rraaddii  ttvvoorrbbee  nnaa  ssppoojjnniiccii  ii  rrooţţnniiccii  
ddeessnnoogg  ookkaa..  UUnnaattrraagg  ggooddiinnuu  ddaannaa  pprriimmiijjeettiioo  jjee  ssllaabblljjeennjjee  vviiddaa  nnaa  iissttoomm  ookkuu..  DDrruuggee  
ooffttaallmmoolloošškkee  tteeggoobbee  nniijjee  iimmaaoo..  IIzz  aannaammnneezzee  ssee  ddoozznnaajjee  ddaa  ppaacciijjeenntt  ţţiivvii  uuzz  mmoorree  ii  
bbaavvii  ssee  rriibbaarrssttvvoomm..  UUnnaattrraagg  22  ggooddiinnee  nnaa  tteerraappiijjii  zzbboogg  ššeeććeerrnnee  bboolleessttii  ii  aarrtteerriijjsskkee  
hhiippeerrtteennzziijjee,,  aa  ttaakkooĊĊeerr  pprriijjee  22  ggooddiinnee  pprreebboolliioo  mmooţţddaannii  uuddaarr..    
NNaajjbboolljjee  kkoorriiggiirraannaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaa  ddeessnnoomm  ookkuu  bbiillaa  jjee  00,,55,,  aa  nnaa  lliijjeevvoomm  ookkuu  11,,00..  
IInnttrraaookkuullaarrnnii  ttllaakk  jjee  iizznnoossiioo  oobboossttrraannoo  1177mmmmHHgg..  BBiioommiikkrroosskkooppiijjoomm  uuttvvrrddii  ssee  
ssiivvoobbiijjeellaa  ttvvoorrbbaa  nnaa  bbuullbbaarrnnoojj  ssppoojjnniiccii  vveelliiĉĉiinnee  44xx44mmmm..  OOdd  ttee  oossnnoovvnnee  ttvvoorrbbee  ššiirree  ssee  
ddvvaa  rreeţţnnjjaa  nnaa  rrooţţnniiccuu,,  ddoonnjjii  uuzz  lliimmbbuuss  rrooţţnniiccee  oodd  77--99hh,,  aa  ggoorrnnjjii,,  vveeććii  rreeţţaannjj  
ddjjeelloommiiĉĉnnoo  pprreekkrriivvaa  zzjjeenniiĉĉnnii  oottvvoorr..  NNaa  ssttrraaţţnnjjeemm  sseeggmmeennttuu  uuttvvrrĊĊeennaa  jjee  tteekk  ppooĉĉeettnnaa  
ddiijjaabbeettiiĉĉkkaa  rreettiinnooppaattiijjaa..  SS  oobbzziirroomm  nnaa  kklliinniiĉĉkkii  aassppeekktt  ttvvoorrbbee  kkoodd  ppaacciijjeennttaa  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  
ffoottooddookkuummeennttaacciijjaa  ii  FFAAGG  pprreeddnnjjeegg  sseeggmmeennttaa  ookkaa  kkoojjii  jjee  ppookkaazzaaoo  bbooggaattuu  ppaattoolloošškkuu  
vvaasskkuullaarriizziirraannoosstt  ttvvoorrbbee  nnaa  ssppoojjnniiccii..  PPoossttaavvlljjeennaa  jjee  kklliinniiĉĉkkaa  ssuummnnjjaa  nnaa  ppllaannoocceelluullaarrnnii  
kkaarrcciinnoomm  ssppoojjnniiccee  ii  rrooţţnniiccee  ttee  ssee  ooddlluuĉĉiilloo  uuĉĉiinniittii  eekksscciizziijjuu  ttvvoorrbbee..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  eekksscciizziijjaa  ttuummoorrsskkee  ttvvoorrbbee  ssaa  zzaahhvvaaććaannjjeemm  22  mmmm  zzddrraavvee  ssppoojjnniiccee..  TTvvoorrbbaa  
rrooţţnniiccee  jjee  llaaggaannoo  ssaassttrruuggaannaa  ss  oobbzziirroomm  ddaa  nniissuu  bbiillii  zzaahhvvaaććeennii  dduubblljjii  sslloojjeevvii  rrooţţnniiccee..  
NNaa  kkrraajjuu  ooppeerraacciijjee  jjee  aapplliicciirraann  MMiittoommyycciinn--CC  00..44  mmgg//mmll  uu  ttrraajjaannjjuu  oodd  55  mmiinnuuttaa  nnaa  
lleeţţiiššttee  ssaammoogg  ttuummoorraa  nnaa  ssppoojjnniiccii..  UUzzoorraakk  jjee  ppoossllaann  nnaa  ppaattoohhiissttoolloošškkuu  aannaalliizzuu  kkoojjaa  jjee  
ppoottvvrrddiillaa  ppllaannoocceelluullaarrnnii  kkaarrcciinnoomm  ssppoojjnniiccee..  MMjjeesseecc  ddaannaa  ppoossttooppeerraattiivvnnoo  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  
nnaa  ddeessnnoomm  ookkuu  bbiillaa  jjee  11,,00..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
KKoodd  ssvvaakkee  ttvvoorrbbee  ssppoojjnniiccee  uu  ddiiffeerreenncciijjaallnnoojj  ddiijjaaggnnoozzii  oossiimm  bbeenniiggnniihh  ttvvoorrbbii  ppooppuutt  
pptteerrggiijjaa  iillii  aattiippiiĉĉnnoogg  ssppoojjnniiĉĉkkoogg  ppaappiilloommaa  ttrreebbaalloo  bbii  rraazzmmiiššlljjaattii  ii  oo  zznnaattnnoo  mmaalliiggnniijjiimm  
ttvvoorrbbaammaa  kkaaoo  ššttoo  ssuu  aammeellaannoottiiĉĉnnii  mmeellaannoomm  iillii  ppllaannoocceelluullaarrnnii  kkaarrcciinnoomm  ssppoojjnniiccee  kkaaoo  uu  
oovvddjjee  pprriikkaazzaannoomm  sslluuĉĉaajjuu..  NNaa  vvrriijjeemmee  oottkkrriivveennii  aammeellaannoottiiĉĉnnii  mmeellaannoomm  iillii  
ppllaannoocceelluullaarrnnii  kkaarrcciinnoomm  ssppoojjnniiccee  ttaakkooĊĊeerr  iimmaajjuu  jjaakkoo  ddoobbrruu  pprrooggnnoozzuu..    
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  AA  CCAASSEE  OOFF  SSQQUUAAMMOOUUSS  CCEELLLL  CCAARRCCIINNOOMMAA  OOFF  CCOONNJJUUNNCCTTIIVVAA  AANNDD  CCOORRNNEEAA  
AAuutthhoorrss::  MMoottuuššiićć  RRaannkkaa,,  ŠŠaarriićć  BBoorrnnaa,,  BBrrzzoovviićć  ŠŠaarriićć  VVllaattkkaa  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall    „„SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
  AA  7722--yyeeaarr  oolldd  ppaattiieenntt  ccoommeess  ttoo  oouurr  ddeeppaarrtteemmeenntt  hhaavviinngg  aa  ttuummoorr  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa  aanndd  
ccoorrnneeaa..  HHee  nnoottiicceedd  ddiimmiinnuuttiioonn  ooff  VVAA  iinn  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr,,  wwiitthhoouutt  aannyy    ootthheerr  
oopphhtthhaallmmoollooggiicc  pprroobblleemm..  WWee  ffoouunndd  oouutt  ffrroomm  hhiiss  ggeenneerraall  hhiissttoorryy  tthhaatt  hhee  lliivveess  bbyy  tthhee  
sseeaa  aanndd  tthhaatt  hhee  iiss  aa  ffiisshheerrmmaann..  FFoorr  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  hhee  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivviinngg  aa  
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tthheerraappyy  ffoorr  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  aanndd  aarrtteerriiaall  hhyyppeerrtteennssiioonn..  TTwwoo  yyeeaarrss  aaggoo  hhee  ssuuffffeerreedd  aa  
cceerreebbrroovvaassccuullaarr  iinnssuulltt..    
UUppoonn  aaddmmiissssiioonn,,  BBCCVVAA  ooff  tthhee  RRAA  wwaass  00,,55,,  LLEE  11,,00..  IInnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  wwaass  wwiitthhiinn  
nnoorrmmaall  rraannggee,,  1177mmmmHHgg  oonn  bbootthh  eeyyeess..  BBiioommiiccrroossccooppiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  rreevveeaalleedd  ggrraayy--
wwhhiittee  ttuummoorr  ooff  bbuullbbaarr  ccoonnjjuunnccttiivvaa  mmeessaauurriinngg  44xx44mmmm..  TTwwoo  ffllaappss  eexxtteenndd  ffrroomm  tthhaatt  
bbaassee  ttuummoorr  oonnttoo  tthhee  ccoorrnneeaa,,  tthhee  lloowweerr  oonnee  bbyy  tthhee  lliimmbbuuss  ooff  ccoorrnneeaa  ffrroomm  77--99hh,,  aanndd  
tthhee  uuppppeerr,,  bbiiggggeerr  oonnee,,  ppaarrttllyy  ccoovveerrss  ppuuppiillaarr  aappeerrttuurree..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  
ppoosstteerriioorr  sseeggmmeenntt  rreevveeaalleedd  aa  mmiilldd  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  cclliinniiccaall  aassppeecctt  
ooff  ttuummoorr,,  wwee  hhaavvee  mmaaddee  pphhoottoo--ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  ppeerrffoommeedd  fflluuoorreesscceeiinn  
aannggiiooggrraapphhyy  ooff  tthhee  aanntteerriioorr  sseeggmmeenntt  wwhhiicchh  sshhoowweedd  rriicchh  ppaatthhoollooggiiccaall  vvaassccuullaarriissaattiioonn  
ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaall  ttuummoorr..  WWee  hhaavvee  ddeecciiddeedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aann  eexxcciissiioonn  ooff  tthhee  ttuummoorr  dduuee  ttoo  
tthhee  cclliinniiccaall  ssuussppiicciioonn  ooff  ssqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa  aanndd  ccoorrnneeaa..  
  
  
RReessuullttss::    
SSuurrggiiccaall  eexxcciissiioonn  ooff  ttuummoorr  wwiitthh  22mmmm  ooff  tthhee  hheeaalltthhyy  ccoonnjjuunnccttiivvaa  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd..  
TTuummoorr  ooff  ccoorrnneeaa  wwaass  eeaassiillyy  ppeeeelleedd  ooff  bbeeccaauussee  nnoo  ddeeeeppeerr  sseeggmmeennttss  ooff  ccoorrnneeaa  wweerree  
iinnvvoollvveedd..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  ooppeerraattiioonn  MMiittoommyycciinn--CC  00,,44mmgg//mmLL  wwaass  aapppplliieedd  oonn  tthhee  
ccoonnjjuunnccttiivvaall  ttuummoorroouuss  bbeedd  ffoorr  55  mmiinnuutteess..  PPaatthhoohhyyssttoollooggiiccaall  ddiiaaggnnoossiiss  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  
ssqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa..  OOnnee  mmoonntthh  ppoossttooppeerraattiivvllyy  VVAA  ooff  tthhee  RRAA  
iimmpprroovveedd  ttoo  11,,00..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
EEvveerryy  ttuummoorr  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa  bbeessiiddee  bbeenniiggnn  ffoorrmmaattiioonnss  lliikkee  pptteerryyggiiuumm  aanndd  aattyyppiiccaall  
ccoonnjjuunnccttiivvaall  ppaappiilllloommaa  mmuusstt  rraaiissee  aa  ssuussppiicciioonn  ffoorr  aa  mmoorree  sseerriioouuss  ccoonnddiittiioonn  lliikkee  
aammeellaannoottiicc  mmeellaannoommaa  oorr  ssqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa  aass  sshhoowweedd  iinn  tthhiiss  
ccaassee  rreeppoorrtt..  AAmmeellaannoottiicc  mmeellaannoommaa  aanndd  ssqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  ooff  ccoonnjjuunnccttiivvaa  
ddiiaaggnnoosseedd  iinn  ttiimmee  aallssoo  hhaavvee  vveerryy  ggoooodd  pprrooggnnoossiiss..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  RRaannkkaa  MMoottuuššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ssppeecciijjaalliizzaanntt  
ooffttaallmmoollooggiijjee  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKrriiţţaanniiććeevvaa  77,,  ZZaaggrreebb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  009911//33771122--992288  
FFAAXX::  0011//44776655--555566  
EE--mmaaiill::  rraannkkaa@@uunniitteeddeexxppeerrttss..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 

 

 

 

 

 

 

 



Page 67 of 176 

 

3399..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUllooggaa  MMRR  uu  ddiiffeerreenncciijjaallnnoojj  ddiijjaaggnnoossttiiccii  ppaattoollooggiijjee  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  
AAuuttoorrii::  ddrr..  IIvvaann  ŠŠkkeeggrroo,,  pprrooff..  ddrr..  sscc..  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  ddrr..  sscc..  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPaacciijjeenntt  11993377..gg  ddoollaazzii  nnaaddlleeţţnnoomm  ooffttaallmmoolloogguu  zzbboogg  ggllaavvoobboolljjaa  lliijjeevvoo  tteemmppoorraallnnoo  ii  
ddvvoosslliikkaa..  NNaa  pprrvvoomm  pprreegglleedduu  ssee  nnaallaazzii  uurreeddnnaa  bbuullbboommoottoorriikkaa,,  aallii  jjaavvlljjaa  ddvvoosslliikkee  
pprriilliikkoomm  ppoogglleeddaa  lliijjeevvoo  ggoorree..  VVOODD::  cccc  ++11..5500  DDsspphh  ==  00..88;;  VVOOSS::  cccc  ++22..0000  DDsspphh  ==  00..66,,  
oossiimm  ppooĉĉeettnniihh  kkoorrttiikkaallnniihh  mmrreennaa,,  oossttaallii  nnaallaazzii  ssuu  bbiillii  uurreeddnnii..  NNeeuurroolloošškkii  ssttaattuuss  jjee  bbiioo  
uurreeddaann..  NNaakkoonn  44  ddaannaa  ppoonnoovvnnoo  ssee  jjaavvlljjaa  ooffttaallmmoolloogguu  kkaadd  ssee  nnaallaazzee  bbiinnookkuullaarrnnee  
ddvvoosslliikkee  pprrii  ppoogglleedduu  ddeessnnoo  ddoolljjee  uuzz  oossttaallii  ssttaattuuss  iissttii  kkaaoo  pprriilliikkoomm  pprrvvoogg  ddoollaasskkaa..  NNaa  
MMSSCCTT--uu  ssee  uu  ddeessnnoojj  oorrbbiittii  ss  mmeeddiijjaallnnee  ssttrraannee  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  nnaaĊĊee  mmeekkoottkkiivvnnaa  ttvvoorrbbaa  
pprroommjjeerraa  ookkoo  22mmmm  nneeooddvvoojjiivvaa  oodd  ţţiivvccaa,,  oottvvoorreennee  eettiioollooggiijjee..  PPaacciijjeenntt  jjee  zzaattiimm  
pprriimmlljjeenn  nnaa  KKlliinniikkuu  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  ZZaaggrreebb  nnaa  ddaalljjnnjjuu  oobbrraadduu..  PPrrii  pprriijjeemmuu  
uuĉĉiinnjjeennaa  mmuu  jjee  oobbrraaddaa  ((VVEEPP,,  VVPP  OOccttooppuuss  990000GG  ii  kkiinneettiiĉĉkkii  pprrooggrraamm))  ii  MMRR  mmoozzggaa  ii  
oorrbbiittaa..  MMRR  nnee  ppookkaazzuujjee  ppaattoolloošškkii  eekkssppaannzziivvnnii  pprroocceess  uu  oorrbbiittii,,  aallii  ssee  ooppiissuujjuu  bbrroojjnnii  
mmrrlljjaassttii  hhiippeerriinntteennzziitteettii  oobboossttrraannoo  ffrroonnttooppaarriijjeettaallnnoo  uu  ssuubbkkoorrttiikkaallnnoojj  ii  
ppeerriivveennttrriikkuullaarrnnoojj  bbiijjeelloojj  ttvvaarrii  ss  tteennddeenncciijjoomm  kkoonnfflluuiirraannjjaa  kkoojjii  ooddggoovvaarraajjuu  
pprroommjjeennaammaa  uu  sskkllooppuu  mmiikkrrooaannggiiooppaattiijjee..  PPaacciijjeennttuu  jjee  ppoonnoovvlljjeennaa  oobbrraaddaa  ii  nnaaĊĊeenn  jjee  
ooppoorraavvaakk  uu  ooddnnoossuu  nnaa  pprreetthhooddnnaa  tteessttiirraannjjaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPaacciijjeenntt  ssee  jjaavviioo  nnaaddlleeţţnnoomm  ooffttaallmmoolloogguu  ssaa  ssiimmppttoommiimmaa  ttuummoorraa  uu  oorrbbiittii..  MMSSCCTT  
ssuuggeerriirraa  ttuummoorr  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa..  NNaappoosslliijjeettkkuu  MMRR  oottkkllaannjjaa  ssuummnnjjuu  nnaa  ttmm  ddeessnnoogg  
ooppttiikkuussaa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
MMRR  jjee  nneezzaammjjeennjjiivvaa  mmeettooddaa  uu  ddiiffeerreenncciijjaallnnoojj  ddiijjaaggnnoossttiiccii  ii  oobbrraaddii  ppaattoollooggiijjee  vviiddnnoogg  
ţţiivvccaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  TThhee  rroollee  ooff  MMRRII  iinn  tthhee  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  ppaatthhoollooggyy  ooff  tthhee  ooppttiicc  nneerrvvee  
AAuutthhoorrss::  ddrr..  IIvvaann  ŠŠkkeeggrroo,,  pprrooff..  ddrr..  sscc..  BBrraanniimmiirr  CCeerroovvsskkii,,  ddrr..  sscc..  TToommiissllaavv  VViiddoovviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  aanndd  
mmeetthhooddss::    
TThhee  ppaattiieenntt  ((11993377..))  ccoommeess  ttoo  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  bbeeccaauussee  ooff  lleefftt  tteemmppoorraall  hheeaaddaacchhee  aanndd  
ddiippllooppiiaa..  OOnn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssppeeccttiioonn,,  nnoorrmmaall  eeyyee  mmoovveemmeennttss  wweerree  ffoouunndd,,  bbuutt  aallssoo  ddoouubbllee  
vviissiioonn  wwhheenn  llooookkiinngg  tthhee  ttoopp  lleefftt..  VVOODD::  cccc  ==  00..88  ++11..5500  DDsspphh;;  VVOOSS::  ++22..0000  DDsspphh  cccc  ==  
00..66,,  eexxcceepptt  tthhee  iinniittiiaall  ccoorrttiiccaall  ccaattaarraaccttss,,  ootthheerr  ffiinnddiinnggss  wweerree  nnoorrmmaall..  NNeeuurroollooggiiccaall  
ssttaattuuss  wwaass  nnoorrmmaall..  AAfftteerr  44  ddaayyss  hhee  ccoommeess  aaggaaiinn  ttoo  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  wwhheenn  tthheeyy  ffoouunndd  
bbiinnooccuullaarr  ddoouubbllee  vviissiioonn  wwhheenn  llooookkiinngg  rriigghhtt  ddoowwnn,,  tthhee  ootthheerr  ssttaattuuss  rreemmaaiinneedd  tthhee  ssaammee  
aass  oonn  tthhee  ffiirrsstt  aarrrriivvaall..  OOnn  MMSSCCTT  iinn  tthhee  rriigghhtt  mmeeddiiaall  oorrbbiitt  wwiitthh  tthhee  ooppttiicc  nneerrvvee  iiss  ffoouunndd  
ssoofftt  ttiissssuuee  lleessiioonn  ddiiaammeetteerr  ooff  aabboouutt  22mmmm  wwhhiicchh  iiss  iinnsseeppaarraabbllee  ffrroomm  tthhee  nneerrvvee  aanndd  iiss  
ooppeenneedd  eettiioollooggyy..  TThhee  ppaattiieenntt  wwaass  tthheenn  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ZZaaggrreebb  ffoorr  ffuurrtthheerr  ttrreeaattmmeenntt..  OOnn  aaddmmiissssiioonn,,  hhee  
uunnddeerrwweenntt  tteessttss  ((VVEEPP,,  OOccttooppuuss  990000GG  aanndd  kkiinneettiicc  pprrooggrraamm))  aanndd  MMRRII  ooff  tthhee  bbrraaiinn  aanndd  
oorrbbiittss..  MMRRII  sshhoowwss  nnoo  ppaatthhoollooggiiccaall  eexxppaannssiioonn  pprroocceessss  iinn  tthhee  oorrbbiitt,,  bbuutt  ddeessccrriibbeess  mmaannyy  
bblloottcchhyy  hhyyppeerriinntteennssiittiieess  bbiillaatteerraallllyy  iinn  ffrroonnttooppaarriieettaall  ssuubbccoorrttiiccaall  aanndd  ppeerriivveennttrriiccuullaarr  
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wwhhiittee  mmaatttteerr,,  tthhaatt  ccoorrrreessppoonnddss  lliikkee  cchhaannggeess  iinn  mmiiccrrooaannggiiooppaatthhyy..  TThhee  ppaattiieenntt  hhaass  
rreeppeeaatteedd  tteessttss  aanndd  rreeccoovveerryy  wwaass  ffoouunndd  ccoommppaarreedd  ttoo  pprreevviioouuss  tteessttiinnggss..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ppaattiieenntt  wweenntt  ttoo  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  wwiitthh  ssyymmppttoommss  ooff  ttuummoorr  iinn  tthhee  oorrbbiitt..  MMSSCCTT  
ssuuggggeessttss  aa  ttuummoorr  ooff  tthhee  ooppttiicc  nneerrvvee..  FFiinnaallllyy,,  MMRRII  eelliimmiinnaatteess  ssuussppiicciioonn  ooff  ttuummoorr  ooff  tthhee  
rriigghhtt  ooppttiicc  nneerrvvee..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
MMRRII  iiss  aann  iinnddiissppeennssaabbllee  mmeetthhoodd  ffoorr  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  
ppaatthhoollooggiieess  ooff  tthhee  ooppttiicc  nneerrvvee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIvvaann  ŠŠkkeeggrroo  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  112222,,  1100000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  9955  99001155  664422  
FFAAXX::  ++338855  11  33775588  229900  
EE--mmaaiill::  iivvaannsskkeeggrroo@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4400..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUDDOOBBNNOOSSTT  NNAAKKOONN  KKOORRIIŠŠTTEENNJJAA  KKAAPPII  ZZAA  OOVVLLAAŢŢAAVVAANNJJEE  OOKKAA  SS  HHPP  GGUUAARROOMM  
II  SSOORRBBIITTOOLLOOMM  KKOODD  NNOOSSIIOOCCAA  KKOONNTTAAKKTTNNIIHH  LLEEĆĆAA::  66  TTJJEEDDAANNAA  PPRRAAĆĆEENNJJAA  
AAuuttoorrii::  TTaajjaannaa  AAbbrraammoovviićć--KKaannddţţiijjaa,,  SSaannjjaa  NNjjiirriićć,,  IIggoorr  PPeettrriiĉĉeekk  
UUssttaannoovvaa::  PPoolliikklliinniikkaa  MMeeddiiccoo  RRiijjeekkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOssaammnnaaeesstt  ((1188))  ppaacciijjeennaattaa  ((3366  ooĉĉiijjuu))  uukklljjuuĉĉeennoo  jjee  uu  66--ttjjeeddnnuu  pprroossppeekkttiivvnnuu,,  ssttuuddiijjuu  ss  
ppoozznnaattiimm  nnaazziivvoomm  kkaappii  zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  bbeezz  kkoonnttrroollnnee  sskkuuppiinnee..  IIzzaabbrraannii  ssuu  
ppaacciijjeennttii  kkoojjii  nniissuu  kkoorriissttiillii  kkaappii  zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  nnaajjmmaannjjee  22  ttjjeeddnnaa  pprriijjee  pprrvvoogg  
pprreegglleeddaa  --  zzbboogg  ttooggaa  nniijjee  bbiioo  ppoottrreebbaann  \\""wwaasshh  oouutt  ppeerriioodd\\""..  NNaa  pprrvvoomm  pprreegglleedduu  ((4466  
ppaacciijjeennaattaa  uukkuuppnnoo))  ssuu  pprreegglleeddaannii  ssvvii  nnoossiiooccii  kkoonnttaakkttnniihh  kkoojjii  ssuu  ddooššllii  nnaa  rreeddoovvnnuu  
kkoonnttrroolluu  ttiijjeekkoomm  22  ttjjeeddnnaa  rraazzddoobblljjaa  uukklljjuuĉĉiivvaannjjaa  ((ssccrreeeenniinnggaa))--  ttrraaţţeennii  ssuu  ssiimmppttoommii  
ssuuhhoogg  ookkaa  kkaakkoo  bbii  iisskklljjuuĉĉiillii  nnoossiiooccee  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  bbeezz  ssuuhhoogg  ookkaa  ((2288))..  DDrruuggii  kkrriitteerriijj  
uukklljjuuĉĉeennjjaa  bbiilloo  jjee  iisskkuussttvvoo  nnoossiiooccaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  --  nnaajjmmaannjjee  66  mmjjeesseeccii  iisskkuussttvvaa  
pprriijjee  pprreegglleeddaa  uukklljjuuĉĉeennjjaa..  SSvvii  uukklljjuuĉĉeennii  ppaacciijjeennttii  nnoossiiooccii  ssuu  iissttee  ii  ttoo  jjeeddnnee  vvrrssttee  
kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa..  PPaacciijjeennttii  ssuu  uuppuuććeennii  nnaa  ddoozziirraannjjee  kkaappii  zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  ss  HHPP  
gguuaarroomm  ii  ssoorrbbiittoolloomm  BBIIDD  1155  mmiinnuuttaa  pprriijjee  ssttaavvlljjaannjjaa  uujjuuttrroo  ii  nnaakkoonn  sskkiiddaannjjaa  ccll  
nnaavveeĉĉeerr..  
EElliimmiinnaacciijjsskkii  pprreegglleedd  nnaa  ppooĉĉeettkkuu  ssaassttoojjii  ssee  oodd  sseerriijjee  ppiittaannjjaa  oo  iisskkuussttvvuu  nnooššeennjjaa  
kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  ppoojjeeddiinnoogg  ppaacciijjeennttaa..  OOffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd  uukklljjuuĉĉiioo  jjee  pprreegglleedd  vviiddnnee  
ooššttrriinnee,,  pprreegglleedd  nnaa  bbiioommiikkrroosskkooppuu  ii  TTBBUUTT  ((nnaa  ppooĉĉeettkkuu,,  nnaakkoonn  33  ii  66  ttjjeeddaannaa))..  PPrraattiillii  
ssmmoo  pprroossjjeeĉĉnnoo  vvrriijjeemmee  nnooššeennjjaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  uu  ddaannuu  nnaa  ppooĉĉeettkkuu,,  nnaakkoonn  33  ii  66  
zzttjjeeddaannaa..  LLiikkeerrttoovvaa  sskkaallaa  ppiittaannjjaa  pprrooccjjeennee  uuddoobbnnoossttii  nnooššeennjjaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  oodd  11  
((mmiinn))  ddoo  55  ((mmaaxx))  bbooddoovvaa  kkoorriišštteennaa  jjee  zzaa  pprrooccjjeennuu  uuĉĉiinnkkaa  66  ttjjeeddnnoogg  uukkaappaavvaannjjaa  kkaappii  
zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  ss  HHPP  GGuuaarroomm  ii  ssoorrbbiittoolloomm..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPuubblliikkaacciijjee  ssuuggeerriirraajjuu  ddaa  kkaappii  zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  ss  HHPP  GGuuaarroomm  ii  ssoorrbbiittoolloomm  zznnaaĉĉaajjnnoo  
ppoovveeććaavvaa  uuddoobbnnoosstt  nnooššeennjjaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa,,  ppoosseebbnnoo  nnaa  kkrraajjuu  ddaannaa..  UU  nnaaššoojj  ssttuuddiijjii  
pprroossjjeeĉĉnnoo  vvrriijjeemmee  nnooššeennjjaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  pprroodduulljjiilloo  ssee  zzaa  22..55  ssaattaa  ddoo  33..  ttjjeeddnnaa  ii  zzaa  
33..44  ssaattaa  uu  66  ttjjeeddnnuu..  UUddoobbnnoosstt  kkoodd  nnooššeennjjaa  kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa::  pprroommjjeennaa  oodd  4400%%  
nneezzaaddoovvoolljjnniihh  ppaacciijjeennaattaa  nnaa  9900%%  zzaaddoovvoolljjnniihh..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
KKaappii  zzaa  oovvllaaţţaavvaannjjee  ookkaa  ss  HHPP  GGuuaarroomm  ii    ssoorrbbiittoolloomm    uukkaappaavvaannee  BBIIDD  kkoodd  nnoossiiooccaa  
kkoonnttaakkttnniihh  lleeććaa  ppoovveeććaavvaajjuu  uuddoobbnnoosstt  ((ssaattii  pprroodduulljjeennjjaa  nnooššeennjjaa  lleeććaa)),,  ii  uukkllaannjjaajjuu  
ssiimmppttoommee  ssuuhhoogg  ookkaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCOOMMFFOORRTT  WWIITTHH  LLUUBBRRIICCAANNTT  EEYYEE  DDRROOPPSS  WWIITTHH  HHPP  GGUUAARR  AANNDD  SSOORRBBIITTOOLL  IINN  
CCOONNTTAACCTT  LLEENNSS  WWEEAARRIINNGG  PPAATTIIEENNTTSS::  AA  SSIIXX  WWEEEEKK  FFOOLLLLOOWW  UUPP  
AAuutthhoorrss::  TTaajjaannaa  AAbbrraammoovviićć--KKaannddţţiijjaa,,  SSaannjjaa  NNjjiirriićć,,  IIggoorr  PPeettrriiĉĉeekk  
IInnssttiittuuttiioonn::  PPoolliikklliinniikkaa  MMeeddiiccoo  RRiijjeekkaa  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
EEvvaalluuaattiioonn  wwhheetthheerr  ppaattiieennttss  ddaaiillyy  ccll  wweeaarriinngg  eexxppeerriieennccee  ccaann  bbee  iimmpprroovveedd  wwiitthh  
lluubbrriiccaanntt  eeyyee  ddrrooppss  wwiitthh  HHPP  GGuuaarr  aanndd  ssoorrbbiittooll  aapppplliiccaattiioonn  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  ssoofftt  
ccoonnttaacctt  lleennss  ((ccll))  wweeaarr..  
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MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddss::  EEiigghhtteeeenn  ((1188))  ppaattiieennttss  ((3366  eeyyeess))  wweerree  eennrroolllleedd  iinn  66--wweeeekk  
pprroossppeeccttiivvee,,  ooppeenn  llaabbllee  ssttuuddyy  wwiitthhoouutt  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  SSeelleecctteedd  wweerree  ppaattiieennttss  wwhhoo  ddiidd  
nnoott  uussee  aannyy  aarrttiiffiicciiaall  tteeaarrss  aatt  lleeaasstt  22  wweeeekkss  pprriioorr  ssccrreeeenniinngg  eexxaamm  --  tthhaatt  eelliimmiinnaatteedd  
nneeeedd  ffoorr  wwaasshh  oouutt  ppeerriioodd..  AAtt  bbaasseelliinnee  aallll  ccll  wweeaarriinngg  ppaattiieennttss((4466  ppaattiieennttss  iinn  ttoottaall  wweerree  
ssccrreeeenneedd))  wwhhoo  eenntteerreedd  pphhyyssiicciiaannss  ooffffiiccee  iinn  22  wweeeekkss  eennrroolllleemmeenntt  ppeerriioodd  wweerree  
ssccrreeeenneedd  ffoorr  ddrryy  eeyyee  ssyymmppttoommss  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxcclluuddee  tthhoossee  wwiitthh  nnoo  ddrryy  eeyyee  ssyymmppttoommss  
oorr  ccoommppllaaiinnttss  rreellaatteedd  ttoo  ddrryy  eeyyee  ((2288  ppaattiieennttss))..  SSeeccoonndd  eennrroolllleemmeenntt  ccrriitteerriiaa  wwaass  
eexxppeerriieennccee  ccll  iinn  wweeaarree  --  aatt  lleeaasstt  66  mmoonntthhss  eexxppeerriieennccee  bbeeffoorree  ssccrreeeenniinngg  eexxaamm..  AAllll  
eennrroolllleedd  ppaattiieennttss  uusseedd  oonnllyy  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  ccll..  PPaattiieennttss  wweerree  iinnssttrruucctteedd  ttoo  
ddoossee  BBIIDD  lluubbrriiccaanntt  eeyyee  ddrrooppss  wwiitthh  HHPP  gguuaarr  aanndd  ssoorrbbiittooll  1155  mmiinnuutteess  pprriioorr  ttoo  ccll  
iinnsseerrttiioonn  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  aafftteerr  ccll  rreemmoovvaall  iinn  tthhee  eevveenniinngg..  
TThhee  ddrryy  eeyyee  eelliimmiinnaattiioonn  ssccrreeeenniinngg  aatt  bbaasseelliinnee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  sseerriieess  ooff  qquueessttiioonnss  oonn  
ppaattiieenntt  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy  rreellaatteedd  ttoo  wweeaarriinngg  ccll..  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  eexxaamm  iinncclluuddeedd  vviissuuaall  
aaccuuiittyy,,  bbiioommiiccrroossccooppiicc  ffiinnddiinnggss  aanndd  TTBBUUTT  ((bbaasseelliinnee,,  33  aanndd  66  wweeeekkss  ccoonnttrrooll))..  WWee  
ffoolllloowweedd  uupp  mmeeaann  ccll  wweeaarr  ttiimmee  iinn  aa  ddaayy  aatt  bbaasseelliinnee,,  aafftteerr  33  aanndd  66  wweeeekkss..  TThhee  55--ppooiinntt  
LLiikkeerrtt  ssccaalleedd  qquueessttiioonnss  wweerree  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  66  wweeeekkss  ddrryy  eeyyee  tthheerraappyy//  
lluubbrriiccaattiinngg  eeyyee  ddrrooppss  wwiitthh  HHPP  GGuuaarr  aanndd  ssoorrbbiittooll  iimmpprroovveedd  ccll  wweeaarriinngg  ccoommffoorrtt..  
  
RReessuullttss::    
PPuubblliiccaattiioonnss  ssuuggggeesstt  lluubbrriiccaanntt  eeyyee  ddrrooppss  wwiitthh  HHPP  GGuuaarr  aanndd  ssoorrbbiittooll  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  
iinnccrreeaassee  tthhee  ccoommffoorrtt  ooff  wweeaarriinngg  ccll  ,,  eessppeecciiaallllyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy..  IInn  oouurr  ssttuuddyy  
mmeeaann  ccll  wweeaarree  eexxtteennssiioonn  mmeeaassuurreedd  wwaass  22..55  hhrrss  bbyy  wweeeekk  33  aanndd  33..44  hhrrss  bbyy  wweeeekk  66..  
CCoommffoorrtt  ooff  wweeaarriinngg  ccll::  cchhaannggee  ffrroomm  4400%%  uunnssaattiissffiieedd  ppaattiieennttss  ttoo  9900%%  ssaattiissffiieedd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
LLuubbrriiccaanntt  eeyyee  ddrrooppss  wwiitthh  HHPP  gguuaarr  aanndd  ssoorrbbiittooll  aapplliiccaattiioonn  BBIIDD  iinn  ccll  wweeaarreerrss  rreessuullttss  iinn  
tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  ccoommffoorrtt  ((hhoouurrss  ooff  eexxtteennddeedd  ccll  wweeaarree)),,  aanndd  ddiimmiinniisshheess  ddrryy  eeyyee  
ssyymmppttoommss..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  TTaajjaannaa  AAbbrraammoovviićć--KKaannddţţiijjaa  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..  
mmeedd..  ooffttaallmmoolloogg  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  PPoolliikklliinniikkaa  MMeeddiiccoo  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
AAggaattiiććeevvaa  88,,  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  5511  226633  110099  
FFAAXX::  ++338855  5511  660011  115544  
EE--mmaaiill::  tt..aabbrraamm@@lliivvee..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPoosstteerr  
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4411..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPrreeddnnoossttii  nnoovviihh  ffiikkssnniihh  kkoommbbiinnaacciijjaa  aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  uu  uussppoorreeddbbii  ss  
nneeffiikkssnniimm  kkoommbbiinnaacciijjaammaa  lliijjeekkoovvaa  
AAuuttoorrii::  ddrr  VVuukkoossaavvaa  MMaarriiĉĉiićć  DDooššeenn  
UUssttaannoovvaa::  KKBB  SSvveettii  DDuuhh,,  ZZaaggrreebb  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj::  PPeett,,  uusskkoorroo  ššeesstt  ffiikkssnniihh  kkoommbbiinnaacciijjaa  aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  bbiitt  ććee  ddoossttuuppnnee  
((nnaa  LLiissttii  lliijjeekkoovvaa  HHZZZZOO))  nnaa  iizzbboorr  ooffttaallmmoolloozziimmaa  zzaa  lliijjeeĉĉeennjjee  ggllaauukkoommsskkiihh  bboolleessnniikkaa..  
NNaammjjeerraa  aauuttoorraa  jjee  uussppoorreeddbbaa  ddoossttuuppnniihh  ssmmjjeerrnniiccaa  zzaa  pprrooppiissiivvaannjjee  ii  oossoobbnnoogg  
kklliinniiĉĉkkoogg  iisskkuussttvvaa  kkaaddaa  ssee  pprreezzeennttiirraajjuu  pprreeddnnoossttii  ffiikkssnniihh  uu  ooddnnoossuu  nnaa  nneeffiikkssnnee  
kkoommbbiinnaacciijjee..  
MMaatteerriijjaallii  ii  mmeettooddee::  PPrriikkaazz  oobbjjaavvlljjeennee  lliitteerraattuurree  ((mmiiššlljjeennjjaa  ssttrruuĉĉnnjjaakkaa))  ii  rreezzuullttaattaa  
ppiivviioottaallnniihh  ii  ppoossttmmaarrkkeettiinnšškkiihh  ssttuuddiijjaa..  OOnnee  ssuuggeerriirraajjuu  vviiššee  pprreeddnnoossttii  ffiikkssnniihh  
kkoommbbiinnaacciijjaa::  bboolljjaa  aaddhheerreenncciijjaa  vvooddii  bboolljjoojj  pprrooggnnoozzii  ii  iisshhoodduu  bboolleessttii;;  mmaannjjaa  iizzllooţţeennoosstt  
kkoonnzzeerrvvaannssuu  ((BBAAKK))  jjee  ĉĉiimmbbeenniikk  kkoojjii  ddoopprriinnoossii  bboolljjoojj  ssuurraaddlljjiivvoossttii  ii  mmaannjjii  bbrroojj  
nnuussppoojjaavvaa  ssuu  ttaakkooĊĊeerr  oodd  kkoorriissttii..  
UU  ooccjjeennii  nnaaššee  oossoobbnnee  kklliinniiĉĉkkee  pprraakkssee  kkoorriissttiillii  ssmmoo  rreettrroossppeekkttiivvnnuu  aannaalliizzuu  ssvviihh  
bboolleessnniikkaa  kkoojjii  ssuu  uu  rraazzddoobblljjuu  oodd  zzaaddnnjjaa  33  mmjjeesseeccaa  ddooššllii  nnaa  kkoonnttrroollnnii  pprreegglleedd  ((kkrriitteerriijjii  
uukklljjuuĉĉeennjjaa::ddiijjaaggnnoozzaa  ggllaauukkoommaa  ppoossttaavvlljjeennaa  ii  lliijjeeĉĉeennjjee  kkoommbbiinniirraannoomm  ttooppiiĉĉkkoomm  
tteerraappiijjoomm  nnaajjmmaannjjee  jjeeddnnuu  ggooddiinnuu)),,  nnee  bbii  llii  nnaaššee  uussppoorreeddiillii  ss  oobbjjaavvlljjeenniimm  rreezzuullttaattiimmaa..  
KKrriitteerriijjii  iisskklljjuuĉĉeennjjaa::  bboolleessnniiccii  kkoojjiimmaa  ssuu  bbiillii  pprriimmjjeennjjeennii  ddooddaattnnii  ppoossttuuppccii  ((llaasseerr,,  
ooppeerraacciijjaa))  iillii  ssuu  ttiijjeekkoomm  pprrootteekkllee  ggooddiinnee  oobboolljjeellii  oodd  nneekkee  pprriiddrruuţţeennee  bboolleessttii  ookkaa  ((kkoojjaa  
jjee  zzaahhttiijjeevvaallaa  pprroommjjeennuu  aannttiiggllaauukkoommsskkoogg  pprroottookkoollaa  lliijjeeĉĉeennjjaa))..  BBoolleessnniikkee  ssmmoo  
ppooddiijjeelliillii  uu  ddvviijjee  ggrruuppee::  oovviissnnoo  ddaa  llii  ssuu  uukkaappaavvaallii  ffiikkssnnee  iillii  nneeffiikkssnnee  kkoommbbiinnaacciijjee  
aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii::  UUssppoorreeddiillii  ssmmoo  ssnniiţţeennjjee  IIOOTT  ((ttjj  ppoossttiiggnnuutt  cciilljjnnii  IIOOTT  zzaa  ssvvaakkoogg  ppoojjeeddiinnaaĉĉnnoogg  
bboolleessnniikkaa))  ii  pprroonnaaššllii  ddaa  jjee  ppooddjjeeddnnaakkoo  uu  oobbjjee  ggrruuppee((8800%%  bboolleessnniikkaa  uu  oobbjjee  ggrruuppee  jjee  
iimmaalloo  ooddggoovvaarraajjuuććee  kkoonnttrroolliirraann  IIOOTT))..  UUssppoorreeddiillii  ssmmoo  ii  pprrooggrreessiijjuu  oošštteeććeennjjaa  vviiddnnoogg  
ppoolljjaa  uu  oobbjjee  ggrruuppee,,  ssaa  sslliiĉĉnniimm  iisshhooddoomm..  PPrroovveeddeennaa  jjee  ii  aannaalliizzaa  dduulljjiinnee  aaddhheerreenncciijjee  nnaa  
kkoommbbiinnaacciijjee  lliijjeekkoovvaa,,  ttee  oocciijjeennjjeennaa  ssuurraaddlljjiivvoosstt  bboolleessnniikkaa  nnaa  sskkaallii  zzaaddoovvoolljjssttvvaa..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
KKoodd  iizzbboorraa  nnaajjbboolljjeegg  aannttiiggllaauukkoommsskkoogg  lliijjeekkaa    zzaa  ssvvaakkoogg  nnaaššeegg  ppoojjeeddiinnaaĉĉnnoogg  
bboolleessnniikkaa  ttrreebbaammoo  rraazzmmiiššlljjaattii  oo  pprreeddnnoossttiimmaa  ((  ppoosseebbnnoo  aaddhheerreenncciijjii  //  ssuurraaddlljjiivvoossttii  ii  
rreeţţiimmuu  ddoozziirraannjjaa))  ffiikkssnniihh  kkoommbbiinnaacciijjaa  jjeerr  ggllaauukkoomm  jjee  kkrroonniiĉĉnnaa,,  ddooţţiivvoottnnaa  bboolleesstt  kkoojjaa  
uuggrrooţţaavvaa  vviidd..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  NNeeww  aannttiiggllaauuccoommaa  ffiixxeedd  ccoommbbiinnaattiioonnss  bbeenneeffiittss  wwhheenn  ccoommppaarreedd  ttoo  ccoonnccoommiittaanntt  
ddrruugg  aapppplliiccaattiioonn  
AAuutthhoorrss::  ddrr  VVuukkoossaavvaa  MMaarriiĉĉiićć  DDooššeenn  
IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  HHoollyy  SSppiirriitt,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
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PPuurrppoossee::  FFiivvee,,  ssoooonn  ssiixx  ffiixxeedd  aannttiiggllaauuccoommaa  ccoommbbiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
((rreeiimmbbuurrsseedd))  ttoo  oopphhtthhaallmmoollooggiissttss  cchhooiiccee  iinn  ttrreeaattiinngg  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss..  IInntteennttiioonn  ooff  
aauutthhoorrss  iiss  ttoo  ccoommppaarree  aavvaaiillaabbllee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  ppeerrssoonnaall  cclliinniiccaall  eexxppeerriieennccee  iinn  
pprreesseennttiinngg  bbeenneeffiittss  ooff  ffiixxeedd  vvss  nnoonn  ffiixxeedd  ccoommbbiinnaattiioonnss..  
MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhooddss::  WWee  wwiillll  pprreesseenntt  rreevviieeww  ooff  ppuubblliisshheedd  eexxppeerrtt  ooppiinniioonnss  &&  ppiivvoottaall  
aanndd  ppoossttmmaarrkkeettiinngg  ssttuuddyy  rreessuullttss..  TThheeyy  ssuuggggeesstt  sseevveerraall  bbeenneeffiittss  ooff  ffiixxeedd  
ccoommbbiinnaattiioonnss::  bbeetttteerr  aaddhheerreennccee  lleeaaddss  ttoo  bbeetttteerr  pprrooggnnoossiiss  aanndd  ddiisseeaassee  oouuttccoommee;;  lleessss  
eexxppoossuurree  ttoo  pprreesseerrvvaattiivvee  ((BBAAKK))  iiss  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffaaccttoorr  ttoo  bbeetttteerr  ccoommpplliiaannccee  aanndd  
lloowweerr  nnuummbbeerr  ooff  ssiiddee  eeffffeeccttss  iiss  aa  bbeenneeffiitt,,  ttoooo..  
FFoorr  oouurr  ppeerrssoonnaall  cclliinniiccaall  eexxppeerriieennccee  eevvaalluuaattiioonn  wwee  sseeaarrcchheedd  rreettrroossppeeccttiivveellyy  aallll  
ppaattiieennttss  wwhhoo  ccaammee  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  llaasstt  33  mmoonntthhss  ffoorr  ccoonnttrrooll  ((iinncclluussiioonn  
ccrriitteerriiaa::ggllaauuccoommaa  ddiiaaggnnoosseedd  aanndd  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ccoommbbiinnaattiioonn  ttooppiiccaall  tthheerraappyy  aatt  lleeaasstt  ffoorr  
oonnee  yyeeaarr)),,  ttoo  cchhaalllleennggee  ppuubblliisshheedd  rreessuullttss..EExxcclluussiioonn  ccrriitteerriiaa  wweerree  ppaattiieennttss  wwhhoo  
rreeqquuiirreedd  aaddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeenntt  ((llaasseerr,,  ooppeerraattiioonn))  oorr  hhaadd  ccoonnccoommiittaanntt  ooccuullaarr  ddiisseeaassee  
dduurriinngg  llaasstt  yyeeaarr  ((tthhaatt  cchhaannggeedd  aannttiiggllaauuccoommaa  tthheerraappyy  ppaatttteerrnn))..  OOuurr  ppaattiieennttss  wweerree  
ddiivviiddeedd  iinn  ttwwoo  ggrroouuppss::  rreecceeiivviinngg  ffiixxeedd  oorr  nnoonnffiixxeedd  ccoommbbiinnaattiioonnaa  aannttiiggllaauuccoommaa  
tthheerraappyy..  
  
  
RReessuullttss::    
WWee  ccoommppaarreedd  IIOOPP  lloowweerriinngg  rreessuullttss  ((iiee  rreeaacchhiinngg  ttaarrggeett  vvaalluuee  ffoorr  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  
ppaattiieenntt))  aanndd  ffoouunndd  iitt  ssiimmiillllaarr  iinn  bbootthh  ggrroouuppss  ((8800%%  ooff  ppaattiieennttss  iinn  bbootthh  ggrroouuppss  hhaadd  
aaddeeqquuaatteellyy  ccoonnttrroolllleedd  IIOOPP))..  VVFF  ddeeffeeccttss  pprrooggrreessssiioonn  wwaass  ccoommppaarreedd  iinn  bbootthh  ggrroouuppss,,  
ttoooo,,  wwiitthh  ssiimmiillllaarr  rreessuullttss..    
WWee  aannaallyysseedd  eenndduurraannccee  ooff  aaddhheerreennccee  ttoo  vvaarriioouuss  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  aannttiiggllaauuccoommaa  
ddrruuggaa,,  aanndd  mmeeaassuurreedd  oonn  ssaattiissffaaccttiioonn  ssccaallee  ppaattiieenntt  ccoommpplliiaannccee..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
WWhheenn  cchhoooossiinngg  tthhee  mmoosstt  aapprroopprriiaattee  iinnddiivviidduuaall  aannttiiggllaauuccoommaa  tthheerraappyy  ffoorr  oouurr  ppaattiieennttss  
wwee  sshhoouulldd  ttaakkee  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbeenneeffiittss  ((ssppeecciiaallllyyaaddhheerreennccee  //  ccoommpplliiaannccee  aanndd  ddoossiinngg  
rreeggiimmeenn))  ooff  ffiixxeedd  ccoommbbiinnaattiioonnss  bbeeccaauussee  ggllaauuccoommaa  iiss  cchhrroonniiccaall,,  lliiffeettiimmee  ssiigghhtt--
tthhrreeaatteenniinngg  ddiisseeaassee..  
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  VVuukkoossaavvaa  MMaarriiĉĉiićć  DDooššeenn  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBB  SSvveettii  DDuuhh  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644,,  1100000000  ZZaaggrreebb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  ++  338855  9911  556622  9966  2211  
FFAAXX::  ++338855  11  4466  1111  998899  
EE--mmaaiill::  ddrr..mmaarriicciicc..ddoosseenn@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4422..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  MMuullttiicceennttrriiĉĉnnaa  ssttuuddiijjaa  oo  ssuurraaddlljjiivvoossttii  ggllaauukkoommsskkiihh  bboolleessnniikkaa  ii  nnjjeezziinnaa  
eevvaalluuaacciijjaa  ssnniimmaannjjeemm  uukkaappaavvaannjjaa  kkaapplljjiiccaa  
AAuuttoorrii::  KKrroolloo  IIvvaa,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KKaattiiaa,,  BBaarriiššiićć  FFrreejjaa,,  PPooppoovviićć  SSuuiićć  SSmmiilljjkkaa,,  BBoojjiićć  LLoovvrroo,,  
SSeessaarr  IIrreennaa,,  MMaannddiićć  KKrreeššoo,,  MMaannddiićć  ZZddrraavvkkoo  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  „„SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee““,,  
ZZaaggrreebb,,  HHrrvvaattsskkaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvee  ssttuuddiijjee  bbiilloo  jjee  pprroocciijjeenniittii  ((nnee))ssuurraaddlljjiivvoosstt  ii  oottkkrriittii  nneepprriimmjjeerreennuu  pprriimmjjeennuu  
kkaapplljjiiccaa  uu  ggllaauukkoommsskkiihh  bboolleessnniikkaa..  112200  ggllaauukkoommsskkiihh  bboolleessnniikkaa  iizz  44  rraazzlliiĉĉiittaa  
ggllaauukkoommsskkaa  cceennttrraa  iissppiittaannii  ssuu  pprriipprreemmlljjeenniimm  uuppiittnniicciimmaa..  OOdd  nnjjiihh  jjee  ttrraaţţeennoo  ddaa  
iissttaakknnuu  rraazzllooggee  ssvvoojjee  mmoogguuććee  nneessuurraaddlljjiivvoossttii,,  oozznnaaĉĉeennee  kkaaoo  pprreesskkaakkaannjjee  bbaarreemm  
jjeeddnnoogg  uukkaappaavvaannjjaa  kkaapplljjiiccaa  ttjjeeddnnoo..  IIssppiittiivvaannii  ssuu  ssoocciijjaallnnoo--eekkoonnoommsskkii  rraazzlloozzii,,  kkaaoo  ii  
ooĉĉnnii  ssiimmppttoommii,,  kkaaoo  rraazzlloogg  nneessuurraaddlljjiivvoossttii..  UUkkaappaavvaannjjee  uummjjeettnniihh  ssuuzzaa  oodd  ssttrraannee  
bboolleessnniikkaa  jjee  ssnniimmaannoo  ii  ppoottoomm  aannaalliizziirraannoo..  
  
RReezzuullttaattii::    
SSttuuddiijjaa  jjee  uukklljjuuĉĉiillaa  112200  bboolleessnniikkaa,,  mmeeĊĊuu  kkoojjiimmaa  jjee  3377%%  iissttaakknnuulloo  iizzoossttaannaakk  bbaarr  
jjeeddnnoogg  uukkaappaavvaannjjaa  ttjjeeddnnoo,,  6644%%  ttiijjeekkoomm  jjeeddnnoogg  mmjjeesseeccaa  ii  7700%%  ttiijjeekkoomm  ddvvaa  mmjjeesseeccaa..  
NNaajjĉĉeeššććee  ssppoommiinnjjaannii  rraazzllooccii  iizzoossttaannkkaa  kkaappaannjjaa  bbiillii  ssuu  zzaabboorraavvlljjiivvoosstt  ii  uummoorr..  VVeezzaannoo  
zzaa  pprriimmjjeennuu  kkaapplljjiiccaa,,  6677%%  jjee  bboolleessnniikkaa  kkoonnttaammiinniirraalloo  bbooĉĉiiccuu,,  mmeeĊĊuu  kkoojjiimmaa  jjee  7733%%  
pprroommaaššiilloo  ookkoo,,  aa  oossttaattaakk  jjee  uussppjjeeššnnoo  pprriimmiijjeenniioo  kkaapplljjiiccee..  ĈĈiimmbbeenniiccii  nnaajjĉĉeeššććee  
ookkrriivvlljjaavvaannii  zzaa  ppooggrreeššnnuu  tteehhnniikkuu  uukkaappaavvnnjjaa  bbiillii  ssuu  ddoobb  iizznnaadd  6600  ggooddiinnaa  ţţiivvoottaa  ii  mmaannjjii  
ssttuuppaannjj  oobbrraazzoovvaannjjaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOvvaa  jjee  ssttuuddiijjaa  ppookkaazzaallaa  kkaakkoo  jjee  nneessuurraaddlljjiivvoosstt  uu  pprriimmjjeennii  ggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  
uuĉĉeessttaallaa  ppoojjaavvaa,,  aa  tteehhnniikkaa  nnjjeezziinnee  pprriimmjjeennee  ppooggrreeššnnaa..  BBoolleessnniikkee  ttrreebbaa  eedduucciirraattii  ii  
nnaauuĉĉiittii  pprraavviillnnoojj  pprriimmjjeennii  lliijjeekkoovvaa,,  kkaaoo  ii  oo  vvaaţţnnoossttii  nnjjiihhoovvee  bboolleessttii..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  MMuullttiicceenntteerr  ssttuuddyy  ooff  ccoommpplliiaannccee  aanndd  vviiddeeoo--ttaappeedd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eeyyee  ddrroopp  
iinnssttiillllaattiioonn  iinn  ggllaaccuuoommaa  ppaattiieennttss  
AAuutthhoorrss::  KKrroolloo  IIvvaa,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KKaattiiaa,,  BBaarriiššiićć  FFrreejjaa,,  PPooppoovviićć  SSuuiićć  SSmmiilljjkkaa,,  BBoojjiićć  
LLoovvrroo,,  SSeessaarr  IIrreennaa,,  MMaannddiićć  KKrreeššoo,,  MMaannddiićć  ZZddrraavvkkoo  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  
„„SSiisstteerrss  ooff  CChhaarriittyy““,,      ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
PPuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ((nnoonn))ccoommpplliiaannccee  aanndd  ddeetteecctt  iimmpprrooppeerr  ddrroopp  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  aammoonngg  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss..  112200  ooff  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss  ffrroomm  44  ddiiffffeerreenntt  
ggllaauuccoommaa  cceenntteerrss  wweerree  eevvaalluuaatteedd  uussiinngg  tthhee  pprreeppaarreedd  qquueessttiioonnnnaaiirreess..  PPaattiieennttss  wweerree  
aasskkeedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  rreeaassoonnss  ooff  tthheeiirr  ppoossssiibbllee  nnoonnccoommpplliiaannccee,,  ddeeffiinneedd  aass  mmiissssiinngg  aatt  
lleeaasstt  oonnee  ddrroopp  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeerr  wweeeekk..  SSoocciiaall--eeccoonnoommiicc  rreeaassoonnss,,  aass  wweellll  aass  eeyyee  
ssyymmppttoommss,,  aass  aa  ccaauussee  ooff  nnoonnccoommpplliiaannccee,,  wweerree  eevvaalluuaatteedd..  IInnssttiillllaattiioonn  ooff  aarrtteeffiicciiaall  tteeaarr  
ddrrooppss  oonnttoo  tthheeiirr  eeyyeess  wweerree  vviiddeeoo--rreeccoorrddeedd  aanndd  tthheenn  aannaallyyzzeedd..  
  
RReessuullttss::    
SSttuuddyy  iinncclluuddeedd  112200  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss,,  ooff  wwhhiicchh  3377%%  nnootteedd  aass  mmiissssiinngg  aatt  lleeaasstt  oonnee  
ddrroopp  ooff  mmeeddiiccaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeerr  wweeeekk,,  6644%%  ppeerr  mmoonntthh  aanndd  7700%%  ppeerr  ttwwoo  
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mmoonntthhss..  MMoosstt  rreeppoorrtteedd  rreeaassoonnss  ooff  nnoonnccoommpplliiaannccee  wweerree  ffoorrggeettffuullnneessss  aanndd  ffaattiigguuee..  
RReeggaarrddiinngg  tthhee  ddrroopp  aaddmmiinniissttrraattiioonn  6677%%  ccoonnttaammiinneedd  tthhee  bboottttllee,,  aammoonngg  wwhhoo  7733%%  
mmiisssseedd  tthheerr  eeyyee,,  aanndd  tthhee  rreesstt  aaddmmiinniisstteerreedd  tthhee  ddrruugg  ssuucccceessffuullllyy..  FFaaccttoorrss  aaccccuusseedd    ooff  
iimmpprrooppeerr  ddrruugg  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteecchhnniiqquuee  wweerree  aaggee  ooff  6600  yyeeaarrss  aanndd  oollddeerr,,  aass  wweellll  aass  
lloowweerr  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhiiss  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  nnoonnccoommpplliiaannccee  ttoo  ggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonn  ddrrooppss  iiss  ccoommmmoonn  
aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tteecchhiiqquuee  iiss  iimmpprrooppeerr..  PPaattiieennttss  sshhoouulldd  bbee  eedduuccaatteedd  aanndd  iinnssttrruucctteedd  
oonn  pprrooppeerr  ddrroopp  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  uussiinngg  pprroossccrriibbeedd  mmeeddiiccaattiioonnss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIvvaa  KKrroolloo  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMDD  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  
\\""SSiisstteerrss  ooff  CChhaarriittyy\\"",,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  2299,,  
ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  00003388551133778877335544  
FFAAXX::  00003388551133776688229966  
EE--mmaaiill::  ccrroolllloott@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4433..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUĉĉeessttaalloosstt    bboolleessttii  ppoovvrrššiinnee  ookkaa  kkoodd  bboolleessnniikkaa    ss  ggllaauukkoommoomm  nnaa  llookkaallnnoojj  
aannttiiggllaauukkoommsskkoojj  tteerraappiijjii  
AAuuttoorrii::  BBaarriiššiićć  FFrreejjaa,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KKaattiiaa,,  KKrroolloo  IIvvaa,,  PPooppoovviićć  SSuuiićć  SSmmiilljjkkaa,,  BBoojjiićć  LLoovvrroo,,  
SSeessaarr  IIrreennaa,,  MMaannddiićć  KKrreeššoo,,  MMaannddiićć  ZZddrraavvkkoo  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\"",,  
ZZaaggrreebb,,  HHrrvvaattsskkaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvee  ssttuuddiijjee  jjee  uuttvvrrddiittii  uuĉĉeessttaalloosstt    OOSSDD--aa  kkoodd  bboolleessnniikkaa    ss  ggllaauukkoommoomm  lliijjeeĉĉeenniimm  
llookkaallnnoomm  aannttiiggllaauukkoommsskkoomm  tteerraappiijjoomm    ii  uussppoorreeddiittii  uuĉĉeessttaalloosstt  ii  tteeţţiinnuu  ssiimmppttoommaa  ss  
kkoonnttrroollnnoomm  sskkuuppiinnoomm  bbeezz  ggllaauukkoommaa..OOvvaa  pprroossppeekkttiivvnnaa,,  mmuullttiicceennttrriiĉĉnnaa,,    
ooppsseerrvvaacciijjsskkaa  ssttuuddiijjaa  uukklljjuuĉĉuujjee  bboolleessnniikkee  kkoojjii  bboolluujjuu  oodd    ggllaauukkoommaa  ii  kkoojjii  ssuu  ssee  lliijjeeĉĉiillii  
llookkaallnnoomm  aannttiiggllaauukkoommsskkoomm  tteerraappiijjoomm  uu  44  KKlliinniikkee  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii..  PPoodduuddaarrnnaa  sskkuuppiinnaa  
bboolleessnniikkaa  bbeezz  ggllaauukkoommaa  sslluuţţiillaa  jjee  kkaaoo  kkoonnttrroollaa..  SSvvaakkoomm  bboolleessnniikkuu  uuzzeellii  ssmmoo  ddeettaalljjnnuu  
aannaammnneezzuu,,  kklliinniiĉĉkkee  ppooddaattkkee  ii  iizzrraaĉĉuunnaallii    bbooddoovvee  
((00--110000))  iinnddeekkssaa  bboolleessttii  ppoovvrrššiinnee  ookkaa  ((eennggll..  ooccuullaarr  ssuurrffaaccee  ddiisseeaassee  iinnddeexx  ((OOSSDDII))))  nnaa  
tteemmeelljjuu  iissppuunnjjeennoogg  OOSSDDII  uuppiittnniikkaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
UUkkuuppnnoo  ssmmoo  iissppiittaallii    116600  bboolleessnniikkaa..  OOdd  nnjjiihh  jjee    111100  bboolloovvaalloo  oodd  ggllaauukkoommaa  ii  bbiilloo  
lliijjeeĉĉeennoo    llookkaallnnoomm  aannttiiggllaauukkoommsskkoomm  tteerraappiijjoomm,,    5500  bboolleessnniikkaa  ĉĉiinniilloo  jjee    kkoonnttrroollnnuu  
sskkuuppiinnuu..  OOdd    111100  bboolleessnniikkaa,,  4466  ((4411,,88%%))  jjee  iimmaalloo    bbllaaggii,,  uummjjeerreennii    iillii  tteešškkii  OOSSDDII  
bbooddoovvnnii  rreezzuullttaatt..  SSrreeddnnjjii  OOSSDDII  rreezzuullttaatt  zznnaaĉĉaajjnnoo  ssee  rraazzlliikkoovvaaoo  oovviissnnoo  oo  bbrroojjuu    
aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa    ii  oo  ttrraajjaannjjuu  pprriimmjjeennee  ttrraappiijjee..  BBoolleessnniicciiii  kkoojjii  ssuu  kkaappaallii  vviiššee  
aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  iissttoovvrreemmeennoo  iimmaallii    ssuu    vviiššii  OOSSDDII  iinnddeekkss..  OOdd  5500  bboolleessnniikkaa  
kkoojjii  nniissuu  bboolloovvaallii    oodd  ggllaauukkoommaa  77((1144%%))  jjee  iimmaalloo    bbllaaggii  ddoo  uummjjeerreennii  OOSSDDII  rreezzuullttaatt..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOvvoo  iissppiittiivvaannjjee  ppoottvvrrĊĊuujjee  ppoossttoojjaannjjee  vviissookkee  uuĉĉeessttaalloossttii      bboolleessttii    ppoovvrrššiinnee  ookkaa  kkoodd  
bboolleessnniikkaa  ss  ggllaauukkoommoomm  kkoojjii  ssee  lliijjeeĉĉee  llookkaallnniimm  aannttiiggllaauuoommsskkiimm  lliijjeekkoovviimmaa..  TTeeţţiinnaa  
ssiimmppttoommaa  rraassttee  ss  bbrroojjeemm    kkoorriišštteenniihh  aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa  ii  dduuţţiinnoomm  ttrraajjaannjjaa  
lliijjeeĉĉeennjjaa..  NNeeggaattiivvnnii  uuĉĉiinnccii  oovviihh  lliijjeekkoovvaa  mmoogguu  uuttjjeeccaattii  nnaa  ssuurraaddlljjiivvoosstt  ii  uussppjjeeššnnoosstt  
lliijjeeĉĉeennjjaa  ggllaauukkoommaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPrreevvaalleennccee  ooff  ooccuullaarr  ssuurrffaaccee  ddiisseeaassee  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ggllaauuccoommaa  uussiinngg  ttooppiiccaall  
aannttiiggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonnss  
AAuutthhoorrss::  BBaarriiššiićć  FFrreejjaa,,  NNoovvaakk  LLaauušš  KKaattiiaa,,  KKrroolloo  IIvvaa,,  PPooppoovviićć  SSuuiićć  SSmmiilljjkkaa,,  BBoojjiićć  
LLoovvrroo,,  SSeessaarr  IIrreennaa,,  MMaannddiićć  KKrreeššoo,,  MMaannddiićć  ZZddrraavvkkoo  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  
\\""SSiisstteerrss  ooff  CChhaarriittyy\\"",,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
OObbjjeeccttiivvee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  ooccuullaarr  ssuurrffaaccee  ddiisseeaassee  ((OOSSDD))  
iinn  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss  uussiinngg  ttooppiiccaall  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree--lloowweerriinngg  ((IIOOPP))  tthheerraappyy  aanndd  ttoo  
ccoommppaarree  tthhee  ffrreeqquueennccyy  aanndd  sseevveerriittyy  ooff  ssyymmppttoommss  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp  ooff  nnoorrmmaall  
ssuubbjjeeccttss..TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee,,  mmuullttiicceennttrree,,  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  ppaattiieennttss  wwiitthh  
ggllaauuccoommaa  tthhaatt  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  ttooppiiccaall  aannttiiggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonnss  iinn  ffoouurr  ddiiffffeerreenntt  
DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy..AA  mmaattcchheedd  ggrroouupp  ooff  nnoorrmmaall  ssuubbjjeeccttss  sseerrvveedd  aass  
ccoonnttrroollss..  FFoorr  eeaacchh  ppaattiieenntt  wwee  hhaavvee  ccoolllleecctteedd  ddeettaaiilleedd  ffaammiillyy  hhiissttoorryy,,  cclliinniiccaall  rreeccoorrddss  
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aanndd  ccaallccuullaatteedd  ooccuullaarr  ssuurrffaaccee  ddiisseeaassee  iinnddeexx  ((OOSSDDII))  ssccoorreess  ((00--110000)),,  bbaasseedd  oonn  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  ffiilllleedd  OOSSDDII  qquueessttiioonnnnaaiirreess..  
  
RReessuullttss::    
IInn  ttoottaall,,  wwee  hhaavvee  eevvaalluuaatteedd  116600  ppaattiieennttss..  OOff  tthhoossee,,  111100  wweerree  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss  
uussiinngg  ((IIOOPP))--lloowweerriinngg  aaggeennttss  aanndd  5500  wweerree  nnoorrmmaall  ssuubbjjeeccttss..  AAmmoonngg  111100  ggllaauuccoommaa  
ttrreeaatteedd  ppaattiieennttss  4466((4411..88%%))  hhaadd  OOSSDDII  ssccoorreess  iinnddiiccaattiinngg  mmiilldd  ttoo  sseevveerree  OOSSDD..  MMeeaann  
OOSSDDII  ssccoorreess  vvaarriieedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttooppiiccaall  IIOOPP  ddrruuggss  uusseedd  
aanndd  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  tthheerraappyy..  PPaattiieennttss  wwiitthh  hhiigghheesstt  OOSSDDII  ssccoorreess  wweerree  tthhoossee  uussiinngg  
mmuullttiippllee  IIOOPP  aaggeennttss..  AAmmoonngg  5500  ppaattiieennttss  wwiitthhoouutt  ggllaauuccoommaa  oonnllyy  77  ((1144%%))  hhaadd  OOSSDDII  
ssccoorree  iinnddiiccaattiinngg  mmoossttllyy  mmiilldd  ttoo  mmooddeerraattee  OOSSDD..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhiiss  ssttuuddyy  ccoonnffiirrmmss  tthhee  hhiigghh  pprreevvaalleennccee  ooff  OOSSDD  iinn  ppaattiieennttss  ttrreeaatteedd  ffoorr  ggllaauuccoommaa  wwiitthh  
ttooppiiccaall  IIOOPP  mmeeddiiccaattiioonnss..  TThhee  sseevveerriittyy  ooff  ssyymmppttoommss  ccoorrrreellaatteess  wwiitthh  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  IIOOPP  
mmeeddiiccaattiioonnss    uusseedd  aanndd  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  ttrreeaattmmeenntt..  TThhee  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  ooff  tthheessee  aaggeennttss  
ccaann    iinnfflluueennccee  tthhee  ccoommpplliiaannccee  aanndd  ssuucccceessssffuull    ttrreeaattmmeenntt  ooff  ggllaauuccoommaa  ppaattiieennttss..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  FFrreejjaa  BBaarriiššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMDD  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  
\\""SSiisstteerrss  ooff  CChhaarriittyy\\"",,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  cceessttaa  2299,,  
ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  00003388551133778877335544  
FFAAXX::  00003388551133776688229966  
EE--mmaaiill::  ffrreejjaabbaarriissiicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4444..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  EEttiioollooggiijjaa  ii  eeppiiddeemmiioollooggiijjaa  ttrraauummaattsskkiihh  kkaattaarraakkttii,,  ooppeerriirraanniihh  nnaa  OOĉĉnnoojj  KKlliinniiccii  
KKlliinniiĉĉkkoogg  bboollnniiĉĉkkoogg  cceennttrraa  SSpplliitt,,  oodd  22000055..  ddoo  22001100..  ggooddiinnee  
AAuuttoorrii::  SSttaanniićć  JJuurraaššiinn  KK..,,  SSttaanniićć  RR..,,  BBuuććaann  KK..,,  MMeeddiićć  AA..  
UUssttaannoovvaa::  OOĉĉnnaa  KKlliinniikkaa,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt,,  SSpplliitt,,  HHrrvvaattsskkaa  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
RReettrroossppeekkttiivvnnaa  aannaalliizzaa  3377  ooĉĉiijjuu  ss  ttrraauummaattsskkoomm  kkaattaarraakkttoomm..  EEvvaalluuaacciijjaa  uuzzrrookkaa  
ppoovvrreeddee,,  ddoobbii,,  pprraatteeććiihh  ooĉĉnniihh  kkoommpplliikkaacciijjaa,,  pprree--  ii  ppoossttooppeerraattiivvnnee  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  
  
RReezzuullttaattii::    
AAnnaalliizzaa  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  nnaa  3377  ooĉĉiijjuu  ((3344  mmuušškkaarraaccaa,,  33  ţţeennee))..  PPrroossjjeeĉĉnnaa  ddoobb  ppaacciijjeennaattaa  zzaa  
vvrriijjeemmee  ooppeerraacciijjee::  4488,,66  ggooddiinnaa  ((rraassppoonn  2211--8800  ggooddiinnaa))..  VVrriijjeemmee  oozzlljjeeddee::  iizzmmeeĊĊuu  
jjeeddnnoogg  ddaannaa  ddoo  4455  ggooddiinnaa  pprriijjee  ooppeerraacciijjee..  KKoodd  1166  ppaacciijjeennaattaa  uussttaannoovvlljjeennaa  jjee  ttuuppaa  
oozzlljjeeddaa,,  nnaajjvviiššee  kkaammeennoomm  ii  ddrrvvoomm,,  aa  kkoodd  2211  ppaacciijjeennttaa  ooššttrraa  oozzlljjeeddaa,,  nnaajjvviiššee  ţţiiccoomm,,  
ddrrvvoomm  ii  ĉĉaavvlloomm..  PPoobboolljjššaannjjee  vviiddnnee  ooššttrriinnee  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee  ppoossttiiggnnuuttoo  jjee  kkoodd  3344  
ppaacciijjeennttaa..  KKoodd  vveeććiinnee  ppaacciijjeennaattaa  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa  ss  uuggrraaddnnjjoomm  
iinnttrraaookkuullaarrnnee  lleeććee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
VVeeććiinnaa  ooppeerriirraanniihh  ppaacciijjeennaattaa  pprrooffiittiirraa  oodd  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa,,  ppaa  ĉĉaakk  ii  mmnnooggoo  ggooddiinnaa  
nnaakkoonn  oozzlljjeeddee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEttiioollooggyy  aanndd  eeppiiddeemmiioollooggyy  ooff  ttrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt,,  ssuurrggiiccaallllyy  ttrreeaatteedd  aatt  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt,,  ffrroomm  22000055  ttiillll  22001100  
AAuutthhoorrss::  SSttaanniićć  JJuurraaššiinn  KK..,,  SSttaanniićć  RR..,,  BBuuććaann  KK..,,  MMeeddiićć  AA..  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt,,  SSpplliitt,,  
CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
RReettrroossppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  3377  eeyyeess  wwiitthh  ttrraauummaattiicc  ccaattaarraacctt::  eettiioollooggyy  ooff  iinnjjuurryy,,  aaggee,,  
aassssoocciiaatteedd  ooccuullaarr  ccoommpplliiccaattiioonnss,,  pprree--  aanndd  ppoossttooppeerraattiivvee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wweerree  eevvaalluuaatteedd..  
  
RReessuullttss::    
3377  eeyyeess  wweerree  aannaallyyzzeedd  ((3344  mmeenn,,  33  wwoommeenn)),,  mmeeaann  aaggee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ooppeerraattiioonn::  4488,,66  
yyeeaarrss  ((rraannggee  2211--8800  yyeeaarrss))..  TThhee  iinnjjuurryy  ooccccuurrrreedd  bbeettwweeeenn  oonnee  ddaayy  ttiillll  4455  yyeeaarrss  bbeeffoorree  
ooppeerraattiioonn..  WWee  ffoouunndd  bblluunntt  iinnjjuurriieess  iinn  1166  ppaacciieennttss,,  mmoosstt  ooff  tthheemm::  ssttoonnee,,  wwoooodd,,  aanndd  
sshhaarrpp  iinnjjuurriieess  iinn  2211  ppaattiieennttss,,  mmoosstt  ooff  tthheemm  wwiirree,,  wwoooodd,,  nnaaiill..  TThheerree  wwaass  aann  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  ppoossttooppeerraattiivvee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  iinn  3344  ppaattiieennttss..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaattiieennttss  
uunnddeerrwweenntt  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  IIOOLL  iimmppllaannttaattiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
MMoosstt  ooff  tthhee  ooppeerraatteedd  ppaattiieennttss  pprrooffiitt  ffrroomm  tthhee  ssuurrggiiccaallllyy  ttrreeaattmmeenntt,,  eevveenn  mmaannyy  yyeeaarrss  
aafftteerr  tthhee  ttrraauummaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKaarrmmeenn  SSttaanniićć  JJuurraaššiinn  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..  mmeedd..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOĉĉnnaa  KKlliinniikkaa,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
SSppiinnĉĉiiććeevvaa  11,,  2211000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  009911//99552244448877  
FFAAXX::  002211//555566440022  
EE--mmaaiill::  kkaarrmmeennjjuurraassiinn@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT,Poster 
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4455..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUnniillaatteerraallnnaa  kkoonnggeenniittaallnnaa  kkaattaarraakkttaa  uuzzrrookkoovvaannaa  mmiinniimmaallnniimm  ffeettaallnniimm  
vvaasskkuullaarrnniimm  oossttaattcciimmaa  ––  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  SSttaanniićć  RR..,,  SSttaanniićć  JJuurraaššiinn  KK..,,  KKaarrlliiccaa  UUttrroobbiiĉĉiićć  DD..,,  BBuuććaann  KK..  
UUssttaannoovvaa::  OOĉĉnnaa  KKlliinniikkaa,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt,,  SSpplliitt,,  HHrrvvaattsskkaa  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
JJeeddnnooggooddiiššnnjjii  ddjjeeĉĉaakk  ss  uunniillaatteerraallnnoomm  kkoonnggeenniittaallnnoomm  kkaattaarraakkttoomm  ddeessnnoogg  ookkaa..  
UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  bbiimmaannuuaallnnaa  II--AA  ss  uukkllaannjjaannjjeemm  nnuukklleeaarrnniihh  ii  kkoorrttiikkaallnniihh  mmaassaa,,  ssttrraaţţnnjjaa  
kkaappssuulloorreekkssaa,,  ssuuhhaa  pprreeddnnjjaa  vviittrreekkttoommiijjaa,,  ttee  IIOOLL--iimmppllaannttaacciijjaa  uu  kkaappssuullaarrnnuu  vvrreeććuu,,  bbeezz  
iinnttrraa--  ii  ppoossttooppeerraattiivvnniihh  kkoommpplliikkaacciijjaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
VVIIDDEEOO  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
MMiinniimmaallnnii  ffeettaallnnii  vvaasskkuullaarrnnii  oossttaattccii  ssuu  ĉĉeessttii  uuzzrrookk  uunniillaatteerraallnnee  kkoonnggeenniittaallnnee  
kkaattaarraakkttee..  RRaaddii  ssee  oo  nneekkoolliikkoo  ppeerrzziissttiirraajjuuććiihh  ffeettaallnniihh  kkrrvviihh  ţţiillaa  kkoojjee  uuzzrrookkuujjuu  
kkaallcciiffiicciirraannee  pprroommjjeennee  nnaa  ssttrraaţţnnjjeemm  ppoolluu  lleeććee  ii  ssttvvaarraajjuu  mmeemmbbrraannoozznnee  ssttrruukkttuurree  
iizzmmeeĊĊuu  ssttrraaţţnnjjee  kkaappssuullee  lleeććee  ii  pprreeddnnjjee  hhiijjaallooiiddnnee  mmeemmbbrraannee..  NNeekkee  oodd  ttiihh  pprroommjjeennaa  
mmoogguu  bbiittii  oottkkrriivveennee  ssaammoo  ttiijjeekkoomm  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjsskkee  ooppeerraacciijjee  ppeeddiijjaattrriijjsskkee  
kkaattaarraakkttee,,  ttaakkoo  ddaa  ssee  ooppeerraacciijjii  mmoorraa  pprriissttuuppiittii  vveeoommaa  oopprreezznnoo,,  ddaa  bbii  ssee  iizzbbjjeeggllee  
mmoogguuććee  kkoommpplliikkaacciijjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  UUnniillaatteerraall  ccoonnggeenniittaall  ccaattaarraacctt  ccaauusseedd  bbyy  mmiinniimmaall  ffeettaall  vvaassccuullaarr  rreemmnnaannttss  ––  
ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  SSttaanniićć  RR..,,  SSttaanniićć  JJuurraaššiinn  KK..,,  KKaarrlliiccaa  UUttrroobbiiĉĉiićć  DD..,,  BBuuććaann  KK..  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt,,  SSpplliitt,,  
CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
OOnnee  yyeeaarr  oolldd  bbooyy  wwiitthh  uunniillaatteerraall  ccoonnggeenniittaall  ccaattaarraacctt  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee..  SSuurrggeerryy  wwaass  
ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  bbiimmaannuuaall  II--AA,,  ffeettaall  nnuucclleeuuss  aanndd  ccoorrttiiccaall  mmaassss  rreemmoovveemmeenntt,,  ppoosstteerriioorr  
ccaappssuulloorrhheexxiiss  aanndd  ddrryy  aanntteerriioorr  vviittrreeccttoommyy  wwaass  ddoonnee,,  aass  wweellll  aass  IIOOLL  iimmppllaannttaattiioonn  iinn  
ccaappssuullaarr  bbaagg,,  wwiitthhoouutt  aannyy  iinnttrraa--  aanndd  ppoossttooppeerraattiivvee  ccoommpplliiccaattiioonnss..  
  
RReessuullttss::    
VVIIDDEEOO  
  
CCoonncclluussiioonn::    
MMiinniimmaall  ffeettaall  vvaassccuullaarr  rreemmnnaannttss  aarree  aa  ffrreeqquueenntt  ccaauussee  ooff  uunniillaatteerraall  ccoonnggeenniittaall  
ccaattaarraacctt..  TThheeyy  aarree  aa  ffeeww  ppeerrssiisstteenntt  ffeettaall  vveesssseellss  tthhaatt  mmaayy  lleeaadd  ttoo  ccaallcciiffiieedd  cchhaannggeess  aatt  
tthhee  ppoosstteerriioorr  ppoollee  ooff  tthhee  lleennss  aass  wweellll  aass  mmeemmbbrraannee--lliikkee  ssttrruuccttuurreess  bbeettwweeeenn  tthhee  
ppoosstteerriioorr  ccaappssuullee  aanndd  aanntteerriioorr  hhyyaallooiidd  ffaaccee..  TThheessee  ffiinnddiinnggss  ccaann  oonnllyy  bbee  ddiissccoovveerreedd  
dduurriinngg  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  aanndd  ccaann  pprroovviiddee  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaalllleennggeess  iinn  ppeeddiiaattrriicc  
ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  iinn  tthheessee  eeyyeess,,  ssoo  tthhee  ssuurrggeerryy  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aa  gguuaarrddeedd  
ffaasshhiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  RRoobbeerrtt  SSttaanniićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrr..sscc..ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOĉĉnnaa  KKlliinniikkaa,,  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
SSppiinnĉĉiiććeevvaa  11,,  2211000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  009999//55006600225522  
FFAAXX::  002211//555566440022  
EE--mmaaiill::  rroobbeerrttssttaanniicc@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4466..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IIddiiooppaattsskkee  eeppiirreettiinnaallnnee  mmeemmbbrraannee  cceennttaarr  iillii  ppeerriiffeerriijjaa??--  ppiilloott  ssttuuddiijjaa  
AAuuttoorrii::  BBeellaakk  MM,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB,,  VVaattaavvuukk  ZZ,,  MMaannddiićć  ZZ  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  SSeessttee  mmiilloossrrddnniiccee  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj::  uuttvvrrddiittii  uuttjjeeccaajj  ppeerriiffeerrnnoogg  ddiijjeellaa  mmrreeţţnniiccee  ii  ssttrraaţţnnjjeegg  ddiijjeellaa  ssttaakkllaassttoogg  ttiijjeellaa  nnaa  
nnaassttaannaakk  iiddiiooppaattsskkee  eeppiirreettiinnaallnnee  mmeemmbbrraannee..    
  
PPaacciijjeennttii  ii  mmeettooddee::  UU  ppiilloott  ssttuuddiijjuu  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  1100  iissppiittaanniikkaa  ss  iiddiiooppaattsskkoomm  
eeppiirreettiinnaallnnoomm  mmeemmbbrraannoomm..  IIssppiittaanniicciimmaa  ssee  uuĉĉiinnii  kkoommpplleettaann  ooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd  kkoojjii  
uukklljjuuĉĉuujjee  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu,,  bbiioommiikkrroosskkooppiijjuu,,  tteesstt  AAmmsslleerroovvoomm  mmrreeţţiiccoomm,,  nnaattiivvnnuu  ssnniimmkkuu  
ffuunndduussaa  ii  fflluurreesscceeiinnsskkuu  aannggiiooggrraaffiijjuu  ššiirrookkookkuuttnnoomm  kkaammeerroomm  OOppttoommaapp  ((OOppttooss)),,  OOCCTT  
mmaakkuullee  ((HHDD--OOCCTT  CCiirrrruuss--ZZeeiissss))  ii  uullttrraazzvvuukk  ((AAllccoonn))..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
xx  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
xx  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IIddiiooppaatthhiicc  eeppiirreettiinnaall  mmeemmbbrraannee  cceennttaarr  oorr  ppeerriipphheerryy??  --  ppiilloott  ssttuuddyy  
AAuutthhoorrss::  BBeellaakk  MM,,  BBeennĉĉiićć  GG,,  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  BB,,  VVaattaavvuukk  ZZ,,  MMaannddiićć  ZZ  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  SSeessttrree  mmiilloossrrnniiccee  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm::  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  ppeerriipphheerraall  rreettiinnaa  aanndd  ppoosstteerriioorr  vviittrreeuuss  oonn  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iiddiiooppaatthhiicc  eeppiirreettiinnaall  mmeemmbbrraannee    
  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::  1100  eexxaammiinneeeess  wwiitthh  iiddiiooppaatthhiicc  eeppiirreettiinnaall  mmeemmbbrraannee  hhaavvee  bbeeeenn  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ppiilloott  ssttuuddyy..  CCoommpplleettee  oopphhtthhaallmmiicc  eexxaammiinnaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  tthhaatt  
iinncclluuddeedd  vviissuuaall  aaqquuiittyy,,  bbiioommiiccrroossccooppyy,,  AAmmsslleerr  ggrriidd  tteesstt,,  uullttrraa  wwiiddee  aannggllee  nnaattiivvee  
ffuunndduuss  ppiiccttuurree  aanndd  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  ((OOppttoommaapp--OOppttooss)),,  mmaaccuullaarr  OOCCTT  ((HHDD--OOCCTT  
CCiirrrruuss--ZZeeiissss))  aanndd  uullttrraassoouunndd  ((AAllccoonn))..    
  
RReessuullttss::    
xx  
CCoonncclluussiioonn::    
xx  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMaarriinn  BBeellaakk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  GGrraaššĉĉiiccaa  77dd  TTeell  //  
PPhhoonnee::  009911//551177  55332266  
FFAAXX::  nnee  
EE--mmaaiill::  mmaarriinn__bbeellaakk@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4477..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  KKlliinniiĉĉkkaa  uuppoorraabbaa  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  iinnddeekkssaa  rriizziikkaa  uu  pprreeooppeerraattiivvnnoojj  pprrooccjjeennii  
tteeţţiinnee  ooppeerraacciijjee  mmrreennee  zzaa  ooppeerraatteerraa  ppooĉĉeettnniikkaa  
AAuuttoorrii::  BBeeddnnaarr  BBaabbiićć  II..,,  MMaarrttiinnoovviićć  BBoošškkoovviićć  MM..,,  VVuukkuuššiićć  DD..  
UUssttaannoovvaa::  OOppććaa  bboollnniiccaa  KKaarrlloovvaacc  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvoogg  rraaddaa  jjee  pprriikkaazzaattii  kkoorriissnnoosstt  uuppoorraabbee  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  iinnddeekkssaa  rriizziikkaa  uu  
pprreeooppeerraattiivvnnoojj  pprrooccjjeennii  tteeţţiinnee  ooppeerraacciijjee  mmrreennee  zzaa  ooppeerraatteerraa  ppooĉĉeettnniikkaa..  OOddrreeĊĊeenniimm,,  
pprriijjee  ddeeffiinniirraanniimm  ffaakkttoorriimmaa  rriizziikkaa,,  nnaavveeddeennii  ssuu  aauuttoorrii  pprriiddooddaallii  bbrroojjĉĉaannee  vvrriijjeeddnnoossttii  ttee  
nnjjiihhoovv  zzbbrroojj  ––  iinnddeekkss  rriizziikkaa,,  pprreeddssttaavvlljjaa  kkoommpplleekkssnnoosstt  ssaammoogg  ooppeerraattiivvnnoogg  sslluuĉĉaajjaa..  
SSuummuu  ssuu  nnaavveellii  kkaaoo  ddoobbaarr  ppookkaazzaatteelljj  iisshhooddaa  ooppeerraacciijjee,,  ppooggoottoovvoo  pprriilliikkoomm  eedduukkaacciijjee  
mmllaaddiihh  ooppeerraatteerraa..  
TTiijjeekkoomm  ttrrii  mmjjeesseeccaa  ((oodd  ssiijjeeĉĉnnjjaa  ddoo  ooţţuujjkkaa  22001111..gg..))  nnaa  OOĉĉnnoomm  ooddjjeelluu  OOppććee  bboollnniiccee  uu  
KKaarrlloovvccuu  ooppeerriirraannoo  jjee  mmeettooddoomm  ffaakkooeemmuullssiiffiikkaacciijjee  118888  bboolleessnniikkaa..  OOppeerraacciijjuu  ssuu  
iizzvvooddiillaa  ttrrii  rraazzlliiĉĉiittaa  ooppeerraatteerraa  oodd  kkoojjiihh  jjeeddaann  iisskkuussaann  ttee  ddvvaa  ppooĉĉeettnniikkaa  ..  PPrreeooppeerraattiivvnnoo  
ssee  bbiilljjeeţţiioo  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  iinnddeekkss  rriizziikkaa  pprreemmaa  ddoollaazznnoomm  ssttaattuussuu  kkoojjii  jjee  iizznnoossiioo  oodd  55  ((  
44  sslluuĉĉaajjaa  ))  ddoo  1188  ((  11  sslluuĉĉaajj)),,  ssaa  nnaajjĉĉeeššććiimm  iizznnoossoomm  oodd  66  ddoo  99..  TTaakkooĊĊeerr  ssee  bbiilljjeeţţiioo  
iisshhoodd  ooppeerraacciijjee  ttee  iinnttrraaooppeerraattiivvnnee  kkoommpplliikkaacciijjee  kkoojjee  ssuu  uukklljjuuĉĉiivvaallee  rruuppttuurree  pprreeddnnjjee  ii  
ssttrraaţţnnjjee  kkaappssuullee,,  pprroollaappss  vviittrreeuussaa,,  ppoottoonnuuććee  nnuukklleeuussaa  ii  kkoonnvveerrzziijjuu  uu  
eekkssttrraakkaappssuullaarrnnuu  eekkssttrraakkcciijjuu  mmrreennee..  UUssppoorreeĊĊiivvaannaa  jjee  zzaattiimm  uussppjjeeššnnoosstt  ooppeerraacciijjee  uu  
ooddnnoossuu  nnaa  iinnddeekkss  rriizziikkaa  ttee  kkoorreelliirraannaa  ssaa  iisskkuussttvvoomm  ooppeerraatteerraa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
OOdd  uukkuuppnnoogg  bbrroojjaa  ooppeerraacciijjaa  iisskkuussnnii  ooppeerraatteerr  jjee  uuĉĉiinniioo  110044  ((5555,,33%%)),,  pprrvvii  ppooĉĉeettnniikk    5555  
((2299,,33%%))  ii  ddrruuggii  ppooĉĉeettnniikk    2299  ((1155,,44%%))  ooppeerraacciijjaa..  UU  pprroommaattrraannoomm  uuzzoorrkkuu  oobbaavvlljjeenniihh  
ooppeerraacciijjaa  ddoo  kkoommpplliikkaacciijjaa  kkoodd  iisskkuussnnoogg  ooppeerraatteerraa  jjee  ddooššlloo  ssaammoo  uu  1133  ((1122,,55%%))  
sslluuĉĉaajjeevvaa  ttee  ssuu  ssee  kkoommpplliikkaacciijjee  jjaavvlljjaallee  kkoodd  pprroossjjeeĉĉnnoogg  iinnddeekkssaa  rriizziikkaa  1133  ..  KKoodd  pprrvvoogg  
ppooĉĉeettnniikkaa  ddoo  kkoommpplliikkaacciijjaa  ttiijjeekkoomm  pprroommaattrraanniihh  ooppeerraacciijjaa  ddooššlloo  jjee  uu  1188  ((3322,,77%%))  
sslluuĉĉaajjeevvaa  ttee  ssuu  ssee  kkoommpplliikkaacciijjee  jjaavvlljjaallee  kkoodd  pprroossjjeeĉĉnnoogg  iinnddeekkssaa  rriizziikkaa  1111..  KKoodd  ddrruuggoogg  
ppooĉĉeettnniikkaa  ddoo  kkoommpplliikkaacciijjaa  ttiijjeekkoomm  pprroommaattrraanniihh  ooppeerraacciijjaa  ddooššlloo  jjee  uu  1111  ((3377,,99%%))  
sslluuĉĉaajjeevvaa  ttee  ssuu  ssee  kkoommpplliikkaacciijjee  jjaavvlljjaallee  kkoodd  pprroossjjeeĉĉnnoogg  iinnddeekkssaa  rriizziikkaa  99..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IIsskkuussaann  ooppeerraatteerr  iimmaa  nnaajjbboolljjee  rreezzuullttaattee..  KKoommpplliikkaacciijjee  pprriilliikkoomm  ooppeerraacciijjaa  ssuu  ssee  uu  
pprroossjjeekkuu  ddeeššaavvaallee  ĉĉeeššććee  kkoodd  ooppeerraacciijjaa  kkoojjee  ssuu  oozznnaaĉĉeennee  vveeĉĉiimm  iinnddeekkssoomm  rriizziikkaa  nneeggoo  
kkoodd  ooppeerraacciijjaa  kkoojjee  ssuu  oozznnaaĉĉeennee  mmaannjjiimm  iinnddeekkssoomm  rriizziikkaa..  ŠŠttoo  jjee  nneeiisskkuussnniijjii  ooppeerraatteerr,,  
nniiţţii  jjee  bbiioo  iinnddeekkss  rriizziikkaa  kkoodd  kkoojjeegg  ssuu  ssee  ddooggaaĊĊaallee  kkoommpplliikkaacciijjee..  PPrroossjjeeĉĉaann  iinnddeekkss  
rriizziikkaa  uukkuuppnnoo  zzaa  ssvvee  ooppeerraatteerree  uu  kkoojjiimmaa  ssuu  ssee  ddeessiillee  kkoommpplliikkaacciijjee  jjee  1111  ddookk  jjee  iissttii  zzaa  
ooppeerraacciijjee  kkoodd  kkoojjiihh  nniijjee  ddooššlloo  ddoo  kkoommpplliikkaacciijjaa  bbiioo  77..  IIzz  ttoogg  pprrooiizzllaazzii  ddaa  bbii  ssee  iizzrraaĉĉuunn  
iinnddeekkssaa  mmooggaaoo  ii  kklliinniiĉĉkkii  pprriimmjjeenniittii,,  ttee  bbii  ssee  ooppeerraatteerriimmaa  ppooĉĉeettnniicciimmaa  ttrreebbaallii  ddaavvaattii  
sslluuĉĉaajjeevvii  ssaa  iinnddeekkssoomm  rriizziikkaa  nnee  vveeććiimm  oodd  77..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CClliinniiccaall  uussee  ooff  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  rriisskk  ssccoorree  iinn  pprreeooppeerraattiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccoommpplleexxiittyy  
ooff  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  ffoorr  bbeeggiinnnniinngg  ssuurrggeeoonnss  
AAuutthhoorrss::  BBeeddnnaarr  BBaabbiićć  II..,,  MMaarrttiinnoovviićć  BBoošškkoovviićć  MM..,,  VVuukkuuššiićć  DD..  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGddeenneerraall  hhoossppiittaall  KKaarrlloovvaacc  
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PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  sshhooww  uusseeffuullnneessss  ooff  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  rriisskk  ssccoorree  iinn  pprreeooppeerraattiivvee  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccoommpplleexxiittyy  ooff  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  ffoorr  bbeeggiinnnniinngg  ssuurrggeeoonnss..  TToo  
pprreeddeetteerrmmiinneedd  rriisskk  ffaaccttoorrss,,  mmeennttiioonneedd  aauutthhoorrss  aaddddeedd  nnuummeerriicc  vvaalluueess  aanndd  tthheeiirr  ssuumm  
––  rriisskk  ssccoorree  rreepprreesseennttss  tthhee  eexxppeecctteedd  ccoommpplleexxiittyy  ooff  tthhee  ccaattaarraacctt  ccaassee..  TThhee  ssuumm  wwaass  
lliisstteedd  aass  ggoooodd  pprreeddiiccttiioonn  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  oouuttccoommee,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  eedduuccaattiioonn  ooff  
bbeeggiinnnniinngg  ssuurrggeeoonnss..    
PPhhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerriieess  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  118888  ppaattiieennttss  dduurriinngg  tthhrreeee  
mmoonntthhss  ppeerriioodd  ((ffrroomm  JJaannuuaarryy  ttoo  mmaarrcchh  22001111))  iinn  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  
GGeenneerraall  HHoossppiittaall  iinn  KKaarrlloovvaacc..  SSuurrggeerriieess  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhrreeee  ssuurrggeeoonnss,,  oonnee  
eexxppeerriieenncceedd  aanndd  ttwwoo  bbeeggiinnnneerrss..  NNaajjjjaarr--AAwwwwaadd  rriisskk  ssccoorree  wwaass  nnootteedd  pprreeooppeerraattiivveellyy  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppaattiieenntt\\''ss  ssttaattuuss  aanndd  iitt  aammoouunntteedd  ffrroomm  55  ((44  ccaasseess))  ttoo  1188  ((11  ccaassee)),,  wwiitthh  
mmoosstt  ccoommmmoonn  ssccoorree  ffrroomm  66  ttoo  99..  AAllssoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  oouuttccoommee  wwaass  nnootteedd  aanndd  
iinnttrraaooppeerraattiivvee  ccoommpplliiccaattiioonnss  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ppoosstteerriioorr  aanndd  aanntteerriioorr  ccaappssuullaarr  tteeaarrss,,  
vviittrreeoouuss  pprroollaappssee,,  ddrrooppppeedd  nnuucclleeuuss  aanndd  ccoonnvveerrssiioonn  ttoo  mmaannuuaall  eexxttrraaccaappssuullaarr  ccaattaarraacctt  
eexxttrraaccttiioonn..    TThhee  ooppeerraattiioonn  oouuttccoommee  wwaass  ccoommppaarreedd  ttoo  rriisskk  ssccoorree  aanndd  aallssoo  ccoorrrreellaatteedd  
wwiitthh  ssuurrggeeoonn\\''ss  eexxppeerriieennccee..    
  
  
RReessuullttss::    
OOuutt  ooff  118888  ssuurrggeerriieess,,  eexxppeerriieenncceedd  ssuurrggeeoonn  ppeerrffoorrmmeedd  110044  ((5555,,  33%%)),,  ffiirrsstt  bbeeggiinnnneerr  
5555  ((2299,,  33%%))  aanndd  sseeccoonndd  bbeeggiinnnneerr  2299  ((1155,,  44%%))..  EExxppeerriieenncceedd  ssuurrggeeoonn  hhaadd  oonnllyy  1133  
((1122,,  55%%))  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  tthheeyy  aappppeeaarreedd  aatt  aavveerraaggee  rriisskk  ssccoorree  1133..  FFiirrsstt  bbeeggiinnnneerr  
hhaadd  1188  ((3322,,  77%%))  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  tthheeyy  aappppeeaarreedd  aatt  aavveerraaggee  rriisskk  ssccoorree  1111..  SSeeccoonndd  
bbeeggiinnnneerr  hhaadd  1111  ((3377,,  99%%))  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  tthheeyy  aappppeeaarreedd  aatt  aavveerraaggee  rriisskk  ssccoorree  99..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
EExxppeerriieenncceedd  ssuurrggeeoonn  hhaass  tthhee  bbeesstt  rreessuullttss..  AAvveerraaggee  aappppeeaarraannccee  ooff  ccoommpplliiccaattiioonnss  wwaass  
ggrreeaatteerr  iinn  ssuurrggeerriieess  wwiitthh  hhiigghheerr  rriisskk  ssccoorree..  TThhee  mmoorree  iinneexxppeerriieenncceedd  ssuurrggeeoonn,,  lloowweerr  
tthhee  rriisskk  ssccoorree  wwaass  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ccoommpplliiccaattiioonnss  aappppeeaarreedd..  AAvveerraaggee  rriisskk  ssccoorree  ffoorr  aallll  
ssuurrggeeoonnss  ttooggeetthheerr  aatt  wwhhiicchh  ccoommpplliiccaattiioonnss  aappppeeaarreedd  wwaass  1111  aanndd  aatt  wwhhiicchh  tthheeyy  nneevveerr  
aappppeeaarreedd  wwaass  77..  WWee  ccaann  aaccccoorrddiinnggllyy  ccoonncclluuddee  tthhaatt  rriisskk  ssccoorree  ccaann  bbee  uusseedd  cclliinniiccaallllyy  
aanndd  tthhaatt  bbeeggiinnnniinngg  ssuurrggeeoonnss  sshhoouulldd  nnoott  ggeett  ccaasseess  wwiitthh  rriisskk  ssccoorree  hhiigghheerr  tthhaann  77..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIvvaannaa  BBeeddnnaarr  BBaabbiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr  mmeedd,,  
ooffttaallmmoolloogg,,  FFEEBBOO  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOppććaa  bboollnniiccaa  KKaarrlloovvaacc  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  AA..  
ŠŠttaammppaarraa  33,,  4477000000  KKaarrlloovvaacc  TTeell  //  PPhhoonnee::  004477//  660088--338833  
FFAAXX::  004477//  660088--110000  
EE--mmaaiill::  iivvaannaa..bbeeddnnaarr@@kkaa..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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4488..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUllttrraazzvvuukk  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  kkaaoo  mmeettooddaa  rraannoogg  oottkkrriivvaannjjaa  iinnttrraakkrraanniijjaallnnee  
hhiippeerrtteennzziijjee  uu  bboolleessnniikkaa  ssaa  iinnttrraakkrraanniijjaallnniimm  kkrrvvaarreennjjeemm  ii  gguussttoomm  mmrreennoomm  ––  pprriikkaazz  
sslluuĉĉaajjaa..  
AAuuttoorrii::  VVuukkuuššiićć  DD..,,  BBeeddnnaarr  BBaabbiićć  II..,,  MMaarrttiinnoovviićć  BBoošškkoovviićć  MM..,,  LLoonnĉĉaarriićć--KKaattuuššiinn  MM..,,  ŢŢiilliićć  
AA..,,  ŢŢuunniićć  JJ..  
UUssttaannoovvaa::  OOppććaa  bboollnniiccaa  KKaarrlloovvaacc  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvoogg  rraaddaa  jjee  pprriikkaazzaattii  kkaakkoo  ssee  mmjjeerreennjjee  ddiijjaammeettrraa  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  mmooţţee  kkoorriissttiittii  kkaaoo  
nneeiinnvvaazziivvnnaa  mmeettooddaa  oottkkrriivvaannjjaa  ppoovviiššeennoogg  iinnttrraakkrraanniijjaallnnoogg  ttllaakkaa..  UU  nnjjeemmuu  ssmmoo  
pprriikkaaţţaallii  sslluuĉĉaajj  8866  ggooddiiššnnjjee  nneekkoonnttaakkttiibbiillnnee,,  mmeehhaanniiĉĉkkii  vveennttiilliirraannee  bboolleessnniiccee  ssaa  
lliijjeevvoossttrraannoomm  hheemmiipplleeggiijjoomm  kkoojjaa  jjee  pprriimmlljjeennaa  uu  jjeeddiinniiccuu  iinntteennzziivvnnee  nnjjeeggee  ttee  jjoojj  jjee  bbiillaa  
ppoottrreebbnnaa  hhiittnnaa  pprrooccjjeennaa  iinnttrraakkrraanniijjaallnnoogg  ttllaakkaa  ddookk  jjee  ĉĉeekkaallaa  nnaa  MMSSCCTT  zzbboogg  
pprraavvoovvrreemmeennoogg  tteerraappiijjsskkoogg  pprriissttuuppaa..  IImmaallaa  jjee  gguussttuu  mmrreennuu  ttee  jjee  vviizzuuaalliizzaacciijjaa  
ppaappiilleeddeemmaa  bbiillaa  nneemmoogguuććaa..  UUmmjjeessttoo  pprreegglleeddaa  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee  uullttrraazzvvuuĉĉnnoo  jjee  iizzmmjjeerreenn  
ddiijjaammeettaarr  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  kkaaoo  mmeettooddaa  pprrooccjjeennee  ppoovviiššeennoogg  IIKKTT..    
  
RReezzuullttaattii::    
DDiijjaammeettaarr  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  ddeessnnoo  jjee  iizznnoossiioo  55,,660022  mmmm  aa  lliijjeevvoo  55,,667700    mmmm  mmjjeerreennoo  33  
mmmm  iizzaa  bbuullbbuussaa..  MMSSCCTT  jjee  ppookkaazzaaoo  iinnttrraacceerreebbrraallnnii  hheemmaattoomm..  UU  vveennttrriikkuullaarrnnoomm  
ssuussttaavvuu  nnaallaazziillaa  ssee  kkrrvv  ssaa  kkoommppeessiivvnniimm  eeffeekkttoomm  nnaa  mmooţţddaannoo  ttkkiivvoo  ii  ss  ookkoollnniimm  
eeddeemmoomm..  IInnttrraakkrraanniijjaallnnii  ttllaakk  jjee  iizznnoossiioo  2288  mmmmHHgg..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOvvaajj  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  ppoottvvrrĊĊuujjee  uuppoottrreebblljjiivvoosstt  uullttrraazzvvuukkaa  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa  uu  rraannoojj  
nneeiinnvvaazziivvnnoojj  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkoojj  pprrooccjjeennii  ssttaannjjaa  bboolleessnniikkaa  ssaa  ddookkaazzaanniimm  iillii  ssuussppeekkttnniimm  
ppoovviiššeenniimm  iinnttrraakkrraanniijjaallnniimm  ttllaakkoomm,,  ppooggoottoovvoo  uu  ssiittuuaacciijjaammaa  ggddjjee  jjee  vviizzaalliizzaacciijjaa  vviiddnnoogg  
ţţiivvccaa  pprreegglleeddoomm  ooĉĉnnee  ppoozzaaddiinnee  nneemmoogguuććaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OOppttiicc  nneerrvvee  uullttrraassoouunndd  ffoorr  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  ooff  iinnttrraaccrraanniiaall  hhyyppeerrtteennssiioonn  iinn  
iinnttrraaccrraanniiaall  hheemmoorrrrhhaaggee  ppaattiieenntt  wwiitthh  ddeennssee  ccaattaarraacctt  --  aa  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  VVuukkuuššiićć  DD..,,  BBeeddnnaarr  BBaabbiićć  II..,,  MMaarrttiinnoovviićć  BBoošškkoovviićć  MM..,,  LLoonnĉĉaarriićć--KKaattuuššiinn  MM..,,  
ŢŢiilliićć  AA..,,  ŢŢuunniićć  JJ..  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGeenneerraall  hhoossppiittaall  KKaarrlloovvaacc  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  sshhooww  hhooww  ooppttiicc  nneerrvvee  sshheeaatthh  ddiiaammeetteerr  ((OONNSSDD))  
mmeeaassuurreemmeenntt  ccaann  bbee  uusseedd  aass  nnoonniinnvvaassiivvee  mmeetthhoodd  ttoo  ddeetteecctt  rraaiisseedd  iinnttrraaccrraanniiaall  
pprreessssuurree  ((IICCPP))..  WWee  rreepprreesseenntt  aa  ccaassee  rreeppoorrtt  ooff  8866  yyeeaarr  oolldd  nnoonn  ccoonnaaccttiibbiillee,,  iinnttuubbaatteedd,,  
ffeemmaallee  ppaattiieenntt  wwiitthh  lleeffttssiiddeedd  hheemmiipplleeggiiaa  wwhhoo  wwaass  aaddmmiitttteedd  iinn  iinntteennssiivvee  ccaarree  uunniitt  aanndd  
nneeeeddeedd  qquuiicckk  aasssseessmmeenntt  ooff  iinnttrraaccrraanniiaall  pprreessssuurree  ffoorr  tthheerraappeeuuttiicc  rreeaassoonnss  wwhhiillee  
wwaaiittiinngg  ffoorr  MMSSCCTT..  SShhee  hhaadd  ddeennssee  ccaattaarraacctt,,  ssoo  nnoo  vviissuuaalliissaattiioonn  ooff  ppaappiillllooeeddeemmaa  wwaass  
ppoossssiibbllee..  IInnsstteeaadd  wwee  uusseedd  uullttrraassoonnooggrraapphhiicc  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  ooppttiicc  nneerrvvee  sshheeaatthh  
ddiiaammeetteerr  ttoo  ddeetteecctt  rraaiisseedd  iinnttrraaccrraanniiaall  pprreessssuurree..  
  
RReessuullttss::    
OONNSSDD  wwaass  55,,660022  mmmm  iinn  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  aanndd  55,,667700    mmmm  iinn  tthhee  lleefftt  eeyyee  mmeeaassuurreedd  33  mmmm  
bbeehhiinndd  tthhee  gglloobbee..  MMSSCCTT  sshhoowweedd  iinnttrraacceerreebbrraall  hhaaeemmaatthhoommaa..  TThheerree  wwaass  bblloooodd  iinn  tthhee  
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vveennttrriiccuullaarr  ssyysstteemm  aanndd  ccoommpprreessssiivvee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  cceerreebbrraall  ttiissssuuee  wwiitthh  ssuurrrroouunnddiinngg  
ooeeddeemmaa..  IICCPP  wwaass  2288  mmmmHHgg..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhiiss  ccaassee  rreeppoorrtt  ccoonnffiirrmmss  tthhee  uuttiilliittyy  ooff  ooppttiicc  nneerrvvee  uullttrraassoouunndd  iinn  tthhee  eeaarrllyy  
nnoonniinnvvaassiivvee  ddiiaaggnnoossttiicc  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  kknnoowwnn  oorr  ssuussppeecctteedd  rraaiisseedd  
iinnttrraaccrraanniiaall  pprreessssuurree,,  eessssppeecciiaallllyy  iinn  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  vviissuuaalliissaattiioonn  ooff  ooppttiicc  nneerrvvee  iiss  
iimmppoossssiibbllee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaammiirr  VVuukkuuššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr  mmeedd,,  
ooffttaallmmoolloogg  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOppććaa  bboollnniiccaa  KKaarrlloovvaacc  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  AA..  
ŠŠttaammppaarraa  33,,4477000000  KKaarrlloovvaacc  TTeell  //  PPhhoonnee::  004477//660088--338833  
FFAAXX::  004477//660088--110000  
EE--mmaaiill::  vvuukkuussiicc..ddaammiirr6633@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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4499..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUppoottrreebbaa  rraazzlliiĉĉiittiihh  vvrrssttaa  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  zzaa  ttaammppoonnaadduu  mmrreeţţnniiccee  nnaakkoonn  ppaarrss  
ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjee  
AAuuttoorrii::  MMaarrkkuuššiićć  VV..,,  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD..,,  MMaannccee  TT..,,  BBiilleenn  BBaabbiićć  MM..,,  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr  II..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
SSiilliikkoonnsskkoo  uulljjee  kkoorriissttii  ssee  ttiijjeekkoomm  vviittrreekkttoommiijjee  kkaaddaa  jjee  ppoottrreebbnnaa  dduuggoorrooĉĉnnaa  
ttaammppoonnaaddaa  mmrreeţţnniiccee  ii  oonnoo  oossttaajjee  uu  ookkuu  ddookk  ssee  nnee  iizzvvaaddii..  
CCiilljj  ssttuuddiijjee  bbiioo  jjee  uussppoorreeddiittii  uuĉĉiinnaakk  ppoossttooppeerraattiivvnnee  ttaammppoonnaaddee  33  rraazzlliiĉĉiittee  vvrrssttee  
ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  kkoorriišštteenniihh  kkoodd  lliijjeeĉĉeennjjaa  ooddlljjeepplljjeennjjaa  mmrreeţţnniiccee..  
UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  rreettrroossppeekkttiivvnnaa  aannaalliizzaa  1188  ooĉĉiijjuu  kkoodd  1188  ppaacciijjeennaattaa  kkoojjiimmaa  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  ppaarrss  
ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjaa..  TTiijjeekkoomm  ooppeerraacciijjee  kkoorriišštteennoo  jjee  jjeeddnnoo  oodd  33  ddoossttuuppnnaa  ssiilliikkoonnsskkaa  
uulljjaa..  AAnnaalliizziirraannii  ssuu  ppoottrreebbaa  zzaa  ddooddaattnnoomm  ooppeerraacciijjoomm,,  bbrroojj  kkoommpplliikkaacciijjaa  uuzzrrookkoovvaanniihh  
ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm  ii  kkoonnaaĉĉnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
TTiijjeekkoomm  ttaammppoonnaaddee  ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm  ddooššlloo  jjee  ddoo  vviiššee  kkoommpplliikkaacciijjaa..  GGllaauukkoomm  ssee  
rraazzvviioo  uu  55  ooĉĉiijjuu,,  pprroolliiffeerraacciijjaa  mmeemmbbrraannaa  uu  1122,,  mmrreennaa  uu  33  aa  ssiilliikkoonnsskkoo  uulljjee  jjee  
eemmuullzziiffiicciirraalloo  uu  66..  NNaakkoonn  eekkssttrraakkcciijjee  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  mmrreeţţnniiccaa  ssee  ooddlliijjeeppiillaa  uu  55  ooĉĉiijjuu..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPrraavviillnnaa  kkiirruurršškkaa  tteehhnniikkaa  ii  iizzbboorr  pprriimmjjeerreennoogg  ssiilliikkoonnsskkoogg  uulljjaa  kkoodd  ssvvaakkoogg  
ppoojjeeddiinnaaĉĉnnoogg  sslluuĉĉaajjaa  ooddlljjeepplljjeennjjaa  mmrreeţţnniiccee  jjee  nneeoopphhooddnnaa  uu  ppoossttiizzaannjjuu  dduuggoorrooĉĉnnoogg  
pprriilliijjeeggaannjjaa  mmrreeţţnniiccee  ii  ssmmaannjjeennjjaa  kkoommpplliikkaacciijjaa  uuzzrrookkoovvaanniihh  ssiilliikkoonnsskkiimm  uulljjeemm..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  TThhee  uussee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  ffoorr  ttaammppoonnaaddee  ooff  tthhee  rreettiinnaa  aafftteerr  ppaarrss  
ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  
AAuutthhoorrss::  MMaarrkkuussiicc  VV..,,  KKoovvaacceevviicc  DD,,  MMaannccee  TT..,,  BBiilleenn  BBaabbiicc  MM..,,  DDoonnaaddiicc  MMaanneessttaarr  II..  
IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  cceenntteerr  RRiijjeekkaa,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
SSiilliiccoonnee  ooiill  iiss  uusseedd  dduurriinngg  vviittrreeccttoommyy  wwhheenn  lloonngg  tteerrmm  ttaammppoonnaaddee  ooff  tthhee  rreettiinnaa  iiss  
rreeqquuiirreedd  aanndd  iitt  rreemmaaiinnss  iinn  tthhee  eeyyee  uunnttiill  iitt  iiss  rreemmoovveedd..    
TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  ppoossttooppeerraattiivvee  ttaammppoonnaaddee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  33  
ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  iinnttrraaooccuullaarr  ssiilliiccoonnee  ooiill  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt..  
AA  rreettrroossppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  1188  vviittrreeccttoommiizzeedd  eeyyeess  ooff  1188  ppaattiieennttss  wwhhoo  uunnddeerrwweenntt  ppaarrss  
ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  ffoorr  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  wwaass  ddoonnee..  DDuurriinngg  ssuurrggeerryy  oonnee  ooff  tthhrreeee  
aavvaaiillaabbllee  ttyyppeess  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  wwaass  uusseedd..  TThhee  nneeeedd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ssuurrggeerryy,,  tthhee  nnuummbbeerr  
ooff  ssiilliiccoonnee--rreellaatteedd  ccoommpplliiccaattiioonnss  aanndd  ffiinnaall  vviissuuaall  oouuttccoommee  wweerree  aannaallyyzzeedd..  
  
RReessuullttss::    
DDuurriinngg  tthhee  ssiilliiccoonnee  ttaammppoonnaaddee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoommpplliiccaattiioonnss  hhaadd  ooccccuurrrreedd..  GGllaauuccoommaa  
hhaadd  ddeevveellooppeedd  iinn  55  eeyyeess,,  pprroolliiffeerraattiioonn  ooff  mmeemmbbrraanneess  iinn  1122,,  ccaattaarraacctt  iinn  33  aanndd  ssiilliiccoonnee  
ooiill  hhaadd  eemmuullssiiffiieedd  iinn  66..  AAfftteerr  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  ssiilliiccoonnee  ooiill  tthhee  rreeddeettaacchheemmeenntt  ooff  rreettiinnaa  
ooccccuurrrreedd  iinn  55  eeyyeess..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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PPrrooppeerr  ssuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquuee  aanndd  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  aaddeeqquuaattee  ssiilliiccoonnee  ooiill  ffoorr  eeaacchh  ccaassee  ooff  
rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  aarree  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  lloonngg  tteerrmm  rreettiinnaall  aattttaacchhmmeenntt  
aanndd  lleesssseerr  ssiilliiccoonnee  iinndduucceedd  ccoommpplliiccaattiioonnss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  VVeeddrraann  MMaarrkkuuššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  AAddrreessaa  
//  AAddddrreessss::  KKrreeššiimmiirroovvaa  5522,,  5511000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  5511  665588117711  
FFAAXX::  ++338855  5511  333311440077  
EE--mmaaiill::  vveeddrraann..mmaarrkkuussiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Način prezentacije / Presentation types: PPT 
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5500..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPoorreemmeeććaajjii  ffaacciijjaallnnoogg  ((VVIIII))  mmooţţddaannoogg  ţţiivvccaa  
AAuuttoorrii::  LLuukkaannoovviićć--PPrriimmcc  KK..,,  MMaarrkkuuššiićć  VV..,,  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr  II..,,  BBiilleenn  BBaabbiićć  MM..,,  
SSmmrrkkiinniićć  TT..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
FFaacciijjaallnnii  ţţiivvaacc  jjee  sseeddmmii  ((VVIIII))  oodd  1122  ppaarroovvaa  mmooţţddaanniihh  ţţiivvaaccaa..  EEffeerreennttnniimm  vvllaakknniimmaa  
iinneerrvviirraa  vveeććiinnuu  ffaacciijjaallnnee  mmuusskkuullaattuurree;;  vvooddii  ppaarraassiimmppaattiiĉĉkkuu  iinneerrvvaacciijjuu  uu  sslliinnoovvnniiccee  ii  
ssuuzznnuu  ţţlliijjeezzdduu  ttee  ttaakkooĊĊeerr  ssuuddjjeelluujjee  uu  eeffeerreennttnnoomm  kkrraakkuu  kkoorrnneeaallnnoogg  rreefflleekkssaa..  
AAffeerreennttnniimm  vvllaakknniimmaa  pprroovvooddii  oossjjeett  ookkuussaa  iizz  pprreeddnnjjee  ddvviijjee  ttrreeććiinnee  jjeezziikkaa..  
  
CCiilljj  rraaddaa  bbiioo  jjee  pprriikkaazzaattii  nnaajjuuĉĉeessttaalliijjee  ooffttaallmmoolloošškkee  ii  nneeuurroolloošškkee  zznnaaĉĉaajjkkee  ppoorreemmeeććaajjaa  
ffaacciijjaallnnoogg  ţţiivvccaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
RReettrroossppeekkttiivvnnoomm  aannaalliizzoomm  oobbuuhhvvaaććeennii  ssuu  bboolleessnniiccii  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarrnnoo  lliijjeeĉĉeennii  zzbboogg  
ppoorreemmeeććaajjaa  ffaacciijjaallnnoogg  ţţiivvccaa  oodd  ooffttaallmmoollooggaa  ii  nneeuurroollooggaa    uu  KKlliinniiĉĉkkoomm  bboollnniiĉĉkkoomm  
cceennttrruu  RRiijjeekkaa  uu  pprrootteekklliihh  1100  ggooddiinnaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
TTooĉĉnnoo  ppoossttaavvlljjeennaa  ddiijjaaggnnoozzaa  ii  rraannoo  zzaappooĉĉeettoo  lliijjeeĉĉeennjjee  nneeoopphhooddnnii  ssuu  zzaa  ppoobboolljjššaannjjee  
kkvvaalliitteettee  ţţiivvoottaa,,  kkaakkoo  eesstteettsskkii,,  ttaakkoo  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnoo..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  FFaacciiaall  ((VVIIII))  ccrraanniiaall  nneerrvvee  ddiissoorrddeerrss  
AAuutthhoorrss::  LLuukkaannoovviicc--PPrriimmcc  KK..,,  MMaarrkkuussiicc  VV..,,  DDoonnaaddiicc  MMaanneessttaarr  II..,,  BBiilleenn  BBaabbiicc  MM..,,  
SSmmrrkkiinniicc  TT..  
IInnssttiittuuttiioonn::  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  ffaacciiaall  nneerrvvee  iiss  tthhee  sseevveenntthh  ((VVIIII))  ooff  ttwweellvvee  ppaaiirreedd  ccrraanniiaall  nneerrvveess..  IIttss  eeffffeerreenntt  
ffiibbeerrss  ggiivvee  iinnnneerrvvaattiioonn  ttoo  mmoosstt  ooff  tthhee  ffaacciiaall  mmuusscclleess;;  ppaarraassyymmppaatthheettiicc  iinnnneerrvvaattiioonn  ttoo  
tthhee  ssaalliivvaarryy  aanndd  llaaccrriimmaall  ggllaanndd  aanndd  iitt  aallssoo  ffuunnccttiioonnss  aass  tthhee  eeffffeerreenntt  lliimmbb  ooff  tthhee  
ccoorrnneeaall  rreefflleexx..  AAffffeerreennttllyy  iitt  rreecceeiivveess  ttaassttee  sseennssaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  aanntteerriioorr  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  
tthhee  ttoonngguuee..  
  
TThhee  aaiimm  wwaass  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  oopphhtthhaallmmiicc  aanndd  nneeuurroollooggiiccaall  pprreesseennttaattiioonn  
ooff  ffaacciiaall  nneerrvvee  ddiissoorrddeerrss..  
  
RReessuullttss::    
AA  rreettrroossppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  ppaattiieennttss  ttrreeaatteedd  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  bbyy  oopphhtthhaallmmoollooggiissttss  aanndd  
nneeuurroollooggiissttss  aatt  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa  ffoorr  ffaacciiaall  nneerrvvee  ddiissoorrddeerrss  iinn  tthhee  ppaasstt  1100  
yyeeaarrss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPrrooppeerr  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  eeaarrllyy  ttrreeaattmmeenntt  iiss  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  bbeetttteerr  qquuaalliittyy  
ooff  lliiffee,,  bbootthh  eesstthheettiiccaallllyy  aanndd  ffuunnccttiioonnaallllyy..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKoorraalljjkkaa  LLuukkaannoovviićć--PPrriimmcc  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  AAddrreessaa  
//  AAddddrreessss::  KKrreeššiimmiirroovvaa  5522,,  5511000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  5511  665588117722  
FFAAXX::  ++338855  5511  333311440077  
EE--mmaaiill::  kk..ll..pprriimmcc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5511..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  MMeeddiikkaammeennttoozznnaa  tteerraappiijjaa  uuvveeaallnnoogg  eeffuuzziijjsskkoogg  ssiinnddrroommaa  ((UUEESS))--pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  BB..AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk,,GG..BBeennĉĉiićć,,VV..ĆĆoorrlluukkaa,,MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,ZZ..VVaattaavvuukk  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\"",,OOBB  VViinnkkoovvccii  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPrriikkaazz  ppaacciijjeennttaa  ssaa  bbiillaatteerraallnniimm  uuvveeaallnniimm  eeffuuzziijjsskkiimm  ssiinnddrroommoomm  uuddrruuţţeenniimm  ssaa  
vviissookkoomm  hhiippeerrmmeettrrooppiijjoomm  kkoojjii  jjee  lliijjeeĉĉeenn  mmeeddiikkaammeennttoozznnoomm  tteerraappiijjoomm    ssaa  ppeerroorraallnniimm  
iinnhhiibbiittoorriimmaa  kkaarrbbooaannhhiiddrraazzee  ––aacceettoozzoollaammiiddoomm  ii  llookkaallnniimm  aannaallooggoomm  pprroossttaaggllaannddiinnaa..  
  
PPaacciijjeennttiiccaa  uu  ddoobbii  oodd  4411  ggooddiinnuu  ssaa  vviissookkoomm  hhiippeerrmmeettrrooppiijjoomm  iimmaallaa  jjee  oobboossttrraannoo  ppaadd  
vviiddnnee  ooššttrriinnee  zzbboogg  ppeerriiffeerrnnee  rreettiinnaallnnee  ii  kkoorrooiiddaallnnee  aabbllaacciijjee  uuddrruuţţeennee  ssaa  ssuubbrreettiinnaallnniimm  
mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm..UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  ooppsseeţţnnaa  ooffttaallmmoolloošškkaa  ,,iinntteerrnniissttiiĉĉkkaa  ii  nneeuurroolloošškkaa  
oobbrraaddaa  uu  cciilljjuu  iisskklljjuuĉĉiivvaannjjaa  ddrruuggiihh  ppaattoolloošškkiihh  ffaakkttoorraa  zzaa  rraazzvvoojj  uuvveeaallnnee  eeffuuzziijjee  ii  
ddiiffeerreenncciijjaallnnoo  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkiihh  ffaakkttoorraa  zzaa  rraazzvvoojj  eekkssuuddaattiivvnnee  aabbllaacciijjee  mmrreeţţnniiccee..  
UU  lliijjeeĉĉeennjjee  ssuu  bbiillee  uukklljjuuĉĉeennee  vviissookkee  ddoozzee  aacceettoozzoollaammiiddaa  ii  llookkaallnnoo  aannaallooggaa  
pprroossttaaggllaannddiinnaa  uu  cciilljjuu  ssnniiţţaavvaannjjaa  ppoovviiššeennoogg  iinnttrraaookkuullaarrnnoogg  ttllaakkaa  ii  ppoobboolljjššaannjjaa  
uuvveeoosskklleerraallnnoogg  pprroottookkaa  ..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
KKoorriioorreettiinnaallnnee  ppeerriiffeerrnnaa  aabbllaacciijjaa      ssaa  mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm  ppookkaazzuujjee  zznnaakkoovvee  
rreessoorrppcciijjee  uunnuuttaarr  33  ttjjeeddnnaa..VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  jjee  nnaa  lliijjeevvoomm  ookkuu  nnaakkoonn  33  mmjjeesseeccaa  ppoonnoovvoo  
nnaa  ppooĉĉeettnnoomm  nniivvoouu  ddookk  jjee  nnaa  ddeessnnoomm  ookkuu  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  ssmmaannjjeennaa  zzbboogg  sseekkuunnddaarrnniihh  
ppiiggmmeennttnniihh  pprroommjjeennaa  uu  mmaakkuullii  ((  lleeooppaarrddsskkee  ppjjeeggee))..NNaakkoonn  kklliinniiĉĉkkoogg  ppoobboolljjššaannjjaa  
ssttaannjjaa  oorraallnnaa  tteerraappiijjaa  aacceettoozzoollaammiiddoomm  jjee  iizzoossttaavvlljjeennaa  ii  lliijjeeĉĉeennaa  jjee  ddaalljjee      llookkaallnnoo  
aannaalloozziimmaa  pprroossttaaggllaannddiinnaa..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPrreemmaa  rreecceennttnniimm  ppuubblliikkaacciijjaammaa  pprreeppoorruuĉĉeennaa  tteerraappiijjaa  uuvveeaallnnoogg  eeffuuzziijjsskkoogg  ssiinnddrroommaa  
jjee  sskklleerreekkttoommiijjaa  ..DDrruuggii  nnaaĉĉaaiinnii  lliijjeeĉĉeennjjaa  ppooppuutt  mmeeddiikkaallnnee  tteerraappiijjee  iinnhhiibbiittoorriimmaa  
aannhhiiddrraazzee  ii  aannaalloozziimmaa  pprroossttaaggllaannddiinnaa  mmoogguu  bbiittii  aalltteerrnnaattiivvnnii  nnaaĉĉiinn  lliijjeeĉĉeennjjaa  iimmaajjuuććii  uu  
vviidduu  ddaa  ddaajjuu  iissttee  kklliinniiĉĉkkee  rreezzuullttaattee    bbeezz  iizzllaaggaannjjaa  ppaacciijjeennttaa  ooppeerraattiivvnnoomm  zzaahhvvaattuu  kkoojjii  
oossttaajjee  kkaaoo  jjeeddnnaa  oodd  kkrraajjnnjjiihh  ooppcciijjaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  MMeeddiiccaall  TThheerraappyy  ffoorr  UUvveeaall  EEffffuussiioonn  SSyynnddrroommee  ((UUEESS))  --ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  BB..AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk,,GG..BBeennĉĉiićć,,VV..ĆĆoorrlluukkaa,,MMiiaa  ZZoorriićć  GGeebbeerr,,ZZ..VVaattaavvuukk  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  \\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\"",,OOBB  VViinnkkoovvccii  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TToo  rreeppoorrtt  aa  ccaassee  ooff  bbiillaatteerraall  uuvveeaall  eeffffuussiioonn  ssyynnddrroommee  ((UUEESS))  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh    hhiigghh  
hhyyppeerrmmeettrrooppyy    ttrreeaatteedd  ccoonnsseerrvvaattiivveellyy  wwiitthh  oorraall  ccaarrbboonniicc--  aannhhyyddrraassee  iinnhhiibbiittoorrss  aanndd  
ttooppiiccaall  pprroossttaaggllaannddiinnss  aannaalloouuggeess..  
  
AA  4411--  yyeeaarrss  oolldd  wwoommaann  wwiitthh  hhiigghh  hhyyppeerrmmeettrrooppyy  hhaadd  aa  bbiillaatteerraall  ddeeccrreeaassee  ooff  vviissiioonn  
dduuee  ttoo  ppeerriiffeerraall  rreettiinnaall  aanndd  cchhoorrooiidd  ddeettaacchhmmeenntt    aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ssuubbrreettiinnaall  mmaaccuullaarr  
ooeeddeemmaa..TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinncclluuddeedd  bbiioommyyccrroossccooppyy,,ggoonniioossccooppyy,,  ffuunndduuss  ccaammeerraa  
eexxaammiinnaattiioonn  ,,oorrbbiittaall  uullttrraassoouunndd  wwiitthh    eeyyeebbaallll  bbiioommeettrryy    ,,mmaaccuullaarr  OOCCTT,,fflluuoorreesscceeiinn  
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aannggyyooggrraapphhyy,,  iinntteerrnnaall  aanndd  nneeuurroollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxcclluuddee  ootthheerr  
ppaatthhoollooggiiccaall  ffaaccttoorrss  ooff  uuvveeaall  eeffffuussiioonn  aanndd  ootthheerr  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  sseerroouuss  rreettiinnaall  
ddeettaacchhmmeenntt..  
TTooppiiccaall    pprroossttaaggllaannddiinnss  aannaalloouuggeess  aanndd  hhiigghh  ddoosseess    ooff  oorraall  aacceettoozzoollaammiiddee  wweerree  
iinnttrroodduucceedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree    aanndd  iimmpprroovveedd  uuvveeoosscclleerraall  oouuttffllooww..    
  
  
RReessuullttss::    
CChhoorriioorreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  wweerree  ssoollvveedd  iinn  aa  ffeeww  wweeeekkss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  mmaaccuullaarr  ooeeddeemmaa  
..OOnn  oonnee  eeyyee  vviissiioonn  iiss  rreeccoovveerreedd  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  lleevveell  wwhhiillee  oonn  tthhee  ootthheerr  eeyyee  vviissiioonn  
wwaass  nnoott  iimmpprroovveedd  mmuucchh  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  sseeccoonnddaarryy  ppiiggmmeennttaarryy  cchhaannggeess  iinn  
mmaaccuullaa((lleeooppaarrdd  ssppoottss))..AAfftteerr  cclliinniiccaall      iimmpprroovveemmeenntt  ,,oorraall  tthheerraappyy  wwaass  ddiissccoonnttiinnuuaatteedd  
wwhhiillee  ttooppiiccaall  pprroossttaaggllaannddiinnss  aarree  ssttiillll  ggooiinngg  oonn  iinn  ffoollllooww  uupp  ppeerriioodd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreecceenntt  lliitteerraattuurree  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd    tthheerraappyy  iiss  sscclleerreeccttoommyy,,tthhee  
ootthheerr  ppoossssiibbiilliittiieess  lliikkee  mmeeddiiccaall  tthheerraappyy  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  iitt  ggiivveess  
tthhee  ssaammee    cclliinniiccaall  iimmpprroovveemmeenntt  wwiitthh  nnoo  ooppeerraattiivvee  rriisskk  ,,wwhhiillee  tthhee  ooppeerraattiioonn  ccaann  bbee  tthhee  
llaasstt  ttrreeaattmmeenntt  ooppttiioonn  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  BBiilljjaannaa  AAnnddrriijjeevviićć  DDeerrkk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr  
mmeedd,,ssppeecc..ooffttaallmmoolloogg  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2299  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  11  33778877  335599//++338855  9999  33778877  117744  
FFAAXX::  ++338855  11  33778877  335599  
EE--mmaaiill::  bbiilljjaannaa..aannddrriijjeevviicc@@zzgg..hhttnneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5522..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  KKEERRAATTOOUUVVEEIITTIISS  UUZZRROOKKOOVVAANN  KKOONNTTAAKKTTOOMM  SS  TTAARRAANNTTUULLOOMM  
AAuuttoorrii::  AA..KKOOPPIIĆĆ,,  MM..VVIINNKKOOVVIIĆĆ,,  SS..MMAATTIIĆĆ,,  JJ..BBAARRAAĆĆ,,  MM..JJEELLIIĆĆ  VVUUKKOOVVIIĆĆ  
UUssttaannoovvaa::  OODDJJEELL  ZZAA  OOFFTTAALLMMOOLLOOGGIIJJUU,,  KKLLIINNIIĈĈKKII  BBOOLLNNIIĈĈKKII  CCEENNTTAARR  OOSSIIJJEEKK  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
1155--ggooddiiššnnjjii  ddjjeeĉĉaakk  jjaavviioo  ssee  nnaa  nnaašš  OOddjjeell  rraaddii  ccrrvveenniillaa  lliijjeevvoogg  ookkaa  jjeeddaann  ddaann  nnaakkoonn  ššttoo  
jjee  uu  rruuccii  ddrrţţaaoo  ssvvoogg  kkuuććnnoogg  lljjuubbiimmccaa  GGrraammmmoossttoollaa  rroosseeaa  ttaarraannttuulluu..  PPrreegglleedd  
bbiioommiikkrroosskkooppoomm  lliijjeevvoogg  ookkaa  oottkkrriioo  jjee  uuzz  jjaakkii  kkoonnjjuunnkkttiivvaallnnii  ppooddrraaţţaajj  nniittaassttee  
pprreecciippiittaattee  uu  ssvviimm  sslloojjeevviimmaa  rrooţţnniiccee,,  ttee  uurreeddaann  nnaallaazz  ddeessnnoogg  ookkaa..  PPaacciijjeenntt  jjee  ttaakkooĊĊeerr  
iimmaaoo  llookkaallnnoo  ccrrvveenniilloo  kkooţţee  rruukkee  kkoojjaa  jjee  bbiillaa  uu  kkoonnttaakkttuu  ss  ppaauukkoomm..  PPrreegglleeddaavvaajjuuććii  
ddoossttuuppnnuu  mmeeddiicciinnsskkuu  lliitteerraattuurruu,,  vviiddjjeellii  ssmmoo  ddaa  ddllaaĉĉiiccee  nnaavveeddeennee  ttaarraannttuullee  uunneeššeennee  uu  
ookkoo  mmoogguu  mmiiggrriirraattii  ii  uu  dduubblljjee  ddiijjeelloovvee  ookkaa,,  ttee  nnaa  ttaajj  nnaaĉĉiinn  uuzzrrookkoovvaattii  uuppaallee  rraazzlliiĉĉiittiihh  
ddiijjeelloovvaa  ookkaa,,  ttjj..  ssttaannjjee  kkoojjee  ssee  uu  lliitteerraattuurrii  nnaazziivvaa  OOpphhtthhaallmmiiaa  nnooddoossaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPaacciijjeennttuu  jjee  uuvveeddeennaa  llookkaallnnaa  aannttiibbiioottsskkaa,,  aa  ppoottoomm  ii  kkoorrttiikkoosstteerrooiiddnnaa  tteerraappiijjaa  nnaa  ššttoo  
jjee  ddooššlloo  ddoo  kkrraattkkoottrraajjnnoogg  ppoobboolljjššaannjjaa..  KKoonnzzuullttiirraann  jjee  iinnffeekkttoolloogg,,  ttee  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  KKKKSS  
kkoojjaa  jjee  bbiillaa  uurreeddnnaa..  ZZaa  ttoo  vvrriijjeemmee  ppaacciijjeenntt  jjee  nnaa  ssvviimm  pprreegglleeddiimmaa  lliijjeevvoogg  ookkaa  
bbiioommiikkrroosskkooppoomm  iimmaaoo  pprreecciippiittaattee  uu  oobblliikkuu  ddllaaĉĉiiccaa  uu  ssvviimm  sslloojjeevviimmaa  rrooţţnniiccee  uuzz  jjaakk  
kkoonnjjuunnkkttiivvaallnnii  ppooddrraaţţaajj..  TTrrii  ttjjeeddnnaa  nnaakkoonn  kkoonnttaakkttaa  ss  ttaarraannttuulloomm  ddooššlloo  jjee  ddoo  ppaaddaa  
vviiddnnee  ooššttrriinnee  lliijjeevvoogg  ookkaa..  UUĉĉiinnjjeenn  jjee  pprreegglleedd  ffuunndduussaa  kkoojjii  jjee  oottkkrriioo  bbllaaţţii  eeddeemm  
mmaakkuullee..  NNaakkoonn  ttooggaa  jjee  uuĉĉiinnjjeenn  OOCCTT  mmaakkuullee  lliijjeevvoogg  ookkaa  kkoojjii  jjee  ppookkaazzaaoo  cciissttiiĉĉnnuu  
ssuubbffoovveeoollaarrnnuu  ttvvrroorrbbuu..  PPrreegglleedd  ffuunndduussaa  ddeessnnoogg  ookkaa  bbiioo  jjee  uurreeddaann..  UUvveeddeennaa  jjee  
iisskklljjuuĉĉiivvoo  kkoorrttiikkoosstteerrooiiddnnaa  llookkaallnnaa  tteerraappiijjaa,,  ttee  jjee  kkoodd  ppaacciijjeennttaa  ddooššlloo  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  
ssttaannjjaa  lliijjeevvoogg  ookkaa..  DDvvaa  mmjjeesseeccaa  ppoosslliijjee  pprrvvoogg  ddoollaasskkaa  ppaacciijjeenntt  nneemmaa  ssuubbjjeekkttiivvnniihh  
tteeggoobbaa,,  aallii  pprreegglleedd  bbiioommiikkrroosskkooppoomm  lliijjeevvoogg  ookkaa  oottkkrriivvaa  ii  ddaalljjee  nneeššttoo  nniittaassttiihh  
pprreecciippiittaattaa  ((ddllaaĉĉiiccaa))  uu  ssvviimm  sslloojjeevviimmaa  rrooţţnniiccee  uuzz  mmiinniimmaallnnuu  uuppaallnnuu  rreeaakkcciijjuu  uuzz  
ssvvaakkoogg  oodd  nnjjiihh..  SSaaddaa  jjee  nnaa  mmiinniimmaallnnoojj  ddoozzii  llookkaallnnee  kkoorrttiikkoosstteerrooiiddnnee  tteerraappiijjee  ii  ddaalljjee  
ććeemmoo  ggaa  nnaassttaavviittii  pprraattiittii..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
TTaarraannttuullee  ssuu  ppaauuccii  kkoojjii  ssuu  ssvvee  rraaššiirreenniijjii  kkaaoo  kkuuććnnii  lljjuubbiimmccii..  VVrrssttaa    GGrraammmmoossttoollaa  rroosseeaa  
ssppaaddaa  uu  oonnee  kkoojjee  kkaaddaa  ssee  oossjjeettee  uuggrrooţţeennoo  oottppuuššttaajjuu  ttookkssiiĉĉnnee  ddllaaĉĉiiccee  ss  ttrrbbuuhhaa..  UU  
kkoonnttaakkttuu  ss  kkooţţoomm  uuzzrrookkuujjuu  llookkaallnnuu  rreeaakkcciijjuu  ccrrvveenniillaa,,  ddookk  uunnoossoomm  uu  ookkoo  mmoogguu  
ppeenneettrriirraattii  ii  uu  dduubblljjee  ddiijjeelloovvee  ookkaa  uuzzrrookkuujjuuććii  ssttaannjjee  kkoojjee  ssee  uu  ddoossttuuppnnoojj  mmeeddiicciinnsskkoojj  
lliitteerraattuurrii  nnaazziivvaa  OOpphhtthhaallmmiiaa  nnooddoossaa..  UU  ookkuu  mmoogguu  ppeerrzziissttiirraattii  dduulljjee  vvrriijjeemmee  ss  vvrrlloo  
nneeiizzvvjjeessnniimm  iisshhooddoomm  tteerraappiijjee,,  ttee  mmoogguuććiimm  ttrraajjnniimm  ppoosslljjeeddiiccaammaa  zzaa  ookkoo..  IIzz  ttoogg  
rraazzllooggaa  ppoottrreebbnnoo  jjee  vvrrlloo  oopprreezznnoo  rruukkoovvaannjjee  ss  oovviimm  ppaauucciimmaa  uuzz  mmaakkssiimmaallnnee  mmjjeerree  
zzaaššttiittee  kkooţţee  ii  ooĉĉiijjuu..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  KKEERRAATTOOUUVVEEIITTIISS  CCAAUUSSEEDD  BBYY  CCAASSUUAALL  HHAANNDDLLIINNGG  OOFF  AA  TTAARRAANNTTUULLAA  
AAuutthhoorrss::  AA..KKOOPPIICC,,  MM..VVIINNKKOOVVIICC,,  SS..MMAATTIICC,,  JJ..BBAARRAACC,,  MM..JJEELLIICC  VVUUKKOOVVIICC  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  OOPPHHTTHHAALLMMOOLLOOGGYY,,  CCLLIINNIICCAALL  HHOOSSPPIITTAALL  CCEENNTTEERR  
OOSSIIJJEEKK  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AA  1155--yyeeaarr  oolldd  bbooyy  pprreesseenntteedd  ttoo  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiitthh  ssuuddddeenn  oonnsseett  ooff  aa  ssoorree,,  rreedd  lleefftt  
eeyyee  wwhhiicchh  hhee  nnoottiicceedd  aafftteerr  hhaannddlliinngg  hhiiss  GGrraammmmoossttoollaa  rroosseeaa  ttaarraannttuullaa  ppeett..  SSlliitt  llaammpp  
eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  lleefftt  eeyyee  rreevveeaalleedd  lleefftt  eeyyee  iinnjjeeccttiioonn,,  mmuullttiippllee  hhaaiirrss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  
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tthhee  ccoorrnneeaa  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  ooppaacciittiieess  aanndd  aa  mmooddeerraattee  aanntteerriioorr  uuvveeiittiiss..  RRiigghhtt  eeyyee  
eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  nnoorrmmaall..  PPaattiieenntt  aallssoo  hhaadd  rraasshh  ooff  tthhee  aarrmm  wwhhiicchh  wwaass  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
ssppiiddeerr..  AAfftteerr  ccoonnssuullttiinngg  ooff  tthhee  rreecceenntt  mmeeddiiccaall  ddaattaa  wwee  ffoouunndd  tthhaatt  ttaarraannttuullaass,,  
iinncclluuddiinngg  tthhee  CChhiilleeaann  RRoossee  ((GGrraammmmoossttoollaa  rroosseeaa))  hhaavvee  bbaarrbbeedd  iirrrriittaanntt  oorr  uurrttiiccaattiinngg  
hhaaiirrss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  sshheedd  dduurriinngg  ccaassuuaall  hhaannddlliinngg  aanndd  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  eeyyee  mmiiggrraattee  ttoo  
ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  eeyyee  aanndd  ccaauussee  iinnffllaammmmaattoorryy  rreessppoonnssee  kknnoowwnn  aass  OOpphhtthhaallmmiiaa  
nnooddoossaa..    
  
RReessuullttss::    
TTooppiiccaall  aannttiibbiioottiicc  aanndd  ccoorrttiiccoosstteerrooiidd  ttrreeaattmmeenntt  wwaass  ccoommmmeenncceedd  aanndd  tthheerree  wwaass  iinniittiiaall  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  hhiiss  cclliinniiccaall  ssttaattuuss..  TThhee  iinnffeeccttoollooggiisstt  wwaass  ccoonnssuulltteedd  aanndd  tthhee  llaabb  tteessttss  
ppeerrffoorrmmeedd  ((ccoommpplleettee  bblloooodd  ccoouunntt  aanndd  ddiiffffeerreennttiiaall))  wweerree  nnoorrmmaall..  DDuurriinngg  tthhee  rreegguullaarr  
ffoollllooww  uupp  vviissiittss  tthhee  ccoonnjjuunnccttiivvaall  iinnjjeeccttiioonn  ppeerrssiisstteedd  oonn  hhiiss  lleefftt  eeyyee  aass  wweellll  aass  mmuullttiippllee  
hhaaiirrss  aatt  aallll  lleevveellss  ooff  ccoorrnneeaa  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  ooppaacciittiieess..  TThhrreeee  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  
pprreesseennttaattiioonn  tthheerree  wwaass  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  iinn  tthhee  lleefftt  eeyyee..  
TThhee  ffuunndduuss  eexxaammiinnaattiioonn  rreevveeaalleedd  mmiilldd  mmaaccuullaarr  ooeeddeemmaa  aanndd  ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  
ttoommooggrraamm  ooff  tthhee  mmaaccuullaa  sshhoowweedd  ccyyssttiicc  ssuubbffoovveeoollaarr  lleessiioonn..  TThhee  ffuunndduuss  ooff  tthhee  rriigghhtt  
eeyyee  wwaass  nnoorrmmaall..  LLooccaall  ccoorrttiiccoosstteerrooiidd  ttrreeaattmmeenntt  wwaass  ccoonnttiinnuueedd  aanndd  tthheerree  wwaass  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  bbootthh,,  tthhee  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  cclliinniiccaall  ssttaattuuss  ooff  tthhee  lleefftt  
eeyyee..  AAtt  ttwwoo  mmoonntthh  ffoollllooww--uupp  bbootthh  eeyyeess  wweerree  wwhhiittee  aanndd  qquuiieett  wwhhiillee  tthhee  ccoorrnneeaall  hhaaiirrss  
hhaadd  nnoott  mmiiggrraatteedd  aanndd  wweerree  ssttiillll  pprreesseenntt  iinn  aallll  ccoorrnneeaall  llaayyeerrss  bbuutt  wweerree  lleessss  nnuummeerroouuss..  
TThhee  ppaattiieenntt  iiss  ffoolllloowweedd  mmoonntthhllyy  aanndd  aa  lloonngg  ––tteerrmm  ttaappeerriinngg  rreeggiimmeenn  ooff  ttooppiiccaall  sstteerrooiidd  
ccoonnttiinnuueedd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TTaarraannttuullaass  aarree  iinnccrreeaassiinnggllyy  ppooppuullaarr  aass  ppeettss..  TThhee  CChhiilleeaann  RRoossee  ((GGrraammmmoossttoollaa  rroosseeaa))  
hhaass  uurrttiiccaattiinngg  hhaaiirrss  aass  aa  ddeeffeennccee  mmeecchhaanniissmm..  IInn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  sskkiinn  tthheeyy  ccaauussee  llooccaall  
iinnffllaammmmaattiioonn,,  wwhheerreeaass  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ooccuullaarr  ttiissssuuee  tthheeyy  mmiigghhtt  ppeenneettrraattee  tthhee  ccoorrnneeaa  
oorr  eevveenn  sscclleerraa  aanndd  iinnvvoollvvee  eevveenn  tthhee  ppoosstteerriioorr  sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  eeyyee..  TThhee  ooccuullaarr  
rreessppoonnssee  ttoo  aa  vveeggeettaattiioonn  oorr  aanniimmaall  hhaaiirr  iinnssuulltt  iiss  kknnoowwnn  aass  OOpphhttaallmmiiaa  nnooddoossaa  bbeeccaauussee  
ooff  tthhee  nnoodduullaarr  rreessppoonnssee  ffiirrsstt  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  ppaallppeebbrraall  aanndd  bbuullbbaarr  ccoonnjjuunnccttiivvaa..  TThhee  
ooccuullaarr  iinnffllaammmmaattiioonn  mmiigghhtt  ppeerrssiisstt  ffoorr  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  wwiitthh  uunncceerrttaaiinn  ccoouurrssee  aanndd  
ppeerrmmaanneenntt  sseeqquueell  iinn  tteerrmmss  ooff  vviissuuaall  ffuunnccttiioonn..  TThheerreeffoorree  tthhee  oowwnneerrss  ooff  ssuucchh  ppeettss  
sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  pprreeccaauuttiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  pprrooppeerr  hhaannddlliinngg  ooff  
tthheessee  ssppiiddeerrss..  AAllssoo  tthhee  ppuubblliicc  sshhoouulldd  bbee  aaddvviisseedd  oovveerr  tthhee  ppootteennttiiaall  rriisskkss  wwiitthh  eexxoottiicc  
ppeettss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  AANNDDRRIIJJAANNAA  KKOOPPIIĆĆ  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDOOKKTTOORR  
MMEEDDIICCIINNEE,,  SSPPEECCIIJJAALLIIZZAANNTT  OOFFTTAALLMMOOLLOOGGIIJJEE  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OODDJJEELL  ZZAA  
OOFFTTAALLMMOOLLOOGGIIJJUU,,  KKLLIINNIIĈĈKKII  BBOOLLNNIIĈĈKKII  CCEENNTTAARR  OOSSIIJJEEKK  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  EEUURROOPPSSKKAA  
AAVVEENNIIJJAA  1144,,  3311000000  OOSSIIJJEEKK  TTeell  //  PPhhoonnee::  003311  222255  880000  
FFAAXX::  003311  222255  885500  
EE--mmaaiill::  aannddrriijjaannaakkooppiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPoosstteerr  
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5533..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  FFLLUUOORREESSCCEEIINNSSKKAA  AANNGGIIOOGGRRAAFFIIJJAA  MMEELLAANNOOMMAA  ŢŢIILLNNIICCEE  
AAuuttoorrii::  VV..  BBRRZZOOVVIIĆĆ  ŠŠAARRIIĆĆ,,  BB..  ŠŠAARRIIĆĆ,,  JJ..  PPRREEDDOOVVIIĆĆ  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  
SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  JJoossiippaa  JJuurriijjaa  SSttrroossssmmaayyeerraa  uu  OOssiijjeekkuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
FFlluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  uu  88  bboolleessnniikkaa  kkoodd  kkoojjiihh  jjee  tteemmeelljjeemm  kklliinniiĉĉkkoogg  
iizzgglleeddaa,,  UUZZVV  ddiijjaaggnnoossttiikkee  ii  OOCCTT--aa  ppoossttaavvlljjeennaa  ssuummnnjjaa  nnaa  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee..  CCiilljj  
oovvooggaa  rraaddaa  jjee  pprriikkaazzaattii  kkaarraakktteerriissttiikkee  fflluuoorreesscceeiinnsskkee  aannggiiooggrraaffiijjee,,  kkaaoo  jjeeddnnee  oodd  
vvaaţţnniihh  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkiihh  mmeettooddaa  pprriilliikkoomm  vveerriiffiicciirraannjjaa  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPrreettrraaggaa  fflluuoorreesscceeiinnsskkee  aannggiiooggrraaffiijjee  kkoodd  ssvviihh  jjee  88  bboolleessnniikkaa  ppookkaazzaallaa  ttiippiiĉĉnnee  
aattrriibbuucciijjee  zzaa  mmaalliiggnnii  mmeellaannoomm  ţţiillnniiccee;;  \\""ppoosseebbnnaa--  sseekkuunnddaarrnnaa\\""  mmiikkrroocciirrkkuullaacciijjsskkaa  
mmrreeţţaa,,  lleezziijjee  RRPPEE,,  zzoonnee  nneekkrroozzee,,  ttee  ppoozziittiivvaann  ffeennoommeenn  kkaassnnee  rreetteenncciijjee  kkoonnttrraassttaa  uu  
ttuummoorrsskkoojj  mmaassii  ii  ttiimmee  pprriiddoonniijjeellaa  iisspprraavvnnoomm  ppoossttaavvlljjaannjjuu  ddiijjaaggnnoozzee--  mmaalliiggnnii  
mmeellaannoomm  ţţiillnniiccee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInntteerrpprreettaacciijjaa  fflluuoorreesscceeiinnsskkee  aannggiiooggrraaffiijjee  ttuummoorraa  ţţiillnniiccee  ppoonneekkaaddaa  mmooţţee  bbiittii  tteešškkaa  ii  
zzbbuunnjjuujjuuććaa..  MMeellaannoommii  ţţiillnniiccee  ooddlliikkuujjuu  ssee::  zzoonnaammaa  hhiippeerrfflluuoorreesscceenncciijjaa,,  zzbboogg  
pprrooppaaggaacciijjee  kkoonnttrraassttaa  iizz  kkrrvvnniihh  ţţiillaa  ttuummoorraa  uu  iinntteerrcceelluullaarrnnii  pprroossttoorr    ii  pprriissuuttnnoossttii  
ddeeffeekkaattaa  RRPPEE--aa  iizznnaadd  ttuummoorrsskkee  mmaassee  kkaaoo  ii    zzoonnaammaa  hhiippoofflluuoorreesscceenncciijjee,,  uusslliijjeedd  
aagglloommeerriirraannjjaa  ppiiggmmeennttnniihh  ssttaanniiccaa,,  kkrrvvaarreennjjaa  ii  nneekkrroottiiĉĉnniihh  pprroommjjeennaa..  FFlluuoorreesscceeiinnsskkaa  
aannggiiooggrraaffiijjaa,,  jjee  kkllaassiiĉĉaann,,  aallii  jjoošš  uuvviijjeekk  vvrrlloo  bbiittaann  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkii  ppoossttuuppaakk  uu  ppoottvvrrddii  
ddiijjaaggnnoozzee  mmaalliiggnnoogg  mmeellaannoommaa  ţţiillnniiccee..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  FFLLUUOORREESSCCEEIINN  AANNGGIIOOGGRRAAPPHHYY  FFOORR  CCHHOORROOIIDDAALL  MMEELLAANNOOMMAA  
AAuutthhoorrss::  VV..  BBRRZZOOVVIIĆĆ  ŠŠAARRIIĆĆ,,  BB..  ŠŠAARRIIĆĆ,,  JJ..  PPRREEDDOOVVIIĆĆ  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee,,  
JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  ooff  OOssiijjaakk  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
FFlluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  88  ppaattiieennttss,,  wwhhoo,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  cclliinniiccaall  
aappppeeaarraannccee,,  ddiiaaggnnoossttiicc  uullttrraassoouunndd  aanndd  OOCCTT  hhaadd  aa  ssuussppeecctt  mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  cchhoorrooiidd..  
TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy,,  aass  
oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ddiiaaggnnoossttiicc  mmeetthhoodd  iinn  tthhee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  cchhoorrooiiddaall  
mmeellaannoommaa..  
  
RReessuullttss::    
FFlluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  ffiinnddiinngg  iinn  aallll  tthhee  88  ppaattiieennttss  sshhoowweedd  tthhee  ttyyppiiccaall  aattttrriibbuutteess  ooff  
mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  cchhoorrooiidd;;  \\""ssppeecciiaall--sseeccoonnddaarryy\\""  mmiiccrroocciirrccuullaattiioonn  
mmeesshhwwoorrkk,,  RRPPEE  lleessiioonnss,,  aarreeaass  ooff  nneeccrroossiiss  aanndd  ppoossiittiivvee  pphheennoommeennoonn  ooff  ddeellaayyeedd  
rreetteennttiioonn  ooff  ccoonnttrraasstt  iinn  tthhee  ttuummoorr  mmaassss  aanndd  tthheerreebbyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ccoorrrreecctt  
ddiiaaggnnoossiiss--mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  cchhoorrooiidd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
IInntteerrpprreettaattiioonn  ooff  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  ffoorr  cchhoorrooiiddaall  ttuummoorrss  ccaann  ssoommeettiimmeess  bbee  
ddiiffffiiccuulltt  aanndd  ccoonnffuussiinngg..  CChhoorrooiidd  mmeellaannoommaa  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy::  tthhee  zzoonneess  ooff  
hhyyppeerrfflluuoorreesscceennccee  dduuee  ttoo  tthhee  pprrooppaaggaattiioonn  ooff  ccoonnttrraasstt  ffrroomm  tthhee  bblloooodd  vveesssseellss  ooff  
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ttuummoorr  iinn  iinntteerrcceelllluullaarr  ssppaaccee  aanndd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  RRPPEE  ddeeffeeccttss  oovveerrllaayyiinngg  tthhee  ttuummoorr  
aanndd  hhiippoofflluuoorreesscceennccee  zzoonneess,,  dduuee  ttoo  aagggglloommeerraattiioonn  ooff  ppiiggmmeenntteedd  cceellllss,,  hheemmoorrrrhhaaggee  
aanndd  nneeccrroottiicc  cchhaannggeess..  FFlluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy,,  iiss  aa  ccllaassssiicc,,  bbuutt  ssttiillll  aa  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  
ddiiaaggnnoossttiicc  pprroocceedduurree  iinn  ddiiaaggnnoossiinngg  mmaalliiggnnaanntt  mmeellaannoommaa  ooff  tthhee  cchhoorrooiidd..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  VVLLAATTKKAA  BBRRZZOOVVIIĆĆ  ŠŠAARRIIĆĆ  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  MMaallee  ppuuttiinnee  66,,  1100009900  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0000338855  11  33446611885588  
FFAAXX::  0000338855  11  33446611885588  
EE--mmaaiill::  bbrrzzssaarr@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5544..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPoojjaavvaa  tteešškkee  ppttoozzee  uu  ooddrraasslloojj  ddoobbii  kkoodd  pprriirrooĊĊeennoogg  HHoorrnneerroovvoogg  ssiinnddrroommaa  
AAuuttoorrii::  MMllaaddeenn  LLeeššiinn,,  ŢŢeelljjkkoo  KKoovvaaĉĉiićć,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  IIvvaannaa  OOlluujjiićć..  TTiihhoommiirr  SSuuššaacc  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  mmeeddiicciinnsskkoogg  ffaakkuulltteettaa  uu  SSpplliittuu,,  KKBBCC  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
PPrriikkaazzuujjeemmoo  sslluuĉĉaajj  3399  ggooddiiššnnjjeegg  ppaacciijjeennttaa  ssaa  sslliikkoomm  tteešškkee  ppttoozzee,,  ddoobbrree  ffuunnkkcciijjee  
lleevvaattoorraa  ((1111mmmm)),,  mmiioozzoomm  ii  hhiippookkrroommiijjoomm  ššaarreenniiccee  lliijjeevvoogg  ookkaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
OOppeerraacciijjaa  ppttoozzee  ssaa  sskkrraaććeennjjeemm  ttaarrzzuussaa  ii  MMuulleerroovvoogg  mmiiššiiććaa  ((FFaassaanneellllaa--SSeerrvvaatt))  mmooţţee  
ssee  uussppjjeeššnnoo  pprriimmjjeenniittii  ii  uu  ooddrraasslliihh..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPrreeppoorruuĉĉaammoo  ooppeerraacciijjuu  kkoonnggeenniittaallnnee  ppttoozzee  uu  rraanniijjoojj  ddoobbii..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  AAdduulltt  uunnsseett  ooff  sseevveerree  ppttoossiiss  iinn  ppaattiieenntt  wwiitthh  ccoonnggeenniittaall  HHoorrnneerr\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\''ss  
ssyynnddrroommaa--  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  MMllaaddeenn  LLeeššiinn,,  ŢŢeelljjkkoo  KKoovvaaĉĉiićć,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  IIvvaannaa  OOlluujjiićć..  TTiihhoommiirr  SSuuššaacc  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  hhoossppiittaall  cceennttrree  SSpplliitt  PPaattiieennttss  aanndd  
mmeetthhooddss::    
WWee  pprreesseenntt  aa  3399  yyeeaarr  oolldd  mmaann  wwiitthh  sseevveerree  ppttoossiiss,,  ggoooodd  lleevvaattoorr  ffuunnccttiioonn  ((1111mmmm)),,  
mmiioossiiss  ooff  tthhee  lleefftt  ppuuppiill  aanndd  lleefftt  hhyyppoocchhrroommiicc  iirriiss..  
  
RReessuullttss::    
FFaassaanneellllaa--SSeerrvvaatt  pprroocceedduurree  ffoorr  ccoonnggeenniittaall  ppttoossiiss  iinn  HHoorrnneerr  ssyynnddrroommaa  ccaann  bbee  
ssuucccceessssffuullllyy  aaddoopptt  iinn  aadduullttss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
WWee  aarree  ssuuggggeessttiinngg  ttoo  pprroovviiddee  eeaarrlliieerr  ssuurrggiiccaall  pprroocceedduurree  ffoorr  ccoonnggeenniittaall  ppttoossiiss  iinn  
HHoorrnneerr\\\\\\''ss  ssyynnddrroommaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMllaaddeenn  LLeeššiinn  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  mmrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  
11  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211  555566775555  
FFAAXX::  002211555566440077  
EE--mmaaiill::  mmllaaddeenn..lleessiinn@@sstt..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5555..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOppeerraattiivvnnoo  lliijjeeĉĉeennjjee  ssttrraabbiizzaammaa  kkoodd  ddjjeeccee  --  nnaaššaa  iisskkuussttvvaa  
AAuuttoorrii::  JJaassmmiinnaa  AAllaajjbbeeggoovviićć--HHaalliimmiićć,,  DDeenniissaa  ZZvviizzddiićć,,  MMeelliihhaa  AAlleennddaarr  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,KKlliinniiĉĉkkii  CCeennttaarr  UUnniivveerrzziitteett  SSaarraajjeevvoo,,BBiiHH  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
RReettrroossppeekkttiivvnnoo  jjee  aannaalliizziirraannaa  ssttuuddiijjaa  kkoodd  114411--rroo  ddjjeeccee  kkoojjaa  ssuu  ooppeerriirraannaa  uu  ppeerriioodduu  oodd  
ssrreeddiinnee  22000088..gg..  ddoo  kkrraajjaa  22001100..gg..  nnaa  nnaaššoojj  KKlliinniiccii..UUkkuuppaann  bbrroojj  ooppeerraattiivvnniihh  zzaahhvvaattaa  
bbiioo  jjee  116644  ooppeerraacciijjee  kkoojjee  ssuu  ssee  uuggllaavvnnoomm  ooddnnoossiillee  nnaa  hhoorriizzoonnttaallnnee  ssttrraabbiizzmmee  ii  ttoo  
8877,,2233%%  eezzoottrrooppiijjaa  ii  77,,88%%  eeggzzoottrrooppiijjaa  ii  66,,11%%  ppaarraalliittiiĉĉkkiihh  ssttrraabbiizzaammaa..DDoobbnnaa  ggrraanniiccaa  
bbiillaa  jjee  oodd  33  --  1166  ggooddiinnaa,,  ssaa  pprroossjjeeĉĉnnoomm  ssttaarrooššĉĉuu  uu  vvrriijjeemmee  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa  77,,11  
ggooddiinnaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
DDoobbiivveennii  rreezzuullttaattii  ssuu  oovviissiillii  oodd  ssttaarroossttii  ddjjeetteettaa  uu  vvrriijjeemmee  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa,,  
vveelliiĉĉiinnee  uuggllaa  ddeevviijjaacciijjee,,ssttuuppnnjjaa  ssllaabboovviiddnnoossttii,,rreeffrraakkcciioonnee  aannoommaalliijjee,,  ppoossttoojjaannjjaa  
vveerrttiikkaallnnee  kkoommppoonneennttee,,rreettiinnaallnniihh  ooddnnoossaa,,  ttee  ssaammoogg  iizzbboorraa  ooppeerraattiivvnnee  
pprroocceedduurree..OOrrttooffoorriiĉĉnnoosstt  iillii  mmaannjjii  ppoossttooppeerraattiivvnnii  rreezziidduuaallnnii  uuggaaoo  ddeevviijjaacciijjee  ppoossttuuggllii  
ssmmoo  ii  ggoottoovvoo  8855%%  sslluuĉĉaajjeevvaa,,  kkaaoo  ii  ssaa  ppoossttiizzaannjjeemm  ddoobbrree  bbiinnookkuullaarrnnee  ssaarraaddnnjjee..UU  
1155%%  sslluuĉĉaajjeevvaa  rraaĊĊeennaa  jjee  rreeooppeerraacciijjaa  bbiilloo  nnaa  iissttoomm  iillii  ddrruuggoomm  ookkuu..kkoonnsseekkuuttiivvnnee  
eeggzzoottrrooppiijjee  iimmaallii  ssmmoo  uu  22--33%%  sslluuĉĉaajjeevvaa,,  kkoojjuu  ssmmoo  ttaakkooĊĊeerr  kkiirruurršškkii  
kkoorriiggiirraallii..PPoossttooppeerraattiivvnniihh  ddiippllooppiijjaa  iimmaallii  ssmmoo  ssaammoo  uu  jjeeddnnoomm  sslluuĉĉaajjuu,,kkoojjaa  jjee  nnaakkoonn  
ppaarr  ttjjeeddaannaa  iiššĉĉeezzllaa..UU  ppoogglleedduu  sstteerreeoo  vviiddaa,,  nnaarrooĉĉiittoo  ssmmoo  bbiillii  zzaaddoovvoolljjnnii  uu  sslluuĉĉaajjeevviimmaa  
ggddjjee  jjee  rraaĊĊeennaa  kkoommbbiinniirraannaa  uunniillaatteerraallnnaa  pprroocceedduurraa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
OOppeerraattiivvnnoo  lliijjeeĉĉeennjjee  ssttrraabbiizzaammaa  kkoodd  ddjjeeccee  jjee  ii  ddaalljjee  iizzaazzoovv  uu  kkrreeiirraannjjuu  ooppeerraattiivvnnee  
pprroocceedduurree  ii  ppoorreedd  ddoobbrroo  ppoozznnaattiihh  ppoossttuullaattaa  uu  nnjjiihhoovvoomm  lliijjeeĉĉeennjjuu..PPoossttooppeerraattiivvnnoo,,  ssaamm  
eesstteettsskkii  mmoommeennaatt  nniijjee  ddoovvoolljjaann  aakkoo  nnee  oobbeezzbbjjeeĊĊuujjee  dduuggoorrooĉĉnnee  ii  ssttaabbiillnnee  bbiinnookkuullaarrnnee  
ooddnnoossee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  SSuurrggiiccaall  CCoorrrreeccttiioonn  ooff  CChhiilldd  SSttrraabbiissmmuuss--OOuurr  EExxppeerriieenncceess  
AAuutthhoorrss::  JJaassmmiinnaa  AAllaajjbbeeggoovviićć--HHaalliimmiićć,,  DDeenniissaa  ZZvviizzddiićć,,  MMeelliihhaa  AAlleennddaarr  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,KKlliinniiĉĉkkii  CCeennttaarr  UUnniivveerrzziitteett  SSaarraajjeevvoo,,BBiiHH  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  ssttuuddyy  iiss  rreettrroossppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  aatt114411  cchhiillddeerrnn  ooppeerraatteedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ffrroomm  
mmiidd--22000088  ttiillll  tthhee  eenndd  ooff  22001100  oonn  oouurr  CClliinniicc..TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  ssuurrggeerryy  ttrreeaattmmeennttss  wwaass  
116644  ooppeerraattiioonnss  wwhhiicchh  mmaaiinnllyy  ttrreeaatteedd  hhoorriissoonnttaa  ssttrraabbiissmmuuss::  8877,,2233%%  ooff  eessoottrrooppiiaass  aanndd  
77,,88%%  eeggzzoottrrooppiiaaaa  aanndd  66,,11%%  ppaarraalliittiicc  ssttrraabbiissmmuusseess..AAggee  ooff  ppaattiieennttss  wwaass  33--1166,,  wwiitthh  
aavveerraaggee  aaggee  ooff  77,,11  yyeeaarrss  aatt  tthhee  mmoommeenntt  ooff  ssuurrggeerryy..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  rreessuullttss  aacchhiieevveedd  wweerree  ddeeppeennddaanntt  oonn  aaggee  ooff  tthhee  cchhiilldd  aatt  tthhee  mmoommeenntt  ooff  tthhee  
ssuurrggeerryy,,  ddeevviiaattiioonn  aannggllee,,  aammbbyyiiooppiiaa,,  rreeffrraaccttiivvee  aannoommaalliittiieess,,  eexxiisstteennccee  ooff  vveerrttiiccaall  
ccoommppoonneenntt,,  rreettiinnaall  rreellaattiioonnss,,  aanndd  ooppeerraattiivvee  pprroocceedduurree  iittsseellff..  OOrrttoopphhoorriittyy  oorr  ssmmaalllleerr  
ppoosstt--ooppeerraattiivvee  rreessiidduuaall  ddeevviiaattiioonn  aannggllee  wwaass  aacchhiieevveedd  iinn  aallmmoosstt  8855%%  ccaasseess,,  aass  wweellll  aass  
wwiitthh  aacchhiieevveeiinngg  ggoooodd  bbiinnooccuullaarr  ccoo--ooppeerraattiioonn..  IInn  1155%%  ooff  ccaasseess  tthhee  rree--ooppeerraattiioonn  hhaass  
bbeeeenn  ddoonnee  oonn  ssaammee  oorr  ootthheerr  eeyyee..  WWee  hhaadd  ccoonnsseeccuuttiivvee  eeggssoottrrooppiiaass  iinn  22--33%%  ccaasseess,,  
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aanndd  wwaass  ssuurrggiiccaallllyy  ccoorrrreecctteedd  aass  wweellll..  WWee  hhaadd  ppoosstt--ooppeerraattiivvee  ddiippllooppiiaass  iinn  oonnaa  ccaassee  
oonnllyy,,  wwhhiicchh  ddiissssaappeeaarreedd  aafftteerr  ccoouuppllee  ooff  wweeeekkss..  WWiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  sstteerreeoo--vviissiioonn,,  wwee  
wweerree  eessppeecciiaallllyy  ssaattiissffiieedd  iinn  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  ccoommbbiinneedd,,  uunniillaatteerraall  pprroocceedduurree  hhaass  bbeeeenn  
ddoonnee..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
SSuurrggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  cchhiilldd  ssttrraabbiissmmuuss  iiss  ssttiillll  aa  cchhaalllleennggee  iinn  ccrreeaattiinngg  ooppeerraattiivvee  
pprroocceedduurree,,  eevveenn  bbeessiiddee  wweellll  kknnoowwnn  ppoossttuullaatteess  iinn  tthheeiirr  ttrreeaattmmeenntt..  PPoosstt--ooppeerraattiivvee,,  
eesstteettiicc  mmoommeenntt  iittsseellff  iiss  nnoott  eennoouugghh  iiff  iitt  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  lloonngg--tteerrmm  aanndd  ssttaabbiillee  
bbiinnooccuullaarr  rreellaattiioonnss..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  JJaassmmiinnaa  AAllaajjbbeeggoovviićć--HHaalliimmiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPhhDD  
AAssssiissttaanntt  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,KKlliinniiĉĉkkii  CCeennttaarr  UUnniivveerrzziitteett  
SSaarraajjeevvoo,,BBiiHH  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  BBoollnniiĉĉkkaa  2255,,  7711000000  SSaarraajjeevvoo,,  BBoossnnaa  ii  HHeerrcceeggoovviinnaa  
TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338877  3333  229977  119911  
FFAAXX::  ++338877  3333  666633  666688  
EE--mmaaiill::  jjaassnnaa__hhaalliimmiicc@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5566..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOppttiiĉĉkkaa  nneeuurrooppaattiijjaa  uuzzrrookkoovvaannaa  eettaammbbuuttoolloomm  ––  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  BBeehhiinn  II,,  ĈĈiimmaa  II,,  BBaaĉĉiićć  BBaarroonniiccaa  KK  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  HHrrvvaattsskkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
UUvvoodd::  TTookkssiiĉĉnnaa  ooppttiiĉĉkkaa  nneeuurrooppaattiijjaa  jjee  nnaajjoozzbbiilljjnniijjaa  nnuussppoojjaavvaa  lliijjeeĉĉeennjjaa  eettaammbbuuttoolloomm..  
UUĉĉeessttaalloosstt  oovviissii  oo  ddoozzii  ii  ttrraajjaannjjuu  lliijjeeĉĉeennjjaa,,  aa  nnaakkoonn  uukkiiddaannjjaa  lliijjeekkaa  nniijjee  uuvviijjeekk  
rreevveerrzziibbiillnnaa..  
  
CCiilljj::  PPrriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  bboolleessnniiccee  ss  ooppttiiĉĉkkoomm  nneeuurrooppaattiijjoomm  uuzzrrookkoovvaannoomm  eettaammbbuuttoolloomm..  
  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::  BBoolleessnniiccaa  uu  ddoobbii  oodd  6666  ggooddiinnaa  uuppuuććeennaa  jjee  nnaa  nnaaššuu  KKlliinniikkuu  rraaddii  
nnaagglloogg  gguubbiittkkaa  vviiddaa..  ZZaaddnnjjaa  ddvvaa  mmjjeesseeccaa  lliijjeeĉĉeennaa  jjee  kkoommbbiinnaacciijjoomm  lliijjeekkoovvaa  
((iizzoonniijjaazziidd,,  rriiffaammppiicciinn,,  eettaammbbuuttooll,,  ppiirraazziinnaammiidd))  zzbboogg  ttuubbeerrkkuulloozzee  pplluuććaa..  UUĉĉiinnii  ssee  
kkoommpplleettaann  ooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd,,  tteesstt  nnaa  bboojjee  ppoo  IIsshhiihhaarrii,,  ppeerriimmeettrriijjaa  ppoo  GGoollddmmaannnnuu,,  
pprreegglleedd  nneeuurroollooggaa,,  vviiddnnii  eevvoocciirraannii  ppootteenncciijjaallii  ((VVEEPP)),,  mmaaggnneettsskkaa  rreezzoonnaanncciijjaa  mmoozzggaa  ii  
lluummbbaallnnaa  ppuunnkkcciijjaa  ss  ddiijjaaggnnoossttiikkoomm  lliikkvvoorraa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
RReezzuullttaattii::  VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  oobbaa  ookkaa  iizznnoossiillaa  jjee  bbrroojjaannjjee  pprrssttiijjuu  nnaa  11,,55  mm..  NNaallaazz  ooĉĉnnee  
ppoozzaaddiinnee  bbiioo  jjee  uurreeddaann..  PPeerriimmeettrriijjoomm  ppoo  GGoollddmmaannnnuu  nnaaĊĊee  ssee  pprrooššiirreennaa  sslliijjeeppaa  ppjjeeggaa  ii  
cceennttrroocceekkaallnnii  sskkoottoomm..  NNaallaazzii  tteessttaa  nnaa  bboojjee  ppoo  IIsshhiihhaarrii  ii  VVEEPP--aa  nniissuu  bbiillii  ppoouuzzddaannii  zzbboogg  
iizzrraazziittoo  ssllaabbee  vviiddnnee  ooššttrriinnee..  NNeeuurroorraaddiioolloošškkoomm  oobbrraaddoomm  nnee  nnaaĊĊee  ssee  ppaattoolloošškkoogg  
ssuuppssttrraattaa..  EEttaammbbuuttooll  jjee  uukkiinnuutt,,  aallii  ttiijjeekkoomm  nnaarreeddnnaa  ddvvaa  mmjjeesseeccaa  pprraaććeennjjaa  nnee  ddoollaazzii  
ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  ooššttrriinnee  nniittii  vviiddnnoogg  ppoolljjaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZaakklljjuuĉĉaakk::  TTiijjeekk  ooppttiiĉĉkkee  nneeuurrooppaattiijjee  uuzzrrookkoovvaannee  eettaammbbuuttoolloomm  jjee  nneepprreeddvviiddiivv..  
OObbzziirroomm  ddaa  nnee  ppoossttoojjii  nnaaĉĉiinn  rraannoogg  oottkkrriivvaannjjaa  ii  pprreevveenncciijjee  oovvee  ooppttiikkoonneeuurrooppaattiijjee  
((rruuttiinnsskkii  ooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleeddii  nniissuu  oodd  kkoorriissttii)),,  aa  ddaa  jjee  uukkiiddaannjjee  eettaammbbuuttoollaa  jjeeddiinnaa  
mmoogguuććaa  tteerraappiijjaa,,  iinnffoorrmmiirraannoosstt  lliijjeeĉĉnniikkaa  ii  bboolleessnniikkaa  oo  mmoogguuććeemm  šštteettnnoomm  uuĉĉiinnkkuu  oovvoogg  
lliijjeekkaa  jjee  oodd  pprreessuuddnnee  vvaaţţnnoossttii..    
  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEtthhaammbbuuttooll  iinndduucceedd  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy  ––  aa  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  BBeehhiinn  II,,  ĈĈiimmaa  II,,  BBaaĉĉiićć  BBaarroonniiccaa  KK  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
IInnttrroodduuccttiioonn::  TTooxxiicc  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy  iiss  tthhee  mmoosstt  sseerriioouuss  ssiiddee  eeffffeecctt  ooff  eetthhaammbbuuttooll..  
IInncciiddeennccee  iiss  ddoossee  aanndd  dduurraattiioonn  rreellaatteedd..  FFoolllloowwiinngg  cceessssaattiioonn  ooff  tthhee  ddrruugg,,  ooppttiicc  
nneeuurrooppaatthhyy  iiss  nnoott  aallwwaayyss  rreevveerrssiibbllee..    
  
AAiimm::  TToo  rreeppoorrtt  aa  ccaassee  ooff  aa  ppaattiieenntt  wwiitthh  eetthhaammbbuuttooll  iinndduucceedd  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy..  
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PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::  6666--yyeeaarr--oolldd  wwoommaann  wwaass  rreeffffeerrdd  ttoo  oouurr  EEyyee  CClliinniicc  bbeeccaauussee  ooff  
tthhee  rraappiidd  lloossss  ooff  vviissiioonn..  FFoorr  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  mmoonntthhss  sshhee  hhaass  bbeeeenn  ttrreeaatteedd  wwiitthh  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddrruuggss  ((iissoonniiaazziidd,,  rriiffaammppiicciinn,,  eetthhaammbbuuttooll,,  ppyyrraazziinnaammiiddee))  ffoorr  
ppuullmmoonnaarryy  ttuubbeerrccuulloossiiss..  WWoorrkkuupp  iinncclluuddeedd  ccoommpplleettee  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  
IIsshhiihhaarraa  ccoolloorr  vviissiioonn  tteesstt,,  GGoollddmmaannnn  ppeerriimmeettrryy,,  nneeuurroollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn,,  vviissuuaall  
eevvookkeedd  ppootteennttiiaallss  ((VVEEPP)),,  mmaaggnneettiicc  rreessoonnaannccee  iimmaaggiinngg  ooff  tthhee  bbrraaiinn  aanndd  lluummbbaarr  
ppuunnccttuurree  wwiitthh  cceerreebbrroossppiinnaall  fflluuiidd  aannaallyyssiiss..  
  
  
RReessuullttss::    
  
RReessuullttss::  OOnn  iinniittiiaall  eexxaammiinnaattiioonn  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  ccoouunnttiinngg  ffiinnggeerrss  aatt  11..55  mm  oonn  bbootthh  
eeyyeess..  FFuunndduuss  eexxaammiinnaattiioonn  wwaass  nnoorrmmaall..  GGoollddmmaannnn  ppeerriimmeettrryy  sshhoowweedd  eennllaarrggeedd  bblliinndd  
ssppoott  aanndd  cceennttrrooccaaeeccaall  ssccoottoommaa..  IIsshhiihhaarraa  ccoolloorr  vviissiioonn  tteesstt  aanndd  VVEEPP  wweerree  nnoott  rreelliiaabbllee  
dduuee  ttoo  ppoooorr  vviissuuaall  aaccuuiittyy..  NNeeuurroorraaddiioollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  lluummbbaarr  ppuunnccttuurree  ddiiddnn\\''tt  
sshhooww  aannyy  aabbnnoorrmmaalliittyy..  AAlltthhoouugghh  eetthhaammbbuutthhooll  wwaass  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  tthheerraappyy,,  tthheerree  wwaass  
nnoo  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  vviissuuaall  aaccuuiittyy  nnoorr  vviissuuaall  ffiieelldd  dduurriinngg  tthhee  ffoollllooww--uupp  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  
mmoonntthhss..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCoonncclluussiioonn::  NNaattuurraall    ccoouurrssee  ooff  eetthhaammbbuuttooll  iinndduucceedd  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy  iiss  uunnpprreeddiiccttaabbllee..  
CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  mmeetthhooddss  ffoorr  iitt\\''ss  eeaarrllyy  ddeetteeccttiioonn  aanndd  pprreevveennttiioonn  
((ppeerriiooddiiccaall  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss  aarree  ooff  nnoo  uussee))  aanndd  tthhaatt  cceessssaattiioonn  ooff  tthhee  
ddrruugg  iiss  tthhee  oonnllyy  aavvaaiillaabbllee  ttrreeaattmmeenntt,,  ppaattiieenntt\\''ss  aanndd  ddooccttoorr\\''ss  aawwaarreenneessss  ooff  tthhiiss  
ppootteennttiiaall  ssiiddee  eeffffeecctt  iiss  ooff  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIvvaannaa  BBeehhiinn  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDrr..  mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  
HHrrvvaattsskkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644  TTeell  //  PPhhoonnee::  33771122  112299  
FFAAXX::  33774455555566  
EE--mmaaiill::  iivvaannaa__bbeehhiinn@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5577..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  CCiirrkkuummsskkrriippttnnii  hheemmaannggiioomm  ţţiillnniiccee  --  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  FF..BBiiššććaann,,  VV..BBrrzzoovviićć--ŠŠaarriićć,,  BB..ŠŠaarriićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  ZZaaggrreebb,,    MMeeddiicciinnsskkii  
ffaakkuulltteett  uu  OOssiijjeekkuu,,  SSvveeuuĉĉiilliiššttee  JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  uu  OOssiijjeekkuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
NNaa  kklliinniikkuu  ssee  jjaavvlljjaa  mmuušškkaarraacc  uu  ddoobbii  oodd  7700  ggooddiinnaa  kkoojjii  uunnaattrraagg  44--55  mmjjeesseeccii  
pprriimmjjeeććuujjee  llooššiijjii  vviidd  ddeessnnoogg  ookkaa,,  ppoojjaaĉĉaannoo  ssuuzzeennjjee  ttee  oossjjeeććaajj  ttuuppee  bboollii  iizzaa  iissttoogg  ookkaa..  
OOffttaallmmoolloošškkiimm  pprreegglleeddoomm  uuttvvrrĊĊeennaa  jjee  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  ddeessnnoogg  ookkaa  ((VVOODD))  oodd  00,,44..  NNaa  
ooĉĉnnoojj  ppoozzaaddiinnii  uuooĉĉeenn  jjee  nneeppiiggmmeennttiirraann,,  ddoobbrroo  vvaasskkuullaarriizziirraann,,  nneehhoommooggeenn,,  bblliijjeeddoo--
rruuţţiiĉĉaasstt,,  ttrrooddiimmeennzziioonnaallnnii  ttuummoorr  uuzz  tteemmppoorraallnnii  rruubb  mmaakkuullaarrnnoogg  ppooddrruuĉĉjjaa..  
UUllttrraazzvvuuĉĉnniimm  pprreegglleeddoomm  nnaaĊĊeennaa  jjee  kkuuppoollaassttaa  mmaassiivvnnaa  lleezziijjaa  uuzz  mmaakkuulluu  vveelliiĉĉiinnee  
33,,55xx99mmmm,,  ssrreeddnnjjee  eehhooggeennoossttii  7777%%  kkoojjaa  jjee  uuppuuććiivvaallaa  nnaa  hheemmaannggiioomm  ţţiillnniiccee..  
OOppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm  ((OOCCTT))  uuooĉĉeennaa  jjee  ssuubbrreettiinnaallnnaa  eekkssuuddaacciijjaa  ii  
llookkaalliizziirraannaa  aabbllaacciijjaa  mmrreeţţnniiccee..  FFlluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa  ((FFAAGG))  ppookkaazzaallaa  jjee  rraannuu  
fflluuoorreesscceenncciijjuu  vvaasskkuullaarrnniihh  kkoonnvvoolluuttaa  ttuummoorraa  ddookk  ssuu  uu  kkaassnnoojj  ffaazzii  bbiillee  vviiddlljjiivvee  
kkoonnfflluuiirraajjuuććee  fflluuoorreesscceennccee  ss  nnaakkuupplljjaannjjeemm  kkoonnttrraassttaa..  PPaacciijjeenntt  jjee  lliijjeeĉĉeenn  
iinnttaavviittrreeaallnnoomm  pprriimmjjeennoomm  aannttii--VVEEGGFF  lliijjeekkaa  ((bbeevvaacciizzuummaabb))..  NNaakkoonn  mmeeddiikkaammeennttoozznnee  
pprriipprreemmee  kkoonnaaĉĉnnaa  kkoonnttrroollaa  ttuummoorraa  ppoossttiiggnnuuttaa  jjee  llaasseerrsskkoomm  ffoottookkooaagguullaacciijjoomm..  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaakkoonn  ddvviijjee  aapplliikkaacciijjee  ddooššlloo  jjee  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  ooššttrriinnee  ddeessnnoogg  ookkaa  ((VVOODD==00,,77))..  
NNaa  kkoonnttrroollnnoomm  FFAAGG--uu  jjee  pprriimmjjeeććeennoo  ssmmaannjjeennjjee  vvaasskkuullaarrnnee  kkoommppoonneennttee  ttuummoorraa  ddookk  
jjee  OOCCTT  ppookkaazzaaoo  rreessoorrppcciijjuu  ssuubbrreettiinnaallnnee  tteekkuuććiinnee..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInnttrraavviittrreeaallnnaa  pprriimmjjeennaa  aannttii--VVEEGGFF  lliijjeekkoovvaa  ii  llaasseerrsskkaa  ffoottookkooaagguullaacciijjaa  ddoovvooddee  ddoo  
rreeggrreessiijjee  cciirrkkuummsskkrriippttnnoogg  hheemmaannggiioommaa  ţţiillnniiccee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  CCiirrccuummssccrriibbeedd  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa  --  aa  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  FF..BBiiššććaann,,  VV..BBrrzzoovviićć--ŠŠaarriićć,,  BB..ŠŠaarriićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb,,  SScchhooooll  ooff  
MMeeddiicciinnee  OOssiijjeekk,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  OOssiijjeekk  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AA  7700--yyeeaarr--oolldd  mmaallee  ppaattiieenntt  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  cclliinniicc  wwiitthh  44--55  mmoonntthhss  hhiissttoorryy  ooff  
ddeeccrreeaasseedd  vviissiioonn  iinn  tthhee  rriigghhtt  eeyyee,,  iinnccrreeaasseedd  tteeaarriinngg  aanndd  ffeeeelliinngg  ooff  aa  dduullll  ppaaiinn  bbeehhiinndd  
tthhee  ssaammee  eeyyee..  OOpphhtthhaallmmiicc  eexxaammiinnaattiioonn  ddooccuummeenntteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ((VVAA))  ooff  00,,44  iinn  tthhee  
rriigghhtt  eeyyee..  OOnn  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  ffuunndduuss  nnoonnppiiggmmeenntteedd,,  hhiigghhllyy  vvaassccuullaarr,,  nnoonnhhoommooggeennoouuss,,  
ppaallee--ppiinnkk  tthhrreeeeddiimmeennssiioonnaall  ttuummoorr  wwaass  ffoouunndd,,  llooccaatteedd  aatt  tthhee  tteemmppoorraall  mmaarrggiinn  ooff  tthhee  
mmaaccuullaarr  aarreeaa..  UUllttrraassoonnooggrraapphhyy  rreevveeaalleedd  aa  mmaassssiivvee,,  ddoommee--sshhaappeedd  lleessiioonn  cclloossee  ttoo  tthhee  
mmaaccuullaa,,  mmeeaassuurriinngg  33,,55xx99mmmm..  AAvveerraaggee  lleessiioonn  eecchhooggeenniicciittyy  wwaass  7777%%..  
UUllttrraassoonnooggrraapphhyy  ffiinnddiinnggss  iinnddiiccaatteedd  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa..  OOppttiiccaall  ccoohheerreennccee  
ttoommooggrraapphhyy  ((OOCCTT))  sshhoowweedd  ssuubbrreettiinnaall  eexxuuddaattiioonn  aanndd  llooccaalliisseedd  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt..  
FFlluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  ((FFAA))  rreevveeaalleedd  eeaarrllyy  fflluuoorreesscceennccee  ooff  vvaassccuullaarr  ccoonnvvoolluutteess  ooff  
tthhee  ttuummoorr,,  wwhhiillee  iinn  tthhee  llaattee  pphhaassee  ccoonnfflluuaattiinngg  fflluuoorreesscceenncceess  wwiitthh  ddyyee  aaccccuummuullaattiioonn  
ccoouulldd  hhaavvee  bbee  sseeeenn..  PPaattiieenntt  wwaass  ttrreeaatteedd  bbyy  iinnttrraavviittrreeaall  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannttii--VVEEGGFF  
aaggeenntt  ((bbeevvaacciizzuummaabb))..  AAfftteerr  mmeeddiiccaall  tthheerraappyy,,  ffiinnaall  ttuummoorr  ccoonnttrrooll  wwaass  aacchhiieevveedd  bbyy  
llaasseerr  pphhoottooccooaagguullaattiioonn..  
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RReessuullttss::    
AAfftteerr  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  iimmpprroovveedd  ((VVAA==00,,77))..  OOnn  ffoollllooww  uupp  
FFAA  vvaassccuullaarr  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ttuummoorr  wwaass  ddeeccrreeaasseedd  wwhheerreeaass  OOCCTT  sshhoowweedd  rreessoorrppttiioonn  
ooff  ssuubbrreettiinnaall  fflluuiidd..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
IInnttrraavviittrreeaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aannttii--VVEEGGFF  aaggeennttss  aanndd  llaasseerr  pphhoottooccooaagguullaattiioonn  lleeaadd  ttoo  
rreeggrreessssiioonn  ooff  cciirrccuummssccrriibbeedd  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  FFiilliipp  BBiiššććaann  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  ZZaaggrreebb,,    
MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  uu  OOssiijjeekkuu,,  SSvveeuuĉĉiilliiššttee  JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  uu  OOssiijjeekkuu  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0000338855991133771122770055  
FFAAXX::  00003388551133774455555566  
EE--mmaaiill::  ffbbiissccaann@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5588..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCIIJJAA  OOBBJJEE  VVJJEEĐĐEE  II  LLAATTEERRAALLNNOOGG  KKAANNTTUUSSAA  UU  JJEEDDNNOOMM  AAKKTTUU--
KKIIRRUURRŠŠKKII  IIZZAAZZOOVV                    
AAuuttoorrii::  DDaalliibboorrkkaa  MMiilleettiićć,,  BBiilljjaannaa  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr,,  DDaammiirr  BBoossnnaarr,,  MMllaaddeenn  BBuuššiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
CCiilljj::  pprreezzeennttiirraattii  kkiirruurršškkuu  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  nnaakkoonn  ooddssttrraannjjeennjjaa  ttuummoorraa  ssaa  zzaahhvvaaććaannjjeemm  
llaatteerraallnnee  ppoolloovviiccee  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee,,  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  ii  llaatteerraallnnee  ttrreeććiinnee  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee..    
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::  DDvvaa  bboolleessnniikkaa  ss  vveelliikkiimm  ttuummoorroomm  uu  ppooddrruuĉĉjjuu  llaatteerraallnnee  ppoolloovviiccee  
ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee,,  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  ii  llaatteerraallnnee  ttrreeććiinnee  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  ssuu  ooppeerraattiivvnnoo  
lliijjeeĉĉeennaa  nnaa  nnaaššoojj  KKlliinniiccii  uuzz  kkoommpplleettnnuu  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  uu  jjeeddnnoomm  kkiirruurršškkoomm  aakkttuu..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
GGoorrnnjjaa  vvjjeeĊĊaa  5588--ggooddiiššnnjjee  bboolleessnniiccee  rreekkoonnssttrruuiirraannaa  jjee  PPuutttteerrmmaannoovviimm  pprreessaattkkoomm  
uuzzeettiimm  ss  iissttoossttrraannee  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee..  SSttrraaţţnnjjaa  llaammeellaa  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  ffoorrmmiirraannaa  jjee  
ppeerriioossttaallnniimm  rreeţţnnjjeemm  ss  ddvvaa  uukkrriiţţeennaa  kkrraakkaa..  TTaarrzzookkoonnjjuunnkkttiivvaallnnii  pprreessaaddaakk  ssaa  
ssuupprroottnnee  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee  jjee  nnaaddoommjjeessttiioo  ssttrraaţţnnjjuu  llaammeelluu  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee,,  ddookk  jjee  
nnaazzoojjuuggaallnnii  rreeţţaannjj  iisskkoorriišštteenn  zzaa  pprreeddnnjjuu  llaammeelluu..  SSttrraaţţnnjjaa  llaammeellaa  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  
pprreekkrriivveennaa  jjee  kklliizznniimm  kkooţţnniimm  rreeţţnnjjeemm..    
DDrruuggii  bboolleessnniikk  jjee  8800--ggooddiiššnnjjaakk  ss  rreecciiddiivvoomm  ttuummoorraa  ddvviijjee  ggooddiinnee  nnaakkoonn  ššttoo  jjee  uuĉĉiinnjjeennaa  
rreekkoonnssttrruukkcciijjaa  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  zzbboogg  bbaazzoocceelluullaarrnnoogg  kkaarrcciinnoommaa..  TTaaddaa  jjee  ssttrraaţţnnjjaa  llaammeellaa  
ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  rreekkoonnssttrruuiirraannaa  ss  ttaarrzzookkoonnjjuunnkkttiivvaallnniimm  pprreessaattkkoomm  ssaa  iissttoossttrraannee  ggoorrnnjjee  
vvjjeeĊĊee,,  aa  pprreeddnnjjaa  ss  ttrraannssppoozziicciijjsskkiimm  mmiiookkuuttaanniimm  rreeţţnnjjeemm..  NNaakkoonn  ooddssttrraannjjeennjjaa  
rreekkuurreennttnnoogg  ttuummoorraa  llaatteerraallnnee  ppoolloovviiccee  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee,,  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  ii  llaatteerraallnnee  
ttrreeććiinnee  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee,,  kklliizznnii  ttaarrzzookkoonnjjuunnkkttiivvaallnnii  rreeţţaannjj  jjee  kkoorriišštteenn  zzaa  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  
ssttrraaţţnnjjee  llaammeellee  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee,,  aa  ppeerriioossttaallnnii  rreeţţaannjj  zzaa  ssttrraaţţnnjjuu  llaammeelluu  llaatteerraallnnoogg  
kkaannttuussaa..  PPrreeddnnjjuu  llaammeelluu  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee  ii  llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  ĉĉiinniioo  jjee  kklliizznnii  kkooţţnnii  rreeţţaannjj..  
NNaa  ddoonnjjoojj  vvjjeeĊĊii,,  ssttrraaţţnnjjaa  llaammeellaa  jjee  ffoorrmmiirraannaa  uuppoorraabboomm  ttaarrzzookkoonnjjuunnkkttiivvaallnnoogg  
pprreessaattkkaa  ssaa  iissttoossttrraannee  ggoorrnnjjee  vvjjeeĊĊee  kkoojjii  jjee  pprreekkrriivveenn  ss  mmiiookkuuttaanniimm  kklliizznniimm  rreeţţnnjjeemm  
ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
CCiilljj  oovvoogg  rraaddaa  jjee  pprriikkaazzaattii  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  ssttrraaţţnnjjee  ii  pprreeddnnjjee  llaammeellee  oobbjjee  vvjjeeĊĊee  ii  
llaatteerraallnnoogg  kkaannttuussaa  uu  jjeeddnnoomm  aakkttuu,,  kkoorriišštteennjjeemm  rraazznniihh  kkiirruurršškkiihh  tteehhnniikkaa,,  ss  cciilljjeemm  
ppoossttiizzaannjjaa  zzaaddoovvoolljjaavvaajjuuććeegg  ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  ii  kkoozzmmeettsskkoogg  rreezzuullttaattaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OONNEE--SSTTAAGGEE  TTWWOO--LLIIDD  AANNDD  LLAATTEERRAALL  CCAANNTTHHUUSS  RREECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN--AA  SSUURRGGIICCAALL  
CCHHAALLLLEENNGGEE  
AAuutthhoorrss::  DDaalliibboorrkkaa  MMiilleettiićć,,  BBiilljjaannaa  KKuuzzmmaannoovviićć  EEllaabbjjeerr,,  DDaammiirr  BBoossnnaarr,,  MMllaaddeenn  BBuuššiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
AAiimm::  ttoo  pprreesseenntt  ssuurrggiiccaall  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aafftteerr  eexxcciissiioonn  ooff  llaarrggee  bbaassaall  cceellllss  ccaarrcciinnoommaa  
iinnvvoollvviinngg  llaatteerraall  hhaallff  ooff  tthhee  uuppppeerr  lliidd,,  llaatteerraall  tthhiirrdd  ooff  tthhee  lloowweerr  lliidd  aanndd  llaatteerraall  ccaanntthhuuss..    
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PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::  TTwwoo  ppaattiieennttss  wwiitthh  llaarrggee  ttuummoorr  iinnvvoollvviinngg  llaatteerraall  hhaallff  ooff  tthhee  
uuppppeerr  lliidd,,  llaatteerraall  tthhiirrdd  ooff  tthhee  lloowweerr  lliidd  aanndd  llaatteerraall  ccaanntthhuuss  uunnddeerrwweenntt  oonnee--ssttaaggee  
ssuurrggeerryy  iinn  llooccaall  aanneesstthheessiiaa..  
  
  
RReessuullttss::    
TThhee  uuppppeerr  lliidd  ooff  aa  5588--yyeeaarr--oolldd  ffeemmaallee  ppaattiieenntt  wwaass  rreeccoonnssttrruucctteedd  uussiinngg  PPuutttteerrmmaann  
iippssiillaatteerraall  lloowweerr  lliidd  ggrraafftt..  LLaatteerraall  ppeerriioossttaall  ffllaapp  wwiitthh  ccrroosssseedd  ssttrriippss  wwaass  uusseedd  ttoo  ffoorrmm  
uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  ccaanntthhaall  tteennddoonn  lliimmbbss..  CCoonnttrraallaatteerraall  uuppppeerr  lliidd  ttaarrssooccoonnjjuunnccttiivvaall  ggrraafftt  
wwaass  ffiitttteedd  aass  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  lloowweerr  lliidd  ppoosstteerriioorr  llaammeellllaa..  AAnntteerriioorr  
llaammeellllaa  wwaass  ffoorrmmeedd  uussiinngg  nnaassoojjuuggaall  ffllaapp..  
TThhee  sseeccoonndd  ppaattiieenntt  wwaass  aann  8888--yyeeaarr--oolldd  mmaallee  wwiitthh  rreeccuurrrreenntt  ttuummoorr  aafftteerr  lleefftt  lloowweerr  lliidd  
bbeeiinngg  ccoommpplleetteellyy  rreeccoonnssttrruucctteedd  ttwwoo  yyeeaarrss  aaggoo..  AAtt  tthhaatt  ttiimmee,,  tthhee  lleefftt  lloowweerr  lliidd  
ppoosstteerriioorr  llaammeellllaa  wwaass  ffoorrmmeedd  wwiitthh  iippssiillaatteerraall  uuppppeerr  lliidd  ttaarrssooccoonnjjuunnccttiivvaall  ggrraafftt,,  wwhhiillee  
iippssiillaatteerraall  uuppppeerr  lliidd  ttrraannssppoossiittiioonn  mmyyooccuuttaanneeuuss  ffllaapp  rreeppllaacceedd  lleefftt  lloowweerr  eeyyeelliidd  aanntteerriioorr  
llaammeellllaa..  AAfftteerr  eexxcciissiioonn  ooff  tthhee  ttuummoorr  iinnvvoollvviinngg  llaatteerraall  hhaallff  ooff  tthhee  uuppppeerr  lliidd,,  llaatteerraall  tthhiirrdd  
ooff  tthhee  lloowweerr  lliidd  aanndd  llaatteerraall  ccaanntthhuuss,,  tthhee  sslliiddiinngg  ttaarrssooccoonnjjuunnccttiivvaall  ffllaapp  wwaass  ffiitttteedd  aass  
tthhee  uuppppeerr  lliidd  ppoosstteerriioorr  llaammeellllaa..  LLaatteerraall  ppeerriioossttaall  ffllaapp  wwaass  ffoorrmmeedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  
iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ppaattiieenntt..  LLooccaall  aaddvvaanncceemmeenntt  ffllaapp  ccoovveerreedd  aanntteerriioorr  llaammeellllaa  ooff  tthhee  
llaatteerraall  ccaanntthhuuss  aanndd  ooff  tthhee  uuppppeerr  lliidd..  TThhee  lloowweerr  lliidd  ppoosstteerriioorr  llaammeellllaa  wwaass  ffoorrmmeedd  wwiitthh  
ccoonnttrraallaatteerraall  uuppppeerr  lliidd  ttaarrssooccoonnjjuunnccttiivvaall  ggrraafftt..  TThhee  lloowweerr  lliidd  aaddvvaanncceemmeenntt  
mmyyooccuuttaanneeoouuss  ffllaapp  ccoovveerreedd  tthhee  ggrraafftt..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhee  nneeeedd  ttoo  rreeccoonnssttrruucctt  bbootthh  ppoosstteerriioorr  aanndd  aanntteerriioorr  llaammeellllaa  ooff  ttwwoo  lliiddss  aanndd  llaatteerraall  
ccaanntthhuuss  aass  oonnee--ssttaaggee  pprroocceedduurree  iiss  aa  ssuurrggiiccaall  cchhaalllleennggee..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  ppaappeerr  wwaass  ttoo  
ssttrreessss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aaddeeqquuaattee  ccoommbbiinniinngg  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssuurrggiiccaall  ooppttiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  
aacchhiieevvee  ssaattiissffyyiinngg  ffuunnccttiioonnaall  aanndd  ccoossmmeettiicc  oouuttccoommee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaalliibboorrkkaa  MMiilleettiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644,,  1100  000000  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  009911//33771122--228866  
FFAAXX::  0011//33774455--555566  
EE--mmaaiill::  ddaaddaa..mmiilleettiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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5599..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  \\""LLaatteerraall  ttaarrssaall  ssttrriipp\\""  
AAuuttoorrii::  JJuurrii  MMiikkllaauuţţiiĉĉ  JJ..  SSttiiggllmmaayyeerr  NN..  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
9966  bboolleessnniikkaa  ssaa  mmaallppoozziicciijjoomm  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee  rraazzlliiĉĉiittee  eettiiooppaattooggeenneezzaa  lliijjeeĉĉeennoo  jjee  
ooppeerraacciijjoomm  ttzzvv..  \\""llaatteerraall  ttaarrssaall  ssttrriipp\\""    
  
RReezzuullttaattii::    
UU  ddvvooggooddiiššnnjjeemm  ppoossttooppeerraattiivvnnoomm  pprraaććeennjjuu  uu  sskkooppiinnii  oodd  9966  bboolleessnniikkaa  zzaabbiilljjeeţţeennaa  ssuu  
ddvvaa  rrcciiddiivvaa  mmaallppoozziicciijjee  ddoonnjjee  vvjjeeĊĊee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IIaakkoo  ssee  rraaddiilloo  oo  mmaallppoozziicciijjaammaa  ddoonnjjiihh  vvjjeeĊĊaa  rraazzlliiĉĉiittee  eettiiooppaattooggeenneezzee  ooppeerraacciijjaa  
\\""llaatteerraall  ttaarrssaall  ssttrriipp\\""  ppookkaazzaallaa  ssee  vviissookkoo  uussppjjeeššnnoomm  mmeettooddoomm  lljjeeĉĉeennjjaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  \\""LLaatteerraall  ttaarrssaall  ssttrriipp\\""  
AAuutthhoorrss::  JJuurrii  MMiikkllaauuţţiiĉĉ  JJ..  SSttiiggllmmaayyeerr  NN..  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  ZZaaggrreebb  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhtthhaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
9966  ppaattiieennttss  wwiitthh  lloowweerr  eeyyeelliidd  mmaallppoossiittiioonn  ooff    ddiiffffeerreenntt  eettiiooppaatthhooggeenneessiiss  wweerree  ttrreeaatteedd  
wwiitthh  aann  ooppeerraattiioonn  ccaalllleedd  \\""llaatteerraall  ttaarrssaall  ssttrriipp..  
  
RReessuullttss::    
IInn  ttwwoo--yyeeaarrss  ppoossttooppeerraattiivvee  ffoollllooww  uupp  iinn  aa  ggrroouupp  ooff  9966  ppaattiieennttss  tthheerree  wweerree  ttwwoo  
rreeccuurrrreenncceess  ooff  lloowweerr  eeyyeelliidd  mmaallppoossiittiioonn..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
AAlltthhoouugghh  tthhee  lloowweerr  eeyyeelliidd  mmaallppoossiittiioonn  wweerree  ooff  ddiiffffeerreenntt  eettiiooppaatthhooggeenneessiiss,,\\""llaatteerraall  
ttaarrssaall  ssttrriipp\\""  pprroocceedduurree  pprroovveedd  ttoo  bbee  hhiigghhllyy  ssuucccceessssffuull  ttrreeaattmmeenntt  iinn  aallll..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  JJeelleennaa  JJuurrii  MMiikkllaauuţţiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388551122338888443300  
FFAAXX::  ++3388551122338888333377  
EE--mmaaiill::  jjmmiikkllaauu@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6600..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UUppoorraabbaa  ffiilltteerraa  uu  bboojjii  kkoodd  aakkrroommaattooppssiijjee  
AAuuttoorrii::  DDoorrnn  LLjj,,  BBeehhiinn  II,,  PPeettrriinnoovviićć--DDoorreeššiićć  JJ  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  HHrrvvaattsskkaa  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
AAkkrroommaattooppssiijjaa  jjee  rriijjeeddaakk  aauuttoossoommnnoo  rreecceessiivvnnii  ppoorreemmeeććaajj  ffuunnkkcciijjee  ĉĉuunnjjiiććaa  
kkaarraakktteerriizziirraann  iizzrraazziittoo  ssmmaannjjeennoomm  vviiddnnoomm  ooššttrriinnoomm,,  ffoottooffoobbiijjoomm,,  nniissttaaggmmuussoomm  ii  
tteešškkiimm  ppoorreemmeeććaajjeemm  kkoolloorrnnoogg  vviiddaa..  DDiijjaaggnnoozzaa  ssee  ppoossttaavvlljjaa  nnaa  tteemmeelljjuu  ttiippiiĉĉnnee  
aannaammnneezzee  ii  kklliinniiĉĉkkoogg  nnaallaazzaa,,  aa  ppoottvvrrĊĊuujjee  ssee  eelleekkttoorreettiinnooggrraaffiijjoomm  ii  ggeenneettsskkiimm  
tteessttiirraannjjeemm..  
  
ŢŢiivvoott  ss  aakkrroommaattooppssiijjoomm  jjee  bboorrbbaa  ssaa  zzaabblljjeešštteennjjeemm  kkoojjee  ddooddaattnnoo  uummaannjjuujjee  vveećć  iioonnaakkoo  
ssmmaannjjeennuu  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu..  UUppoorraabbaa  kkoolloorrnniihh  ffiilltteerraa  uu  nnaaooĉĉaallaammaa  iillii  lleeććaammaa  mmooţţee  
ssmmaannjjiittii  ffoottooffoobbiijjuu,,  aa  ppootteenncciijjaallnnoo  ii  ppoobboolljjššaattii  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu..  NNee  ppoossttoojjii  zznnaannssttvveennoo  
uuttvvrrĊĊeenn  ppoossttuuppaakk  pprrooppiissiivvaannjjaa  ttaakkvviihh  ffiilltteerraa  ttaakkoo  ddaa  ssee  pprrii  nnjjiihhoovvoomm  oorrddiinniirraannjjuu  
oossllaannjjaammoo  nnaa  bboolleessnniikkoovv  ssuubbjjeekkttiivvnnii  ddoojjaamm..  DDrruuggaa  ppoommaaggaallaa  ii  ssttrraatteeggiijjee  uukklljjuuĉĉuujjuu  
uuppoorraabbuu  ššeeššiirraa,,  zzaattaammnnjjeenniihh  nnaaooĉĉaallaa  ii  ššttiittnniikkaa  ttee  pprriillaaggooddbbee  uu  kkuuććii  ii  ookkoolliinnii..  KKaadd  ssee  
ppoossttiiggnnee  ddoobbrraa  pprriillaaggooddbbaa,,  mmoogguuććee  jjee  kkoorriissttiittii  ii  bbrroojjnnaa  ppoommaaggaallaa  zzaa  ssllaabboovviiddnnee  uu  
ssvvrrhhuu  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  ffuunnkkcciijjee..  
NNeeddaavvnnii  ddoobbrrii  rreezzuullttaattii  ggeennsskkee  tteerraappiijjee  nnaa  aanniimmaallnniimm  mmooddeelliimmaa  ddaajjuu  oobbeeććaannjjee  zzaa  
bbuudduuććnnoosstt  ggeennsskkee  tteerraappiijjee  uu  lljjuuddii..      
  
PPrriikkaazzuujjeemmoo  ĉĉeettiirrii  mmaallaa  bboolleessnniikkaa  ss  aakkrroommaattooppssiijjoomm..  UU  ttrroojjee  bboolleessnniikkaa  pprrooppiissaannee  ssuu  
nnaaooĉĉaallee  ss  ffiilltteerriimmaa  kkoojjii  bbllookkiirraajjuu  ooddrreeĊĊeennee  vvaallnnee  dduulljjiinnee..  OOddrreeĊĊeennee  ssuu  oovviissnnoo  oo  
ssuubbjjeekkttiivvnnoomm  ddooţţiivvlljjaajjuu  bboolleessnniikkaa,,zzaa  aakkttiivvnnoossttii  nnaa  oottvvoorreennoomm  ii  uu  zzaattvvoorreennoomm  
pprroossttoorruu..  NNaaššii  ssuuĉĉaajjeevvii  pprriikkaazzuujjuu  rraazznnoolliikkoosstt  iizzbboorraa  ffiilltteerraa  uu  bboojjii  uusspprrkkooss  iissttoojj  
ppooddlleeţţeeććoojj  bboolleessttii..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
//  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
//  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  UUssee  ooff  ccoolloorreedd  ffiilltteerrss  iinn  aacchhrroommaattooppssiiaa  
AAuutthhoorrss::  DDoorrnn  LLjj,,  BBeehhiinn  II,,  PPeettrriinnoovviićć--DDoorreeššiićć  JJ  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAcchhrroommaattooppssiiaa  iiss  aa  rraarree,,  aauuttoossoommaall--rreecceessssiivvee  ccoonnee  ddyyssffuunnccttiioonn  ddiissoorrddeerr  
cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  llooww  vviissuuaall  aaccuuiittyy,,  pphhoottoopphhoobbiiaa,,  nnyyssttaaggmmuuss  aanndd  sseevveerree  ccoolloorr  vviissiioonn  
ddeeffeeccttss..  DDiiaaggnnoossiiss  iiss  bbaasseedd  oonn  ttyyppiiccaall  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy  aanndd  cclliinniiccaall  ffiinnddiinnggss  aanndd  
ccoonnffiirrmmeedd  bbyy  eelleeccttrroorreettiinnooggrraapphhyy  aanndd  ggeenneettiicc  tteessttiinngg..    
  
LLiiffee  wwiitthh  aacchhrroommaattooppssiiaa  iiss  aa  bbaattttllee  aaggaaiinnsstt  tthhee  ggllaarree  wwhhiicchh  aaddddiittiioonnaallllyy  ddiimmiinniisshheess  
aallrreeaaddyy  llooww  vviissuuaall  aaccuuiittyy..  UUssee  ooff  ccoolloorreedd  ssppeeccttaaccllee  ffiilltteerr  lleennsseess  oorr  ttiinntteedd  ccoonnttaacctt  
lleennsseess  ccaann  bbee  ooff  vvaalluuee  iinn  rreedduucciinngg  lliigghhtt  sseennssiittiivviittyy  aanndd  ccaann  ppootteennttiiaallllyy  iimmpprroovvee  vviissuuaall  
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aaccuuiittyy..  TThheerree  iiss  nnoo  sscciieennttiiffiiccaallllyy  bbaasseedd  pprreessccrriibbiinngg  pprroottooccooll  ffoorr  ffiilltteerrss,,  ssoo  oonnee  hhaass  oonnllyy  
ppaattiieennttss  ssuubbjjeeccttiivvee  iimmpprreessssiioonn  ttoo  rreellyy  oonn..  OOtthheerr  ddeevviicceess  aanndd  ssttrraatteeggiieess  iinncclluuddee  hhaattss,,  
vviissoorrss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall//hhoommee  mmooddiiffiiccaattiioonnss..  OOnnccee  tthhee  lliigghhtt  iiss  ccoonnttrroolllleedd,,  mmaannyy  llooww  
vviissiioonn  ddeevviicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  iimmpprroovvee  ffuunnccttiioonniinngg..  
RReecceenntt  ppoossiittiivvee  rreessuullttss  ooff  ggeennee  tthheerraappyy  iinn  aanniimmaall  mmooddeellss  hhoolldd  pprroommiissee  ffoorr  ffuuttuurree  
ggeenneettiicc  ttrreeaattmmeenntt  ooff  aacchhrroommaattooppssiiaa  iinn  hhuummaannss..    
  
HHeerree  wwee  pprreesseenntt  ffoouurr  lliittttllee  ppaattiieennttss  wwiitthh  aacchhrroommaattooppssiiaa..  IInn  tthhrreeee  ffiilltteerr  lleennsseess  
bblloocckkiinngg  ddiiffffeerreenntt  wwaavveelleenngghhttss  wweerree  pprreessccrriibbeedd,,  bbaasseedd  oonn  eeaacchh  ppaattiieenntt  pprreeffeerreennccee  ffoorr  
iinnddoooorrss  aanndd  oouuttddoooorrss  aaccttiivviittiieess..  OOuurr  ccaasseess  iilllluussttrraattee  tthhee  ddiivveerrssiittyy  ooff  ppaattiieennttss  cchhooiiccee  
ffoorr  ffiilltteerreedd  lleennsseess  iinn  ssppiittee  ooff  tthhee  ssaammee  ddiisseeaassee  iinn  tthhee  bbaacckkggrroouunndd..  
  
  
RReessuullttss::    
//  
  
CCoonncclluussiioonn::    
//  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  LLjjuubbiiccaa  DDoorrnn  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrr..  sscc..,,  PPrriimm..  ddrr..  
mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  „„SSvveettii  DDuuhh““,,  ZZaaggrreebb,,  
HHrrvvaattsskkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644  TTeell  //  PPhhoonnee::  33771122  112299  
FFAAXX::  33774455555566  
EE--mmaaiill::  iivvaannaa__bbeehhiinn@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Page 108 of 176 

 

6611..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  TTrraannssppuuppiillaarrnnaa  tteerrmmootteerraappiijjaa  kkoodd  bboolleessnniikkaa  ssaa  hheemmaannggiioommoomm  ţţiillnniiccee  
AAuuttoorrii::  MMaannddiićć  KK..,,  VVuukkoojjeevviićć  NN..  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
pprriikkaazz  mmiinnii--iinntteerrvveenncciijjsskkee  ssttuuddiijjee  bboolleessnniikkaa  ssaa  hheemmaannggiioommoomm  ţţiillnniiccee  lliijjeeĉĉeenniihh  
ttrraannssppuuppiillaarrnnoomm  tteerrmmootteerraappiijjoomm..  
ttrrii  bboolleessnniikkaa  kkoodd  kkoojjiihh  jjee  ooffttaallmmoosskkooppsskkiimm  pprreegglleeddoomm,,  fflluuoorreesscceeiinnsskkoomm  aannggiiooggrraaffiijjoomm  
ttee  uullttrraazzvvuukkoomm  ddiijjaaggnnoossttiicciirraann  hheemmaannggiioomm  ţţiillnniiccee,,  lliijjeeĉĉeennii  ssuu  ttrraannssppuuppiillaarrnnoomm  
tteerrmmootteerraappiijjoomm    uuzz  ppoommooćć  ddiiooddnnoogg  llaasseerraa  881100  nnmm..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
UU  jjeeddnnooggooddiiššnnjjeemm  ppeerriioodduu  pprraaććeennjjaa,,  kkoodd  ssvviihh  bboolleessnniikkaa  iizz  oovvee  mmiinnii  ssttuuddiijjee  ddooššlloo  jjee  
ddoo  vvoolluummnnee  rreeggrreessiijjee  ttuummoorraa  ii  zzaauussttaavvlljjeenn  jjee  ddaalljjnnjjii  ffuunnkkcciioonnaallnnii  ppaadd  vviiddaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
UUzz  nnaavveeddeennee  rreezzuullttaattee,,  ttee  iizzoossttaannaakk  nneeţţeelljjnniihh  nnuuss  ppoojjaavvaa,,  zzaakklljjuuĉĉuujjeemmoo  ddaa  jjee  
ttrraannssppuuppiillaarrnnaa  tteerrmmootteerraappiijjaa  ddoobbaarr  tteerraappiijjsskkii  iizzbboorr  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  hheemmaannggiioommaa  ţţiillnniiccee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  TTrraannssppuuppiillllaarryy  tthheerrmmootthheerraappyy  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa  
AAuutthhoorrss::  MMaannddiićć  KK..,,  VVuukkoojjeevviićć  NN..  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  ZZaaggrreebb  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhtthhaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
RReeppoorrtt  ooff  aa  mmiinnii--iinntteerrvveennttiioonnaall  ssttuuddyy  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa  ttrreeaatteedd  
bbyy  ttrraannssppuuppiillllaarryy  tthheerrmmootthheerraappyy..  
TThhrreeee  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa  ddiiaaggnnoosseedd  bbyy  oopphhtthhaallmmoollooggiicc  
eexxaammiinnaattiioonn,,  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  aanndd  uullttrraassoouunndd,,  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  
ttrraannssppuuppiillllaarryy  tthheerrmmootthheerraappyy  uussiinngg  tthhee  ddiiooddee  llaasseerr  881100  nnmm..  
  
RReessuullttss::    
AAtt  oonnee  yyeeaarr  ffoollllooww  uupp  ppeerriioodd,,  iinn  aallll  ppaattiieennttss  iinn  tthhiiss  mmiinnii--ssttuuddyy  wwee  oobbsseerrvveedd  vvoolluummee  
rreeggrreessssiioonn  ooff  tthhee  ttuummoorr  aanndd  aabbsseennccee  ooff  ffuurrtthheerr  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ddeetteerriioorraattiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
WWiitthh  tthheessee  rreessuullttss,,  aanndd  llaacckk  ooff  nneeggaattiivvee  ssiiddee  eeffffeeccttss,,  wwee  ccoonncclluuddee  tthhaatt  ttrraannssppuuppiillllaarryy  
tthheerrmmootthheerraappyy  iiss  ggoooodd  tthheerraappeeuuttiicc  cchhooiiccee  iinn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  cchhoorrooiiddaall  hheemmaannggiioommaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKrreeššiimmiirr  MMaannddiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388551122338888443300  
FFAAXX::  ++3388551122338888333377  
EE--mmaaiill::  kkrreessiimmiirr__mmaannddiicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  



Page 109 of 176 

 

  
6622..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  TTeerraappiijjaa  ffookkaallnniihh  ddiissttoonniijjaa  bboottuulliinn  ttookkssiinnoomm::  jjee  llii  ssiinnddrroomm  ssuuhhoogg  ookkaa  
pprreetthhooddii,,  iillii  jjee  rreezzuullttaatt  tteerraappiijjee??  
AAuuttoorrii::  JJ..  KKnneeţţeevviićć,,  JJ..JJuurrii--MMiikkllaauuţţiićć,,    NN..  SSttiiggllmmaayyeerr  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  ZZaaggrreebb  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
::  JJeeddaannaaeesstt  bboolleessnniikkaa  ssaa  bblleeffaarroossppaazzmmoomm  ii  hheemmiiffaacciijjaallnniimm  ssppaazzmmoomm  lliijjeeĉĉeennoo  jjee  
bboottuulliinnuumm  ttookkssiinnoomm..  
PPrriijjee  aapplliikkaacciijjee  lliijjeekkaa  nnaapprraavvlljjeenn  jjee    kkoommpplleettaann  ooffttaallmmoolloošškkii  pprreegglleedd  kkoojjii  jjee  uukklljjuuĉĉiivvaaoo  
mmjjeerreennjjee  TTBBUUTT  ttee  pprroovvooĊĊeennjjee  SScchhiirrmmeerr  II  ii  IIII  tteessttaa..  
UUĉĉiinnjjeennaa  jjee  ii  ffoottooddookkuummeennttaacciijjaa  pprriissuuttnniihh  ppaarraalleellnniihh  kkoonnjjuunnkkttiivvaallnniihh  nnaabboorraa..  
MMjjeesseecc  ddaannaa  ppoo  tteerraappiijjii,,  kkaaddaa  ssee  ppoossttiiggaaoo  mmaakkssiimmaallnnii  uuĉĉiinnaakk  aapplliicciirraannoogg  BBTT,,  ppoonnoovviillii  
ssmmoo  ssvvaa  mmjjeerreennjjaa..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
JJee  llii  ppoojjaavvaa  ppaarraalleellnniihh  kkoonnjjnnkkttiivvaallnniihh  nnaabboorraa  rreezzuullttaatt  llaakkssiitteettaa  ppaarraalliittiiĉĉkkoogg  ddjjeelloovvaannjjaa  
BBTTAA  nnaa  mmuusskkuullaattuurruu  vvjjeeĊĊaa  ii  ppeerriioorrbbiittaallnnoogg  ppooddrruuĉĉaajj,,    iillii  jjee  rreezzuullttaatt  iinndduucciirraannoogg  
ssiinnddrroommaa  ssuuhhoogg  ookkaa  uuzzrrookkoovvaann  aapplliikkaacciijjoomm  bboottuulliinn  ttookkssiinnaa  ttiippaa  AA??      
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
BBuudduuććii  ddaa  vveeććiinnaa  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  ddiissttoonniijjaammaa  kkoorriissttii  nneekkee  oodd  ppssiihhoottrrooppnniihh  lliijjeekkoovvaa,,  kkoojjii    
mmoogguu  iinndduucciirraattii  ii  ppooggoorrššaattii  ssiimmppttoommee  ssiinnddrroommaa  ssuuhhoogg  ookkaa,,  uuvvjjeerreennii  ssmmoo  ddaa  jjee  
uuzziimmaannjjee  uu  oobbzziirr  ccjjeellookkuuppnnoogg  zzddrraavvssttvveennoogg  ssttaannjjaa  bboolleessnniikkaa  oodd  kklljjuuĉĉnnee  vvaaţţnnoossttii  zzaa  
ooddaabbiirr  aaddeekkvvaattnnee  tteerraappiijjee  ttee  ppoosslljjeeddiiĉĉnnoo  rreeiinntteerrpprreettaacciijjee  ooddggoovvoorraa  nnaa  iissttuu..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  BBoottuulliinnuumm  ttooxxiinn  iinn  ffooccaall  ddyyssttoonniiaass::  iiss  aa  ddrryy  eeyyee  aa  rreessuulltt  ooff  tthheerraappyy  oorr  aa  
pprreeeexxiissttiinngg  ccoonnddiittiioonn??  
AAuutthhoorrss::  JJ..  KKnneeţţeevviićć,,  JJ..JJuurrii--MMiikkllaauuţţiićć,,    NN..  SSttiiggllmmaayyeerr  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  ZZaaggrreebb  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhtthhaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
1111  ppaattiieennttss  wwiitthh  eesssseennttiiaall  bblleepphhaarroossppaassmmuuss  aanndd  hheemmiiffaacciiaall  ssppaassmmuuss  wweerree  ttrreeaatteedd  
wwiitthh  bboottuulliinnuumm  ttooxxiinn  AA..  BBeeffoorree  aapppplliiccaattiioonn,,  ccoommpplleettee  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  
wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  iinncclluuddiinngg  TTBBUUTT  aanndd  SScchhiirrmmeerr  II,,  IIII  tteessttiinngg..  WWee  aallssoo  pphhoottooddooccuummeenntteedd  
aa  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthheeiirr  bbuullbbaarr  ccoonnjjuunnccttiivvaa  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eexxiissttaannccee  ooff  ppaarraalllleell  ccoonnjjuunnccttiivvaall  
ffoollddss..  OOnnee  mmoonntthh  aafftteerr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn,,  wwhhiillee  tthhee  ffuullll  eeffffeecctt  ooff  bboottuulliinnuumm  ttooxxiinn  iiss  
pprreesseenntt,,  wwee  eevvaalluuaatteedd  tthhee  ssaammee  ppaarraammeetteerrss::  TTBBUUTT,,  SScchhiirrmmeerr  II,,  IIII  aanndd  pprreesseennccee  ooff  
ppaarraalllleell  ccoonnjjuunnccttiivvaall  ffoollddss..    
  
  
RReessuullttss::    
IIss  tthhee  pprreesseennccee  ooff    tthhee  ppaarraalllleell  ccoonnjjuunnccttiivvaall  ffoollddss  rreessuulltt  ooff  eeyyeelliidd  llaaxxiittyy  aafftteerr  tthhee  
bboottuulliinnuumm  ttooxxiinn  AA  oorr  iiss  iitt  aa  ssyymmppttoomm  ooff  tthhee  bboottuulliinnuumm  ttooxxiinn  iinndduucceedd  ddrryy  eeyyee??  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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  BBaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  cceerrttaaiinn  nnuummbbeerr  ooff  ppaattiieennss  wwiitthh  ddyyssttoonniiaass  aarree  ttrreeaatteedd  
wwiitthh  ppssyycchhoottrrooppiicc  aaggeennttss  wwiittcchh  ccaann  iinndduuccee  oorr  wwoorrsseenn  ddrryy  eeyyee  ssyynnddrroommee,,  wwee  bbeelliivvee  
tthhaatt  aaddeeqquuaattee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  ooccuullaarr  aass  wweellll  aass  ssyysstteemmiicc  ccoonnddiittiioonn  iiss  ooff  
ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaannccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  cchhoooossee  tthheerraappyy  aanndd  ccoorrrreeccttllyy  iinntteerrpprreettaattee  tthhee  
rreessppoonnssee  ttoo  iitt..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  JJOOSSIIPP  KKNNEEŢŢEEVVIIĆĆ  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  DDRR..MMEEDD..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  ZZaaggrreebb  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
oopphhtthhaallmmoollooggyy  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388551122338888443300  
FFAAXX::  ++3388551122338888333377  
EE--mmaaiill::  jjoossiippkknn@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6633..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  NNoovvii  mmooddeell  pprroobbiirraa  mmiijjeennjjaa  ppaarraaddiiggmmuu  pprreevveenncciijjee  ii  lliijjeeĉĉeennjjaa  rreettiinnooppaattiijjee  
nneeddoonnooššĉĉaaddii  
AAuuttoorrii::  MMiirrjjaannaa  BBjjeelloošš  RRoonnĉĉeevviićć,,  JJeelleennaa  PPeettrriinnoovviićć--DDoorreeššiićć,,  MMiillaann  SSttaannoojjeevviićć**,,  IIvvaannaa  
BBeehhiinn,,  LLjjuubbiiccaa  DDoorrnn  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb;;  **OOddjjeell  zzaa  
nneeoonnaattoollooggiijjuu,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ggiinneekkoollooggiijjuu  ii  ppoorrooddnniiššttvvoo,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  
ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCIILLJJ::  PPrriikkaazzaattii  nnoovvii  mmooddeell  pprroobbiirraa  nneeddoonnooššĉĉaaddii  kkoojjii  pprreeddvviiĊĊaa  rriizziikk  rraazzvvoojjaa  tteešškkee  
rreettiinnooppaattiijjee  pprreemmaattuurriitteettaa  ((RROOPP)),,  tteemmeelljjeenn  nnaa  ppoorrooĊĊaajjnnoojj  mmaassii  ((PPMM)),,  ggeessttaacciijjsskkoojj  
ddoobbii  ((GGDD))  ii  ppoossnnaattaallnnoomm  pprriirraassttuu  ttjjeelleessnnee  mmaassee  ((TTMM))..  
UUVVOODD::  RROOPP  jjee  nnaajjĉĉeeššććii  uuzzrrookk  sslljjeeppooććee  uu  ddjjeeccee..  SSaaddaaššnnjjii  pprroottookkoollii  ooffttaallmmoolloošškkoogg  
pprroobbiirraa,,  tteemmeelljjeennii  iisskklljjuuĉĉiivvoo  nnaa  PPMM  ii  GGDD,,  oottkkrriivvaannjjuu  nneeddoonnooššĉĉaadd  ss  rriizziikkoomm  rraazzvvoojjaa  
pprroolliiffeerraattiivvnnee  rreettiinnooppaattiijjee  nneeppoossrreeddnnoo  pprriijjee  ppoottrreebbee  zzaa  lliijjeeĉĉeennjjeemm..  PPaa  iippaakk,,  oodd  ddjjeeccee  
kkoojjaa  ssuu  uukklljjuuĉĉeennaa  uu  pprroobbiirr,,  mmaannjjee  oodd  1100%%  mmoorraa  bbiittii  lliijjeeĉĉeennoo..  DDvvaa  nnoovvaa  aallggoorriittmmaa  ––  
WWIINNRROOPP  zzaa  nniisskkoorriizziiĉĉnnee  ii  PPIINNTT--RROOPP  zzaa  vviissookkoorriizziiĉĉnnee  bboolleessnniikkee  ––    aannaalliizzoomm  
ppoossttnnaattaallnniihh  bbiioommaarrkkeerraa  rriizziikkaa  iiddeennttiiffiicciirraajjuu  ddjjeeccuu  nnaajjmmaannjjee  ddvvaa  ttjjeeddnnaa  pprriijjee  rraazzvvoojjaa  
RROOPP  ssttaaddiijjaa  33,,  oossttaavvlljjaajjuuććii  zznnaaĉĉaajjnnoo  vviiššee  vvrreemmeennaa  zzaa  pprroovveeddbbuu  pprreevveennttiivvnniihh  mmjjeerraa..    
BBOOLLEESSNNIICCII  II  MMEETTOODDEE::  PPrreegglleedd  lliitteerraattuurree  ii  pprriikkaazz  iimmpplleemmeennttaacciijjee  PPIINNTT--RROOPP  aallggoorriittmmaa  
uu  JJeeddiinniiccii  iinntteennzziivvnnee  nneeoonnaattaallnnee  sskkrrbbii,,  KKlliinniikkee  zzaa  ggiinneekkoollooggiijjuu  ii  ppoorrooddnniiššttvvoo,,  KKlliinniiĉĉkkee  
bboollnniiccee  SSvveettii  DDuuhh,,  ZZaaggrreebb..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
WWIINNRROOPP  jjee  kkoommeerrcciijjaallnnii,,  ddvvoossttuuppaannjjsskkii,,  oonn--lliinnee  aallggoorriittaamm  mmoonniittoorriirraannjjaa  nneeddoonnooššĉĉaaddii..  
UU  pprrvvoomm  ssttuuppnnjjuu,,  pprriirraasstt  TTMM  ii  IIGGFF--11  pprraattee  ssee  ssvvaakkii  ppoossttnnaattaallnnii  ttjjeeddaann  kkaakkoo  bbii  ssee  
oottkkrriilloo  uussppoorraavvaannjjee  rraassttaa  vvrriijjeeddnnoossttii  bbiilloo  kkoojjee  oodd  vvaarriijjaabbllii..  AAkkoo  ssee  ttoo  zzaabbiilljjeeţţii,,  aallaarrmm  
iinnddiicciirraa  ppoottrreebbuu  zzaa  pprroovvooĊĊeennjjeemm  rreeddoovviittiihh  ooffttaallmmoolloošškkiihh  pprreegglleeddaa,,  ttee  pprraaććeennjjee  IIGGFF--11,,  
IIGGFF--11  vveezzuujjuuććeegg  pprrootteeiinnaa  33  ((IIGGFFBBPP--33)),,  PPMM,,  GGDD  ii  TTMM..  JJeeddnnoossttaavvnniijjii,,  ii  kklliinniiĉĉkkii  
pprriihhvvaattlljjiivviijjii  PPIINNTT--RROOPP  aallggoorriittaamm  uukklljjuuĉĉuujjee  PPMM,,  GGDD  ii  ssvvaakkooddnneevvnnoo  mmjjeerreennjjee  TTMM..  
AAllaarrmm  iinnddiicciirraa  nnuuţţnnoosstt  pprroovvooĊĊeennjjaa  rreeddoovviittiihh  ooffttaallmmoolloošškkiihh  pprreegglleeddaa  aakkoo  jjee  iizzrraaĉĉuunnaattii  
rriizziikk  rraazzvvoojjaa  pprroolliiffeerraattiivvnnee  rreettiinnooppaattiijjee  vveeććii  oodd  ddoozzvvoolljjeennoogg..  UU  nniisskkoorriizziiĉĉnnoojj  kkoohhoorrttii,,  
sseennzziittiivvnnoosstt  WWIINNRROOPP  aallggoorriittmmaa  jjee  bbiillaa  110000%%,,  ssmmaannjjuujjuuććii  bbrroojj  ooffttaallmmoolloošškkiihh  pprreegglleeddaa  
zzaa  ookkoo  7755%%..  UU  vviissookkoorriizziiĉĉnnoojj  kkoohhoorrttii,,  PPIINNTT--RROOPP  jjee  ssmmaannjjiioo  bbrroojj  ooffttaallmmoolloošškkiihh  
pprreegglleeddaa  zzaa  ookkoo  3300%%,,  uuzz  sseennzziittiivvnnoosstt  tteessttaa  9999%%..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
NNoommooggrraammii  bbaazziirraannii  nnaa  mmjjeerreennjjuu  ppoossttnnaattaallnnoogg  pprriirraassttaa  ttjjeelleessnnee  mmaassee,,  kkaaoo  zzaammjjeennii  
zzaa  IIGGFF--11,,  pprreemmaa  PPIINNTT--RROOPP  aallggoorriittmmuu  jjeeddnnoossttaavvnnii  ssuu  zzaa  ddnneevvnnuu  kklliinniiĉĉkkuu  pprriimmjjeennuu  uu  
zzeemmlljjaammaa  uu  rraazzvvoojjuu,,  kkaakkoo  jjee  iimmpplleemmeennttiirraannoo  uu  KKlliinniiĉĉkkoojj  bboollnniiccii  ””SSvveettii  DDuuhh””..  
PPrreetthhooddnnoo  jjee  pprriillaaggooddbbaa  tteerraappiijjee  kkiissiikkoomm  bbiillaa  tteemmeelljj  sseekkuunnddaarrnnee  pprreevveenncciijjee  
rreettiinnooppaattiijjee  nneeddoonnooššĉĉaaddii..  PPrreemmaa  ddookkaazziimmaa  WWIINNRROOPP  ii  PPIINNTT--RROOPP  ssttuuddiijjaa,,  RROOPP  ii  
nneeoonnaattaallnnii  pprriirraasstt  TTMM  uusskkoo  ssuu  ppoovveezzaannii,,  ttee  bbii  ooppttiimmiizzaacciijjaa  rraannoogg  ppoossttnnaattaallnnoogg  rraassttaa  
mmooggllaa  bbiittii  nnaaĉĉiinn  ssmmaannjjiivvaannjjaa  iinncciiddeenncciijjee  rreettiinnooppaattiijjee  pprreemmaattuurriitteettaa,,  ppaa  ĉĉaakk  ii  
pprreevveenncciijjee  uu  ooddrreeĊĊeenniimm  sslluuĉĉaajjeevviimmaa..      
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TTiittllee::  TThhee  nnoovveell  ccoonncceepptt  ffoorr  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy  ssccrreeeenniinngg  iiss  cchhaannggiinngg  tthhee  RROOPP  
pprreevveennttiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ppaarraaddiiggmm  
AAuutthhoorrss::  MMiirrjjaannaa  BBjjeelloošš  RRoonnĉĉeevviićć,,  JJeelleennaa  PPeettrriinnoovviićć--DDoorreeššiićć,,  MMiillaann  SSttaannoojjeevviićć**,,  IIvvaannaa  
BBeehhiinn,,  LLjjuubbiiccaa  DDoorrnn  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  ““SSvveettii  DDuuhh””,,  ZZaaggrreebb;;  
**NNeeoonnaattoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  CClliinniicc  ffoorr  GGyynneeccoollooggyy  aanndd  OObbsstteettrriiccss,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  
““SSvveettii  DDuuhh””  ZZaaggrreebb  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
AAIIMM::  TToo  pprreesseenntt  aanndd  iimmpplleemmeenntt  iinn  ddaaiillyy  pprraaccttiiccee  aa  nneeww  mmooddeell  bbaasseedd  oonn  bbiirrtthh  wweeiigghhtt  
((BBWW))  ––  ggeessttaattiioonnaall  aaggee  ((GGAA))  ––  ppoossttnnaattaall  wweeiigghhtt  ggaaiinn  ((WWGG))  ffoorr  eeaarrllyy  pprreeddiiccttiioonn  ooff  
iinnffaannttss  aatt  rriisskk  ffoorr  sseevveerree  rreettiinnooppaatthhyy  ooff  pprreemmaattuurriittyy  ((RROOPP))..    
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN::  RROOPP  iiss  aa  mmaajjoorr  ccaauussee  ooff  bblliinnddnneessss  iinn  cchhiillddrreenn..  CCuurrrreenntt  ssccrreeeenniinngg  
pprroottooccoollss,,  bbaasseedd  oonn  BBWW  aanndd  GGAA  aalloonnee,,  iiddeennttiiffyy  iinnffaannttss  wwiitthh  pprroolliiffeerraattiivvee  rreettiinnooppaatthhyy  
wwhhoo  nneeeedd  ttrreeaattmmeenntt..  HHoowweevveerr,,  ooff  eexxaammiinneedd  cchhiillddrreenn  lleessss  tthhaann  1100%%  wwiillll  rreeqquuiirree  
ttrreeaattmmeenntt..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  ttwwoo  nnoovveell  aallggoorriitthhmmss  eemmppllooyyiinngg  ppoossttnnaattaall  bbiioommaarrkkeerrss  ––  
WWIINNRROOPP  ffoorr  llooww  rriisskk  aanndd  PPIINNTT--RROOPP  ffoorr  hhiigghh  rriisskk  ppaattiieennttss  ––  iiddeennttiiffyy  iinnffaannttss  aatt  rriisskk  aatt  
lleeaasstt  22  wweeeekkss  bbeeffoorree  ddeevveellooppiinngg  RROOPP  ssttaaggee  33,,  lleeaavviinngg  tthhee  ttiimmee  ffoorr  pprreevveennttiivvee  
mmeeaassuurreess  ttoo  aacctt  aanndd  rreedduucciinngg  tthhee  RROOPP  eexxaammiinnaattiioonn  bbuurrddeenn..  
PPAATTIIEENNTTSS  AANNDD  MMEETTHHOODDSS::  RReevviieeww  ooff  lliitteerraattuurree  aanndd  ccaassee  sseerriieess  ooff  pprreemmaattuurree  bboorrnn  
iinnffaannttss  mmoonniittoorreedd  aatt  tthhee  NNeeoonnaattaall  IInntteennssiivvee  CCaarree  UUnniitt,,  CClliinniicc  ffoorr  GGyynneeccoollooggyy  aanndd  
OObbsstteettrriiccss,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  SSvveettii  DDuuhh..    
  
RReessuullttss::    
TThhee  ccoommmmeerrcciiaall  oonnlliinnee  ssyysstteemm  WWIINNRROOPP  iiss  aa  22--ssttaaggee  mmoonniittoorriinngg  aallggoorriitthhmm..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  
ssttaaggee,,  WWGG  aanndd  IIGGFF--11  lleevveell  aarree  mmoonniittoorreedd  aatt  eeaacchh  ccoonnsseeccuuttiivvee  ppoossttnnaattaall  wweeeekk  ttoo  
ddeetteecctt  aa  sslloowwddoowwnn  iinn  eeiitthheerr  vvaarriiaabbllee..  IIff  eevviiddeennccee  ooff  aa  sslloowwddoowwnn  iiss  ddeetteecctteedd,,  aann  aallaarrmm  
ttoo  ssttaarrtt  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  ssccrreeeenniinngg  iiss  ccaalllleedd..  AA  ffoollllooww  uupp  tteesstt  iiss  tthheenn  mmaaddee  bbaasseedd  oonn  
IIGGFF--11,,  IIGGFF--11  bbiinnddiinngg  pprrootteeiinn  33  ((IIGGFFBBPP--33))  lleevveell,,  WWGG,,  BBWW  aanndd  GGAA..  AA  ssiimmpplliiffiieedd,,  eeaassyy  
ttoo  uussee,,  PPIINNTT--RROOPP  aallggoorriitthhmm  iinncclluuddeess  GGAA,,  BBWW  aanndd  ddaaiillyy  WWGG  mmeeaassuurreemmeennttss  oonnllyy..  IIff  
tthhee  pprreeddiicctteedd  rriisskk  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  ccuutt--ooffff  lleevveell,,  aann  aallaarrmm  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  
eeyyee  eexxaammiinnaattiioonnss  iiss  ccaalllleedd..  IInn  aa  llooww  rriisskk--ccoohhoorrtt,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  WWIINNRROOPP  aallggoorriitthhmm  
wwaass  sshhoowwnn  ttoo  bbee  110000%%,,  rreedduucciinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinnffaannttss  nneeeeddiinngg  oopphhtthhaallmmoollooggiiccaall  
ssccrreeeenniinngg  bbyy  aabboouutt  7755%%..  IInn  aa  hhiigghh--rriisskk  ccoohhoorrtt,,  PPIINNTT--RROOPP  rreedduucceedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  
eexxaammiinnaattiioonnss  bbyy  3300%%,,  wwiitthh  9999%%  sseennssiittiivviittyy..  
CCoonncclluussiioonn::    
NNoommooggrraammss  bbaasseedd  oonn  ssiimmppllee  ppoossttnnaattaall  WWGG  mmeeaassuurreemmeennttss  aass  aa  ssuurrrrooggaattee  ffoorr  IIGGFF--11  
mmaakkee  tthhee  PPIINNTT--RROOPP  aallggoorriitthhmm  eeaassyy  ttoo  aappppllyy  iinn  cclliinniiccaall  ddaaiillyy  sseettttiinnggss  ooff  ddeevveellooppiinngg  
ccoouunnttrriieess,,  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  oouurr  sseerriieess..  PPrreevviioouussllyy,,  mmaanniippuullaattiioonn  ooff  ooxxyyggeenn  hhaass  bbeeeenn  
tthhee  mmaaiinnssttaayy  ffoorr  sseeccoonnddaarryy  RROOPP  pprreevveennttiioonn..  TThhee  cclloossee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppoooorr  
nneeoonnaattaall  WWGG  aanndd  RROOPP,,  aass  eevviiddeenncceedd  bbyy  WWIINNRROOPP  aanndd  PPIINNTT--RROOPP  ccoonncceepptt,,  ssuuggggeessttss  
tthhaatt  ooppttiimmiizziinngg  eeaarrllyy  ppoossttnnaattaall  ggrroowwtthh  mmaayy  bbee  tthhee  wwaayy  ttoo  rreedduuccee  tthhee  iinncciiddeennccee  aanndd  
eevveenn  pprreevveenntt  ssoommee  ccaasseess  ooff  RROOPP..    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiirrjjaannaa  BBjjeelloošš  RRoonnĉĉeevviićć  
TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..//MM..DD..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\\\  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644,,  ZZaaggrreebb  
TTeell  //  PPhhoonnee::  0011//33771122--112299  
FFAAXX::  0011//33774455--555566  
EE--mmaaiill::  mmbbjjeellooss@@mmeeff..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6644..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  VVIITTRREEKKTTOOMMIIJJAA  SS  TTRROOAAKKAARRIIMMAA  RRAAZZLLIIĈĈIITTOOGG  PPRROOMMJJEERRAA  
AAuuttoorrii::  BB..ŠŠaarriićć,,  DD..BBoossnnaarr  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  
SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  JJoossiippaa  JJuurrjjaa  SSttrroossssmmaayyeerraa  uu  OOssiijjeekkuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPrriikkaazzaatt  ććeemmoo  rreezzuullttaattee  kkiirruurršškkee  tteehhnniikkee  bbeeššaavvnnee  vviittrreekkttoommiijjee  ss  ttrrooaakkaarriimmaa  rraazzlliiĉĉiittoogg  
pprroommjjeerraa,,  pprriimmjjeennjjeennee  kkoodd  1177  ppaacciijjeennaattaa  rraazzlliiĉĉiittee  zzaahhttjjeevvnnee  ppaattoollooggiijjee;;  pprroolliiffeerraattiivvnnaa  
ddiijjaabbeettiiĉĉkkaa  rreettiinnooppaattiijjaa,,  zzaappuušštteennaa  aabbllaacciijjaa  ii  ttrraauummaa  ookkaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
KKoodd  ssvviihh  1177  ppaacciijjeennaattaa  ppoossttiiggnnuutt  jjee  ppllaanniirraannii  ooppeerraacciijjsskkii  eeffeekktt,,  bbeezz  mmoogguuććiihh  
iinnttrraaooppeerraattiivvnniihh  iinncciiddeennaattaa,,  uuzzrrookkoovvaanniihh  pprroommjjeennoomm  ppoossttoojjeeććeegg  ttrrooaakkaarraa  zzaa  ddrruuggii,,  
vveeććeegg  pprroommjjeerraa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
VViittrreeoorreettiinnaallnnaa,,  bbeeššaavvnnaa  kkiirruurršškkaa  tteehhnniikkaa,,  iinnttrraaooppeerraattiivvnnee  zzaammjjeennee  ppoojjeeddiinnoogg  
ttrrooaakkaarraa,,  oommoogguuććiillaa  jjee  ssiigguurrnniijjee  ii  ppoottppuunniijjee  iizzvvrrššeennjjee  ppllaanniirraannoogg  zzaahhvvaattaa,,  ttee  
iissttoovvrreemmeennoo  nniijjee  iizzaazzvvaallaa  kkoommpplliikkaacciijjee  kkoojjee  bbii  kkoommpprroommiittiirraallee  iisshhoodd  ooppeerraacciijjee..          
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  MMIIXXEEDD  GGAAUUGGEE  TTRROOAACCAARR  VVIITTRREECCTTOOMMYY  
AAuutthhoorrss::  BB..ŠŠaarriićć,,  DD..BBoossnnaarr  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  \\""SSvveettii  DDuuhh\\"",,  FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee,,  
JJoossiipp  JJuurraajj  SSttrroossssmmaayyeerr  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOssiijjeekk  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
WWee  wwiillll  pprreesseenntt  tthhee  rreessuullttss  ooff  ssuuttuurreelleessss  vviittrreeccttoommyy  ssuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquuee  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  
ggaauuggee  ttrrooaaccaarrss,,  aapppplliieedd  iinn  1177  ppaattiieennttss  ooff    ddiiffffeerreenntt  ddeemmaannddffuullll  ppaatthhoollooggyy;;    
pprroolliiffeerraattiivvee  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy,,    nneegglleecctteedd  rreettiinnaall  ddeettaacchhmmeenntt  aanndd  eeyyee  ttrraauummaa..  
  
RReessuullttss::    
AAllll  ppaattiieennttss  aacchhiieevveedd  tthhee  ppllaannnneedd  ooppeerraattiioonnaall  eeffffeecctt,,    wwiitthhoouutt  tthhee  ppootteennttiiaall    
iinnttrraaooppeerraattiivvee  iinncciiddeennttss,,  ccaauusseedd  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  ttrrooaaccaarr  ffoorr  aa  sseeccoonndd  oonnee,,  ooff  
llaarrggeerr  ddiiaammeetteerr..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
VViittrreeoorreettiinnaall,,  ssuuttuurreellssss  ssuurrggiiccaall  tteecchhnniiqquuee,,  wwiitthh  iinnttrraaooppeerraattiivvee  ttrrooaaccaarr  rreeppllaacceemmeenntt,,  
pprroovviiddee  ssaaffeerr  aanndd  mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  ppllaannnneedd  pprroocceedduurree,,  aanndd  aallssoo  
ddiidd  nnoott  ccaauussee  ccoommpplliiccaattiioonnss  tthhaatt  ccoouulldd  ccoommpprroommiissee  tthhee  oouuttccoommee  ooff  ssuurrggeerryy..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  BBOORRNNAA  ŠŠAARRIIĆĆ  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd,,  mmrr..ssccii..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  \\""SSvveettii  DDuuhh\\""  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  MMaallee  ppuuttiinnee  66,,  1100009900  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  0000338855  11  33446611885588  
FFAAXX::  0000338855  11  33446611885588  
EE--mmaaiill::  bboorrnnaassaarriicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT,,VViiddeeoo  
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6655..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  LLiijjeeĉĉeennjjee  mmaakkuullaarrnnoogg  eeddeemmaa  uuzzrrookkoovvaannoogg  ookklluuzziijjoomm  ooggrraannkkaa  ssrreeddiiššnnjjee  
mmrreeţţnniiĉĉnnee  vveennee  iinnttrraavviittrreeaallnnoomm  pprriimmjjeennoomm  bbeevvaacciizzuummaabbaa  ((AAvvaassttiinn))::  nnaaššaa  iisskkuussttvvaa  
AAuuttoorrii::  KKaajjoo  BBuuććaann,,  MMiillaann  IIvvaanniiššeevviićć,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  JJoossiippaa  MMaarriinn,,  DDaalliibboorr  PPeennssaa,,  
MMaarriijjaa  VVoossiillaa  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt//  PPoolliikklliinniikkaa  „„DDrr..BBuuććaann““  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
NNaapprraavvlljjeennaa  jjee  rreettrroossppeekkttiivvnnaa  aannaalliizzaa  1177  ooĉĉiijjuu  ((uu  1177  bboolleessnniikkaa))  ss  ookklluuzziijjoomm  ooggrraannkkaa  
ssrreeddiiššnnjjee  mmrreeţţnniiĉĉnnee  vveennee  ((ppoottvvrrĊĊeennee  ii  ddookkaazzaannee  fflluuoorreesseecceeiinnsskkoomm  aannggiiooggrraaffiijjoomm))  ii  
mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm,,  aa  lliijjeeĉĉeenniihh  iinnttrraavviittrreeaallnnoomm  pprriimmjjeennoomm  bbeevvaacciizzuummaabbaa..  KKoonnaaĉĉnnii  
rreezzuullttaattii  pprriikkaazzaannii  ssuu  uussppoorreeddbboomm  vviiddnnee  ooššttrriinnee  ii  mmjjeerreennjjeemm  ddeebblljjiinnee  cceennttrraallnnee  
mmrreeţţnniiccee  ppoommooććuu  OOCCTT--aa..    
  
RReezzuullttaattii::    
DDooššlloo  jjee  ddoo  zznnaaĉĉaajjnnoogg  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  ooššttrriinnee  ppoosslliijjee  lliijjeeĉĉeennjjaa  bbeevvaacciizzuummaabboomm  uu  
rraazzddoobblljjuu  oodd  44--1166  ttjjeeddaannaa  nnaakkoonn  ppooĉĉeettkkaa  ttrreettmmaannaa  uu  ooddnnoossuu  nnaa  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu  pprriijjee  
lliijjeeĉĉeennjjaa  ((pp  <<  00..0011))..  PPoobboolljjššaannjjee  vviiddnnee  ooššttrriinnee  pprraaććeennoo  jjee  ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnniimm  
ssmmaannjjeennjjeemm  cceennttrraallnnee  ddeebblljjiinnee  mmrreeţţnniiĉĉnniihh  sslloojjeevvaa((pp  <<  00..0011))..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInnttrraavviittrreeaallnnaa  pprriimmjjeennaa  bbeevvaacciizzuummaabbaa  uu  bboolleessnniikkaa  ss  mmaakkuullaarrnniimm  eeddeemmoomm  
uuzzrrookkoovvaannoogg  ookklluuzziijjoomm  ooggrraannkkaa  ssrreeddiiššnnjjee  mmrreeţţnniiĉĉnnee  vveennee  ppookkaazzaallaa  ssee  kkaaoo  uuĉĉiinnkkoovviitt  
tteerraappiijjsskkii  ppoossttuuppaakk..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IInnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  ((AAvvaassttiinn))  ttrreeaattmmeenntt  ooff  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa  iinn  bbrraanncchh  
rreettiinnaall  vveeiinn  oocccclluussiioonn::  oouurr  eexxppeerriieenncceess  
AAuutthhoorrss::  KKaajjoo  BBuuććaann,,  MMiillaann  IIvvaanniiššeevviićć,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  DDaalliibboorr  PPeennssaa,,  JJoossiippaa  MMaarriinn,,  
MMaarriijjaa  VVoossiillaa  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt//  PPoollyycclliinniicc  
„„DDrr..BBuuććaann““,,  SSpplliitt  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
RReettrroossppeeccttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  1177  eeyyeess  iinn  1177  ppaattiieennttss  wwiitthh  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  pprroovveenn  
bbrraanncchh  rreettiinnaall  vveeiinn  oocccclluussiioonn,,  mmaaccuullaarr  eeddeemmaa  aanndd  bbeevvaacciizzuummaabb  ttrreeaattmmeenntt..  OOuuttccoommee  
mmeeaassuurreess  wweerree  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  aanndd  cceennttrraall  rreettiinnaall  tthhiicckknneessss  iinn  OOCCTT..  
  
RReessuullttss::    
VViissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  bbeetttteerr  44  ttoo  1166  wweeeekkss  aafftteerr  bbeevvaacciizzuummaabb  ttrreeaattmmeenntt  
ccoommppaarreedd  ttoo  vviissuuaall  aaccuuiittyy  pprriioorr  ttoo  ttrreeaattmmeenntt  ((pp  <<  00..0011))..  GGaaiinn  iinn  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  
aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeeccrreeaassee  iinn  rreettiinnaall  tthhiicckknneessss  ((pp  <<  00..0011))..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
OOuurr  ssttuuddyy  iiss  pprreesseenntteedd  tthhaatt  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  
mmaaccuullaarr  eeddeemmaa  aafftteerr  bbrraanncchh  rreettiinnaall  vveeiinn  oocccclluussiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKaajjoo  BBuuććaann  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddoocc..ddrr..sscc..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  SSPPLLIITT--KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
SSppiinnĉĉiiććeevvaa  22,,  2211000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211--555566--440022  
FFAAXX::  002211--555566--440077  
EE--mmaaiill::  kkaajjoo..bbuuccaann@@sstt..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6666..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  UULLOOGGAA  SSOONNDDIIRRAANNJJAA  MMEEIIBBOOMMOOVVIIHH  ŢŢLLIIJJEEZZDDAA  UU  TTEERRAAPPIIJJII  SSIINNDDRROOMMAA  SSUUHHOOGG  
OOKKAA  
AAuuttoorrii::  JJaassnnaa  PPaavviiĉĉiićć--AAssttaalloošš,,  TTiiggrreennaa  CCssiikk,,  LLaannaa  MMaarriićć,,  IIvvaannaa  MMeerrcc  
UUssttaannoovvaa::  JJeeddiinniiccaa  ssaammoossttaallnnee  ddjjeellaattnnoossttii  ooffttaallmmoollooggiijjee,,  OOBB  \\\\  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
UU  oovvoo  pprroossppeekkttiivvnnoo  iissttrraaţţiivvaannjjee  uukklljjuuĉĉeennoo  jjee  uukkuuppnnoo  4400  ooĉĉiijjuu  ((2200  bboolleessnniikkaa))  ssaa  
ssiinnddrroommoomm  ssuuhhoogg  ookkaa  rraaddii  ddiissffuunnkkcciijjee  MMeeiibboommoovviihh  ţţlliijjeezzddaa  ((MMGGDD))..  UU  ssttuuddiijjuu  nniissuu  
uukklljjuuĉĉeennii  bboolleessnniiccii  ssaa  ssiinnddrroommoomm  ssuuhhoogg  ookkaa  uuzzrrookkoovvaannoogg  ssaammoo  ddeeffiicciittoomm  ssuuzzaa,,  aa  ĉĉiijjii  
nnaallaazz  nnaa  SScchhiirrmmeerr  tteessttuu  ppookkaazzuujjee  vvrriijjeeddnnoossttii  mmaannjjee  oodd  55  mmmm..    
PPrriijjee    ppoossttuuppkkaa  ssvvaakkii  jjee  bboolleessnniikk  pprreegglleeddaann  nnaa  bbiioommiikkrroosskkooppuu,,  uuĉĉiinnjjeenn  jjee  SScchhiirrmmeerr  
tteesstt,,  TTBBUUTT,,  LLiippccooff,,  ii  bboojjaannjjee  ssaa  fflluuoorreesscceeiinnoomm..  PPrriijjee  ii  ppoosslliijjee  ppoossttuuppkkaa  ssvvaakkii  jjee  
bboolleessnniikk  iissppuunniioo  uuppiittnniikk  ssaa    ggrraaddaacciijjsskkiimm  sskkaallaammaa  oodd  00--55  uu  kkoojjeemm  ssuu  aannaalliizziirraannii  
ssiimmppttoommii,,  ttrraajjaannjjee  bboolleessttii  ii  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ddoossaaddaaššnnjjoomm  tteerraappiijjoomm,,  ttee  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  
nnaakkoonn  pprroovveeddeennoogg  MMGGPP--aa..  PPrriijjee  ii  ppoosslliijjee  zzaahhvvaattaa  ooddrreeĊĊiivvaaoo  ssee  ttaakkooĊĊeerr  ssttuuppaannjj  
hhiippeerreemmiijjee,,  iizzgglleedd  vvjjeeĊĊnnoogg  rruubbaa  ii  MMeeiibboommoovviihh  ţţlliijjeezzddaa..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
UU  9900  %%  sslluuĉĉaajjeevvaa  ddooššlloo  jjee  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  llookkaallnnoogg  nnaallaazzaa,,ttjj..  ssmmaannjjeennjjee  hhiippeerreemmiijjee  
vvjjeeĊĊnnoogg  rruubbaa  ii  hhiippeerreemmiijjee  bbuullbbaarrnnee  kkoonnjjuukkttiivvee..  9999%%  bboolleessnniikkaa  iizzrraazziilloo  jjee  ssuubbjjeekkttiivvnnoo  
zzaaddoovvoolljjssttvvoo  nnaakkoonn  pprriimmjjeennjjeennoogg  ppoossttuuppkkaa  rraaddii  ssmmaannjjeennjjaa  ii//iillii  nneessttaannkkaa  ssiimmppttoommaa  
ssuuhhoogg  ookkaa  ii  ssmmaannjjeennee  ppoottrreebbee  zzaa  llookkaallnnoomm  tteerraappiijjoomm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
SSoonnddţţaa  MMeeiibboommoovviihh  ţţlliijjeezzddaa  jjee  ssiigguurraann  ii  jjeeddnnoossttaavvaann  zzaahhvvaatt  kkoojjii  ddoovvooddii  ddoo  
ppoobboolljjššaannjjaa  kklliinniiĉĉkkiihh  ssiimmppttoommaa  ssuuhhoogg  ookkaa  kkoodd  ddiissffuunnkkcciijjee  MMeeiibboommoovviihh  ţţlliijjeezzddaa,,  kkaaoo  ii  
ddoo  zznnaaĉĉaajjnnoogg  ssmmaannjjeennjjaa  ssuubbjjeekkttiivvnniihh  ssmmeettnnjjii  ĉĉiimmee  ssee  ssmmaannjjuujjuuee  uuppoottrreebbaa  llookkaallnnee  
tteerraappiijjee  ii  ppoobboolljjššaavvaa  kkvvaalliitteettaa  ţţiivvoottaa  bboolleessnniikkaa..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  RROOLLEE  OOFF  MMEEIIBBOOMMIIAANN  GGLLAANNDD  PPRROOBBIINNGG  IINN  TTHHEERRAAPPYY  FFOORR  DDRRYY  EEYYEE  SSYYNNDDRROOMMEE  
AAuutthhoorrss::  JJaassnnaa  PPaavviiĉĉiićć--AAssttaalloošš,,  TTiiggrreennaa  CCssiikk,,  LLaannaa  MMaarriićć,,  IIvvaannaa  MMeerrcc  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  GGeenneerraall  HHoossppiittaall\\\\  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  iinnvvoollvveess  4400  eeyyeess  ((2200  ppaattiieennttss))  wwiitthh  ddrryy  eeyyee  ssyynnddrroommee  ccaauusseedd  
bbyy  MMeeiibboommiiaann  ggllaanndd  ddyyssffuunnccttiioonn  ((MMGGDD))..  PPaattiieennttss  wwiitthh  ddrryy  eeyyee  ccaauusseedd  bbyy  tteeaarr  ddeeffiicciittee  
iinn  ssiiccccaa  ssyynnddrroommee  wwiitthh  SScchhiirrmmeerr  tteesstt  mmiinnoorr  tthhaann  55  mmmm  wweerree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
ssttuuddyy..    
BBeeffoorree  aanndd  aafftteerr  tthhee  pprroocceedduurree  eevveerryy  ppaattiieenntt  wwaass  eexxaammiinneedd  wwiitthh  sslliitt  llaammpp,,  aanndd  
SScchhiirrmmeett  tteesstt,,  TTBBUUTT,,  LLiippccooff  aanndd  fflluuoorreesscceeiinn  ssttaaiinniinngg  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd..  LLiiddss  wweerree  
eevvaalluuaatteedd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  tthhee  pprroocceedduurree  aanndd  ggrraaddiinngg  ooff  hhyyppeerraaeemmiiaa  wwaass  ccllaassssiiffiieedd..  
BBeeffoorree  aanndd  aafftteerr  eeaacchh  pprroocceedduurree  eevveerryy  ppaattiieenntt    ffiilllleedd  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwiitthh  ggrraaddiinngg  
ssccaallee  00--55  aannaalliizziinngg  ssyymmppttoommss,,  dduurraattiioonn  ooff  ddrryy  eeyyee  ccoonnddiittiioonn,,  ssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  
pprreesseenntt  tthheerraappyy  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  aafftteerr  tthhee  MMGGPP  pprroocceedduurree..    
  
  
RReessuullttss::    
IInn  9900%%  ooff  ppaattiieennttss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  llooccaall  ssttaattuuss  wwaass  ppeerrcceeiivveedd  iinncclluuddiinngg  rreedduuccttiioonn  ooff  
lliidd  aanndd  ccoonnjjuuccttiivvaall  hhyyppeerraaeemmiiaa..  9999%%  ooff  ppaattiieennttss  rreeggiisstteerr  ssuubbjjeeccttiivvee  ssaattiissffaaccttiioonn  aafftteerr  
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tthhee  pprroocceedduurree  bbeeccaauussee  ooff  rreedduuccttiioonn  aanndd//oorr  ddiissaappppeeaarraannccee  ooff  ddrryy  eeyyee  ssyymmppttoommss  aanndd  
rreedduucceedd  nneeeedd  ffoorr  ttooppiiccaall  tthheerraappyy..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
MMeeiibboommiiaann  ggllaanndd  pprroobbiinngg  iiss  ssaaffee  aanndd  ssiimmppllee  pprroocceedduurree  wwhhiicchh  lleeaaddss  ttoo  iimmpprroovveemmeenntt  
ooff  cclliinniiccaall  ssyymmppttoommss  iinn  ddrryy  eeyyee  ccaauusseedd  bbyy  MMeeiibboommiiaann  ggllaanndd  ddyyssffuunnccttiioonn..  IItt  aallssoo  
lleesssseenn  ssuubbjjeeccttiivvee  ssyymmppttoommss  lleeaaddiinngg  ttoo  ddeeccrreeaasseedd  uussee  ooff  llooccaall  tthheerraappyy  aanndd  eennhhaanncceess  
tthhee  lliiffee  qquuaalliittyy  ooff  ppaattiieennttss..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  JJaassnnaa  PPaavviiĉĉiićć--AAssttaalloošš  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOppććaa  BBoollnniiccaa  \\\\  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSeelliinnggeerroovvaa  bbbb,,4488000000  KKoopprriivvnniiccaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  004488//225511--112244  
FFAAXX::  004488//664422--660000  
EE--mmaaiill::  jjppaavviiddiicc@@iinneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6677..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  EEkksscciizziijjaa  mmeellaannoommaa  ššaarreenniiccee  ii  cciilliijjaarrnnoogg  ttiijjeellaa  --  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  MMaarriijjaa  ŠŠkkaarraa  KKoolleeggaa,,  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  RRaajjkkoo  KKoorrddiićć  
UUssttaannoovvaa::  OOBB  ZZaaddaarr,,  KKBBCC  ZZaaggrreebb  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCIILLJJ::  PPrriikkaazzaattii  ttiijjeekk  ddiijjaaggnnoossttiikkee  ii  tteerraappiijjee  mmeellaannoommaa  ššaarreenniiccee  ssaa  ssuussppeekkttnniimm  
ššiirreennjjeemm  uu  cciilliijjaarrnnoo  ttiijjeelloo..  
UUVVOODD::  MMeellaannoomm  uuvveejjee  nnaajjĉĉeeššććii  jjee  pprriimmaarrnnii  mmaalliiggnnii  iinnttrraaookkuullaarrnnii  ttuummoorr..  
TTeerraappiijjaa  mmeellaannoommaa  ššaarreenniiccee  ii  cciilliijjaarrnnoogg  ttiijjeellaa  jjee  kkoommbbiinnaacciijjaa  ooppeerraattiivvnnoogg  lliijjeeĉĉeennjjaa  
eeggzzoorreesseekkcciijjoomm  ii  rraaddiiootteerraappiijjoomm..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPRRIIKKAAZZ  SSLLUUĈĈAAJJAA::  KKoodd  5511--ggooddiiššnnjjeegg  mmuušškkaarrccaa  nnaa  pprreegglleedduu  oottkkrriivveenn  ttuummoorr  ššaarreenniiccee  
lliijjeevvoogg  ookkaa  llookkaalliizziirraann  uu  ddoonnjjeemm  ddiijjeelluu  ššaarreenniiccee,,  vveelliiĉĉiinnee  33xx44mmmm,,  iizznnaadd  rraazziinnee  
ššaarreenniiccee,,  vvaasskkuullaarriizziirraannee  ppoovvrrššiinnee..    
FFlluuoorreesscceeiinnsskkoomm  aannggiiooggrraaffiijjoomm  ii  uullttrraazzvvuuĉĉnnoomm  bbiioommiikkrroosskkooppiijjoomm  ssee  nnaaĊĊuu  ttiippiiĉĉnnee  
zznnaaĉĉaajjkkee  mmeellaannoommaa  ššaarreenniiccee  ssaa  ššiirreennjjeemm  uu  iirriiddookkoorrnneeaallnnii  kkuutt  ii  cciilliijjaarrnnoo  ttiijjeelloo..    
UUĉĉiinnii  ssee  bbrraahhiitteerraappiijjaa  cciilliijjaarrnnoogg  ttiijjeellaa  ii  iirriiddookkoorrnneeaallnnoogg  kkuuttaa  uu  kkoommbbiinnaacciijjii  ss  
eekksscciizziijjoomm  ttuummoorraa..  VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  ĉĉeettvvrrttii  ppoossttooppeerraattiivvnnii  ddaann  jjee  bbiillaa  00..44..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
ZZAAKKLLJJUUĈĈAAKK::    ZZaaddoovvoolljjaavvaajjuuććii  ppoossttooppeerraattiivvnnii  nnaallaazz  uukkaazzuujjee  nnaa  uussppjjeeššnnoosstt  
kkoommbbiinniirraannee  rraaddiiootteerraappiijjee  ii  ooppeerraacciijjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EExxsscciissiioonn  ooff  iirriiss  mmeellaannoommaa  aanndd  cciilliiaarryy  bbooddyy--ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  MMaarriijjaa  ŠŠkkaarraa  KKoolleeggaa,,  NNeennaadd  VVuukkoojjeevviićć,,  RRaajjkkoo  KKoorrddiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ooff  ZZaaddaarr,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
AAIIMM::  TToo  sshhooww  ddiiaaggnnoossttiicc  aanndd  tthheerraappyy  pprroocceedduurree  ooff  iirriiss  mmeellaannoommaa  wwiitthh  ssuussppeecctt  
sspprreeaadd  iinn  cciilliiaarryy  bbooddyy..    
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN::  UUvveeaall  mmeellaannoommaa  iiss  tthhee  ccoommmmoonn  ssiittee  ooff  pprriimmaarryy  mmaalliiggnnaanntt  
iinnttrraaooccuullaarr  ttuummoorrss..  TThhee  tthheerraappyy  ooff  iirriiss  aanndd  cciilliiaarryy  bbooddyy  mmeellaannoommaa  iiss  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  
eeggzzoorreesseeccttiioonn  aanndd  rraaddiiootthheerraappyy..  
  
  
RReessuullttss::    
CCAASSEE  RREEPPOORRTT::  EExxaammiinnaattiioonn  ooff  5511yyeeaarrss  oolldd  mmaann  ddiissccoovveerreedd  tthhee  iirriiss  ttuummoorr  oonn  tthhee  lleefftt  
eeyyee,,  llooccaatteedd  iinn  ddoowwnn  ppaarrtt  ooff  iirriiss,,  33xx44mmmm  lleennggtthh,,  rraaiisseedd  aabboovvee  iirriiss  ssuurrffaaccee  aanndd  
vvaassccuullaarriisseedd..    
FFlloorreesscceeiinn  iirriiddooggrraapphhyy  aanndd  EECCHHOO  bbiioommiiccrroossccooppyy  sshhoowweedd  ttyyppiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  iirriiss  
mmeellaannoommaa,,  pprrooppaaggaattiinngg  ttoo  iirriiddooccoorrnneeaall  aannggllee  aanndd  cciilliiaarryy  bbooddyy..    
BBrraacchhyytthheerraappyy  ooff  cciilliiaarryy  bbooddyy  aanndd  iirriiddooccoorrnneeaall  aannggllee  wwaass  ddoonnee  ccoommbbiinnee  ttoo  ttuummoorr  
eexxcciissiioonn..  FFoouurrtthh  ppoossttooppeerraattiivvee  ddaayy  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  00..44..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN::  SSaattiissffaaccttoorryy  ppoossttooppeerraattiivvee  ffiinnddiinngg  iimmppllyy  eeffffiicciieenntt  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  
rraaddiiootthheerraappyy  aanndd  ooppeerraattiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMaarriijjaa  ŠŠkkaarraa  KKoolleeggaa  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOBB  ZZaaddaarr//KKBBCC  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SS..RRaaddiiććaa  66cc,,  ZZaaddaarr  
TTeell  //  PPhhoonnee::  001122338888443300  
FFAAXX::  001122338888441177  
EE--mmaaiill::  mmaasskkaarraa@@nneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6688..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  FFiikkssnnee  kkoommbbiinnaacciijjee  aannttiiggllaauukkoommsskkiihh  lliijjeekkoovvaa..kkrriittiiĉĉnnii  pprreegglleedd  ddaannaass  
AAuuttoorrii::  ZZddrraavvkkoo  MMaannddiicc  KKaattjjaa  NNoovvaakk  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa    \\\\\\""SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee\\""  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
mmeettaaaannaalliizzaa  ssvviihh    ppuubblliicciirraanniihh    rraaddoonnaa    nnaa  ppuubbmmeedduu  
  
RReezzuullttaattii::    
KKrriittiiĉĉkkiimm  oossvvrrttoomm  bbiittii  ććee    pprreeddssttaavvlljjeennee    ssvvee    mmoogguuććnnoossttii    kkoojjee  ssee    pprruuţţaajjuu    kkoodd  
llookkaallnnee    pprriimmjjeennee    aannttiiggllaauukkoommsskkee    tteerraappiijjeeKKrroozz    vvrreeddnnoovvaannjjee    ppuubblliicciirraanniihh  ssttuuddiijjaa  
pprriikkaazzaattii  ććee  ssee    pprreeddnnoossttii    ii  nneeddoossttaaccii  ttaakkvvoogg    lliijjeeĉĉeennjjaa      ppoossttiijjeeććiihh    ffiikkssnniihh    
kkoommbbiinnaacciijjaa  nnaa  ttrrţţiiššttuu//CCoossoopp,,AAzzaarraaggaamm  DDuuoottrraavv  GGaannffoorrtt,,XXaallaaccoomm  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
BBiittii  ććee  kkrriittĉĉkkii  pprriikkaazzaannii      ppoozziicciijjaa  ttee  pprreeddnnoossttii  ii  nneeddoossttaaccii  tteerraappiijjee  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  FFiixxeedd  ggllaauuccoommaa  mmeeddiiccaattiioonn::ccrriittiiccaatt  oovveerrwwiieevv    ttooddaayy  
AAuutthhoorrss::  ZZddrraavvkkoo  MMaannddiicc  KKaattjjaa  NNoovvaakk  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  eeyyee  hhoossppiittaall  <<ssiisstteerr  ooff  mmeerrccyy  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
mmeettaaaannaallyyssiiss    ppuubblliiccaattiioonnss  llaasstt  1100  yyeeaarr  
  
RReessuullttss::    
CCrriittiiccaall  oovveerrwwiieevv  aallll  ppuubblliiccaattiioonnss  
  
CCoonncclluussiioonn::    
AAddvvaannttaaggeess    aanndd  ddiiaaddvvaannttaaggeess    ooff  tthheerraappyy  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  zzddrraavvkkoo  MMaannddiicc  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  pprrooff  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  KK..BB..SSeessttrree  mmiilloossrrddnniiccee  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  
oo11337788335544  
FFAAXX::  oo1133778877335544  
EE--mmaaiill::  zzddrraavvkkoo..mmaannddiicc@@iinneett..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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6699..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IInnttrraavviittrreeaallnnaa  tteerraappiijjaa  bbeevvaacciizzuummaabboomm  kkoodd  nneeoovvaasskkuullaarrnnoogg  ggllaauukkoommaa  
AAuuttoorrii::  BBiilleenn  BBaabbiićć  MM..,,  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD..,,  MMaarrkkuuššiićć  VV..,,  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr  II..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPrrooccjjeennaa  uuĉĉiinnkkaa  iinnttrraavviittrreeaallnniihh  iinnjjeekkcciijjaa  bbeevvaacciizzuummaabbaa  ((  AAvvaassttiinn))  uu  sslluuĉĉaajjeevviimmaa  
nneeoovvaasskkuullaarrnnoogg  ggllaauukkoommaa  ((  NNVVGG))..  
  
OOvvoo  jjee  rreettrroossppeekkttiivvnnaa  ssttuuddiijjaa..  AAnnaalliizziirraannii  ssuu  kklliinniiĉĉkkii  ppaarraammeettrrii  1166  ooĉĉiijjuu  1166  ppaacciijjeennaattaa  
ssaa  NNVVGG  rraazzlliiĉĉiittee  eettiillooggiijjee,,  kkoojjii  uukklljjuuĉĉuujjuu  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu,,  iinnttrraaookkuullaarrnnii  ttllaakk,,  nnuussppoojjaavvee..  
SSvvaa  pprraaććeennjjaa  ssuu  iizzvvrrššeennaa  pprriijjee  ii  nnaakkoonn  IIVVTT    tteerraappiijjee  bbeevvaacciizzuummaabboomm  ..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
VViiddnnaa  ooššttrriinnaa,,  iinnttrraaookkuullaarrnnii  ttllaakk,,  nnuussppoojjaavvee  ii  ppoottrreebbaa  zzaa  ddooddaattnnoomm  tteerraappiijjoomm  ssuu  
aannaalliizziirraannii  pprriijjee  ii  nnaakkoonn  IIVVTT  tteerraappiijjee  bbeevvaacciizzuummaabboomm..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInnttrraavviittrreeaallnnii  bbeevvaacciizzuummaabb  jjee  kkoorriissnnaa  aaddjjuuvvaannttnnaa  tteerraappiijjaa  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  NNVVGG..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IInnttrraavviittrreeaall  BBeevvaacciizzuummaabb  ffoorr  tthhee  TTrreeaattmmeenntt  ooff  NNeeoovvaassccuullaarr  GGllaauuccoommaa  
AAuutthhoorrss::    BBiilleenn  BBaabbiićć  MM..,,  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD..,,  MMaarrkkuuššiićć  VV..,,  DDoonnaaddiićć  MMaanneessttaarr  II..  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa,,    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhttaallmmoollooggyy  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
TToo  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  iinnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb  ((AAvvaassttiinn))  iinnjjeeccttiioonn  iinn  ccaasseess  ooff  
nneeoovvaassccuullaarr  ggllaauuccoommaa  ((  NNVVGG))..  
MMEETTHHOODDSS  
  
TThhiiss  wwaass  aa  rreettrroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy..  CClliinniiccaall  ddaattaa  ffrroomm  1166  eeyyeess  ooff    1166    ppaattiieennttss  wwiitthh  NNVVGG  
ooff    vvaarriioouuss  eettiioollooggyy,,  iinncclluuddiinngg    vviissuuaall  aaccuuiittyy,,  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree  ((IIOOPP)),,  ssiiddee  eeffffeeccttss,,    
wweerree  ccoolllleecctteedd  ..  AAllll  iinnvveessttiiggaattiioonnss  wweerree  ddoonnee  bbeeffoorree  aanndd    aafftteerr    IIVVTT  bbeevvaacciizzuummaabb    
tthheerraappyy..  
  
  
  
RReessuullttss::    
VViissuuaall  aaccuuiittyy  ,,  iinnttrraaooccuullaarr  pprreessssuurree,,  ssiiddee  eeffffeeccttss    aanndd  nneeeedd  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ttrreeaattmmeennttss    
wweerree  oobbsseerrvveedd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  IIVVTT    bbeevvaacciizzuummaabb  tthheerraappyy..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
IInnttrraavviittrreeaall  bbeevvaacciizzuummaabb,,  iiss  eeffffeeccttiivvee    aass  aaddjjuunnccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt,,  iinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  NNVVGG..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMaarriijjaannaa  BBiilleenn  BBaabbiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniiĉĉkkii  bboollnniiĉĉkkii  cceennttaarr  RRiijjeekkaa,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu  AAddrreessaa  
//  AAddddrreessss::  KKrreeššiimmiirroovvaa  4422,,  RRiijjeekkaa  5511000000  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988//995522  6666  8866  
FFAAXX::  005511  333311  440077  
EE--mmaaiill::  mmaarriijjaannaaaabbbb@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7700..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  VVPPPP  kkoodd  iinnttrraabbuullbbaarrnniihh  ssttrraanniihh  ttiijjeellaa  uuzz  rreekkoonnssttrruukkcciijjuu  pprreeddnnjjeegg  ooĉĉnnoogg  
sseeggmmeennttaa--pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  NNiiššiićć  FF,,  ZZvviizzddiićć  DD,,  LLaalljjeevviićć  SS,,  RRiizzvvaannoollllii  BB,,  HHaammiiddoovviićć  EE..  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkii  CCeennttaarr  UUnniivveerrzziitteettaa  uu  SSaarraajjeevvuu,,  BBoollnniiĉĉkkaa  
2255,,  SSaarraajjeevvoo  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPaacciijjeenntt  NN..NN..1155  ggooddiinnaa  ssttaarr  pprriimmlljjeenn  nnaa  KKlliinniikkuu  11  ssaatt  nnaakkoonn  ppoovvrreeddee  lliijjeevvoogg  ookkaa..NNaa  
pprriijjeemmuu::  kkoonnjjuunnkkttiivvaa  ppooddrraaţţeennaa,,  nnaa  rrooţţnniiccii  vviiddii  ssee  ppeerrffoorraacciijjaa  kkoojjaa  iiddee  oodd  lliimmbbuussaa  nnaa  
1111  hh  pprreemmaa  cceennttrruu  rrooţţnniiccee  pprroommjjeerraa  ookkoo  44--55  mmmm..ZZjjeenniiccaa  oovvaallnnaa,,  iirriiss  uukklljjeešštteenn  uu  
rraannuu..  CCAA  pplliiććaa..  LLeennss  nnaa  mmjjeessttuu  iinncciippiijjeennttnnoo  zzaammuuććeenn..  PPoo  pprriijjeemmuu  uurraaddii  ssee  CCTT  lliijjeevvoogg  
bbuullbbuussaa  ii  oorrbbiittee..  CCTT--  nnaallaazz  uukkaaţţee  nnaa  iinnttrraabbuullbbaarrnnoo  ssttrraannoo  ttiijjeelloo  uu  ddoonnjjoojj  ttrreeććiinnii  
lliijjeevvoogg  bbuullbbuussaa  pprroommjjeerraa  33,,55  mmmm..        
  
RReezzuullttaattii::    
NNaakkoonn  pprriipprreemmee  ppaacciijjeennttaa  uurraaddii  ssee  pprriimmaarrnnaa  oobbrraaddaa  rraannee  ii  aapplliicciirraajjuu  ssee  ssuuttuurree  nnaa  
rrooţţnniiccii..  NNaarreeddnnoogg  ddaannaa  ssee  uurraaddii  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa  lleeććee  ii  ppaarrss  ppllaannaa  vviitteerrkkttoommiijjaa  ssaa  
eekkssttrraakkcciijjoomm  mmeettaallnnoogg  ssttrraannoogg  ttiijjeellaa..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
RRaaddii  bboolljjiihh  rreezzuullttaattaa  ii  ssmmaannjjeennjjaa  mmoogguuććnnoossttii  ppoojjaavvaa  uuppaallee  ookkaa  ppoottrreebbnnoo  jjee  uurraaddiittii  uu  
ššttoo  kkrraaććeemm  vvrreemmeennsskkoomm  rrookkuu  vvaaĊĊeennjjee  mmeettaallnnoogg  ssttrraannoogg  ttiijjeellaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  VVPPPP  wwiitthh  iinnttrraaooccuullaarr  ffoorreeiiggnn  bbooddyy  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aanntteerriioorr  ooccuullaarr  
sseeggmmeenntt--ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  NNiiššiićć  FF,,  ZZvviizzddiićć  DD,,  LLjjaalljjeevviićć  SS,,  RRiizzvvaannoollllii  BB,,  HHaammiiddoovviićć  EE..  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSaarraajjeevvoo,,  
BBoollnniiĉĉkkaa  2255,,  SSaarraajjeevvoo  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
NNNN  1155  yyeeaarr  oolldd  ppaattiieenntt  wwaass  aaddmmiitttteedd  ttoo  hhoossppiittaall  11  hhoouurr  aafftteerr  tthhee  iinnjjuurryy,,  tthhee  lleefftt  eeyyee..  
AAtt  aaddmmiissssiioonn::ccoonnjjuunnccttiivvaall  iinnjjeeccttiioonn,,  tthhee  ccoorrnneeaall  ppeerrffoorraattiioonnss  sseeeenn  rruunnnniinngg  ffrroomm  
lliimmbbuuss  aatt  1111  hh  ttoowwaarrdd  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  ccoorrnneeaall  ddiiaammeetteerr  ooff  aabboouutt  44--55  mmmm..PPuuppiill  wwaass  
oovvaall,,  iirriiss  ttrraappppeedd  iinn  tthhee  wwoouunndd,,  aanntteerriioorr  cchhaammbbeerr  sshhaalllloowweerr,,  lleennss  ssttaarrtt  bblluurrrreedd..  UUppoonn  
rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ppaattiieenntt  ddoo  tthhee  CCTT  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhee  lleefftt  eeyyee  aanndd  oorrbbiitt..  CCTT  ffiinnddiinnggss  ppooiinntt  ttoo  
tthhee  iinnttrraaooccuullaarr  ffoorreeiiggnn  bbooddyy  iinn  tthhee  lloowweerr  tthhiirrdd  ooff  tthhee  lleefftt  eeyyeebbaallll  ddiiaammeetteerr  ooff  33..55  mmmm..  
  
  
RReessuullttss::    
AAfftteerr  pprreeppaarriinngg  tthhee  ppaattiieenntt  wwee  ddoonnee  pprriimmaarryy  ssuurrggiiccaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  wwoouunnddss  aanndd  aappppllyy  
aa  ssuuttuurree  tthhrroouugghh  tthhee  ccoorrnneeaa..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddaayy  iiss  ddoonnee  lleennss  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  aanndd  
ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy  wwiitthh  tthhee  eexxttrraaccttiioonn  ooff  mmeettaalllliicc  ffoorreeiiggnn  bbooddyy..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
FFoorr  bbeetttteerr  rreessuullttss  aanndd  rreedduuccee  tthhee  rriisskk  ooff  iinnffllaammmmaattiioonn  ooff  tthhee  eeyyee  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  iinn  
tthhee  sshhoorrtteesstt  aammoouunntt  ooff  ttiimmee  eexxttrraaccttiinngg  mmeettaalllliicc  ffoorreeiiggnn  bbooddiieess..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  NNiiššiićć  FFaarruukk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  oopphhtthhaallmmoollooggiisstt  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  CClliinniiccaall  CCeennttrree  SSaarraajjeevvoo,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
OOpphhtthhaallmmoollooggyy  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  BBoollnniiĉĉkkaa  2255  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338877  3333  228877776633  
FFAAXX::  ++338877  3333  666633666688  
EE--mmaaiill::  ffaarruukk..nniissiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  VViiddeeoo  
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7711..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  DDeetteekkcciijjaa  pprriimmaarrnnoogg  ggllaauukkoommaa  oottvvoorreennoogg  kkuuttaa  uu  oossoobbaa  ss  ppoozziittiivvnnoomm  
oobbiitteelljjsskkoomm  aannaammnneezzoomm  mmooddeerrnniimm  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkiimm  tteessttoovviimmaa  uu  SSllaavvoonniijjii  ii  BBaarraannjjii  
AAuuttoorrii::  BBaarraaćć  JJ,,GGrruubbeerr  BB,,BBiiuukk  DD,,BBeennaaššiićć  TT,,BBrraaddvviiccaa  MM  
UUssttaannoovvaa::  OOddjjeell  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  OOssiijjeekk  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
IIssttrraaţţiivvaannjjee  jjee  oobbuuhhvvaattiilloo  5500  iissppiittaanniikkaa  ss  ppoozziittiivvnnoomm  oobbiitteelljjsskkoomm  aannaammnneezzoomm  ssttaarriijjiihh  
oodd  4400  ggooddiinnaa  ii  5500  iissppiittaanniikkaa  uu  kkoonnttrroollnnoojj  sskkuuppiinnii..SSvviimm  iissppiittaanniicciimmaa  ooddrreeĊĊeennaa  jjee  
cceennttrraallnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa,,AATT,,CCCCTT,,ggoonniioosskkooppiijjaa,,FFDDTT,,OOccttooppuuss  ppeerriimmeettrriijjaa  ii  ffoottoo  ssnniimmaakk  
ffuunndduussaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPaattoolloošškkii  nnaallaazz  bbaarreemm  ddvvaa  ppaarraammeettrraa  ((pprroommjjeennee  uu  vviiddnnoommee  ppoolljjuu,,  eekksskkaavvaacciijjaa  
ooppttiiĉĉkkoogg  ddiisskkaa  CC//DD  oodd  00..33  ii  vveeććaa,,ooĉĉnnii  ttllaakk  2222  mmmmHHgg  ii  vveeććii))ddeeffiinniirraann  jjee  kkaaoo  
ggllaauukkoommsskkaa  bboolleesstt  kkoojjaa  ssee  ppookkaazzaallaa  pprriissuuttnnaa  uu  1144%%  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  ppoozziittiivvnnoomm  
oobbiitteelljjsskkoomm  aannaammnneezzoomm..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
NNaaššee  iissttrraaţţiivvaannjjee  jjee  ppookkaazzaalloo  ddaa  jjee  iinncciiddeenncciijjaa  PPOOAAGG--aa  uu  ggrruuppii  iissppiittaanniikkaa  ssaa  
ppoozziittiivvnnoomm  oobbiitteelljjsskkoomm  aannaammnneezzoomm  1144%%..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPrriimmaarryy  ooppeenn  aannggllee  ggllaauuccoommaa  ddeetteeccttiioonn  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppoossiittiivvee  ffaammiilliiaarr  
aannaammnneessiiss  mmooddeerrnn  ddiiaaggnnoossttiicc  ttoooollss  iinn  SSllaavvoonniiaa  aanndd  BBaarraannjjaa  rreeggiioonn  
AAuutthhoorrss::  BBaarraaćć  JJ,,  GGrruubbeerr  BB,,BBiiuukk  DD,,BBeennaaššiićć  TT,,  BBrraaddvviiccaa  MM  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhttaallmmoollooggyy  ooff  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  OOssiijjeekk  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  5500  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppoossiittiivvee  ffaammiilliiaarr  aannaammnneessiiss,,aallll  oollddeerr  tthhaann  4400  
yyeeaarrss,,aanndd  aallssoo  5500  ppaattiieennttss  iinn  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..AAllll  ppaattiieennttss  hhaadd  tthheeiirr  BBCCVVAA  
eexxaammiinneedd,,aanndd  tthheeyy  aallll  uunnddeerrwweenntt  aappllaannaattiioonn  ttoonnoommeettrryy,,ppaacchhyymmeettrryy  
mmeeaassuurreemmeennttss,,aass  wweellll  aass  ggoonniioossccooppiicc  aannaallyyssiiss,,OOccttooppuuss  ppeerriimmeettrryy  aanndd  pphhoottoo  ooff  tthhee  
ooppttiicc  ddiisscc..  
RReessuullttss::    
DDeetteeccttiioonn  ooff  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ppaatthhoollooggiicc  ppaarraammeetteerrss((  vviissuuaall  ffiieelldd  cchhaannggeess,,ooppttiicc  ddiisscc  
eexxccaavvaattiioonn  00..33oorr  hhiigghheerr,,IIOOPP  2222  oorr  hhiigghheerr))  wwaass  ddeeffiinneedd  aass  ggllaauuccoommaa  wwiittcchh  wwaass  
ddeetteecctteedd  iinn  1144%%  ooff  tthhee  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppoossiittiivvee  ffaammiilliiaarr  aannaammnneessiiss..  
CCoonncclluussiioonn::    
RReessuullttss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  PPOOAAGG  iinn  tthhee  ggrroouupp  ooff  ppaattiieennttss  wwiitthh  ppoossiittiivvee  
ffaammiilliiaarr  aannaammnneessiiss  wwaass  1144%%..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  JJoossiipp  BBaarraaćć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..sscc  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOddjjeell  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,KKBBCC  OOssiijjeekk  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  EEuurrooppsskkee  aavveenniijjee  
1144--1166,,  3311  000000  OOssiijjeekk  TTeell  //  PPhhoonnee::  003311//222255--880000  
FFAAXX::  003311//222255--885500  
EE--mmaaiill::  jjoossiipp..bbaarraacc@@ooss..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7722..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  KKVVAALLIITTEETTAA  ŢŢIIVVOOTTAA  KKOODD  OOSSOOBBAA  OOBBOOLLJJEELLIIHH  OODD  BBLLEEFFAARROOSSPPAAZZMMAA  
AAuuttoorrii::    BBiiuukk  DD..¹¹,,    BBeennaaššiićć  TT..¹¹,,  MMaattiićć  SS..¹¹,,    RReeiisszz  MMaajjiićć  PP..¹¹,,    BBaarraaćć  JJ..¹¹,,    SSttiiggllmmaayyeerr  NN..²²  
UUssttaannoovvaa::  ¹¹OOddjjeell  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKlliinniiĉĉkkee  bboollnniiccee  OOssiijjeekk,,  ²²  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  
KKlliinniiĉĉkkoogg  bboollnniiĉĉkkoogg  cceennttrraa  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
OOvviimm  iissttrraaţţiivvaannjjeemm    ţţeelljjeellii  ssmmoo  pprroouuĉĉiittii  kkvvaalliitteettuu  ţţiivvoottaa  kkoodd  oobboolljjeelliihh  oodd  
bblleeffaarroossppaazzmmaa  IIIIII  ii  IIVV  ssttuuppnnjjaa  ii  iissttrraaţţiittii  ddaa  llii  ttrreettmmaann  BBoottuulliinnuumm  nneeuurroottooxxiinnoomm  ttiippaa  AA  
ddoovvooddii  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  uu  kkvvaalliitteettii  ţţiivvoottaa..  UU  iissttrraaţţiivvaannjjuu  ssmmoo  ssee  kkoorriissttiillii  WWHHOOQQOOLL  ––
BBRREEFF  uuppiittnniikkoomm  kkoojjii  WWHHOO  pprreeppoorruuĉĉaavvaa  zzaa  iissttrraaţţiivvaannjjaa  jjeerr  iimmaa  ddoobbrree  mmeettrriijjsskkee  
kkaarraakktteerriissttiikkee..  
IIssttrraaţţiivvaannjjeemm  jjee  bbiilloo  oobbuuhhvvaaććeennoo  3377  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  bblleeffaarroossppaazzmmoomm  IIIIII  ii  IIVV  ssttuuppnnjjaa  
kkoojjii  ssuu  bbiillii  lliijjeeĉĉeennii  bboottuulliinnuumm  nneeuurroottookkssiinnoomm  ttiippaa  AA..  IIssppiittaanniiccii    ssuu  ppooppuunnjjaavvaallii  
WWHHOOQQOOLL--BBRREEFF  uuppiittnniikk  nneeppoossrreeddnnoo  pprriijjee  aapplliikkaacciijjee  iinnjjeekkcciijjaa  BBoottuulliinnuumm  nneeuurroottookkssiinnaa  
ttiippaa  AA,,  kkaaddaa  iimm  jjee  kklliinniiĉĉkkaa  sslliikkaa  bbiillaa  nnaajjiizzrraaţţeenniijjaa,,  ttee  mmjjeesseecc  ii  ppooll  nnaakkoonn  aapplliikkaacciijjee  
lliijjeekkaa  kkaaddaa  jjee  ddooššlloo  ddoo  rreeggrreessiijjee  ssiimmppttoommaa  bboolleessttii..    
  
  
RReezzuullttaattii::    
PPrriimmjjeennoomm  aapplliikkaacciijjaa  BBTT--AA  jjee  ddooššlloo  ddoo  pprroommjjeennee  uu  kkvvaalliitteettii  ţţiivvoottaa  uu  33  oodd  ĉĉeettiirrii  
mmjjeerreennaa  ppooddrruuĉĉjjaa  ((ppssiihhiiĉĉkkoo  ii  ffiizziiĉĉkkoo  zzddrraavvlljjee  ttee  zzaaddoovvoolljjssttvvoo  ookkoolliinnsskkiimm  uuvvjjeettiimmaa))..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
TTrreettmmaann  BBoottuulliinnuumm  nneeuurroottooxxiinnoomm  ttiippaa  AA  ddoovvooddii  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  uu  kkvvaalliitteettii  ţţiivvoottaa  uu  
bboolleessnniikkaa  oobboolljjeelliihh  oodd  bblleeffaarroossppaazzmmaa  IIIIII  ii  IIVV  ssttuuppnnjjaa..  
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  iinn  PPaattiieennttss  wwiitthh  BBlleepphhaarroossppaassmm  
AAuutthhoorrss::  DDuubbrraavvkkaa  BBiiuukk¹¹,,  TTvvrrttkkaa  BBeennaaššiićć¹¹,,  SSuuzzaannaa  MMaattiićć¹¹,,  PPaattrriicciiaa  RReeiisszz  MMaajjiićć¹¹,,  
JJoossiipp  BBaarraaćć¹¹,,  NNeeddaa  SSttiiggllmmaayyeerr²²  
IInnssttiittuuttiioonn::  ¹¹DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  OOssiijjeekk,,  OOssiijjeekk,,  CCrrooaattiiaa  
²²DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeennttrree  ZZaaggrreebb,,  ZZaaggrreebb,,  CCrrooaattiiaa  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  3377  ppaattiieennttss  wwiitthh  eeiitthheerr  ggrraaddee//ttyyppee  IIIIII  oorr  IIVV  bblleepphhaarroossppaassmm  wwhhoo  
wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  BBoottuulliinnuumm  nneeuurroottooxxiinn  TTyyppee  AA..  EEaacchh  ppaattiieenntt  ccoommpplleetteedd  tthhee  
WWHHOOQQOOLL--BBRREEFF  qquueessttiioonnnnaaiirree  bbyy  tthheemmsseellvveess  jjuusstt  bbeeffoorree  tthhee  BBoottuulliinnuumm  NNeeuurroottooxxiinn  
TTyyppee  AA  ((BBTT--AA))  tthheerraappyy  aapppplliiccaattiioonn,,  wwhheenn  tthhee  cciilliinniiccaall  ssyymmppttoommss  ooff    
  
RReessuullttss::    
CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  BBTT--AA  rreessuulltteedd  iinn  iimmpprroovveedd  cchhaannggeess  iinn  tteerrmmss  ooff  
qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  iinn  33  ooff  tthhee  44  mmeeaassuurreedd  ffiieellddss  ((ppssyycchhiiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh  aass  wweellll  aass  
tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss))..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
OOuurr  ssttuuddyy  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  BBTT--AA  rreessuulltteedd  iinn  cchhaannggeess  iinn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  
lliiffee  iinn  33  oouutt  ooff  44  mmeeaassuurreedd  ffiieellddss..  PPaattiieennttss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  bblleepphhaarroossppaassmm  wweerree  mmoorree  
ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthheeiirr  ppssyycchhiiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh  aass  wweellll  aass  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  lliivviinngg  
ccoonnddiittiioonnss..  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDuubbrraavvkkaa  BBiiuukk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOddjjeell  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  OOssiijjeekk  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  EEuurrooppsskkee  
AAvveenniijjee  1144--1166,,  OOssiijjeekk  TTeell  //  PPhhoonnee::  003311//  222255  880000  
FFAAXX::  003311//  222255  885500  
EE--mmaaiill::  eeggoonn..bbiiuukk@@ooss..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7733..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  HHyyppeerrooppiiaa  aass  aa  rriisskk  ffaaccttoorr  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  nnoonnaarrtteerriittiicc  aanntteerriioorr  iisscchheemmiicc  ooppttiicc  
nneeuurrooppaatthhyy  
AAuuttoorrii::  DDuuššiiccaa  PPaahhoorr,,  BBoojjaann  GGrraaĉĉnneerr  
UUssttaannoovvaa::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  CClliinniiccaall  CCeennttrree  MMaarriibboorr,,  
SSlloovveenniiaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
TThhee  aaiimm  ooff  oouurr  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  rreevviieeww  rreeffrraaccttiivvee  eerrrroorrss  ooff  NNAAIIOONN  ppaattiieennttss,,  eessppeecciiaallllyy  
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  hhyyppeerrooppiiaa  aass  aaddddiittiioonnaall  rriisskk  ffoorr  NNAAIIOONN..  MMeeddiiccaall  rreeccoorrddss  ooff  ddeettaaiilleedd  
oopphhtthhaallmmiicc  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  9999  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccuuttee  NNAAIIOONN  wwhhoo  wweerree  aaddmmiitttteedd  ttoo  oouurr  
ddeeppaarrttmmeenntt  bbeettwweeeenn  11  JJaannuuaarryy  22000022  aanndd  11  JJaannuuaarryy  22001100  wweerree  rreevviieewweedd  
rreettrroossppeeccttiivveellyy..  RReeffrraaccttiivvee  eerrrroorrss  wweerree  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  aann  aauuttoorreeffrraaccttoommeetteerr..  
SSpphheerriiccaall  eeqquuiivvaalleenntt  ((ssuumm  ooff  sspphheerree  aanndd  ccyylliinnddeerr))  wwaass  uusseedd  aass  aa  mmeeaassuurree  ooff  
rreeffrraaccttiivvee  eerrrroorr..  
  
RReezzuullttaattii::    
TThhee  mmeeaann  aaggee  ooff  oouurr  ppaattiieennttss  wwaass  6677,,33  yyeeaarrss  ((rraannggiinngg  ffrroomm  4433  ttoo  8866))..  5555  ppaattiieennttss    
((5555,,55%%))  wweerree  mmeenn  aanndd  4444  ppaattiieennttss  ((4444,,55%%))  wweerree  wwoommeenn..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
ppaattiieennttss  ((7722  ooff  9999,,  7722,,77%%))  wweerree  bbeettwweeeenn  6600  aanndd  8800  yyeeaarrss  ooff  aaggee..  77  ppaattiieennttss  wweerree  
yyoouunnggeerr  tthhaann  5500  yyeeaarrss  ((77,,11%%))  aanndd  55  oollddeerr  tthhaann  8800  yyeeaarrss  ((55,,11%%))..  2222  ppaattiieennttss  
((2222,,22%%))  hhaadd  bbiillaatteerraall  aattttaacckk..  SSyysstteemmiicc  hhyyppeerrtteennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  ddooccuummeenntteedd  iinn  3399  
ppaattiieennttss  ((3399,,44%%)),,  hhyyppeerrlliippiiddeemmiiaa  iinn  2266  ppaattiieennttss  ((2266,,33%%))  aanndd  ddiiaabbeetteess  iinn  2288  ppaattiieennttss  
((2288,,33%%))..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  eeyyeess  ((6633  ooff  9999))  wweerree  hhyyppeerrooppiicc  ((6633,,66%%))..  TThhee  aavveerraaggee  
ddeeggrreeee  ooff  hhyyppeerrooppiiaa  wwaass  ++22,,11  DD..  NNiinnee  ooff  9999  ppaattiieennttss  ((99,,11%%))  wweerree  mmyyooppiicc..  TThhee  
aavveerraaggee  ddeeggrreeee  ooff  mmyyooppiiaa    wwaass    --11,,2233  DD..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
SSiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  rreelliiaabbllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  NNAAIIOONN,,  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  
iisscchheemmiicc  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy  hhaavvee  pprriioorriittyy..  OOuurr  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  hhyyppeerrooppiiaa  ccoouulldd  bbee  
aa  pprreeddiissppoossiinngg  ffaaccttoorr  ffoorr  NNAAIIOONN..  PPaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  hhyyppeerrooppiiaa  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  aa  
ddeettaaiilleedd  eeyyee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  ppllaacceedd  oonn  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
ootthheerr  ppoossssiibbllee  rriisskk  ffaaccttoorrss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  rriisskk  ffoorr  NNAAIIOONN..  PPrreevveennttiioonn  ooff  ppoossssiibbllee  rriisskk  
ffaaccttoorrss  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  sseevveerree  ccoommpplliiccaattiioonn  aanndd  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  
iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ffeellllooww  eeyyee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  HHyyppeerrooppiiaa  aass  aa  rriisskk  ffaaccttoorr  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  nnoonnaarrtteerriittiicc  aanntteerriioorr  iisscchheemmiicc  ooppttiicc  
nneeuurrooppaatthhyy  
AAuutthhoorrss::  DDuuššiiccaa  PPaahhoorr,,  BBoojjaann  GGrraaĉĉnneerr  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  CClliinniiccaall  CCeennttrree  MMaarriibboorr,,  
SSlloovveenniiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  aaiimm  ooff  oouurr  ssttuuddyy  wwaass  ttoo  rreevviieeww  rreeffrraaccttiivvee  eerrrroorrss  ooff  NNAAIIOONN  ppaattiieennttss,,  eessppeecciiaallllyy  
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  hhyyppeerrooppiiaa  aass  aaddddiittiioonnaall  rriisskk  ffoorr  NNAAIIOONN..  MMeeddiiccaall  rreeccoorrddss  ooff  ddeettaaiilleedd  
oopphhtthhaallmmiicc  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  9999  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccuuttee  NNAAIIOONN  wwhhoo  wweerree  aaddmmiitttteedd  ttoo  oouurr  
ddeeppaarrttmmeenntt  bbeettwweeeenn  11  JJaannuuaarryy  22000022  aanndd  11  JJaannuuaarryy  22001100  wweerree  rreevviieewweedd  
rreettrroossppeeccttiivveellyy..  RReeffrraaccttiivvee  eerrrroorrss  wweerree  mmeeaassuurreedd  wwiitthh  aann  aauuttoorreeffrraaccttoommeetteerr..  
SSpphheerriiccaall  eeqquuiivvaalleenntt  ((ssuumm  ooff  sspphheerree  aanndd  ccyylliinnddeerr))  wwaass  uusseedd  aass  aa  mmeeaassuurree  ooff  
rreeffrraaccttiivvee  eerrrroorr..  
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RReessuullttss::    
TThhee  mmeeaann  aaggee  ooff  oouurr  ppaattiieennttss  wwaass  6677,,33  yyeeaarrss  ((rraannggiinngg  ffrroomm  4433  ttoo  8866))..  5555  ppaattiieennttss    
((5555,,55%%))  wweerree  mmeenn  aanndd  4444  ppaattiieennttss  ((4444,,55%%))  wweerree  wwoommeenn..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
ppaattiieennttss  ((7722  ooff  9999,,  7722,,77%%))  wweerree  bbeettwweeeenn  6600  aanndd  8800  yyeeaarrss  ooff  aaggee..  77  ppaattiieennttss  wweerree  
yyoouunnggeerr  tthhaann  5500  yyeeaarrss  ((77,,11%%))  aanndd  55  oollddeerr  tthhaann  8800  yyeeaarrss  ((55,,11%%))..  2222  ppaattiieennttss  
((2222,,22%%))  hhaadd  bbiillaatteerraall  aattttaacckk..  SSyysstteemmiicc  hhyyppeerrtteennssiioonn  hhaass  bbeeeenn  ddooccuummeenntteedd  iinn  3399  
ppaattiieennttss  ((3399,,44%%)),,  hhyyppeerrlliippiiddeemmiiaa  iinn  2266  ppaattiieennttss  ((2266,,33%%))  aanndd  ddiiaabbeetteess  iinn  2288  ppaattiieennttss  
((2288,,33%%))..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  eeyyeess  ((6633  ooff  9999))  wweerree  hhyyppeerrooppiicc  ((6633,,66%%))..  TThhee  aavveerraaggee  
ddeeggrreeee  ooff  hhyyppeerrooppiiaa  wwaass  ++22,,11  DD..  NNiinnee  ooff  9999  ppaattiieennttss  ((99,,11%%))  wweerree  mmyyooppiicc..  TThhee  
aavveerraaggee  ddeeggrreeee  ooff  mmyyooppiiaa    wwaass    --11,,2233  DD..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
SSiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  rreelliiaabbllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  NNAAIIOONN,,  mmeeaassuurreess  ttoo  aavvooiidd  
iisscchheemmiicc  ooppttiicc  nneeuurrooppaatthhyy  hhaavvee  pprriioorriittyy..  OOuurr  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  hhyyppeerrooppiiaa  ccoouulldd  bbee  
aa  pprreeddiissppoossiinngg  ffaaccttoorr  ffoorr  NNAAIIOONN..  PPaattiieennttss  wwiitthh  mmooddeerraattee  hhyyppeerrooppiiaa  sshhoouulldd  rreecceeiivvee  aa  
ddeettaaiilleedd  eeyyee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  ppllaacceedd  oonn  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
ootthheerr  ppoossssiibbllee  rriisskk  ffaaccttoorrss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  rriisskk  ffoorr  NNAAIIOONN..  PPrreevveennttiioonn  ooff  ppoossssiibbllee  rriisskk  
ffaaccttoorrss  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  sseevveerree  ccoommpplliiccaattiioonn  aanndd  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  
iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  ffeellllooww  eeyyee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDuuššiiccaa  PPaahhoorr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..ddrr..,,  ddrr..mmeedd..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  ooddddeelleekk  zzaa  ooĉĉeessnnee  bboolleezznnii  UUnniivveerrzziitteettnnii  kklliinniiĉĉnnii  cceenntteerr  MMaarriibboorr  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  LLjjuubblljjaannsskkaa  55,,  22000000  MMaarriibboorr,,mm  SSlloovveenniijjaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  0000338866  22  332211  
11663300  
FFAAXX::  0000338866  22  333311  22339933  
EE--mmaaiill::  dd..ppaahhoorr@@uukkcc--mmbb..ssii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7744..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  FFAAKKOOEEMMUULLZZIIFFIIKKAACCIIJJAA  UU  OOĈĈIIMMAA  SSAA  BBRRUUNNEESSCCEENNTTNNOOMM  II  CCRRNNOOMM  
KKAATTAARRAAKKTTOOMM  
AAuuttoorrii::  NNiikkoollaa  SSuuššiićć,,  IIvvaannaa  KKaallaauuzz  SSuurraaćć,,  JJaasseennkkaa  BBrraajjkkoovviićć,,  MMaarriijjaannaa  BBaaššiićć  HHaalluuţţaann  
UUssttaannoovvaa::  OOppććaa  bboollnniiccaa  ŠŠiibbeennsskkoo  kknniinnsskkee  ţţuuppaanniijjee,,  OOddjjeell  ooffttaallmmoollooggiijjee  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
FFaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa    bbrruunneesscceennttnnee  ii  ccrrnnee  kkaattaarraakkttee,,  ttaakkooĊĊeerr  zzvvaannaa  ii  kkaattaarraakkttaa  ttvvrrddoogg  
nnuukklleeuussaa  jjee  ppoovveezzaannaa  ssaa  ooddrreeĊĊeenniimm  ppootteešškkooććaammaa  ii  vveeććoomm  uuĉĉeessttaallooššććuu  
iinnttaarrooppeerraattiivvnniihh  ii  ppoossttooppeerraattiivvnniihh  kkoommpplliikkaacciijjaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
NNaajjĉĉeeššććee  kkoommpplliikkaacciijjee  pprrii  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjii  uu  ttaakkvviimm  ooĉĉiimmaa  ssuu  ppoosslljjeeddiiccaa  vviissookkee  
uullttrraazzvvuuĉĉnnee  ssnnaaggee  ii  dduuggoogg  ffaakkoo  vvrreemmeennaa..  OOšštteeććeennjjee  ooĉĉnnoogg  ttkkiivvaa,,  oossoobbiittoo  iirreevveerrzziibbiillaann  
gguubbiittaakk  rrooţţnniiĉĉnniihh  eennddootteellnniihh  ssttaanniiccaa  jjee  ttaakkooĊĊeerr  iizzrraaţţeennoo  kkoodd  ttvvrrddiihh  kkaattaarraakkttii..  MMnnooggee  
vvaarriijjaannttee  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjsskkiihh  tteehhnniikkaa  zzaa  ttvvrrddee  nnuukklleeuussee  ssuu  ooppiissaannee,,  aa  ttaakkooĊĊeerr  ii  
mmnnooggee  tteehhnnoolloošškkee  mmoogguuććnnoossttii  zzaa  rreedduukkcciijjuu  ffaakkoo  eenneerrggiijjee  ii  ffaakkoo  vvrreemmeennaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
UUsspprrkkooss  ttiimm  tteehhnniiĉĉkkiimm  nnaapprreecciimmaa,,  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjaa  bbrruunneesscceennttnniihh  ii  ccrrnniihh  kkaattaarraakkttii  
jjoošš  uuvviijjeekk  pprreeddssttaavvlljjaa  vveelliikkii  iizzaazzoovv  kkiirruurrgguu  kkaattaarraakkttii..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPHHAACCOOEEMMUULLSSIIFFIICCAATTIIOONN    IINN  EEYYEESS  WWIITTHH  BBRRUUNNEESSCCEENNTT  AANNDD  BBLLAACCKK  CCAATTAARRAACCTTSS  
AAuutthhoorrss::  NNiikkoollaa  SSuuššiićć,,  IIvvaannaa  KKaallaauuzz  SSuurraaćć,,  JJaasseennkkaa  BBrraajjkkoovviićć,,  MMaarriijjaannaa  BBaaššiićć  
HHaalluuţţaann  
IInnssttiittuuttiioonn::  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  ŠŠiibbeenniikk--KKnniinn  CCoouunnttyy,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
PPhhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  ooff    tthhee    bbrruunneesscceenntt  aanndd  bbllaacckk  ccaattaarraaccttss    oorr  ssoo  ccaalllleedd    hhaarrdd  
nnuucclleeuuss  ccaattaarraaccttss    iiss  aassssoocccciiaatteedd  wwiitthh  ssoommee  ppaarrttiiccuullaarr  ddiiffiiccuullttiieess  aanndd  hhiigghheerr  rraattee  ooff  
iinnttrraaooppeerraattiivvee  aanndd  ppoossttooppeerraattiivvee  ccoommpplliiccaattiioonnss..    
  
RReessuullttss::    
TThhee  mmoosstt  ccoommpplliiccaattiioonnss  ooff  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  iinn  tthheessee  eeyyeess  rreessuulltt  ffrroomm  hhiigghh  
uullttrraassoonniicc  ppoowweerr  aanndd  lloonngg  pphhaaccoottiimmee..  OOccuullaarr  ttiissssuuee  iinnjjuurryy  ,,  eessppeecciiaallllyy  iirrrreevveerrssiibbllee  
ccoorrnneeaall  eennddootthheelliiaall  cceellll  lloossss  bbeeccoommeess  pprroommiinneenntt  ffoorr  hhaarrdd  ccaattaarraaccttss  ..  MMaannyy  vvaarriiaattiioonnss  
ooff  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  hhaarrdd  nnuucclleeuuss  ccaattaarraaccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessccrriibbeedd,,  
aallssoo  mmaannyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceess  aaiimm  ttoo  rreedduuccee  tthhee  pphhaaccooeenneerrggyy  aanndd  sshhoorrtteenn  tthhee  
pphhaaccoottiimmee..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
DDeessppiittee  tthhaatt  iimmpprroovveemmeennttss  ,,  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  ooff  bbrruunneesscceenntt  aanndd  bbllaacckk  ccaattaarraaccttss  
ssttiillll  rreemmaaiinnss  aa  bbiigg  cchhaalllleennggee  ffoorr  ccaattaarraacctt  ssuurrggeeoonn..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  NNiikkoollaa  SSuuššiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  pprriimm..mmrr..sscc..ddrr..mmeedd..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  OOppććaa  bboollnniiccaa  ŠŠiibbeennsskkoo--kknniinnsskkee  ţţuuppaanniijjee,,  OOddjjeell  ooffttaallmmoollooggiijjee  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSttjjeeppaannaa  RRaaddiiććaa  8833,,  2222000000  ŠŠiibbeenniikk  TTeell  //  PPhhoonnee::  002222  664411  660011  
FFAAXX::  002222  333322888877  
EE--mmaaiill::  nniikkoollaa..ssuussiicc@@ssii..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT,,VViiddeeoo  
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7755..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  ZZaassttoojjnnaa  ppaappiillaa  kkaaoo  ooffttaallmmoolloošškkaa  mmaanniiffeessttaacciijjaa  bboorreelliioozzee  
AAuuttoorrii::  MMiirrnnaa  KKoovvaaĉĉeevviićć  LLjjuubbiićć,,    SSeennaadd  RRaammiićć,,    LLjjuubbiiccaa  DDoorrnn  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,    KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa    SSvveettii  DDuuhh,,    ZZaaggrreebb,,  MMeeddiicciinnsskkii  
ffaakkuulltteett    ssvveeuuĉĉiilliiššttaa  uu  OOssiijjeekkuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
RRaadd  pprreeddssttaavvlljjaa  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  ddjjeetteettaa  ss  nneeuurrooooffttaallmmoolloošškkiimm  mmaanniiffeessttaacciijjaammaa  
bboorreelliioozzee..  
  
RReezzuullttaattii::    
DDvvaannaaeessttooggooddiiššnnjjii  ddjjeeĉĉaakk  ddoollaazzii  zzbboogg  uuttrrnnuulloossttii  lliijjeevvee  ssttrraannee  ttiijjeellaa  ii  pprroobblleemmiimmaa  ss  
ggoovvoorroomm  kkoojjii  ssuu  ssee  jjaavviillii  ĉĉeettiirrii  ttjjeeddnnaa  nnaakkoonn  uuggrriizzaa  kkrrppeelljjaa..  VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaa  oobbaa  ookkaa  
bbiillaa  jjee  11,,00,,  ss  uurreeddnniimm  nnaallaazzoomm  pprreeddnnjjeegg  sseeggmmeennttaa  ookkaa..  NNaa  ooĉĉnnoojj  ppoozzaaddiinnii  ssee  pprriikkaaţţee  
bbiillaatteerraallnnii  eeddeemm  ggllaavvee  vviiddnnoogg  ţţiivvccaa..  UU  sseerruummuu  ii  lliikkvvoorruu  ssee  nnaaĊĊee  ppoovviiššeennii  ttiittaarr  
pprroottuuttiijjeellaa  nnaa  BBoorreelllliiaa  bbuurrggddoorrffeerrii..  PPoo  pprroovveeddeennoojj  tteerraappiijjii  cceeffttrriiaakkssoonnoomm  iinnttrraavveessnnkkii  
ddoollaazzii  ddoo  ppoobboolljjššaannjjaa  llookkaallnnoogg  nnaallaazzaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
LLyymmee  bboorreelliioozzaa  ssee  mmoorraa  uuzzeettii  uu  oobbzziirr  kkaaoo  ddiiffeerreenncciijjaallnnoo  ddiijjaaggnnoossttiiĉĉkkii  zznnaakk  zzaassttoojjnnee  
ppaappiillee..  IIsspprraavvnnaa  ddiijjaaggnnoozzaa  ttee  pprraavvooddoobbnnaa  ii  ooddggoovvaarraajjuuććaa  tteerraappiijjaa  mmoogguu  ssmmaannjjiittii  
ddaalljjnnjjee  nneeuurroolloošškkee  ii  ooffttaallmmoolloošškkee  ppoosslljjeeddiiccee..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPaappiilllleeddeemmaa  aass  aa  ooccuullaarr  ssiiggnn  ooff  bboorrrreelliioossiiss  
AAuutthhoorrss::  MMiirrnnaa  KKoovvaaĉĉeevviićć  LLjjuubbiićć,,  SSeennaadd  RRaammiićć,,  LLjjuubbiiccaa  DDoorrnn  
IInnssttiittuuttiioonn::  UUnniivveerrssiittyy  EEyyee  CClliinniicc,,  UUnniivveerriittyy  hhoossppiittaall    SSvveettii  DDuuhh,,  ZZaaggrreebb,,  SScchhooooll  ooff  
MMeeddiicciinnee  OOssiijjeekk  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  ccaassee  pprreesseenntt  nneeuurroooopphhtthhaallmmiicc  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ooff  BBoorrrreelliiaa  bbuurrggddoorrffeerrii  iinnffeeccttiioonn..  
RReessuullttss::    
AA  1122--yyeeaarr--oolldd  bbooyy    pprreesseenntteedd  wwiitthh  nnuummbbnneessss  ooff  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  tthhee  bbooddyy  aanndd  ssppeeeecchh  
ddiiffffiiccuullttiieess  ffoouurr  wweeeekkss  ffoolllloowwiinngg  aa  ttiicckk  bbiittee..  OOpphhtthhaallmmoollooggiicc  eexxaammiinnaattiioonn  rreevveeaalleedd  
vviissuuaall  aaccuuiittyy  ooff  11,,00  oonn  bbootthh  eeyyeess  aanndd  uunnrreemmaarrkkaabbllee  aanntteerriioorr  eeyyee  sseeggmmeenntt..  BBiillaatteerraall  
ooppttiicc  ddiisscc  eeddeemmaa  wwaass  ffoouunndd  oonn  ffuunnddoossccooppyy..  IInnccrreeaasseedd  sseerruumm  aanndd  cceerreebbrroossppiinnaall  fflluuiidd  
aannttiibbooddyy  ttiitteerr  aaggaaiinnsstt  BBoorrrreelliiaa  bbuurrggddoorrffeerrii  wwaass  ffoouunndd..  OOppttiicc  ddiisscc  eeddeemmaa  rreessoollvveedd  aafftteerr  
iinnttrraavveennoouuss  cceeffttrriiaaxxoonnee..    
CCoonncclluussiioonn::    
LLyymmee  bboorrrreelliioossiiss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ddiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  ppaappiilllleeddeemmaa..  
CCoorrrreecctt  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aannttiibbiioottiicc  tthheerraappyy  mmaayy  rreedduuccee  ffuurrtthheerr  nneeuurroollooggiicc  
oorr  oopphhtthhaallmmoollooggiicc  ccoonnsseeqquueenncceess..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiirrnnaa  KKoovvaaĉĉeevviićć  LLjjuubbiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddookkttoorr  
mmeeddiicciinnee  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  SSvveettii  DDuuhh,,  
ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSvveettii  DDuuhh  6644  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988//660000--776655  
FFAAXX::  001133774455555566  
EE--mmaaiill::  mmiirrnnaa..kkoovvaacceevviicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7766..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOĉĉnnee  bboolleessttii  uuzzrrookkoovvaannee  BBaarrttoonneellllaa  hheennsseellaaee  iinnffeekkcciijjoomm  
AAuuttoorrii::  KKaarraammaann  KK,,  ZZnnaaoorr  LLjj,,  SSiinniiĉĉiićć  AA,,  GGrrggiićć  RR,,  DDuuppllaannĉĉiićć  ŠŠuunnddoovv  ŢŢ..  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  SSpplliitt,,  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPoommoorraacc,,  3366  ggooddiinnee  ssttaarr,,  zzaapprriimmlljjeenn  jjee  nnaa  KKlliinniikkuu  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  zzbboogg  
ssllaabblljjeennjjaa  vviiddaa  ddeessnnoogg  ookkaa..  UU  oobbrraadduu  bboolleessnniikkaa  uukklljjuuĉĉeennaa  jjee  iizzmmeeĊĊuu  oossttaalliihh  ii  
sseerroolloošškkaa  oobbrraaddaa  nnaa  BBaarrttoonneellllaa  hheennsseellaaee,,  fflluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa  ((FFAA))  ii  ooppttiiĉĉkkaa  
kkoohheerreennttnnaa  ttoommooggrraaffiijjaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
BBoolleessnniikk  jjee  kkoodd  ddoollaasskkaa  iimmaaoo  kkoorriioorreettiinniittiiss  ss  ttvvrrddiimm  eekkssuuddaattiimmaa  zzvvjjeezzddaassttoogg  oobblliikkaa  uu  
mmaakkuullii..  DDoollaazznnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  ddeessnnoogg  ookkaa  00,,11..    
FFAA::  UU  rraanniimm  ffaazzaammaa  vviiddlljjiivvee  mmrrlljjaassttee  ookkrruuggllee  mmuullttiippllee  hhiippeerrfflluuoorreesscceenniijjee  uuzz  ddoonnjjuu  
tteemmppoorraallnnuu  aarrkkaadduu  ddeessnnoogg  ookkaa  aa  uu  kkaassnniijjiimm  ffaazzaammaa  vviiddlljjiivvoo  zznnaaĉĉaajjnniijjee  pprrooppuuššttaannjjee  
fflluuoorreesscceeiinnaa  uuzz  ddoonnjjuu  tteemmppoorraallnnuu  aarrkkaadduu  ii  uu  mmaakkuullaarrnnoomm  ppooddrruuĉĉjjuu..  
BBoolleessnniikk  jjee  lliijjeeĉĉeenn  ppeerroorraallnnoo  AAzziittrroommiicciinnoomm  ttee  iinnttrraavviittrreeaallnnoo  aannttii--VVEEGGFF  tteerraappiijjoomm..  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
UU  ddiiffeerreenncciijjaallnnoojj  ddiijjaaggnnoozzii  ooĉĉnniihh  bboolleessttii  kkaaoo  ššttoo  jjee  kkoorriioorreettiinniittiiss  ttrreebbaa  iisskklljjuuĉĉiittii  ii  
bbaakktteerriijjsskkuu  iinnffeekkcciijjuu  ss  BBaarrttoonneelllloomm  hheennsseellaaee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  EEyyee  ddiisseeaassee  ccaauusseedd  bbyy  BBaarrttoonneellllaa  hheennsseellaaee  iinnffeeccttiioonn..  
AAuutthhoorrss::  KKaarraammaann  KK,,  ZZnnaaoorr  LLjj,,  SSiinniiĉĉiićć  AA,,  GGrrggiićć  RR,,  DDuuppllaannĉĉiićć  ŠŠuunnddoovv  ŢŢ..  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  KKBBCC  SSpplliitt  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
SSaaiilloorr,,  3366  yyeeaarr--oolldd,,  wwaass  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  KKBBCC  SSpplliitt,,  
ffoorr  ggrraadduuaall  vviissuuaall  lloossss  oonn  hhiiss  rriigghhtt  eeyyee..  WWoorrkkuupp  iinncclluuddeedd,,  aammoonngg  ootthheerr  mmeetthhooddss,,  aallssoo  
sseerroollooggiiccaall  tteessttiinngg  ffoorr  BBaarrttoonneellllaaee  hheennsseellaaee,,  fflluuoorreesscceeiinn  aannggiiooggrraapphhyy  ((FFAA)),,  aanndd  ooppttiiccaall  
ccoohheerreenntt  ttoommooggrraapphhyy..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ffuunnddoossccooppiicc  eexxaamm  oonn  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  ddiissccoovveerreedd  cchhoorriioorreettiinniittiiss  wwiitthh  hhaarrdd  ssttaarr--lliikkee  
lliippiidd  eexxuuddaatteess  iinn  tthhee  mmaaccuullaarr  rreeggiioonn..  BBeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ooff  tthhee  rriigghhtt  eeyyee  wwaass  
00..11..  
FFAA::  RRoouunndd  bblloott--lliikkee  hhyyppeerrfflluuoorreesscceenncceess  wweerree  sseeeenn  aalloonngg  iinnffeerriioorr  tteemmppoorraall  aarrccaaddee  
wwiitthh  llaattee  lleeaakkaaggee  iinn  tthhee  ssaammee  rreeggiioonn  sspprreeaaddiinngg  uunnttiill  mmaaccuullaarr  rreeggiioonn..  
TThhee  ppaattiieenntt  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  ttrreeaatteedd  wwiitthh  aazzyyttrroommyycciinn  aanndd  iinnttrraavviittrreeaall  aannttii--VVEEGGFF  
tthheerraappyy..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
DDiiffffeerreennttiiaall  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  eeyyee  ddiisseeaasseess  lliikkee  cchhoorriioorreettiinniittiiss  sshhoouulldd  iinncclluuddee  BBaarrttoonneellllaaee  
hheennsseellaaee  iinnffeeccttiioonn..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  KKsseenniijjaa  KKaarraammaann  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  pprrooff..  ddrr..  sscc..  
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UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii..  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
SSppiinnĉĉiiććeevvaa  11,,  2211000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++338855  2211  555566  223311  
FFAAXX::  ++338855  2211  555566440077  
EE--mmaaiill::  kksseenniijjaa..kkaarraammaann@@kkbbsspplliitt..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7777..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IImmppllaannttaacciijjaa  CCrryyssttaalleennss  HHDD  aakkoommooddaattiivvnnee  IIOOLL  
AAuuttoorrii::  PPeettrriicc  VViicckkoovviićć  II,,  MMaannddiićć  ZZ,,  IIvveekkoovviićć  RR,,  LLaaccmmaannoovviićć  LLoonnĉĉaarr  VV,,  MMaassnneecc  OOlluujjiićć  SS  
UUssttaannoovvaa::  KKBBCC  \\\\  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPoossttooppeerraattiivvnnaa  ssttuuddiijjaa  uukklljjuuĉĉuujjee  2200  bboolleessnniikkaa  kkoojjiimmaa  jjee  iimmppllaannttiirraannaa  CCrryyssttaalleennss  
aakkoommooddaattiivvnnaa  iinnttrraaookkuullaarrnnaa  lleeććaa..  PPoossttooppeerraattiivvnnee  kkoonnttrroollee  pprroovveeddeennee  ssuu  pprrvvii  
ppoossttooppeerraattiivvnnii  ddaann,,ddeesseett  ddaannaa  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee,,  ttee  mmjjeesseecc  ddaannaa,,  ttrrii  ii  ššeesstt  mmjjeesseeccii  
nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee..  PPoossttooppeerraattiivvnnoo  aannaalliizziirraannaa  jjee  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaa  bblliizzuu,,  ddaalleekkoo  ii  
iinntteerrmmeeddiijjaallnnaa,,  ttee  kkoonnttrraassnnaa  oossjjeettlljjiivvoosstt..  
  
RReezzuullttaattii::    
ŠŠeesstt  mmjjeesseeccii  nnaakkoonn  ooppeerraacciijjee  ppoooossttooppeerraattiivvnnii  rreezzuullttaattii  bbiillii  ssuu  zzaaddoovvoolljjaavvaajjuuććii..  
NNeekkoorriiggiirraannaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  nnaa  bblliizzuu  JJ33  iillii  bboolljjaa  bbiillaa  jjee  zzaabbiilljjeeţţeennaa  kkoodd  9955%%  bboolleessnniikkaa,,  
iinntteerrmmeeddiijjaallnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  JJ33  II  bboolljjaa  kkoodd  9988%%  bboolleessnniikkaa,,  ttee  nneekkoorriiggiirraannaa  vviiddnnaa  
ooššttrriinnaa  nnaa  ddaalleekkoo  bbiillaa  jjee  kkoodd  ssvviihh  bboolleessnniikkaa  00,,88  II  bboolljjaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IImmppllaannttaacciijjaa  CCrryyssttaalleennss  HHDD  aakkoommooddaattiivvnnee  lleeććaa  oommoogguuććaavvaa  ddoobbrruu  vviiddnnuu  ooššttrriinnuu  nnaa  
ddaalleekkoo,,  iinntteerrmmeeddiijjaallnnuu  ii  nnaa  bblliizzuu..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  TToo  eevvaalluuaattee  tthhee  cclliinniiccaall  oouuttccoommeess  aafftteerr  iimmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  CCrryyssttaalleennss  HHDD  
aaccccoommmmooddaattiinngg  iinnttrraaooccuullaarr  lleennss  aafftteerr  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy..    
AAuutthhoorrss::  PPeettrriicc  VViicckkoovviićć  II,,  MMaannddiićć  ZZ,,  IIvveekkoovviićć  RR,,  LLaaccmmaannoovviićć  LLoonnĉĉaarr  VV,,  MMaassnneecc  OOlluujjiićć  
SS  
IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  \\\\  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  iinncclluuddeess  2200  eeyyeess  tthhaatt  uunnddeerrwweenntt  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  wwiitthh  
iimmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  CCrryyssttaalleennss  HHDD  IIOOLL..  TThhee  ffoollllooww  uupp  wwaass  aatt  ddaayy  11,,  1100  ddaayyss,,  11  mmoonntthh  
aanndd  33  mmoonntthhss,,  66  mmoonntthhss..  PPoossttooppeerraattiivvee  ddiissttaannccee,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  nneeaarr  vviissuuaall  aaccuuiittyy  
wweerree  aannaallyyzzeedd..  UUnnccoorrrreecctteedd  aanndd  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  mmeeaassuurreedd..  CCoonnttrraasstt  
sseennssiittiivviittyy  wwaass  tteesstteedd  uussiinngg  PPeellllii  RRoobbssoonn  cchhaarrtt..  TThhee  iinnttrraaooppeerraattiivvee  aanndd  ppoossttooppeerraattiivvee  
ccoommpplliiccaattiioonn  rraatteess  wweerree  aannaallyyzzeedd..    
  
TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  iinncclluuddeess  2200  eeyyeess  tthhaatt  uunnddeerrwweenntt  ccaattaarraacctt  ssuurrggeerryy  wwiitthh  
iimmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  CCrryyssttaalleennss  HHDD  IIOOLL..  TThhee  ffoollllooww  uupp  wwaass  aatt  ddaayy  11,,  1100  ddaayyss,,  11  mmoonntthh  
aanndd  33  mmoonntthhss,,  66  mmoonntthhss..  PPoossttooppeerraattiivvee  ddiissttaannccee,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  nneeaarr  vviissuuaall  aaccuuiittyy  
wweerree  aannaallyyzzeedd..  UUnnccoorrrreecctteedd  aanndd  bbeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  mmeeaassuurreedd..  CCoonnttrraasstt  
sseennssiittiivviittyy  wwaass  tteesstteedd  uussiinngg  PPeellllii  RRoobbssoonn  cchhaarrtt..  TThhee  iinnttrraaooppeerraattiivvee  aanndd  ppoossttooppeerraattiivvee  
ccoommpplliiccaattiioonn  rraatteess  wweerree  aannaallyyzzeedd..    
  
  
  
RReessuullttss::    
SSiixx    mmoonntthhss  aafftteerr  ssuurrggeerryy  vviissuuaall  oouuttccoommee  wwaass  ssaattiissffyyiinngg..  UUnnccoorrrreecctteedd  nneeaarr  vviissuuaall  
aaccuuiittyy  ooff  JJ33  aanndd  bbeetttteerr  wweerree  ffoouunndd  iinn  mmoorree  tthhaann  9955%%,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ooff  
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JJ33  aanndd  bbeetttteerr  wweerree  sseeeenn  iinn  9988%%,,  aanndd  ddiissttaannccee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  00,,88  aanndd  bbeetttteerr  iinn  aallll  
ppaattiieennttss..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
IImmppllaannttaattiioonn  ooff  tthhee  CCrryyssttaalleennss  HHDD  aaccccoommmmooddaattiinngg  IIOOLL  pprroovviiddee  ggoooodd  vviissuuaall  oouuttccoommee  
iinn  nneeaarr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  ddiissttaannccee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  PPeettrriicc  VViicckkoovviicc  IIvvaannkkaa  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKBBCC  \\\\  
AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  VViinnooggrraaddsskkaa  2299  
TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388551133778877666655  
FFAAXX::  3388551133778877335544  
EE--mmaaiill::  iippeettrriicc@@kkbbssmm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7788..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  VViittrreekkttoommiijjaa  kkoodd  rruuppttuurraa  mmaakkuullee  uuzz  ppoommooćć  rraazzlliiĉĉiittiihh  vviittaallnniihh  bboojjaa  
AAuuttoorrii::  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD,,  MMaannccee  ĈĈaalljjkkuuššiićć  TT,,MMaarrkkuuššiićć  VV  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  kkBBCC  RRiijjeekkaa  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
RReettrroossppeekkttiivvnnaa,,  kkoommppaarraattiivvnnaa  kklliinniiĉĉkkaa  sseerriijjaa  uu  kkoojjoojj  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  1188  ppaacciijjeennaattaa  ssaa  
rruuppttuurroomm  mmaakkuullee..  PPrraaććeennee  ssuu  kkaarraakktteerriissttiikkee  ii  iinntteennzziitteett  bboojjeennjjaa,,  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa,,  vviiddnnoo  
ppoolljjee  ttee  OOCCTT  mmjjeerreennjjaa  kkrroozz  66  mmjjeesseeccii  kkaaoo  ii  kkoommpplliikkaacciijjee..CCiilljj  jjee  eevvaalluuaacciijjaa  uussppjjeeššnnoossttii  
vviittaallnniihh  bboojjaa  \\""    BBrriilllliiaanntt  bblluuee\\""((BBBBLL))  ii  \\""DDuuaall  bblluuee\\""  ((DDBB))  uu  pprriikkaazziivvaannjjuu  mmeemmbbrraannee  
lliimmiittaannss  iinntteerrnnee  uu  ttiijjeekkuu  vviittrreekkttoommiijjee  zzbboogg  rruuppttuurree  mmaakkuullee..  
  
RReezzuullttaattii::    
  
UUzz  ppoommooćć  BBBBLL--aa  ii  DDBB--aa  uussppjjeeššnnoo  jjee  ooddssttrraannjjeennaa  kkoommpplleettnnaa  mmeemmbbrraannaa  lliimmiittaannss  
iinntteerrnnaa  kkoodd  1144  ppaacciijjeennaattaa..  PPoossttooppeerraattiivvnnaa  vviiddnnaa  ooššttrriinnaa  ppoobboolljjššaannaa  jjee  kkoodd  1122  
ppaacciijjeennaattaa,,  nneepprroommjjeennjjeennaa  kkoodd  ddvvaa  aa  ppooggoorrššaannaa  kkoodd  ĉĉeettiirrii  ppaacciijjeennttaa..  CCeennttrraallnnaa  
ddeebblljjiinnaa  mmrreeţţnniiccee  jjee  ppoossttooppeerraattiivvnnoo  rreedduucciirraannaa  oodd  --1100  ddoo  --225500  uumm..NNiissuu  pprroonnaaĊĊeennii  
ddeeffeekkttii  vviiddnnoogg  ppoolljjaa  nnii  nnuussppoojjaavvee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
BBBBLL  ii  DDBB  uussppjjeeššnnoo  iiddeennttiiffiicciirraajjuu  mmeemmbbrraannuu  lliimmiittaannss  iinntteerrnnuu  uu  ttiijjeekkuu  vviittrreekkttoommiijjee  kkoodd  
ppaacciijjeennaattaa  ssaa  rruuppttuurroomm  mmaakkuullee..  DDoobbrrii  aannaattoommsskkii  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnii  rreezzuullttaattii  ddoobbiivveennii  ssuu  
uuppoottrreebboomm  oobbjjee  bboojjee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  \\""BBrriilllliiaanntt  bblluuee\\""  aanndd  \\""DDuuaall  bblluuee\\""  aassssiisstteedd    vviittrreeccttoommyy  ffoorr  mmaaccuullaarr  hhoollee  
AAuutthhoorrss::  KKoovvaaĉĉeevviićć  DD,,  MMaannccee  ĈĈaalljjkkuuššiićć  TT,,  MMaarrkkuuššiićć  VV  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr  RRiijjeekkaa  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
RReettrroossppeeccttiivvee,,  ccoommppaarraattiivvee  ccaassee  sseerriieess  wwiitthh  1188  ppaattiieennttss  wwiitthh  mmaaccuullaarr  hhoolleess  wwhhoo  
uunnddeerrwweenntt  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreeccttoommyy..MMaaiinn  oouuttccoommee  mmeessuurreemmeennttss  wweerree  ssttaaiinniinngg  iinntteennssiittyy  
aanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  vviissuuaall  aaccuuiittyy,,  vviissuuaall  ffiieelldd,,  OOCCTT  mmeessaassuurreemmeennttss  aanndd  ccoommpplliiccaattiioonnss  
oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  66  mmoonntthhss..TThhee  aaiimm  wwaass  eevvaalluuaattiioonn  ooff  vviittaallyy  ddyyeess  \\""bbrriilllliiaanntt  
BBlluuee\\""((BBBBLL))  aanndd  \\""DDuuaall  bblluuee\\""  ((DDBB))  ffoorr  iinnttrraaooppeerraattiivvee  ssttaaiinniinniigg  ooff  tthhee  iinnnneerr  lliimmiittiinngg  
mmeemmbbrraannee  dduurriinngg  vviittrreeccttoommyy  ffrr  mmaaccuullaarr  hhoollee..  
  
RReessuullttss::    
WWiitthh  tthhee  hheellpp  ooff  BBBBLL  aanndd  DDBB  ssuucceessffuullllyy  wwaass  rreemmoovveedd  ccoommpplleettee  IILLMM  iinn  1144  ppaattiieennttss..  
PPoossttooppeerraattiivvee  vviissuuaall  aaccuuiittyy  wwaass  iimmpprroovveedd  iinn  1122  ppaattiieennttss,,  uunncchhaannggeedd  iinn  ttwwoo  aanndd  
wwoorrssee  iinn  ffoouurr  ppaattiieennttss..  CCeennttrraall  rreettiinnaall  tthhiicckknneessss  sshhoowweedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoossttooppeerraattiivvee  
rreedduuccttiioonn  wwiitthh  cclloossuurree  ooff  mmaaccuullaarr  hhoollee..  OOCCTT  wwaalluueess  rraannggee  wweerree  ffrroomm  --1100  ttoo  --225500  uumm..  
NNoo  vviissuuaall  ffiieelldd  ddeeffeecctt  aanndd  nnoo  aaddvveerrssee  eeffffeeccttss  wweerree  ffoouunndd..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
BBBBLL  aanndd  DDBB  ssuucccceessffuullyy  iiddeennttiiffiiccaattee  iinntteerrnnaall  lliimmiittiinngg  mmeemmbbrraannee  dduurriinngg  vviittrreeccttoommyy  ffoorr  
mmaaccuullaarr  hhoolleess..  GGoooodd  aannaattoommiicc  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  rreessuullttss  aarree  aacchhiieevveedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  
bbootthh  vviittaall  ddyyeess..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Page 138 of 176 

 

PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDaammiirr  KKoovvaaĉĉeevviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  PPrrooff..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  KKBBCC  RRiijjeekkaa  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  
VVrrttllaarrsskkii  ppuutt  3355//II  ,,  5511  000000  RRiijjeekkaa  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988332299992277,,  005511665588117711  
FFAAXX::  005511333311440077  
EE--mmaaiill::  ooffttaallmmoollooggiijjaa@@kkbbcc--rriijjeekkaa..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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7799..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPRROOMMJJEENNEE  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTTII  KKRRIIVVUULLJJEE  VVIIDDNNOO  EEVVOOCCIIRRAANNIIHH  PPOOTTEENNCCIIJJAALLAA  UU  
RRAANNOOMM  OOTTKKRRIIVVAANNJJUU  PPRREEDDIIJJAABBEETTIIĈĈNNEE  FFOORRMMEE  DDIIJJAABBEETTIIĈĈNNEE  RREETTIINNOOPPAATTIIJJEE  KKOODD  
BBOOLLEESSNNIIKKAA  SS  JJUUVVEENNIILLNNIIMM  DDIIJJAABBEETTEESS  MMEELLIITTUUSSOOMM  
AAuuttoorrii::  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  MMiillaann  IIvvaanniisseevviićć,,  VVeesseelliinn  SSkkrraabbiićć,,  LLjjuubboo  
ZZnnaaoorr  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
VVEEPP  tteessttiirraannjjee  ssee  uurraaddiilloo  uu  4455  bboolleessnniikkaa  ppooddjjeelljjeenniihh  uu  ttrrii  ggrruuppee;;  1155  ddjjeeccee  ss  nneettoomm  
00ttkkrriivveenniimm  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuussoomm,,  1155  ddjjeeccee  kkoojjii  dduuţţee  bboolluujjuu  oodd  ddiijjaabbeetteessaa,,  1155  zzddrraavvee  
ddjjeeccee  kkaaoo  kkoonnttrroollnnee  ggrruuppee..  
  
RReezzuullttaattii::    
SSttaattiissttiiĉĉkkaa  zznnaaĉĉaajjnnoosstt  jjee  pprroonnaaĊĊeennaa  uu  vvrriijjeeddnnoossttiimmaa  vviissiinnee  aammpplliittuuddee  ((ZZ==44,,0022,,  
pp<<00,,000011))  II  llaatteenncciijjee  ((ZZ==--44,,6666,,  pp<<00,,000011)),,  iizzmmeeĊĊuu  ddjjeeccee  kkoojjaa  dduuţţee  vvrriijjeemmee  bboolluujjuu  oodd  
ddiijjaabbeetteessaa  ii  ggrruuppee  ddjjeeccee  ss  nneettoomm  oottkkrriivveenniimm  ddiijjaabbeetteessoomm..  TTiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  bboolleessttii  
vvrriijjeeddnnoossttii  aammpplliittuuddee  ssuu  pprrooggrreessiivvnnoo  ppaaddaallee  zzaa  vvrriijjeeddnnoossttii  llaatteenncciijjee  ssuu  pprrooggrreessiivvnnoo  
rraassllee  uu  ddjjeeccee  ss  ddiijjaabbeetteess  mmeelllliittuussoomm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
VVrriijjeeddnnoossttii  llaatteenncciijjee  kkrriivvuulljjaa  vviiddnnoo  eevvoocciirraanniihh  ppootteenncciijjaallaa  ssuu  rraassllee  ttiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  
bboolleessttii  ššttoo  jjee  ddiirreekkttaann  zznnaakk  oošštteeććeennjjaa  ggaanngglliijjsskkiihh  ssttaanniiccaa  kkoojjee  ssuu  ssee  jjaavviillee  pprriijjee  pprrvviihh  
ooffttaallmmoosskkooppsskkiihh  zznnaakkoovvaa  ddiijjaabbeettiiĉĉkkee  rreettiinnooppaattiijjee..  ZZbboogg  ttooggaa  jjee  tteessttiirraannjjee  vviiddnnoo  
eevvoocciirraanniimm  ppootteenncciijjaalliimmaa  zznnaaĉĉaajjnnaa  mmeettooddaa  zzaa  oottkkrriivvaannjjee  pprrvviihh  zznnaakkoovvaa  rreettiinnooppaattiijjee  uu  
ddjjeeccee  ss  ddiijjaabbeetteessoomm  mmeelllliittuussoomm  ttiipp  11..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  VViissuuaall  eevvookkeedd  ppootteennttiiaallss  ccaann  ddeetteecctt  pprreeddiiaabbeettiicc  ffoorrmm  ooff  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  iinn  
ppaattiieennttss  wwiitthh  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttyyppee  11  
AAuutthhoorrss::  KKaarrlliiccaa,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  MMiillaann  IIvvaanniisseevviićć,,  VVeesseelliinn  SSkkrraabbiićć,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr  
IInnssttiittuuttiioonn::  EEyyee  CClliinniicc,,  SSpplliitt  UUnniivveerriittyy  HHoossppiittaall,,  SSpplliitt,,  CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
VVEEPP  tteessttiinngg  wwaass  ddoonnee  iinn  4455  ppaattiieennttss  ddiivviiddeedd  iinn  tthhrreeee  ggrroouuppss;;  1155  cchhiillddrreenn  wwiitthh  
rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  DDMM11,,  1155  cchhiillddrreenn  wwiitthh  lloonngg  llaassttiinngg  DDMM11,,  aanndd  1155  hheeaalltthhyy  cchhiillddrreenn  
aass  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  
  
RReessuullttss::    
SSttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  wwaass  ffoouunndd  iinn  VVEEPP  PP110000  wwaavveess  aammpplliittuuddeess  ((ZZ==44,,0022,,  
pp<<00,,000011))  aanndd  llaatteenncciieess  ((ZZ==--44,,6666,,  pp<<00,,000011)),,  bbeettwweeeenn  tthhee  cchhiillddrreenn  wwiitthh  lloonngg  llaassttiinngg  
DDMM11  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  DDMM11..  AAmmpplliittuuddee  vvaalluueess  pprrooggrreessssiivveellyy  
ddeeccrreeaassee  aanndd  llaatteennccyy  vvaalluueess  pprrooggrreessssiivveellyy  iinnccrreeaassee  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  DDMM11  aass  tthhee  yyeeaarrss  
ppaassss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPrrooggrreessssiivvee  VVEEPP  llaatteennccyy  vvaalluuee  iinnccrreeaassee  tthhrroouugghhoouutt  yyeeaarrss  iiss  aa  ddiirreecctt  ssiiggnn  ooff  rreettiinnaall  
ggaanngglliioonn  cceellll  ddaammaaggee,,  wwhhiicchh  ttaakkeess  ppllaaccee  eevveenn  bbeeffoorree  ffiirrsstt  oopphhtthhaallmmoossccooppiiccaallllyy  
ddeetteeccttaabbllee  ssiiggnnss  ooff  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  aarriissee..  TThheerreeffoorree  VVEEPP  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  
vvaalliidd  pprreeddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  ddeetteeccttiinngg  mmeetthhoodd,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  ggrreeaattllyy  ccoonnttrriibbuuttee  iinn  
ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  ccoommpplliiccaattiioonnss  pprreevveennttiioonn..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Page 140 of 176 

 

PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa  UUttrroobbiiĉĉiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  
PPrriimm..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  
11  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211//555566--440022  
FFAAXX::  002211//555566--440077  
EE--mmaaiill::  ddoobbrriillaa..kkaarrlliiccaa@@sstt..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8800..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPRROOMMJJEENNEE  VVRRIIJJEEDDNNOOSSTTII  KKRRIIVVUULLJJEE  VVIIDDNNOO  EEVVOOCCIIRRAANNIIHH  PPOOTTEENNCCIIJJAALLAA  UU  
RRAANNOOMM  OOTTKKRRIIVVAANNJJUU  PPRREEDDIIJJAABBEETTIIĈĈNNEE  FFOORRMMEE  DDIIJJAABBEETTIIĈĈNNEE  RREETTIINNOOPPAATTIIJJEE  KKOODD  
BBOOLLEESSNNIIKKAA  SS  JJUUVVEENNIILLNNIIMM  DDIIJJAABBEETTEESS  MMEELLIITTUUSSOOMM  
AAuuttoorrii::  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  MMiillaann  IIvvaanniisseevviićć,,  VVeesseelliinn  SSkkrraabbiićć,,  LLjjuubboo  
ZZnnaaoorr  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
VVEEPP  tteessttiirraannjjee  ssee  uurraaddiilloo  uu  4455  bboolleessnniikkaa  ppooddjjeelljjeenniihh  uu  ttrrii  ggrruuppee;;  1155  ddjjeeccee  ss  nneettoomm  
oottkkrriivveenniimm  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuussoomm,,  1155  ddjjeeccee  kkoojjii  dduuţţee  bboolluujjuu  oodd  ddiijjaabbeetteessaa,,  1155  zzddrraavvee  
ddjjeeccee  kkaaoo  kkoonnttrroollnnee  ggrruuppee..  
  
RReezzuullttaattii::    
SSttaattiissttiiĉĉkkaa  zznnaaĉĉaajjnnoosstt  jjee  pprroonnaaĊĊeennaa  uu  vvrriijjeeddnnoossttiimmaa  vviissiinnee  aammpplliittuuddee  ((ZZ==44,,0022,,  
pp<<00,,000011))  II  llaatteenncciijjee  ((ZZ==--44,,6666,,  pp<<00,,000011)),,  iizzmmeeĊĊuu  ddjjeeccee  kkoojjaa  dduuţţee  vvrriijjeemmee  bboolluujjuu  oodd  
ddiijjaabbeetteessaa  ii  ggrruuppee  ddjjeeccee  ss  nneettoomm  oottkkrriivveenniimm  ddiijjaabbeetteessoomm..  TTiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  bboolleessttii  
vvrriijjeeddnnoossttii  aammpplliittuuddee  ssuu  pprrooggrreessiivvnnoo  ppaaddaallee  zzaa  vvrriijjeeddnnoossttii  llaatteenncciijjee  ssuu  pprrooggrreessiivvnnoo  
rraassllee  uu  ddjjeeccee  ss  ddiijjaabbeetteess  mmeelllliittuussoomm..    
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
VVrriijjeeddnnoossttii  llaatteenncciijjee  kkrriivvuulljjaa  vviiddnnoo  eevvoocciirraanniihh  ppootteenncciijjaallaa  ssuu  rraassllee  ttiijjeekkoomm  ttrraajjaannjjaa  
bboolleessttii  ššttoo  jjee  ddiirreekkttaann  zznnaakk  oošštteeććeennjjaa  ggaanngglliijjsskkiihh  ssttaanniiccaa  kkoojjee  ssuu  ssee  jjaavviillee  pprriijjee  pprrvviihh  
ooffttaallmmoosskkooppsskkiihh  zznnaakkoovvaa  ddiijjaabbeettiiĉĉkkee  rreettiinnooppaattiijjee..  ZZbboogg  ttooggaa  jjee  tteessttiirraannjjee  vviiddnnoo  
eevvoocciirraanniimm  ppootteenncciijjaalliimmaa  zznnaaĉĉaajjnnaa  mmeettooddaa  zzaa  oottkkrriivvaannjjee  pprrvviihh  zznnaakkoovvaa  rreettiinnooppaattiijjee  uu  
ddjjeeccee  ss  ddiijjaabbeetteessoomm  mmeelllliittuussoomm  ttiipp  11..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  VViissuuaall  eevvookkeedd  ppootteennttiiaallss  ccaann  ddeetteecctt  pprreeddiiaabbeettiicc  ffoorrmm  ooff  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  iinn  
ppaattiieennttss  wwiitthh  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttyyppee  11  
AAuutthhoorrss::  KKaarrlliiccaa,,  DDaavvoorr  GGaalleettoovviićć,,  MMiillaann  IIvvaanniisseevviićć,,  VVeesseelliinn  SSkkrraabbiićć,,  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr  
IInnssttiittuuttiioonn::  EEyyee  CClliinniicc,,  SSpplliitt  UUnniivveerriittyy  HHoossppiittaall,,  SSpplliitt,,  CCrrooaattiiaa  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
VVEEPP  tteessttiinngg  wwaass  ddoonnee  iinn  4455  ppaattiieennttss  ddiivviiddeedd  iinn  tthhrreeee  ggrroouuppss;;  1155  cchhiillddrreenn  wwiitthh  
rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  DDMM11,,  1155  cchhiillddrreenn  wwiitthh  lloonngg  llaassttiinngg  DDMM11,,  aanndd  1155  hheeaalltthhyy  cchhiillddrreenn  
aass  tthhee  ccoonnttrrooll  ggrroouupp..  
  
RReessuullttss::    
SSttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  wwaass  ffoouunndd  iinn  VVEEPP  PP110000  wwaavveess  aammpplliittuuddeess  ((ZZ==44,,0022,,  
pp<<00,,000011))  aanndd  llaatteenncciieess  ((ZZ==--44,,6666,,  pp<<00,,000011)),,  bbeettwweeeenn  tthhee  cchhiillddrreenn  wwiitthh  lloonngg  llaassttiinngg  
DDMM11  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  rreecceennttllyy  ddiissccoovveerreedd  DDMM11..  AAmmpplliittuuddee  vvaalluueess  pprrooggrreessssiivveellyy  
ddeeccrreeaassee  aanndd  llaatteennccyy  vvaalluueess  pprrooggrreessssiivveellyy  iinnccrreeaassee  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  DDMM11  aass  tthhee  yyeeaarrss  
ppaassss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
PPrrooggrreessssiivvee  VVEEPP  llaatteennccyy  vvaalluuee  iinnccrreeaassee  tthhrroouugghhoouutt  yyeeaarrss  iiss  aa  ddiirreecctt  ssiiggnn  ooff  rreettiinnaall  
ggaanngglliioonn  cceellll  ddaammaaggee,,  wwhhiicchh  ttaakkeess  ppllaaccee  eevveenn  bbeeffoorree  ffiirrsstt  oopphhtthhaallmmoossccooppiiccaallllyy  
ddeetteeccttaabbllee  ssiiggnnss  ooff  ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  aarriissee..  TThheerreeffoorree  VVEEPP  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  
vvaalliidd  pprreeddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  ddeetteeccttiinngg  mmeetthhoodd,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  ggrreeaattllyy  ccoonnttrriibbuuttee  iinn  
ddiiaabbeettiicc  rreettiinnooppaatthhyy  ccoommpplliiccaattiioonnss  pprreevveennttiioonn..  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  DDoobbrriillaa  KKaarrlliiccaa  UUttrroobbiiĉĉiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  
PPrriimm..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  SSppiinnĉĉiiććeevvaa  
11  TTeell  //  PPhhoonnee::  002211//555566--440022  
FFAAXX::  002211//555566--440077  
EE--mmaaiill::  ddoobbrriillaa..kkaarrlliiccaa@@sstt..tt--ccoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8811..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  LLaakkrriimmaallnnaa  ppuunnkkttaallnnaa  ookklluuzziijjaa  kkaaoo  tteerraappiijjaa  kkrroonniiĉĉnnoogg  ssiinnddrroommaa  ssuuhhoogg  ookkaa  
AAuuttoorrii::  IIggoorr  KKnneezzoovviićć,,  JJoossiipp  PPaavvaann,,  PPaauulliinnaa  PPaauukkoovviićć  
UUssttaannoovvaa::  OOddjjeell  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
IIzzrraazziittoo  ssuuhhoo  ookkoo  ((ppoozznnaattoo  kkaaoo  ssiinnddrroomm  ssuuhhoogg  ookkaa,,  kkeerrttookkoonnjjuunnkkttiivviittiiss  ssiikkaa,,  
kksseerrooffttaallmmiijjaa,,  kksseerroozzaa  ii  ssiikkaa  ssiinnddrroomm))  ooddnnoossii  ssee  nnaa  kkrroonniiĉĉnnuu  ssuuhhooććuu  ttee  ppoosslljjeeddiiĉĉnnuu  
uuppaalluu  rrooţţnniiccee  ii  ssppoojjnniiccee..    
SSiinnddrroomm  ssuuhhoogg  ookkaa  mmooţţee  ssee  ppoojjaavviittii  ssaammoossttaallnnoo  iillii  uu  sskkllooppuu  iimmuunnoolloošškkiihh  bboolleessttii  kkaaoo  
ššttoo  ssuu  rreeuummaattooiiddnnii  aarrttrriittiiss,,  ssiisstteemmsskkii  eerriitteemmaattoozznnii  lluuppuuss  iillii  SSjjööggrreennoovv  ssiinnddrroomm..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
UUkkoolliikkoo  ssiimmppttoommii  nniissuu  aaddeekkvvaattnnoo  kkuuppiirraannii  lluubbrriiffiikkaannttiimmaa,,  iimmppllaannttaattii  ((ookklluuddeerrii))  
pprreeddssttaavvlljjaajjuu  jjeeddnnuu  oodd  tteerraappiijjsskkiihh  ooppcciijjaa  kkoodd  lliijjeeĉĉeennjjaa  ppaacciijjeennaattaa  ss  kkrroonniiĉĉnniimmuuhhiimm  
ookkoomm  ((oossoobbiittoo  oonniihh  ss  nneeddoottaattkkoomm  vvooddeennoogg  ddiijjeellaa  ssuuzznnoogg  ffiillmmaa))..  PPrreedduuvvjjeett  ssaammoogg  
zzaahhvvaattaa  ĉĉiinnii  ooddssuuttnnoossttii  iinnffeekkcciijjee  ii//iillii  nneekkee  ddrruuggee  ppaattoollooggiijjee,,  kkoojjuu  ttrreebbaa  pprriimmaarrnnoo  
rriijjeeššiittii..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
DDoossttuuppnnoosstt  ppuunnkkttaallnniihh  ii  iinnttrraakkaannaalliikkuullaarrnniihh  ookklluuddeerraa  ddaajjee  kklliinniiĉĉaarruu  nnaa  rraassppoollaaggaannjjee  
rraazzlliiĉĉiittee  tteerraappiijjsskkee,,  pprrooffiillaakkttiiĉĉkkee  ii  pprrooggnnoossttiiĉĉkkee  mmoogguuććnnoossttii  zzaa  ppaacciijjeennttee  oobboolljjeellee  oodd  
tteeţţeegg  oobblliikkaa  ssuuhhoogg  ookkaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  LLaaccrriimmaall  ppuunnccttaall  oocccclluussiioonn  ffoorr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  cchhrroonniicc  ddrryy  eeyyee  ssiinnddrroomm  
AAuutthhoorrss::  IIggoorr  KKnneezzoovviićć,,  JJoossiipp  PPaavvaann,,  PPaauulliinnaa  PPaauukkoovviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
SSeevveerree  ddrryy  eeyyeess  ((aallssoo  kknnoowwnn  aass  ddrryy  eeyyee  ssyynnddrroommee,,  kkeerraattooccoonnjjuunnccttiivviittiiss  ssiiccccaa,,  
xxeerroopphhtthhaallmmiiaa,,  xxeerroossiiss,,  oorr  ssiiccccaa  ssyynnddrroommee))  rreeffeerrss  ttoo  cchhrroonniicc  ddrryynneessss  aanndd  rreessuullttaanntt  
iinnffllaammmmaattiioonn  ooff  tthhee  ccoorrnneeaa  aanndd  ccoonnjjuunnccttiivvaa..  DDrryy  eeyyee  ssyynnddrroommee  ccaann  ooccccuurr  aalloonnee  oorr  iinn  
ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  iimmmmuunnoollooggiicc  ddiissoorrddeerrss  ssuucchh  aass  rrhheeuummaattooiidd  aarrtthhrriittiiss,,  ssyysstteemmiicc  lluuppuuss  
eerryytthheemmaattoossuuss,,  oorr  SSjjööggrreenn\\''ss  ssyynnddrroommee..  
  
RReessuullttss::    
PPlluuggss  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ppaattiieennttss  wwiitthh  cchhrroonniicc  ddrryy  eeyyee  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  aaqquueeoouuss  
ddeeffiicciieennccyy)),,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  iinnffeeccttiioonn  oorr  ootthheerr  ppaatthhoollooggyy,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ppaattiieenntt\\''ss  
ssyymmppttoommss  aarree  nnoott  aaddeeqquuaatteellyy  ccoonnttrroolllleedd  wwiitthh  tteeaarr  ssuupppplleemmeennttss..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppuunnccttuumm  aanndd  iinnttrraa--ccaannaalliiccuullaarr  pplluuggss  pprroovviiddeess  tthhee  pprraaccttiittiioonneerr  wwiitthh  
vvaarriioouuss,,  tthheerraappeeuuttiicc,,  pprroopphhyyllaaccttiicc  aanndd  pprrooggnnoossttiicc  tteecchhnniiqquueess  ttoo  ooffffeerr  ppaattiieennttss  
ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  cceerrttaaiinn  ttyyppeess  ooff  cchhrroonniicc  tteeaarr  ddeeffiicciieenncciieess  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  
iinnaaddeeqquuaatteellyy  ccoonnttrroolllleedd  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerrvveennttiioonnss..    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIggoorr  KKnneezzoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMDD,,  PPhhDD  UUssttaannoovvaa  
//  IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  AAvveenniijjaa  GGoojjkkaa  ŠŠuušškkaa  66  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988  776688  552244  
FFAAXX::  33883322223300  
EE--mmaaiill::  ii__kknneezzoovviicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8822..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  FFaakkooeemmuullssiiffiikkaacciijjaa  kkoodd  vviiššeessttrruukkoo  kkoommpprroommiittiirraannoogg  ookkaa  ((kkrroonniiĉĉnnii  
ddaakkrriioocciissttiittiiss,,  nnaakkoonn  TTTTEE,,  kkoorrnneeaallnnaa  ddiissttrrooffiijjaa,,  ffaakkoommoorrffnnii  ggllaauukkoomm,,  mmaattuurrnnaa  mmrreennaa,,  
kkrroonniiĉĉnnii  uuvveeiittiiss,,  uusskkaa  zzjjeenniiccaa,,  mmoonnooccuulluuss))  ––  pprriikkaazz  sslluuĉĉaajjaa  
AAuuttoorrii::  KKnneezzoovviićć  IIggoorr,,  KKaassaalliiccaa--ŢŢuuţţuull  RRaajjkkaa,,  SSaallooppeekk--RRaabbaattiićć  JJaassmmiinnkkaa  
UUssttaannoovvaa::  OOddjjeell  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  BBoolleessnniiccii  ii  
mmeettooddee::    
IIzzllaaggaannjjee  ssee  tteemmeelljjii  nnaa  pprriikkaazzuu  ooppeerraattiivvnnoogg  zzaahhvvaattaa  oottkkllaannjjaannjjaa  kkoommpplliicciirraannee  
kkaattaarraakkttee  kkoodd  vviiššeessttrruukkoo  bboolleessnnoogg  ookkaa..  
  
RReezzuullttaattii::    
PPaacciijjeennttiiccaa  jjee  bboolloovvaallaa  oodd  kkrroonniiĉĉnnoogg  bbaakktteerriijjsskkoogg  ddaakkrriioocciissttiittiissaa,,  kkoojjii  jjee  ttrreebbaaoo  bbiittii  
ssaanniirraann  pprriijjee  ppoossttuuppkkaa  ffaakkooeemmuullzziiffiikkaacciijjee..  
OOppeerraattiivvnnii  zzaahhvvaatt  ((kkaarraattee  cchhoopp  tteehhnniikkaa  ––  mmaattuurrnnaa  mmrreennaa,,  mmaalloo  mmaanniippuullaacciijjsskkoo  
ppooddrruuĉĉjjee))  pprriimmaarrnnoo  jjee  zzaahhttiijjeevvaaoo  ssiinneehhiioolliizzuu  ((uusskkaa,,  aattoonniiĉĉnnaa  zzjjeenniiccaa)),,  ppoottoomm  uuppoorraabbuu  
iirriiss  rreettrraakkttoorraa..  
MMjjeessttaa  ooppeerraattiivvnniihh  iinncciizziijjaa  ((iirriiss  rreettrraakkttoorrii  ++  ppaarraacceenntteezzaa  ++  ggllaavvnnii  rreezz  22,,22  mmmm))  --  
pprriillaaggooĊĊeennoo  vveećć  ppoossttoojjeeććeemm  ppoolluupprrooppuussnnoomm  ffiillttrraacciijjsskkoomm  mmjjeehhuurriiććuu  ((kkoommbbiinnaacciijjaa  
ffaakkoommoorrffnnoogg  ggllaauukkoommaa  ii  pprreetthhooddnnoo  uuĉĉiinnjjeennee  TTTTEE))..    
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPoossttooppeerraattiivvnnoo  ddoollaazzii  ddoo  nnoorrmmaalliizzaacciijjee  IIOOTT  ((ssaa  2255  nnaa  1122  mmmmHHgg))  ttee  ppoobboolljjššaannjjaa  vviiddnnee  
ooššttrriinnee  ((oodd  LL++PP++  ddoo  00,,22))..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  PPhhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn  iinn  mmuullttiippllee  ccoommpprroommiisseedd  eeyyee  ((cchhrroonniicc  ddaaccrriiooccyyssttiittiiss,,  sstt..  
ppoosstt  TTTTEE,,  ccoorrnneeaall  ddiissttrroopphhyy,,  pphhaaccoommoorrpphhiicc  ggllaauuccoommaa,,  ccaattaarraaccttaa  mmaattuurraa,,  cchhrroonniicc  
uuvveeiittiiss,,  ssmmaallll  ppuuppiill,,  mmoonnooccuulluuss))  ––  ccaassee  rreeppoorrtt  
AAuutthhoorrss::  KKnneezzoovviićć  IIggoorr,,  KKaassaalliiccaa--ŢŢuuţţuull  RRaajjkkaa,,  SSaallooppeekk--RRaabbaattiićć  JJaassmmiinnkkaa  
IInnssttiittuuttiioonn::  OOpphhtthhaallmmoollooggyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
TThhee  pprreesseennttaattiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccaassee  rreeppoorrtt  ooff  ccoommpplliiccaatteedd  ccaattaarraacctt  ooppeerraattiivvee  
ttrreeaattmmeenntt  iinn  mmuullttiippllee  ccoommpprroommiisseedd  eeyyee..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ppaattiieenntt  ssuuffffeerreedd  ffrroomm  cchhrroonniicc  bbaacctteerriiaall  ddaaccrriioocciissttiittiiss,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  
ccuurreedd  bbeeffoorree  iinniittiiaattiinngg  tthhee  pphhaaccooeemmuullssiiffiiccaattiioonn..    
WWhhiillee  ooppeerraattiinngg  ((kkaarraattee  cchhoopp  tteecchhnniiqquuee  ––  mmaattuurree  ccaattaarraacctt,,  rreedduucceedd  mmaanniippuullaattiioonn  
ssppaaccee)),,  ffiirrssttllyy  wwaass  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssyynneecchhiioollyyssiiss  ((nnaarrrrooww,,  aattoonniicc  iirriiss))  aanndd  
aafftteerrwwaarrddss  ttoo  uussee  aann  iirriiss  rreettrraaccttoorrss..  
TThhee  iinncciissiioonn  ssppoottss  ((iirriiss  rreettrraaccttoorrss  ++  ppaarraacceenntteessiiss  ++  mmaaiinn  iinncciissiioonn  22,,22  mmmm))  wweerree  
aaddaapptteedd  ttoo  aallrreeaaddyy  eexxiissttiinngg  sseemmiippeerrmmeeaabbllee  ffiillttrraattiioonn  bbuubbllee  ((pphhaaccoommoorrpphhiicc  ggllaauuccoommaa  
aanndd  sstt..  ppoosstt  TTTTEE  wweerree  pprreesseenntt))..  
  
  
CCoonncclluussiioonn::    
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PPoossttooppeerraattiivvee  ttiimmee  bbrroouugghhtt  nnoorrmmaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  IIOOPP  ((ffrroomm  2255  mmmmHHgg  ttoo  1122  mmmmHHgg))  
aass  wweellll  aass  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ((ffrroomm  LL++PP++  ttoo  00,,22))..      
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  IIggoorr  KKnneezzoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMDD,,  PPhhDD  UUssttaannoovvaa  
//  IInnssttiittuuttiioonn::  OOddjjeell  zzaa  ooffttaallmmoollooggiijjuu,,  KKlliinniiĉĉkkaa  bboollnniiccaa  DDuubbrraavvaa,,  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  AAvveenniijjaa  GGoojjkkaa  ŠŠuušškkaa  55,,  ZZaaggrreebb  TTeell  //  PPhhoonnee::  009988  776688  552244  
FFAAXX::  33883322223300  
EE--mmaaiill::  ii__kknneezzoovviicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8833..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOddnnooss  vviiddnniihh  ffuunnkkcciijjaa  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  vviiddaa  uu  ddjjeeccee  ss  oošštteeććeennjjeemm  vviiddaa  
AAuuttoorrii::  SSoonnjjaa  AAlliimmoovviićć  
UUssttaannoovvaa::  MMaallii  ddoomm,,  ZZaaggrreebb  
BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
DDjjeeccaa  ss  oošštteeććeennjjeemm  vviiddaa  ddoobbii  33  ddoo  2288  mmjjeesseeccii  PPrrooccjjeennaa  vviiddnniihh  ffuunnkkcciijjaa  ((oossjjeettlljjiivvoosstt  
nnaa  kkoonnttrraassttee  --  HHiiddiinngg  HHeeiiddii  tteesstt;;  ddeetteekkcciijjsskkaa  ooššttrriinnaa  --  TTeelllleerr  tteesstt))  ii  pprrooccjjeennaa  
ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  vviiddaa  uu  kkoommuunniikkaacciijjii,,  oorriijjeennaattcciijjii  ii  kkrreeaattnnjjuu  ii  zzaaddaacciimmaa  nnaa  bblliizziinnuu  
  
RReezzuullttaattii::    
OOssjjeetteelljjiivvoosstt  nnaa  kkoonnttrraassttee  uuttjjeeĉĉee  nnaa  iizzvvooĊĊeennjjee  rraazzlliiĉĉiittiihh  vviiddnniihh  zzaaddaattaakkaa..  SS  ddrruuggee  
ssttrraannee,,  ooššttrriinnaa  vviiddaa  nneemmaa  ggoottoovvoo  nniikkaakkaavv  uuttjjeeccaajj  nnaa  vviizzuuaallnnoo  ffuunnkkcciioonniirraannjjee..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
PPoossttoojjii  ppoottrreebbaa  zzaa  ddaalljjnnjjiimm  iissttrraaţţiivvaannjjeemm  ooddnnoossaa  vviiddnniihh  ffuunnkkcciijjaa  ii  ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  vviiddaa,,  
uu  ssvvrrhhuu  oottkkrriivvaannjjaa  mmoogguuććnnoossttii  ddoobbrroogg  vviizzuuaallnnoogg  ffuunnkkcciioonniirraannjjaa  ddjjeeccee  ss  tteeţţiimm  
oošštteeććeennjjeemm  vviiddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  RReellaattiioonn  ooff  vviissuuaall  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  vviissiioonn  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  llooww  vviissiioonn  
AAuutthhoorrss::  SSoonnjjaa  AAlliimmoovviićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  MMaallii  ddoomm,,  ZZaaggrreebb  
PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
CChhiillddrreenn  wwiitthh  llooww  vviissiioonn  33  ttoo  2288  mmoonntthhss  ooff  aaggee  AAsssseessssmmeenntt  ooff  vviissuuaall  ffuunnccttiioonnss  
((ccoonnttrraasstt  sseennssiittiivviittyy  --  HHiiddiinngg  HHeeiiddii  tteesstt;;  vviissuuaall  aaccuuiittyy  --  TTeelllleerr  tteesstt))  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  
vviissiioonn  iinn  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  oorriieennttaattiioonn  aanndd  mmoobbiilliittyy  aanndd  nneeaarr  vviissiioonn  ttaasskkss  
  
RReessuullttss::    
RReessuullttss  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhaatt  ccoonnttrraasstt  sseennssiittiivviittyy  iinnfflluueennccee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ddiiffffeerreenntt  
vviissuuaall  ttaasskkss..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy  vviissuuaall  aaccuuiittyy  hhaadd  aallmmoosstt  nnoo  iimmppaacctt  oonn  ffuunnccttiioonnaall  vviissiioonn..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh  ooff  vviissuuaall  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  vviissiioonn  rreellaattiioonn,,  
wwhhiicchh  wwoouulldd  eemmpphhaassiizzee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ggoooodd  vviissuuaall  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  sseevveerree  
llooww  vviissiioonn  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  SSoonnjjaa  AAlliimmoovviićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  MMrrss  UUssttaannoovvaa  //  
IInnssttiittuuttiioonn::  MMaallii  ddoomm,,  ZZaaggrreebb  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  BBaaššttiijjaannoovvaa  11dd  TTeell  //  PPhhoonnee::  
009988//775533334488  
FFAAXX::  0011//66552211009999  
EE--mmaaiill::  ssoonnjjaa@@mmaalliiddoomm..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8844..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  PPrreeddvviiĊĊaannjjee  ggllaauukkoommsskkiihh  pprroommjjeennaa  uu  bboolleessnniikkaa  ss  ooĉĉnnoomm  hhiippeerrtteennzziijjoomm  
ppoommooććuu  ooppttiiĉĉkkee  kkoohheerreennttnnee  ttoommooggrraaffiijjee  
AAuuttoorrii::  SSmmiilljjkkaa  PPooppoovviićć  SSuuiićć  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  RReebbrroo,,  MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteett  SSvveeuuĉĉiilliiššttaa  uu  
ZZaaggrreebbuu  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  iissttrraaţţiivvaannjjaa  ::  UUttvvrrddiittii  ddaa  llii  ssee  vvrriijjeeddnnoosstt  ddeebblljjiinnee  sslloojjaa  mmrreeţţnniiĉĉnniihh  ţţiivvĉĉaanniihh  
vvllaakkaannaa  ddoobbiivveennaa  ooppttiiĉĉkkoomm  kkoohheerreennttnnoomm  ttoommooggrraaffiijjoomm  ((OOCCTT))  uu  iissppiittaanniikkaa  ssaa  ooĉĉnnoomm  
hhiippeerrtteennzziijjoomm    ((OOHH))  mmooţţee  ppoovveezzaattii  ssaa  rraazzvvoojjeemm    ggllaauukkoommsskkoogg  oošštteeććeennjjaa  ooppttiiĉĉkkoogg  
ţţiivvccaa  nnaakkoonn  ddvviijjee  ggooddiinnee  
MMeettooddee::  UU  iissppiittiivvaannjjee  jjee  uukklljjuuĉĉeennoo  7766  iissppiittaanniikkaa  ((ooĉĉiijjuu))::  3366  ssaa  OOHH  ii  4400  zzddrraavviihh,,  uu  
kkoojjiihh  ssuu    ppoommooććuu  OOCCTT  ––aa    ddoobbiivveennii  ppooddaaccii  oo  ddeebblljjiinnii  sslloojjaa  mmrreeţţnniiĉĉnniihh  ţţiivvĉĉaanniihh  
vvllaakkaannaa  ii  uuĉĉiinnjjeennaa  jjee  OOccttooppuuss  aauuttoommaattsskkaa  ppeerriimmeettrriijjaa  nnaa  ppooĉĉeettkkuu  iissppiittiivvaannjjaa  ii  nnaakkoonn  
ddvviijjee  ggooddiinnee..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
ŠŠeesstt    iissppiittaanniikkaa  ((1166,,66%%))  iizz  OOHH  sskkuuppiinnee  iissppiittaanniikkaa    rraazzvviilloo  jjee  ggllaauukkoommsskkee  
ppeerriimmeettrriijjsskkee  pprroommjjeennee    nnaakkoonn  ddvviijjee  ggooddiinnee..  UU  sskkuuppiinnii  zzddrraavviihh  nniijjee  bbiilloo  ppeerriimmeettrriijjsskkiihh  
pprroommjjeennaa  uu  uussppoorreeddbbii  ss  nnaallaazzoomm  pprriijjee  ddvviijjee  ggooddiinnee..  UUssppoorreeddbboomm  vvrriijjeeddnnoossttii  ddeebblljjiinnee  
mmrreeţţnniiĉĉnnoogg  sslloojjaa  ţţiivvĉĉaanniihh  vvllaakkaannaa    ((RRNNFFLL))  ddoobbiivveenniihh  OOCCTT--oomm  nnaa  ppooĉĉeettkkuu  
iissttrraaţţiivvaannjjaa,,  iizzmmeeĊĊuu    OOHH  iissppiittaanniikkaa  kkoojjii  ssuu  rraazzvviillii  ggllaauukkoommsskkee  ppeerriimmeettrriijjsskkee  pprroommjjeennee  
ii  oonniihh  kkoojjii  nniissuu,,  nnaaĊĊeennee  ssuu  ppooĉĉeettnnee      ssttaattiissttiiĉĉkkii  zznnaaĉĉaajjnnoo  mmaannjjee    vvrriijjeeddnnoossttii    RRNNFFLL    uu  
ddoonnjjeemm  kkvvaaddrraannttuu      uu  OOHH  iissppiittaanniikkaa  kkoojjii  ssuu  rraazzvviillii  ggllaauukkoommsskkee  ppeerriimmeettrriijjsskkee  
pprroommjjeennee..  
  
  
  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
NNaallaazz  mmaannjjee  vvrriijjeeddnnoossttii    ddeebblljjiinnee  RRNNFFLL    uu  ddoonnjjeemm  kkvvaaddrraannttuu    uu  iissppiittaanniikkaa  ss  OOHH  mmooţţee  
pprrooggnnoozziirraattii  bbuudduuććee    ggllaauukkoommsskkoo  oošštteeććeennjjee  ooppttiiĉĉkkoogg  ţţiivvccaa..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  11..  PPRREEDDIICCTTIIOONN  OOFF  GGLLAAUUCCOOMMAATTOOUUSS  OOPPTTIICC  NNEERRVVEE  DDAAMMAAGGEE  IINN  OOCCUULLAARR  
HHYYPPEERRTTEENNSSIIOONN  WWIITTHH  OOPPTTIICCAALL  CCOOHHEERREENNCCEE  TTOOMMOOGGRRAAPPHHYY  
AAuutthhoorrss::  SSmmiilljjkkaa  PPooppoovviićć  SSuuiićć  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  CClliinniiccaall  HHoossppiittaall  CCeenntteerr,,  ZZaaggrreebb  MMeeddiiccaall  
SScchhooooll  PPaattiieennttss  aanndd  mmeetthhooddss::    
TToo  aasssseess  wwhheetthheerr    rreettiinnaall  nneerrvvee  ffiibbeerr  llaayyeerr  ((RRNNFFLL))  tthhiicckknneessss  vvaalluuee    oobbttaaiinneedd  wwiitthh  
ooppttiiccaall  ccoohheerreennccee  ttoommooggrraapphhyy  ((OOCCTT))    iinn  ooccuullaarr  hhyyppeerrtteennssiioonn  ppaattiieennttss  ccaann  pprreeddiicctt  
ggllaauuccoommaattoouuss  cchhaannggeess  iinn  vviissuuaall  ffiieelldd  iinn  22  yyeeaarrss  ppeerriioodd  
MMeetthhooddss::  TThhiiss  ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  iinncclluuddeedd  7766  eeyyeess::  3366  ooccuullaarr  hhyyppeerrtteennssiioonn  ((OOHHTT))  
aanndd  4400  nnoorrmmaall..  OOCCTT  ppaarraammeettaarr  ––  RRNNFFLL  tthhiicckknneessss  aanndd  OOccttooppuuss  aauuttoommaatteedd  ppeerriimmeettrryy  
((SSAAPP))  wweerree  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ooccuullaarr  hhyyppeerrtteennssiioonn  aanndd  nnoorrmmaall  eeyyeess  aatt  bbaasseelliinnee  aanndd  aafftteerr    
22  yyeeaarrss..  
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RReessuullttss::    
ssiixx  eeyyeess  ((1166,,66%%))  ddeevveellooppeedd  SSAAPP  ggllaauuccoommaattoouuss  aabbnnoorrmmaalliittiieess  iinn  ooccuullaarr  hhyyppeerrtteennssiioonn  
ggrroouupp  iinn  22  yyeeaarrss  ppeerriioodd..  TThheerree  wweerree  nnoo  SSAAPP  aabbnnoorrmmaalliittiieess  iinn  4400  nnoorrmmaall  ssuubbjjeeccttss..  
CCoommppaarriissssoonn  ooff  RRNNFFLL  tthhiicckknneessss  bbeettwweeeenn  OOHHTT  eeyyeess  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  ggllaauuccoommaattoouuss  
cchhaannggeess  aanndd  nnoorrmmaall  eeyyeess,,  sshhoowweedd  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  tthhiinnnniinngg  ooff  RRNNFFLL  iinn    iinnffeerriioorr  
qquuaaddrraanntt  aatt  bbaasseelliinnee  iinn  OOHHTT  eeyyeess  wwiitthh  SSAAPP  ggllaauuccoommaattoouuss  cchhaannggeess..    
  
CCoonncclluussiioonn::    
::  TThhiinnnneerr  iinnffeerriioorr  RRNNFFLL  iiss  pprreeddiiccttiivvee  ooff  ffuuttuurree  ggllaauuccoommaattoouuss  ooppttiicc  nneerrvvee  ddaammaaggee  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  SSmmiilljjkkaa  PPooppoovviićć  SSuuiićć  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  pprrooff..ddrr..sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii  KKBBCC  RReebbrroo  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  ZZaaggrreebb,,  
KKiiššppaattiiććeevvaa  1122  TTeell  //  PPhhoonnee::  001122338888441199  
FFAAXX::  ++3388551122338888442255  
EE--mmaaiill::  ssppooppoovviicc@@kkbbcc--zzaaggrreebb..hhrr  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8855..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  IInnttrraavviittrreeaallnnaa  pprriimmjjeennaa  ttkkiivvnnoogg  aakkttiivvaattoorraa  ppllaazzmmiinnooggeennaa  ii  eekkssppaannzziivvnnoogg  
pplliinnaa  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  ssuubbmmaakkuullaarrnnee  hheemmoorraaggiijjee  
AAuuttoorrii::  ZZnnaaoorr  LLjjuubboo  
UUssttaannoovvaa::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  SSpplliitt  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
PPeeddeesseett  oossmmooggooddiiššnnjjii  mmuušškkaarraacc  ssee  jjaavviioo  zzbboogg  nnaagglloogg  gguubbiittkkaa  vviiddaa  nnaa  ddeessnnoomm  ookkuu  
nnaakkoonn  iizznneennaaddnnoogg  ii  iinntteennzziivvnnoogg  kkaaššlljjaa..  PPrriilliikkoomm  pprrvvoogg  pprreegglleeddaa  bboolleessnniikk  jjee  vviiddiioo  
ssaammoo  mmaahhaannjjee  rruukkee  nnaa  ddeessnnoomm  ookkuu,,  aa  pprreegglleeddoomm  ffuunndduussaa  jjee  uussttaannoovvlljjeennaa  pprriissuuttnnoosstt  
ookkrruugglloogg  ssuubbrreettiinnaallnnoogg  kkrrvvaarreennjjaa  pprroommjjeerraa  ookkoo  55  PPPP  uu  mmaakkuullaarrnnoojj  rreeggiijjii  ii  jjeeddnnoo  
mmaannjjee  ookkrruugglloo  pprreerreettiinnaallnnoo  kkrrvvaarreennjjee  oodd  ookkoo  11  PPPP  ssmmjjeešštteennoo  uu  rraazziinnii  ppooĉĉeettnnoogg  ddiijjeellaa  
tteemmppoorraallnnoogg  ggoorrnnjjeegg  ooggrraannkkaa  cceennttrraallnnee  mmrreeţţnniiĉĉkkee  aarrtteerriijjee..  
  
RReezzuullttaattii::    
BBoolleessnniikkuu  jjee  ddaann  ppoosslliijjee  nnaassttaannkkaa  ssuubbrreettiinnaallnnoogg  kkrrvvaarreennjjaa  iinnttrraavviittrreeaallnnoo  aapplliicciirraann  
ttkkiivvnnii  aakkttiivvaattoorr  ppllaassmmiinnooggeennaa  ((ttPPAA))  ii  110000%%  ssuummppoorroovv  hheekkssaafflluuoorriidd,,  ttee  jjee  bbiioo  
zzaapprriimmlljjeenn  uu  bboollnniiccuu  rraaddii  ppoozziicciioonniirraannjjaa  bboolleessnniikkaa  uu  pprroonnoomm  ppoollooţţaajjuu..  DDaann  nnaakkoonn  
ttrreettmmaannaa  bboolleessnniikk  jjee  rraazzvviioo  gguussttii  hheemmooffttaallmmuuss  kkoojjii  ssee  nniijjee  ppoovvllaaĉĉiioo  uu  nnaarreeddnniihh  22  
mmjjeesseeccaa  ppaa  jjee  nnaapprraavvlljjeennaa  ppaarrss  ppllaannaa  vviittrreekkttoommiijjaa..  VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  ss  kkoorreekkcciijjoomm  nnaakkoonn  
ooppeerraacciijjee  jjee  iizznnoossiillaa  00..88  ((SSnneelllleenn)),,  aa  fflluuoorreesscceeiinnsskkaa  aannggiiooggrraaffiijjaa  jjee  ppoottvvrrddiillaa  
pprriissuuttnnoosstt  aarrtteerriijjsskkee  mmaakkrrooaanneeuurriizzmmee  uu  rraazziinnii  ppooĉĉeettnnoogg  ddiijjeellaa  tteemmppoorraallnnoogg  ggoorrnnjjeegg  
ooggrraannkkaa  cceennttrraallnnee  mmrreeţţnniiĉĉkkee  aarrtteerriijjee  kkoojjaa  jjee  nnaakknnaaddnnoo  bbiillaa  ttrreettiirraannaa  
ffoottookkooaagguullaacciijjoomm  ddiiooddnniimm  llaasseerroomm..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
IInnttrraavviittrreeaallnnaa  pprriimmjjeennaa  ttPPAA  ii  eekkssppaannzziivvnnoogg  pplliinnaa  jjee  uuĉĉiinnkkoovviitt  nnaaĉĉiinn  lliijjeeĉĉeennjjaa  
ssuubbmmaakkuullaanniihh  kkrrvvaarreennjjaa  ttee  pprreevveenniirraa  ttookkssiiĉĉnnii  eeffeekktt  ttvvaarrii  kkoojjee  nnaassttaajjuu  rraazzggrraaddnnjjoomm  
uuggrruušškkaa  nnaa  ffoottoorreecceeppttoorree..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  IInnttrraavviittrreeaall  ttiissssuuee  ppllaassmmiinnooggeenn  aaccttiivvaattoorr  aanndd  eexxppaannssiillee  ggaass  iinnjjeeccttiioonn  ffoorr  
ssuubbmmaaccuullaarr  hhaaeemmoorrrrhhaaggee..  
AAuutthhoorrss::  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOpphhtthhaallmmoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  CCeennttrree  SSpplliitt  PPaattiieennttss  
aanndd  mmeetthhooddss::    
FFiiffttyy  eeiigghhtt  yyeeaarrss  oolldd  mmaann  ccaammee  wwiitthh  hhiissttoorryy  ooff  ssuuddddeenn  lloossss  ooff  vviissiioonn  oonn  hhiiss  rriigghhtt  eeyyee  
aafftteerr  ssuuddddeenn  vviiggoorroouuss  ccoouugghhiinngg..  BBeesstt  ccoorrrreecctteedd  vviissuuaall  aaccuuiittyy  ((BBCCVVAA))  oonn  tthhee  aaffffeecctteedd  
eeyyee  wwaass  hhaanndd  mmoovveemmeennttss,,  aanndd  ffuunnddoossccooppiicc  eexxaammiinnaattiioonn  sshhoowweedd  rroouunndd  ssuubbrreettiinnaall  
bblleeeeddiinngg  wwiitthh  ddiiaammeetteerr  ooff  aarroouunndd  55  DDDD  iinn  tthhee  mmaaccuullaarr  rreeggiioonn  aanndd  aa  ssmmaalllleerr  pprreerreettiinnaall  
bblleeeeddiinngg  ooff  aabboouutt  11  DDDD  ssiittuuaatteedd  oovveerr  iinniittiiaall  ppaarrtt  ooff  tteemmppoorraall  ssuuppeerriioorr  bbrraanncchh  ooff  tthhee  
cceennttrraall  rreettiinnaall  aarrtteerryy..  
  
RReessuullttss::    
TThhee  ddaayy  aafftteerr  tthhee  ppaattiieenntt  wwaass  ttrreeaatteedd  wwiitthh  iinnttrraavviittrreeaall  iinnjjeeccttiioonn  ooff  ttiissssuuee  ppllaassmmiinnooggeenn  
aaccttiivvaattoorr  ((ttPPAA))  aanndd  110000%%  ssuullpphhuurr  hheexxaafflluuoorriidd,,  aanndd  hhee  wwaass  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  hhoossppiittaall  ttoo  
rreemmaaiinn  iinn  pprrooppeerr  pprroonnee  ppoossiittiioonn..  AAfftteerr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  tthhee  ppaattiieenntt  ddeevveellooppeedd  ddeennss  
hhaaeemmoopphhtthhaallmmuuss  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  ddiissaappppeeaarr  wwiitthhiinn  nneexxtt  ttwwoo  mmoonntthhss,,  ssoo  ppaarrss  ppllaannaa  
vviittrreeccttoommyy  wwaass  ssuubbsseeqquueennttllyy  ppeerrffoorrmmeedd..  AAfftteerr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  tthhee  ppaattiieenntt  ggaaiinneedd  00..88  
BBCCVVAA  ((SSnneelllleenn  cchhaarrtt))..  SSuubbsseeqquueenntt  fflluuoorreesscceeiinn  aaggnniiooggrraapphhyy  vveerriiffiieedd  tthhee  pprreesseennccee  ooff  
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aarrtteerriiaall  mmaaccrrooaanneeuurriissmm  oonn  tthhee  iinniittiiaall  ppaarrtt  ooff  tteemmppoorraall  ssuuppeerriioorr  bbrraanncchh  ooff  tthhee  cceennttrraall  
rreettiinnaall  aarrtteerryy  wwhhiicchh  wwaass  ttrreeaatteedd  ssuubbeeqquueennttllyy  wwiitthh  ddiiooddee  llaasseerr  pphhoottooccooaagguullaattiioonn..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
IInnttrraavviittrreeaall  ttrreeaattmmeenntt  wwiitthh  ttPPAA  aanndd  eexxppaanniivvee  ggaass  iiss  eeffffeeccttiivvee  iinn  pprreevveennttiinngg  ttooxxiicc  
eeffffeecctt  oonn  pphhoottoorreecceeppttoorrss  ooff  bblloooodd  ddeeccoommppoossiittiioonn  pprroodduuccttss  iinn  ssuubbmmaaccuullaarr  
hhaaeemmoorrrrhhaaggee  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  LLjjuubboo  ZZnnaaoorr  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..  sscc..  
UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  KKlliinniikkaa  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  KKBBCC  SSpplliitt  AAddrreessaa  //  AAddddrreessss::  IIssttaarrsskkaa  
1100,,  2211000000  SSpplliitt  TTeell  //  PPhhoonnee::  ++3388552211334455446622  
FFAAXX::  ++3388552211334455446622  
EE--mmaaiill::  lljjuubboozznnaaoorr@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPoosstteerr  
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8866..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HHrrvvaattsskkii  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaasslloovv::  OOKKUULLAARRNNAA  TTOOKKSSOOPPLLAAZZMMOOZZAA  KKOODD  OODDRRAASSLLIIHH::    AALLTTEERRNNAATTIIVVNNII  TTEERRAAPPIIJJSSKKII  
TTRREETTMMAANN  ––  JJEEDDNNOOGGOODDIIŠŠNNJJEE  PPRRAAĆĆEENNJJEE  BBOOLLEESSNNIIKKAA  
AAuuttoorrii::  MMiirrnnaa  BBeelloovvaarrii  VViiššnnjjiićć,,  VVllaaddiimmiirraa  VVuuĉĉeenniikk,,  DDrraagguuttiinn  TTuurrkk  
UUssttaannoovvaa::  OOddjjeell  zzaa  ooĉĉnnee  bboolleessttii,,  ŢŢuuppaanniijjsskkaa  bboollnniiccaa  ĈĈaakkoovveecc  BBoolleessnniiccii  ii  mmeettooddee::    
CCiilljj  oovvee  pprreezzeennttaacciijjee  jjee  pprriikkaazzaattii  nnaaššaa  iisskkuussttvvaa  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  ookkuullaarrnnee  ttookkssooppllaazzmmoozzee  
nnaakkoonn  pprriimmjjeennee  aalltteerrnnaattiivvnnoogg  tteerraappiijjsskkoogg  ttrreettmmaannaa  kkoojjii  ssee  ssaassttoojjii  oodd  
ttrriimmeettoopprriimm//ssuullffaammeettookkssaazzoollaa  ((TTMMPP//SSMMXX))  uu  kkoommbbiinnaacciijjii  ss  aazziittrroommiicciinnoomm  iillii  
kklliinnddaammiicciinnoomm..  UU  lliijjeeĉĉeennjjee  jjee  bbiilloo  uukklljjuuĉĉeennoo  oossaamm  ooddrraasslliihh  iimmuunnookkoommppeetteennttnniihh  
bboolleessnniikkaa  ss  aakkttiivvnnoomm  ookkuullaarrnnoomm  ttookkssooppllaazzmmoozzoomm..  SSvvii  bboolleessnniiccii  ssuu  iimmaallii  ppoozziittiivvnnee  
ttiippiiĉĉnnee  pprroommjjeennee  nnaa  ooĉĉnnoojj  ppoozzaaddiinnii  ii  ppoozziittiivvnnuu  sseerroollooggiijjuu  nnaa  ttookkssooppllaazzmmaa  aannttiittiijjeellaa  ((77  
bboolleessnniikkaa  jjee  iimmaalloo  IIggGG  aannttiittiijjeellaa,,  11  bboolleessnniikk  jjee  iimmaaoo  IIggGG  ii  IIggMM  aannttiittiijjeellaa))..  TTrrii  
bboolleessnniikkaa  ssuu  iimmaallaa  aakkttiivvnnaa  kkoorriioorreettiinnaallnnaa  ţţaarriiššttaa  kkoojjaa  ssuu  zzaahhvvaaććaallaa  mmaakkuulluu  ss  
uummjjeerreenniimm  ddoo  tteešškkiimm  vviittrriittiissoomm..  SSeeddaamm  bboolleessnniikkaa  jjee  lliijjeeĉĉeennoo  ppeerroorraallnnoomm  
aannttiibbiioottsskkoomm  tteerraappiijjoomm  ttrriimmeettoopprriimm//ssuullffaammeettookkssaazzoolloomm  ((116600//880000  mmgg  22  ppuuttaa  ddnneevvnnoo  
kkrroozz  44  ttjjeeddnnaa))  uu  kkoommbbiinnaacciijjii  ss  aazziittrroommiicciinnoomm  ((550000  mmgg  ddnneevvnnoo  kkrroozz  44  ttjj)),,  jjeeddaann  
bboolleessnniikk  jjee  lliijjeeĉĉeenn  ttrriimmeettoopprriimm//ssuullffaammeettookkssaazzoolloomm  ((116600//880000  mmgg  22  ppuuttaa  ddnneevvnnoo  kkrroozz  
44  ttjjeeddnnaa))  uu  kkoommbbiinnaacciijjii  ss  kklliinnddaammiicciinnoomm  ((330000  mmgg  44  ppuuttaa  ddnneevvnnoo  kkrroozz  44  ttjjeeddnnaa))..  UU  
bboolleessnniikkaa  ssaa  ţţaarriiššttiimmaa  kkoojjaa  uuggrrooţţaavvaajjuu  vviidd  ddooddaann  jjee  pprreeddnniizzoonn  ((11--11,,55mmgg//kkgg//ddaann  
ppeerroorraallnnoo)),,  ĉĉiijjaa  ddoozzaa  ssee  ppoossttuuppnnoo  ssmmaannjjiivvaallaa  ttiijjeekkoomm  44  ttjjeeddnnaa..  SSvvii  bboolleessnniiccii  ssuu  
pprraaććeennii  ttiijjeekkoomm  rraazzddoobblljjaa  oodd  ggooddiinnuu  ddaannaa..  IIzzllaazznnaa  mmjjeerreennjjaa  ssuu  uukklljjuuĉĉiivvaallaa  vviiddnnuu  
ooššttrriinnuu  pprriijjee  ii  nnaakkoonn  lliijjeeĉĉeennjjaa,,  pprroommjjeennee  vveelliiĉĉiinnee  kkoorriioorreettiinnaallnnoogg  ţţaarriiššttaa  nnaakkoonn  44  
ttjjeeddnnaa  tteerraappiijjee,,  nneeppoovvoolljjnnee  rreeaakkcciijjee  nnaa  lliijjeekkoovvee  ii  ssttooppuu  rreekkuurreenncciijjee..  
  
  
RReezzuullttaattii::    
AAkkttiivvnnii  ttookkssooppllaazzmmaa  kkoorriioorreettiinniittiiss  iizzlliijjeeĉĉeenn  jjee  uu  ssvviihh  bboolleessnniikkaa  nnaakkoonn  44  ttjjeeddnnaa  
tteerraappiijjee..  VViiddnnaa  ooššttrriinnaa  jjee  bbiillaa  zznnaattnnoo  bboolljjaa,,  uuppaallnnoo  ţţaarriiššttee  zzaammiijjeennjjeennoo  jjee  
ooššttrrooooggrraanniiĉĉeenniimm  aattrrooffiiĉĉnniimm  ooţţiilljjkkoomm,,  nniissuu  pprriimmiijjeeććeennee  ssiisstteemmsskkee  nnuussppoojjaavvee  
lliijjeeĉĉeennjjaa,,  oossiimm  oorraallnnee  kkaannddiiddiijjaazzee  uu  jjeeddnnoogg  bboolleessnniikkaa..  NNiijjee  bbiilloo  rreekkuurreenncciijjaa  ttiijjeekkoomm  88--
1122  mmjj..  rreeddoovviittoogg  pprraaććeennjjaa..  
  
ZZaakklljjuuĉĉaakk::    
TTrreettmmaann  kkoojjii  ssee  ssaassttoojjii  oodd  kkoommbbiinnaacciijjee  ttrriimmeettoopprriimm//ssuullffaammeettookkssaazzoollaa  ii  aazziittrroommiicciinnaa  iillii  
kklliinnddaammiicciinnaa  uuĉĉiinnkkoovviitt  jjee  uu  lliijjeeĉĉeennjjuu  aakkttiivvnnee  ookkuullaarrnnee  ttookkssooppllaazzmmoozzee..  OOvvaa  tteerraappiijjaa  jjee  
rreellaattiivvnnoo  ssiigguurrnnaa  ii  llaakkoo  ddoossttuuppnnaa  uu  nnaaššoojj  zzeemmlljjii..  PPooddnnooššlljjiivvoosstt  lliijjeekkoovvaa  jjee  ddoobbrraa,,  
ppoosseebbnnoo  zzbboogg  ddoobbrree  ssuurraaddlljjiivvoossttii  bboolleessnniikkaa  kkoojjii  ssuu  iizzrraazziittoo  mmoottiivviirraannii  ddaa  oozzddrraavvee..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEnngglliisshh  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TTiittllee::  OOCCUULLAARR  TTOOXXOOPPLLAASSMMOOSSIISS  IINN  AADDUULLTTSS::  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  TTHHEERRAAPPEEUUTTIICC  RREEGGIIMMEENN  
––  OONNEE  YYEEAARR  FFOOLLLLOOWW--UUPP  
AAuutthhoorrss::  MMiirrnnaa  BBeelloovvaarrii  VViiššnnjjiićć,,  VVllaaddiimmiirraa  VVuuĉĉeenniikk,,  DDrraagguuttiinn  TTuurrkk  
IInnssttiittuuttiioonn::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  oopphhttaallmmoollooggyy,,  GGeenneerraall  hhoossppiittaall  ĈĈaakkoovveecc  PPaattiieennttss  aanndd  
mmeetthhooddss::    
AAiimm  ooff  tthhiiss  pprreesseennttaattiioonn  iiss  ttoo  sshhooww  oouurr  eexxppeerriieenncceess  aafftteerr  uussiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  rreeggiimmeenn  
ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttrriimmeetthhoopprriimm//ssuullffaammeetthhooxxaazzoollee  ((TTMMPP//SSMMXX))  pplluuss  aazziitthhrroommyycciinn  oorr  
cclliinnddaammyycciinn  iinn  ttrreeaattmmeenntt  ooff  ooccuullaarr  ttooxxooppllaassmmoossiiss..  TThhiiss  ttrreeaattmmeenntt  iinnvvoollvveedd  eeiigghhtt  aadduulltt  
iimmmmuunnooccoommppeetteenntt  ppaattiieennttss  wwiitthh  aaccttiivvee  ooccuullaarr  ttooxxooppllaassmmoossiiss..  AAllll  ooff  tthheemm  hhaadd  
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ccoommppaattiibbllee  ffuunndduuss  lleessiioonnss  aanndd  ppoossiittiivvee  sseerroollooggyy  ffoorr  ttooxxooppllaassmmaa  aannttiibbooddiieess  ((77  
ppaattiieennttss  hhaadd  IIggGG  aannttiibbooddiieess,,  11  ppaattiieenntt  hhaadd  IIggGG  aanndd  IIggMM  aannttiibbooddiieess))..  TThhrreeee  ppaattiieennttss  
hhaadd  vviissiioonn  tthhrreeaatteenniinngg  rreettiinnoocchhoorrooiiddaall  lleessiioonnss  iinnvvoollvviinngg  tthhee  mmaaccuullaa  wwiitthh  mmooddeerraattee  ttoo  
sseevveerree  vviittrriittiiss..  SSeevveenn  ppaattiieennttss  wweerree  ttrreeaatteedd  wwiitthh  TTMMPP//SSMMXX  ((116600//880000  mmgg  oorraallllyy  ttwwiiccee  
ddaaiillyy  ffoorr  44  wweeeekkss))  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  aazziitthhrroommyycciinn  ((550000  mmgg  oorraallllyy  oonnccee  ddaaiillyy  ffoorr  44  
wweeeekkss)),,  oonnee  ppaattiieenntt  wwaass  ttrreeaatteedd  wwiitthh  TTMMPP//SSMMXX  ((116600//880000  mmgg  oorraallllyy  ttwwiiccee  ddaaiillyy  ffoorr  44  
wweeeekkss))  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  cclliinnddaammyycciinn  ((330000  mmgg  oorraallllyy  ffoouurr  ttiimmeess  aa  ddaayy  ffoorr  44  
wweeeekkss))..  IInn  ppaattiieennttss  wwiitthh  vviissiioonn  tthhrreeaatteenniinngg  lleessiioonnss  pprreeddnniissoonnee  wwaass  aaddddeedd  ((11  mmgg  ttoo  
11..55  mmgg//kkgg//ddaayy  oorraallllyy)),,  ggrraadduuaallllyy  ttaappeerreedd  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  44  wweeeekkss..  AAllll  ppaattiieennttss  wweerree  
ffoolllloowweedd  ffoorr  tthhee  llaasstt  oonnee  yyeeaarr..  OOuuttccoommee  mmeeaassuurreess  iinncclluuddeedd  vviissuuaall  aaqquuiittyy  bbeeffoorree  aanndd  
aafftteerr  tthhee  ttrreeaattmmeenntt,,  cchhaannggeess  iinn  rreettiinnoocchhoorrooiiddaall  lleessiioonn  ssiizzee  aafftteerr  44  wweeeekkss  ooff  
ttrreeaattmmeenntt,,  aaddvveerrssee  ddrruugg  rreeaaccttiioonn  aanndd  rraattee  ooff  rreeccccuurreennccee..  
  
  
RReessuullttss::    
AAccttiivvee  ttooxxooppllaassmmoossiiss  rreettiinnoocchhoorrooiiddiittiiss  rreessoollvveedd  iinn  aallll  ppaattiieennttss  oovveerr  44  wweeeekkss  ooff  
ttrreeaattmmeenntt..  VViissuuaall  aaqquuiittyy  wwaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  bbeetttteerr,,  iinnffllaammmmaattoorryy  ffooccuuss  wwaass  rreeppllaacceedd  
wwiitthh  sshhaarrppllyy  ddeemmaarrccaatteedd  aattrroopphhiicc  ssccaarr,,  nnoo  ssyysstteemmiicc  ssiiddee  eeffffeeccttss  ooff  tthhiiss  ttrreeaattmmeenntt  
ooccccuurrrreedd,,  eexxcceepptt  oorraall  ccaannddiiddiiaassiiss  iinn  oonnee  ppaattiieenntt..  TThheerree  wweerree  nnoo  rreeccuurrrreenncceess  aafftteerr  88--
1122  mmoonntthhss  ooff  ffoollllooww  uupp..  
  
CCoonncclluussiioonn::    
CCoommbbiinnaattiioonn  ooff  TTMMPP//SSMMXX  wwiitthh  aazziitthhrroommyycciinn  oorr  cclliinnddaammyycciinn  iiss  eeffffeeccttiivvee  iinn  ttrreeaattmmeenntt  
ooff  aaccttiivvee  ooccuullaarr  ttooxxooppllaassmmoossiiss..  TThhiiss  tthheerraappyy  iiss  rreellaattiivveellyy  ssaaffee  aanndd  eeaassiillyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  
oouurr  ccoouunnttrryy..  DDrruugg  ttoolleerraannccee  iiss  ggoooodd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  dduuee  ttoo  ggoooodd  ccoommpplliiaannccee  ooff  ppaattiieennttss  
wwhhoo  aarree  hhiigghhllyy  mmoottiivvaatteedd  ttoo  rreeccoovveerr..  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PPooddaaccii  oo  aauuttoorruu  //  IInnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IImmee  ii  PPrreezziimmee  //  FFiirrsstt  aanndd  LLaasstt  NNaammee::  MMiirrnnaa  BBeelloovvaarrii  VViiššnnjjiićć,,    VVllaaddiimmiirraa  VVuuĉĉeenniikk,,  
DDrraagguuttiinn  TTuurrkk  TTiittuullaa  //  TTiittllee::  ddrr..mmeedd..  ssppeecciijjaalliizzaanntt  ooffttaallmmoollooggiijjee,,  ddrr..mmeedd..  ooffttaallmmoolloogg,,  
ddrr..mmeedd..  ooffttaallmmoolloogg  UUssttaannoovvaa  //  IInnssttiittuuttiioonn::  ŢŢuuppaanniijjsskkaa  bboollnniiccaa  ĈĈaakkoovveecc  AAddrreessaa  //  
AAddddrreessss::  II..  GG..  KKoovvaaĉĉiiććaa  11EE,,  ĈĈaakkoovveecc  TTeell  //  PPhhoonnee::  004400//337755222255  
FFAAXX::  004400//339911997799  
EE--mmaaiill::  mmiirrnnaa..bbeelloovvaarrii..vviissnnjjiicc@@ggmmaaiill..ccoomm  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NNaaĉĉiinn  pprreezzeennttaacciijjee  //  PPrreesseennttaattiioonn  ttyyppeess::  PPPPTT  
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8877..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
IImmee  ii  PPrreezziimmee::  AAllddoo  VVaallkkoovviićć,,    IIvvaannaa  VVaallkkoovviićć  AAnnttiićć  
EEmmaaiill::  aallddoovvaallkkoovviicc@@yyaahhoooo..ccoomm  
  
Naša iskustava  liječenja prematurne retinopatije intravitrealnim bevacizumabom i laser  
koagulacijom  

A.Valković,     I.Valković Antić 
 

Ključne riječi: Prematurna retinopatija, intravitrealni bevacizumab, lasersko liječenje prematurne 
retinopatije 

Cilj: Prikazana su naša  iskustava kombiniranog liječenja 3. stadija prematurne retinopatije 
intravitrealnom primjenom bevacizumaba i laserskom koagulacijom u usporedbi  sa pacijentima 
liječenih samo laserom. 

Metode: Provedena je retrospektivna studija sedmero nedonoščadi sa 3. stupnjem prematurne 
retinopatije liječenih intravitrealnom primjenom bevacizumaba i laserskom koagulacijom u razdoblju 
od siječanja 2009. do veljače 2011. godine. Analizirana je bolja i brža stabilizacija ROP-a u usporedbi 
sa bolesnicima liječenih samo laserskom koagulacijom. 

Rezultati: Tijekom praćenja bolesnika sa plus znakom i 3. stadijem prematurne retinopatije, regresija 
puls bolesti je bila znatno brža u  liječenih intravitrealnom primjenom bevacizumaba i laserskom 
koagulacijom nego u  nedonoščadi  liječenih samo laserskom koagulacijom. 

Zaključak:   Liječenje  intravitrealnom primjenom bevacizumaba i laserskom koagulacijom je sigurno 
u nedonoščadi  sa 3. plus stadijem prematurne retinopatije  i učinkovitije nego samo laseriranje.  

Our experience with intravitreal  bevacizumab  and laser  treatment  in retinopathy  of 
prematurity 

A.Valković,     I. Valković Antić 

Keywords:  Retinopathy of Prematurity,  Intravitreal bevacizumab, Laser ROP treatment 

Objektive: This study was designed  to present our early experience with intravitreal  bevacizumab  
combined with laser  treatment in patients with moderate to severe puls desease stage 3 retinopathy  of 
prematurity , and to evaluate the effects in comparation  with only laser treated patients.   

Methods:  A retrospective case series of seven prematury children with stage 3 ROP who recived 
intravitreal  bevacizumab  combined with laser  treatment between January 2009 and February 2011 
were reported. A chart review was conduced to evaluate if stability of the ROP lesion had benn 
achieved better and faster than in five only laser treated patients.   

Results:  During the follow-up period, regression of puls desease appeared significantly more rapidly 
in patients who recived both intravitreal bevacizumab injection and laser photocoagulation. 

Conclusion: A combination of laser photocoagulation and intravitreal bevacizumab injection seems to 
be a safe and effective therapy in patients with moderate to severe puls desease stage 3 retinopathy  of 
prematurity. 
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Djelovanje Resveratrola na oksidativni stres očnih leda in vitro 

Slaven Balog , Zlatko Balog ,Ratimir Klepac 

Ustanova: Klinička bolnica Osijek i Medicinski fakultet  u Zagrebu , Hrvatska 

 

Sažetak 

Cilj 

Slobodni kisikovi radikali (ROS) ubrzavaju razvoj katarakte ljudi mjenjajudi strukturu i funkciju lednih 
proteina.U katarakti ROS stimulira taloženje kristalina što smanjuje prozirnost lede.U ovom  radu 
ispitivali smo djelovanje antioksidansa Resveratrola (Solgar , SAD ) na pokazatelje  oksidativnog stresa 

kataraktogenih leda u uvjetima in vitro. 

 

Bolesnici i metode 

Lede diabetičara sa razvijenom kataraktom su podjeljene u dvije polovine.Jedna je inkubirana u 1.0 
mL fosfatnog pufera pH 7,5 , a druga u puferu sa vodenim ekstraktom Resveratrola (15 mg).Lede su 

inkubirana 24 i 48 sati na sobnoj temeperaturi u mraku.Nakon inkubacije tkivo je homogenizirano i 

centrifugirano 10 min kod 2000 okretaja.Dobivene su dvije frakcije , talog bogat proteinima i  

supernatant.U frakcijama su određeni ukupni proteini , superoksidni radikal , vodikov peroksid –
H2O2 , ukupni oksidansi , reducirani glutation (GSH) , inaktivni  (  karbonilni proteini i AOPP proteini )  

i aktivni-tiolni  ( SH-)  proteini. 

Rezultati 

Talog homogeniziranih leda sadrži 71% više proteina od supernatanta.Kisikovi radikali superoksid i 

vodikov peroksid smanjuju se nakon dodavanja Resveratrola.Količina oksidansa u talogu tretiranih 
leda smanjuje se nakon inkubacije  samo za 0,1%.Resveratrol sadrži veliku količinu antioksdansa GSH 
čija  koncentracija u talogu inkubiranih leda je za 60% veda od one u supernatantu.Razina karbonilnih 
proteina smanjuje se za nekoliko puta.Istovremno se  povedava količina aktivnih tiolnih proteina 
nakon inkubacije za 17 %. 

Zaključak 

Inkubacija sa Resveratrolom  povedava razinu aktivnih proteina u ledama.U tim uvjetima je vjerojatno 
manja precipitacija kristalina , što može potencijalno smanjiti zamudenje lede. 

Effect of Resveratrol on lens oxidative stress in vitro 

Slaven Balog , Zlatko Balog , Ratimir Klepac 
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Institute: Clinical Hospital Osijek and Medical School of Zagreb, Croatia 

 

Abstract 

Aim 

Oxygen free radicals (ROS) accelerate lens cataract development in humans.They changed structure 

and function of lens proteins.In cataract ROS precipitate lens crystallines and induced lens opacity 

.We have investigated effect of strong antioxidant Resveratrol ( Solger, USA) on parameters of 

oxidative stress in cataractogenic lenses in vitro. 

 

Patients and methods 

Extracapsular extracted  lenses from diabetic patients were disected in two halves.One half has 

incubated in phosphate buffer pH 7,5 and second half in phosphate buffer pH 7,5 supplemented with 

water extract of Resveratrol (15 mg).All lenses were incubated 24  and 48 hours in dark at room 

temperature.After incubation tisusues were homogenizated and centrifuged at 2000 x g.We have 

obtained sediment rich in proteins and supernatant.In both fraction we have messured superoxide 

anion , hydrogen peroxide , all oxidants, reduced glutathione (GSH) inactivated proteins  (carbonyl 

proteins and AOPP) and activated thiol (reduced SH-) proteins. 

  

Results 

Lens sediment possesses 71% higer protein levels than supernatant.After incubation oxygen radicals 

superoxide and hydrogen peroxide decrease in lens supernatant.Added  Resveratrol decreases  all 

oxidant levels for only 0,1%.Water extract of resveratrol has high amount of GSH. Its concentration in 

incubate lenses is 61%  higher in sediment as compared with supernatant.At the same time 

Resveratrol decreases inactive proteins  (carbonyl proteins)  several fold and increases active  thiol 

proteins (SH-)  for 17%. 

 

Conclusion 

Incubation with Resveratrol increases level of active –thiol proteins in human lenses.In these 

conditions it is possible  less protein  degradation and precipitation , what can potentialy decrease 

lens opacitiy.    
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Usporedba Icare tonometra sa Goldmannovim aplanacijskim tonometrom i korelacija sa 
centralnom debljinom rožnice 

 

 

Kralj P 
1 

, Csik T 
1, Milinkovid B 1, Merc I 

2, Pavičid Astaloš J 2, Behin I 
2, Marid L. 2  

1 Poliklinika Ghetaldus oftalmologija, Zagre, Croatia 

2 Opda bolnica ˝Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica, Croatia 

 

Sažetak 

 

Cilj: Usporedba novije metode mjerenja intraokularnog tlaka (IOT): mjerenje Icare tonometrom sa 

Goldmannovim aplanacijskim tonometrom (GAT)  te evaluacija utjecaja centralne debljine rožnice 
(CCT) na izmjereni IOT. 

 

Bolesnici  i metode: IOT  je izmjeren kod 254 očiju (127 desnih i 127 lijevih) Icare tonometrom bez 

upotrebe lokalnog anestetika te potom Goldmannovim aplanacijskim tonometrom. Centralna 

debljina rožnice je izmjerena kod svih očiju ultrazvučnom pahimetrijom. 

 

Rezultati: Korelacijski koeficijent između 2 modaliteta IOT mjerenja je bio r= 0,7657  za desno i r= 

0,7025  za lijevo oko.  U vedini slučajeva ( 84,25% za desno oko, 85,04% za lijevo oko) IOT izmjeren 
Icare tonometrom je bio viši nego kod GAT-a. Devijacija mjerenja Icare-om od korigiranih GAT 

vrijednosti  (prema Doughty i Zaman formuli) je visoko korelirala sa vrijednostima pahimetrije. ( za 

desno oko r=-0.82 , P= 3.3901x10
-32,  

za lijevo oko r=-0.87, P=3.43947x10
-20

  ). Linearna regresijska 

analiza je pokazala da promjena CCT-a od 10 μm rezultira Icare mjernom devijacijom od 1 mm Hg.  

 

Zaključak: ICare tonometar može biti koristan u rutinskoj kliničkoj praksi, posebno u skriningu 
glaukoma, uzimajudi u obzir da obično precjenjuje IOT u usporedbi sa GAT-om. Icare instrument je 

lagan za upotrebu te zahtijeva minimalan trening. Mjerenja su pod utjecajem CCT-a te bi se 

pahimetrija trebala uvijek uzeti u obzir. 
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Comparison of the Icare Tonometer and Goldmann Applanation Tonometry  and correlation with 
central corneal thickness  

 

Kralj P 
1 

, Csik T 
1, Milinkovid B 1, Merc I 

2, Pavičid Astaloš J 2, Behin I 
2, Marid L. 2  

1 Ghetaldus Ophthalmology Polyclinic, Zagreb, Croatia 

2 General hospital ˝Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica 

 

Abstract 

 

Purpose: To compare a newer method of intraocular pressure (IOP) measurement, using the Icare 

tonometer, with Goldmann applanation tonometry (GAT) and to evaluate the influence of central 

corneal thickness (CCT) on the IOP measurements. 

 

Patients and methods: IOP was measured in 254 eyes (127 right and 127 left) using the Icare 

tonometer without topical anesthetic, than with Goldmann applanation tonometry. Central corneal 

thickness was obtained on all eyes with ultrasound pachymetry. 

 

Results: The correlation coefficient between the 2 modalities of IOP measurement was r= 0, 7657 for 

the right and r= 0, 7025   for the left eye. In most cases (84, 25% for the right eye and 85, 04 %  for 

the left eye) the IOP measured with Icare was greater than that measured with the GAT. The 

deviations of Icare readings from corrected GAT values (corrected according to the Doughty and 

Zaman formula) were highly correlated with CCT  values ( Right eye: r= -0.82, P= 3.3901x10
-32

 , left 

eye:  r=-0.87, P=3.43947x10
-20). Linear regression analysis showed that a CCT change of 10 μm 

resulted in an Icare reading deviation of 1 mm Hg. 

 

Conclusion: The Icare tonometer can be useful in routine clinical setting, especially in glaucoma 

screening, taking into account that it usually overestimates IOP as compared with the GAT. The Icare 

instrument was easy to use and recorded rapid and consistent readings with minimal training. The 

measurements seemed to be influenced by CCT variations, and thus pachymetry should always be 

taken into consideration. 
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KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR Split 

Klinika za očne bolesti Mediciskog fakulteta u Splitu 

 

Naslov 

Sporedne lokalne pojave bimatoprost/timolol kapi  u liječenju primarnog 
glaukoma otvorenog kuta 

  

Autori: 

Kovačid Ž, Bojid L, Stanid R, Rogošid V 

 

Cilj  

Ispitati učestalost sporednih lokalnih pojava kod  bimatoprost/timolol 

 

Bolesnici i metode 

31 bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta  pregledani su u 

ambulanti za glaukom, Očne klinike KBC Split u vremenu od 01.01-01.03.Svim 

bolesnicima mjeren je intraokularni tlak aplanacijskom metodom, pregled 

vidne oštrine, pregled očne pozadine (odnos C/D), pregled očnog kuta, pregled 
vidnog polja(Octopus 101)   i biomikroskopsko ispitivanje.  

 

Rezultati 

Tolerantnost lijeka ocijenjena je odličnim  kod liječnika i kod pacijenta u više od 
29 (91%) bolesnika. Konjunktivalnu hiperemijusmo našli   u 7(22,5%) bolesnika, 
peckanje i svrbež 13(42%), a osijedaj stranog tijela u oku u 4(13,9%) bolesnika.  
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Zaključak 

Lijek bimatoprost/timolol  u odnosu na osnovne komponente bimatoprost i 

timolol ima manje ili iste lokalne dodatne pojave (konjunktivalna hiperemija, 

peckanje svrbež,osjedaj stranog tijela u oku), vedi komfot i  compliance 

  

Osoba za kontakt 

Prim.dr.sc.Kovačid Željko, dr.med. 

KBC Split 

Klinika za očne bolesti 

Spinčideva 1, 21000Split 

 

 

Department of Ophthalmology  

Clinical Hospital Center Split 

  

Title 

Bimatoprost/timilol side effect in open-angle glaucoma treatment 

 

Authors 

Kovačid Ž, Bojid L, Stanid R, Rogošid V 

 

Aim 

To assess frequency of side effects of bimatoprost/timolol 
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Patients and methods 

31 patients with open-angle glaucoma were examined at the Department of 

Ophthalmology Clinical Hospital Center Split from 01 January to 01 March 2011 

year. All patients uderwent on following standard examinations: visual acuity, 

fundoscopic examination, gonioscopic view, visual fild testing and anterior 

segment examination of the eye. 

 

Result 

In 31( 91%) bimatoprost/timolol was well tolerated. Conjuncivae hyperemia 

was found in 7(22,5%), itching and quirking 13(42%), and foreign body 

sensation was found    in 4(13,9%) patients. 

Conclusion 

Bimatoprost/timolol is well tolerated in glaucoma treatment as wall as single 

components of the some madication but bimatoprost/timolol has better 

comfort and comlpiance 

 

Osoba za kontakt 

Prim.dr.sc.Kovačid Željko, dr.med. 

KBC Split 

Klinika za očne bolesti 

Spinčideva 1, 21000Split 
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Doc. dr. sc. Živko Gnjidić 

Klinika za neurokirurgiju 

Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurško liječenje tumora hipofize 

Kliničko bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska 29. Zagreb, Hrvatska 

TUMORI HIPOFIZE NISU RIJETKOST- epidemiološki i neurooftalmološki aspekti 

Prema brojnim istraživanjima adenomi hipofize su vrlo česte neoplazme. Suvremene 

epidemiološke studije pokazuju da su adenomi hipofize od 3 do 5 puta učestaliji nego što se  

mislilo. Razvojem i dostupnošću modernih neuroradioloških metoda, kao i pouzdanim 

mjerenjem koncentracije hormona u plazmi bolesnika, dijagnoza adenoma hipofize postala je 

jednostavnija i pouzdanija.  

Sve češće susrećemo slučajno otkrivene adenome hipofize, tzv incidentalome.  

Adenomi hipofize se najčešće dijagnosticiraju u mladih žena u fertilnoj dobi. Kod 

muškaraca i starijih osoba su rijeđi, obično prepoznati u uznapredovaloj fazi kao 

nefunkcionalni adenomi ili makroprolaktinomi s dominacijom neuroloških ispada u kliničkoj 

slici. Rijetki su u djetinstvu a javljaju se i kao nasljedni adenomi hipofize. Atipični invazivni 

adenomi se javljaju u 15% makroadenoma hipofize a maligna alteracija je izuzetno rijetka.  

Neurooftalmološki kompresivni sindromi su takođe specifični lokalizatorni 

dijagnostički pokazatelji.  Njihivo rano prepoznavanje te posezanje za dostupnim 

neuroradiološkim metodama kao što su CT i MR značajno bi pridonjelo smanjenju brojnih 

posljedica uzrokovanih hormonalnom hipersekrecijim ili oštećenjima okolnih neuralnih 

struktura. 

Cijena liječenja tumora hipofize  je visoka. Poznavanje epidemioloških podataka omogućuje 

kvalitetnije planiranje  resursa u zdravstvenom sustavu i smanjenje nepotrebnog morbiditeta kao i 

troškova liječenja. 

 

Ključne riječi: adenomi hipofize, epidemiologija, neurooftalmologija  
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Ass. prof. Živko Gnjidić, M.D. Ph.D.,  

Department of neurosurgery  

Referral center for surgical treatment of pituitary tumors at the Ministry of health and 

social security 

University hospital Sisters of charity, Vinogradska 29, 10 000 Zagreb, Croatia 

PITUITARY TUMORS ARE NOR RARITY – epidemiological and 

neuroophtalmological aspects 

According to numerous studies pituitary adenomas are very common neoplasms. 

Contemporary epidemiological studies show that pituitary adenomas are 3 to 5 times more 

common than previously thought. With development and availability of modern 

neuroradiological methods as well as reliable measurement of hormone concentration in 

patient plasma the diagnosis of pituitary adenomas has become more simple and accurate.  

Recently we often encounter accidentally discovered pituitary adenomas, so called 

incidentalomas.  

Pituitary adenomas are most often diagnosed in young women of fertile age. In men 

and older people they are rarely diagnosed, usually recognized in advanced stages as 

nonfunctional adenomas or macroprolactinomas with neurological disturbances dominating 

clinical picture. They are rare in childhood and can occur as inherent pituitary adenomas. 

Atypical invasive adenomas occur in 15% of pituitary macroadenomas and malignant 

alteration is extremely rare.  

Neuroophtalmologic compressive syndromes are also specific localized diagnostic 

indicators.  Their early recognition and using available neuroradiological methods such as CT 

and MR could significantly contribute to decrease of numerous consequences of hormonal 

hypersecretion or damage of surrounding neural structures. 

The price of treatment pituitary tumors is very high. Knowing epidemiological data 

enables better planning of resources in the health system and decrease of unnecessary 

morbidity and costs of treatment. 

Key words: pituitary adenoma, epidemiology, neuroophtalmology  
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DNEVNE FLUKTOACIJE IOT KOD PACIJENATA SA FIKSINIM KOMBINACIJAMA 

 

 

 

TAHIRA KOŽO , BRUNO ABRAMUŠID . AZRA DRINO-ČAUŠEVID , NINA HODŽID 

 

USTANOVA : KANTONALNA BOLNICA ZENICA , SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI 

CILJ :  

 Cilj ovog rada je analizirati dneve fluktuacije IOT kod pacijenata koji su koristili različite fiksne 
kombinacije antiglaukomatoznih lijekova i progresija glaukomske bolesti. 

BOLESNICI I METODE : 

 Formirane su dvije skupine pacijenta :  

1. Prva grupa u terapiji koristila Beta –blokator + inhibitor 

karbo.anhidraze 

2. Druga grupa u terapiji glaukoma koristila Beta-blokator + 

prostaglandine 

Svi pacijenti kompletno obradjeni i pradeni u kabinetu za glaukom. 

REZULTATI :  

 Normaliziranje dnevnih fluktuacija IOT znatno bolja u drugoj skupini ( Beta –blokator + 

prostaglandin ) . Na taj način postignuta snažna i dugotrajna kontrola IOT , a samim tim smanjen rizik 
od progresije glaukoma.  

  
DAILY FLUCTUATION OF EYE TENSION AT PATIENTS TREATED WITH DIFFERENT FIXED GROUPS OF 
ANTI-GLAUCOMA DRUGS    

 

 

Tahira Kožo, Bruno Abramušid, Azra Drino-Čauševid, Nina Hodžid 

County hospital Zenica, Eye Department 
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AIM: 

The aim of this study is to follow and analyze IOT daily fluctuation to patients who were treated with 

different groups of fixed anti-glaucoma drugs and their progression of glaucoma, during the 

treatment.  

METHODS AND PATIENTS 

We divided patients into two groups: 

1. First group used β-blockers + carbonic anhydrase inhibitor  

2. Second group used β-blockers + prostaglandins 

 

All patients were treated and followed in Glaucoma Cabinet 

RESULTS: 

Stabilization of the daily IOT fluctuation was significantly higher in second group of patients  

((ββ--bblloocckkeerrss  ++  pprroossttaaggllaannddiinnss))..  TThhaatt  wwaayy  wwee  eessttaabblliisshheedd  ssttrroonngg  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ccoonnttrrooll  
ooff  IIOOTT  aanndd  hhaavvee  ddeeccrreeaasseedd  tthhee  rriisskk  ooff  ggllaauuccoommaa  pprrooggrreessssiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  ggrroouupp  
ooff  ppaattiieenntt..      
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FAKOEMULZIFIKACIJA , ISKUSTVA I DILEME  

 

 

 

TAHIRA KOŽO , BRUNO ABRAMUŠID , AZRA DRINO-ČAUŠEVID , NINA HODŽID  

USTANOVA : KANTONALNA BOLNICA ZENICA, SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI 

CILJ:  

 Cilj ovog rada je pokazati iskustva i dileme kombinovanog operativnog zahvata TC + PHACO 

.Uraditi u jednom aktu  ili ne ? Koji od zahvata više traumatizira oko ? Da li postižemo zadani ciljni 
očni tlak radedi operaciju na oba načina ? Koji je lakši za pacijenta , akoji je poželjniji za operatere ?  

BOLESNICI  I METODE :  

 U ovoj studiji su analizirani pacijenti koima je indikacija bila uraditi fakotrabekulektomiju . 

Kod 6 pacijenata uradjen je kombinovani operativni zahvat , a u 4 slučaja operativni zahvat je učinjen 
u dva akta. Svi pacijenti su bili redovni pacijenti kabineta za glaukom i nisu bili kompenzirani na 

raspoloživu antiglaukomatoznu terapiju.Operativni zahvat radili su dva operatera . 

REZULTATI  : 

 Kombinovani operativni zahvat , ukoliko nema kontraindikacija je naša metoda izbora za 
rješavanje glaukoma i katarakte  

 

FACOEMULSIFICATIO: EXPERIENSES AND DILEMA 

Tahira Kožo, Bruno Abramušid, Azra Drino-Čauševid, Nina Hodžid 

County hospital Zenica, Eye Department 

 

Aim: The aim of this study is to show facts and discus dilemmas of making combine surgical 

procedure: Trabeculectomy-TC with Phacoemulsificatio-PHACO as well as answer questions: 

1. either to do  it combine or separately and which of above mentioned surgical methods is 

more damaging for the eye  

2. do we accomplish the same goal, desired IOT values, by doing it both ways combine and 

separately  

3. what why is more convenient for patient and which for the surgeon 
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Methods and patients: the study included patients strongly indicated for trabeculectomy. The 

combine surgical procedures were made to 6 patients and separate surgical procedures were done to 

4 patients. All patients were regular Glaucoma cabinet patients, and couldn`t be IOT compensated on 

standard available antiglaucoma treatment. Surgical procedures were made by two surgeons.  

 Results: Combine surgical procedure has better results and is our selection for further surgical 

procedure of combine pathology of glaucoma and cataract, unless there are contraindications to 

perform it.  
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EEmmaaiill::  ssppaavvlljjaass@@yyaahhoooo..ccoomm  
  

Alfa lipoična kiselina u prevenciji komplikacija diabetesa u 
oku 

Pavljaševid S¹, Sefid-Kasumovid S². 

¹Poliklinika za očne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla 

² Privatna očna klinika“Sefid“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

 

 

Cilj: Ukazati na mogudi terapijski efekat alfa lipoične kiseline u sprečavanju 
nastanka komplikacija diabetes mellitusa u oku. 

Ispitanici i metode: Podaci pacijenata su korišteni iz zdravstvenih kartona 
pacijenata  Poliklinike za očne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla, Bosna i 
Hercegovina. Studija je trajala godinu dana. Pacijenti uključeni u studiju (svih 
100 pacijenata), bili su sa dijagnoticiranim jednim od tipova dijabetične 
retinopatije. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe: 50 pacijenata sa alfa 

lipoičnom kiselinom u terapiji (radna grupa) i 50 pacijenata bez te terapije 
(kontrolna grupa). Prosječna starosna dob pacijenata, u radnoj grupi je iznosila 

58 godina a u kontrolnoj grupi prosječna starosna dob pacijenata je bila 61 
godina. Određivana je vidna oštrina pacijenata, promjene na prednjem 
segmentu su se evaluirale procjepnim biomikroskopom, očni tlak mjeren je 
aplanacionom tonometrijom , a evaluacija promjena na retini se radila 

direktnom oftalmoskopijom . Dobijeni podaci terapije alfa lipoičnom kiselinom, 
pratili su se na početku, šest mjeseci i godinu dana od početka uzimanja 
peroralno 300 mg alfa lipoične kiseline, koja se prva tri mjeseca uzimala dva 

puta dnevno u dozi od po 300 mg peroralno a kasnije čitavo vrijeme studije, 
jednom dnevno u dozi od 300 mg, peroralno.  

Rezultati: U radnoj grupi je bilo 10% pacijenata sa glaukomom u odnosu na 

kontrolnu grupu-40% pacijenata.  Katarakta je bila zastupljena u radnoj grupi u 

22% pacijenata a u kontrolnoj grupi 24% pacijenata je imalo kataraktu. 

Kombinacije glaukoma i katarakte, zajedno, u radnoj grupi je bilo 16% a u 

kontrolnoj grupi 10%  pacijenata. U radnoj grupi je nađeno 2 pacijenata je sa 
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ishemičnom atrofijom optičkog živca a 1 pacijent je imao episkleritis kao 
komplikaciju na prednjem segmentu oka.  

Zaključak: Značajna razlika ove dvije grupe u korist radne grupe pod terapijom 
ALA je potvrđena t-testom (t=4,452 df=49 P<0,05=0,000). Kontrolna grupa 

pacijenata bez terapije ALA, imala je vedi procenat komplikacija.  

Ključne riječi: Diabetes mellitus, alfa lipoična kiselina, katarakta, glaukom. 

 

Alpha lipoic acid in diabetes eye complication prevention 

Pavljaševid S¹, Sefid-Kasumovid S². 

¹ Eye Policlinic in Public Health Center, Tuzla, Bosnia and Herzegovina  

² Private Eye Clinic“Sefid“ Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

 

Aim: The aim of  this study is to indicate  possible influence of alpha lipoic acid  

(ALA) therapeutical effect in diabetes eye complications.  

Patients and methods:Patients data have been used from medical patients 

sheets from Eye Policlinic in Public Health Center Tuzla.The study was 

performed in one year and included 100 patients with diabetic retinopathy 

various types. Patients were divided in two groups: 50 patients with ALA 

therapy and 50 patients without (contol group). Age average was 58 years in 

group of patients with therapy and 61 years without. Visual aquity was 

controled and anterior eye segment changes, as well. Intraocular pressure was 

messured with aplanational tonometry  and retinal changes were evaluated 

with direct ophthalmoscopy. Therapeutical results were registrated in the 

begining, six months and one year from begining of ALA therapy wich was twice 

a day of 300 mg in first three months and was continuited with one a day of 

300 mg, perioral. 

Results: There was 10% patients with glaucoma in working group and in control 

group it was 40%. Cataract was diagnosed in 22% patients with ALA and 24% in 

control group. Glaucoma and cataract combination was presented in 16% in 

patients with ALA  and 10% in patients without ALA therapy. Two patients in 
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ALA therapy group were with optical nerve atrophy and 1 patient had anterior 

episcleritis.   

Conclusions: Significant difference between two groups was in benefit of 

patients group with ALA therapy which was confirm with t-test (t=4,452 df=49 

P<0,05=0,000). Control group without ALA therapy was with higher 

complications percentage. 

Key words: diabetes mellitus, alpha lipoic acid, cataract, glaucoma 
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9955..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
IImmee  ii  PPrreezziimmee::  EEddii  LLaaddaavvaacc  
EEmmaaiill::  eeddii..llaaddaavvaacc@@ppuu..tt--ccoomm..hhrr  
  
Dijabetički makularni edem - triamcinolon ili bevacizumab 
 
 Dijabetički makularni edem je jedan od najčešćih razloga gubitka vida kod 
dijabetičara. Kako se radi o oštećenju makularnoga areala, vrlo ga je teško liječiti, a danas se 
koriste i intravitrealni lijekovi kao jedna od metoda njegova liječenja. Radi se o inhibitorima 
upalne reakcije i to triamcinolonu (kortikosteroid) i bevacizumabu (anti-VEGF).  U našem 
radu ćemo prikazati učinak djelovanja i jednog i drugoga na makularni dijabetički edem sa 
osvrtom na vizus, intraokularni tlak te nalaz na OCTu prije i nakon intravitrealne aplikacije. 
Prikazat ćemo pacijente koji su liječeni u našoj ustanovi tokom tri mjeseca. Usporedbom oba 
lijeka, iako oba dobro djeluju na poboljšanje kod pacijenata sa dijabetičkim makularnim 
edemom, ipak dajemo prednost triamcinolonu zbog dužega održavanja poboljšanja.  
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9966..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
IImmee  ii  PPrreezziimmee::  VVjjeekkoossllaavv  DDoorrnn  
EEmmaaiill::  vvddoorrnn@@mmeeff..hhrr  
 

11.HOD, Primošten, Hrvatski sažetak za prijavu 

 

Srednjoeuropski korijeni hrvatske oftalmologije 

 

Vjekoslav Dorn, Vladimir Dugački 

Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta i 

Kliničkog bolničkog centra, Zagreb 

 

Uvod 

Do osnutka Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1917/18) i Klinike za očne bolesti (1922/23) Hrvati su 
studirali i specijalizirali na sveučilištima Austo-Ugarske monarhije i susjednih zemalja.  

Metode  

Biografski podaci prvih hrvatskih oftalmologa, njihovi nastupi u inozemstvu, publicirani radovi, izvješća 
sa stručnih sastanaka i kongresa, godišnji izvještaji, saţeci radova u referentnim publikacijama i dr. 
čine materiju i izvor podataka ovoga rada. 

Rezultati 

Ovdje se prikazuju prvi specijalistički educirani oftalmolozi Prvi je bio V. Lušić-Matković (Graz, Berlin, 
Paris) a zatim slijede: M.F. Müller (Beč), I. Šercer (Graz), K. Hühn (Beč,Prag), E. Treu (Prag), Al. 
Botteri (Beč, Innsbruck, Prag), V. Derkač (Lawow), I. Garofolo (Beč), A. Filipović (Budapest, Beč), J. 
Ćurin (Graz, Innsbruck, Prag ) , J. Štajduhar (Prag, Beč), Z. Niţetić (Prag, Berlin, Frankfurt), A. Španić 
(Beč, Prag, Budapest), A.Car (Beč), D.Šakić (Paris,Beč), A. Gardilčić (Beč,Prag), Ţ.Duţanec 
(Würzburg), T.Ivandić (Madrid,Salamanca, Erlangen) i drugi. Mnogi od njih bili su utemeljitelji klinika i 
profesori, osnivači očnih odjela i primariusi diljem Hrvatske. Tijekom specijalističke izobrazbe u 
inozemstvu ostvareni su stručni i profesionalni kontakti, kasnije produbljivani na stručnim sastancima, 
što se je odrazilo u članstvima  Njemačkog oftalmološkog društva, Austrijskog oftalmološkog društva i 
drugim profesionalnim udruţenjima.  

Zaključak 

Specijalistička izobrazba hrvatskih liječnika na poznatim oftalmološkim učilištima Srednje Europe, 
prijenos znanja na hrvatsko tlo, organizacija očnih odjela i klinika po srednjoeuropskom uzoru, nabava 
stručne i nastavne opreme, stručne literature iz Njemačke i Austrije, učešće na stručnim skupovima i 
kongresima te osobni kolegijalni i prijateljski kontakti, sve to, tijekom vremena, označava pripadnost 
hrvatske oftalmologije čuvenoj tradiciji srednjoeuropske oftalmologije .No, taj je transfer tekao i u 
obrnutom smjeru pa se ovdje ističu i doprinosi hrvatskih oftalmologa svjetskoj oftalmološkoj struci i 
znanosti. 
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11 HOD Primošten ENGl. za prijavu Summary 

 

Middle-European roots of Croatian Ophthalmology 

 

Vjekoslav Dorn, Vladimir Dugački 

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Clinical Hospital 

Center, Zagreb 

 

Introduction 

Until founding of Medical faculty in Zagreb (1917) and University Eye Clinic (1923), Croats 
studied at the universities in Austro-Hungarian monarchy and  neighboring countries. 

Methods 

 Biographies of the first croatian ophthalmologists, their appearence abroad, published 
works and reports, annual reports, summaries in reference books etc. were the material and 
sources for this work. 

Results 

Hera are presented the first professionally trained ophthamologists and the places where 
they were educated. As the first  was V. Lušić-Matković (Graz, Berlin, Paris)  and than 
follow: M.F. Müller (Vienna),I. Šercer (Graz), K. Hühn (Vienna, Prague), E.Treu (Prague), A. 
Botteri (Vienna, Innsbruck, Prague), V. Derkač (Łwow), I. Garofolo (Vienna), A. Filipović 
(Budapest, Vienna), J. Ćurin (Graz, Innsbruck,Prague), J.Štajduhar (Prague, Vienna ), Z. 
Niţetić (Prague, Berlin, Frankfurt), A. Španić (Vienna, Prague, Budapest), D. Šakić 
(Paris,Vienna), A. Gardilčić (Vienna,Prague),Ţ Duţanec (Würzburg), T. Ivandić 
(Madrid,Salamanca, Erlangen) and others. Many of them were founders of university 
departments, professors, founders of ophthalmic hospital wards and primary physitians 
throughout Croatia During the time of professional training abroad they realized 
professional contacts with colleagues ophthalmologists and later at professional meetings. 
Finally this was reflected in the membership of the German Ophthalmological Society, 
Austrian Ophthalmological Society and others. 

Conclusions 

Professional training of Croatian doctors at well-known ophthalmologic centers in Central 
Europe, knowledge transfer, organisation of eye clinics and departments of ophthalmology 
according to Central-European pattern, participation at professional meetings and 
congresses, as well as personal contacts make Croatian ophthalmology as a part of 
traditional Central-European ophthalmology. But, the transfer of knowledge went in the 
opposite direction, too. Contributions of croatian ophthalmologists to the general 
ophthalmologic profession and science are also emphasized here. 
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9977..  HHOODD  PPrriijjaavvaa  rraaddaa  
  
IImmee  ii  PPrreezziimmee::  SSaaššaa  KKoozzoommaarraa  
EEmmaaiill::  SSaassaa..KKoozzoommaarr@@xxnneett..hhrr  
 

 

HYPERLIPOPROTEINAEMIA( 2): RELATIVE RISK FOR GLAUCOMA 

SUBSTRACT  

 

Cilj: utvrditi relativan rizik u nastanku glaukoma kod bolesnika sa 

dislipidemijom/hiperlipoproteinemijom tj.koliko dislipidemija  kao sistemska bolest može biti 
povezana i u kojoj mjeri s glaukomskom optikoneuropatijom. 

 

Ispitanici i metode: radi se o intervencijsko-opservacijskoj kliničkoj studiji komparativnog 
tipa.Obuhvadena su 402 ispitanika pregledana u privatnoj poliklinici Oftalma u Splitu u periodu 2008.i 
2009.godine u dobi od 45 do 65 godina života.Svi ispitanici podjeljeni su po dijagnozi /glaukomski i 
neglaukomski bolesnici/,po dobnom razredu kao i po spolu/“što sličniji međusobno“/.“IZLOŽENA 
„skupina imala je 128 ispitanika/ A skupina ispitanici s glaukomom ili očnom hipertenzijom i 
dislipidemijom N= 51 te C skupina ispitanici s glaukomom ili očnom hipertenzijom bez dislipidemije 

N= 77 /. „KONTROLNA „ skupina imala je 274 ispitanika /B skupina ispitanika bez glaukoma ili očne 
hipertenzije sa dislipidemijom N = 83 te D skupina ispitanika bez glaukoma ili očne hipertenzije i bez 
dislipidemije N= 191.U zbroju je bilo 229 ženskih i 173 muška ispitanika. 

 

Rezultati:Relativan rizik u nastanku glaukoma kod ispitanika sa dislipidemijom je 1,32 puta vedi nego 
u ostale populacije.Da je vrijednost ispod 1 značilo bi da se radi o protektivnom faktoru.95%CI je 
1.00-1.74 p =0.05 .Najviša vrijednost IOP-a je u A skupini 19.3 mmHg +- 1.3 mmHg,najniža u D skupini 
15.2 mmHg +- 1.2.Kroz navedeno razdoblje kod dijela ispitanika  očna hipertenzija postala je 
verificirani glaukom.Ako se usporede glaukomski ispitanici i zdravi, oni se po dobi statistički ne 
razlikuju/t-vrijednost 0.38 ;df=400; te p=0.70/.Dobni razredi su : 1.razred 45-49 godine 2.razred 50-

54 god.3.razred 55-59 god.te 4.razred 60-65 godine.Navedeni dobni razredi ciljano su uzeti jer se 

obje bolesti (i dislipidemija i glaukom)najčešde javljaju u navedenoj životnoj dobi.Ispitanici koji se 
liječe od dislipidemije :37.50 % promjenom prehrane,načina života,tjelesnom aktivnošdu ...44.53 % 
medikamentno te 17.97 % ne koristi ništa.Zapaženo je da i po spolu među ispitanicima nije bilo 
statistički značajne rezlike /Chi = 0.20;df= 1 ;te p= 0.88/.Kod ispitanika A skupine uočava se 
vede,opsežnije propadanje vidnog polja nego kod ispitanika ostalih skupina. 

 

Zaključak:Ispitanici sa dislipidemijom imaju 1,32 puta vede šanse oboliti od glaukomske 
optikoneuropatije nego ostali ispitanici .Mogudi patofiziološki mehanizam bio bi slijededi: 
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dislipidemija-ateroskleroza-ateroskl.plak-adherencija trombocita te otpuštanje serotonina –
vazokonstrikcija arteriola –hipoperfuzija glave optičkog živca.Ista skupina pokazuje i najvišu  
vrijednost IOP-a(u odnosu na ostale) ,pogoršanje ispada u  vidnom  polju – što bi značilo da su 
pacijenti sa dislipidemijom i glaukomom značajno bolesnija skupina.(bez razlike po dobi i spolu 
ispitanika). 

 

Hyperlipoproteinemia: relative risk for glaucoma  

 

SUBSTRACT 

 

AIM: establish relative risk in glaucoma development at patients suffering from dyslipidemia / 

hyperlipoproteinemia, i.e. how much dyslipidemia as systematic disease can be connected with 

glaucoma optic neuropathy. 

 

Patients and methods: Intervention - observation clinical study, comparative type. 402 patients were 

included in study. Patients were examined in private clinic Oftalma in Split through 2008 and 2009, 

aged 45- 65. Patients were separated in two groups by diagnose (glaucoma and glaucoma free 

patients), by age groups (to assure maximum similarity), by gender. EXPOSED group included 128 

patients/ A group, with glaucoma/eye hypertension and dyslipidemia N=51; C group patients with 

glaucoma/eye hypertension without dyslipidemia N=77. CONTROL group included 274 patients / B 

group glaucoma free patients/ eye hypertension with dyslipidemia, N=83; D group included 

glaucoma free/dyslipidemia free patients N= 191; in total 229 female and 173 male patients.  

 

RESULTS:  

Relative risk in glaucoma development with patients having dyslipidemia is 1,32 times higher than in 

the rest of the population. If the value was under 1, than it would be considered to be protective 

factor.  

 

95 % CI was 1.00-1.75; p=0.05. Highest value of IOP was in A group 19.3 mmHg+- 1.3mmHg, and the 

lowest in D group 15.2 mmHg +- 1.2 

 

During the study in part of the patients eye hypertension developed in verified glaucoma. Patients 

with glaucoma and healthy ones did not differ statistically in age group t-value 0.38; df=400; and 

p=0.70. Age groups were: 1st group 45-49 years, 2nd group 50-54 years, 3rd 55-59, 4th 60-65. Age 

groups were established on purpose in this way because both diseases (dyslipidemia and glaucoma) 
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occur the most often in the mentioned age groups. Patients were treating dyslipidemia: 37.50 % 

changed lifestyle (increased physical activity, diet), 44.53 % took drugs, 17.97 % no treatment.  

 

Patients did not differ statistically in gender /Chi-square=0.20; df=1; p=0.88/.  

A group had more significant loss in field of sight compared with the other groups.  

 

CONCLUSUION:  

Patients with dyslipidemia had 1,23 times higher chances on developing glaucoma optic neuropathy 

compared with the other groups. Possible pathophysiological mechanism could be explained in the 

following way: dyslipidemia-atherosclerosis- atherosclerotic plaque- platelet adherence- serotonin 

release- arterioles vasoconstriction- optic nerve hypoperfusion. Same group showed highest IOP 

(compared to other groups), deterioration in the field of sight- this implicates that the patients with 

dyslipidemia and glaucoma are significantly affected group (no difference shown in relation to the 

gender and age group). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


