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Resumo 
 
 
Objetivos: Este estudo contém cinco objetivos:  

1. Realizar uma revisão atualizada do uso de corantes vitais em cirurgia ocular.  

2. Apresentar os mecanismos de toxicidade retiniana por indocyanine green.  

3. Avaliar a capacidade de novos corantes de tingir tecidos oculares. 

4. Investigar a toxicidade retiniana de seis novos corantes em um modelo animal.  

5. Introduzir um novo instrumento para tingir a membrana limitante interna, o 

Vitreoretinal Internal Limiting membrane Color Enhancer “VINCE”. 

Materiais e Métodos:  

1. A literatura médica de 1993 a 2009 foi revisada para fornecer um sumário 

atualizado do conhecimento sobre o uso cirúrgico de corantes vitais para a cirurgia 

ocular.  

2. Um estudo na literatura de 1998 a 2009 foi realizado para esclarecer os 

mecanismos da toxicidade depois da injeção intravítrea do indocyanine green.  

3. Inicialmente, treze corantes foram usados na concentração de 0.05% e 0.5%: light 

green, fast green, methyl violet, crystal violet, congo red, eosin Y, sudan black B, 

evans blue, brilliant blue, bromophenol blue, methylene blue, toluidine blue e 

indigo carmine. Os corantes foram aplicados sobre a cápsula anterior, durante um 

minuto, para a execução da capsulorrexis em 96 olhos de porcos post-mortem. O 

vítreo foi removido manualmente e inserido, por um minuto, em solução de 2 ml 

contendo cada um dos corantes em um frasco. Os corantes foram aplicados sobre a 

membrana limitante interna durante um minuto, para realização de sua dissecção, 
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seguido de exame de histologia. Na segunda etapa do procedimento, seis corantes 

foram selecionados; light green, fast green, bromophenol blue, brilliant blue, 

indigo carmine e evans blue para experimentos com olhos humanos cadavéricos, 

com metodologia semelhante.  

4. Após a seleção de seis corantes, 90 coelhos foram utilizados para a realização dos 

experimentos de toxicidade retiniana. Uma quantidade de 0.05 ml com 0.5% ou 

0.05% de light green, fast green, evans blue, brilliant blue, bromophenol blue e 

indigo carmine foi injetada na cavidade vítrea. Exame clínico, angiografia 

fluoresceínica, histologia com microscopia de luz e microscopia eletrônica de 

transmissão foram realizados no dias 1 e 7.  

5. Um novo pincel foi construído a partir de um instrumento backflush modificado, 

contendo um compartimento de silicone descartável com o corante. 

Resultados:  

1.  Trypan blue é o principal corante para a visibilidade da cápsula anterior, mas 

bromophenol blue, brilliant blue e indocyanine green são alternativas em estudo. 

Indocyanine green, trypan blue, brilliant blue e triamcinolone acetonide são os 

principais corantes usados para a cromovitrectomia. O perfil de segurança dos 

corantes vitais encontra-se controverso até o momento.  

2.  A maior parte dos experimentos em animais e dos estudos clínicos indicou que a 

toxicidade retiniana é dependente da dose utilizada. Os principais mecanismos de 

toxicidade postulados após injeção intravítrea por indocyanine green são:  

a)  Osmolaridade de soluções de indocyanine green;  

b) Lesão direta causada pela molécula de indocyanine green;  
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c) Modificação bioquímica na membrana limitante interna;  

d) Íons; 

e) Toxicidade de indocyanine green potencializada pela luz;  

f)    Produtos de decomposição da solução de indocyanine green.  

3.  Em olhos de porcos, 0.5% de toluidine blue, evans blue, light green, sudan black, 

crystal violet, fast green, methyl violet, indocyanine green, brilliant blue e 

bromophenol blue promoveram uma moderada coloração na cápsula anterior, 

entretanto, o trypan blue demonstrou forte afinidade. A coloração da membrana 

limitante interna com 0.5% de methyl violet, crystal violet, brilliant blue e sudan 

black induziram forte coloração. Methyl violet, crystal violet, sudan black, 

toluidine blue e methylene blue causaram lesão histológica em retinas de porcos. O 

vítreo ficou moderadamente corado com 0.5% de congo red, crystal violet, fast 

green, eosin Y, methylene blue, toluidine blue, brilliant blue, bromophenol blue e 

methyl violet, e fortemente com light green e evans blue. Em olhos cadavéricos, 

0.5% de evans blue, light green e bromophenol blue causaram uma coloração 

moderada da membrana limitante interna, mas brilliant blue e indocyanine green 

promoveram forte tingimento. O vítreo foi moderado ou fortemente corado por 

todos os corantes. A cápsula anterior foi fortemente corada por 0.5% de light green 

e bromophenol blue. Membranas epirretinianas demonstraram forte afinidade a 

0.5% de evans blue.  

4.  A angiografia fluoresceínica mostrou alterações focais na fluorescência por 

eventual lesão do epitélio pigmentado da retina nos olhos submetidos à aplicação 

de 0.5% de evans blue. Microscopias de luz e eletrônica revelaram alterações 
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retinianas mais marcantes na retina externa com evans blue, light green e 

bromophenol blue. A injeção de brilliant blue a 0.5% causou alterações focais 

específicas nos fotorreceptores. Light green a 0.5% causou vacuolização difusa de 

células bipolares, após 1 e 7 dias. Injeção de evans blue a 0.5% resultou em perda 

significativa do número de células neurorretinianas no exame de 7 dias (P <0.05). 

O eletrorretinograma mostrou latência prolongada e diminuição da amplitude em 

olhos injetados com 0.5% de evans blue, light green, brilliant blue e bromophenol 

blue.  

5. O VINCE permitiu a pintura seletiva da membrana limitante interna e membrana 

epirretiniana nos olhos de animais enucleados, enquanto as regiões centrais da 

mácula e retina periférica permaneceram sem contato com o corante no 

peroperatório. 

Conclusões: Os novos corantes brilliant blue, bromophenol blue, fast green e light green 

coram a membrana limitante interna. As membranas epirretinianas podem ser muito bem 

coradas com light green, fast green, bromophenol blue e evans blue. Todos os corantes 

possuem boa afinidade com o vítreo. Os corantes vitais fast green, light green, índigo 

carmine, bromophenol blue e brilliant blue, na dose baixa de 0.05%, demonstraram boa 

biocompatibilidade retiniana. O VINCE pode ser utilizado para minimizar a quantidade de 

corante aplicado sobre a superfície retiniana. O uso cirúrgico de novos instrumentos e 

corantes vitais na cirurgia ocular representam uma nova e importante área de investigação 

científica que permitem aprimorar os resultados cirúrgicos. 
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Corantes vitais são usados como adjuvantes de métodos diagnósticos e 

técnicas cirúrgicas em várias especialidades médicas como a oncologia, gastroenterologia e 

oftalmologia.1, 2  Nas cirurgias oculares vitreorretinianas e de catarata, os corantes vitais 

são excelentes instrumentos auxiliares. Nos últimos anos, o uso intraoperatório do trypan 

blue durante a cirurgia de catarata tem facilitado a observação da cápsula anterior do 

cristalino, permitindo uma melhor execução da manobra de capsulorrexis.3 Recentemente, 

na Europa, o patent blue também foi autorizado para cirurgia do cristalino. Corantes vitais 

como indocyanine green, infracyanine green e brilliant blue são capazes de tingir a 

membrana limitante interna, ao passo que trypan blue e triamcinolone acetonide podem ser 

muito úteis para a observação das membranas epirretinianas gliais e do corpo vítreo, 

respectivamente.4 A aplicação intraoperatória de corantes vitais foi recentemente indicada 

para cirurgias oculares de outros tecidos como córnea, conjuntiva, trabeculado e órbita.5-7  

Esta dissertação tem como o objetivo criar uma compilação atualizada do 

conhecimento do uso cirúrgico de corantes vitais na cirurgia ocular, com ênfase nas 

contribuições pessoais do autor sobre as propriedades dos novos corantes e instrumentos 

para cirurgia vitreorretiniana, assim como descrever os novos instrumentos e as técnicas 

cirúrgicas de aplicação, indicações, benefícios e complicações.  

1.1. Corantes vitais: bioquímica e farmacologia 
 

Por definição, o termo vital staining refere-se à coloração de células ou 

tecidos vivos.8 Quando vital staining é feito em um ser vivo, ele também pode ser chamado 

intravital staining, enquanto supravital staining pode ser definido como a aplicação de 

corantes em células ou em tecidos vivos recentemente retirados de um ser vivo. Os 
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corantes vitais podem ser classificados segundo o seu pH, solubilidade, fonte, e 

propriedades de tingimento. Sua classificação química será apresentada nesta parte da 

dissertação. A tabela 1 descreve as propriedades químicas, físicas e farmacológicas dos 

corantes vitais na natureza, medicina, e suas implicações para a cirurgia ocular.  

Corantes azos são um grupo químico de corantes contendo um grupo 

químico azo (-N=N-), ligando benzeno, naftaleno ou anéis heterocíclicos aromáticos. Os 

corantes azo geram cores de intensidade brilhantes. As suas principais vantagens são seu 

excelente custo-benefício, e na sua grande oferta e disponibilidade. Os três corantes de azo 

aplicados em cirurgias oculares são o trypan blue, o evans blue e o janus green. A figura 1 

demonstra a fórmula química dos corantes como trypan blue, evans blue e janus green. O 

trypan blue pode ser encontrado comercialmente, com o nome de Membrane Blue® 

(trypan blue 0.15%, DORC International, Zuidland, Netherlands) para cirurgia 

vitreorretiniana; Azul de tripan (azul tripan 0.1%, Ophthalmos, São Paulo, Brazil), Vision 

Blue® (trypan blue 0.06%, DORC International, Zuidland, Netherlands), ou Blurhex 

(trypan blue 0.1%, Pharma Ltd., Chennai, India) para cirurgia de catarata. Tanto 

Membrane blue® como Vision blue® são oferecidos em uma solução líquida que contém 

sais de sódio e água.9 
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Grupo 
químico Corante Fórmula 

química 
Peso 

molecular 
Características 

bioquímicas 
comuns 

Fonte 
Aplicação 

na natureza 
e biologia 

Aplicação em 
medicina 

Cg 
ocular 

Aplicação atual 
em 

oftalmologia 
Aplicação em 
cirurgia ocular 

Nome comercial 
em Oftalmologia 

Evans blue C34H24N4N
a4O14S4 980 Sintética 

Sistema de 
forte 

fragrância 
aromática 

Marcador em cgs e 
para determinação 

do volume da 
circulação 
sanguínea 

2005 Cirurgia ocular 
experimental Cromovitrectomia - 

Trypan blue C34H24N6N
a4O14S4 960 Sintética 

Marcador de 
morte celular 

em 
preparações 
histológicas 

Coloração do 
sistema renal e 
prevenção de 

apoptose 

1998 

Supravital. 
Reconhecimento 

da viabilidade 
celular endotelial 

corneana na 
keratoplastia e 
cirurgia ocular 

Catarata, Orbita, 
Estrabismo, 
Conjuntival, 
Corneana, 
Glaucoma, 

Cromovitrectomia 

Membrane blue, 
Vision blue Azo 

Janus green C30H31N6C
l 511 

Grupo químico azo  
(-N=N-) ligando 

benzeno, naftaleno 
ou anéis 

heterocílicos 
aromáticos; cores 
fortes e intensas 

Sintética Preparações 
histológicas Micologia - 

Supravital. 
Reconhecimento 

da viabilidade 
celular endotelial 

corneana na 
keratoplastia 

Corneana - 

Methylene 
blue 

C16H18ClN
3S 319 Sintética Preparações 

histológicas 

TFD, 
cromoendoscopia, 

dissecção 
linfonodos 

2006 
Cirurgia ocular, 

biópsia 
neoplasias 

Orbita e 
palpebral - 

Tiazinicos 

Toluidine 
blue 

C15H16N3S
Cl 305 

Pequenas e 
catiônicas moléculas 
contendo cromóforo 
chamado thiazinium; 

Compostos 
orgânicos com anel 

de 4 carbonos, 1 
nitrogênio 1 sulfúrico 

Sintética Preparações 
histológicas 

Detecção de lesões 
suspeitas orais 

mucosas, 
cromoendoscopia 

2006 
Cirurgia ocular, 

biópsia 
neoplasias 

Conjuntiva - 

Indigoide Indigo 
carmine 

C16H8N2Na
2O8S2 466 Contém grupo 

químico carbonílicos Natural 

Preprações 
em tecidos 
biológicos 
com ótima 

afinidade por 
colágeno 

Cromoendoscopia 
e tracer 

angiográfico 
- Cirurgia ocular 

experimental Cromovitrectomia - 

Fast green C37H34N2N
a2O10S3 808 Sintética Marcador neuronal - Cirurgia ocular 

experimental 
Cápsula anterior, 
Cromovitrectomia - 

Light green C37H34N2N
a2O9S3 792 Sintética 

Preparações 
histológicas, 

afinidade 
forte por 
colágeno Marcador biológico - Cirurgia ocular 

experimental Cromovitrectomia - 

Bromophenol 
blue 

C19H10Br4
O5S 670 Sintética Eletroforese 

de proteínas 

Visualização de 
tumores cerebrais 

em animais 
2006 Cirurgia ocular Cápsula anterior, 

Cromovitrectomia - 

Brilliant blue C47H48N3S
2O7Na 854 Sintética 

Indicado 
ácido-base, 
eletroforese 
proteínas 

Marcador neuronal 2006 Cirurgia ocular Cromovitrectomia 
Brilliant peel® 
(Fluoron/Geuder, 

Heidelberg, 
Germany) 

Gentian 
violet 

C25H30ClN
3 407 Sintética Preparações 

histológicas 

Tratamento de 
queimaduras 

cutâneas graves 
2000 

Cirurgia ocular, 
marcador 

corneano e 
conjuntival 

Cápsula anterior - 

Amino di e 
tri-

arilmetano 

Patent blue C27H31N2N
aO6S2 582 

Grupo químico 
amino, fortes 

propriedades de 
corantes por 

propriedades físico-
químicas como carga 
elétrica e a presença 

de bases 

Sintética 
Indicador de 

fungos in-
vitro 

Remoção de 
linfonodos em 

cirurgia oncológica 
2006 Cirurgia ocular Cápsula anterior, 

Cromovitrectomia 

Blueron® 
(Fluoron/Geuder, 

Heidelberg, 
Germany) 

Indocyanine 
green 

C43H47N2N
aO6S2 775 Sintética Terapia 

fotodinâmica (TFD) 2000 

ICG-Pulsion® 
(Pulsion Medical,  

Germany, 25, 50 mg 
vials); ICV 

Indocianina 
Verde® 

(Ophthalmos, Brasil; 
5, 25, 50 mg vials); 
Diagnogreen® 
(Daiichi Pharma.,  
Japão; 25mg vial); 

IC-Green® (Akorn,  
USA; 25 mg vial) 

Cianinas 

Infracyanine 
green 

C43H47N2N
aO6S2 775 

Grupo -CH=ligado a 
dois aneis 

heterociclicos 
contendo nitrogenio; 
Faz parte do grupo 

polimetinas; 
Propriedades 
amphiphilicas 

Sintética; 
sem iodo 

Sensitizante 
em fotografia 
ou indústria 

têxtil 

Diagnóstico por 
imagem em figado; 
TFD em pacientes 
com alergia a iodo 

2002 

Cirurgia ocular, 
Diagnóstico de 

doencas da 
retina 

Cromovitrectomia
, Cápsula anterior 

Infracyanine® 
(Laboratoires SERB, 

Paris, France) 

Fluorescein C20H12O5 332 Sintética 

Marcador 
fluorescente 
em reacoes 

químicas 

Sorologia; Laser; 
Marcador 1978 

Cirurgia ocular, 
Diagnóstico de 

doencas da 
retina 

Cromovitrectomia - 

Xantenos 

Rhodamine C28H31N2
O3Cl 479 

Compostos 
organicos 

heterociclicos; 
Fortemente 

fluorescentes Sintética Agente 
básico 

Marcador biológico, 
tecidual, 

fluorescente 
2007 Cirurgia ocular Cromovitrectomia - 

Anthra-
quinona Alizarin red C14H8O4 240 Originado da raiz de 

plantas madder 

Sintética 
ou 

Natural 

Supravital; 
Deteccao de 

calcio em 
colorimetria 
laboratorial 

Avaliação da 
presenca de 

cristais de cálcio 
fosfato no líquido 

sinovial 

1981 

Avaliação pré-
operatória da 
viabilidade de 

células 
corneanas 

Corneana - 

Tabela 1. Características bioquímicas, físicas, farmacológicas, e de coloração dos corantes vitais usados em cirurgia ocular. Cg= 

cirurgia. 
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Figura 1. Estrutura química do trypan blue. O corante é derivado da estrutura denominada 
tolidina em associação com várias bases isoméricas e fórmula química de 
C34H24N6Na4O14S4. 
 

Corantes de tiazina são moléculas pequenas e catiônicas contendo o 

cromóforo chamado thiazinium. Methylene blue é um corante de tiazina que apresenta 

anéis aromáticos heterocíclicos, já utilizado na oftalmologia em cirurgias da órbita e da 

pálpebra.10 Toluidine blue é um composto químico metacromático azul que tem sido eficaz 

na cirurgia oftálmica quando usado para o tingimento de tumores da conjuntiva.6 

Os corantes de arilmetano pertencem a um grupo químico de corantes 

que possuem um carbono ligado a dois benzenos, uma metade de N ou O, e um grupo 

amino. Gentian violet, também conhecido como crystal violet ou methyl violet, é um 

arilmetano catiônico solúvel em água, usado na oftalmologia para a observação de cápsula 

anterior, além de também ser um demarcador do tecido corneano e conjuntivo.11 Brilliant 

Blue, também chamado de acid Blue ou coomassie, recebeu aprovação em 2007 para uso 

intraocular na Europa sob o nome comercial Brilliant peel® (Fluoron/Geuder, Ulm, 

Germany).12 Bromophenol blue é um corante vital do grupo de hidroxitriarilmetano usado 

frequentemente como marcador biológico. Para a cirurgia ocular, a sua coloração azul 

escura pode representar uma vantagem tanto para a cirurgia de catarata quanto para a 

vitreorretiniana, embora nenhum produto disponível comercialmente contendo 
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bromophenol blue esteja ainda disponível. O corante arilmetano, chamado patent blue, foi 

certificado em 2003 na Europa para uso na coloração da cápsula do cristalino durante a 

cirurgia de catarata, sendo encontrado em uma solução pronta para uso na concentração de 

0.24% sob o nome comercial de “Blueron®” (Fluoron/Geuder, Ulm, Germany).13, 14  

Cianina é uma classe de corantes que contêm um grupo -CH = ligado a 

dois anéis heterocíclicos com nitrogênio; o grupo químico cianina faz parte de um grande 

grupo de corantes chamados polimetina. Os corantes de cianina são compostos orgânicos 

altamente coloridos, frequentemente usados para aumentar a variedade de comprimentos 

de onda da luz. Indocyanine green é um corante do grupo tricarbocianino aniônico com 

propriedades ambivalentes, pois ele pode se ligar tanto a elementos celulares quanto a 

acelulares em tecidos vivos (Figura 2).15 Indocyanine green é encontrado comercialmente 

sob os seguintes nomes: “ICG-Pulsion®” (Pulsion Medical Systems, Munich, Germany, 

vidros de 25 mg e 50 mg); “ICV Indocianina Verde®” (Ophthalmos, São Paulo, Brasil, 

vidros de 5, 25 e 50 mg); “Diagnogreen®” (Daiichi Pharmaceutical, Tóquio, Japão, 

vidros de 25 mg); “IC-Green®” (Akorn Inc, Buffalo Grove, Estados Unidos, vidros de 25 

mg). O produto comercial final do corante indocyanine green contém iodo na concentração 

aproximada de 5% que, provavelmente, representa resíduos do processo de síntese de 

corante, pois sua estrutura química não contém iodo.16 Recomenda-se que indocyanine 

green seja inicialmente diluída na água destilada antes da diluição na solução salina, 

devido ao maior risco de precipitação na solução salina. Indocyanine green é um agente de 

contraste muito útil em angiografia para permitir a observação de vasos sanguíneos e 

tecidos corioretinianos, apesar de permanecer como substância off-label para a aplicação 

na cirurgia ocular, mesmo com sua recente popularidade. 
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Figura 2. Indocyanine green é um corante tricarbocyanine com fórmula molecular 
C43H47N2NaO6S2. A estrutura química do corante é complexa, composta pela junção de 
dois anéis químicos semelhantes, que confere propriedades ambivalentes ao corante. O 
corante se liga a moléculas hidro- e lipossolúveis.  
 

Infracyanine green é um corante verde com a mesma fórmula química do 

indocyanine green, sendo encontrado comercialmente sob o nome “Infracyanine®” 

(Laboratoires SERB, Paris, France; vidros de 25 mg). O corante infracyanine green possui 

duas diferenças farmacológicas em comparação com indocyanine green: ele não contém 

iodo na solução final e recomenda-se sua diluição em glicose 5%, gerando uma solução 

isoosmótica. Para a cirurgia ocular, o infracyanine green é um agente de contraste 

conveniente, pois evita contato de tecidos com o iodo.12,17 

A molécula de xantene é a base de uma classe interessante de corantes 

com o mesmo nome da molécula. Por exemplo, fluorescein, eosin e rhodamine são obtidos 

a partir desta estrutura química. Os corantes de xantene tendem a ser fluorescentes, 

podendo sua cor variar entre o amarelo à cor de rosa, podendo até mesmo apresentar 

tinturas brilhantes vermelhas ou azuladas.4 Fluorescein é um xantene fluoróforo com alta 
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propriedade de fluorescência, apresentando um máximo de absorção em 494 nm e emissão 

em 521 nm na água. O sódio de fluorescein é usado extensivamente como um instrumento 

de diagnóstico no campo da oftalmologia, enquanto que, para a cirurgia ocular, o composto 

avermelhado escuro, na forma de sódio ou sais diacetatos, é eficaz no tingimento do gel 

vítreo.18,19 

Alizarin red é um corante vermelho originalmente extraído da raiz de 

plantas Rubia tinctorum e que, partir do século XIX, iniciou a ser produzido 

sinteticamente. Na oftalmologia, alizarin red foi usado para colorir a membrana de 

Descemet, e distinguir bordas de células viáveis e não viáveis na avaliação pré-operatória 

do transplante corneano. Entretanto, a aplicação do alizarin red tem sido, até o momento, 

limitada a estudos de laboratório.20 

Corticosteróide é um grupo de hormônios naturalmente produzidos no 

córtex adrenal. Drogas sintéticas com efeito de corticosteróide são usadas no tratamento de 

várias doenças oculares, incluindo alguns agentes como dexamethasone, ou triamcinolone 

ou fluormetholone. O triamcionlone acetonide é um corticosteróide insolúvel sintético, ao 

passo que o fluormetholone acetonide é um glicocorticóide sintético fluorado. Na cirurgia 

ocular, tanto o triamcionlone acetonide quanto o fluormetholone acetonide têm 

demonstrado grande afinidade ao gel vítreo.21 

1.2. História do uso de corantes vitais na Medicina e 
Oftalmologia 
 

Os corantes tem desempenhado um papel fundamental na história da 

civilização humana moderna. O livro "Treason's Peace - German Dyes e American Dupes" 
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de Howard Watson Ambruster (1947) apontou a indústria de corantes como principal 

causa das Guerras Mundiais I e II.22  O desenvolvimento de corantes também influenciou 

muito a Medicina antiga e moderna. Por exemplo, antes do século XIX, o neuroanatomista 

espanhol Santiago Ramón y Cajal usou corantes químicos para tingir e definir discretas 

áreas fisiológicas e anormais no cérebro. O pai da imunologia e pioneiro da quimioterapia, 

Paul Ehrlich, demonstrou fascínio para com a afinidade de tinturas a tecidos e sua reação 

química subjacente, o que resultaria depois na principal base da formulação de alguns 

princípios fundamentais da imunologia. No ano de 1906, foram introduzidos pela primeira 

vez meios de contraste no campo de radiologia para identificação de vasos sanguíneos e 

órgãos.23 O uso de agentes de contraste ganhou mais popularidade nas últimas décadas, 

pois eles permitiram a observação exata e detalhada de tecidos doentes em seres vivos. 

Recentemente, gastroenterologistas, oncologistas e neurocirurgiões começaram a aplicar 

corantes vitais no intraoperatório para identificação de tumores translúcidos, inflamações 

ou tecidos escoriados.1-2,4 

Na oftalmologia, os corantes vitais têm sido usados há algum tempo 

como agentes adjuntos para exames diagnósticos. Por exemplo, o corante de fluorescein 

pode ser colocado na superfície corneana para identificar áreas com epitélio lesado, 

enquanto rose bengal pode tingir de maneira efetiva sobras celulares e células epiteliais 

danificadas.24 No campo do diagnóstico retiniano, sodium fluorescein e indocyanine green 

podem ser injetados endovenosamente para observação e contraste de vasos sanguíneos e 

tecidos. 
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1.3. Base lógica do uso de corantes vitais nas cirurgias oculares 
 

Uma das dificuldades mais notáveis na cirurgia de catarata moderna foi o 

reconhecimento da cápsula anterior do cristalino para executar a capsulorrexis contínua 

anterior nos casos de cataratas brancas ou negras. É crucial que a capsulorrhexis seja 

contínua em casos de cirurgia de catarata que necessitam de uma energia de 

facoemulsificação mais intensa, assim como de uma maior manipulação da bolsa capsular. 

Para resolver a visibilidade ruim da cápsula anterior em alguns pacientes na cirurgia de 

catarata, o uso de corantes vitais como adjuvantes foi inicialmente introduzido em 1993, 

sendo seguido por muitos estudos clínicos e de consequente aceitação da comunidade 

científica.3,4,25-27 

A cromovitrectomia, ou seja, a aplicação de corantes para coloração de 

tecidos pré-retinianos durante a cirurgia vitreorretiniana, foi realizada devido à dificuldade 

na observação de vários tecidos finos e translúcidos na interface vitreorretiniana, como a 

membrana limitante interna, membrana epirretiniana, ou do córtex vítreo. Na cirurgia 

vitreorretiniana para tratamento de buracos da mácula, a remoção da membrana limitante 

interna pode permitir maiores taxas de fechamento.28 Contudo, a retirada cirúrgica 

incompleta ou traumática da membrana limitante interna pode levar ao dano retiniano 

anatômico e funcional, manifestado clinicamente, por exemplo, por defeitos do campo 

visual ou epitélio pigmentado retiniano.16,29  Estas complicações na manobra de remoção 

da membrana fortalecem a utilização de técnicas alternativas como gás intravítreo ou o uso 

de corantes.30-32  O uso de corantes vitais durante a vitrectomia pode prevenir 

complicações oculares relacionadas à remoção da membrana limitante interna.  



Introdução     11 
 

 
 

O vítreo e as membranas epirretinianas gliais também se tornaram novos 

alvos para a aplicação de corantes vitais durante a vitrectomia via pars  plana.16, 21 Os 

corantes permitem melhor observação de membranas epirretinianas durante a vitrectomia 

em casos de vitreorretinopatia diabética proliferativa, de membranas epirretinianas 

idiopáticas, edema macular cistóide, e da proliferação vitreorretiniana.4,33 Corar as 

membranas pode minimizar o trauma mecânico durante o procedimento de exérese das 

mesmas, pois permite o reconhecimento de sua extensão completa, e facilita a criação de 

um plano de clivagem com mais segurança. 

Finalmente, a natureza incolor e translúcida do gel vítreo muitas vezes 

prejudica a sua identificação durante a cirurgia vitreorretiniana. O vítreo e particularmente 

a hialóide posterior desempenha um papel muito ativo e importante em várias doenças, 

incluindo buraco macular, edema macular de etiologias variadas e retinopatia diabética.34,35 

Na cirurgia vitreorretiniana, a retirada completa do gel vítreo pode influenciar os 

resultados cirúrgicos, permitir melhora da visão e prevenir a recidiva das alterações da 

interface. 

Outros tecidos oculares apresentam natureza semitransparente e são 

portanto difíceis de observar no período intraoperatório. Os tecidos da córnea podem ser 

afetados por doenças graves que são tratadas com sucesso por modernas técnicas 

cirúrgicas.36-38 Entretanto, em várias situações, a propriedade semitransparente e 

translúcida da córnea e as suas camadas celulares pode prejudicar o uso apropriado de uma 

determinada técnica cirúrgica. Inicialmente, o uso de corantes vitais na cirurgia corneana 

era apenas indicado para avaliar a viabilidade de células endoteliais.39  Recentemente, o 
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desenvolvimento de novas técnicas de transplante corneano ampliou a utilidade 

intraoperatória de corantes vitais. A coloração intraoperatória da córnea permite uma 

melhor observação das células endoteliais, incisões corneanas, estroma corneano ou 

membrana de Descemet, melhorando os resultados cirúrgicos.40-42  

A utilização de corantes nas diferentes técnicas cirúrgicas de glaucoma 

foi introduzida em 2006.43 Durante a cirurgia de glaucoma é difícil observar a função de 

drenagem da bolha subconjuntival, além disso, antimetabólitos, como por exemplo a 

mitomicina, são fornecidos em soluções translúcidas de difícil identificação durante o 

período intraoperatório.43-45 Por isso, as principais aplicações de corantes biológicos na 

cirurgia de glaucoma envolvem a avaliação da passagem de fluido da câmara anterior pela 

bolha conjuntival do glaucoma, e a coloração de agentes antimetabólitos durante a 

trabeculectomia.46  

Vários tecidos ou tumores extraoculares podem ser difíceis de serem 

identificados durante a cirurgia orbitária. Entidades inflamatórias e lesões neoplásicas 

conjuntivais muitas vezes se manifestam como estruturas semitransparentes, dificultando 

sua diferenciação do tecido normal. Além disso, lesões benignas como o pterígio ou cistos 

conjuntivais podem infiltrar a conjuntiva normal circundante. O fechamento 

intraoperatório cuidadoso de todas as camadas de tecidos pode reduzir o risco de várias 

complicações, como a extrusão de implantes integrados orbitários ou de cistos 

conjuntivais. Portanto, as principais aplicações de corantes vitais na cirurgia de órbita 

incluem a identificação intraoperatória de várias camadas epibulbares e tecidos durante a 

enucleação, identificação de margens de tumores conjuntivais, a observação de espaços 
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cistóides ou tumores dermóides, assim como isolamento de gordura dentro de 

compartimentos teciduais.6,10,47 

1.4. Uso de corantes vitais na cirurgia de catarata 
 

Na cirurgia de catarata, o uso intraocular de corantes vitais foi 

introduzido para melhorar a observação da cápsula anterior do cristalino. Em 1993, um 

artigo relatou o uso de fluorescein sodium para uma melhor identificação capsular durante 

capsulorrexis em uma catarata madura.25 Neste relato, fluorescein sodium foi instilado 

embaixo da cápsula do cristalino em uma câmara anterior preenchida por viscoelástico. Em 

1998, Horiguchi et al. publicaram vinte casos de pacientes com cataratas brancas maduras 

que foram submetidos à coloração da cápsula anterior com 0.5% indocyanine green.48  Em 

1999, Melles et al. publicaram um artigo sobre a utilização do corante 0.1% trypan blue 

para corar a cápsula anterior em uma série de trinta pacientes com catarata madura.49 Nessa 

pesquisa, não houve evidência clínica de complicações como, por exemplo, inflamação ou 

danos ao endotélio da córnea. Estudos de laboratório apoiaram a eficácia e a segurança 

tanto do indocyanine green quanto do trypan blue como agentes na identificação da 

cápsula anterior.3,4,51 Apoiado por essa vasta experiência, do final da década de 90, o 

trypan blue 0.06% recebeu aprovação para uso intraocular e tem sido distribuído 

internacionalmente, com ampla aceitação da comunidade científica.3,49,50 O uso de outros 

corantes como crystal violet, bromophenol blue e brilliant blue para corar a cápsula 

anterior, durante a cirurgia de catarata, também tem sido relatado.11,52, 53 

A técnica habitual para a coloração da cápsula durante a cirurgia é 

infundir corante na câmara anterior com uma seringa com corante acrescido de ar após 
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paracentese. Modificações desta abordagem incluem o uso de viscoelásticos como 

adjuvantes ou solventes, ou a instilação da solução com corantes sem adjuvantes. Corar a 

cápsula anterior do cristalino passou a representar um dos avanços mais importantes no 

tratamento cirúrgico de cataratas complicadas.3   

1.5. Uso de corantes vitais na cirurgia vitreorretiniana 
 

Lobeck e colaboradores executaram a primeira aplicação intravítrea de 

corantes vitais para enxergar estruturas pré-retinianas em 1932.54 Desde então, vários 

pesquisadores analisaram a utilização de corantes biológicos por meio da via endovenosa, 

subrretiniana, e intravítrea para identificar tecidos e estruturas vitreorretinianas durante o 

século XX (Tabela 2).23 Um trabalho importante realizado por Kutschera, em 1969, 

mostrou que, entre vários corantes, o patent blue forneceu excelente reconhecimento de 

tecidos retinianos na terapia de descolamento de retina, quando injetado dentro do vítreo.55  

Cirurgião Ano Corante Via de administração Indicação – observação 

Lobeck 1932 India Ink Intravítrea Coróide importante para drenagem do fluido subretiniano 

Sorsby  1939 Fast green Endovenosa Boa identificação das roturas retinianas 

Hruby 1946 Methylene blue Subretiniana Sem confirmação de drenagem do fluido subretiniano 

Black 1947 Methylene blue Subretiniana Sugeriu que a via subretiniana pode ser tóxica 

Offret 1950 Fluorescein Endovenosa Boa identificação das roturas retinianas 

Simonelli 1953 Fluorescein Endovenosa Boa identificação das roturas retinianas 

Niedemeier 1964 Evans blue Intravítrea Rota de passagem do corante pela rotura retiniana 

Eisner  1966 Fluorescein Endovenosa Passagem interna de corante para o espaço subhialóideo 

Jutte 1968 Fluorescein Endovenosa Sem contraste de corante em retina pigmentada 

Kutschera  1969 Various  Intravítrea Patent blue menos tóxico 

     

Tabela 2. Corantes testados durante cirurgia vitreorretiniana antes da introdução da 
vitrectomia. 

Na era moderna da vitrectomia, a nova abordagem cirúrgica denominada 

cromovitrectomia tem se difundido com grande impacto entre os especialistas em cirurgia 
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vitreorretiniana. Inicialmente, a indocyanine green demonstrou ser uma substância química 

que cora com grande avidez a membrana limitante interna (Figura 3).
56

 Entretanto, vários 

trabalhos em animais e humanos levantaram preocupações quanto aos efeitos tóxicos na 

retina causados pela aplicação intravítrea da indocyanine green.
12,57,58

 Subsequentemente, 

os corantes trypan blue, triamcinolone acetonide e patent blue surgiram como novas 

alternativas para a cromovitrectomia.
9,12,16,18

Figura 3. Fotografia intraoperatória do uso de indocyanine green para tingimento da 

membrana limitante interna. O tingimento intenso do corante indocyanine green facilita a

identificação da membrana limitante interna (setas amarelas, imagem da esquerda). A 

dissecção é facilitada após a coloração com o corante, possivelmente ocorre modificação 

bioquímica na membrana limitante interna que a endurece.

No entanto, esses corantes azuis demonstraram uma afinidade maior com 

as membranas celulares epirretinianas do que com os elementos da membrana limitante 

interna, enquanto o esteróide triamcinolone se liga muito bem ao vítreo acelular. Além 

disso, o perfil de segurança dos corantes patent blue e trypan blue, no que se refere ao 

tecido retiniano, permanece sob avaliação.
4,13,53

 Recentemente, alguns grupos de pesquisa 

divulgaram seus resultados preliminares acerca de novos corantes vitais para 
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cromovitrectomia, indicando conclusões favoráveis ao uso dos corantes vitais brilliant blue 

e bromophenol blue (Tabela 3)(Figura 4).59-61 Todavia, ainda não se pode afirmar qual 

corante vital é o mais seguro e que apresenta maior afinidade com a membrana limitante 

interna e com a membrana epirretiniana. 

 SF ICG IfCG TB TA PB BrB FMA BBG 

 
Fórmula molecular 

 
C20H10Na2O5 C43H47N2NaO6S2 C43H47N2NaO6S2 C34H24N6Na4O14S4 C24H31FO6 C27H31N2NaO6S2 C19H10Br4O5S C24H31FO5 C47H48N3S2O7Na 

 
Peso molecular 

(daltons) 
 

376 774 774 961 434 582 670 418 854 

Grupo químico xanthene tricarbocyanine tricarbocyanine diazo esteroide  
longa ação 

triarylmethane triarylmethane esteroide triarylmethane 

Cor vermelho-
marrom 

verde escuro verde escuro azul escuro branco azul azul escuro branco Azul 

 
Primeira 

publicação na 
cromovitrectomia 

 

1978 2000 2002 2003 2003 2006 2006 2007 2006 

 
Afinidade a 
Membrana 

limitante interna 
 

baixa alta Alta baixa baixa baixa moderada baixa Alta 

 
Afinidade a 
Membrana 

epirretiniana 
 

baixa baixa Baixa alta baixa moderada moderada desconhecida Moderada 

Afinidade ao vítreo alta moderada Moderada baixa alta moderada moderada alta Moderada 

 
Toxicidade ao 

epitélio 
pigmentado da 

retina 
 

desconhecida dose-dependente menor que ICG moderada moderada baixa baixa baixa Baixa 

 
Toxicidade a 
neuroretina 

 

desconhecida dose-dependente menor que ICG moderada moderada baixa moderada baixa Moderada 

 

ICG: Indocyanine green; IfCG: Infracyanine green; TB: Trypan blue; PB: Patent blue; TA: Triamcinolone acetonide;  

SF: Sodium fluorescein; BrB: Bromophenol blue; BBG: Brillant blue; FMA: Fluorometholone acetate 

 

Tabela 3. Propriedades dos corantes usados na cromovitrectomia. BrB, BBG e PB 
pertencem ao grupo químico chamado triarylmethane. A maioria dos corantes vitais foram 
introduzidos na cirurgia ocular nos ultimos 10 anos. A afinidade dos corantes às 
membranas intraoculares é variável.  
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Figura 4. Fotografia intraoperatória de vitrectomia para tratamento de buraco macular 
idiopático. O corante brilliant blue tinge muito bem a membrana limitante interna. Após a 
remoção da membrana, o limite entre a membrana removida e a intacta é observado 
facilmente, setas brancas. 

1.6. Uso de corantes vitais em outras cirurgias oculares: córnea, 
conjuntiva, glaucoma, estrabismo e órbita 
  

Corantes como o trypan blue têm sido usados recentemente em muitos 

bancos de olhos para avaliação da viabilidade de células endoteliais corneanas no 

transplante de córnea.62 O corante azul tinge os núcleos de células endoteliais danificadas e 

mortas em córneas de doador, assim como as áreas da membrana de Descemet desnudas de 

células endoteliais, permitindo uma detecção fácil e rápida de células não viáveis 

prontamente disponíveis em bancos corneanos. Com o desenvolvimento de novas técnicas 

da cirurgia corneana como ketatoplastia lamelar anterior e profunda, o uso cirúrgico de 

vários corantes vitais melhorou a observação de estruturas específicas como, por exemplo, 

fibras colágenas do estroma, células endoteliais ou a membrana de Descemet.41,63,64 
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Na cirurgia conjuntival, corantes biológicos como o toluidine blue têm 

sido utilizados como recurso intraoperatório para reconhecimento de tumores 

conjuntivais.6 Essas lesões são intensamente coradas pelo toluidine blue, facilitando a 

remoção precisa e a reconstrução da conjuntiva restante negativa para células de 

carcinoma. Adicionalmente, corantes vitais podem ser utilizados para potencializar a 

observação dos cistos conjuntivais, para que a ressecção completa da cápsula seja 

efetivamente realizada. 

Uma aplicação importante de corantes vitais na cirurgia de glaucoma 

consiste na avaliação da penetração e do vazamento da bolha filtrante. Ao difundir para a 

área da bolha, o corante permite a identificação da função de drenagem da bolha 

conjuntival durante a cirurgia intraocular.43-45 Outra vantagem é que os corantes podem 

colorir agentes antimetabólitos, como a mitomicina, usados durante a trabeculectomia.5 

Tanto trypan blue como indocyanine green podem claramente delinear a área de 

tratamento com o antimetabólico e facilitar o controle do excesso desta substância nas 

margens de ferida.  

O tingimento da fáscia da cápsula de Tenon e dos músculos extraoculares 

durante a cirurgia de estrabismo tem, recentemente, se apresentado como uma abordagem 

vantajosa. Trypan blue e indocyanine green são os melhores agentes para o efeito de 

coloração do tendão da fáscia, ao passo que, até o momento, o tecido escleral não foi 

corado pelo corante vital.4,7 Novas investigações deveriam avaliar se outros tecidos 

perioculares poderiam ser demarcados por diferentes corantes vitais durante a cirurgia de 

estrabismo. 
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Em algumas cirurgias de órbita, como a enucleação, por exemplo, pode 

ser difícil distinguir exatamente a cápsula de Tenon, conjuntiva e a musculatura.10 

Assegurar o fechamento da cápsula de Tenon anterior e conjuntiva em camadas separadas 

pode reduzir complicações como a exposição e/ou a extrusão do implante. O uso do trypan 

blue é um meio excelente pelo qual o cirurgião pode assegurar que o fechamento da ferida 

ocorra em camadas separadas na cirurgia de enucleação.65 Além disso, na cirurgia da órbita 

denominada cirurgia micrográfica de Mohs, o corante methylene blue pode ser usado para 

identificar a retirada incompleta de espécime cirúrgica e, assim, facilitar a técnica em 

alguns casos. Este procedimento, realçado por corante vital, pode minimizar a 

possibilidade do recrescimento tecidual e diminuir o potencial de cicatrizes.66 Finalmente, 

a aplicação cirúrgica de methylene blue também pode ser usada para a excisão de cistos 

dermóides da órbita.47 

1.7. Complicações e toxicidade nos tecidos oculares pelos 
corantes vitais 
  

A grande maioria dos estudos de toxicidade foi realizada para investigar 

o uso intraocular de corantes para a cirurgia de catarata e cromovitrectomia, dados estes 

revisados recentemente por nosso grupo de pesquisa.4,12,16,58 Entretanto, existe certa 

carência, na literatura médica, de estudos sobre segurança de corantes vitais para tecidos 

como conjuntiva, esclera ou musculatura extraocular. Na cirurgia de catarata, após os 

relatos de casos iniciais de uso de corantes vitais, estudos em animais e de segurança em 

humanos foram realizados imediatamente.26,27,48,49,67-69  Clinicamente, trypan blue foi 

aplicado para a capsulorrexis curvilínea em concentrações que variam de 0.0125% a 

1%.3,27,67,68  Vários estudos experimentais e clínicos revelaram um perfil seguro de trypan 
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blue nas doses mais baixas que 0.1% em relação à inflamação e toxicidade corneana, 

quando injetado na câmara anterior. Alguns estudos não revelaram citotoxicidade 

endotelial corneana após 1 minuto de exposição, mesmo quando altas concentrações como 

0.4% foram testadas.70,71 Por outro lado, estudos como o realizado por van Dooren et al. 

mostraram danos às células endoteliais e fibroblastos da córnea após a exposição a 0.1% 

trypan blue.72  Um estudo clínico controlado realizado encontrou taxas semelhantes de 

perda de células endoteliais quando trypan blue foi colocado sob da bolha de ar, em 

comparação com um grupo com nenhuma aplicação de corantes.69 Em algumas 

investigações preliminares, indocyanine green, brilliant blue e fluorescein mostraram-se 

não tóxicos para a córnea de animais.25,40,52,73  Embora haja pouca evidência mostrando que 

os primeiros e novos corantes acarretam riscos às estruturas de segmento anterior, quando 

aplicados como suplemento à cirurgia de catarata, ao longo prazo sua segurança ainda deve 

ser melhor avaliada. 

Corantes vitais como o indocyanine green podem entrar em contato com 

células da retina como os fotorreceptores ou o epitélio pigmentado da retina, quando 

usados na cirurgia do buraco macular para facilitar a técnica de remoção da membrana 

limitante interna. Embora muitos estudos clínicos tenham proposto que a melhora da 

função visual possa ser alcançada depois da vitrectomia com o corante de indocyanine 

green,56,58,74-76 outros pesquisadores informaram que alguns pacientes tratados com 

exposição da membrana limitante interna à indocyanine green na vitrectomia tiveram 

sinais clínicos da toxicidade como defeitos de campos visuais, alterações do epitélio 

pigmentado retiniano e perda da acuidade visual.57,58,77,78 Além disso, as informações 

disponíveis na literatura sobre a histopatologia da membrana limitante interna, removida 
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durante a vitrectomia com indocyanine green, revelaram resultados controversos. Tais 

resultados demonstraram, às vezes, "nenhuma", e em outras vezes "algumas" estruturas 

celulares sobre e sob a membrana limitante interna.79-81 A presença de elementos retinianos 

como a membrana plasmática de células Mueller, miofibroblastos e astrócitos aderidos à 

superfície retiniana da membrana limitante interna corada com indocyanine green causou 

suspeita de um possível dano retiniano devido a uma remoção pouco seletiva da 

membrana, incluindo algumas estruturas mais profundas.  

Os resultados pós-operatórios observados com cirurgia guiada por 

indocyanine green revelaram vários fatores que participam na etiologia de complicações, e 

que serviram de base na pesquisa experimental sobre a toxicidade causada por indocyanine 

green em ensaios in vitro e estudos animais.58,77   Vários estudos animais têm avaliado o 

potencial de toxicidade retiniana após injeções intravítreas e subretinianas de indocyanine 

green.82-85 A maior parte dos estudos usaram eletrorretinografia e exame de histologia para 

mostrar que a toxicidade retiniana de indocyanine green é dependente da concentração e da 

osmolaridade. A análise in vitro da segurança dos corantes vitais com culturas de células 

de epitélio pigmentado retiniano humanas (ARPE-19), células neurossensoriais de retinas 

de ratos (R28), e de células ganglionares da retina de ratos mostraram diversas formas de 

morte celular, como apoptose e necrose, após exposição a doses elevadas do corante 

verde.86-88 Em estudos experimentais, ficou especialmente evidente que o indocyanine 

green causou citotoxicidade ao epitélio pigmentado da retina humana, em células 

ganglionares retinianas cultivadas e em células Muller em uma maneira dose-dependente, 

porém, mais frequentemente, em concentrações acima de 0.1%.58,87-90 
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Um segundo corante importante para a cromovitrectomia, o trypan blue, 

também foi submetido a uma extensa avaliação de toxicidade retiniana nos últimos anos. A 

investigação pré-clínica revelou que o trypan blue em concentrações inferiores a 0.2% não 

promoveu danos relevantes para o epitélio pigmentado da retina humana cultivada e nas 

células neuronais.91 Em contraste com o vasto número de estudos de toxicidade de trypan 

blue e indocyanine green, outros agentes como brilliant blue, bromophenol blue e 

infracyanine green ainda precisam de uma avaliação de segurança retiniana mais 

detalhada. Além disso, as diferenças e comparações sobre a segurança dos corantes trypan 

blue, brilliant blue, infracyanine green e indocyanine green durante a cromovitrectomia 

ainda precisam ser padronizadas e elucidadas. 
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1. Apresentar uma revisão atualizada do uso de corantes em cirurgia ocular, incluindo 

tecidos-alvos, indicações, benefícios e complicações, com ênfase nas contribuições 

oriundas de pesquisas do autor.  

Artigo: Rodrigues EB, Costa EF, Penha FM, Melo GB, Bottós J, Dib E, Furlani B, 

Lima VC, Maia M, Meyer CH, Höfling-Lima AL, Farah ME. The Use of Vital 

Dyes in Ocular Surgery. Surv Ophthalmol 2009;54:576-617. 

2. Apresentar os mecanismos de toxicidade retiniana de indocyanine green. 

Artigo: Rodrigues EB, Meyer CH, Mennel S, Farah ME. Mechanisms of 

intravitreal toxicity of indocyanine green dye: implications for chromovitrectomy. 

Retina 2007;27:958-970. 

3. Avaliar a capacidade de novos corantes de tingir tecidos oculares para a cirurgia 

ocular.  

Artigo: Rodrigues EB, Penha FM, Costa EPF, Maia M, Dib E, Moraes Jr. M, 

Meyer CH, Magalhães Jr. O, Melo GB, Stefano V, Dias AB, Farah ME. Ability of 

novel vital dyes to stain intraocular membranes in ocular surgery. Am J 

Ophthalmol 2010 in press.  

4. Investigar a toxicidade retiniana de seis novos corantes, evans blue, indigo 

carmine, brilliant blue, bromophenol blue, light green e fast green para a 

cromovitrectomia em um modelo animal. 

Artigo: Rodrigues EB, Penha FM, Farah ME, de Paula Fiod Costa E, Maia M, Dib 

E, Bottós J, Freymuller E, Furlani B, Meyer CH, Magalhães O Jr, Lima-Filho AA, 
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Safatle A. Pre-clinical retinal biocompatibility of six novel dyes for 

chromovitrectomy. Retina 2009;29:497-510. 

5. Introduzir um novo instrumento para pintar a membrana limitante interna, o 

VINCE. 

Artigo: Meyer CH, Rodrigues EB. A novel applicator for the selective painting of 

pre-retinal structures during vitreoretinal surgery. Graefes Arch Clin Exp 

Ophthalmol 2005;243:487-489. 
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