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BAerveldt shunt versus Ahmed vAlve In vItrectomIzed eyes. 
the BAv study, A two-yeAr prospectIve rAndomIzed compArIson

Kandarakis s.1, petrou p.1, Katsimpris A.1, papaconstantinou e.1, timpilis m.1, chronopoulou K.1,  
lehman A.2, Ifantides c.3, mitsopoulou d.1, Georgalas I.1

1Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, 1st University Eye Clinic, 
G. Gennimatas General Hospital, Athens, Greece,

2 Scheie Eye Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, United States of America,
3 Department of Ophthalmology, University of Colorado, Aurora, Colorado; Department of Surgery,  

Denver Health Medical Center, Denver, Colorado

purpose: To investigate and compare the efficiency and complications between the two most commonly 
applied glaucoma drainage devices (GDD), Ahmed valve (model FP7) and Baerveldt (model 101-350) shunt, 
in vitrectomized eyes.

materials & methods: Forty-three eyes from 39 patients were included in this prospective randomized study. 
Individuals with previous pars plana vitrectomy at least 6 months prior, uncontrolled intraocular pressure (IOP) 
under maximal medical therapy were randomized to implantation of an Ahmed valve or a Baerveldt shunt and 
followed-up for 2 years.

results: Kaplan-Meier estimates of the 2-year success rate in IOP control after GDD implantation were similar 
between the two groups. Patients in the Baerveldt group had statistically significant lower IOP compared to 
the Ahmed group in follow-up visits at 3 (10.86 vs 14.82 mmHg, p-value <0.01), 6 (9.95 vs 14.86 mmHg, p-value 
<0.001), 12 (10.81 vs 16.32 mmHg, p-value <0.001) and 24 months (11.62 vs 17.45 mmHg, p-value <0.001). The 
number of medications for IOP control at the 2-year visit was 0.76 ± 0.99 in the Baerveldt group and 1.5 ± 1.06 
in the Ahmed group (p-value = 0.02). Finally, postoperatively complications were statistically significantly higher 
in the Baerveldt group (71% vs 46%).

conclusions: Based on our prospective comparison, both implants are efficacious options for these patients. 
Regarding the BV-350 group, lower mean IOP at 2 years, reduced number of medications, and higher percentage 
of medication-free patients were achieved. However, higher vision threatening complications were presented, 
suggesting that BV-350 is a procedure of greater risk in such patients.
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ΑΓΓειΑΚή ΘεΩριΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑτος: ο ροΛος τοΥ εΓχρΩΜοΥ doppler 
ΥπερήχοΓρΑφήΜΑτος ςτή διΑΓνΩςή

Λαμπρινή Μπάνου1, Α. δαστιρίδου1, Α. Γιαννούκας2, Γ. Κούβελος2, ς. Ανδρούδη1

1Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα, 
2Αγγειοχειρουργική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζει όλα τα νεότερα δεδομένα του γλαυκώματος και της 
παθοφυσιολογίας αυτού, εστιάζοντας στην αγγειακή θεωρία ως σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα κινδύνου. Στόχος 
είναι να μελετήσει τον πιθανό διαγνωστικό ρόλο του Έγχρωμου Doppler Υπερηχογραφήματος στους διάφορους 
τύπους γλαυκώματος. Επιπλέον, να παρουσιάσει όλες τις νεότερες θεραπευτικές μεθόδους που στοχεύουν στην 
αύξηση της αιματικής ροής του οπτικού νεύρου.

Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη βάση δεδομένων του PubMed χρησιμοποιώντας τους 
όρους: Color Doppler Imaging, Glaucoma, Primary Open Angle Glaucoma, Normal Tension Glaucoma, Vascular 
Theory, Ocular Blood Flow, Glaucoma Therapy.

Αποτελέσματα: Τα δεδομένα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία πιστοποιούν την ύπαρξη διαταραγμένης 
ενδοφθάλμιας αιματικής ροής στους ασθενείς με γλαύκωμα. Οι ασθενείς με Γλαύκωμα Φυσιολογικής Πίεσης, 
έχοντας ενδοφθάλμια πίεση μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα, φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι σε αγγειακούς παράγοντες 
κινδύνου. Η μέτρηση ενδοφθάλμιων ταχυτήτων στα μεγάλα ενδοφθάλμια αγγεία (Οφθαλμική Αρτηρία, Κεντρική 
Αρτηρία Αμφιβληστροειδούς, Βραχείες Οπίσθιες Ακτινοειδείς Αρτηρίες) με Έγχρωμο Doppler Υπερηχογράφημα 
χρησιμοποιείται στην οφθαλμολογία τις τελευταίες δεκαετίες, και έχει αναδείξει μειωμένες ροές σε ασθενείς με 
γλαύκωμα σε σχέση με τον φυσιολογικό πληθυσμό.

ςυμπεράσματα: Το Έγχρωμο Doppler Υπερηχογράφημα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για την διάγνωση 
όσο και για την παρακολούθηση ασθενών με γλαύκωμα, συνεισφέροντας στην παραδοχή της Αγγειακής Θεωρίας 
του Γλαυκώματος ως σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα στην παθοφυσιολογία της νόσου. 
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διερεΥνήςή τΩν «ΥποπτΩν ΓΛΑΥΚΩΜΑτιΚΩν» οπτιΚΩν νεΥρΩν Με οπτιΚή 
τοΜοΓρΑφιΑ ςΥνοχής

Αλεξάνδρα τριβλή1, ελένη Γιακουμογιαννάκη1, ευαγγελία δαλιεράκη1, ήλίας Βασιλαράς1

1Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα

ςκοπός: Η χρήση της Οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) στην εκτίμηση των υπόπτων γλαυκωματικών οπτικών 
νεύρων, ως παράμετρο προληπτικού ελέγχου των ασθενών. 

Υλικό και μέθοδος: Κατά το διάστημα 11/2020-02/2022, ανασύρθηκαν από την βάση ασθενών 122 άτομα (53 
άνδρες/69 γυναίκες) με μέση ηλικία 57,67±13,42 έτη, που υπεβλήθησαν σε προληπτικό έλεγχο της στιβάδας 
νευρικών ινών (RNFL) και γαγγλιακών κυττάρων (GCC), λόγω υποψίας γλαυκωματικής οπτικής νευροπάθειας. 
Η συσχέτιση έγινε με βάση τα αποτελέσματα της OCT και την κλινική ταξινόμηση των ασθενών στην κατηγορία 
«προληπτικός έλεγχος οπτικού νεύρου». 

Αποτελέσματα: Το μέσο πάχος RNFL ήταν 101,98±8,24μm,ενώ το μέσο πάχος GCC ήταν 96,20±6,87μm. Η μέση 
τιμή μεγέθους του οπτικού νεύρου (disc area-DA) ήταν 2,49±0,39mm3,ενώ ο μέσος κάθετος λόγος κοίλανσης προς 
δίσκο (cup to disk ratio-CDR) ήταν 0,51±0,11. Με τη στατιστική ανάλυση κατά Pearson,παρατηρήθηκαν τα κάτωθι: 
Το μεγαλύτερο μέγεθος οπτικού νεύρου σχετίστηκε με μεγαλύτερο πάχος τόσο RNFL (p<0.0001),όσο και GCC 
(p=0.031), αλλά και με μεγαλύτερο CDR (<0.0001). Μεγαλύτερες τιμές RNFL σχετίστηκαν με μεγαλύτερο πάχος 
GCC και το αντίστροφο (p<0.0001).Τέλος η αύξηση της ηλικίας σχετίστηκαν με χαμηλότερες τιμές RNFL (p=0.001) 
και GCC (p=0.002). 

ςυμπεράσματα: Η OCT επιβεβαίωσε ότι τα ύποπτα οπτικά νεύρα ήταν φυσιολογικά, αλλά μεγάλης διαμέτρου. 
Επειδή τα μεγαλύτερα οπτικά νεύρα μπορούν να οδηγήσουν σε υποψία ή υπερδιάγνωση γλαυκώματος, λόγω 
της φυσιολογικά μεγαλύτερης κοίλανσής τους σε σχέση με τα μέσου μεγέθους ή μικρότερα νεύρα, ο έλεγχος του 
RNFL και GCC με την OCT μας δίνει πληροφορίες για την δομή του οπτικού νεύρου επί ύποπτης κλινικής εικόνας 
ενώ είναι ένας από τους τρόπους μέτρησης του μεγέθους του οπτικού νεύρου. 
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ΜεΛετή τής επιδρΑςής τοΥ ψεΥδοΑποφοΛιδΩτιΚοΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑτος ΚΑι τοΥ 
πρΩτοπΑΘοΥς ΓΛΑΥΚΩΜΑτος Ανοιχτής ΓΩνιΑς ςτήν ενδοΘήΛιΑΚή ΛειτοΥρΓιΑ 

ΚΑι ςτις ιδιοτήτες τοΥ ΑρτήριΑΚοΥ τοιχΩΜΑτος

Μπουρούκη ε.1, Μόσχου Μ.2, οικονόμου ε.3, Ζαχαριά ε.3, τούσουλης δ.3
1 Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

2 A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αθήνα
3 A’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Αθήνα

ςκοπός: Η μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αγγειακής ενδοθηλιακής λειτουργίας, της ελαστικότητας των 
μεγάλων αρτηριών, των μορίων φλεγμονής και των κυκλοφορούντων μικροσωματιδίων (MPs) σε ασθενείς με 
ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (PExG) συγκριτικά με ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας 
(POAG) και υγιείς μάρτυρες.

Μέθοδοι: Συμπεριλήφθηκαν 29 ασθενείς με PExG, 57 POAG και 44 υγιείς μάρτυρες. Η αγγειακή ενδοθηλιακή 
λειτουργία αξιολογήθηκε με την μέθοδο της ενδοθηλιοεξαρτώμενης διάτασης της βραχιονίου αρτηρίας (FMD) 
ενώ οι ελαστικές ιδιότητες της αορτής και των μεγάλων αγγείων μέσω της ταχύτητας σφυγμικού κύματος (PWV) και 
του δείκτη ενίσχυσης ανακλώμενων κυμάτων (Aix). Μετρήθηκαν τα επίπεδα του παράγοντα GDF-15 και ICAM-1. 
Τα κυκλοφορούντα MPs απομονώθηκαν με κυτταρομετρία ροής. 

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε επιδείνωση της FMD μεταξύ υγιών μάρτυρων, ασθενών POAG και PExG (8,21% 
± 2,94% έναντι 7,56% ± 3,12% έναντι 5,79 ± 3,13, P = 0,005), αύξηση της PWV (8,14 ± 1,79 έναντι 9,21 ± 2,27 
έναντι 9,95 ± 3,28 m / s, P = 0,007) και του Aix (24,71% ± 7,84% έναντι 26,78% ± 7,21% έναντι 29,96% ± 7,58%, 
P = 0,02). Επίσης στον ορό των PExG βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα GDF-15 (P = 0,001) και ICAM- 1 
(P = 0,08) καθώς και συνολικών MPs (Annexin V +) (P = 0,004) και ενδοθηλιακών ΕMPs (CD144 +) (P <0,001) 
συγκριτικά με τους POAG και τους υγιείς μάρτυρες. 

ςυμπεράσματα: Ασθενείς με PExG παρουσιάζουν αγγειακή ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και διαταραχή των 
λειτουργικών ιδιοτήτων των αρτηριών που σχετίζεται με τα επίπεδα των μορίων φλεγμονής και των αποπτωτικών 
ενδοθηλιακών MPs. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς αγγειακής 
δυσλειτουργίας σε ασθενείς PExG. 
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εΚτιΜήςή τής ΑςφΑΛειΑς ΚΑι τής ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑς τής εΚ τΩν εςΩ 
τρΑΜπεΚοΥΛεΚτοΜής KAhooK

χρύσα τερζίδου1, Αλεξάνδρα τριβλή1, νικήτας Μαστοράκος1, ςωτήριος Κουλοχέρης1

1Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ςκοπός: Να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα του Kahook dual blade σε ασθενείς με αρρύθμιστο γλαύκωμα.

Υλικό και μέθοδος: 65 οφθαλμοί (62 ασθενείς- 31 άνδρες και 30 γυναίκες) με αρρύθμιστο πρωτοπαθές και 
δευτεροπαθές γλαύκωμα, υπεβλήθησαν σε τραμπεκουλεκτομή εκ των έσω με το Kahook dual blade σε έκταση 
45-90ο, μόνη ή σε συνδυασμό με φακοθρυψία. Η μέση προεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 22,39±9,44 mmHg με 2,27±1,31 
φάρμακα. 

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν μικρή αιμορραγία στο τέλος της επέμβασης. Δεν υπήρξαν άλλες 
διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 73,65±11,97 έτη. Τον πρώτο μήνα 
η μέση μετεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 17,26±6,59 mmHg με 2,37±0,91 φάρμακα, ενώ η τελική μέση μετεγχειρητική 
ΕΟΠ ήταν 14,17±3,80 mmHg με 2,33±0,87 φάρμακα και μέση παρακολούθηση τους 10 μήνες (3-32 μήνες). Οι 
ασθενείς που υπεβλήθησαν μόνο σε επέμβαση Kahook λάμβαναν 1 περισσότερο φάρμακο προεγχειρητικά, σε 
σχέση με αυτούς που υπεβλήθησαν σε συνδυασμένη επέμβαση (p=0.009) και η στατιστική διαφορά διατηρήθηκε 
μέχρι τον 6ο μετεγχειρητικό μήνα. Επιπλέον παρατηρήθηκε σημαντικά (p=0.053) χαμηλότερη τελική ΕΟΠ στους 
ασθενείς που υπεβλήθησαν σε συνδυασμένη επέμβαση (13,25±2,18 mmHg) σε σύκριση με την άλλη ομάδα 
(16,00±5,46 mmHg). Από την ανάλυση κατά Pearson προέκυψε συσχέτιση της υψηλότερης προεγχειρητικής ΕΟΠ 
με υψηλότερη μετεγχειρητική ΕΟΠ, με ισχυρό δείκτη τον 3ο μετεγχειρητικό μήνα (p<0.0001) και το ίδιο προέκυψε 
για τον αριθμό των αντιγλαυκωματικών φαρμάκων. 

ςυμπεράσματα: Η Kahook τραμπεκουλεκτομή είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική, με μείωση της 
ΕΟΠ κατά 36,71% και των φαρμάκων κατά 2,64%. Χρειάζονται περισσότεροι ασθενείς και μεγαλύτερη περίοδος 
παρακολούθησης για να επιβεβαιώσουμε τα αρχικά μας αποτελέσματα.
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cocKtAIl ΑΓΓειοδιΑςτΑΛτιΚΩν ΚΑι oct ΑΓΓειοΓρΑφιΑ ςε ιςχΑιΜιΚο 
οπτιΚο νεΥρο - cAse report

δημήτρης τσιγκος1, χρυσάνθη Θεοδώρου, Κωνσταντίνα Γκόγκου, ευθύμης Ζούζουλας,
 Βασίλειος τσίγκος

1Οφθαλμιατρειο Αθηνων

ςκοπός: Η ανάδειξη της αξίας της ενίσχυσης της μικροκυκλοφορίας της κεφαλής του οπτικού νεύρου, με συνδυασμό(cocktail) 
αγγειοδιασταλτικών ουσιών και συγχρόνως αποφυγής αγγειοσυσταλτικών (πχ τιμολόλη). Καθώς και η καίρια 
συμβολή της OCT αγγειογραφίας στην έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση παθολογικής μικροκυκλοφορίας. 
 
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 68 ετών, με ισχαιμικό οπτικό νεύρο (ΔΟ) χωρίς σταθερή αντιγλαυκωματική αγωγή 
λόγω άσθματος, υπό Ακεταζολαμίδη 1/4x1 και συμπληρώματα διατροφής αγγειοδιασταλτικής δράσης (CoQ10, 
εκχύλισμα Μύρτιλου/Pinus Pinaster), παρουσιάζει λίαν υπόχρωμο νεύρο με νεοεμφανιζόμενο κατώτερο τοξοειδές 
σκότωμα σε Ο.Π. 30:2 ΔΟ (ΜD: -9.32 dB, PSD 10.18 dB). BCVA ΔΑΟ:9/10 ΕΟΠ: 18/10 mmHg. RNFL ΔΟ 74 
μm ΑΟ 103 μm
Στην OCT-αγγειογραφία παρουσιάζει μεγάλη μείωση της πυκνότητας των αγγείων περί την οπτική θηλή (peripapillary 
RPC density 37,3%). 
Προστίθεται συμπλήρωμα Ginkgo Biloba και πραγματοποιείται διασκληρική diode κυκλοφωτοπηξία ΔΟ 180ο.
 
Αποτελέσματα: H ΕΟΠ ΔΟ κυμαίνεται μεταξύ 11-14mmHg εντός των επόμενων μηνών. Σε επαναληπτικό ΟΠ 30:2 ΔΟ εντός 
τριμήνου, παραμένει μόνο κατώτερο ρινικό σκότωμα (ΜD: -5,34 dB, PSD: 4,43 dB), ενώ αναδεικνύεται σημαντική βελτίωση 
στην περιθηλαία αγγειακή πυκνότητα στην επαναληπτική OCT-αγγειογραφία (peripapillary RPC density 44,4%). 
 
ςυμπεράσματα: Ως αναδεικνύεται με την OCT-αγγειογραφία, σε ασθενείς με κακή μικροκυκλοφορία του οπτικού 
νεύρου, ο συνδυασμός έγκαιρης μείωσης της ΕΟΠ μαζί με σκευάσματα αγγειοδιασταλτικής δράσης μπορεί να 
έχει λίαν ευεργετικά αποτελέσματα με ενδεχομένως ακόμα και αναστροφή πρόσφατων διαταραχών των οπτικών 
πεδίων.
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ΜεΛετή ΓΛΑΥΚΩΜΑτιΚΩν περιςτΑτιΚΩν ποΥ εχοΥν ΥποΒΛήΘει 
ςε ΓΩτιοτοΜιΑς / trABex

Κεχαγιά δ., Βαλάκος Γ., Βλάχου ε., τσαλδάρη ν., Abuhamdan ή, χατζή ε., 
ρασόγλου Α., τσακπίνης δ.

Οφθαλμολογική κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»

ςκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη ασθενών με γλαύκωμα μη ρυθμιζόμενο με 
αντιγλαυκωματική αγωγή που έχουν υποβληθεί σε γωνιοτομία / trabex. 

Μέθοδος: Το δείγμα αφορούσε ασθενείς με πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας μη 
ρυθμιζόμενο με την ενδεδειγμένη διπλή έως και τετραπλή αντιγλαυκωματική αγωγή.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 13 μάτια από 12 ασθενείς. Οι 4 ασθενείς υπεβλήθησαν σε χειρουργείο γωνιοτομίας/
trabex ενώ οι 3 ασθενείς σε συνδυασμένη χειρουργική επέμβαση γωνιοτομίας/trabex και αφαίρεση καταρράκτη 
με φακοθρυψία κι ένθεση ενδοφακού. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά μειώνοντας την ενδοφθάλμια πίεση 
σημαντικά από το 1/2 έως και το 1/3 της αρχικής μέτρησης προεγχειρητικά και μειώνοντας παράλληλα την 
αντιγλαυκωματική αγωγή.

ςυμπεράσματα: Τα πρώιμα αποτελέσματα της χειρουργικής μεθόδου στον διηθητικό ηθμό μέσω της γωνιοτομίας/
trabex συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της ΕΟΠ σε άτομα με εγκατεστημένο γλαύκωμα μη ρυθμιζόμενο με την 
ενδεδειγμένη αντιγλαυκωματική αγωγή. 
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πΥΚνοτήτΑ ΑΓΓειΩςής Με oct ΑΓΓειοΓρΑφιΑ ςε ΑςΘενεις Με πρΩτοπΑΘες 
ΓΛΑΥΚΩΜΑ Ανοιχτής ΓΩνιΑς ΚΑι ΑποφοΛιδΩτιΚο ΓΛΑΥΚΩΜΑ 

Αννα δαστιριδου1, Μαρία ςαμουηλίδου, παρασκευή ρήγα, ιωάννης Κάσσος, 
ελευθέριος Αναστασόπουλος, ςοφία Ανδρούδη, νικόλαος Ζιάκας

1Παν/κη Οφθαλμολογικη Κλινικη Λαρισας ΚΑΙ Β΄ Οφθ/κή Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
Θεσσαλονικη 

ςκοπός: Να συγκριθεί η πυκνότητα αγγείωσης στην περιοχή της ωχράς σε ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα 
ανοιχτής γωνίας (ΠΓΑΓ), ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (ΨΑΓ) και ομάδα ελέγχου.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενείς με ΠΓΑΓ, ΨΑΓ και συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου υποβλήθησαν σε ενδελεχή 
οφθαλμολογικό έλεγχο ακολουθούμενο από OCT ωχράς και δίσκου και 6*6 HD macula OCT αγγειογραφία 
(RTVue XR Avanti with AngioVue software, OptoVue Ιnc).

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεδομένα από 60 ΠΓΑΓ, 56 ΨΑΓ και 61 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου. Το πάχος 
NFL και GCC ήταν μειωμένο σε ασθενείς με ΨΑΓ και ΠΓΑΓ, σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου (p<0.01). Η πυκνότητα 
αγγείωσης στην ωχρά ήταν επίσης μειωμένη σε ασθενείς με ΨΑΓ και ΠΓΑΓ, σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου 
(p<0.01), χωρίς να παρατηρείται διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με γλαύκωμα (p=0.79).

ςυμπεράσματα: Η πυκνότητα αγγείωσης στην ωχρά είναι επηρεασμένη σε ασθενείς με ΠΓΑΓ και ΨΑΓ, συγκριτικά 
με ομάδα ελέγχου, χωρίς όμως να παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές στην αγγείωση μεταξύ οφθαλμών με ΠΓΑΓ 
και ΨΑΓ. 
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ή εΜπειριΑ ΜΑς Απο τις πρΩτες ενΘεςεις xen

χρύσα τερζίδου1, Γεώργιος δαλιάνης1, Αλεξάνδρα τριβλή1

1Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από τη διαδικασία εκμάθησης των πρώτων ενθεμάτων XEN gel 
stent σε ασθενείς με αρρύθμιστο γλαύκωμα.

Υλικό και μέθοδος: 8 οφθαλμοί (7 ασθενείς) με αρρύθμιστο πρωτοπαθές και δευτεροπαθές γλαύκωμα, με ή χωρίς 
προηγηθείσα αντιγλαυκωματική επέμβαση ή laser, υπεβλήθησαν σε ένθεση του XEN gel stent με την στανταρ 
τεχνική ένθεσης και διεγχειρητική ένεση υπό τον επιπεφυκότα 0.1 ml MMC 0.010mg με lidocaine. Η μέση ηλικία 
των ασθενών ήταν 66,57±8,12 έτη. Η μέση προεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 24,83±4,99 mmHg με 3,5±0,55 φάρμακα. 

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε γρήγορη καμπύλη εκμάθησης και προοδευτική βελτίωση των χειρουργικών 
χειρισμών. Δεν υπήρξαν σοβαρές διεγχειρητικές ή πρώιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Την πρώτη ημέρα η μέση 
μετεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 13,67±3,72 mmHg, ενώ η τελική μέση μετεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 11,33±2,42 mmHg, 
χωρίς φάρμακα και παρακολούθηση από 15 ημέρες εώς 3 μήνες. Έγιναν ενέσεις 5-FU σε όλους τους ασθενείς από 
την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα, με μέσο αριθμό τις 1,83 ενέσεις (1-3). 

ςυμπεράσματα: Η πρώτη μας εκτίμηση από την ένθεση XEN gel stent με MMC είναι ότι απαιτείται χρόνος 
εκμάθησης, αλλά είναι μια σύντομη και ασφαλής χειρουργική επέμβαση με ικανοποιητική μείωση της ΕΟΠ άμεσα 
μετεγχειρητικά. Ελαχιστοποιούνται οι σοβαρές πρώιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές που πιθανώς θα αντιμετωπίζαμε 
με μία κλασσική τραμπεκιουλεκτομή. Χρειάζεται μεγαλύτερη περίοδος παρακολούθησης και περισσότεροι ασθενείς 
για να επιβεβαιώσουμε τα αρχικά μας αποτελέσματα.
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AssocIAtIon Between normAl tensIon GlAucomA And sleep 
ApneA syndrome

md παρασκευή δράκου1, md, msc Ανδρέας δημάκης1, Θεόδωρος Μαυρομμάτης1,  
ςτέλιος πουλής1, νίκη Αντωνοπούλου1, md, msc Μαρία Μίχα1

1Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα 

Introduction: Normal Tension Glaucoma is a characteristic glaucomatous optic neuropathy with intraocular 
pressures in the normal range.
Sleep Apnea Syndrome is a sleep disorder characterized by breath pauses during sleep. An apnoeic event is a 
minimum of 10 seconds interval between breaths that can cause a neurological arousal or/and a blood oxygen 
desaturation of 3-4%. Also, during apnoea, arterial blood pressure shows significant fluctuation. It is therefore 
thought that these hypoxic episodes during sleep could contribute to the optic head nerve damage that is seen 
in glaucomatous patients. 

material/methods: A patient of ours was admitted for a regular check due to her father’s medical history of 
blindness secondary to POAG. We therefore followed the protocol for NTG screening due to suspicious optic 
disc and normal intraocular pressure and solely found some minor deficits in the RNFL examination suggesting 
she should repeat after some time. 

results: The patient revisited us after two years because of the CoVid-19 pandemic. Comparing her RNFL 
examinations showed apparent progression. Thus, we referred her to the neurology department for further 
examinations including MRI brain scan and Sleep Apnea investigation. It was then found out that she had 
been suffering from Sleep Apnea Syndrome and that sleeping with a CPAP device showed actual clinical and 
laboratory improvement.

conclusion: Sleep Apnea Syndrome is directly related to our patient’s NTG.

discussion: Normal- tension glaucoma patients constitute a high-risk population for sleep apnea syndrome. 
Therefore, they should be screened for sleep apnea syndrome, and, if necessary, be treated to avoid 
cardiovascular and neurological sequelae.
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AssocIAtIon of corneAl BIomechAnIcs wIth KerAtometrIc dAtA And 
demoGrAphIc fActors In chIldren

Μαρίνα Μπαντέκα1, mrs christina Keskini1, mr George charitoudis2, mr leonidas mavroudis1

1Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece, 
2Private Practice, Thessaloniki, Greece

purpose: To investigate the association of corneal hysteresis(CH) and corneal resistance factor(CRF) with 
keratometric data and demographic factors in subjects up to 18.5 years old.

methods: We retrospectively reviewed medical records of subjects aged up to 18.5 years that were examined 
in our clinic. Corneal biomechanics and corneal compensated intraocular pressure(IOPcc) were assessed with 
Ocular Response Analyzer(ORA). Keratometric data were based on corneal topography. One eye of each subject 
was included in the analysis according to specific paremeters. Individuals with Kmax>47.00D and/or AstC>2.00D 
were excluded as keratoconus suspects. The association of age, gender, IOPcc, Kmax, AstC with CH and CRF was 
investigated with univariate linear regression. Univariate associations with p<0.2 were included in mutlivariable 
linear regression models.

results: A total of 699 eyes of 699 subjects were included in the analysis. Mean CH and CRF were 11.12±1.98mmHg 
and 11.55±2.07mmHg, respectively. CH was positively associated with female gender, while it was negatively 
associated with increasing age and increasing IOPcc. CRF was positively associated with female gender and 
increasing IOPcc, while it was negatively associated with increasing age. Kmax and AstC values were not associated 
with biomechanical properties.

conclusion: Corneal biomechanics are associated with age, gender and IOPcc in subjects aged ≤18.5 years. 
Biomechanical properties in children have not been studied thougoughly uptodate and provide useful information 
regarding understanding the evolving cornea of a growing child.
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ςΥΓΚριτιΚή ΜεΛετή χορήΓήςής οΛιΚής ενδοφΛεΒιΑς ΑνΑιςΘήςιΑς (tIvA) Με 
προποφοΛή ΚΑι ρεΜιφεντΑνΥΛή ενΑντι χορήΓήςής ειςπνεΥςτιΚής ΑνΑιςΘήςιΑς 
(ςεΒοφΛοΥρΑνιο) Με δεξΜεδετοΜιδινή ςτή ΜετεΓχειρήτιΚή διεΓερςή ΑςΘενΩν 

ποΥ ΥποΒΛήΘήΚΑν ςε χειροΥρΓειο ςτρΑΒιςΜοΥ

χριστιάννα παντζάρη1, ευγενία Αρχιμανδρίτη1, Άρτεμις πολυζώη1, Μαριάνθη ντινοπούλου1,  
Άννα Κοκολάκη1, Καλλιόπη πετροχείλου1 

1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η μετεγχειρητική διέγερση παρατηρείται πολύ συχνά σε παιδιατρικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
χειρουργείο στραβισμού. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση της εμφάνισης μετεγχειρητικής διέγερσης 
με τη χρήση εισπνευστικής αναισθησίας με δεξμεδετομιδίνη σε σχέση με τη χορήγηση TIVA.

Υλικό και Μέθοδος: Στη διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη έλαβαν μέρος 40 παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, 
ΑSA I ή II, τα οποία υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένο χειρουργείο στραβισμού. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 
ομάδες. Στην ομάδα Α χορηγήθηκε εισπνευστική αναισθησία και δεξμεδετομιδίνη ενώ στην ομάδα Β χορηγήθηκε 
TIVA. Η ΜΑΠ, η καρδιακή συχνότητα και ο SpO2 κατεγράφησαν πριν και κατά την εισαγωγή στην αναισθησία 
και κάθε 10 λεπτά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η εκτίμηση της μετεγχειρητικής διέγερσης έγινε με την άφιξη 
στη ΜΜΑΦ με την κλίμακα PAED. Επίσης αξιολογήθηκε ο μετεγχειρητικός πόνος με την κλίμακα VAS, η διάρκεια 
ανάνηψης και η επίπτωση μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (PONV). 

Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στις παραμέτρους ΜΑΠ και καρδιακή 
συχνότητα, 10 και 20 λεπτά μετά την έγχυση δεξμεδετομιδίνης. Η επίπτωση μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου 
(PONV) ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα B, ενώ η διάρκεια ανάνηψης ήταν σημαντικά μικρότερη στην 
ομάδα A. Η επίπτωση της μετεγχειρητικής διέγερσης ήταν μικρή και στις δύο ομάδες χωρίς στατιστικά σημαντική 
διαφορά. 

ςυμπεράσματα: Και στις δύο ομάδες η επίπτωση της μετεγχειρητικής διέγερσης ήταν μικρή και δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά.
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ΑπΩΛειΑ ορΑςής ςε ΑΓορι ποΥ προΚΛήΘήΚε Απο ΑποΚΛειςτιΚή διΑτροφή 
Με «junK food»

Γεώργιος Καραστατήρας1,2, mr. rhys harrison1,2, miss vicki warburton1,2, dr Andrew lux1,2, 
miss denize Atan1,2

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Bristol Eye Hospital, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol, 

United Kingdom

ςκοπός: Να ειδοποιήσουμε τους οφθαλμιάτρους για τις επιπλοκές της όρασης που προκαλεί η δίαιτα που είναι 
περιορισμένη στο “junk food” 

Μέθοδος: Μια αναδρομική παρουσίαση περιστατικού ενός αγοριού 14 ετών που αρχικά είχε κούραση. 
Ήταν «δύσκολος στο φαγητό» αλλά δεν λάμβανε συστηματική αγωγή. Οι αρχικές εξετάσεις αίματος έδειξαν 
μακροκυτταρική αναιμία και χαμηλή βιταμίνη Β12. Έλαβε αγωγή με ενέσεις Β12 και συμβουλές διατροφής. Σε 
ηλικία 15 ετών παρουσιάστηκε νευροαισθητήριος βαρηκοΐα. Η MRI ήταν φυσιολογική. Μετά είχε οφθαλμολογικά 
συμπτώματα. Η εξέταση στη σχισμοεδή λυχνία ήταν φυσιολογική και δεν βρέθηκε αιτία. Παρουσίασε προοδευτική 
μείωση της όρασης και σε ηλικία 17 ετών. Οπτική Οξύτητα 20/200 αμφω. Χρωματική Αντίληψη 8/17 σε κάθε 
οφθαλμό. Οι αντιδράσεις της κόρης και η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία ήταν φυσιολογικές. Παρουσιάζει 
αμφοτερόπλευρα κεντρικά σκοτώματα και απώλεια νευρικών ινών. Είχε ζωηρά αντανακλαστικά και φυσιολογική 
νευρολογική εξέταση. Ο ηλεκτροδιαγνωστικός έλεγχος έδειξε οπτική νευροπάθεια. Η Gad-MRI ήταν φυσιολογική. 
Ο γενετικός έλεγχος για την οπτική νευροπάθεια του Leber ήταν αρνητικός. 

Αποτελέσματα: Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν εμμένουσα μακροκύτωση. Η ομοκυστεϊνη και το μεθυλμαλονικό 
οξύ ήταν αυξημένα υποδηλώντας λειτουργική έλλειψη Β12. Αρνήθηκε χρήσης αλκοόλ, καπνού ή ναρκωτικών. 
Φυσιολογικό (BMI) (22 kg/m2). Χαμηλά επίπεδα χαλκού και σελήνιού, υψηλός ψευδάργυρο, εμφανώς χαμηλή 
βιταμίνη D και οστική πυκνότητα. Έλαβε συμπληρώματα διατροφής για τις ελλείψεις που είχε. Η οπτική του οξύτητα 
σταθεροποιήθηκε αλλά δεν βελτιώθηκε.

ςυμπεράσματα: Η διατροφική οπτική νευροπάθεια είναι πιθανόν αναστρέψιμη αν ανευρεθεί νωρίς. Αν παραμείνει 
αθεράπευτη οδηγεί σε μόνιμη απώλεια όρασης.
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ςΚοπιΜοτήτΑ ΚΑι ΚΛινιΚή χρήςιΜοτήτΑ τής ψήφιΑΚής ΚΑΜερΑς ΒΥΘοΥ τής 
οφΘΑΛΜοΛοΓιΚής ΚΛινιΚής ςε πΑιδιΑτριΚοΥς ΑςΘενεις ποΥ πΑρΑπεΜποντΑι 

Απο τήν νεΥροΛοΓιΚή ΚΛινιΚή τοΥ Γ.ν. πΑιδΩν πεντεΛής 

ευγενία Αρχιμανδρίτη1, Μάρθα Καρρά1, χρύσα ςγούρου1, Γεώργιος Μεθενίτης1, 
Κριτονίκη Κωνσταντούλα1, Γλυκερία ςτάμου1, Κωνσταντίνος παρασκευόπουλος1, 

χαράλαμπος Κότσαλης1, Θεοδώρα Κατσανούλη2, Άννα Κοκολάκη1

1Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Oxford Radcliff University Hospitals, Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο

ςκοπός: Να αξιολογηθεί η ευκολία της χρήσης της ψηφιακής κάμερας βυθού, η ποιότητα των εικόνων που 
λαμβάνονται, καθώς και η χρησιμότητα της στην διάγνωση σε παιδιατρικούς ασθενείς, ηλικίας 4 έως 16 ετών, που 
παραπέμπονται στην Οφθαλμολογική Κλινική από την Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας 

Μέθοδος: Οι φωτογραφίες ελήφθησαν από οφθαλμίατρο, με στόχο τουλάχιστον μία φωτογραφία από κάθε 
οφθαλμό. Καταγράφηκε ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνεργασία των ασθενών και η 
ικανοποίηση από τις ληφθείσες εικόνες. Ο συνοδός γονέας συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο, όπου καταγράφηκε 
ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η βαθμολογία της συνολικής άνεσης και 
συνεργασίας του παιδιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικές στατιστικές για την 
ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων. 

Αποτελέσματα: Καταχωρήθηκαν 40 ασθενείς: 20 ηλικίας 4 έως 9 ετών και 20 ηλικίας 10 έως 16 ετών. Η μέση χρονική 
διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν 2,4 λεπτά. Συνολικά, η μέση βαθμολογία συνεργασίας ήταν 4,5  
(5 = άριστη συνεργασία) και η βαθμολογία ικανοποιητικής απεικόνισης ήταν 4,7 (5 = πολύ ικανοποιητική απεικόνιση). 
Στις μη φυσιολογικές απεικονίσεις του βυθού δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες για αντιμετώπιση σε συνεργασία με 
την Νευρολογική κλινική και ενημερώθηκε ο συνοδός γονέας.

ςυμπεράσματα: Η κάμερα βυθού έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη φροντίδα του παιδιατρικού ασθενούς. Η 
διαδικασία απαιτεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί και γίνεται καλά αποδεκτή από ασθενείς και γονείς. Οι εικόνες 
που λαμβάνονται μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση και στη λήψη κλινικών αποφάσεων.
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πΥοΓονο ΚοΚΚιΩΜΑ ΜετΑ Απο διΑΒΑςή ρινοδΑΚρΥϊΚοΥ ποροΥ ΚΑι ενΘεςή 
ςΩΛήνΑριΩν ςιΛιΚονής: πΑροΥςιΑςή δΥο πΑιδιΑτριΚΩν περιςτΑτιΚΩν

Ζωή τσανή1, Αικατερίνη Λαζαρή1, ευαγγελή τσιρώνη1, ελένη παπαγεωργίου1

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ςκοπός: Παρουσίαση δύο περιστατικών με πυογόνο κοκκίωμα στα δακρυικά σημεία μετά από διάβαση 
ρινοδακρυϊκού πόρου και ένθεση σωληναρίων σιλικόνης σε παιδιά ηλικίας 2 και 3 ετών.

Υλικό και μέθοδος: Ο πρώτος ασθενής ηλικίας 2 ετών, προσήλθε λόγω ερυθρής, σαρκώδους μάζας στο δεξί 
άνω δακρυϊκό σημείο, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα. Ο δεύτερος ασθενής, ηλικίας 3 ετών, προσήλθε λόγω 
επιφοράς στο δεξιό οφθαλμό. Από το ατομικό τους ιστορικό, οι δύο ασθενείς είχαν υποβληθεί σε καθετηριασμό 
του ρινοδακρυϊκού πόρου διά του άνω δακρυϊκού σημείου, με ένθεση σωληναρίων σιλικόνης στον ρινοδακρυικό 
πόρο, προ 6 και 3 μηνών αντίστοιχα. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε πλήρη οφθαλμολογική εξέταση. Η κλινική 
εικόνα ήταν συμβατή με πυογόνο κοκκίωμα στο δεξί άνω δακρυϊκό σημείο. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής ηλικίας 2 ετών, έλαβε τοπική θεραπεία με οφθαλμική γέλη αντιβιοτικού/στεροειδούς 
για μία εβδομάδα, με πλήρη υποχώρηση του κοκκιώματος. Ο δεύτερος ασθενής ηλικίας 3 ετών, έλαβε τοπική 
θεραπεία με στεροειδή και αντιβιοτικά για μία εβδομάδα, χωρίς ωστόσο υποχώρηση του κοκκιώματος, οπότε 
προγραμματίστηκε αφαίρεση του σωληναρίου σιλικόνης. Κατά την αφαίρεση του σωληναρίου σιλικόνης υπό 
τοπική αναισθησία, έγινε ταυτόχρονη αφαίρεση του πυογόνου κοκκιώματος. Στην επανεξέταση και των δύο 
ασθενών 6 μήνες μετά τη θεραπεία δεν διαπιστώθηκε υποτροπή του κοκκιώματος, ούτε συμπτώματα απόφραξης 
του ρινοδακρυϊκού πόρου. 

ςυμπεράσματα: Το πυογόνο κοκκίωμα αποτελεί σπάνια επιπλοκή της επέμβασης καθετηριασμού του ρινοδακρυϊκού 
πόρου με ένθεση σωληναρίου σιλικόνης, η οποία συχνά απαντά στην τοπική θεραπεία με στεροειδή. Σε εμμένοντα 
πυογόνο κοκκιώματα, θα πρέπει να εξετάζεται η αφαίρεση του ενθέματος σιλικόνης.
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ΑξιοΛοΓήςή τΩν διΑΘΛΑςτιΚΩν ΑνΩΜΑΛιΩν ςτΑ πΑιδιΑ: 
οδήΓιες ΓιΑ τοΥς πΑιδιΑτροΥς

Ασλη περεντέ1, Ασπασία τόλη1, παναγιώτα ντόντη1, ιωάννης φωτιάδης1, ιρφαν περεντέ1,  
δούκας δαρδαμπούνης1, Γεώργιος Λαμπίρης1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ςκοπός: συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση των διαθλαστικών ανωμαλιών στα 
παιδιά και το ρόλο του παιδιάτρου στην ανίχνευσή τους.

Υλικό και Μέθοδος: Για τους σκοπούς της ανασκόπησης έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας στη διεθνή βάση 
δεδομένων PUBMED. Η αναζήτηση περιλάμβανε όλα τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2006 
έως και το Δεκέμβριο του 2021, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τη γλώσσα και το είδος των δημοσιευμένων 
άρθρων. 

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψε συνολικός αριθμός των 656 άρθρων από τα οποία τα 60 πληρούσαν 
τα κριτήρια ένταξης. 16 από τα επιλεχθέντα άρθρα ανέφεραν τον ρόλο του παιδιάτρου στην ανίχνευση των 
διαθλαστικών ανωμαλιών, 11 άρθρα τόνιζαν τις επιπτώσεις της καθυστερημένης διάγνωσης ενώ 20 άρθρα έκαναν 
αναφορά στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών με διαθλαστικές ανωμαλίες. 16 άρθρα έκαναν αναφορά στις 
σύγχρονες συσκευές ανίχνευσης διαθλαστικών ανωμαλιών και 2 στην ανάγκη εκπαίδευσης των νέων παιδιάτρων.

ςυμπεράσματα: Οι διαθλαστικές ανωμαλίες αποτελούν την κύρια αιτία οπτικών διαταραχών στα παιδιά και η 
επίπτωσή τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Καθώς η εμφάνιση των ανωμαλιών 
αυτών πριν την ηλικία των 5 ετών είναι συνήθης, καθολικός ανιχνευτικός έλεγχος της οπτικής οξύτητας στα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας αποτελεί ισχυρή σύσταση. Ένας καλά εκπαιδευμένος παιδίατρος μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση των διαθλαστικών ανωμαλιών και να ενθαρρύνει τους γονείς για εξέταση από 
εδικό οφθαλμίατρο με απώτερο στόχο την πρόληψη μιας μόνιμης έκπτωσης όρασης.
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το ςΥνδροΜο ΑνΑτΑρΑξής ΜΩροΥ

Μπούτσορα ο.1, Μουργελά Α.1, παπαδοπούλου Μ.1, παπασταματίου Θ.2, τσιολάκη Μ.3,
ςμαρλαμάκη ρ.1, Κουρή Α.1

1 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη &  Αγλαΐας Κυριακού, Οφθαλμολογική Κλινική, Αθήνα 
2 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη &  Αγλαΐας Κυριακού, Β΄Παιδιατρική Κλινική 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
3 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη &  Αγλαΐας Κυριακού, Α΄Παιδιατρική Κλινική, Αθήνα

ςκοπός: Το σύνδρομο ανατάραξης μωρού προκύπτει μετά από βίαιη ανατάραξη βρέφους και άσκηση δύναμης 
παλίνδρομης φοράς στην κεφαλή των βρεφών. Δύναμη περιστροφικού τύπου από υπερβολική επιτάχυνση-
επιβράδυνση ωθεί τον εγκέφαλο προς το κρανίο οδηγώντας σε ποικίλου βαθμού κακώσεις σε εγκέφαλο και 
αυχένα. Σε αυτή την παρουσίαση θα περιγραφούν κάποια ενδιαφέροντα περιστατικά του Νοσοκομείου μας.

Υλικό & Μέθοδος: Βρέφη ηλικίας έως ενός έτους, παρουσιάστηκαν στις παιδιατρικές κλινικές του Νοσοκομείου 
μας με ποικίλη συμπτωματολογία όπως αναφερόμενη απώλεια συνείδησης, επεισόδια άπνοιας/κυάνωσης ή/και 
σπασμούς. Κατά την οφθαλμολογική εξέταση των βρεφών, ανευρέθησαν οι κλασικές αιμορραγίες του βυθού σε 
διάφορα επίπεδα του αμφιβληστροειδούς. 

Αποτελέσματα: Διάφορες εκφάνσεις της κλινικής εικόνας όπως καταγράφηκαν κατά την φωτογράφηση του βυθού 
και συσχέτιση με την παθοφυσιολογία του συνδρόμου. 

ςυμπεράσματα: Το εγκεφαλικό οίδημα, το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και οι πολυεπίπεδες αιμορραγίες του 
αμφιβληστροειδούς αποτελούν την κλασική τριάδα της κλινικής εικόνας ενός παιδιού που έχει κακοποιηθεί, 
χωρίς να συνοδεύεται απαραίτητα από άλλες εξωτερικές κακώσεις. Η θεραπεία είναι παρόμοια με εκείνη των 
ενδοκράνιων αιμορραγιών και περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις εξαίρεσης των υποσκληρίδιων αιμορραγιών 
όταν είναι απαραίτητο. Πολλές φορές απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση της παθολογίας του αμφιβληστροειδούς. 
Η πρόγνωση του συνδρόμου είναι φτωχή οδηγώντας σε καθυστέρηση της ανάπτυξης ακόμα και σε θάνατο.
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εΜΒιοΜήχΑνιΚες ιδιοτήτες ΚερΑτοειδή ςε πΑιδιΑ ΥποπτΑ 
ΓιΑ πιΘΑνή ΜεΛΛοντιΚή εΜφΑνιςή ΚερΑτοΚΩνοΥ

Μαρίνα Μπαντέκα1, κα χρηστίνα Κεσκίνη1, κος Γιώργος χαριτούδης2, κος Λεωνίδας Μαυρουδής1

1Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελλάδα, 
2Ιδιωτικό ιατρείο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελλάδα

ςκοπό: Η διερεύνηση της συσχέτισης εμβιομηχανικών παραγόντων όπως η υστέρηση του κερατοειδούς (CH) και ο 
παράγοντας αντίστασης του κερατοειδούς(CRF) σε παιδιά με πιθανή μελλοντική εμφάνιση κερατόκωνου.

Μέθοδοι: Από 3458 μάτια, 1784 παιδιών ηλικίας έως 15,5 ετών, τα οποία μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας το 
σύστημα τοπογραφίας-διαθλασιμετρίας κερατοειδούς KR7000p(Κeratometer Refractometer Topographer, Topcon 
Healthcare, USA) και ταξινομήθηκαν σε 10 κατηγορίες σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν περιγραφεί από 
τους Rabinowitz et al, εντοπίστηκαν 116 οφθαλμοί με pattern κερατοειδή ύποπτα για πιθανότητα μελλοντικής 
εμφάνισης κερατόκωνου(group A). Στους παραπάνω οφθαλμούς μελετήθηκαν οι παράγοντες CH και CRF και 
συγκρίθηκαν με των υπολοίπων παιδιών χωρίς τα ύποπτα pattern(group B). 

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες CH και CRF στο group A ανευρέθησαν 11,03±2.42mmHg και 11,13±2.26mmHg 
αντίστοιχα, ενώ στο group Β 11,28±2.12mmHg και 11,77±2.18mmHg αντίστοιχα. Παρατηρείται στατιστική 
σημαντικά διαφορά μεταξύ του group A και B και στους δύο παράγοντες CH και CRF.

ςυζήτηση: Οι εμβιομηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή δεν έχουν ακόμη μελετηθεί αρκετά σε παιδιατρικούς 
πληθυσμούς. Μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με την κατανόηση του εξελισσόμενου κερατοειδή 
σε ένα παιδί που μεγαλώνει και να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι σε παιδιά με pattern τοπογραφίας κερατοειδή που 
έχουν συσχετιστεί με την πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης κερατόκωνου.
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ςΥςχετιςή τΩν πΑρΑΜετρΩν ποιοτήτΑς ΖΩής ενήΛιΚΩν ΑςΘενΩν Με ςτρΑΒιςΜο 
Με δήΜοΓρΑφιΚΑ ςτοιχειΑ ΚΑι τΑ χΑρΑΚτήριςτιΚΑ τής ςτρΑΒιςΜιΚής πΑρεΚΚΛιςής 

χατζηστεφάνου Κ.,1,2 τσιώγκα Α.,2 νικολοπούλου Α., 1 παπαγεωργίου ε.,3 Ασπρούδης ι.4 

παπακωνσταντίνου δ.,2  τσιρώνη ε. 3
1 Τμήμα Στραβισμού, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

2 Α΄Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, ΕΚΠΑ 
3 Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Λάρισσας 

4 Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων

ςκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των παραμέτρων ποιότητας ζωής ασθενών με στραβισμό με δημογραφικά 
στοιχεία, την ύπαρξη ή μη διπλωπίας και τα χαρακτηριστικά της στραβισμικής παρέκκλισης. 

Μέθοδος: Μελετήσαμε 79 ασθενείς με στραβισμό χρησιμοποιώντας 3 επικυρωμένα ερωτηματολόγια: Amblyopia 
and Strabismus Questionnaire (ASQE), Amblyopia and Strabismus 20 (AS20) και των 2 υποκλιμάκων του 
(ψυχοκοινωνικές έναντι λειτουργικών παραμέτρων), NEI Visual Function Questionnaire -39 (VFQ 39). Η στατιστική 
ανάλυση έγινε με τη χρήση πολυπαραγοντικής γραμμικής παλινδρόμησης για να σταθμίσουμε για συγχυτικούς 
παράγοντες. 

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 41.17 ± 18.56 από τους οποίους 44 (55,70%) ήταν άντρες. Οι 
ασθενείς με διπλωπία (54,6%) είχαν κατά 17.1 ± 4.65 μειωμένη επίδοση στο ASQΕ ερωτηματολόγιο (p-value< 
0.001) σε σχέση με αυτούς που δεν εμφάνιζαν διπλωπία. Αντιστοίχως η συνολική επίδοση στο ερωτηματολόγιο 
AS20 ήταν μειωμένη κατά 11± 5 σε όσους εμφάνιζαν διπλωπία (p-value =0.029), με την λειτουργική υποκλίμακα 
μειωμένη κατά 16.8 ± 57 ( p-value =0.004), ενώ η διαφορά στην ψυχοκοινωνική υποκλίμακα δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική. Η επίδοση στο NEI VFQ-39 ήταν μειωμένη κατά 9.13 ± 5.23 στους ασθενείς με διπλωπία έχοντας όμως 
οριακή στατιστική σημαντικότητα. Η ηλικία είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε όλα τα ερωτηματολόγια και πιο 
συγκεκριμένα οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς είχαν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλα τα ερωτηματολόγια, ενώ το 
φύλο, το μέγεθος της γωνίας στραβισμού και η κατεύθυνση παρέκκλισης δεν επηρέασαν τις επιδόσεις. 

ςυμπέρασμα: Η μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών με στραβισμό και η ύπαρξη διπλωπίας επηρεάζουν αρνητικά 
την ποιότητα ζωής με προεξάρχουσα τη συσχέτιση με τη μείωση στις παραμέτρους λειτουργικότητας των ασθενών. 
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short loop modIfIcAtIon of the semIAdjustABle suture technIque 
for optIonAl Adjustment

chatzistefanou K,1,2 vlachos G, 2 Adami A,2 tsioga A, 2 nikolopoulou A, 1 papaconstantinou d. 2
1 Strabismus Service, Athens General Hospital “G. Gennimatas”

2 First Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens 

purpose: To present a modification of the standard semiadjustable suture technique allowing for optional or 
late adjustment.

pAtIents- methods: Consecutive patients undergoing semiadjustable suture strabismus surgery with the short 
suture loops modification and a minimum 6 weeks follow-up time. Short suture loops left buried under closed 
conjunctiva replaced the default exposed long sutures involved in the semiadjustable suture procedure; an 
additional temporary tracing suture loop facilitated the retrieval of the buried muscle sutures during adjustment. 
Main outcome measures were the rate and feasibility of postoperative adjustment and complications regarding 
conjunctival wound or muscle adhesion healing.

results: Fifty patients (54 rectus muscles) underwent recession with the modified semiadjustable short loop 
technique. Mean age was 43,42 years ± 17,97 (range: 16-81 years) and mean follow-up time 7,82 months 
(range 1,5-36 months). Postoperative adjustment was carried out in 21 patients (42%). In the remaining 29 
patients, cutting and removing the exposed tracing absorbable suture and the nonabsorbable traction suture 
was the only necessary postoperative maneuver. It was accomplished in the slit lamp setting in the majority of 
cases. Five patients had persistent hyperemia; one case of scleral dellen was noted; all responded to intensive 
topical treatment. There were no cases of suspected muscle slippage.

conclusIons. The endorsement of the short loop and tracing suture modifications in the semiadjustable suture 
procedure allowed for adjustment and offered the benefit of minimal manipulation in the majority of cases 
where adjustment was not deemed necessary. No major complications in conjunctival incision or extraocular 
muscle healing were encountered.



23ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

πΑιδοοφΘΑΛΜοΛοΓιΑ - νεΥροοφΘΑΛΜοΛοΓιΑ

19/05/2022 | 09:00-10:00 | AlexAndros II

RF21 

ΑΜφοτεροπΛεΥρή ΑπΩΛειΑ ορΑςής ςε εδΑφος cA πνεΥΜονΑ

md παναγιώτης Γαρίτσης, ςταυρένια Κουκουλά, ευάγγελος Λοκοβίτης
1Ophthalmica Eye Institute, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας μετά απο χειρουργείο υπό 
γενική αναισθησία.

Μέθοδος: 67χρονος ασθενής, με πολλές συνοσηρότητες, παραπέμφθηκε για διερεύνηση αμφοτερόπλευρης 
απώλειας όρασης. Στο ιστορικό του αναφέρεται πολύωρο χειρουργείο αφαίρεσης καρκίνου του πνεύμονα,το 
2020. Μετά το εξιτήριο του,παρατήρησε αμφοτερόπλευρη μείωση της όρασης του. Κατά τη κλινική εξέταση 
του τότε,διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρο οίδημα οπτικής θηλής( ΔΟ>ΑΟ) με οπτική οξύτητα 3/10 στον δεξιό 
οφθαλμό και 7/10 στον αριστερό οφθαλμό αλλά και παθολογικά οπτικά πεδία. Πραγματοποιήθηκε οσφυονωτιαία 
παρακέντηση καθώς θεωρήθηκε ότι τα ευρήματα οφείλονταν σε καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση, η οποία όμως 
ήταν αρνητική.Ο ασθενής προσήλθε στη κλινική μας μετά απο 7 μήνες με το ερώτημα της διάγνωσης. Κλινικά 
διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη ατροφία οπτικών νεύρων,οπτική οξύτητα 7/10 στον δεξιό οφθαλμο και 7/10 στον 
αριστερό. Πραγματοποιήθηκε διεξοδικός απεικονιστικός έλεγχος( OCT/MRI/ΟΠ/PEVP-FVEP/PERG/ffERG) και 
τέθηκε η διάγνωση της πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής έκτοτε παρουσιάζει μια σταθερότητα τόσο υποκειμενικά όσο και αντικειμενικά. Η οπτική 
του οξύτητα παραμένει σταθερή και οι εξετάσεις του δεν παρουσιάζουν μεταβολή.

ςυμπεράσματα: Η χαμηλή αρτηριακή πίεση που απαιτείται ή υφίσταται κατά τη διάρκεια χειρουργείων υπό γενική 
αναισθησία αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο για την εμφάνιση ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας.
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topoGrAphIc KerAtoconus IncIdence dIAGnosed In routIne
consecutIve cAtArAct procedures In Greece: 

A consecutIve cAse serIes In 1450 cAses over 5 yeArs

Kanellopoulos Aj
LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, Professor dept of Ophthalmology, 

NYU med School, New York City, United States

purpose: Scheimplug tomography integral part of our pre-operative assessment in cataract extraction. We 
retrospectively reviewed the incidence of topographic keratoconus 

methods: in 1450 consecutive cataract surgery cases, for years 2017 to 2021 we evaluated by 5 different 
experienced evaluators (2 ophthalmic surgeons and 3 optometrists) the topographic incidence of keratoconus 
as classified by the Pentcam HR (stages 1 to 4) as well as keratoconus suspicion based on irregular pachymetry 
distribution, astigmatism truncation and/or irregularity. We formed 4 groups: A: keratoconus, B: suspicious for 
keratoconus, C: regular corneas and D: irregular corneas not keratoonus-related.

results: 159 or 11% were included in group A, 377 or 26% in group B, 841 0r 58% in group C and final 72 or 
5% in group D. No disagreement between the 5 evaluators for cases in group A, C and D, little variance for 
cases included in group B (<5%).

conclusions: one-in-ten Greeks appear to have keratoconus-not diagnosed even by the age of cataract 
surgery- and almost one-in-four may have suspicious corneal imaging for keratoconus. The implications of these 
data are great to promote routine screening for the disease among the Greek population, especially in puberty 
and careful screening when laser vision correction is considered
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KerAtoconus mAnAGement wIth customIzed prK By AutomAted 
rAy-trAcInG optImIzAtIon, comBIned wIth hIGher fluence cxl: 

the rAy-trAcInG Athens protocol fIrst GloBAl cAse report

prof. Kanellopoulos, A. j.
LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, 

2Ophthalmology, NYU Med School, New York, United States

purpose: To report novel ray-tracing customization of the normalization excimer ablation, combined with higher 
fluence CXL, in the management and visual rehabilitation of progressive keratoconus.

report of case: A 28 year-old male bilateral progressive keratoconus was treated with Athens Protocol: CXL 
combined with PRK customized by a novel ray-tracing platform calculating low and high order aberrations based 
on wavefront, Scheimpflug tomography and interferometry axial length data from a single diagnostic device. 
Keratoconus stabilized in both eyes. UDVA changed from 20/80 to 20/20 in the OD; and from 20/40 to 20/25 
in the OS at twelve months.  Keratometry: from 40.7 and 42.7 @ 165.1 degrees to 41.4, 43.1 @ 169.3 degrees 
for the OD and from 40.9, 42,6 @ 15.9 degrees to 44.1, 44,7 @ 9.8 degrees for the OS. Cornea normalization 
OD: IHD from 0.115  to 0.099, ISV from 77 to 67. OS: IHD from 0.066 to 0.014, and ISV from 49 to 31.

conclusion: We introduce the management of keratoconus with CXL combined with novel excimer laser 
customization employing several independent up-till-now diagnostics calculated by software, evaluating bi-
directional theoretical ray-tracing. It may accurately normalize the distorted human eye optics associated with 
corneal ectasia, compared to using anterior corneal surface data or wavefront data alone.
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rAy-trAcInG ΚΑΘοδήΓοΥΜενή φΩτοδιΑΘΛΑςτιΚή ΚερΑτεΚτοΜή (prK), 
ςΥνδΥΑςΜενή Με ‘sAfe cross’ διΑςΥνδεςή ΚερΑτοειδοΥς, 

ςε ΑνΩΜΑΛοΥς ΚερΑτοειδεις

dr Κωνσταντίνος Καραμπάτσας1,2, δρ ευάγγελος πατέρας2, δρ Βασίλειος τζάνης1, 
Μαριάνθη χειρίδου1, Αικατερίνη-Άννα Κώστογλου1, dr. χαράλαμπος Κούλας1

1Αττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 
2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπός: Ανάλυση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της διεπιθηλιακής φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (trans-
PRK) σε συνδυασμό με διασύνδεση κερατοειδούς, για την εξομάλυνση ανώμαλων κερατοειδών.

Υλικό και μέθοδοι: Είκοσι (20) οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε trans-PRK [θεραπευτικό πρωτόκολλο cTen της 
πλατφόρμας iVis Laser® Suite], με σύγχρονη διασύνδεση κερατοειδούς [πρωτόκολλο 18 mW x 5 min, Safe 
Cross® Riboflavin]. Η διαδικασία αφορούσε 13 οφθαλμούς με κερατόκωνο, 2 περιστατικά με θολερότητες του 
κερατοειδούς, 7 περιστατικά με ανώμαλο αστιγματισμό και/ή λεπτό κερατοειδή (υποκλινικός κερατόκωνος). 
Παρουσιάζονται οι συγκριτικές (προεγχειρητική vs μετεγχειρητική) μετρήσεις οπτικής οξύτητας, διαθλαστικών 
αποτελεσμάτων, τομογραφίας κερατοειδούς, επιθηλιακών χαρτών, κερατοειδικών εκτροπών. Επιπρόσθετα, 
καταγράφεται ο ρυθμός επιθηλιακής επούλωσης, η ασφάλεια της μεθόδου και η άνεση του ασθενούς. Σε όλους 
τους οφθαλμούς υπάρχει μετεγχειρητική παρακολούθηση ≥ 12 μηνών.

Αποτελέσματα: Όλοι οι οφθαλμοί παρουσίασαν (μ.ό. προεγχειρητικά vs. μ.ό. μετεγχειρητικά) σημαντική βελτίωση 
της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (0.26 vs 0.8), της καλύτερης διορθωμένης οπτικής οξύτητας (0.78 vs 0.9), 
υψηλής τάξεως σφάλματα κερατοειδούς, HOCMA (32,04 vs 12,22). Ο τοπογραφικός αστιγματισμός της πρόσθιας 
κερατοειδικής επιφάνειας ελαττώθηκε (-2,25 vs -1,75). Ο δείκτης πρόσθιας ανωμαλίας του κερατοειδούς εμφάνισε 
επίσης σημαντική μείωση (30,2 vs. 16,54). Η τεχνική, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000 
Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ό. 4 ημέρες), με ανεκτά επίπεδα πόνου. 

ςυμπεράσματα: Το θεραπευτικό πρωτόκολλο cTen trans-PRK της iVis Laser® Suite αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή 
διόρθωσης κερατοειδικών ανωμαλιών και θολεροτήτων του κερατοειδούς, μη εξαρτώμενη από τον χειριστή. 
Η πλατφόρμα iVis, με την χρήση Ray Tracing τεχνολογίας, παρέχει εξαιρετική ακρίβεια διόρθωσης και βέλτιστη 
ασφάλεια μέσω του λογισμικού της ιδανικής εξατομικευμένης κόρης (ideal pupil) ανά περίπτωση, που παρέχει 
tissue saving δυνατότητες.

financial disclosure: None
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A cAse of three IsolAted nonvAsculArIzed corneAl epIthelIAl dysplAsIA 
lesIons In A mIddle AGed womAn

Anastasia tsiogka1, dr Ioannis Giachos1, dr Konstantinos rallis1

1GHA Georgios Gennimatas, Athens, Greece

purpose: To report a case of three isolated nonvascularized corneal epithelial dysplasia lesions surrounded by 
normal corneal epithelium. 

methods: Epithelial dysplasia is a precancerous lesion and is categorized as conjunctival/corneal intraepithelial 
neoplasia. The pathogenesis of the lesion usually commences at the limbus and grows towards central cornea. 
It is usually associated with neovascularization. 

results: A 49-year-old woman consulted us for sudden foreign body sensation with localized opacification of 
the corneal epithelium in her left eye. Her visual acuity was 20/20 in both eyes. Slit lamp examination showed 
three whitish plaque-like lesions at the center of her right corneal epithelium. No vascular invasion to the lesions 
was found. Anterior segment optical coherence tomography showed hyperreflective, thickened epithelium. The 
lesions were easily peeled off from the underlying basement membrane. After corneal abrasion the lesions 
reoccurred 7 days later. Then they were surgically removed and subjected to histopathological examination 
and diagnosed as epithelial dysplasia, whereas the limbal and conjunctival biopsies showed normal epithelium. 
After the second intervention the cornea remained clear with good vision.

conclusions: The three lesions were diagnosed as nonvascularized epithelial dysplasia of ocular surface. Etiology 
of these lesions is not known.
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ή ςΥΜΒοΛή τής ςΥνεςτιΑΚής ΜιΚροςΚοπιΑς ΚερΑτοειδοΥς (corneAl confocAl 
mIcroscopy) ςτήν ΑνιχνεΥςή διΑΒήτιΚής νεΥροπΑΘειΑς 

ςτο ςΑΚχΑρΩδή διΑΒήτή τΥποΥ 1

Μαρία Ζιώρη1, νικόλαος τεντολούρης2, ιωάννα ελευθεριάδου2, Αδαμαντία Βουδούρη3

1Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», 
Αθήνα, Ελλάδα, 

2Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό», Αθήνα, Ελλάδα, 

3Οφθαλμολογικό Κέντρο «Athens Eye Care», Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της καταστροφής των μικρών ινών των νεύρων του κερατοειδούς, εκτιμώμενη 
με συνεστιακή μικροσκοπία κερατοειδούς (corneal confocal microscopy-CCM), με την περιφερική νευροπάθεια 
(ΠΝ) και νευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος (AN) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1).

Υλικό & Μέθοδος: 96 άτομα με ΣΔτ1 και 35 χωρίς ΣΔτ1 ελέγχθηκαν με CCM στο δεξιό οφθαλμό. Επιλέχθηκαν 
6 εικόνες του υποεπιθηλιακού στρώματος και ποσοτικοποιήθηκαν: πυκνότητα νευρικών ινών (nerve fiber density-
NFD), πυκνότητα νευρικών κλάδων (nerve branch density-NBD), μήκος νευρικών ινών (nerve fiber length-NFL). Η 
διάγνωση της ΠΝ τέθηκε με τους δείκτες συμπτωμάτων-ευρημάτων νευροπάθειας και της ΑΝ με τις καρδιαγγειακές 
δοκιμασίες κατά Ewing.

Αποτελέσματα: Τα άτομα με ΣΔτ1 (μέσης ηλικίας 38,6±13,6 έτη) συγκρινόμενα με την ομάδα ελέγχου (μέσης 
ηλικίας 31,8±9,6 έτη) παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές NFD (5,2 έναντι 12,5), NBD (3,1 έναντι 12,5), NFL (7,6 έναντι 
11,0), όλα p<0,001. Τα άτομα με ΣΔτ1 και ΠΝ συγκρινόμενα με αυτά χωρίς ΠΝ παρουσίασαν χαμηλότερη NFD 
(2,1 έναντι 5,2), NBD (0,5 έναντι 4,2), NFL (4,0 έναντι 7,9), όλα p<0,05. Τα άτομα με ΣΔτ1 και AN συγκρινόμενα με 
αυτά χωρίς AN παρουσίασαν χαμηλότερη NFD (4,2 έναντι 6,2, p=0,120), NBD (2,1 έναντι 4,2, p=0,146), NFL (6,0 
έναντι 8,0, p=0,053). Συνολικά, στα άτομα με ΣΔτ1 διαπιστώθηκαν αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων 
της CCM και του δείκτη ευρημάτων νευροπάθειας (r=-0,301 για NFD, r=-0,257 για NBD, r=-0,346 για NFL, όλα 
p<0.05) και του σκορ της ΑΝ (r=-0,261 για NFD, r=-0,264 για NBD, r=-0,321 για NFL, όλα p<0.05). 

ςυμπεράσματα: Η CCM είναι πρώιμος βιοδείκτης ανίχνευσης νευροπάθειας σε άτομα με ΣΔτ1.
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topoGrAphy GuIded surfAce modellInG, of KerAtoconIc contAct lens to 
Imporve poInt spreAd functIon (psf) And vIsuAl performAnce

lefteris Karageorgiadis1, md dimitrios mikropoulos2, md nikos Karageorgiadis2, nikos vasileiou3

1Eyeart Fitting Center, Thessaloniki, Greece, 
2Private practice, Thessaloniki, Greece, 

3Eyeart Laboratores, Thessaloniki, Greece

purpose: Hydrophilic contact lenses are extensively used to improve vision in keratoconic patients because of 
the soft material modulus, initial patient comfort and patient friendly form. These designs consist of a thicker 
optical zone. Conversely, material flexure poses limits on visual outcome. A new custom lens fitting procedure 
and design is being introduced to further improve those outcomes, modifying front lens surface geometry, using 
corneal topography data. 

method: Corneal topography over the soft keratoconic trial lens is compared with the one without lens. Two 
attributes are studied which will lead to custom zone powers, to rend more homogeneous the refractive surface. 
The first being the peak central and peripheral powers. The second attribute is the surface wavefront analysis 
over the trial lens. The second order spherical component of the wavefront analysis is compared at two zone 
diameters. Final outcome is evaluated, with Snellen visual acuity subjectively and point spread function (PSF) 
objectively. Two patients with steep central cone are presented and the relative results with the initial keratoconic 
lens worn compared, with the newly designed custom lens.

results: Soft lenses for keratoconus improve visual acuity drastically, but soft material bending, limits the visual 
outcome in some cases, therefore a custom surface design can improve point spread function. The methodology 
described, provides the clinician an additional corrective tool to improve visual outcome.

conclusions: Dioptric zone design can be extended via various topography or tomography systems, incorporating 
front and back corneal irregularity data as well as total ocular wavefront data. 
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topoGrAphIc KerAtoconus IncIdence In screenInG of 100 rAndom 
students 15-25 yeArs of AGe In Greece

Αναστάσιος I. Κανελλόπουλος1,3, ςτέλλια Γεωργιάδου1,2, Κωνσταντίνος Καραμπάτσας1,2, 
Αθηνά πλακίτση2, ευάγγελος πατέρας2

1Laservision Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Αθήνα, Ελλάδα, 
2University of West Attica, Αθήνα, Ελλάδα, 

3NYU med School, New York, United States

purpose: Scheimpflug tomography integral part of assessment in even asymptomatic keratoconus diagnosis in 
puberty and young adulthood in Greece. 

methods: 100 consecutive random high school and college students underwent Scheimpflug tomography to 
evaluate the topographic incidence of keratoconus as classified by the Pentacam HR (stages 1 to 4) as well as 
keratoconus suspicion based on irregular pachymetry distribution, astigmatism truncation and/or irregularity. We 
formed 4 groups: A: keratoconus, B: keratoconus suspects, C: regular corneas and D: irregular, not keratoconus-
related corneas. All tomography maps were evaluated by 5 different evaluators (2 ophthalmic surgeons and 3 
optometrists). 

results: Mean age 21 (15-25), 60% female, 40% male. 2 or 2% were included in group A, or 67% in group B, 
28 0r 28% in group C and final 3 or 3% in group D. No disagreement between the 5 evaluators for cases in 
group A, C and D, little variance for cases included in group B (<5%).

conclusions: These data support very high asymptomatic incidence of keratoconus suspects identified in young 
Greeks. These data support screening for the disease among the Greek population, especially in puberty and 
careful screening when laser vision correction is considered
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descemet’s memBrAne detAchment And suBsequent expulsIon durInG A deep 
AnterIor lAmellAr KerAtoplAsty trIple procedure: “A rescue operAtIon”

Andreas Katsimpris1, myrsini petrelli1, marios Katsimpras1, Anna-nina dimitropoulou1, 
nafsika voulgari1, George Kymionis1

11st Ophthalmology Department, General Hospital of Athens “Georgios Gennimatas”, Athens, Greece

purpos: Although infrequent, Descemet’s membrane detachment (DMD) represents a serious complication of 
intraocular surgery. We report a case of DMD during combined deep lamellar keratoplasty (DALK), extracapsular 
cataract extraction (ECCE) and intraocular lens (IOL) implantation and describe a surgical approach for its 
management.

case presentation: A 62-year-old male patient with a history of chronic, gradual, visual loss was referred to 
our institute for evaluation of a corneal stromal dystrophy. Upon presentation, best corrected visual acuity 
(BCVA) was counting fingers in both eyes. Slit-lamp examination revealed typical lattice corneal dystrophy lines 
accompanied by significant corneal stromal scarring and the presence of nuclear cataract in both eyes. We 
decided to proceed with a combined procedure of DALK, phacoemulsification and IOL implantation (DALK 
triple) in the right eye.

results: After a standard DALK procedure was completed, intraoperative conversion from phacoemulsification 
to ECCE was required, due to the presence of a dense, hard cataract, followed by a successful IOL implantation 
in the capsular bag. Surgery was uneventful until the irrigation/aspiration stage during though the main incision. 
With careful maneuvers the expulsed DM was re-inserted into the anterior chamber and repositioned with 
intracameral air injection. During the follow-up period, DM remained attached and the corneal graft was clear 
with no sign of failure.

conclusion: DALK triple surgery can be successfully completed despite accidental DMD and subsequent 
membrane expusion, if DM rescue and repositioning is achieved through careful surgical manipulations.
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customIsed myopIc lAsIK treAtments wIth A novel AutomAted softwAre 
By Alcon: An oBservAtIonAl sInGle-Arm consecutIve cAse serIes-

the fIrst GloBAl experIence

Αναστάσιος I. Κανελλόπουλος1

1Laservision Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Αθήνα, Ελλάδα, 
2NYU Med School, New Yor City, USA

purpose: To evaluate the safety and efficacy of a novel automated ray-tracing optimization in customization of 
excimer ablation in myopic LASIK.

methods: 20 consecutive myopic LASIK treatments (40 eyes).  All cases treated with the InnovEyes low order 
(refraction) and high order aberrations.The ablation profile is initially calculated based on a 3D model eye for 
each case. 
Interferometry axial length data, and low and high order aberrations calculation is performed by ray-tracing 
based on wavefront and Scheimpflug tomography measurements, all from a single diagnostic device: sightmap. 

results: At the three month follow-up, the change from pre- to post-operative values were: mean refractive error 
improved from -4.38 ± 2.54 diopters (D) (range -9.75 to -1.25 D) to +0.11 ± 0.19 D; Refractive astigmatism from 
-0.76 ± 0.91 D (range -2.75 to 0 D) to -0.13 ± 0.16 D, topographic astigmatism from -1.16 ± 0.64 D (range -0.2 to 
-2.8) to -0.47 ± 0.11 D. 82.5% of eyes gained one line of vision and 17.5% 2 lines. Contrast sensitivity improved 
postoperatively as an average.

conclusions: We report safety and efficacy with a novel excimer laser customization by ray tracing optimization, 
for myopic LASIK. It bears the potential advantage through total eye aberration data and ray tracing refraction 
calculation to offer improved and more predictable visual outcomes.
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mInImAlly InvAsIve, By customIzInG epIthelIAl removAl wIth Blunt 
epI-BowmAn’s KerAtectomy photorefrActIve KerAtectomy, A sInGle Arm 

consecutIve cAse serIes wIth one yeAr follow-up

Αναστάσιος I. Κανελλόπουλος1,2, flavia tzani1
1Laservision Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Athens, Greece, 

2NYU Med School, New York City, USA
 

purpose: Customized PRK with minimized epithelial removal, may minimise pain and speed epithelialisation 
and visual recovery, compared to traditional larger-epithelial zone PRK and even more-recent trans-epithelial 
(laser-epithelial removal)-PRK employed for myopic laser vision correction.

methods: 120 patients (240 eyes) underwent customized PRK for myopia with custom-shape and diameter 
epithelial removal with the blunt EBK Orca device to match the dimentions of the EX500 excimer laser treatment 
plan. Bromfenac 0.9mg/ml was used for the first postoperative day. Visual acuity, CDVA, UDVA, refraction, 
post-operative pain measured on a subjective scale, epithelial healing and epithelial mapping profile were 
evaluated for 12 months.

results: Pain scores the first 24 hours:m0.27 ± 0.15 (on a scale 0-4). 25 eyes were not yet epithelialized by day 
3, and none by day 4. 4 patients reported use of additional analgesia within the first 24 hours postop. All eyes 
UDVA 20/25 immediately after and all 20/25 by day 4. At 3 months UDVA was 20/15,5, Residual refractive 
error: -0.15 D. Residual cylinder -0.18 Diopters; high order aberrations: 0,21um.

conclusions:   These data appear superior to LASIK and Smile for the immediate postop rehabilitation and 
restrictions. They appear similar in the level of minimal discomfort experienced with both of these lamellar 
procedures, with a potentially superior intra-operative safety profile.
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τrAns-prK διΑΘΛΑςτιΚή διορΘΩςή ΑΜετρΩπιΩν, Με 1000 hz excImer lAser, 
rAy trAcInG τοΜοΓρΑφιΚή ΚΑΘοδήΓήςή ΚΑι ςΥνΥποΛοΓιςΜο 

τής ιδΑνιΚής Κορής 

dr χαράλαμπος Κούλας1, Μαριάνθη χειρίδου1, Αικατερίνη-Άννα Κώστογλου1, ευάγγελος πατέρας2, 
dr Κωνσταντίνος Καραμπάτσας1,2

1Αττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο, Κηφισιά,Αθήνα, Ελλάδα, 
2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Η ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και ο έλεγχος της ασφάλειας της cTen δια-επιθηλιακής 
φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (trans-PRK) με την χρήση της πλατφόρμας iVis Laser.
Υλικό και μέθοδοι: Εβδομήντα δύο (72) οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε διαθλαστικές διορθώσεις με εύρος σφαιρικής 
εκτροπής + 5,25 D μέχρι -10.25 D και αστιγματισμού 0 έως -2,75 D. Μελετήθηκαν μια σειρά από παραμέτρους 
που περιλαμβάνουν: μετρήσεις οπτικής οξύτητας, διαθλαστικά αποτελέσματα, εκτροπές κερατοειδούς, ανάλυση 
τομογραφικών και επιθηλιακών μεταβολών. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν ο ρυθμός επιθηλιακής επούλωσης, η 
ασφάλεια της μεθόδου και η άνεση του ασθενούς. 
Αποτελέσματα: Ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικής αμετρωπίας, η μέση απόκλιση από την προβλεπόμενη 
διόρθωση +/- 0.25D επιτεύχθηκε σε ποσοστό 80%, και +/- 0.50 D επιτεύχθηκε σε ποσοστό 100%. Η μέση 
μετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 10/10. Στατιστικά σημαντική βελτίωση παρουσιάστηκε και 
στις κερατοειδικές εκτροπές υψηλής τάξης (HOCMA). Η cTEN trans-PRK, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με 
excimer laser 1000Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ο. 3 ημέρες), με ιδιαίτερα ανεκτά 
επίπεδα πόνου για τον ασθενή. 
ςυμπεράσματα: Η διαθλαστική πλατφόρμα iVis προσφέρει μια σειρά από κατοχυρωμένες καινοτομίες (Precisio, 
pMetrics, Ray Tracing analysis, epithelial measurements) στην προεγχειρητική μελέτη των ασθενών καθώς επίσης 
και στον σχεδιασμό της διαθλαστικής διόρθωσης με trans-PRK τεχνική. Επιτυγχάνει ένα διαθλαστικό αποτέλεσμα 
ισοδύναμο ή και καλύτερο με εκείνο που λαμβάνεται μέσω της κλασικής PRK. Η πλατφόρμα iVis, ανοίγει ένα νέο 
δρόμο στη διαθλαστική χειρουργική, παρέχοντας βέλτιστη ασφάλεια και ακρίβεια διόρθωσης. 
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successful mAnAGement of extensIve BAsAl cell cArcInomA of the medIAl 
cAnthus wIth vIsmodeGIB

tzamalis A., Keramidas I., Kassos I., sekeris c., ziakas n.
2nd Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou General Hospital, 

Thessaloniki, Greece

purpose: To report an interesting case of a neglected basal cell carcinoma of the medial canthus, that was 
managed successfully only with the administration of Vismodegib tablets, sparing any surgical excision. 

material & methods: An 87-year-old male was referred to the Oculoplastics clinics of our department, reporting 
a non-tender mass lesion in his left medial canthus, that has been slowly growing over the last 5 years. Clinical 
examination revealed a large slightly pigmented nodular mass with telangiectasias, central ulceration and 
extension into the medial orbit. The orbital Computerized Tomography (CT) and an incisional biopsy confirmed 
the diagnosis of an infiltrative basal cell carcinoma (BCC). 

results: The patient denied any surgical excision and reconstruction or radiotherapy. Therefore, he was managed 
conservatively with the administration of Vismodegib tablets (Erivedge®), an elective inhibitor of the Hedgehog 
pathway, at a dose of 150mg daily for 3 months. At 3-months follow-up a complete regression of the BCC was 
noticed, and the treatment was discontinued. No signs of tumor recurrence were noted after 6 months and no 
adverse events due to medication were recorded. 

conclusions: Vismodegib is the first approved pharmacologic agent that targets the Hedgehog signaling 
pathway which is involved in many basal cell carcinomas. As shown in our case, it represents an effective and 
generally well tolerated systemic therapy for patients with BCC that can no longer be suitably controlled with 
surgery and/or radiotherapy.
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επιτΥχής ΑντιΜετΩπιςή εΚτετΑΜενοΥ ΒΑςιΚοΚΥττΑριΚοΥ ΚΑρΚινΩΜΑτος 
εςΩ ΚΑνΘοΥ Με vIsmodeGIB

τζαμάλης A., Κεραμιδάς I., Κάσσος I., ςεκέρης χ., Ζιάκας n.
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

ςκοπός: Να αναφερθεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός παραμελημένου βασικοκυτταρικού καρκινώματος 
έσω κανθού, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία μόνο με την από του στόματος χορήγηση Vismodegib, χωρίς 
οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. 

Υλικό & Μέθοδοι: Ένας 87χρονος άνδρας παραπέμφθηκε στο τμήμα Οφθαλμοπλαστικής της Κλινικής μας, 
αιτιώμενος ανώδυνο μόρφωμα στον αριστερό έσω κανθό, με σταδιακή αύξηση μεγέθους τα τελευταία 5 χρόνια. Η 
κλινική εξέταση αποκάλυψε μια εκτεταμένη, ελαφρώς μελαγχρωστική, οζώδη μάζα με τηλεαγειεκτασίες, κεντρική 
εξέλκωση και επέκταση στο έσω τμήμα του οφθαλμικού κόγχου. Η αξονική τομογραφία (CT) κόγχων και η 
τμηματική βιοψία επιβεβαίωσαν τη διάγνωση διηθητικού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC). 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής αρνήθηκε οποιαδήποτε χειρουργική εκτομή ή ακτινοθεραπεία. Ως εκ τούτου, 
αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τη χορήγηση δισκίων Vismodegib (Erivedge®), ενός εκλεκτικού αναστολέα του 
μονοπατιού Hedgehog, σε δόση 150mg ημερησίως για 3 μήνες.  Κατα τον επανέλεγχο των 3 μηνών παρατηρήθηκε 
πλήρης υποστροφή του καρκινώματος και η θεραπεία διακόπηκε. Δεν παρατηρήθηκαν σημεία υποτροπής του 
όγκου μετά από 6 μήνες και δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω της φαρμακευτικής αγωγής. 

ςυμπεράσματα: Το Vismodegib είναι ο πρώτος εγκεκριμένος φαρμακευτικός παράγοντας που στοχεύει το 
μονοπάτι Hedgehog, το οποίο εμπλέκεται σε πολλά βασικoκυτταρικά καρκινώματα. Όπως διαφαίνεται και από το 
περιστατικό μας, αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματική και γενικά καλά ανεκτή συστηματική θεραπεία για ασθενείς 
με BCC που δεν μπορούν πλέον να ελεγχθούν κατάλληλα με χειρουργική επέμβαση ή / και ακτινοθεραπεία.
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multIpArAmetrIc rAdIoloGIcAl Assessment In dysthyroId optIc 
neuropAthy pAtIents

ουρανια φυδανακη1, Andrew want2, Gabriella Guevara1, Ahmed Alnalwary1, Ahmad Aziz1, 
rajni jain1, claire feeney1, Kurwar Bhatia1, vickie lee1

1Imperial College Healthcare Trust, London, U.K., 2Cardiff University Hospital, Cardiff, U.K.

purpose: To analyse the radiological parameters of active dysthyroid optic neuropathy (DON) patients and 
correlate them with clinical elements. 

methods: In this retrospective cohort study, we analysed the CT or MRI orbits findings of our patients at the time 
of DON presentation, including recti muscles maximum diameter, horizontal and vertical Barrett’s muscle index, 
proptosis and lacrimal gland proptosis. Multiple clinical findings were examined, including the length of time of 
thyroid eye disease (TED) initial presentation until DON presentation. 

results: Twenty-six patients were included in the study. The mean maximum diameter of the recti muscles in 
the study eye was 6.539± 2.011mm for medial rectus, 7.702±2.303mm for inferior rectus, 6.913±1.827mm for 
lateral rectus and 6.470±2.340mm for superior rectus. For each muscle, the strongest correlation and the highest 
significance was consistently with the fellow muscle in the contralateral eye (p = <0.001). The horizontal Barrett’s 
muscle index was found negatively correlated with the number of months from initial TED to DON presentation, 
(p=0.010 for study eye, p<0.001 for fellow eye). This was confirmed on group analysis with a higher mean index 
for presentations =< 6 months (0.556 ± 0.135 versus 0.451 ± 0.08, p = 0.017). Finally, in the study eye group 
analysis, medial rectus (p = 0.003), inferior rectus (p = 0.016) and lateral rectus (p = 0.032) were all negatively 
correlated with the time in months from TED to DON presentation.

conclusion: Radiological findings in DON patients tend to show symmetrical muscle pattern involvement and 
acute presentation is associated with higher severity.

current Institution: Imperial College Healthcare NHS Trust

names of contributing authors: FYDANAKI O.
       WANT A.
          GUEVARA G. 
           ALNALWARY A. 
           FEENEY C.
           AZIZ A.
          JAIN R.
 BHATIA K. 
         LEE V.
          
email: Ourania.Fydanaki@nhs.net
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χρήςή Botox ςε ΒΛεφΑροςπΑςΜο

Υπατία ναχή 1, Κωνσταντίνος ςκαμνός1, ευστρατία Αμαξιλάτη 1, δέσποινα δελημπαλτίδου 1, 
Μαρία χατέλου 1, χακκάν Μετζίτ1, ελένη Καλιφατίδου 1, Άρης Κωνσταντινίδης2   

1”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής /Οφθαλμολογική Κλινική 
2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική

ςκοπός: Η περιγραφή περιστατικού ιδιοπαθούς βλεφαροσπασμου που αντιμετωπίστηκε με ενέσεις βουτυλικης 
τοξίνης (Botox)

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής θήλυ …. ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη ακούσιο βλεφαρισμό από 
διετίας. Η κλινική της εικόνα ήταν τυπική ιδιοπαθούς βλεφαρόσπασμου. Η αντιμετώπιση του περιστατικού έγινε με 
εγχύσεις Botox στον σφιγκτήρα των βλεφάρων, 40 μονάδων σε κάθε πλευρά.
 
Αποτελέσματα:  Η ασθενής εμφάνισε βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 3 ημέρες. Δύο μήνες μετά την έγχυση 
δεν ανάφερε ανεπιθύμητες ενέργειες.

ςυμπεράσματα: Η αντιμετώπιση του ιδιοπαθούς βλεφαροσπασμου με Botox είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και 
ασφαλής.
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ιΑτροΓενες εΚτροπιο ΚΑτΩ ΒΛεφΑροΥ, ΑποΚΑτΑςτΑςή Με ΑΥτοΛοΓο δερΜΑτιΚο 
ΜοςχεΥΜΑ ςε ςΥνδΥΑςΜο Με τή ΜεΘοδο τής τΑρςιΚής τΑινιΑς

Μαρία παυλάκη1, ςτέφανος Καψάλης1, Αθανασία πλακοπίτη1, παναγιώτης δερβένης2, 
παναγιώτης Βασιλάκης1, ευθαλία νικολαΐδου3, ιωάννης ρεμπάπης1

1Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων / Οφθαλμολογική Κλινική, Τρίκαλα, Ελλάδα, 
2Eye Clinic, Southlands Hospital, University Hospital Sussex NHS, Shoreham-by-Sea, United Kingdom, 

3Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων / Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, Τρίκαλα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση της χειρουργικής αποκατάστασης ιατρογενούς εκτροπίου, που συνδυάζει τη μέθοδο της 
ταρσικής ταινίας με τη χρήση αυτόλογου δερματικού οπισθοωτιαίου μοσχεύματος.

Υλικό και μέθοδος: Ασθενής 67 ετών, κατόπιν προηγηθείσας χειρουργικής εκτομής βασικοκυτταρικού καρκινώματος 
στην μεσότητα του κάτω βλεφάρου του δεξιού οφθαλμού, παρουσίασε ουλώδες εκτρόπιο σύστοιχα. Το εκτρόπιο 
αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με την εφαρμογή της μεθόδου της ταρσικής ταινίας σε συνδυασμό με τη χρήση 
δερματικού μοσχεύματος που λήφθηκε από την οπίσθια ωτιαία χώρα.

Αποτελέσματα: Δεν παρουσιάστηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε διάστημα δύο εβδομάδων 
έγινε αφαίρεση των ραμμάτων. Δύο μήνες μετά την επέμβαση το αποτέλεσμα κρίθηκε ικανοποιητικό. 

ςυμπεράσματα: Ο συνδυασμός της ταρσικής ταινίας με τη χρήση δερματικού αυτόλογου μοσχεύματος αποτελεί 
μια αξιόπιστη μέθοδο αποκατάστασης σε ασθενείς με ουλώδες εκτρόπιο του κάτω βλεφάρου.
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BIlAterAl thyroId eye dIseAse wIth development of unIlAterAl choroIdAl 
folds durInG the InActIve phAse. A cAse report

Ioannis Keramidas, Argyrios tzamalis, Ioannis Kassos, nikolaos ziakas
12nd Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou General Hospital

 

purpose: A rare case of treatment – resistant bilateral Thyroid Eye Disease (TED) with development of unilateral 
chorioretinal folds (CRF) during its inactive phase is presented. The criteria of TED’s clinical activity and severity, 
as well as the recent published guidelines for its treatment are reviewed. The surgical repair of eyelid retraction 
is presented through images. Potential CRF treatment options are discussed.

materials & methods: A 58-year-old female complaining for binocular diplopia and painful eye movement over 
the past 3 weeks was examined in the Eye Emergency Clinic of the 2nd Ophthalmology Department of Aristotle 
University of Thessaloniki. Past ophthalmic and medical history was recorded and full slit lamp examination of 
anterior and posterior segment was performed. Best corrected visual acuity (BCVA) and intraocular pressure 
(IOP) measurement, clinical evaluation of TED’s activity and severity were conducted. Also, visual field test 
and magnetic resonance imaging scan were performed. Treatment with intravenous methylprednisolone was 
initiated. Due to disease’s resistance to treatment, patient underwent orbital radiotherapy 3 months later. During 
the clinically inactive phase of the disease, surgical repair of lid retraction was performed. Images were obtained 
preoperatively, during the operation and postoperatively. 

results: Eyelid surgery was successful and lagophthalmos retreated. After 3 months of follow up, there was 
a reduction in BCVA in the right eye from 9/10 to 6/10, due to development of ipsilateral CRF, which were 
imaged with confocal widefield fundus camera and Optical Coherence Tomography scan. IOP was within 
normal ranges and there were no signs of compressive optic neuropathy. Due to extended systemic side effects 
of methylprednisolone, oral teprotumumab was chosen as a supplementary treatment. 

conclusions: Intravenous methylprednisolone is the treatment of choice in the management of moderate – to 
– severe active TED. Escalation of the therapy, including radiation and immunomodulation, may be needed 
in certain patients with resistant form of the disease. Development of CRF during the inactive phase is a rare 
finding and poses a treatment dilemma: on the one hand is the clinical inactivity of the disease and on the other 
hand the potentially sight-threatening CRF.
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normAtIve vAlues And the effect of AGe, Gender And common 
systemIc dIseAses on hertel exophthAlmometry reAdInGs In the GreeK 

Adult populAtIon

Anastasia tsiogka1, mrs Anthoula nikolopoulou1, dr Georgios vlachos1, dr petros petrou1, 
professor dimitrios papakonstantinou1, professor Klio chatzistefanou1

1GHA Georgios Gennimatas, Athens, Greece

purpose: To establish the normative range of exophthalmometry values in the Greek adult population and the 
effect of age, gender, macular degeneration, diabetes mellitus, arterial hypertension and dyslipidemia.

methods: In this cross-sectional study, consecutive patients presenting at the general ophthalmology outpatient 
service for a routine eye exam. Patients were submitted to Hertel exophthalmometry in both eyes performed 
by the same experienced ophthalmic technician. The effect of age, gender, diagnosis of macular degeneration, 
diabetes mellitus, arterial hypertension and dyslipidemia was investigated with mixed effect linear regression 
analyses to account for correlation between the eyes from the same participant.

results: A total of 824 eyes (412 subjects) were included, 195 males and 217 females with a mean age of 
67,5 ± 12,2 years (16-92 years). The mean intercanthal distance was 97,76 + 3,83 mm (90-112mm). The mean 
Hertel exophthalmometry value was 15.7+2.6 mm (11-21 mm). There was no statistically significant difference 
between males and females. A negative correlation was noted between exophthalmometry values and age 
and history of arterial hypertension and a positive correlation with diabetes mellitus. More specifically, every 1 
year of increase in age is associated with a decrease in Hertel exophthalmometry measurements by 0.03 mm 
(95% CI -0.04, -0.02/ p-value<0.001). In addition, patients with diabetes had a higher Hertel measurement by 
0.4 mm (95% CI 0.16, 0.62/ p-value<0.001) compared to patients without diabetes and patients with arterial 
hypertension had a lower Hertel measurement by 0.3 mm (95% CI -0.52, -0.05/ p-value=0.017) compared to 
patients without hypertension. 

conclusion: Normative data for exophthalmometry values in the Greek adult population are presented. A 
correlation was noted with age, history of hypertension and diabetes mellitus. 
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ΑφΑιρεςή πτερΥΓιοΥ – τεχνιΚή χΩρις τοΜες
 

Υπατία ναχή1,Κωνσταντίνος ςκαμνός1, ευστρατία Αμαξηλάτη1, δέσποινα δελημπαλτίδου1, 
χακκάν Μετζίτ1, Μαρία χατέλου1, ελένη Καλιφατίδου1, Άρης Κωνσταντινίδης2  

1”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής /Οφθαλμολογική Κλινική 
2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική

ςκοπός: Να αναδείξουμε μια νέα παραλαγή της τεχνικής «head inversion» και τα θετικά της στο πλαίσιο του 
Περιφερικού Νοσοκομείου. 

Υλικό & Μέθοδος: Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε σε 45 μάτια με πρωτογενές πτερύγιο παρομοίου μεγέθους. Πρέπει 
να αναφερθεί ότι δεν έγινε συμπληρωματική χρήση 5-fluorouracil ή mitomycin C. Αρχικά χρησιμοποιείται τοπική 
αναισθησία κάτω από το πτερύγιο, με αποτέλεσμα την ανασήκωση του και τον διαχωρισμό του από την τενώνιο 
κάψα. Μετά την ανασήκωση ακολουθεί προσεκτική απόσπαση της μύτης και του σώματος του από τον κερατοειδή 
με χρήση ενός Crescent bevel up μαχαιριδίου, χωρίς να γίνει διακοπή της συνέχειας του πτερυγίου. Ακολουθεί 
καθαρισμός και ομαλοποίηση της επιφάνειας του κερατοειδή με το bevel up. Με τη χρήση ψαλιδιού Wescott 
ακολουθεί διαχωρισμός του επιπεφυκότα – τενώνιας κάψας, ενώ ο καυτηριασμός είναι περιορισμένος, γίνεται 
μόνο εάν κριθεί απαραίτητος. Στη συνέχεια ακολουθεί αλλαγή της κατεύθυνσης της κεφαλής του πτερυγίου προς 
το ελεύθερο άκρο του επιπεφυκότα και σταθεροποίηση με ράμματα 10,0 nylon, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην 
αφήνεται ακάλυπτος από επιπεφυκότα σκληρός.

Αποτελέσματα: Για τα αποτελέσματα έγινε σύγκριση των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών την 1η, 
7η ημέρα καθώς και 6 μήνες μετά το χειρουργείο. Διεγχειρητικά η τεχνική παρουσιάζει ελλάχιστη αιμορραγία και 
ανάγκη καυστηριασμού αγγείων, ενώ απουσιάζουν επιπλοκές οι οποίες σχετίζονται με χρήση αυτομοσχεύματος. 
Μετεγχειρητικά έχουμε ελάχιστο πόνο τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, μικρότερο ποσοστό εμφάνισης Dellen, μη 
χρήση σκληρικών ραμμάτων, ενώ τα ποσοστά επανεμφάνισης (σύμφωνα με μελέτες) είναι μικρότερα από αυτά 
της bare sclera τεχνικής – περίπου 12% στο 12 μηνο.

ςυμπεράσματα: Η τεχνική αποτελεί έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης του πτερυγίου. Σε 
σύγκριση με τις τεχνικές αυτομοσχευμάτων ή την bare sclera δείχνει να έχει πολύ καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. 
Βέβαια είναι σημαντικό, όπως τονίζουν και στη μελέτη τους οι Yoshitomi και Oshika κατα τον διαχωρισμό της 
κεφαλής του πτερυγίου από τον κερατοειδή να μην διακόπτεται η συνέχεια του επιπεφυκότα και να διατηρείται το 
πτερύγιο ανέπαφο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται δραματικά το ποσοστό υποτροπών.

Βιβλιογραφία:
Yoshitomi F, Oshika T. Head inversion technique to restore physiological conjunctival structure for surgical 
treatment of primary pterygium. Sci Rep. 2018 Nov 9;8(1):16603. doi: 10.1038/s41598-018-35121-z. PMID: 
30413813; PMCID: PMC6226486.
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ΑνΑδροΜιΚή ΜεΛετή ΑντιΜετΩπιςής ΑΚΑνΘοΚΥττΑριΚοΥ ΚΑρΚινΩΜΑτος 
επιπεφΥΚοτΑ Με τοπιΚή χορήΓήςή ιντερφερονής Α 2B

ΑΓνή ΜοΚΚΑ1, ΚΑτερινΑ ΓιΑννοΥΚΑΚή1, ΓιΩρΓος ΜπΑΛΑνιΚΑς1, ΚΩςτΑς ΜποΜποριδής1

1Α’ & Γ’ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα της τοπικής χρήσης Ιντερφερόνης Α 2b στην αντιμετώπιση 
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος επιπεφυκότα.

Υλικό & Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 16 περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν σε περίοδο 4 ετών (2017-2020). 
Χορηγήθηκε ιντερφερόνη με ένεση υπό τον επιπεφυκότα 3 million units/0.5 ml κάθε δύο εβδομάδες για δύο μήνες 
συγχρόνως κολλύριο 1 million units/ml (5 ml) τέσσερεις φορές ημερησίως για ένα μήνα μετά την κλινική εκρίζωση 
της βλάβης. Ακολούθησε παρακολούθηση ανά δίμηνο για 12 μήνες ελεύθερους υποτροπής.

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν κλινική εκρίζωση της βλάβης. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 
6 μήνες (3-9 μήνες) ενώ δύο περιστατικά με εκτεταμένη βλάβη από χειρουργική υποτροπή χρειάσθηκαν συνέχιση 
της αγωγής για περίπου 18 μήνες. Δεν παρουσιάσθηκαν επιπλοκές ή ανεπιθύμητες ενέργειες.

ςυμπεράσματα: Η τοπική Ιντερφερόνη Α 2b είναι αποτελεσματική και ασφαλής συντηρητικής θεραπεία του 
ακανθοκυτταρικού καρκινώματος επιπεφυκότα. Η μέση διάρκεια θεραπείας των 6 μηνών απαιτείται να παραταθεί 
σημαντικά για την θεραπεία καρκινώματος από μετεγχειρητική υποτροπή. Το υψηλό κόστος και η διαθεσιμότητα 
του σκευάσματος είναι οι μόνοι περιορισμοί στην εκτεταμένη εφαρμογή αυτής της θεραπείας.
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πΥοΓονο ΚοΚΚιΩΜΑ επιπεφΥΚοτΑ ςχετιΖοΜενο Με ξενο ςΩΜΑ: 
πΑροΥςιΑςή δΥο πΑιδιΑτριΚΩν περιςτΑτιΚΩν

Ζωή τσανή1, Κυριακή Μουλά1, ελένη παπαγεωργίου1, ευαγγελή τσιρώνη1

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ςκοπός: Παρουσίαση δύο περιστατικών με ετερόπλευρο πυογενές κοκκίωμα σε παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών.

Υλικό και μέθοδος: Η πρώτη ασθενής ηλικίας 3 ετών, προσήλθε λόγω αναφερόμενου κνησμού και άλγους 
του αριστερού άνω βλεφάρου, με συνοδό φωτοφοβία και δυσφορία από 5 ημερών. Κατά την οφθαλμολογική 
εξέταση τέθηκε η υποψία ξένου σώματος στο αριστερό άνω βλεφαρικό κόλπωμα. Η δεύτερη ασθενής, ηλικίας 
6 ετών, ανέφερε αίσθημα ξένου σώματος στο δεξιό οφθαλμό από ημέρας και κατά την εξέταση στη σχισμοειδή 
λυχνία εντοπίστηκε μία σαφώς περιγεγραμμένη μαύρη μάζα τριχών με κάψα στο κόλπωμα του δεξιού κάτω 
βλεφάρου, εικόνα συμβατή με teddy-bear granuloma. 

Αποτελέσματα: Στην ασθενή ηλικίας 3 ετών έγινε διερεύνηση των κολπωμάτων του βλεφαρικού επιπεφυκότα 
υπό γενική αναισθησία. Στο άνω κόλπωμα βρέθηκε λεπτό τμήμα ξύλου περιβαλλόμενου από μία λεία, σαρκώδη 
μάζα με καλή αγγείωση, εικόνα συμβατή με πυογόνο κοκκίωμα. Έγινε αφαίρεση του ξένου σώματος και του 
κοκκιώματος. Η δεύτερη ασθενής ηλικίας 6 ετών, υπεβλήθη σε αφαίρεση του κοκκιώματος με τοπική αναισθησία. 
Καμία από τις δύο ασθενείς δεν εμφάνισε υποτροπή της νόσου. 

ςυμπεράσματα: Η είσοδος και παραμονή ξένου σώματος στα κολπώματα του βλεφαρικού επιπεφυκότα των 
παιδιών μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία πυογόνων κοκκιωμάτων, που δεν συνοδεύονται πάντα από έντονα 
κλινικά συμπτώματα. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και αφαίρεση 
του ξένου σώματος.
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τοξιΚοτήτΑ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς Απο ΜεΘΑνοΛή: 
ήΛεΚτροφΥςιοΛοΓιΚος εΛεΓχος

δήΜήτριος τΖήΜΑς1

1ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε τα ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα περιστατικού τοξικότητας από μεθανόλη.

Υλικά - Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 65 ετών, ο οποίος υποβάλλονταν σε εγχύσεις ενθέματος δεξαμεθαζόνης 
λόγω διαβητικού οιδήματος ωχράς. Ο ασθενής παραπονέθηκε για πρόσφατη μείωση οπτικής οξύτητας σε 
αμφοτερόπλευρους τους οφθαλμούς. Το ιστορικό του ήταν θετικό για μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ αμφιβόλου 
παρασκευής. Έγινε πλήρης εργαστηριακός και ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος ο οποίος και επιβεβαίωσε την 
διάγνωση.

Αποτελέσματα - ςυμπεράσματα: η ηλεκτροφυσιολογία μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση και σωστή 
παρακολούθηση περιστατικών μείωσης της οπτικής οξύτητας.
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ΘερΑπειΑ οφΘΑΛΜιΚοΥ ΛεΜφΩΜΑτος Με ενδοΥΑΛοειδιΚή 
χορήΓήςή ΜεΘοτρεξΑτής

Κωνσταντίνος Αρβανιτογιάννης1, νικόλαος χαδουλός1, Αλέξανδρος τσιαμπαλής1, 
Κωνσταντίνα ριρή1, δημήτριος τζήμας1, Βικτωρία τουμανίδου1, δαστιρίδου Άννα1, 

Αικατερίνη Καραθάνου1, ςοφία Ανδρούδη1

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας απο την χρήση ενδουαλοειδικής μεθοτρεξάτης στην θεραπεία 
οφθαλμικού λεμφώματος

Υλικά-Μεθοδολογία: Ασθενείς με διάγνωση οφθαλμικού λεμφώματος που υποβάλλονται σε ενδουαλοειδική 
χορήγηση μεθοτρεξάτης. Παρουσιάζονται τα οφθαλμοσκοπικά και απεικονιστικά ευρήματα.

Αποτελέσματα-ςυμπεράσματα: Το οφθαλμικό λέμφωμα αποτελεί διάγνωση που επιβεβαιώνεται δύσκολα και 
απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία. Παρά την εξέλιξη στις θεραπευτικές επιλογές, η διάγνωση εξακολουθεί να έχει 
πτωχή πρόγνωση.
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ςΥνΥπΑρχοΥςΑ χρονιΑ ΚεντριΚή ορΩδής χοριοΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ
ΚΑι ιδιοπΑΘεις πΑρΑΒοΘριΚες τήΛΑΓΓειεΚτΑςιες τΥποΥ 2

ιΩΑννής ΜΑρΚοποΥΛος1, ΘΩΜΑς ντρΑΒΑΛιΑς1, ΑιΜιΛιΑ ΒΑςιΛΑΚοΥ1, 
ιΩΑννής χΑΛΚιΑδΑΚής1, ΒΑςιΛειος πεπονής1

1ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με ιδιοπαθείς παραβοθρικές τηλαγγειεκτασίες τύπου 2 και συνυπάρχουσα 
χρόνια κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια.

Υλικό & Μέθοδος: Πολύτροπη απεικόνιση ασθενούς 58 ετών με σημεία χρόνιας CSC και Mac Tel τύπου 2. Ο 
ασθενής παραπέμφθηκε για φλουοραγγειογραφία λόγω οιδήματος ωχράς στον αριστερό οφθαλμό. Αναφέρεται 
ιστορικό μακροχρόνιας μείωσης της όρασης στον αριστερό οφθαλμό και φακοθρυψία άμφω. Από το ιατρικό 
ιστορικό επισημαίνεται αρτηριακή υπέρταση. Η οπτική οξύτητα βρέθηκε 10/10 στον δεξιό οφθαλμό και 1/10 στον 
αριστερό.

Αποτελέσματα: Η φλουοραγγειογραφία του δεξιού οφθαλμού παρουσίασε ευδιάκριτες παραβοθρικές 
τηλαγγειεκτασίες στις πρώιμες φάσεις, με τυπική διαρροή στις όψιμες. Ευρήματα χρόνιας CSC ήταν περιοχή πρώιμου 
υπερφθορισμού εκ διαφανείας με εξασθένηση στην όψιμη φάση εκτός της ωχράς, και δύο περιοχές λίμνασης της 
χρωστικής περιθηλαία λόγω αντίστοιχων αποκολλήσεων μελάγχρου επιθηλίου. Η οπτική τομογραφία συνοχής 
(OCT) ανέδειξε παραβοθρική απώλεια έξω στιβάδων αμφιβληστροειδούς και ελλειψοειδούς ζώνης, και περιοχές 
κενών χώρων ενδοαμφιβληστροειδικά, τυπικές της Mac Tel.
Η φλουοραγγειογραφία του αριστερού οφθαλμού ανέδειξε διάχυτο υπερφθορισμό εκ διαφανείας και περιοχή 
κατώτερης διαρροής στους όψιμους χρόνους. Ο αυτοφθορισμός ήταν ενδεικτικός χρόνιας CSC με τυπικό 
υπεραυτοφθορισμό λόγω βαρυτικής κατανομής του υγρού. Η OCT ωχράς έδειξε χρόνια εκφύλιση με μεγάλους 
κυστικούς χώρους, υπαμφιβληστροειδικό υγρό και εκσεσημασμένη απώλεια έσω και έξω στιβάδων. Δεν 
απεικονίστηκαν ευρημάτα Mac Tel λόγω της έκτασης της χρόνιας βλάβης του μελάγχρου επιθηλίου.

ςυμπεράσματα: Η πολύτροπη απεικόνιση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της Mac Tel τύπου 2 με συνυπάρχουσα 
CSC, σε αυτό το άτυπο περιστατικό με άριστη οπτική οξύτητα στον έναν οφθαλμό και χαμηλή στον έτερο, και 
χαρακτηριστικά και από τις δύο κλινικές οντότητες.
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A rAre comBInAtIon of BIettI crystAllIne retInAl dystrophy 
And posterIor emBryotoxon: A cAse report

Anastasia tsiogka1, dr Augoustinos Krassas1

1GHA Georgios Gennimatas, Athens, Greece

purpose: To report a case of a middle aged woman with Bietti Crystalline Retinal Dystrophy and posterior 
embryotoxon

methods: A 54-year-old woman presented to our ophthalmology clinic with progressive night blindness, visual 
field constriction and progressive decreased visual acuity in both eyes, started at the 3rd decade of her life. 
Her Snellen’s visual acuity was 5/10 in her right eye and 4/10 in her left eye. Intraocular pressure was normal 
(GAT/10mmhg in both eyes)

results: Slit lamp biomicroscopy revealed posterior embryotoxon. Fundus examination revealed bilateral diffuse 
retinal crystalline deposits, atrophy of the neural retina, retinal pigment epithelium and choriocapillaris. Spectral 
domain optical coherence tomography (SD-OCT) (Spectralis; Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) 
showed the atrophy of choriocapillaris and hyper-reflective plaque at the level of RPEBruch’s membrane 
correspond to crystalline deposits.

conclusions: Bietti Crystalline Retinal Dystrophy and posterior embryotoxon are two rare congenital diseases. To 
our knowledge this is the first case reported to the literature of co-existence of Bietti Crystalline Retinal Dystrophy 
and posterior embryotoxon. 
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ΜεΛετή χρονιΚής ςτιΓΜής ςχετιΚΑ Με τήν ενήΜερΩςή τΩν ΑςΘενΩν 
Με διΑΒήτή ΓιΑ τή διΑΒήτιΚή ΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ ΚΑι τή ςήΜΑςιΑ 

τΩν τΑΚτιΚΩν εΛεΓχΩν 

Βασίλειος Λιόλιος1, χρύσανθος Λαουδίκος1, Γεώργιος δαλιάνης1, χρύσα τερζίδου1

1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Greece

ςκοπός: Να ερευνηθεί κατά πόσο οι ασθενείς με διαβήτη που επισκέπτονται ένα ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο 
είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) και τη σημασία των τακτικών ελέγχων, 
όπως προτείνεται από τις διεθνείς οδηγίες. 

Υλικό & Μέθοδος: Συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων από συνεντεύξεις μέσω ερωτηματολογίων. 
Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 241 ασθενείς που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία από Ιούνιο του 2019 έως 
Αύγουστο του 2021. 

Αποτελέσματα: Το ποσοστό των ασθενών που γνώριζε για τη ΔΑ ήταν αρκετά υψηλό (89.2%), αλλά η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων (63.5%) δεν είχε ενημερωθεί για τη σημασία του τακτικού ελέγχου. Σχεδόν το 1/3 είχε πάνω 
από 2 χρόνια να εξεταστεί από Οφθαλμίατρο. Το χρονικό διάστημα από την τελευταία οφθαλμολογική εξέταση 
σχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με την ενημέρωση για τη ΔΑ, την πηγή της ενημέρωσης, την ενημέρωση για 
τη ρουτίνα επανελέγχου και τη συμμόρφωση με τη ρουτίνα αυτή. Επιπλέον, όσοι είχαν ενημερωθεί για τη ΔΑ 
από επαγγελματίες υγείας (Γενικός Ιατρός, Οφθαλμίατρος, Ενδοκρινολόγος, Παθολόγος) ήταν ενημερωμένοι σε 
μεγαλύτερο ποσοστό για τη συχνότητα επανεξετάσεων σε σχέση με αυτούς που είχαν ενημερωθεί από άλλες πηγές 
(Internet, τηλεόραση, κοινωνικό περιβάλλον).

ςυμπεράσματα: Φαίνεται ότι οι ασθενείς μας είχαν ανεπαρκή ενημέρωση για τη σημασία των τακτικών 
επανεξετάσεων για ΔΑ, γεγονός που δυνητικά οδηγεί σε καθυστέρηση στην προσέλευσή τους σε Οφθαλμίατρο 
και σε κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Επισημαίνεται, επίσης, ο καθοριστικός και αναντικατάστατος ρόλος των 
επαγγελματιών Υγείας στη σωστή ενημέρωση των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.
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prevAlence And rIsK fActors of epIretInAl memBrAne In dIABetIc 
And non-dIABetIc pAtIents of Brussels; A prospectIve, cross-sectIonAl 

And compArAtIve study

dimitrios panagiotou1,2, laura van den eechaute1, Achraf laouani1, pascale coquelet1, 
maria papadaki1, Ariane frère1, laurence postelmans1

1BRUGMANN University Hospital, Brussels, BELGIUM, 2Private Medical Office, Thessaloniki, GREECE

purpose: To estimate the prevalence of epiretinal membrane (ERM) in patients with diabetes mellitus (DM), to 
estimate the ERM prevalence in non-diabetic patients, to investigate possible risk factors for ERM formation and 
to compare the results with the ones of large population studies.

methods: Participants were divided into two groups; 99 patients with DM (group A) and 103 non-diabetic 
patients (group B). All participants underwent an undilated 7-field color fundus photography and a spectral 
domain optical coherence tomography (SD-OCT). Age, gender, race, type of diabetes, duration of medical 
treatment of diabetes, HbA1C rate, smoking, previous cataract surgery and educational level were investigated 
as possible risk factors.

results: Epiretinal membrane was detected in 17.2% of group A and in 11.7% of group B participants. The 
prevalence of ERM was significantly associated with age in both groups, as well as with smoking and previous 
cataract surgery in diabetics. 

conclusion: Age was recognized as a risk factor for both groups, while smoking and previous cataract surgery 
were identified as predictors only for diabetics.
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ΑντιΜετΩπιςή ΥποΩχριΚής ΑιΜορρΑΓιΑς Με τεχνιΚή πνεΥΜΑτιΚής ΜετΑτοπιςής 
ΚΑι τΑΥτοχρονή ενδοϋΑΛοειδιΚή εΓχΥςή ΑνΑςΥνδΥΑςΜενοΥ ενερΓοποιήτή 

τοΥ ιςτιΚοΥ πΛΑςΜινοΓονοΥ 

ςπυρίδων Κορώνης1, ιωάννης Κεραμιδάς1, νικόλαος Ζιάκας1, Αθανάσιος Καραμήτσος1

1Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

ςκοπός: Η αντιμετώπιση περιστατικού υποωχρικής αιμορραγίας σε έδαφος ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας με 
πνευματική μετατόπισή της και ενδοϋαλοειδική έγχυση ανασυνδυασμένου ενεργοποιητή του ιστικού πλασμινογόνου 
(rtPA).

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 55 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων της Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 
αιτιώμενη αιφνίδια ανώδυνη έκπτωση όρασης από τριημέρου στον αριστερό οφθαλμό. Η καλύτερη διορθούμενη 
οπτική οξύτητα ήταν 1/20. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν drusen στον δεξιό οφθαλμό και υποωχρική 
αιμορραγία στον αριστερό, η οποία εντοπιζόταν υποαμφιβληστροειδικά αλλά και υπό το μελάγχρουν επιθήλιο.

Αποτελέσματα: Η υποωχρική αιμορραγία αντιμετωπίστηκε σε περιβάλλον χειρουργείου με ενδουαλοειδική 
έγχυση 50 μg rtPA. Κατόπιν, αφαιρέθηκαν 0.2 ml υδατοειδούς από τον πρόσθιο θάλαμο και πραγματοποιήθηκε 
ενδοϋαλοειδική έγχυση 0.3 ml 100% αερίου C3F8. Ήδη από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα το υποαμφιληστροειδικό 
τμήμα της αιμορραγίας είχε απομακρυνθεί από την ωχρά και η οπτική οξύτητα της ασθενούς βελτιώθηκε σε 1/10. 
Στη συνέχεια προγραμματίστηκε θεραπεία με ενδοϋαλοεδικες εγχύσεις με αναστολείς του αγγειακού ενδοθηλιακού 
αυξητικού παράγοντα (anti-VEGF).

ςυμπεράσματα: Η υποωχρική αιμορραγία είναι μία σχετικά ασυνήθης, ωστόσο δραματική επιπλοκή της ηλικιακής 
εκφύλισης ωχράς κηλίδας νεοαγγειακού τύπου. Η πνευματική μετατόπιση με ταυτόχρονη ενδοϋαλοειδική έγχυση 
rtPA αποτελεί μία ασφαλή επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί ταχύτατα, με αποτελέσματα συγκρίσιμα με 
αυτά της οπίσθιας υαλοειδεκτομής με υποαμφιβληστροειδική έγχυση rtPA και αποτελεί συχνά τη θεραπεία εκλογής 
για υποωχρική αιμορραγία που δεν επιπλέκεται και από ενδοϋαλοειδική αιμορραγία.
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focAl choroIdAl excAvAtIon: A cAse report

dimitrios fragkos1, valentina stavrou1, fryni riga1, Anthi legaki1, maria dettoraki1
1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», Αθήνα, Ελλάδα

purpose: The presentation of a rare case of focal choroidal excavation (FCE) in the macula. 

materials & methods: A 55-year-old female of Southeast Asian descent with no past health history presented 
in our clinic complaining of recent onset blurred vision in her right eye. The clinical manifestation and imaging 
findings, including fundus photography, fundus autofluorescence, fluorescein angiography and spectral domain 
optical coherence tomography (SD-OCT), of the case were analyzed.

results: Visual acuity was 9/10 in the right eye and 10/10 in the left eye. Fundoscopic examination revealed a 
dark appearance of the macula on the affected eye, also captured on fundus photography. Choroidal stromal 
component was notably reduced in the areas closer to FCE compared to the surrounding choroid, based on 
the SD-OCT imaging. The conforming type of FCE was recognized, where there is no separation between 
photoreceptor outer segments and the retinal pigment epithelium.

conclusions: FCE is a newly recognized clinical entity that is often incidentally found, and presents asymptomatic 
or with mildly decreased visual acuity in the affected eye. The entity has been described more frequently in 
women than men, and more often in Asian populations. High resolution OCT remains the gold standard for 
diagnosis of FCE.
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ΑνΑΛΥςή πρΑΚτιΚΩν ΚΑι ΜεΘοδΩν διενερΓειΑς AntI-veGf ενεςεΩν 
ΑντιΑΓΓειοΓενετιΚΩν πΑρΑΓοντΩν Απο ειδιΚεΥοΜενοΥς οφΘΑΛΜοΛοΓιΑς 

ςτήν εΛΛΑδΑ 

νικόλαος Κάππος1,4, Βασίλειος Λιαράκος2, εμμανουήλ Καβαλαράκης2, Βασιλική παπανικολάου3

1Ειδικεύομενος Οφθαλμολογίας, Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 
2Ειδικός Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 

 3Αν. Καθηγήτρια, Διοίκηση & Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα,
4Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός: Η περιγραφή των τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζονται από ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας κατά 
την εκτέλεση ενδοϋαλοειδικών ενέσεων στην Ελλάδα

Υλικό & Μέθοδος: Ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματολογίου 25 ερωτήσεων σχετικά με τεχνικές αντισηψίας, 
τη χορηγούμενη αναισθησία, την προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή και την μετεγχειρητική εκτίμηση εστάλη 
ηλεκτρονικά σε ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας που εκτελούν ενδοϋαλοειδικές ενέσεις σε όλη την ελληνική 
επικράτεια. 

Αποτελέσματα: Το 50% των συμμετεχόντων εκτελεί ενδοϋαλοειδικές ενέσεις σε χειρουργική αίθουσα, ενώ το 
48% σε χώρο εξωτερικού ιατρείου υπό άσηπτες συνθήκες. Η πλειοψηφία των ειδικευόμενων Οφθαλμολογίας 
χρησιμοποιεί αποστειρωμένα γάντια (98,8%), αποστειρωμένο βλεφαροδιαστολέα (97,8%), χειρουργική μάσκα 
(79,5%) και χειρουργικό πεδίο (75,2%). Ως αντισηψία το 98,8% χρησιμοποιεί ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine®) τόσο 
στο κόλπωμα του επιπεφυκότα όσο και στην περιοφθαλμική περιοχή. Όλοι οι χειρουργοί (100%) χρησιμοποιούν 
ως αναισθησία τοπικά αναισθητικά (προπαρακαΐνη, λιδοκαΐνη) υπό τη μορφή σταγόνων. Η προφυλακτική 
αντιβιοτική αγωγή χορηγείται προ (11,7%), κατά (55,9%) και μετα (93,5%) την ενδοϋαλοειδική ένεση, ενώ το 
συνηθέστερο δασολογικό σχήμα είναι αμινογλυκοσίδες (34,9%) για τρεις με τέσσερις ημέρες (41,3%) μετα την 
ένεση. Η συχνότερη θέση εκτέλεσης είναι το κάτω κροταφικό τεταρτημόριο (43,1%), ενώ η απόσταση του σημείου 
εισόδου από το σκληροκερατοειδές όριο εκτιμάται συνήθως με διαβήτη (76,2%). Η αιμάτωση του οπτικού νεύρου 
ελέγχεται μετεγχειρητικά από την πλειοψηφία (85,7%) με αδρή εκτίμηση οπτικής οξύτητας (73%). 

ςυμπεράσματα: Οι ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας που πραγματοποιούν ενδοϋαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF 
παραγόντων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές προ, κατά και μετά την εκτέλεση 
τους. Κρίνεται, ίσως, χρήσιμη η υιοθέτηση κοινών πρακτικών βάσει κατευθυντήριων οδηγιών από το σύνολο των 
εκτελούντων ενδοϋαλοειδικές ενέσεις για τον περιορισμό πιθανότητας επιπλοκών. 



54ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς 19/05/2022 | 10:00-11:00 | AlexAndros II

rf51 

ιςτοΛοΓιΚή ΚΑι ΑνοςοϊςτοχήΜιΚή ΜεΛετή τΩν επιδρΑςεΩν τής ΑΜιΚΑςινής 
ΚΑι τής ΜεΜΑντινής ςτοΥς ΑΜφιΒΛήςτροειδεις επιΜΥΩν επειτΑ Απο 

ενδοπεριτονΑϊΚή χορήΓήςή 

ςοφία Καραχρυσάφη1,2, Γεώργιος φαντέλ2, Κυριακή παπαδοπούλου1, παύλος παυλίδης3,4, 
φανή Ακριτίδου1, πηνελόπη Αναστασιάδου5, Βασίλειος-ςπυρίδων τσεργιώτης4, χρύσα πουρζιτάκη4, 

Αντωνία ςιόγκα1, Θεοδώρα παπαμήτσου1,2

1Εργαστήριο Ιστολογίας-Eμβρυολογίας, Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

2ΔΠΜΣ «Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

3ΩΡΛ Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Mainz, Mainz, Γερμανία, 
4Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα, 
5Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας,Οδοντιατρικό Τμήμα, 

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η αμικασίνη αποτελεί αμινογλυκοσίδη με βλαπτική επίδραση στον αμφιβληστροειδή, ενώ η μεμαντίνη 
αποτελεί ανταγωνιστή των ΝΜDA υποδοχέων για την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer με πιθανή ικανότητα 
αναστροφής νευροτοξικών αλλοιώσεων προκαλούμενων από άλλα φάρμακα. Σκοπό της μελέτης αποτελεί η 
διερεύνηση της ιστολογικής επίδρασης των δύο φαρμάκων στον αμφιβληστροειδή.

Υλικό και μέθοδος: χρησιμοποιήθηκαν 40 ενήλικοι επίμυες Wistar. Χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά διαλύματα 
αμικασίνης (200 mg/kg per day), μεμαντίνης (10 mg/kg/d) καθώς και φυσιολογικός ορός. Στην Ομάδα Α (ομάδα 
ελέγχου) χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός, στην Ομάδα Β διάλυμα αμικασίνης, ενώ στην Ομάδα Γ ταυτόχρονα 
διάλυμα αμικασίνης και μεμαντίνης για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Στην Ομάδα Δ χορηγήθηκε διαδοχικά 
διάλυμα αμικασίνης και έπειτα διάλυμα μεμαντίνης για 14 ημέρες. Στη συνέχεια ακολούθησε η ευθανασία 
των ζώων και η λήψη των οφθαλμών ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για εφαρμογή χρώσης εωσίνης-
αιματοξυλίνης, καθώς και των ανοσοϊστοχημικών δεικτών IL-8, TGFβ1 και TGFβ2.

Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α δεν ανευρέθηκαν ιδιαίτερες μορφολογικές αλλοιώσεις. Στην ομάδα Β παρατηρήθηκε 
διαταραχή της αρχιτεκτονικής στο έξω τμήμα της εξωτερικής αποφυάδας των ραβδίων και των κωνίων η οποία 
εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό στην ομάδα Δ, και απουσιάζει από την ομάδα Γ. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση 
των δεικτών παρουσίασε διακυμάνσεις μεταξύ των ομάδων Β, Γ και Δ, ενώ ήταν αρνητική για την ομάδα ελέγχου.

ςυμπεράσματα: Πιθανή κυτταροτοξική δράση της αμικασίνης επί της στιβάδας των ραβδίων και των κωνίων 
καταδεικνύουν οι παρατηρούμενες ιστολογικές αλλοιώσεις, ενώ η μεμαντίνη φαίνεται πως συμβάλει στην 
υποστροφή αυτών των βλαβών. Επίσης, η φλεγμονή κι η απόπτωση φαίνεται πως διαδραματίζουν κάποιο ρόλο 
στην παθογένεια των προκαλούμενων αλλοιώσεων.
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πΩς επήρεΑςΑν τΑ ΜετρΑ εΓΚΛειςΜοΥ (locKdown) τήν προςεΛεΥςή ςτΑ 
επειΓοντΑ τοΥ οφΘΑΛΜοΛοΓιΚοΥ τΜήΜΑτος τοΥ νοςοΚοΜειοΥ ΜΑς

Γεώργιος Βαλάκος1, hasan Abuhamdan1, ελενη Βλαχου1, Αχιλλέας ράσογλου1, 
dr ευαγγελία παπαβασιλείου1

1ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη, 

ςκοπός: Ο κορωνοιός επηρέασε την κατάσταση στο σύστημα υγείας κάθε χώρας ποικιλοτρόπως. Στα επείγοντα 
των οφθαλμολογικών τμημάτων παρουσιάστηκε γενικώς μείωση προσέλευσης. Στη δική μας έρευνα επιχειρείται 
να προσδιοριστεί η μείωση στη προσέλευση τόσο στο σύνολο του αριθμού των ασθενών όσο και στις επιμέρους 
παθήσεις που εμφανίζουν αυτοί.

Υλικό: Από το βιβλίο καταγραφής των επειγόντων περιστατικών έγινε αναδρομή σε δύο χρονολογικές περιόδους. 
Η πρώτη είχε διάρκεια από 01/09/2019 έως 29/02/2020 όπου δεν υπήρχε εφαρμογή μέτρων εγκλεισμού. 
Η δεύτερη είχε διάρκεια από 01/09/2020 έως και 28/02/2021 όπου εφαρμόζονταν μέτρα εγκλεισμού και 
επικρατούσε η πανδημία. Καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός των ασθενών που προσήλθαν στα επείγοντα στις 
δύο αυτές περιόδους. Επίσης οι παθήσεις χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες. 1) κερατοειδούς και προσθίου 
θαλάμου, 2) βλεφάρων και επιπεφυκότα 3)υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς 4) λοιπές αιτίες και παθήσεις.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκε μείωση στο συνολικό αριθμό προσέλευσης από 1602 ασθενείς τη πρώτη περίοδο 
σε 668 τη δεύτερη, ποσοστό μείωσης 59%. Στις επιμέρους κατηγορίες οι αριθμοί ήταν 456, 702, 255 και 89 
αντίστοιχα τη πρώτη περίοδο και 219, 275, 101 και 73 τη δεύτερη. Τα ποσοστά μείωσης ήταν 52%, 61%, 61% 
και 18% αντίστοιχα.

ςυμπεράσματα: Καταγράφηκε μείωση της προσέλευσης των ασθενών στα επείγοντα ίση με 59%. Μεγαλύτερη 
μείωση καταγράφηκε στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Ακολούθησαν οι παθήσεις του κερατοειδούς. Τέλος μικρή 
μείωση είχαν οι υπόλοιπες αιτίες προσέλευσης. O φόβος της πανδημίας φέρεται να βοήθησε αυτές τις αλλαγές 
αφού μη επείγοντα περιστατικά επέλεξαν ιδιωτικές δομές και τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Επιπλέον παρατηρήθηκε 
επιβάρυνση της σοβαρότητας των χρόνιων νοσημάτων λόγω καθυστερημένης προσέλευσης.
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ΚερΑτιτιδΑ Απο ΑΚΑνΘΑΜοιΒΑδΑ ςε χρήςτες φΑΚΩν επΑφής

παντελεήμων Καλαϊτζάκης1, Κωνσταντίνα Μουρίκη1, ειρήνη χριστοδουλάκη1, ιωάννα Γαρδέλη1

1Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Κερατοειδούς, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης τριών περιστατικών κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα σε ασθενείς με 
χρήση φακών επαφής.

Υλικό και Μέθοδος: Το πρώτο περιστατικό αφορά γυναίκα 21 ετών με θάμβος όρασης ΔΟ από μηνός, φωτοφοβία 
κι έντονο άλγος, που παρουσίαζε κεντρικό έλκος με επιθηλιακό έλλειμμα, διήθηση στρώματος και νεοαγγείωση 
κερατοειδούς 3600. Το δεύτερο περιστατικό αφορά γυναίκα 60 ετών αιτιώμενη μειωμένη οπτική οξύτητα ΑΟ και 
άλγος, που παρουσίαζε κεντρικό έλκος με επιθηλιακό έλλειμμα, διήθηση στρώματος και Wesseley ring. Το τρίτο 
περιστατικό αφορά γυναίκα 25 ετών, αιτιώμενη ερυθρότητα ΑΟ από δεκαημέρου και έντονο άλγος με εικόνα 
ακτινικής κερατονευρίτιδας. Σε όλα τα περιστατικά, η PCR και η καλλιέργεια ξεσμάτων κερατοειδούς ήταν θετικές 
για ακανθαμοιβάδα, ενώ για τη δεύτερη ασθενή η PCR βγήκε θετική και για μύκητα.

Αποτελέσματα: Στους ασθενείς χορηγήθηκε coll Desomedine και PHMB 0,06%, μόλις βγήκαν PCR και καλλιέργεια 
θετικές για ακανθαμοιβάδα. Η κλινική εικόνα της πρώτης ασθενούς είχε μικρή βελτίωση και κακή πορεία, παρότι 
είχε αρχίσει αγωγή με χλωρεξιδίνη 10 ημέρες πριν προσέλθει στα ΤΕΠ. Η κλινική εικόνα της δεύτερης παρουσίασε 
σταδιακά βελτίωση και είχε καλή πορεία στο follow up, παρότι είχε ακολουθήσει αγωγή για έρπητα πριν προσέλθει. 
Η κλινική εικόνα της τρίτης βελτιώθηκε μέχρι πλήρους ιάσεως.

ςυμπεράσματα: Από την έκβαση των περιστατικών διαπιστώνεται πόσο μπορεί να διαφέρει η κλινική πορεία του 
ασθενούς ανάλογα με το χρόνο προσέλευσης και τη χορήγηση άλλης θεραπείας που να τροποποιεί την κλινική 
εικόνα.
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ΚήΛή τοΥ ΛιποΥς τοΥ ΚοΓχοΥ

ιωάννης Μάλλιας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

ςκοπός: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσία ενός περιστατικού (Άνδρας 84 ετών) ο οποίος έπασχε απο 
κήλη του λίπους του κόγχου αμφοτερόπλευρα η οποία κήλη πίεζε τους κερατοειδείς χειτώνες και δημιουργούσε 
ανώμαλο αστιγματισμό.

Υλικά και Μέθοδος:  Άνδρας ηλικίας 84 ετών ο οποίος έπασχε απο κήλη του λίπους του κόγχου αμφοτερόπλευρα 
προσήλθε παραπονούμενος για πρόσφατη μείωση της οπτικής οξύτητας εις αμφότερους τους οφθαλμούς. Έγινε 
τοπογραφία κερατοειδούς (Pentacam HR) όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανώμαλου αστιγματισμού και στους δύο 
οφθαλμούς.Ο ανώμαλος αστιγματισμος αποδώθηκε στη πίεση που δεχόταν ο κερατοειδής χειτώνας απο την κήλη 
του λίπους του κόγχου.

Αποτελέσματα: Υπό ενδοφλέβια καταστολή και τοπική αναισθησία ο ασθενης υπεβλήθη σε αμφοτερόπλευρη 
επέμβαση εξαίρεσης του προπιπτόντος λίπους και αποκαταστάση της κήλης του λίπου του κόγχου με συγκεκριμένη 
χειρουργική τεχνική.Έγινε συραφή με διακεκομμένα ράμματα(Vicryl) τα οποία συμπεριλαμβαναν την τενοωειο 
κάψα. Ο ασθενής πέραν της αποκαστάσης που είχε στο αισθητικό μέρος είχε μεγάλη βελτίωση στην οπτική οξύτητα 
και την πλήρη αποκατάσταση της όρασης.

ςυμπεράσματα: Η κήλη του λίπους του κόγχου μπορεί να παρουσιαστεί με ανώμαλο αστιγματισμό και μείωση της 
οπτικής οξύτητας. Η χειρουργική αντιμετώπιση με την συγκεκριμένη τεχνική επιφέρει τόσο καταπληκτικά αισθητικά 
αποτελέσματα όσο και αποκατάσταση της όρασης λόγω οτι θερεπεύει τον ανώμαλο αστιγματισμό.
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πΑροΥςιΑςή ενδιΑφεροντος περιςτΑτιΚοΥ: πΑρΑΜεΛήΜενή ΚερΑτιτιδΑ 
ςε χρήςτή φΑΚΩν επΑφής 

Αναστασία Βλάχου1, md Μιχαήλ Μίντζας1, msc Κορασίδη Βαρβάρα2, 
md, phd χαράλαμπος ςιγανός1,2

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα, 
2Εργαστήριο Οπτικής & Όρασης, Ηράκλειο, Ελλάδα

 
ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού παραμελημένης κερατίτιδας. 

Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού κερατίτιδας σε ασθενή 22 ετών, που προσέρχεται στα Επείγοντα της 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) λόγω άλγους και 
αισθήματος ξένου σώματος στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ) από 6ημέρου, με συνοδό μείωση οπτικής οξύτητας 
από τριημέρου. Κατά την προσέλευση στην κλινική μας είχε λάβει τοπική αγωγή με συνδυασμό αντιβιοτικού και 
δεξαμεθαζόνης για 6 ημέρες.

Αποτελέσματα: Η ασθενής, με ελεύθερο ατομικό και οφθαλμολογικό ιστορικό, αντιμετωπίστηκε ως επί κερατίτιδας 
ΑΟ με στοιχεία τήξης. Της χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή ευρέος φάσματος σε συχνότητα ανά ώρα, στην οποία 
όμως εμφάνισε συμπτώματα τοξικότητας. Νοσηλεύτηκε συνολικά για 11 ημέρες. Σήμερα βρίσκεται σε λίστα 
μεταμόσχευσης κερατοειδούς και η όρασή της προς το παρόν αποκαθίσταται έως ένα βαθμό με σκληρικό φακό 
επαφής. 
 
ςυμπέρασμα: Μέσω του περιστατικού αυτού επισημαίνονται προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες φακών 
επαφής, όπως η μειωμένη επαγρύπνηση του ίδιου του ασθενούς, η ελλιπής φροντίδα και η κακή φαρμακευτική 
διαχείριση σε κρίσιμες καταστάσεις από τους θεράποντες ιατρούς, η ανάγκη θεραπευτικής αγωγής με αντιβιοτικά 
ευρέος φάσματος και η σημασία της ευαισθησίας του μικροοργανισμού σε αυτήν. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται 
η σημασία της ψύχραιμης αντιμετώπισης, της γνώσης επί του αντικειμένου, καθώς και της άσκησης της bedside 
ιατρικής και της καλής φροντίδας. 
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ΑΜφοτεροπΛεΥρή πΑρεςή προςΩπιΚοΥ νεΥροΥ ΜετΑ Απο ΛοϊΜΩξή 
Με covId-19 ποΥ οδήΓήςε ςε διΑτρήςή ΚερΑτοειδοΥς

νίκος Λαφιωνιάτης1, Αγλαϊα Κορομπίλια1, εμμανουήλ Μαυρικάκης1, Κωνσταντίνος ράλλης1

1Γ.Ν.Α. Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματά, Τμήμα Κερατοειδούς, Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού αμφοτερόπλευρης πάρεσης προσωπικού μετά από λοίμωξη με covid-19 που 
οδήγησε σε διάτρηση κερατοειδούς του αριστερού οφθαλμού.

Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 61 ετών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία του Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματά με αδυναμία 
σύγκλεισης βλεφάρων και σταδιακή μείωση της όρασης και στους δύο οφθαλμούς, ιδιαίτερα στον αριστερό. Από 
το ιστορικό της αναφέρει νοσηλεία 38 ημερών σε κλινική covid-19 λόγω πνευμονίας. Ένα μήνα μετά το εξιτήριο 
αναφέρει πάρεση προσωπικού αρχικά αριστερά και έπειτα δεξιά οπότε και νοσηλεύτηκε εκ νέου σε νευρολογική 
κλινική. Μια βδομάδα μετά το εξιτήριο επισκέφθηκε ιδιώτη οφθαλμίατρο λόγω ενοχλήσεων και διαγνώστηκε 
έλκος κερατοειδούς αριστερού οφθαλμού, οπότε και έλαβε αγωγή με κολλύρια οξιφλοξασίνης, δεξαμεθαζόνης 
και τεχνητά δάκρυα. Αναφέρει πως δεν αντιλήφθηκε κάποια βελτίωση και 20 μέρες μετά απευθύνθηκε στα 
επείγοντα του νοσοκομείου μας. Από την κλινική εξέταση η οπτική οξύτητα της ασθενούς στον αριστερό οφθαλμό 
ήταν αντίληψη φωτός και στη σχισμοειδή λυχνία διαπιστώθηκε τήξη κερατοειδούς με κεντρική διάτρηση την 
οποία επιπωμάτιζε η ίριδα και αθαλαμία. Ο δεξιός οφθαλμός είχε στικτή κερατίτιδα και αρχόμενη λέπτυνση 
του κερατοειδούς κροταφικά με οπτική οξύτητα 2/10. Σημείο Bell θετικό παρατηρήθηκε αμφοτερόπλευρα,με 
υπαισθησία κερατοειδούς επίσης αμφοτερόπλευρα.

Αποτελέσματα: Αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση με προσπάθεια ανασύστασης προσθίου θαλάμου, 
λείανσης των χειλών της διάτρησης και επιπωματισμός αυτής με πλαστικό επίθεμα και κυανοακρυλική κόλλα και 
συνοδό τοπική αγωγή και στους δύο οφθαλμούς.

ςυμπεράσματα: Πρόκειται για ένα σύνθετο περιστατικό με ταχεία εξέλιξη και συμμετοχή και των δύο οφθαλμών 
οπότε και η επέμβαση έπρεπε να είναι άμεση για την βιωσιμότητα των οφθαλμών. Θα περιγραφεί αναλυτικά η 
εξέλιξη του περιστατικού και οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν
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Acrysof Iq vIvIty IntrAoculAr lens. neAr vIsuAl performAnce 

Λεωνίδας Μαυρουδής1

1LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit., Thessaloniki, Greece

purpose: To report the near visual performance of extended depth-of-focus (EDOF) AcrySof IQ Vivity intraocular 
lens implant in a real-life clinical setting.

methods: Patients in need of lens extraction and without any other ocular disease underwent bilateral 
phacoemulsification with AcrySof IQ Vivity IOL implantation. The current analysis was performed in subjects 
having a 3-month post-operative visit. The main outcome measure was the uncorrected near VA as assessed 
with MNREAD-GR (40cm). Subjects’ quality of life, including near vision activities, was assessed with VF-14 
questionnaire.

results: Phacoemulsification with AcrySof IQ Vivity IOL implantation was performed in 20 eyes of 10 patients. 
Mean critical print size (CPS), mean reading acuity (RA), and mean reading speed (MRS) as assessed with 
MNREAD-GR were 9.63 (±3.19), 0.15 (±0.85), and 149.90 (±33.42), respectively. The minimum and maximum 
values were 4.60 and 15.00 for CPS, 0.00 and 0.28 for RA, and 86.00 and 186.00 for MRS, respectively. Among 
all VF-14 questions those with the highest frequency of visual impairment were those assessing near activities. 
70%, 50% and 25% of the subjects reported at least minimal visual impairment when reading small print, 
reading newspaper or book, and doing fine handwork, respectively.

conclusion: Bilateral EDOF AcrySof IQ Vivity IOL shows satisfactory near visual performance 3 months after IOL 
implantation. 
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oπτιΚή Aποδοςή ΚΑι εΚτιΜήςή ποιοτήτΑς ΖΩής ΜετΑ Απο ενΘεςή
 τοΥ eνδοφΑΚοΥ ΑΥξήΜενοΥ ΒΑΘοΥς εςτιΑςής Acrysof Iq vIvIty

Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε την οπτική απόδοση και την εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά από ένθεση του 
ενδοφακού αυξημένου βάθους πεδίου (EDOF) AcrySof IQ Vivity σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. 

Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως μια παρεμβατική, προοπτική, ακολουθία περιστατικών. Ασθενείς που 
χρειάζονταν αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και δεν παρουσίαζαν άλλη οφθαλμική νόσο υποβλήθηκαν σε 
φακοθρυψία με ταυτόχρονη ένθεση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 
άτομα που εξετάστηκαν 3 μήνες μετά από την επέμβαση. Τα κύρια αποτελέσματα ήταν η μη διορθωμένη και η 
καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (UNVA, BCVA) (4μ), όπως αυτή αξιολογήθηκε με Topcon CC100-ETDRS 
οπτότυπα, και η ποιότητα ζωής που αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο VF-14.

Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 20 οφθαλμούς 13 ασθενών. 
Το σφάλμα πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) ήταν εντός 0.75D σε όλους τους οφθαλμούς. Η διάμεση 
BCVA ήταν 1.25 (1.00, 2.00), ενώ η μέση UNVA ήταν 1.21 (±0.48), με το 70% των οφθαλμών να παρουσιάζει 
UNVA≥1.0. Μετά την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής με VF-14, 10%, 50% και 40% των ατόμων ανέφεραν 
απουσία οπτικής δυσλειτουργίας (VI), ελάχιστη VI και ήπια VI, αντίστοιχα. Αφαιρώντας τις ερωτήσεις που αξιολογούν 
τις λεπτές κοντινές δραστηριότητες, τα προαναφερθέντα ποσοστά ανήλθαν σε 50%, 30% και 20%, αντίστοιχα.

ςυμπέρασμα: O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει εξαιρετική οπτική απόδοση στην μακρινή όραση και 
προσφέρει ικανοποιητική ποιότητα ζωής 3 μληνες μετά την ένθεσή του.
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the use of preservAtIve-free hydrocortIsone In the postoperAtIve 
treAtment reGImen After trAns-prK

md παναγιώτης Γαρίτσης, md Γεώργιος ςιδηρόπουλος, md πηνελόπη ντε πολίτις, 
md δημήτριος ςακελλάρης
1Ophthalmica, Thessaloniki

purpose: to study the use of preservative-free hydrocortisone in the postoperative treatment regimen after 
TRANS-PRK in order to promote epithelization and minimize the risk of early-onset haze.

material and method: a prospective, randomized controlled study of 40 patients undergone trans-PRK with the 
Schwind Amaris 1050RS performed by three surgeons. Patients were randomly divided in two equal groups of 
20 patients each. 
First group received hydrocortisone sodium phosphate (Softacort) 2 drops q.i.d for 7 days. Both groups received 
artificial tears (Thealoz-Duo) 2 drops hourly for 7 days, then administered every 2 hours for 21 days and tapered 
till 3 months postop. All patients received antibiotic drops (quinolone q.i.d), and autologous serum hourly for 7 
days and a bandage contact lens till complete epithelization of surgical wound. 
The patients were monitored daily to determine time of complete epithelizaton and then on day 15 and 30 to 
assess any signs of early-onset haze and visual acuity. As standard practice on all our refractive patients, we also 
included Scheimpflug topography and anterior segment OCT upon day 15 and 30 and IOP tonometry prior to 
surgery and on day 15 and 30.
On day 30, all patients were asked to complete a questionnaire thus achieving a satisfaction and comfort scale 
score

conclusion: The hydrocortisone sodium phosphate group achieved earlier time of full epithelization. The 
hydrocortisone sodium phosphate group reported also significantly higher scores in the questionnaire in terms of 
postoperative comfort, with less reported pain and higher postoperative comfort.
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ΑνΑπτΥξή ενος ΜΑΘήΜΑτιΚοΥ ΜοντεΛοΥ ΓιΑ τον ΥποΛοΓιςΜο τής ςχετιΚής 
ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑς ςτις πρεςΒΥΩπιΚες χειροΥρΓιΚες διορΘΩςεις

ειρήνη - Κανέλλα παναγιωτοπούλου1, Κα. παναγιώτα ντόντη1, Κ. Μηνάς Μπακιρτζής1, 
Κα. Ασλή περεντέ1, Κα. νίκη-ιωάννα ξανθοπούλου1, Κ. ιρφάν περεντέ1, Κ. δούκας δαρδαμπούνης1, 

Αν. Καθ. Γεώργιος Λαμπίρης1

1Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

ςκοπός: Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για τον υπολογισμό του νέου δείκτη της σχετικής αποτελεσματικότητας για την 
αξιολόγηση των ψευδοφακικών πρεσβυωπικών διορθώσεων.

Υλικό & Μέθοδος: Οι 4 παρακάτω μέθοδοι ψευδοφακικής πρεσβυωπικής διόρθωσης αξιολογήθηκαν με ένα 
καινούριο μαθηματικό μοντέλο: 1.Ομάδα μονοεστίασης: μυωπική μονοεστίαση με αμφοτερόπλευρη ένθεση 
μονοεστιακού ενδοφακού, 2.Ομάδα πολυεστίασης: αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού περιθλαστικού 
ενδοφακού, 3.Ομάδα υβριδικής μονοεστίασης: ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού 
περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο οφθαλμό, 4.Ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης: ένθεση υβριδικού 
διπλοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο 
οφθαλμό. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε τις ακόλουθες παραμέτρους: διόφθαλμη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς 
διόρθωση (UDVA), διόφθαλμη οξύτητα ανάγνωσης (RA) χωρίς διόρθωση και κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς 
(CPS) στα 60εκ. και 40εκ., ευαισθησία αντίθεσης, υποκειμενική αντίληψη δυσφωτοπικών φαινόμενων και εξάρτηση 
από τα γυαλιά. Η εφαρμογή ανάλυσης παλινδρόμησης επέτρεψε την κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου 
της σχετικής αποτελεσματικότητας κάθε χειρουργικής επέμβασης για τον προσδιορισμό της επίδρασης που ασκεί 
κάθε κλινική παράμετρος στην αντιλαμβανόμενη από τον ασθενή δυσκολία της όρασης υπολογιζόμενη από το 
ερωτηματολόγιο VF-14.

Αποτελέσματα: 30 συμμετέχοντες συμπεριλήφθηκαν σε κάθε ομάδα μελέτης. Η ανάλυση παλινδρόμησης και η 
μοντελοποίηση με καμπύλες αποκάλυψαν τη σχετική επίδραση κάθε παραμέτρου στην εξαρτημένη μεταβλητή της 
σχετικής αποτελεσματικότητας και επέτρεψαν τη συνολική εκτίμησή της. Η ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης 
έδειξε την υψηλότερη σχετική αποτελεσματικότητα (92,18%) ακολουθούμενη από την ομάδα πολυεστίασης 
(88,49%), υβριδικής μονοεστίασης (87,89%) και την ομάδα μονοεστίασης με μονοεστιακούς ενδοφακούς (70,78%).

ςυμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη εισάγει με ένα μαθηματικό μοντέλο ένα νέο έγκυρο δείκτη, τη σχετική 
αποτελεσματικότητα, για την μετεγχειρητική αξιολόγηση των ψευδοφακικών χειρουργικών διορθώσεων της 
πρεσβυωπίας.
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the role of oct And octA BIomArKers In the eArly dIAGnosIs of 
neurocoGnItIve dIsorders 

chalkias I-n1., chalkias e1. demetrios pirounides1

1 AHEPA University hospital, Thessaloniki, Greece

purpose of the study: To highlight the importance of OCT and OCTA biomarkers in the early diagnosis of 
neurocognitive disorders.

materials and methods: Besides their use in the diagnosis and monitoring of common ophthalmologic disorder, 
OCT and OCT-A have recently proven their value in the research of various neurological conditions, including 
multiple sclerosis, optic neuritis and dementia. In this review, we present the current OCT and OCTA biomarkers 
that could potentially help in the early diagnosis of several neurocognitive disorders. 

results: OCT/OCTA findings in Alzheimer’s disease (AD): 
Patients with AD show thinning of the peripapillary RNFL, the GC-IPL complex in the macular area, and 
decreased overall macular volume, compared to controls. Similarly, patients with pre-clinical stages of AD, mild 
cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive impairment (SCI), showed a decrease in the RNFL and in 
macular volume.
AD patients show increase in the foveal avascular zone (FAZ), as well as a decrease in the superficial parafoveal 
and in the whole vessel density (VD).
Choroidal thickness also seems to be a valuable biomarker for AD, as several studies have managed to 
demonstrate significant thinning in these patients.
OCT/OCTA findings in Vascular dementia (VaD):
VD of both the superficial (SCP) and deep capillary plexuses (DCP) is generally found to be lower compared to 
controls. The capillary density (CD) of the radial peripapillary capillary also seems to be lower in VaD. 
RNFL thickness does not seem to be of particular importance as a biomarker in VaD.
Choroidal thickness may also be reduced. 

conclusion: The available studies are limited and still inconclusive as far as the differential diagnosis between 
the two large categories of neurocognitive degeneration is concerned, but there does seem to be a significant 
correlation with dementia. It seems that some OCT/ OCTA markers present promising targets for further research 
in this field. 
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the role of oct And octA BIomArKers In the eArly dIAGnosIs of 
neurocoGnItIve dIsorders 

chalkias I-n1., chalkias e1. demetrios pirounides1

1 AHEPA University hospital, Thessaloniki, Greece

purpose of the study To highlight the importance of OCT and OCTA biomarkers in the early diagnosis of 
neurocognitive disorders.

materials and methods Besides their use in the diagnosis and monitoring of common ophthalmologic disorder, 
OCT and OCT-A have recently proven their value in the research of various neurological conditions, including 
multiple sclerosis, optic neuritis and dementia. In this review, we present the current OCT and OCTA biomarkers 
that could potentially help in the early diagnosis of several neurocognitive disorders. 

results OCT/OCTA findings in Alzheimer’s disease (AD): 
Patients with AD show thinning of the peripapillary RNFL, the GC-IPL complex in the macular area, and 
decreased overall macular volume, compared to controls. Similarly, patients with pre-clinical stages of AD, mild 
cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive impairment (SCI), showed a decrease in the RNFL and in 
macular volume.
AD patients show increase in the foveal avascular zone (FAZ), as well as a decrease in the superficial parafoveal 
and in the whole vessel density (VD).
Choroidal thickness also seems to be a valuable biomarker for AD, as several studies have managed to 
demonstrate significant thinning in these patients.
OCT/OCTA findings in Vascular dementia (VaD):
VD of both the superficial (SCP) and deep capillary plexuses (DCP) is generally found to be lower compared to 
controls. The capillary density (CD) of the radial peripapillary capillary also seems to be lower in VaD. 
RNFL thickness does not seem to be of particular importance as a biomarker in VaD.
Choroidal thickness may also be reduced. 

conclusion The available studies are limited and still inconclusive as far as the differential diagnosis between 
the two large categories of neurocognitive degeneration is concerned, but there does seem to be a significant 
correlation with dementia. It seems that some OCT/ OCTA markers present promising targets for further research 
in this field. 
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optIcAl coherence tomoGrAphy of outer retInAl hole In deGenerAtIve 
retInoschIsIs And schIsIs-detAchment

mitsopoulou da, Karamaounas Aa, Katsimpris Aa, sideri Ama, papakonstantinou ea, doumazos sa, 
Georgalas Ia, petrou pa

a First Division of Ophthalmology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, 
“G. Gennimatas” General Hospital of Athens, Athens, Greece

objective To present the case of a 62-year-old male patient with retinoschisis-associated rhegmatogenous 
retinal detachment (RRD).

materials & methods A 62-year-old male patient presented to our vitreoretinal department for the management 
of a 3-week onset chronic RRD in the left eye. Optical Coherence Tomography (OCT) scan revealed retinoschisis 
with co-existent outer leaf breaks and of the peripheral retina. Macula-involving inferior retinal detachment 
complicated with proliferative vitreoretinopathy (PVR) stage C was evident on fundoscopic examination.

results A standard core vitrectomy was performed, followed by peeling of preretinal PVR membranes, de-
roofing of the schisis and silicone oil tamponade. 8-month-follow-up revealed no retinal detachments.

conclusion This case report summarizes the clinical and hallmark features of retinoschisis-associated RRD, as well 
as the management of such conditions. Fundoscopy and OCT imaging are essential in differential diagnosis 
challenge.
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extensIve foveoschIsIs In A pAtIent wIth vItreomAculAr trActIon: 
A cAse report 

mitsopoulou da, Karamaounas Aa, Katsimpris Aa, sideri Ama, papakonstantinou ea, 
Georgalas Ia, petrou pa

a First Division of Ophthalmology, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, 
“G. Gennimatas” General Hospital of Athens, Athens, Greece

objective To report a case of extensive foveoschisis due to idiopathic vitreomacular traction (VMT) in a 42-year-
old female patient with no systemic or ocular history.

materials & methods A 42-year-old woman presented with reduced visual acuity reported as counting fingers 
in her right eye over the last three months. Supplementary imaging modalities such us Optical Coherence 
Tomography (OCT), fluorescein angiography and indocyanine green angiography were performed.

results Foveoschisis was treated successfully with pars plana vitrectomy. Visual acuity improved to 5/10 at a 
three-month follow-up visit.

conclusion Foveoschisis is a condition of great heterogeneity upon presentation and therewith a challenging 
clinical diagnosis, especially in non-myopic individuals. This case report highlights the critical role of imaging 
modalities in the diagnosis of the condition and the pars plana vitrectomy as the gold-standard treatment. 
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pAtIent understAndInG of vItreoretInAl procedures

dr stavros velissaris1, dr obaid Kousha1, dr sonali tarafdar1

1NHS Tayside, Dundee, United Kingdom

Introduction: The General Medical Council’s guidelines regarding informed consent mandates that all patients 
have the right to be involved in decision-making regarding potential investigations and/or treatment; for this to 
occur, patients must first be able to understand and weigh the risks vs benefits of the intervention taking place.1

When it comes to Ophthalmic surgical procedures, several audits have attempted to assess patients’ knowledge/
recalling ability just prior to them undergoing cataract surgery.2,3,4 As the majority of patients who undergo 
cataract surgery, do so on an elective basis, they – should in theory – have time to understand and process any 
relevant information given to them beforehand. 
In contrast, and to the best of our knowledge, there haven’t been any similar studies looking into the informed 
consent of patients undergoing emergency vitreo-retinal procedures. Rhegmatogenous retinal detachment 
constitutes a very common surgical procedure in most Ophthalmic departments around the world.5 At NHS 
Tayside, it is standard practice for clinicians to provide patients with a copy of a leaflet entailing pertinent 
information about the relevant surgical procedure. 
In this study we assess patient comprehension of retinal detachment surgery prior to the operation. Furthermore, 
we look into patient satisfaction of the relevant informed consent process. 

methods: This prospective study was undertaken between April 2021 and September 2021. Patients who 
had undergone a primary retinal detachment repair with a pars plana vitrectomy were asked to complete a 
questionnaire when they were reviewed 6-weeks post-operatively.
In the first half of the questionnaire, patients were asked if agreed that they 1) understood the risk and benefit 
of the operation 2) were happy with the amount of time given to make informed decision, 3) were given 
enough information and, 4) the information leaflet that they have received was of good quality. They indicated 
if they agreed with these statements using 7-point Likert scale (1= strongly disagree, 7=Strongly agree). The 
results of these responses were cumulated to a maximum of 28.
The second half of the questionnaire assessed patient’s pre-operative knowledge of a) pars plana vitrectomy 
success rate and b) the risk of endophthalmitis. This was laid out in a multiple-choice format.

results: A total of 57 patients were recruited in the study. The mean overall score for the cumulated responses 
was 25.5 (+/- 2.5) out of 28. 
When asked to recall the approximate success rate of the operation, 32% patients answered correctly. When 
asked to recall the rate of endophthalmitis, 39% patients answered correctly.
The patients that correctly identified the success rate of the operation had a mean satisfaction score of 24.8 
(2.6) out of 28. The ones that did not answer correctly had a mean satisfaction score of 25.9 (2.4) out of 28). The 
difference between the two groups did not reach statistical significance (p= 0.974)
The patients that correctly identified the risk of endophthalmitis had a mean satisfaction score of 26 (2.2) out of 
28. The ones that did not had a mean satisfaction score of 25.2 (2.6) out of 28. The difference between the two 
groups did not reach statistical significance (p= 0.232)

conclusion
Overall, most patients were happy with the information received before the operation. However, recall of 
the information was worse than expected as only one third of patients managed to approximately recall the 
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success rate of surgery and the risk of endophthalmitis. Both of those risks were quoted in the leaflet provided 
pre-operatively.
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ΑνΑΛΥςή πρΑΚτιΚΩν ΚΑι ΜεΘοδΩν διενερΓειΑς AntI-veGf ενεςεΩν 
ΑντιΑΓΓειοΓενετιΚΩν πΑρΑΓοντΩν Απο ειδιΚεΥοΜενοΥς οφΘΑΛΜοΛοΓιΑς

ςτήν εΛΛΑδΑ 

νικόλαος Κάππος1,4, Βασίλειος Λιαράκος2, εμμανουήλ Καβαλαράκης2, Βασιλική παπανικολάου3

1Ειδικεύομενος Οφθαλμολογίας, Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 
2Ειδικός Οφθαλμίατρος, Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα,

 3Αν. Καθηγήτρια, Διοίκηση & Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
4Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός: Η περιγραφή των τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζονται από ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας κατά 
την εκτέλεση ενδοϋαλοειδικών ενέσεων στην Ελλάδα

Υλικό & Μέθοδος: Ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματολογίου 25 ερωτήσεων σχετικά με τεχνικές αντισηψίας, 
τη χορηγούμενη αναισθησία, την προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή και την μετεγχειρητική εκτίμηση εστάλη 
ηλεκτρονικά σε ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας που εκτελούν ενδοϋαλοειδικές ενέσεις σε όλη την ελληνική 
επικράτεια. 

Αποτελέσματα: Το 50% των συμμετεχόντων εκτελεί ενδοϋαλοειδικές ενέσεις σε χειρουργική αίθουσα, ενώ το 
48% σε χώρο εξωτερικού ιατρείου υπό άσηπτες συνθήκες. Η πλειοψηφία των ειδικευόμενων Οφθαλμολογίας 
χρησιμοποιεί αποστειρωμένα γάντια (98,8%), αποστειρωμένο βλεφαροδιαστολέα (97,8%), χειρουργική μάσκα 
(79,5%) και χειρουργικό πεδίο (75,2%). Ως αντισηψία το 98,8% χρησιμοποιεί ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine®) τόσο 
στο κόλπωμα του επιπεφυκότα όσο και στην περιοφθαλμική περιοχή. Όλοι οι χειρουργοί (100%) χρησιμοποιούν 
ως αναισθησία τοπικά αναισθητικά (προπαρακαΐνη, λιδοκαΐνη) υπό τη μορφή σταγόνων. Η προφυλακτική 
αντιβιοτική αγωγή χορηγείται προ (11,7%), κατά (55,9%) και μετα (93,5%) την ενδοϋαλοειδική ένεση, ενώ το 
συνηθέστερο δασολογικό σχήμα είναι αμινογλυκοσίδες (34,9%) για τρεις με τέσσερις ημέρες (41,3%) μετα την 
ένεση. Η συχνότερη θέση εκτέλεσης είναι το κάτω κροταφικό τεταρτημόριο (43,1%), ενώ η απόσταση του σημείου 
εισόδου από το σκληροκερατοειδές όριο εκτιμάται συνήθως με διαβήτη (76,2%). Η αιμάτωση του οπτικού νεύρου 
ελέγχεται μετεγχειρητικά από την πλειοψηφία (85,7%) με αδρή εκτίμηση οπτικής οξύτητας (73%). 

ςυμπεράσματα: Οι ειδικευόμενους Οφθαλμολογίας που πραγματοποιούν ενδοϋαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF 
παραγόντων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές και πρακτικές προ, κατά και μετά την εκτέλεση 
τους. Κρίνεται, ίσως, χρήσιμη η υιοθέτηση κοινών πρακτικών βάσει κατευθυντήριων οδηγιών από το σύνολο των 
εκτελούντων ενδοϋαλοειδικές ενέσεις για τον περιορισμό πιθανότητας επιπλοκών. 
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τήΛΑΓΓειεΚτΑςιες ΩχρΑς τΥποΥ 2 (mActel 2): 
ΑπειΚονιςτιΚΑ εΥρήΜΑτΑ

ιωάννης Κουμπούλης1, Κωνσταντίνα Γοργόλη2, πέτρος Αστέρης1, Γεώργιος ςτεργιόπουλος1, 
ιωάννης Μελισσουργός1

1Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, Ιωάννινα, Ελλάδα, 
2Οφθαλμολογικό Κέντρο Iris and Retina, Ιωάννινα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ασθενούς με MacTel 2. 

Υλικό & Μέθοδος: Άντρας 59 ετών σε έλεγχο ρουτίνας σε ιδιώτη οφθαλμίατρο διαγνώστηκε με υγρή AMD. 
Έγιναν OCT και φλουοροαγγειογραφία. Προτάθηκε έναρξη θεραπείας με anti-vegf. Ο ασθενής ζήτησε δεύτερη 
γνώμη στο νοσοκομείο. Οφθαλμολογική εκτίμηση: Οπτική οξύτητα 10/10 ΔΑΟ, ενδοφθάλμια πίεση 12 ΔΑΟ. Στη 
βυθοσκόπηση διαπιστώθηκε διαταραχή χρωστικής της ωχράς ΔΑΟ. Στο OCT ΔΟ παρατηρήθηκαν κυστικοί χώροι 
στο κεντρικό βοθρίο, χωρίς οίδημα ωχράς, εστιακή απώλεια της ελλειψοειδούς ζώνης και υπερανακλαστικό υλικό 
στον έξω αμφιβληστροειδή. Στο OCT AO παρατηρήθηκε κυστικός χώρος παραωχρικά. Στη FAG διαπιστώθηκαν 
παραωχρικές τηλαγγειεκτασίες κροταφικά με υπερφθορισμό στις πρώιμες φάσεις, που αυξανόταν στις όψιμες 
φάσεις ΔΑΟ. Στην OCTA φάνηκαν αγγειακές διαταραχές στο επιπολής και στο εν τω βάθει τριχοειδικό δίκτυο 
παραωχρικά ΔΑΟ.

Αποτελέσματα: Τέθηκε η διάγνωση MacTel 2. Δεν υπήρχε ωχρική νεοαγγείωση, οπότε δεν χρειάστηκε θεραπεία 
με anti-vegf. Αποφασίστηκε τακτική παρακολούθηση.

ςυμπεράσματα: Η MacTel 2 είναι μία αμφοτερόπλευρη νευροεκφυλιστική νόσος του αμφιβληστροειδούς με 
συνύπαρξη χαρακτηριστικών αγγειακών αλλοιώσεων που κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα 
χαρακτήρα με ατελή διείσδυση. Ενοχοποιείται μια δυσλειτουργία στο μεταβολισμό σερίνης και λιπιδίων με 
αποτέλεσμα απώλεια κυττάρων του Muller και φωτοϋποδοχέων. H πάθηση εκδηλώνεται συνήθως μεταξύ 40 και 
60 ετών με αργή εξέλιξη. Οι αλλοιώσεις ξεκινούν κροταφικά της ωχράς και αργότερα επεκτείνονται σε μια οβάλ 
περιοχή διαμέτρου 8⁰ οριζόντια και 5⁰ κάθετα πέριξ του κεντρικού βοθρίου (περιοχή MacTel). Πολλές θεραπείες 
έχουν δοκιμαστεί με φτωχά αποτελέσματα. Υποσχόμενη θεραπεία είναι η τοποθέτηση εμφυτεύματος CNTF (ciliary 
neurotrophic factor). Το 10-15% των ασθενών θα εμφανίσουν ωχρική νεοαγγείωση. Σε αυτούς τους ασθενείς 
ενδείκνυται η θεραπεία με anti-vegf.
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ΑποφρΑξή ΚεντριΚής ΑρτήριΑς ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς, 

το «οφΘΑΛΜιΚο εΓΚεφΑΛιΚο»: ή ςΥχνοτήτΑ ςτις Μερες ΜΑς 
ΚΑι ο ενδεδειΓΜενος τροπος διΑχειριςής

Ασλη περεντέ1, ειρήνη-Κανέλλα παναγιωτοπούλου1, ιωάννης φωτιάδης1, 
παναγιώτα ντόντη1, ιρφαν περεντέ1, Γεώργιος Λαμπίρης1, δούκας δαρδαμπούνης1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ςκοπός: Περιγραφή της συχνότητας της απόφραξης κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς στον πληθυσμό του 
νομού Έβρου και συζήτηση της τρέχουσας ενδεδειγμένης διαχείρισης.

Υλικό και Μέθοδος: Για τους σκοπούς της εργασίας έγινε αναζήτηση του μητρώου των επειγόντων περιστατικών 
που εξετάστηκαν από την Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΓΝΑ από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Μάρτιο 
του 2022 και καταγραφή του πληθυσμού του νομού Έβρου από τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ). Ακολούθησε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη διεθνή βάση δεδομένων PUBMED με σκοπό την 
αναζήτηση της περιγραφείσας συχνότητας καθώς και του συνιστώμενου τρόπου διαχείρισης και αντιμετώπισης των 
περιστατικών με απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς.

Αποτελέσματα: Στο διάστημα αναφοράς εξετάστηκαν 1572 περιστατικά σε επείγουσα βάση από τα οποία τα 10 
διαγνώστηκαν με απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς και το 1 με απόφραξη κάτω κροταφικού 
κλάδου αρτηρίας αμφιβληστροειδούς. Οι 9 από τους ασθενείς ήταν άντρες και οι 2 γυναίκες με μέση ηλικία τα 
73,6 έτη. 

ςυμπεράσματα: Η απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς αποτελεί είδος ισχαιμικού εγκεφαλικού και 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νευρολογικό επείγον. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτή θεραπευτική 
προσέγγιση. Η ενδοφλέβια έγχυση tPA σε επιλεγμένους ασθενείς μπορεί να έχει υποσχόμενα αποτελέσματα. Ο 
επιπολασμός των 4.98 περιστατικών ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος που προκύπτει για το νομό Έβρου φαίνεται 
να είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα από άλλες χώρες. 
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ενδοϋΑΛοειδιΚή εΓχΥςή AntI-veGf πΑρΑΓοντΩν ςε ΑςΘενεις Με εξιδρΩΜΑτιΚοΥ 
τΥποΥ ήΛιΚιΑΚή εΚφΥΛιςή ΩχρΑς ΚήΛιδΑς ΚΑι χΑΜήΛή οπτιΚή οξΥτήτΑ

παυλίνα Καζαντζίδου1, δέσποινα τζέτζη1, Αθανάσιος Καραμήτσος1, ευάγγελος χατζηζήσης1, 
νικόλαος Ζιάκας1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Να διαπιστωθεί αν οι ασθενείς με εξιδρωματικού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και χαμηλή 
οπτική οξύτητα μπορούν να ωφεληθούν από την ενδοϋαλοειδική έγχυση anti-VEGF παραγόντων.

Υλικό & Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη ασθενών με εξιδρωματικού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, υπό 
θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις anti-VEGF παραγόντων. Στα κριτήρια ένταξης των ασθενών συγκαταλέγονταν 
οπτική οξύτητα μικρότερη ή ίση από 1/10 και ελάχιστο διάστημα παρακολούθησης ίσο με 6 μήνες. Τα κριτήρια 
αποκλεισμού αφορούσαν σε παρουσία ενδοϋαλοειδικής ή υποαμφιβληστροειδικής αιμορραγίας.

Αποτελέσματα: Σύνολο 48 ασθενών βρέθηκε να πληροί τα κριτήρια, εκ των οποίων 26 ήταν άνδρες και 22 
γυναίκες, με μέση ηλικία τα 76 έτη. Περίπου στους μισούς ασθενείς χορηγήθηκε aflibercept και στους μισούς 
ranibizumab, χωρίς διαφορά στο αποτέλεσμα. Το 43,75% των ασθενών παρουσίασε βελτίωση της οπτικής 
οξύτητας κατά τουλάχιστον 5 γράμματα ETDRS, το 52% παρέμεινε σταθερό και το 4,25% παρουσίασε μείωση της 
οπτικής οξύτητας. Στους ασθενείς χωρίς βελτίωση της οπτικής οξύτητας, είτε παρατηρήθηκαν στην OCT ατροφία, 
εκτεταμένη ίνωση ή ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό, είτε ο αριθμός των εγχύσεων ήταν μικρός.

ςυμπεράσματα: Σε ορισμένους ασθενείς με εξιδρωματικού τύπου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας και χαμηλή 
οπτική οξύτητα υπάρχει όφελος από τη χρήση anti-VEGF παραγόντων. Τα ευρήματα στην OCT μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη απόφασης για θεραπεία.



74ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς 1 20/05/2022 | 09:00-10:00 | AlexAndros I

RF69 

mAnAGement of BIlAterAl full-thIcKness mAculAr hole In A pAtIent 
wIth usher syndrome

evAnGelIA pAnAGIotou1, thomAs pApAthomAs1, KonstAntInos nIKopoulos2, 
stAvrenIA KouKoulA3, theodoros GIAnnopoulos1, cArlo rIvoltA4

11st Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, School of Medicine,  
AHEPA hospital, Thessaloniki, Greece, 

2Molecular Diagnostics, Unilabs, Lausanne, Switzerland, 
3Ophthalmica Institute, Thessaloniki, Greece, 

4Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB), University of Basel, Basel, Switzerland

Aim: Our aim is to describe the anatomical and functional outcomes of surgical management of bilateral full-
thickness macular hole (FTMH) in a young patient with genetically confirmed Usher syndrome, the most common 
form of syndromic retinitis pigmentosa (RP). The genetic pathogenic variants underlying the patient’s condition 
are also presented.

material & methods: After a comprehensive ophthalmological examination and imaging, DNA samples 
underwent Whole Exome Sequencing (WES). Variants identified were subsequently confirmed by Sanger 
sequencing and segregation analyses.

results: A 28-year-old woman presented with blurred vision in her right eye (RE). She had a history of RP and 
bilateral hearing impairment since childhood. Fundoscopy and spectral-domain optical coherence tomography 
revealed a FTMH in the RE along with typical RP features bilaterally. After pars plana vitrectomy (PPV), the 
FTMH closed. The clinical diagnosis of Usher syndrome was genetically confirmed by WES, which revealed the 
presence of two pathogenic nucleotide variants in trans (compound heterozygosity) in the gene USH2A. About 
1.5 years after PPV, the visual acuity of the RE had improved, but an epiretinal membrane and FTMH was found 
in the left eye (LE). A PPV was performed in the LE and nine months after surgery the FTMH closed, and the 
VA of the LE improved compared to baseline. 

conclusions: We report a rare case of successful closure of bilateral FTMH in a patient with genetically 
confirmed Usher syndrome. Surgical treatment of FTMH can help preserve the central vision in RP patients, 
whose peripheral vision is severely affected.
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novel Gene vArIAnts In GreeK pAtIents wIth leBer conGenItAl AmAurosIs 
(lcA)

ςμαράγδα Καμακάρη1, Βασιλική Κοκκίνου1, ςταυρένια Κουκουλά2, Αγάθη Κουρή3, 
Γεωργία χρούσου4, ιωάννης δατσέρης5, Μιλτιάδης τσιλιμπάρης6

1Μονάδα Οφθαλμικής Γενετικής, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Ophthalmica, Οφθαλμολογικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

3Οφθαλμολογική Κλινική, Νος. Παίδων «Π & Α Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα, 
4Pediatric Ophthalmology Department, MITERA Childrens’ Hospital, Αθήνα, Ελλάδα, 

5ΟΜΜΑ Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
6Τμήμα Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα

purpose: Leber congenital amaurosis (LCA) is the most frequent cause of congenital blindness in children and 
the most severe form of inherited retinal dystrophies. To date, more than 25 genes have been implicated in 
the pathogenesis of LCA. The aim of the study was to report the molecular basis of LCA in 26 Greek families.

methods: DNA microarrays or Next Generation Sequencing diagnostic panel for LCA genes (or both tests) 
were performed to identify potentially pathogenic variants. Bidirectional Sanger sequencing was carried out for 
identification of the 2nd missing allele in 2 cases and segregation analysis within the families.

results: The molecular background was established in 26 families. 30 distinct variant were identified in 10 genes: 
CEP290, GUCY2D, SPATA7, RPE65, RPGRIP1, CRB1, NMNAT1, RDH12, LCA5 and AIPL1. Almost one-fourth of 
the patients were affected with a severe form of the disease: LCA10 caused by the CEP290 gene variants with 
its Intronic mutation c.2991+1655A>G being the most frequent variant identified in the studied group.

conclusions: This study provides the first molecular genetic characteristics of patients with Leber congenital 
amaurosis from the previously unexplored Greek population. Our study expands the mutational spectrum as 
we report novel variants in LCA genes. The fact that the most frequent causes of the disease in the studied 
group of Greek patients are mutations in one out of three genes that are currently the targets for gene therapy 
(CEP290, GUCY2D, and RPE65) strongly emphasizes the importance of the molecular background analyses of 
LCA in Greek patients.
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ΜΑΚροχρονιΑ ΘερΑπειΑ 9 ετΩν Με AntI – veGf πΑρΑΓοντες ςε ΑςΘενή 
Με ΥΓρή Μορφή ήΛιΚιΑΚής εΚφΥΛιςής ΩχρΑς ΚήΛιδΑς ςτο ΓενιΚο 

νοςοΚοΜειο ρεΘΥΜνοΥ 

Μαργαριτα Καρπαθακη1, Γεώργιος χονδροζουμάκης1, Αριστέα Κεραμιανάκη1, 
εμανουήλ χριστοδουλάκης1

1Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας που αντιμετωπίστηκε με anti- Vascular 
Endothelial Growth Factor (anti – VEGF) παράγοντες σε διάστημα 9 ετών από 2013 έως Απρίλιο 2022 και η 
επίδραση της θεραπείας στην οπτική οξύτητα. 

παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 74 ετών ψευδoφακική με ιστορικό γλαυκώματος υπό αγωγή και με συστηματικό 
ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής και δυσλιπιδαιμίας διαγνώσθηκε το Νοέμβριο του 2013 με χοριοειδική νεοαγγείωση 
δεξιού οφθαλμού (ΔΟ) σε έδαφος υγράς ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
(Γ.Ν.Ρ.). Κατά την παρουσίαση του περιστατικού, η οπτική οξύτητα ΔΟ ήταν 1,5/10 και ΑΟ ήταν 3/10 (Snellen 
chart). Η διάγνωση τέθηκε με OCT και φλουοροαγγειογραφία. 
Συνακόλουθα, αποφασίστηκε η έναρξη θεραπείας με ενδουαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF (Ranibizumab) σχήμα 
PRN. 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η παρακολούθηση της ασθενούς γινόταν με την καταγραφή της οπτικής οξύτητας 
και τη διενέργεια OCT πριν την έγχυση των ενέσεων. 

2. Έναρξη θεραπείας το 2013 με  2 εγχύσεις Ranibizumab à Οπτική οξύτητα (Ο.ο.) μετά τη
    2η ένεση = 3/103/10
- 2014: 10 εγχύσεις Ranibizumab/ 52 wks à Ο.ο.   5/10
- 2015: 5 Ranibizumab /52 wks  à Ο.ο.   6/10
- 2016: 3 Ranibizumab / 12  wks à Οπτική οξύτητα μετα την 3η ένεση 7/10 και κατόπιν αποφασίστηκε η 

μεταβολή (switch) σε ενδουαλοειδική ένεση 1 Aflibercept à Οπτική οξύτητα = 8/10
- 2017: 4 Aflibercept / 12 wks à Ο.ο.   1,5/10 και switch σε  5 εγχύσεις Ranibizumab /  40 wks  à Ο.ο.   5/10
- 2018: 7 Ranibizumab / 52 wks à Ο.ο.   3/10
- 2019: 10  Ranibizumab / 52 wks à Ο.ο.   3/10
- 2020: 10  Ranibizumab / 52 wks à Ο.ο.  2/10
- 2021: 13 Ranibizumab / 52 wks à Ο.ο.   3/10
- 2022: 2 Ranibizumab / 8 wks à Ο.ο.   3/10 switch σε brolucizumab (1 ένεση) à Οπτική οξύτητα = 2/10
-Συνολικά η ασθενής έλαβε 74 ενέσεις.

ςυμπεράσματα: 
Η προοδευτική μείωση της οπτικής οξύτητας που παρατηρείται στη συγκεκριμένη ασθενή παρά τη μακροχρόνια 
θεραπεία με ενδουαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF πιθανόν εξηγείται από την ανάπτυξη ινώδους ιστού στην περιοχή 
της ωχράς, η οποία μπορεί να σχετίζεται τόσο με την πρόοδο της χοριοειδικής νεοαγγείωσης όσο και με τη 
χορήγηση μεγάλου αριθμού ενδουαλοειδικών ενέσεων. Μεγάλος αριθμός anti-VEGF εγχύσεων είναι απαραίτητος 
για διατήρηση λειτουργικής όρασης και πρόληψη της τύφλωσης σε βάθος χρόνου.
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to report the hIstopAtholoGIcAl results of A 21yeAr survey of lAcrImAl 
GlAnd lesIons In A tertIAry referrAl centre In the unIted KInGdom

segun Awotesu1, dr ebube obi1, dr mary Awad1, dr hardeep mudhar1, dr raghavan sampath1

1Leicester Royal Infirmary, Leicester, United Kingdom

purpose: To report the histo-pathological results of a 21year survey of lacrimal gland lesions in a tertiary referral 
centre in the United Kingdom. To the best of our knowledge, this represents the largest series to be published 
from the United Kingdom.

methods: A retrospective observational review was carried out for patients who underwent lacrimal gland 
biopsies in a tertiary referral centre in the United Kingdom between the year 2000 and 2021. 

results: 
Lacrimal gland biopsies were performed on 248 patients during the specified 21-year period. They comprised 
157 (63%) females and 91 (37%) males. The mean age at presentation was 50.8 years (range 15 to 94 years). 
The majority of patients were Caucasian (69.4%, n=172) followed by Asians (25.0%, n=62), African/Afro-
Carribean (4.8%, n=12) and other ethnicities 0.8% n=2.
The most common histopathological diagnosis was chronic inflammation - dacryoadenitis (70%, n=171) followed 
by lymphomas (15.3%, n=38). 

conclusion: Our study shows that chronic inflammation accounts for the vast majority of histo-pathological 
diagnosis followed by lympho-proliferative disorders.

Keywords: Lacrimal gland, Epithelial, Non-epithelial, Inflammation, Lymphoma
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ςΥΓΓενες ΓΑΓΓΛιοΓΛοιΩΜΑ ΚοΓχοΥ

ςμαρλαμάκη ρ.1, Μουργελά Α.1, παπαδοπούλου Μ.1, Μπουρούκη ε.2, Μπούτσορα ο.1, Κουρή Α.1
1 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτη &  Αγλαΐας Κυριακού, Οφθαλμολογική Κλινική, Αθήνα 

2 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού ενός βρέφους που παραπέμφθηκε για περαιτέρω 
διερεύνηση επιφοράς.

Υλικό & Μέθοδος: Το άρρεν βρέφος εξετάστηκε στις σε ηλικία 25 ημερών αφού παραπέμφθηκε για πιθανό 
συγγενές γλαύκωμα. Κατά την εξέταση με την σχισμοειδή λυχνία ο κερατοειδής και ο φακός ήταν διαυγείς και 
στα δύο μάτια, ο βυθός φυσιολογικός και η ενδοφθάλμια πίεση εντός των φυσιολογικών ορίων (15 και 16 
mmHg αντίστοιχα ΔΑΟ). Παρατηρήθηκε όμως πολύ μικρού βαθμού πρόπτωση του αριστερού οφθαλμού. Έγινε 
οφθαλμική υπερηχογραφία με Α και Β scan και διαπιστώθηκε οπισθοβολβική μάζα με ικανή απορρόφηση του 
ήχου. Συνεστήθη περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία κόγχου η οποία κατέδειξε την παρουσία 
συμπαγούς ενδο-και εξωκογχικής μάζας στο έδαφος και έξω τοίχωμα του αριστερού κόγχου, εκτεινόμενης μεταξύ 
της 3ης και 8ης ώρας. 

Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε βιοψία του όγκου και η οποία έδειξε ότι πρόκειται για γαγγλιογλοίωμα του 
κόγχου. Ο όγκος δεν προκαλούσε διαταραχή της οφθαλμοκινητικότητας και δεν επηρέαζε την λειτουργία του 
οπτικού νεύρου και αποφασίστηκε η συντηρητική παρακολούθησή του. Σήμερα, 3 έτη μετά την πρώτη διάγνωση ο 
όγκος παραμένει σταθερός ως προς την εντόπιση, το μέγεθος και τις σχέσεις με τις παρακείμενες δομές (εξοφθάλμιοι 
μύες, οπτικό νεύρο).

ςυμπεράσματα: Τα γαγγλιογλοιώματα είναι σύνθετοι όγκοι που αποτελούνται από νευρικά κύτταρα και γλοία 
με εντόπιση οπουδήποτε στον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό, εξορμώμενα πιο συχνά από το μετωπιαίο λοβό. 
Πρόκειται για αργά εξελισσόμενους όγκους, και συχνά η ολική χειρουργική εξαίρεση είναι τυπικά θεραπευτική. Αν 
και σπάνιοι, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση των νεογνικών οφθαλμικών νεοπλασμάτων.



79ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ρΑΓοειδής - φΛεΓΜονες - οΓΚοι 

 20/05/2022 | 09:00-10:00 | AlexAndros II

RF74

the lArGe hellenIc study of uveItIs; dIAGnostIc And therApeutIc AlGorIthms, 
complIcAtIons And fInAl outcome (pArt 2)

md, msc, phd, postdoc dimitrios Kalogeropoulos1, professor Ioannis Asproudis1, 
professor maria stefaniotou1, Associate professor marilita moschos2, professor v Kozobolis3,

 professor p voulgari4, Associate professor Andreas Katsanos1, 
Associate professor constantina Gartzonika5, professor chris Kalogeropoulos1

1University of Ioannina (Greece), School of Health Sciences, Faculty of Medicine, 
21st Department of Ophthalmology, General Hospital of Athens G. Gennimatas, Medical School, 

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece,
3Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences,

 University of Patras, Greece, 
 4Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 

University of Ioannina, Greece,
5Laboratory of Microbiology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 

University of Ioannina, Ioannina, Greece

Aim: To present the diagnostic and therapeutic algorithms, complications and final outcome of uveitic patients 
at a tertiary academic referral center.

material and method: Observational study of the uveitic patients treated in our center from 1991 to 2020. 

results: The diagnostic ability climbed from 45.43% (1991 – 1995) to 73.4% (2016 – 2020). This was attributed 
to several factors including the increase in the number of diagnostic paracenteses for the analysis of intraocular 
fluids, the range and quality of laboratory tests (e.g. PCR, IGRAs), the multimodal ophthalmic imaging, the 
proper use of non-ophthalmic imaging (e.g. MRI and HRCT), and the co-operation with other specialties. The 
degree of uveitis-related complications is associated with the severity and cause of inflammation, the recurrence 
rate, inappropriate treatment, and the prolonged or initially inactive inflammation. The three most common 
complications included cataract (1866 patients – 1998 eyes), macular oedema (883 patients – 1084 eyes) and 
glaucoma (652 patients – 720 eyes). Apart from the modern treatments and surgical techniques, the three-month 
preoperative period with minor or no inflammation played a critical role in the successful surgical outcome in 
uveitic cataract and glaucoma. The percentage of patients with a successful outcome increased from 72% 
(2001 – 2005) to 90.50% (2016 – 2020). The center’s experience, prompt referral, patient’s compliance and 
regular follow-ups are associated with a better outcome. Our analysis allowed the development of diagnostic 
and therapeutic algorithms.

conclusions: The efficient management of uveitis relies significantly on the diagnostic and therapeutic algorithms 
providing a better visual outcome and quality of life.
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the lArGe hellenIc study of uveItIs; epIdemIoloGy, etIoloGIc fActors 
And clAssIfIcAtIon (pArt 1)

md, msc, phd, postdoc dimitrios Kalogeropoulos1, professor Ioannis Asproudis1, 
professor maria stefaniotou1, Associate professor marilita m moschos2, professor vp Kozobolis3, 

professor of rheumatology pv voulgari4, Associate professor Andreas Katsanos1, 
Associate professor constantina Gartzonika5, professor chris Kalogeropoulos1

1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 
University of Ioannina, Greece, 

21st Department of Ophthalmology, General Hospital of Athens G. Gennimatas, Medical School, 
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece,

 3Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 
University of Patras, Greece,

4Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences,
 University of Ioannina, Greece,

5Laboratory of Microbiology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 
University of Ioannina, Ioannina, Greece

Aim: To analyse the demography, etiology, and classification of uveitis at a tertiary academic referral center.

material and method: Analysis of the archives of uveitic patients at the Ocular Inflammation Service of 
the Department of Ophthalmology of the University Hospital of Ioannina (Greece) from 1991 to 2020. This 
observational study focuses on the epidemiological profile of patients, demographics, and the main etiologic 
factors of uveitis.

results: Out of 6191 cases with uveitis, 1925 were infectious, 4125 non-infectious, whereas an overall of 
141 masquerade syndromes was recorded. 5950 patients were adults with a slight female predominance, 
and 241 were children (<18 years old). Interestingly, 24.2% of cases (1500 patients) were correlated to 4 
specific microorganisms. Herpetic uveitis (HSV-1 and VZV/HZV) was the most common cause of infectious uveitis 
(14.87%), followed by toxoplasmosis (6.6%) and tuberculosis (2.74%). In 49.2% of non-infectious uveitis, there 
was no systematic correlation. The most frequent causes of non-infectious uveitis included sarcoidosis, white dot 
syndromes, ankylosing spondylitis, lens-induced uveitis, Adamantiades-Behçet disease, and idiopathic juvenile 
arthritis. Infectious uveitis was more common in the rural population, whereas non-infectious were recorded more 
frequently in the urban population.

conclusions: Although our study was conducted on a predominantly white Caucasian population, it also reflects 
the effect of increasing immigration, improvement of diagnostic techniques, changes in referral patterns, and 
various real changes in disease incidence. 
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ςΥνδροΜο ποΛΛΑπΛΩν εφήΜερΩν ΚήΛιδΩν (mewds): 
πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ 

Ζωή τσανή1,4, Βικτωρία τουμανίδου2,4, Λαμπρινή Μπάνου3, Αθανασία πλακοπίτη4, ςοφία Ανδρούδη1,4

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 
 2Ιδιώτης Οφθαλμίατρος, Θεσσαλονίκη, 

3Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
4Μονάδα απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Πανεπιστήμια Θεσσαλίας

ςκοπός: Παρουσίαση ενός περιστατικού θάμβους όρασης σε μία έφηβη ασθενή 16 ετών.

Υλικό-Μέθοδος: Η ασθενής προσήλθε λόγω ετερόπλερου θάμβους όρασης, μετά από αναφερόμενη πρόδρομη 
ιογενή συνδρομή. Yποβλήθηκε σε ενδελεχή κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο. Η οπτική της οξύτητα ήταν 10/10 
αμφοτερόπλευρα, ενώ κατά τη βυθοσκόπηση ανιχνεύτηκαν βλάβες τυπικές του συνδρόμου πολλαπλών εφήμερων 
λευκών κηλίδων. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με αυτοφθορισμό και OCT αγγειογραφία.

Αποτελέσματα: Με βάση την κλινική και απεικονιστική εικόνα της ασθενούς τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου 
πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων. 

ςυμπέρασμα: Το σύνδρομο πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων αποτελεί μια σπάνια οντότητα, η οποία και 
έχει χαρακτηριστική εικόνα στην οξεία φάση. Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία αλλά σωστή ενημέρωση του ασθενή 
και παρακολούθηση.
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ΑΜφοτεροπΛεΥρή διΑχΥτή ρΑΓοειδιΚή ΜεΛΑνοΚΥττΑριΚή ΥπερπΛΑςιΑ (Bdump): 
πΑροΥςιΑςή ενος ςπΑνιοΥ περιςτΑτιΚοΥ

Ζωή τσανή1, νικόλαος χαδουλός1,2, Αντώνιος ντάφος2, Βικτωρία τουμανίδου2, ςοφία Ανδρούδη1,2

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,
2Μονάδα απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ςκοπός: Παρουσίαση ενός περιστατικού με αμφοτερόπλευρη μείωση οπτικής οξύτητας σε μία ασθενή 79 ετών. 

Υλικό-Μέθοδος: Η ασθενής προσήλθε λόγω αμφοτερόπλερης μείωσης οπτικής οξύτητας, ενώ από το ατομικό 
της ιστορικό είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία λόγω καρκίνου παχέος εντέρου προ 25ετίας. Yποβλήθηκε σε 
ενδελεχή κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο. Η οπτική της οξύτητα ήταν 4/10 και 1/10 με διόρθωση, ενώ από το 
OCT προέκυψαν πολλαπλά μορφώματα στο επίπεδο του μελάγχρουν επιθηλίου αμφοτερόπλευρα, με συνοδό 
υπο και ενδοαμφιβληστροειδικό υγρό. Επιπροσθέτως, από το B-scan αναδείχθηκαν βλάβες ραγοειδικής διάχυσης, 
με αποκόλληση του ακτινωτού σώματος και του χοριοειδούς, με εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Αποτελέσματα: Με βάση την κλινική και απεικονιστική εικόνα της ασθενούς τέθηκε η διάγνωση της αμφοτερόπλευρης 
διάχυτης ραγοειδικής μελανοκυτταρικής υπερπλασίας (BDUMP) και η ασθενής παραπέμφθηκε σε ογκολόγο με 
σκοπό την εύρεση της πρωτοπαθούς εστίας κακοήθειας. 

ςυμπέρασμα: Η αμφοτερόπλευρη διάχυτη ραγοειδικής μελανοκυτταρική υπερπλασία (BDUMP) είναι ένα σπάνιο 
παρανεοπλασματικό σύνδρομο, όπου οι εκδηλώσεις από τους οφθαλμούς μπορεί να προηγούνται της διάγνωσης 
της κακοήθειας, συνεπώς χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση από τους οφθαλμιάτρους για την έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου. 
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BIlAterAl Acute IrIs trAnsIllumInAtIon syndrome

lazari K.1, riri K.1, tsironi e.1, dardiotis e.2, papageorgiou e.1
1 Department of Ophthalmology, University Hospital of Larissa, Greece

2 Department of Neurology, University of Thessaly, Greece

Aim: To describe a rare case of bilateral acute iris transillumination (BAIT) syndrome following COVID-19 infection 
and oral moxifloxacin intake.

material and methods: A 48-year-old woman presented with bilateral photophobia, conjunctival injection 
and fixed, mid-dilated pupils. The symptoms began acutely 3 weeks following COVID-19 infection. During 
hospitalization she was treated with oral moxifloxacin 400 mg/day for 1 week. 

results: Examination revealed anisocoria and distorted pupils, poorly responsive to light and accommodation. 
There was anterior chamber pigment, pigment dusting on the corneal endothelium and the anterior lens capsule 
and diffuse iris transillumination. Intraocular pressure and dilated funduscopy were normal. The patient was 
diagnosed with BAIT syndrome and was treated with topical steroids. Over the next 5 months, anterior chamber 
pigment resolved, but the iris transillumination defects and increased light sensitivity persisted. 

conclusions: BAIT is a rare disorder characterized by acute iris depigmentation and sphincter paralysis. Although 
its exact etiology is unclear, BAIT has been commonly associated with prior respiratory disease and/or oral 
moxifloxacin intake. Possible complications include photophobia and ocular hypertension.
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διερεΥνήςή περιςτΑτιΚοΥ ΩχροπΑΘειΑς ΜετΑ Απο Λήψή ΑνΑςτοΛεΑ fGfr 
(BAlversA®) ςε οΓΚοΛοΓιΚο ΑςΘενή

παναγιώτης Αποστολούλης1, Βικτωρία τουμανίδου1, νικόλαος χαδούλος2, 
Αναστασία πλακοπίτη2, ςοφία Ανδρούδη1,2

1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα, 
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός:  Η διερεύνηση ωχροπάθειας σε ασθενή μετά από λήψη erdafitinib (BALVERSA®) σε έδαφος 
νεφροκυτταρικού καρκινώματος.

Υλικά-μέθοδος:  Ασθενής ηλικίας 67 ετών με ιστορικό λήψης erdafitinib (BALVERSA ®) σε έδαφος νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος και πρόσφατη μείωση της οπτικής οξύτητας σε αμφότερους τους οφθαλμούς από 2 εβδομάδων. 
Πραγματοποιήθηκαν μέτρηση οπτικής οξύτητας, βιομικροσκόπηση, βυθοσκόπηση και OCT αγγειογραφία στον 
ασθενή και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα:
i. Σχετίζονται οι βλάβες στην ωχρά κηλίδα με τη λήψη του φαρμάκου;
ii. Επέρχεται ύφεση-αποδρομή των συμπτωμάτων με την διακοπή του φαρμάκου;
iii. Είναι το εμφύτευμα-ένθεμα δεξαμεθαζόνης μια βιώσιμη επιλογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της 

συστηματικής χορήγησης του φαρμάκου, καθώς οι καρκινικές βλάβες του ασθενούς ανταποκρίνονται καλά σε 
αυτή;

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα του ασθενούς ήταν 20/30 και 20/40 στον δεξιό και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα. 
Βυθοσκοπικά αναδείχθηκε βλάβη στο κεντρικό βοθρίο και των δύο οφθαλμών. Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής 
ανέδειξε αμφοτερόπλευρα υπαμφιβληστροειδική συλλογή υγρού υπό το κεντρικό βοθρίο. Αγγειογραφικά, το 
επιπολής αγγειακό αμφιβληστροειδικό δίκτυο παρουσιάζεται άθικτο αμφοτερόπλευρα ενώ η εικόνα προσομοιάζει 
κεντρική ορώδη χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια. Από το ιστορικό του ασθενούς και την έρευνα στην βιβλιογραφία 
καταλήξαμε ότι πρόκειται για μια FGFR-σχετιζόμενη αμφιβληστροειδοπάθεια. Κατόπιν συνεννόησης με τον 
ογκολόγο, έγινε διακοπή του φαρμάκου που συνοδεύτηκε από ύφεση της συμπτωματολογίας και βελτίωση της 
OCT απεικόνισης. 

ςυμπεράσματα: Η FGFR ωχροπάθεια είναι άγνωστη στον ελλαδικό χώρο λόγω μη διαθεσιμότητας των ανάλογων 
σκευασμάτων. Η έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής ωχροπάθειας είναι σημαντική για τη σωστή αντιμετώπιση του 
ασθενούς, καθόσον οι κλινικές εκδηλώσεις που προαναφέραμε ενδέχεται να είναι αναστρέψιμες ακόμα και χωρίς 
θεραπευτική παρέμβαση ή ακόμα και στην περίπτωση της συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής με erdafitinib. 
Τέλος, πιθανή είναι και η περίπτωση σοβαρής φαρμακοεπαγόμενης κερατοπάθειας.Τα εμφυτεύματα δεξαμεθαζόνης 
απαιτούν προσοχή, καθώς οι εν λόγω πολυεστιακές κύστεις υπο-αμφιβληστροειδικού υγρού θεωρούνται CSR-like 
και μπορούν να επιδεινωθούν με τοπική θεραπεία. 
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προςΘιΑ ρΑΓοειδιτιδΑ ΚΑι προςΘιΑ ΥΑΛιτιδΑ προΚΑΛοΥΜενή Απο τριχιδιΑ 
ΚΑΜπιΑς εΓΚΛΩΒιςΜενΑ ςτον ΚερΑτοειδή

Μαρία-Αναστασία Μηχανετζή1

1424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονικης, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού άνδρα 50 ετών, με πρόσθια ραγοειδίτιδα και πρόσθια υαλίτιδα προκαλούμενη 
από τριχίδια κάμπιας που ανευρέθηκαν εγκλωβισμένα στο στρώμα του κερατοειδούς και στο κόλπωμα του κάτω 
βλεφάρου.

Υλικό & Μέθοδος: Άνδρας, 50 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, προσήλθε στην κλινική μας με αίσθημα ξένου 
σώματος ΔΟ από 3ημερου μετά από αναφερόμενη είσοδο χωμάτων εξαιτίας ριπής ανέμου. Κατά την κλινική 
εξέταση η Οπτική Οξύτητα ήταν 10/10sc άμφω και η ενδοφθάλμια πίεση ΔΟ:13 mmHg και ΑΟ: 15 mmHg. Κατά 
την εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία ανευρέθηκαν δύο τριχίδια κάμπιας στην 9η και στην 12η ώρα στο στρώμα 
του κερατοειδούς και ένα στο κόλπωμα του κάτω βλεφάρου, το οποίο αφαιρέθηκε. Παρατηρήθηκαν ιζήματα στο 
στρώμα και στο ενδοθήλιο του κερατοειδούς. Εμφάνιση φλεγμονής προσθίου θαλάμου (+/++). Παρατηρήθηκε 
υαλίτιδα (++). Ο βυθός δεν παρουσίαζε παθολογικά ευρήματα. Πραγματοποιήθηκε OCT προσθίου ημιμορίου, 
όπου απεικονίζονται ευκρινώς τα τριχίδια κάμπιας στο στρώμα του κερατοειδούς. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με 
μεικτό αντιβιοτικό και κορτιζονούχο κολλύριο.

Αποτελέσματα:. Επί του παρόντος ο ασθενής βρίσκεται υπό αγωγή και παρακολούθηση.

ςυμπεράσματα: Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί διάφορα περιστατικά οφθαλμικών φλεγμονών ύστερα από 
την είσοδο τριχιδίων κάμπιας στον οφθαλμό. Μεταξύ άλλων μπορεί να προκληθεί κερατοεπιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα, 
ραγοειδίτιδα, υαλίτιδα, θηλίτιδα, χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια καθώς και ενδοφθαλμίτιδα. Αξίζει λοιπόν να 
τονιστεί η σημασία της ενδελεχούς εξέτασης για τον εντοπισμό των τριχιδίων και την έγκαιρη αντιμετώπιση.
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 lInGuAtullA serrAtA οφΘΑΛΜιΚή προςΒοΛή ςε ΚοριτςΑΚι 4 χρονΩν.
διΑΓνΩςή ΚΑι ΑντιΜετΩπιςή

ευαγγελία Κούλαλη1, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία διάκου2, ολυμπία ςιδέρη1, 
ελίζα Μιχαηλίδου3, ιωάννης Καμάρας1, ορέστης τυρναβίτης1, δημήτριος Μπαλατσούκας1, 

Καθηγητής εμμανουήλ ροηλίδης3

1Ιπποκρατειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονικης, Θεσσαλονικη, Ελλάδα, 
2Τμήμα Παρασιτολογίας Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

3Γ Παιδιατρική κλινική ΑΠΘ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε το 1ο περιστατικό οφθαλμικής παρασίτωσης από Linguatulla 
Serrata στην Ελλάδα 

Υλικό και μέθοδος: Κοριτσάκι 3 χρονών Ρομά από την περιοχή της Ξάνθης προσήλθε στα επείγοντα λόγω 
ερυθρότητας, άλγους και αναφερόμενου μετακινούμενου ξένου σώματος στον αριστερό οφθαλμό. Κατά την 
κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν σημεία πρόσθιας ραγοειδίτιδας,ενώ διακρίνονταν ένα λευκό παράσιτο να κινείται 
εντός του προσθίου θαλάμου. Οι υπόλοιπες δομές του οφθαλμού ήταν φυσιολογικές. Μετά από πλήρη κλινικό 
και παρακλινικό έλεγχο, που εξασφάλιζε την απουσία άλλης εστίας, πραγματοποιήθηκε χειρουργική αφαίρεση του 
παρασίτου υπό γενική αναισθησία. 

Αποτελέσματα: Η ταυτοποίηση στην κτηνιατρική σχολή του ΑΠΘ έδειξε ότι επρόκειτο για προνύμφη Linguatula 
Serrata η οποία είναι ένα παράσιτο που ανήκει στην ομάδα των πενταστομιδών και βρίσκεται στο βλεννογόνο 
του ανώτερου αναπνευστικού των κυνοειδών.Οι ενδιάμεσοι ξενιστές είναι τα χορτοφάγα ζώα ενώ ο άνθρωπος 
είναι ενδιάμεσος και τελικός αλλά αδιέξοδος ξενιστής. Μετά την επέμβαση και την τοπική και συστηματική αγωγή 
παρατηρήθηκε άμεση βελτίωση της κλινικής εικόνας του οφθαλμού με πλήρη υποχώρηση και της ραγοειδίτιδας 
μετά από ένα μήνα. Ένα 6μηνο μετά δεν έχει παρατηρηθεί ούτε οφθαλμική ούτε συστηματική υποτροπή. 

ςυμπέρασμα: Η οφθαλμική προσβολή από το παράσιτο Linguatula Serrata είναι εξαιρετικά σπάνια με μόλις 
5 σχετικές δημοσιεύσεις στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Η αντιμετώπιση και θεραπεία είναι πάντα χειρουργική 
δεδομένου ότι συνήθως η προσβολή περιορίζεται στον οφθαλμό. Δεδομένου ότι αν παραμείνει σημαντικό 
διάστημα αδιάγνωστη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οφθαλμό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την 
νοσολογική αυτή οντότητα ώστε με βάσει το ιστορικό να την περιλαμβάνουμε στη διαφοροδιάγνωσή μας.
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Μετρήςή τοΥ χρονοΥ ΑντιδρΑςής Με χρήςή προςοΜοιΩτή οπτιΚοΥ 
πεδιοΥ (vr) ςτο ποδοςφΑιρο

Γεωργία Θεοφίλου1, ιωάννης  Λαδάκης2, χαρίκλεια Μαυροειδή1, Αικατερίνη Κούτλαγκα1,  
ελένη Ζόγκα1, Γεώργιος Γάτσος1, ςτρατιωτικός ιατρός Θεόδωρος Μιραχτσής3, Βασίλειος Κιλίντζης2,  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ιωάννα χουβαρδά2, Καθηγήτρια ευαγγελία Κουιδή1

1Εργαστήριο Αθλητιατρικής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
2Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών,  

Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονική, Ελλάδα, 
3Οφθ/κή Κλινική 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (VR) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εργομετρική αξιολόγηση 
των αθλητών και να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη των κινητικών 
δεξιοτήτων στην παιδική και εφηβική ηλικία. 

ςκοπός: Η εκτίμηση του χρόνου αντίδρασης (ΧΑ), με εφαρμογή VR, και η συσχέτιση του με κλινικά και προπονητικά 
χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών.

Υλικό & Μέθοδος: Σε τριάντα οκτώ ποδοσφαιριστές, ηλικίας 8 – 15 ετών εκτιμήθηκε ο ΧΑ, μέσω εφαρμογής 
για συσκευή VR (Oculus Go1 – Oculus Quest 22) που αναπτύχθηκε με στόχο την προσομοίωση της εξέτασης 
οπτικού πεδίου (ΟΠ). τόσο ο συνολικός χΑ, όσο και ο χΑ μονόφθαλμα και διόφθαλμα υπολογίστηκε σε 3 
min. Παράλληλα εκτιμήθηκε η μυϊκή αντοχή και ταχύτητα των ποδοσφαιριστών με τη δέσμη δοκιμασιών Eurofit. 

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 12.2 ± 1,76 έτη. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ ποδοσφαιρικής εμπειρίας και ΧΑ (r = - 0,432, p = 0,015) και οριακά στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 
μεταξύ ταχύτητας και ΧΑ (r = 0,32, p = 0,054). Αντίθετα, η αντοχή δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τον ΧΑ (r = - 0,156, 
p = 0,351). 

ςυμπεράσματα: Διαπιστώθηκε ότι η χρόνια προπόνηση από την παιδική ηλικία συμβάλλει στην παράλληλη 
βελτίωση της ταχύτητας και του ΧΑ, δεξιότητες απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση στο ποδόσφαιρο. Η 
τεχνολογία VR μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης του ΧΑ στο πεδίο σε σύντομο χρονικό 
διάστημα για προπονητές και επαγγελματίες υγείας.

1 https://www.oculus.com/go/
2 https://www.oculus.com/quest-2/
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AlternAtInG And trAnsIent AnIsocorIA In A pAtIent wIth tetrApleGIA

δήμητρα Μητσοπούλου1, md Αριστοτέλης Καραμαούνας1, md Ανδρέας Κατσιμπρής1, 
md Άννα Μαρία ςιδερή1, md ευαγγελία παπακωνσταντίνου1, md δημήτριος ςπυρόπουλος1, 

prof ήλίας Γεωργάλας1, phd πέτρος πέτρου1

1Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
Αθήνα, Ελλάδα

objective: To outline a case of a 38-year-old trauma patient in whom alternating Horner’s syndrome was 
developed 4 months after traumatic cervical spinal cord injury (SCI) with syringomyelia and tetraplegia.

materials & methods: A 38-year-old male patient with Grade A SCI presented with 20 episodes of alternating 
intermittent anisocoria, with the right side of the face being affected in the majority of the cases. Apraclonidine 
was chosen for the investigation and the confirmation of Horner’s syndrome.

results: Instillation of apraclonidine drops in both eyes during an episode of left eye Horner’s syndrome led to 
ipsilateral pupil dilation and reversal of anisocoria, indicative of a denervation hypersensitivity condition.

conclusion: SCI and syringomyelia are correlated with the damage of the oculosympathetic pathway, thereby 
manifesting Horner’s syndrome. The clinical importance of pharmacologic test in Horner’s syndrome confirmation 
and localization is also spotlit.
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ΓονιδιΑΚή ΘερΑπειΑ ΑςΘενή Με lenAdoGene nolpArvovec ΓιΑ ΚΛήρονοΜιΚή 
οπτιΚή νεΥροπΑΘειΑ τοΥ leBer

Γεώργιος Καραστατήρας1,2, denize Atan2, rani sebastian2, Andrew lux2

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα,
2Bristol Eye Hospital, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol, United Kingdom

ςκοπός: Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού ενός ασθενή που συμμετείχε σε γονιδιακή θεραπεία για 
οπτική νευροπάθεια του Leber.

Υλικό & Μέθοδος: Μια αναδρομική παρουσίαση περιστατικού ενός φοιτητής 18 ετών που πήγε στον οπτικό του 
με προοδευτική μείωση όρασης τους τελευταίους μήνες. Η αρχική του οπτική οξύτητα ήταν Δεξιός Οφθαλμός (ΔΟ) 
6/60 και Αριστερός οφθαλμός (ΑΟ) 6/48 χωρίς περαιτέρω βελτίωση με γυαλιά(ΔΟ +2.00 sph, ΑΟ +0.50 sph). 
Είχε ελεύθερο ατομικό ιστορικό χωρίς να λαμβάνει συστηματική αγωγή. Η μητρική προ-γιαγιά του είχε γλαύκωμα 
και «οπτική νευρίτιδα». Επίσης δύο μητρικά ξαδέρφια έχουν μειωμένη όραση από την παιδική ηλικία. Στην εξέταση 
είχε φυσιολογική χρωματική αντίληψη, χωρίς RAPD αλλά είχε κεντρικό σκότωμα στο Amsler.Η εξέταση του βυθού 
και ο αυτοφθορισμός ήταν φυσιολογικά. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής είχε σταλεί αρχικά για εργαστηριακό έλεγχο που ήταν φυσιολογικός. Στην επόμενη 
εξέταση η όραση του μειώθηκε περαιτέρω και ήταν Δ.Ο. 2/60 και Α.Ο. 6/60 ΑΟ. Η χρωματική αντίληψη ήταν ΔΟ 
7/17, ΑΟ 8/17. To OCT έδειξε λέπτυνση του έσω αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχρά. Τα αποτελέσματα του  
ηλεκτροφυσιολογικού έλεγχου υποδήλωναν αμφοτερόπλευρη οπτική νευροπάθεια. Ύστερα από γενετικό έλεγχο 
βρέθηκε να έχει ομοπλασματική μετάλλαξη στο m.11778G>A (p.Arg340His) στο ND4 γονίδιο που βρίσκεται στο 
μιτοχονδριακό DNA. Ο ασθενής συμμετείχε στη μελέτη γονιδιακή μελέτη GenSight REVERSE. Ύστερα από την 
γονιδιακή θεραπεία η όραση του σταθεροποιήθηκε στον ΔΟ 2/60 και ΑΟ 4/60. Το κεντρικό οπτικό του πεδίο 
βελτιώθηκε.

ςυμπεράσματα: Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς με οπτική νευροπάθεια του 
Leber με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
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πΑροΥςιΑςή ενδιΑφεροντος περιςτΑτιΚοΥ Με ςΥνΥπΑρχον ΓΛΑΥΚΩΜΑ, 
ετεροπΛεΥρή csr ΚΑι ΑδιΑΓνΩςτο ΥδροΚεφΑΛο

Μιλτιάδης ςπανός1, Αναστασία Βλάχου1, Αικατερίνη χαλκιά1,2, χριστίνα ςκαθαρούδη1,2,  
Μιλτιάδης τσιλιμπάρης1,2

1Π.Α.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο, Ελλάδα, 
2Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ηράκλειο, Ελλάδα

ςκοπός:  Παρουσίαση περιστατικού με γλαύκωμα και ετερόπλευρη κεντρική ορώδη αμφιβληστροειδοπάθεια 
(CSR), καθώς και των ευρημάτων που οδήγησαν στη διάγνωση συνυπάρχουσας νευρο-οφθαλμικής παθολογίας.

Μέθοδος: Ασθενής 62 ετών με ιστορικό γλαυκώματος άμφω και κεντρική ορώδη αμφιβληστροειδοπάθεια (CSR) 
στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ) υποβλήθηκε σε χειρουργείο γλαυκώματος με ένθεση βαλίδας express στο δεξιό 
οφθαλμό (ΔΟ) στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου(ΠαΓΝΗ).

Αποτελέσματα: Κατά τη μετεγχειρητική του παρακολούθηση η ενδοφθάλμια πίεση βρισκόταν στα ανώτερα 
φυσιολογικά όρια με ταυτόχρονη ασυμμετρία κοιλάνσεων οπτικού δίσκου (ΔΟ=7/10, ΑΟ=4/10). Επιπλέον οι 
αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία του ασθενούς ήταν εμμένουσες και ασύμμετρες (ΔΟ>ΑΟ) χωρίς τυπική μορφολογία 
γλαυκωματικών αλλοιώσεων. Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, ο ασθενής υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου για αποκλεισμό συνυπάρχουσας νευρο-οφθαλμολογικής παθολογίας, η οποία ανέδειξε την ύπαρξη 
χρόνιου υδροκεφάλου.
 
ςυμπέρασμα:  Η ανάδειξη νευροοφθαλμικής παθολογίας σε ασθενή με εγκατεστημένη γλαυκωματική βλάβη 
δεν είναι πάντοτε εύκολη στην κλινική πράξη. Η στενή παρακολούθηση του ασθενούς και η προσεκτική μελέτη 
της διαφοράς στις κοιλάνσεις των οπτικών νεύρων είναι σπουδαίας σημασίας για την ανάδειξη συνυπάρχουσας 
νευροοφθαλμολογικής βλάβης. Απαραίτητα επίσης είναι ο έλεγχος των οπτικών πεδίων καθώς και η έγκαιρη 
διενέργεια περαιτέρω απεικονιστικού ελέγχου σε γλαυκωματικούς ασθενείς με άτυπες αλλοιώσεις. Τέλος, η 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων τόσο της οφθαλμολογικής κλινικής όσο και λοιπών ειδικοτήτων είναι αναγκαία. 
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δΥςΚοΛιΑ ΑνΑΓνΩςής Ως πρΩτο ςΥΜπτΩΜΑ ΑποΜΥεΛινΩτιΚής νοςοΥ

ελευθέριος Λουκοβίτης1, δήμητρα τζάκρη1, ςωτήριος Μπασιάκος1, Καθηγητής νικόλαος Γρηγοριάδης2, 
χρήστος Μπακιρτζής2, Καθηγητής νικόλαος Ζιάκας1, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ασημίνα Ματαυτσή1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
2Β' Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση εκδήλωσης απομυελινωτικής νόσου με πρώτο σύμπτωμα την δυσκολία ανάγνωσης.

Υλικό & Μέθοδος: Περιγραφή κλινικής περίπτωσης.

Αποτελέσματα: Έφηβη 17 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενη διαταραχή της όρασης από 3ημέρου, 
χωρίς άλλα συμπτώματα. Συγκεκριμένα περιέγραφε αδυναμία να διαβάσει κείμενο με τη συνήθη ταχύτητα, παρά 
μόνο συλλαβιστά, τόσο σε κοντινή όσο και σε μακρινή απόσταση. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η 
μακρινή οπτική οξύτητα ήταν 10/10 sc (χωρίς διόρθωση) και στους δύο οφθαλμούς, ενώ και η κοντινή οπτική 
οξύτητα ήταν 10/10 sc σε κάθε οφθαλμό. Η οφθαλμοκινητικότητα διακρινόταν πλήρης, χωρίς αναφερόμενη 
διπλωπία ή άλγος, και η χρωματική αντίληψη φυσιολογική, χωρίς αποκορεσμό του κόκκινου χρώματος. Επιπλέον, 
στον πίνακα Amsler η ασθενής περιέγραφε ασάφεια αμφοτερόπλευρα, χωρίς όμως μεταμορφοψία. Το κορικό 
αντανακλαστικό στο φως εκλυόταν φυσιολογικά, με πιθανή ηπιότερη ένταση στον δεξιό οφθαλμό (πιθανή κόρη 
Marcus Gunn). Η οπτική θηλή και η ωχρά κηλίδα διακρινόταν φυσιολογική αμφοτερόπλευρα, χωρίς εικόνα 
οιδήματος ή ατροφίας. Στην αυτόματη περιμετρία παρατηρήθηκε ομώνυμη δεξιά κάτω τεταρτοκυκλική ημιανοψία. 
Ακολούθησε νευρολογική εκτίμηση και απεικόνιση της οπτικής οδού με μαγνητική τομογραφία, που κατέδειξε 
απομυελινωτικές εστίες οπισθίως του αριστερού ινιακού κέρατος, παρά τω τρίγωνο της αριστερής πλάγιας κοιλίας, 
παρά τω σώμα της δεξιάς πλάγιας κοιλίας και στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο. Τα ευρήματα από την 
κλινική εξέταση, τον απεικονιστικό έλεγχο και την οσφυονωτιαία παρακέντηση έθεσαν τη διάγνωση πολλαπλής 
σκλήρυνσης (τροποποιημένα κριτήρια McDonald).

ςυμπεράσματα: Η δυσκολία ανάγνωσης αποτελεί ασύνηθες σύμπτωμα χωρίς συνοδό άλλη σημειολογία. Η 
διατήρηση φυσιολογικής οπτικής οξύτητας είναι σημαντικό να μην απομακρύνει από τη διενέργεια ενδελεχούς 
εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών πεδίων.
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ΚΛήρονοΜιΚή οπτιΚή νεΥροπΑΘειΑ ΚΑτΑ leBer: εντοπιςΜος Μή Κοινής 
ΜιτοχονδριΑΚής ΜετΑΛΛΑξής ςε 3 ΑδεΛφιΑ. χΑρΑΚτήριςτιΚΑ ΚΑι πορειΑ

Καμακάρη ς.1, πλακοπίτη Α.2, τουμανίδου Β.2, Καραθάνου Α.2, τζήμας δ.2, Ανδρούδη ς.2

Kαμακάρη Σ1: Bιολόγος-Οφθαλμική Γενετίστρια, Διευθύντρια Μονάδας Οφθαλμικής Γενετικής, ΟΜΜΑ, 
Διδάκτωρ του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας του Λονδίνου, UCL

Πλακοπίτη Α.2 Οφθαλμολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Μονάδα 
Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία). Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας

Τουμανίδου Β.2 Οφθαλμολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Μονάδα 
Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία),Επιστημονικός Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής 

Κλινικής, Ιδιώτης Οφθαλμίατρος στη Θεσσαλονίκη
Καραθάνου Α.2 Οφθαλμολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Επιμελήτρια Α’ 

Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 
Τζήμας Δ.2 Οφθαλμολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Επιμελητής Β’ 

Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής 
Ανδρούδη Σ2 Οφθαλμολογική Κλινική,Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Επίκουρη Καθηγήτρια 

Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Μετεκπαιδευθείσα στο τμήμα 
Ραγοειδή και Ανοσολογίας Οφθαλμού του Πανεπιστημίου Harvard, HΠΑ

ςκοπός: Αποτελεί τόσο η παρουσίαση περιστατικών κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας κατά Leber (LHON) σε 
άτομα με συγγένεια πρώτου βαθμού της ίδιας οικογένειας (τρία αδέρφια) όσο και η αναφορά των χαρακτηριστικών 
της μετάλλαξης αλλά και της πορείας της νόσου.

Υλικό & Μέθοδος: Δύο άρρενες και μια θήλυ ασθενείς (αδέλφια) ανέφεραν μείωση της όρασης από τη παιδική 
ηλικία (<10 ετών). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των οπτικών 
πεδίων που κατέδειξε παθολογικά σκοτώματα άμφω. Παράλληλα, στα συγκεκριμένα άτομα πραγματοποιήθηκαν 
σύνολο διαδικασιών γενετικού ελέγχου πυρηνικών νευρο-οφθαλμολογικών γονιδίων και πλήρους μιτοχονδριακού 
DNA από ολικό περιφερικό αίμα με τη χρήση τεχνολογίας αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS).

Αποτελέσματα: Εντοπίστηκε η σπάνια μιτοχονδριακή παθογόνος γενετική παραλλαγή MT-ND1 m.4171C>A, 
(p.Leu289Met) στα λεμφοκύτταρα των ασθενών. Η μετάλλαξη ανιχνεύτηκε σε ετεροπλασμία που πιθανά σχετίζεται 
με την ήπια κλινική εικόνα. Αξίζει να σημειωθεί πως η εντοπισμένη σπάνια μιτοχονδριακή γενετική παραλλαγή 
MT-ND1 m.4171C>A, (p.Leu289Met) ανιχνέυεται για πρώτη φορά σε Έλληνες ασθενείς με LHON διευρύνοντας 
το φάσμα των γενετικών αιτίων της οπτικής νευροπάθειας κατά Leber στην Ελλάδα πέραν των τριών (3) κοινών 
μεταλλάξεων.

ςυμπεράσματα: Ασθενείς με ανώδυνη απώλεια όρασης σε αμφότερους τους οφθαλμούς, ειδικά όταν αυτή 
επισυμβαίνει και σε άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας, συνίσταται να υποβάλλονται σε γονιδιακό έλεγχο καθώς και 
γενετική καθοδήγηση. 
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διπΛΩπιΑ ΚΑι ΒΛεφΑροπτΩςή ςΑν ΚΛινιΚο ςήΜειο ενερΓοΥ ςΑρΚοειδΩςής

πλακοπίτη Α.1, τουμανίδου Β.1, δαστιρίδου Α.3, Καραθάνου Α. 1,2, τζήμας δ. 1,2, 
τσανή Ζ.1,2, Ανδρούδη ς. 1,2. 

Πλακοπίτη Α.1  Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικευόμενη 
Οφθαλμολογίας 

Τουμανίδου Β1,3 Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιστημονικός 
Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Δαστιρίδου Α.3 Επιστημονικός Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Καραθάνου Α.1,2 Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Επιμελήτρια Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής

Τζήμας Δ.1,2 Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, Επιμελητής Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής

Τσανή Ζ.1,2 Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία, Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, Ειδικευόμενη Οφθαλμολογίας

Ανδρούδη Σ1,2 Μονάδα Απεικόνισης στην Οφθαλμολογία,Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Μετεκπαιδευθείσα στο τμήμα Ραγοειδή και Ανοσολογίας Οφθαλμού του 
Πανεπιστημίου Harvard, HΠΑ

ςκοπός: Παρουσίαση και ανάλυση ενός περιστατικού με ετερόπλευρη βλεφαρόπτωση και διπλωπία.

Υλικά & Μέθοδος: Πρόκειται για έναν ασθενή ηλικίας 85 ετών ο οποίος προσήλθε λόγω βλεφαρόπτωσης 
αριστερού οφθαλμού με συνοδό διπλωπία. Ο ασθενής υπεβλήθη σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. Στα πλαίσια 
διερεύνησης της βλεφαρόπτωσης και διπλωπίας ο ασθενής υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία οφθαλμικών 
κόγχων-χιάσματος η οποία κατέδειξε πάχυνση του άνω ορθού μυός και του ανελκτήρα μυός του βλεφάρου με 
συνοδό πάχυνση του δακρυικού αδένα. Προγραμματίστηκε σπινθηρογράφημα με γάλλιο, με εικόνα Panda και 
Lamda sign.

Αποτελέσματα: Με βάση την κλινική εικόνα και το συστηματικό απεικονιστικό έλεγχο τέθηκε η διάγνωση της 
σαρκοείδωσης.

ςυμπεράσματα: Τα κλινικά σημεία της διπλωπίας και της βλεφαρόπτωσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
διαφορικής διάγνωσης. Τόσο ο οφθαλμολογικός όσο και ο συστηματικός έλεγχος του ασθενούς θα πρέπει να 
εξατομικεύεται ανάλογα με την κλινική του εικόνα. 
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ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑ τής προπρΑνοΛοΛής ςτήν προΛήψή τής 
ΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑς τής προΩροτήτΑς ποΥ χρήΖει ΘερΑπειΑς: 

ενΑ ΚριτιΚΑ ΑξιοΛοΓήΜενο ΘεΜΑ

Αικατερίνη Κ. ςεληνιωτάκη1, md, phd Μαρία Λιθοξοπούλου2, md τατιάνα τζιώλα1, 
md, phd ελισάβετ διαμαντή2, md, phd νικόλαος Ζιάκας1, msc, phd Άννα-Μπεττίνα χάιδιτς3, 

md, phd Ασημίνα Ματαυτσή1

1Β' Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,

2Β’ Νεογνολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 

3Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός κριτικά αξιολογημένου θέματος [“Critically Appraised Topic” (CAT)] σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της χορήγησης προπρανολόλης στην πρόληψη της Αμφιβληστροειδοπάθειας της Προωρότητας 
(ΑτΠ) που χρήζει θεραπείας.

Υλικό & Μέθοδος: Άρρεν ασθενής με διάρκεια κύησης 27 εβδομάδων και βάρος γέννησης 860 γραμμάρια, 
εκδήλωσε νόσο ΑτΠ σταδίου 1 στην ζώνη ΙΙ σε μετεμμηνορρυσιακή ηλικία 33 εβδομάδων. Προκειμένου να 
διερευνηθεί η ένδειξη προφυλακτικής χορήγησης προπρανολόλης, ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα ανάπτυξης 
ενός CAT, δηλαδή α) η μετάφραση του κλινικού σεναρίου σε ένα στοχευμένο ερευνητικό ερώτημα, β) η 
βιβλιογραφική αναζήτηση των αναφορών που αντιστοιχούν στο καλύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης για την απάντηση 
του ερευνητικού ερωτήματος, γ) η κριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων ως προς την εσωτερική και 
εξωτερική τους εγκυρότητα, και δ) η παροχή ενός κλινικού συμπεράσματος που να πραγματεύεται τον αντίκτυπο 
των ευρημάτων στο αρχικό κλινικό σενάριο.

Αποτελέσματα: Από την συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μια πρόσφατα δημοσιευμένη μετα-
ανάλυση αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης (Level of Evidence: Ia), όπου διαπιστώνεται η 
αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής χορήγησης προπρανολόλης σε νεογνά με ΑτΠ σταδίου 2, χωρίς νόσο 
«plus», κατά την φάση 2 της παθογένεσης της ΑτΠ. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εσωτερική και 
εξωτερική εγκυρότητα, ενώ δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την έναρξη της προπρανολόλης 
σε προγενέστερο στάδιο της νόσου. Με βάση τα παραπάνω, η χορήγηση προπρανολόλης δεν συνιστάται στον 
ασθενή μας.

ςυμπεράσματα: Πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές απαιτούνται για την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, διερευνώντας παράλληλα την ελάχιστη αποτελεσματική δόση, την 
διάρκεια χορήγησης και τις μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησης προπρανολόλης.
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προΓνΩςτιΚή ΑξιΑ τοΥ δειΚτή οπτιΚής ΛειτοΥρΓιΑς net-score ςτήν ΑνΑπτΥξιΑΚή 
εξεΛιξή ΒρεφΩν ΚΑι πΑιδιΩν Με εΓΚεφΑΛιΚες ΒΛΑΒες

ςτράτων τυραδέλλης1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, Αθηνά Κοζέη1, χριστίνα τσενίκογλου1, 
παναγιώτα πούλιου1, δρ νικόλαος Κοζέης1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η μελέτη της προγνωστικής αξίας του ΝΕΤ-SCORE στην αναπτυξιακή εξέλιξη βρεφών και παιδιών με 
εγκεφαλικές βλάβες.

Μέθοδοι: Στην προοπτική αυτή μελέτη συμπεριλήφθηκαν 80 παιδιά ηλικίας 2-7 ετών. Σε κάθε παιδί καταγραφόταν 
σημαντικά στοιχεία από το προ-, περι- και μεταγεννητικό ιστορικό καθώς και η ύπαρξη συνοδών διαταραχών. Σε 
όλα τα παιδιά αξιολογήθηκε η συνολική οπτική λειτουργία τους με το ΝΙΚΟ EYE TEST που οδηγούσε στον δείκτη 
οπτικής λειτουργίας NET - SCORE, το αναπτυξιακό τους πηλίκο (Griffiths test), η αδρή κινητική τους λειτουργικότητα 
(GMFCS) και τα ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Η στατιστική ανάλυση για τη σύγκριση μεταξύ 
των υποομάδων έγινε με μη-παραμετρική δοκιμασία (Kruskal- Wallis Anova), εφαρμόστηκε πολυπαραγοντικό 
λογαριθμικό μοντέλο (multivariate logistic model) για τον εντοπισμό προγνωστικών παραγόντων. 

Αποτελέσματα: Από τα 80 παιδιά που μελετήθηκαν, τα 52 (65%) έπασχαν από σπαστική τετραπληγία, ενώ τα 28 
(35%) έπασχαν από σπαστική διπληγία. Τα 51 (63.75%) ήταν πρόωρα και τα 29 (36.25%) τελειόμηνα. Τα 27 παιδιά 
(33.75%) εμφάνιζαν φυσιολογικό NET-SCORE, ενώ 53 παιδιά (66.25%) εμφάνιζαν μέτρια ή σοβαρά μειωμένο. Τα 
56 παιδιά (70%) είχαν πολύ μειωμένο αναπτυξιακό πηλίκο (ΑΠ) <50, τα 49 (61.25%) παιδιά εμφάνιζαν σοβαρά 
ή πολύ σοβαρά διαταραγμένη αδρή κινητική λειτουργικότητα (χ>GMFCS 3), ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της 
μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου, 39 παιδιά (48.75%) εμφάνιζαν σοβαρή εγκεφαλική βλάβη

ςυμπεράσματα: Η μελέτη έδειξε τη στατιστικά σημαντική σχέση (p<0.001) μεταξύ του ΝΕΤ-SCORE και αναπτυξιακών 
παραμέτρων, γεγονός που καταδεικνύει την προγνωστική αξία του κλινικού αυτού οπτικού δείκτη στην αναπτυξιακή 
εξέλιξη βρεφών και παιδιών με εγκεφαλικές βλάβες.
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ςΥςχετιςή οφΘΑΛΜοΚινήτιΚΩν πΑρΑΜετρΩν - ΚινήτιΚής ΑνΑπήριΑς

ΚΑι νεΥροΑπειΚονιςτιΚΩν εΥρήΜΑτΩν ςε πΑιδιΑ Με εΓΚεφΑΛιΚες ΒΛΑΒες

χριστίνα τσενίκογλου1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, Αθηνά Κοζέη1, παναγιώτα πούλιου1, 
δρ ευαγγελία παναγιώτου2, ςτράτων τυραδέλλης1, δρ νικόλαος Κοζέης1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
2Α' Οφθαλμολογική κλινική ΑΠΘ, νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονικη, Ελλαδα

ςκοπός: Η σχέση οφθαλμοκινητικών παραμέτρων με την κινητική δυσλειτουργία και τα νευροαπεικονιστικά 
ευρήματα σε παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες. 

Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 52 παιδιά ηλικίας 2-7 ετών με συγγενή εγκεφαλική βλάβη και συγγενή 
σπαστική τετραπληγία. Εκτιμήθηκαν η διαθλαστική και οργανική κατάσταση των ματιών, η ύπαρξη στραβισμού και 
νυσταγμού, η ικανότητα εκτέλεσης σακκαδικών κινήσεων και κινήσεων αργής ακολουθίας με το ΝΕΤ τεστ, η αδρή 
κινητική τους κατάσταση (GMFCS), καθώς και τα νευροαπεικονιστικά ευρήματα από τις μαγνητικές τομογραφίες 
του εγκεφάλου τους. 

Αποτελέσματα: Από τα 52 παιδιά που μελετήθηκαν 37 (71,15%) ήταν πρόωρα και τα 15 (28,85%) τελειόμηνα. 
Ορθοφορούσαν τα 11 (21,15%), τα 14 (26,92%) εμφάνιζαν στραβισμό > 40 Δ, τα 16 (30,76%) εμφάνιζαν 
στραβισμό < 40 Δ και τα 11 (21,15%) εμφάνιζαν νυσταγμό. Το 74% είχε εσωτροπία και το 26% εξωτροπία 
(με ή χωρίς άλλα συνοδά), ενώ το 70% ήταν πρόωρα. Επτά παιδιά (13,46%) δεν μπορούσαν να εκτελέσουν 
κινήσεις αργής ακολουθίας (ΚΑΑ) και σακκαδικές κινήσεις (ΣΚ), 9 (17,30%) είχαν ομαλές ΚΑΑ και ΣΚ, ενώ 36 
(69,23%) είχαν μη ακριβείς ΚΑΑ και ΣΚ. Έξι παιδιά (11,53%) είχαν καλή αδρή κινητικότητα GMFCS 1, 8 (15,38%) 
GMFCS 2, 9 (17,30%) GMFCS 3, 13 (25%) GMFCS 4 & 16 (30,76%) GMFCS 5. Οκτώ παιδιά (16%) εμφάνιζαν 
ήπια περικοιλιακή λευκομαλάκυνση (ΠΚΛ), 19 (37%) μέτρια ΠΚΛ, 10 (19%) βαριά ΠΚΛ, 10 (19%) πολυκυστική 
εγκεφαλοπάθεια και 5 (9%) υποξαιμικές ισχαιμικές φλοιϊκές βλάβες. 

ςυμπεράσματα: Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση (p<0.001) μεταξύ οφθαλμοκινητικής 
δυσλειτουργίας – σωματοκινητικής δυσλειτουργίας και νευροαπεικονιστικών ευρημάτων, σε παιδιά με συγγενείς 
εγκεφαλικές βλάβες.
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ςχεςή ΑιςΘήτήριΑΚής οπτιΚής ΛειτοΥρΓιΑς ΚΑι ψΥχοΚινήτιΚής ΑνΑπτΥξής 
ςε πΑιδιΑ Με ΑνΑπτΥξιΑΚες διΑτΑρΑχες

παναγιώτα πούλιου1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, Αθηνά Κοζέη1, ςτράτων τυραδέλλης1,
χριστίνα τσενίκογλου1, δρ ευαγγελία παναγιώτου2, δρ νικόλαος Κοζέης1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
2Α' Οφθαλμολογική κλινική ΑΠΘ, νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Να συσχετιστεί η αισθητηριακή λειτουργία με την ψυχοκινητική ανάπτυξη σε παιδιά με αναπτυξιακές 
διαταραχές. 

Μέθοδοι: Στην προοπτική αυτή μελέτη συμπεριλήφθηκαν 80 παιδιά με συγγενείς εγκεφαλικές βλάβες, ηλικίας 2-7 
ετών. Σε κάθε παιδί καταγραφόταν στοιχεία από το προ-, περι- και μεταγεννητικό ιστορικό του, αξιολογούνταν η 
αισθητηριακή οπτική του λειτουργία με το ΝΙΚΟ EYE TEST, το αναπτυξιακό του πηλίκο(ΑΠ) (Griffiths test).

Αποτελέσματα: Από τα 80 παιδιά που μελετήθηκαν, τα 43 ήταν αγόρια (53.75%) και τα 37 ήταν κορίτσια (46.25%). 
Δεκαέξι παιδιά με μακρινή οξύτητα (ΜΟΟ) < 1/ 10 (94.11% των παιδιών με αυτό το επίπεδο όρασης) εμφάνιζαν 
αναπτυξιακή ηλικία (ΑΗ) <50, 19 με 0.43cpd ή ΜΟΟ < 3.5/10 (79.16% των παιδιών με αυτό το επίπεδο όρασης) 
εμφάνιζαν ΑΗ<50, ενώ 21 με ΜΟΟ>3.5/10 (53.84% των παιδιών με αυτό το επίπεδο όρασης) εμφάνιζαν ΑΗ<50. 
Το 78.57% των παιδιών με ΜΟΟ<1/ 10, το 65.38% των παιδιών με ΜΟΟ < 3.5/ 10 και το 27.5% των παιδιών με 
ΜΟΟ > 2.5/10 εμφάνιζαν σοβαρές εγκ. Βλάβες. Το 21.42% των παιδιών με φυσιολογική κοντινή οπτική οξύτητα 
(ΚΟΟ), το 46.93% των παιδιών με μειωμένη ΚΟΟ και το 76.47% των παιδιών με απουσία ΚΟΟ εμφάνιζαν 
σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες. Το 30.76% των παιδιών με φυσιολογική ΚΟΟ, το 72.72% των παιδιών με μειωμένη 
ΚΟΟ και το 86.95% των παιδιών με απούσα ΚΟΟ εμφάνιζε ΑΠ<50. 

ςυμπεράσματα: Η μελέτη αυτή έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση (p<0.001) μεταξύ αισθητηριακής λειτουργίας και 
ψυχοκινητικής ανάπτυξης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.
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ΥΑΛοειδεΚτοΜή ΓιΑ τήν ΑντιΜετΩπιςή ΜετεΓχειρήτιΚής ενδοφΘΑΛΜιτιδΑς, 
τι πήΓε ςτρΑΒΑ?

Αριστοτελης Καραμαουνας1, dr πέτρος πέτρου1, Άννα Μαρία ςιδερή1, 
ευαγγελία παπακωνσταντίνου1, Ανδρε Κατσιμπρής1, δήμητρα Μητσοπούλου, 

professor ήλιας Γεωργάλας1, dr ιωάννης τσερβάκης1

1ΓΝΑ Γεννηματας

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού μετεγχειρητικής βακτηριακής ενδοφθαλμίτιδα σε 75χρονη 
ασθενή, που αντιμετωπίστηκε με pars plana υαλοειδεκτομή και έγχυση αντιβιοτικών. 

παρουσίαση περιστατικού: 75χρονη ασθενής παρουσιάζεται στα επείγοντα μετά από ανεπίπλεκτο χειρουργείο 
καταρρακτη στο δεξιό οφθαλμό προ 7ημερών με άλγος και μειωμένη όραση. Η Ο.Ο. είναι ΑΚΧ στον πάσχοντα 
οφθαλμό. Η οφθαλμολογική εξέταση ανέδειξε υπεραιμία επιπεφυκότα, κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο με συνοδό 
πλαστικό εξίδρωμα και υαλίτιδα. Ο βυθός δεν ελέγχεται. Τέθηκε η διάγνωση της βακτηριακής ενδοφθαλμίτιδας 
και αποφασίστηκε να γίνει υαλοειδεκτομή με έγχυση αντιβιοτικών. Ο ασθενής μετά απο 2 ημέρες επανήλθε για 
τον προγραμματισμένο μετεγχειρητικό έλεγχο με όραση ΑΚΧ και εικόνα ισχαιίας στον οπίσθιο πόλο. Διενεργήθηκε 
φλουροαγγειογραφία, OCT, OCT-A που ανέδειξαν τις περιοχές της ισχαιμίας και τέθηκε η διάγνωση της τοξικότητας 
του αμφιβληστροειδούς από Αμικασίνη. Η ασθενής τεθηκε σε αγωγή με κορτιζόνη χωρίς περεταίρω βελτίωση.

ςυμπέρασμα: Το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά 
την αντιμετώπιση περιστατικών βακτηριακής ενδοφθαλμίτιδας καθώς και τις δυσκολίες στη διαχείρησή τους.
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ΑποΚοΛΛήςή ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς ςτΑ χρονιΑ τής πΑνδήΜιΑς

Αριστοτελης Καραμαουνας1, Αντρεας Κατσιμπρης1, Άννα Μαρία ςιδερή1, δήμητρα Μητσοπούλου1, 
ευαγγελία παπακωνσταντίνου1, ςπύρος δουμάζος1, Κατερινα Μπαρλαμπά1, 

professor ήλιας Γεωργάλας1, dr πέτρος πέτρου1

1ΓΝΑ Γεννηματας

ςκοπός: Η μελέτη του αριθμού και του είδους των αποκολλήσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της 
πανδημίας του covId 19 στην Ελλάδα και η σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αναδρομική μελέτη ασθενών που έγιναν εισαγωγή στην Α Πανεπιστημιακή 
κλινική του ΓΝΑ Γεννηματας από 1 Φλεβάρη του 2019 εως 1 φλεβαρη του 2021 με διάγνωση αποκόλληση 
αμφιβληστροειδούς. Καταγράψαμε τις εξής μεταβλητές 1)Είδος αποκόλλησης (mac-on/mac-off), 2)ηλικία, 3)φύλο, 
4) υπαρξη PVR, 5) οπτική οξύτητα και 6) διάρκεια συμπτωμάτων. Έγινε σύγκριση των παρακάτω μεταβλητών 
μεταξύ του χρονικού διαστήματος εφαρμογής απαγόρευσης κυκλοφορίας στην ελληνική επικράτεια (lockdown) 
και της περιόδου χωρίς lockdown. Οι διαφορές μεταξύ των μεταβλητών αξιολογήθηκαν με την χρήση t-test στις 
συνεχόμενες μεταβλητές και chi-squared test για τις κατηγορικές μεταβλητές. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με την 
χρήση της στατιστικής εφαρμογής R και το επίπεδο σημαντικότητας των test τέθηκε στο 0.05. 

Αποτελέσματα: Στην συγκεκριμένη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 558 ασθενείς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. 
Από αυτούς 245 έγιναν εισαγωγή στο νοσοκομείο κατά την περίοδο του lockdown και 313 ασθενείς έγιναν 
εισαγωγή το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Από τις μεταβλητές που εξετάσαμε η διαφορά της διάρκειας από την 
έναρξη των συμπτωμάτων των ασθενών μέχρι την επίσκεψη στο νοσοκομείο μεταξύ των δύο περιόδων ήταν 
στατιστικά σημαντική.

ςυμπέρασμα: Η συγκεκριμένη μελέτη κατέδειξε ότι η εφαρμογή μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας επηρεάζει τη 
διάρκεια αναζήτησης ιατρικής βοήθειας για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. 
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pArAcentrAl Acute mIddle mAculopAthy post uncomplIcAted 
cAtArAct surGery 

Αριστοτελης Καραμαουνας1, δήμητρα Μητσοπούλου1, Ανδρέας Κατσιμπρής1, 
Άννα Μαρία ςιδερή1, ευαγγελία παπακωνσταντίνου1, Κατερίνα Μπαρλαμπά1, 

professor ήλίας Γεωργαλάς1, dr πέτρος πέτρου1

1ΓΝΑ Γεννηματας

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού μετεγχειρητικής ισχαιμίας στις ενδιάμεσες στιβάδες της περιοχής 
της ωχράς σε νέο ασθενή.

Υλικό και Μέθοδος: Άντρας 45 ετών, υποβάλλεται σε ανεπίπλεκτη φακοθριψία και στους δύο οφθαλμούς υπό 
τοπική αναισθησία με τη χρήση παραβόλβιας έγχυσης διαλύματος λιδοκαίνης, ροπιβακαΐνης, με διαφορά 20 
ημερών. Ο ασθενής αναφέρει από το ιστορικό του βρογχικό άσθμα για το οποίο λαμβάνει αγωγή και επίμονο 
βλεφαρόσπασμο. Μετά το χειρουργείο του δεύτερου ματιού ο ασθενής αναφέρει ένα κεντρικό σκότωμα. Η Ο.Ο. 
είναι ΔΟ 10/10 και ΑΟ ΜΔ. Ο ασθενής εμφάνισε ισχαιμία των ενδιάμεσων στιβάδων στην περιοχή της ωχράς. 

ςυμπέρασμα: Παρότι το χειρουργείο καταρράκτη αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες επεμβάσεις στην ιατρική και 
η χρήση της παραβόλβιας αναισθησίας επίσξς, υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που σε άτομα με καποια 
συστηματική προδιάθεση μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα και θα πρεπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι 
απολύτως απαραίτητα.
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centrAl retInAl Artery occlusIon, reduced to InferotemporAl 
BrAnch retInAl Artery occlusIon In An otherwIse heAlthy full term 

preGnAnt pAtIent: A unIque cAse report

Αναστάσιος I. Κανελλόπουλος1,2, prof elias Georgalas3, petros hiriridis4, Athanasios zissimopoulos1
1Laservision Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Athens, Greece, 

2NYU Medical School, New York City, USA, 
3National Kapodistrian university of Athens, Medical school, department of Ophthalmology, 

Athens, Greece, 
4Iaso Maternity Hospital, Marousi, Greece

purpose: To report the diagnosis and immediate care in a case of a low-risk pregnancy, complicated at late 
term by acute retinal artery occlusion at the 39th week of gestation. 

methods: Single patient, comprehensive obstetric, medical and ophthalmic examination.

results: A primipara woman, aged 32, during almost at term of a low-risk pregnancy, reported sudden, 
painless loss of vision in her left eye during the 39th week of a well monitored and non-incidental gestation. 
The patient was evaluated immediately by her obstetrician (PH) and excluded sudden onset eclampsia or 
pre-eclapsia complication of pregnancy. Urgent ophthalmologic examination revealed initially a central retinal 
artery occlusion that prompted immediate anterior chamber paracentesis for ocular decompression and vigorous 
orbital massage, urgent cessarian delivery was performed few hours later, followed by short term anticoagulant 
therapy. Visual symptoms rapidly improved and 4 days later extensive ophthalmic evaluation happily reduced 
the diagnosis to a inferotemporal branch retinal occlusion. Extensive laboratory and imaging workup was 
unable to identify any underlying etiology. 

conclusIon: crAo and BRAO has been reported to rarely occur in young patients as a sudden insult without 
history of thromboembolism. CRAO and/or BRAO in the context of pregnancy alone has been considered very 
rare. This case suggests that prompt ophthalmic intervention may have reduced the incident from a CRVA to an 
BRAO and fortunately prompt obstetrics intervention achieved an excellent outcome for both the neonate and 
mother.
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ιδιοπΑΘής πΑρΑΩχριΚή τήΛΑΓΓειεΚτΑςιΑ ΚΑι οπή ΩχρΑς: 
χειροΥρΓιΚή ΑντιΜετΩπιςή ΚΑι προΚΛήςεις

νικόλαος χαδουλός1, Αλέξανδρος τσιαμπαλής1, Άννα δαστιρίδου1, Βικτώρια τουμανίδου1,
ςοφία Ανδρούδη1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε περιστατικό ιδιοπαθούς παραωχρικής τηλαγγειεκτασίας τύπου 2 με συνοδό οπή 
ωχράς.

Υλικά-μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 69 ετών με γνωστό ιστορικό ιστορικό ιδιοπαθούς παραωχρικής τηλαγγειεκτασίας 
τύπου 2 για την οποία είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε αμφοτερόπλευρη χορήγηση 3 ενέσεων  anti-VEGF. 
Ο ασθενής προσήλθε αιτιώμενος μείωση της οπτικής οξύτητας από τον αριστερό οφθαλμό. Κατά τον έλεγχο 
με OCT διαπιστώθηκε οπή ωχράς κηλίδας.

Αποτελέσματα - ςυμπεράσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε υαλοειδεκτομή με έγχυση αερίου C3F8. Μετεγχειρητικά 
παρατηρήθηκε σύγκλιση οπής. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της εξαιρετικά σπάνιας αυτή 
πάθησης καθώς και οι χειρουργικές προκλήσεις.
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ή χρήςή τής ΒΑριΑς ςιΛιΚονής ςε ΚΑτΩτερες ΑποΚοΛΛήςεις ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς 
Με πΑρΑΓΩΓιΚή ΥΑΛοΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ (πΥΑ)

dr ευαγγελία παπαβασιλείου1, Γεώργιος Βαλάκος1, ελένη Βλάχου1, Αχιλλέας ράσογλου1, 
νικολέτα τσαλδάρη1, hasan Abuhamdan1

1ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Χρησιμοποιήσαμε βαριά σιλικόνη Oxane HD (Bausch + Lomb), σε 8 ασθενείς με ρωγμές από την 4η 
ως την 8η ώρα και παρουσία ΠΥΑ των οποίων είχε αποτύχει η πρώτη επέμβαση, όπου είχε χρησιμοποιηθεί είτε 
αέριο C3F8, είτε συμβατική σιλικόνη 5700 cst. Υποθέσαμε ότι αυτή μας η επιλογή, θα μειώσει τον αριθμό των 
επανεπεμβάσεων.

Υλικό & mέθοδος: 8 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επέμβαση βιτρεκτομής για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και 
χρειάστηκαν επιπλέον επέμβαση, λόγω εμφάνισης επαναποκόλλησης με παρουσία ΠΥΑ.
Στους ασθενείς αυτούς χρησιμοποιήσαμε βαριά σιλικόνη στο δεύτερο χειρουργείο. Η βαριά σιλικόνη αφαιρέθηκε 
μετά τους 3 μήνες.
Ως επιτυχημένη επέμβαση θεωρήσαμε εκείνη όπου μετά από 3 μήνες από την αφαίρεση της βαριάς σιλικόνης, 
ο αμφιβληστροειδής συνεχίζει και παραμένει κολλημένος, χωρίς την παρουσία κάποιου υλικού επιπωματισμού.

Αποτελέσματα: Από τους 8 ασθενείς μόνο οι 2 αποκολλήθηκαν μετά από την αφαίρεση της βαριάς σιλικόνης και 
υποβλήθηκαν σε επιπλέον χειρουργείο με νέα ένθεση σιλικόνης, ενώ οι υπόλοιποι 6 παρέμειναν με κολλημένο 
αμφιβληστροειδή.
Η τελική οπτική οξύτητα (O.O.) των 6 ασθενών που είχαν επιτυχή επέμβαση ήταν η εξής: 3 από τους 6 ασθενείς 
είχαν O.O. 2/10 ή και καλύτερη και 3 είχαν τελική όραση 1/10 ή και λιγότερο.
Δύο ασθενείς εμφάνισαν υπερτονία, η οποία αποκαταστάθηκε με την αφαίρεση της βαριάς σιλικόνης και ένας 
ασθενής εμφάνισε οπίσθιες συνέχειες μεταξύ της ίριδας και του ενδοφακού.

ςυμπεράσματα: Η βαριά σιλικόνη ελαττώνει τον αριθμό των επανεπεμβάσεων σε ασθενείς με κατώτερη 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και ΠΥΑ. Παρότι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 3 στο σύνολο επεμβάσεις, 
εντούτοις διατήρησαν μια καλή μετεγχειρητική οπτική οξύτητα.
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επεΜΒΑςή ΑποΚοΛΛήςής ΑΜφιΒΛήςτροειδή Με χρήςή chAndelIer 
ΚΑι sclerAl BucKlInG

Αλέξανδρος τσιαμπαλής1, νικόλαος χαδουλός1, Άννα δαστιρίδου1, Βικτώρια τουμανίδου1, 
ςοφία Ανδρούδη1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από την χρήση ενδοφωτισμού τύπου Chandelier και Scleral Buckle

Υλικό-Μεθοδολογία: Σε ασθενείς με απόσπαση αμφιβληστροειδή (retinal dialysis), έγινε επέμβαση αποκόλλησης 
με την χρήση BIOM και ενδοφωτισμού τύπου Chandelier, σαν παραλλαγή της ανάλογης κλασσικής χειρουργικής 
μεθόδου.

Αποτελέσματα-ςυμπεράσματα: Σε περίπτωση ένδειξης τοποθέτησης σκληρικού μοσχεύματος, η παραλλαγή με την 
χρήση BIOM και Chandelier Buckling φαίνεται ότι αποτελεί μια ασφαλή επιλογή.
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ΑντιΜετΩπιςή οψιΜής ενδοφΘΑΛΜιτιδΑς Με ςΥνοδο ΑποςτήΜΑ ΚερΑτοειδοΥς 

ςοφία τσούτσουρα1, νίκος Λαφιωνιάτης1, Αθηνά Αθανασίου1, ςπυρίδων Κανελλόπουλος1, 
Κωνσταντίνος ράλλης1, εμμανουήλ Μαυρικάκης1

1Οφθαλμολογική κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η αντιμετώπιση περιστατικού όψιμης ενδοφθαλμίτιδας μετά από επιπλεγμένο χειρουργείο φακοθρυψίας 
με συνοδό απόστημα κερατοειδούς.

Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής 67 ετών προσήλθε με μείωση οπτικής οξύτητας (ΑΚΧ) από διημέρου και ερυθρό 
οφθαλμό. Από το οφθαλμολογικό του ιστορικό ανέφερε πως υπεβλήθη σε χειρουργείο καταρράκτη στον δεξιό 
οφθαλμό πριν από δύο μήνες. Κατά την εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία βρέθηκε ράμμα στο σημείο του main 
port με σχηματισμό αποστήματος στο σημείο αυτό, υπόπυο, έντονη υπεραιμία επιπεφυκότα, ενώ δεν ήταν δυνατή 
η βυθοσκόπηση του οφθαλμού λόγω υπολειμμάτων φακαίων μαζών και υαλίτιδας. Επιπλέον παρατηρήθηκε 
ότι ο ψευδοφακός βρισκόταν στο sulcus. Μετά από χρώση με φλουροσκείνη βρέθηκε θετικό σημείο Seidel. 
Αφαιρέθηκε το ράμμα, παρθήκαν καλλιέργειες κερατοειδούς ενώ ο υπέρηχος επιβεβαίωσε τη παρουσία υαλίτιδας 
και αποφασίστηκε να γίνει λήψη υαλοειδούς για αποστολή καλλιέργειας και έγχυση ενδοβόλβια βανκομυκίνης και 
αμικασίνης. Ο ασθενής εισήχθη στην κλινική μας και έγινε έναρξη τοπικής αγωγής με βανκομυκίνη και αμικασίνη 
ανά ώρα.

Αποτελέσματα: 48 ώρες μετά την έναρξη αγωγής υπήρξε βελτίωση της κλινικής εικόνας με απορρόφηση του 
υπόπυου και διακοπή της διαρροής αλλά χωρίς καμία βελτίωση της οπτικής οξύτητας και αποφασίστηκε η 
διενέργεια υαλοειδεκτομής και εκ νέου έγχυσης αντιβιοτικών ενδουαλοειδικά. Θα δοθεί έμφαση στην ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση της ενδοφθαλμίτιδας και του αποστήματος του κερατοειδούς και θα παρουσιαστεί αναλυτικά η 
πορεία του περιστατικού.

ςυμπεράσματα: Η έγκαιρη αντιμετώπιση επιπλοκών χειρουργείου φακοθρυψίας καθώς και η αφαίρεση χαλαρών 
ραμμάτων κερατοειδους παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποφυγή όψιμων επιπλοκών οι οποίες μπορεί να έχουν 
δραματικές επιπτώσεις στην όραση του ασθενούς.
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compArIson of sclerAl BucKlInG surGery And pArs plAnA vItrectomy 
for retInAl detAchment wIthout vItreous detAchment

Georgios mylonas1, dr. Ioanna dimakopoulou, prof. michael Georgopoulos, 
priv. doz. dr. Katharina eibenberger, Assoc. prof. stefan sacu, Assoc. prof. Andreas pollreisz, 

prof. claudette Abela-formanek, prof. ursula schmidt-erfurth
1Medical University of Vienna, Vienna, Austria

purpose: The purpose of this study was to compare the scleral buckling surgery with the pars plana vitrectomy 
(PPV), as first choice intervention, for retinal detachment repair in eyes without vitreous detachment.

patients and methods: A retrospective, comparative, observational study was conducted. The medical records of 
84 patients with primary RRD without vitreous detachment included in the study. SB was performed using scleral 
encircling solid silicone band or an isolated segmental buckle. PPV was combined with phacoemulsification 
in phakic eyes with significant cataract. All ppatients were evaluated in a complete ophthalmic examination 
including best-corrected visual acuity (BCVA) and optical coherence tomography (OCT).

results: The SB group comprised 50 eyes and the PPV group 34 eyes. The mean BCVA improved significant 
after surgery in both groups. In the follow up period 16% (n=8) in SB group and 21% (n=7) of the eyes in PPV 
group needed further surgery for recurrent retinal detachment.

conclusion: In conclusion, patients with retinal detachment without vitreous detachment treated with SB shown 
slightly less recurrence of retinal detachment after the first surgery compared to those treated with PPV. 
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ΑντιΜετΩπιςή ΑποΚοΛΛήςής ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς Με ςΥνοδο πΑρΑΓΩΓιΚή 
ΥΑΛοειδοΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ ΚΑι επιΩχριΚή ΜεΜΒρΑνή ςε εδΑφος 

ΑΓΓειοειδΩν τΑινιΩν Με χοριοειδιΚή νεοΑΓΓειΩςή

ελευθέριος Λουκοβίτης1, Καθηγητής οφθαλμολογίας νικόλαος Ζιάκας1, 
πανεπιστημιακός Υπότροφος Αθανάσιος Καραμήτσος1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού αντιμετώπισης ρηγματογενούς αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
με συνοδό παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια και επιωχρική μεμβράνη σε έδαφος αγγειοειδών 
ταινιών και χοριοειδική νεοαγγείωση.

Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα 45 ετών προσήλθε αιτιώμενη σταδιακή μείωση της οπτικής οξύτητας στον  δεξιό 
οφθαλμό από τριμήνου. Η ασθενής βρισκόταν υπό τακτική παρακολούθηση λόγω παρουσίας νεοαγγειακής 
μεμβράνης σε έδαφος αγγειοειδών ταινιών και είχε υποβληθεί σε πέντε εγχύσεις αντιαγγειογενετικού παράγοντα 
(anti-VEGF) στο παρελθόν, όπως και σε περιχαράκωση ρωγμής με χρήση LASER προ έτους. Κατά την κλινική 
εξέταση η έμφακη ασθενής παρουσίαζε οπτική οξύτητα 6/10cc στον δεξιό οφθαλμό, ενώ κατά τη βυθοσκόπηση 
ανευρέθη επιωχρική μεμβράνη με παρουσία οιδήματος και κατώτερη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς με συνοδό 
παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια. Η ασθενής υποβλήθηκε σε 25G pars plana υαλοειδεκτομή, 
όπου πραγματοποιήθηκε αφαίρεση των μεμβρανών της παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας και 
αφαίρεση τόσο της επιωχρικής όσο και της έσω αφοριστικής μεμβράνης με κατάλληλη χρωστική. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή υγρού με αέρα έως και την επιπεδοποίηση του αμφιβληστροειδούς, περιχαράκωση 
της κατώτερης ρωγμής, 3600 με λέιζερ barrage και πλήρωση με σιλικόνη. 

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα βελτιώθηκε στον οφθαλμό σε 9/10cc ένα μήνα μετά την επέμβαση. Κατά τη 
βυθοσκόπηση παρατηρήθηκε βελτιωμένη ανατομία της ωχράς κηλίδας και κολλημένος ο αμφιβληστροειδής, με 
περιχαρακωμένη ρωγμή και παρουσία βολών laser 3600. 

ςυμπεράσματα: Στη σπάνια περίπτωση παρουσίας αγγειοειδών ταινιών με παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια 
και επιωχρική μεμβράνη, η παθολογία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με pars plana υαλοειδεκτομή και αφαίρεση 
των παθολογικών μεμβρανών, χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης ρετινεκτομής
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ςΥΓΚριτιΚή ΜεΛετή ΑςΘενΩν προςερχοΜενΩν ςτΑ οφΘΑΛΜοΛοΓιΚΑ επειΓοντΑ 
τοΥ ΓενιΚοΥ νοςοΚοΜειοΥ ΚΑρδιτςΑς πριν ΚΑι ΚΑτΑ τήν πΑνδήΜιΑ covId-19

Αγγελική φουντούκη1, Μαρία ελένη παπαβασιλείου1, παρασκευή Μαρκούση1, 
παναγιώτης ρουτσολιάς1, Αχιλλέας Μάνδαλος1

1Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν. Καρδίτσας, Καρδίτσα, Ελλάδα

ςκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην προσέλευση των 
ασθενών στα Οφθαλμολογικά Επείγοντα του Γ.Ν. Καρδίτσας και στο είδος των επειγόντων περιστατικών.

Υλικά και Μέθοδος: Συγκρίθηκε ο αριθμός και το είδος των επειγόντων περιστατικών από το Μάρτιο 2020 μέχρι 
και τον Φεβρουάριο 2022 (περίοδος Covid) με την αντίστοιχη περίοδο Μάρτιο 2018 έως και Φεβρουάριο 2020 
(περίοδος non Covid). Αντίστοιχη σύγκριση έγινε και ανάμεσα στις περιόδους Covid με και χωρίς lockdown. Τα 
δεδομένα για τη διάγνωση, το φύλο και την ηλικία των ασθενών συλλέχθηκαν από το βιβλίο καταγραφής των 
επειγόντων του νοσοκομείου. Οι διαγνώσεις ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες με βάση την ανατομική περιοχή του 
οφθαλμού και την κλινική τους έκφραση.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική μείωση κατά 40,8% (p<0,001) του μέσου αριθμού 
επειγόντων περιστατικών ανά εφημερία την περίοδο Covid σε σχέση με τη non Covid περίοδο. Κατά τη σύγκριση 
των μηνών της πανδημίας με lockdown με τους μήνες της πανδημίας χωρίς lockdown βρέθηκε επίσης μια μείωση 
κατά 11% του μέσου αριθμού επειγόντων περιστατικών ανά εφημερία, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικώς 
σημαντική (p=0.36). Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης ήταν μια στατιστικώς σημαντική μεταβολή στην κατανομή του 
είδους των επειγόντων περιστατικών (p<0,001) πριν και κατά την πανδημία.

ςυμπεράσματα: Η πανδημία COVID φαίνεται ότι επηρέασε σημαντικά τόσο την προσέλευση στα Οφθαλμολογικά 
Επείγοντα όσο και το είδος των επειγόντων περιστατικών. Ωστόσο, η επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας δεν φαίνεται να είχε σημαντική επίδραση στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
οφθαλμικών επειγόντων περιστατικών.
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ςτΑΘΜιςή ΚΛιΜΑΚΑς εΚτιΜήςής δΥςφοριΑς χρήςής φΑΚΩν επΑφής contAct 
lens dry eye questIonnAIre-8 (cldeq-8) ςε εΛΛήνιΚο πΛήΘΥςΜο

ιωάννα Μυλωνά1, δημήτριος Κοτούλας1

1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη, Ελλάδα

ςκοπός: Η ενόχληση κατά τη χρήση των φακών επαφής (contact lens discomfort - CLD) έχει αναφερθεί ως 
ένας από τους κύριους λόγους για τη διακοπή της χρήσης φακών επαφής. Το ερωτηματολόγιο Contact Lens 
Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8) δημιουργήθηκε το 2008 για να εξετάζει τη συνολική άποψη ως προς την 
ενόχληση κατά τη χρήση μαλακών φακων επαφής. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την εγκυρότητα και 
την αξιοπιστία μιας ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου CLDEQ-8, χρησιμοποιώντας τη στατιστική ανάλυση 
Rasch. 

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης 150 ασθενών που έλαβαν μαλακούς 
φακούς επαφής και παρακολουθήθηκαν με ραντεβού έως και ένα χρόνο μετά το αρχικό τους ραντεβού. Οι 
ασθενείς συμπλήρωσαν το CLDEQ-8, το Ocular Surface Disease Index (OSDI) και ένα λήμμα σχετικά με την 
εμπειρία τους από τη χρήση φακών επαφής. Το CLDEQ-8 αναλύθηκε με αναλυτική μεθοδολογία Rasch.

Αποτελέσματα: Το αρχικό σύστημα βαθμολόγησης του CLDEQ-8 έπρεπε να τροποποιηθεί με σύμπτηξη των 
κατηγοριών απόκρισης στην πλειονότητα των λημμάτων. Το αναθεωρημένο σύστημα βαθμολόγησης αποδείχθηκε 
πιο έγκυρο ψυχομετρικά και το CLDEQ-8 είχε καλή ακρίβεια μέτρησης, σειρά κατωφλίου κατηγορίας, στόχευση και 
διαφορική λειτουργία για το φύλο. Προτείνονται δύο εναλλακτικοί δείκτες αποτελεσμάτων, ένας δείκτης έντασης 
συμπτωμάτων και ένας δείκτης συχνότητας συμπτωμάτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαστάσεων που είναι 
εμφανή με τα στοιχεία που σχετίζονται με την ένταση των συμπτωμάτων έναντι των υπολοίπων. Τα αποτελέσματα 
από το CLDEQ-8 συσχετίστηκαν με τη συνολική βαθμολογία OSDI και την αυτοαναφερόμενη εμπειρία χρήσης 
φακών επαφής.

ςυμπεράσματα: Η ελληνική έκδοση του CLDEQ-8 είναι ένα ψυχομετρικά έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο 
αξιολόγησης για την ενόχληση των φακών επαφής σε ελληνόφωνους πληθυσμούς.

Βιβλιογραφία:
Chalmers RL, Begley CG, Moody K, et al. Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 (CLDEQ-8) and opinion of contact 
lens performance. Optom Vis Sci 2012; 89: 1435-1442. 2012/09/11. DOI: 10.1097/OPX.0b013e318269c90d.
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ςτΑΘΜιςή ΚΛιΜΑΚΩν ΑξιοΛοΓήςής οπτιΚής ΛειτοΥρΓιΚοτήτΑς lvqol 
ΚΑι vf-14 ςε εΛΛήνιΚο πΛήΘΥςΜο

ιωάννα Μυλωνά1, ιωάννης τσινόπουλος2

1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη, Ελλάδα, 
2Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 
ςκοπός: Η κλίμακα VF-14 έχει κατασκευαστεί από τους Steinberg και συνεργάτες ως δείκτης οπτικής 
λειτουργικότητας, αρχικά αποκλειστικά για ασθενείς με καταρράκτη ενώ στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και σε 
άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις. Το ερωτηματολόγιο Low Vision Quality-of-Life Questionnaire (LVQOL) έχει 
κατασκευαστεί από τους Wolffsohn και συνεργάτες ως δείκτης επίπτωσης της έκπτωσης οπτικής λειτουργικότητας 
στην ποιότητα ζωής του ασθενή. Παρουσιάζουμε την πιστοποίησης των δύο ερωτηματολογίων σε Ελληνικό 
πληθυσμό με την πλέον σύγχρονη στατιστική μέθοδο ανάλυσης Rasch. 

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης 150 ασθενών με καταρράκτη και 150 
ασθενών με άλλες οφθαλμικές παθήσεις, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν διαχρονικά για μια περίοδο δύο μηνών. 
Αρχικά χορηγήθηκαν οι κλίμακες VF-14 και LVQOL κατά την αναμονή χειρουργικής ή άλλης διορθωτικής 
θεραπείας. Οι κλίμακες επαναχορηγήθηκαν δύο μήνες μετά την θεραπευτική παρέμβαση. 

Αποτελέσματα: Η VF-14 είχε φτωχά αποτελέσματα στις δοκιμασίες καλής προσαρμογής και ιδιαίτερα στρεβλές 
πιθανότητες κατηγοριοποίησης ανά λήμμα. Με οδηγό τα αποτελέσματα της πλήρους έκδοσης, δοκιμάσαμε την 
αφαίρεση των προβληματικών λημμάτων. Προέκυψε έκδοση 8 λημμάτων, η VF-8G, η οποία δεν παρουσιάζει 
τα προβλήματα της πλήρους έκδοσης, ενώ δεν επηρεάζεται από το φύλο, ηλικία ή την οφθαλμική πάθηση των 
ασθενών.Η κλίμακα LVQOL επέδειξε υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα καθώς και εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης. 
Ένας μικρός αριθμός λημμάτων της LVQOL φέρει ένα αποδεκτό επίπεδο σφάλματος μέτρησης, ενώ τρία λήμματα 
είχαν κάποια διαφορική λειτουργία για το φύλο, την ηλικία και την υποκείμενη διαταραχή που δεν υπερέβαιναν 
όμως τα καθορισμένα όρια εγκυρότητας.

ςυμπεράσματα: Η τροποποιημένη έκδοση της κλίμακας VF-14 καθώς και η κλίμακα LVQOL αποτελούν δύο έγκριτα 
μέτρα εκτίμησης της οπτικής λειτουργικότητας και της επίδρασης της οφθαλμολογικής πάθησης στην ποιότητα ζωής 
του ασθενή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να εκτιμηθεί η πορεία έκβασης της πάθησης καθώς και 
της όποιας θεραπευτικής παρέμβασης. 

Βιβλιογραφία:
Steinberg, E.P.; Tielsch, J.M.; Schein, O.D.; Javitt, J.C.; Sharkey, P.; Cassard, S.D.; Legro, M.W.; Diener-West, M.; 
Bass, E.B.; Damiano, A.M., et al. The vf-14. An index of functional impairment in patients with cataract. Archives 
of Ophthalmology 1994, 112, 630-638.
Wolffsohn JS, Cochrane AL. Design of the low vision quality-of-life questionnaire (LVQOL) and measuring the 
outcome of low-vision rehabilitation. American Journal of Ophthalmology 2000; 130: 793-802
Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. Rasch Validation of the VF-14 Scale of Vision-Specific Functioning in 
Greek Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021;18:4254.
Mylona I, Aletras V, Ziakas N, Tsinopoulos I. Rasch Validation of The LVQOL Scale. Acta medica (Hradec 
Kralove) 2021;64:108-18.
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evAluAtIon of oculAr surfAce dIseAse In pAtIents wIth dIABetes 
mellItus type 2

Konstantinos douglas1, Anastasia Kourtesa1, vivian paraskevi douglas1, Georgios dimtsas1, 
Konstantinos nanopoulos1, maria evaggelia moschou1

1G. Gennimatas, Athens, Greece

purpose: To evaluate the signs and symptoms of ocular surface disease (OSD) in patients with diabetes mellitus 
type 2 (DM2).

methods: This is a prospective, case-control study with participation of 39 subjects, 21 diabetic patients and 18 
healthy controls. The OSD assessment included Schirmer-I test and the tear breakup time (TBUT). Measurement 
of extracellular MMP-9 level was performed. Patients with concurrent ocular disease or use of any topical 
treatment were not included in the analysis. 

results: The mean age of diabetic patients was 70±9 years of age and that of controls was 67±13. There 
were no significant differences in sex, laterality, TBUT and Schirmer-I test measurements among cohorts. MMP-9 
overexpression was observed in 80.95% (17/21) of diabetic patients versus 27.8% in the control group (p=0.001).

conclusions: This study demonstrates that with the use of an in-office quick test, which measures the levels of 
the inflammatory marker MMP-9, we can make a rapid and accurate diagnosis of OSD even in the absence of 
clinical symptoms and signs in patients with diabetes mellitus type 2.
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εφΑρΜοΓες προςΑρΜοςτιΚής οπτιΚής (AdAptIve optIcs) ςτήν ΑπειΚονιςή 
πΑΘήςεΩν τοΥ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

Ανδρέας Μήτσιος1

1Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 
2Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 

Ελλάδα

ςκοπός: Οι τεχνικές προσαρμοστικής οπτικής (Αdaptive Οptics) επιτρέπουν την απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς 
σε κυτταρικό επίπεδο και αποτελούν ένα επαναστατικό εργαλείο στη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του 
αμφιβληστροειδούς. Η ικανότητα διόρθωσης των οπτικών εκτροπών του οφθαλμού σε πραγματικό χρόνο και 
η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υπάρχοντα συστήματα απεικόνισης έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διακριτική 
ικανότητα που επιτυγχάνεται. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας 
των προσαρμοστικών οπτικών, καθώς επίσης και στην ανάδειξη των ευρημάτων από την κλινική εφαρμογή τους 
σε υγιείς και πάσχοντες οφθαλμούς.

Υλικό & Μέθοδος: Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στο PubMed και κλινική εμπειρία από τη χρήση 
προσαρμοστικών οπτικών στην ερευνητική μονάδα του Moorfields Eye Hospital (NIHR Moorfields Clinical 
Research Facility, London,UK).

Αποτελέσματα: Η απεικόνιση με τεχνολογίες προσαρμοστικής οπτικής παρέχει τη δυνατότητα για αξιόπιστες 
μετρήσεις ποικίλων παραμέτρων στον φυσιολογικό και παθολογικό αμφιβληστροειδή. Οι τεχνικές βελτιώσεις των 
συστημάτων επιτρέπουν μη επεμβατική λήψη υψηλής ευκρίνειας εικόνων, ενώ η ευρύτερη διάδοσή τους είναι 
ιδιαίτερα υποσχόμενη για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της θεραπευτικής ανταπόκρισης αντίστοιχων 
μοντέλων αμφιβληστροειδικής νόσου.

ςυμπεράσματα: Η απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς με προσαρμοστικά οπτικά αποτελεί ένα ταχέως εξελισσόμενο 
ερευνητικό πεδίο που μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην παρακολούθηση της φυσικής πορείας 
ποικίλων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, καθώς και στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας καινοτόμων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων όπως η γονιδιακή θεραπεία και η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων.  
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πΑροΥςιΑ ΑΛΛοτριΩν ςΩΜΑτΩν ςτοΥς οφΘΑΛΜοΥς: δήΜοΓρΑφιΚΑ ΚΑι 
ΚοινΩνιΚΑ χΑρΑΚτήριςτιΚΑ ΑςΘενΩν τοΥ ΓενιΚοΥ νοςοΚοΜειοΥ ΑΘήνΩν 

«ΓεΩρΓιος ΓεννήΜΑτΑς»

παναγιώτης Κουσιουρής1, Μαρία Kαντζανού2, Κλειώ χατζηστεφάνου2, χαρά τζαβάρα, 
Γλυκερία ςτάμου3, ελευθέριος Μπούλιας1, δήμητρα παναγιωτοπούλου1, Μαρία δάντσιου1, 

Μαριλίτα Μόσχου2

1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα, 
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, 

3Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, Ελλάδα

εισαγωγή: Στην παρούσα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ασθενών που 
επισκέπτονται τα Οφθαλμολογικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν.Α «Γεώργιος Γεννηματάς», με παρουσία αλλότριων 
σωμάτων στα μάτια τους. Σκοπός είναι η αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των συγκεκριμένων 
ασθενών. 

Μέθοδος: Τα στοιχεία της παρούσης αντλήθηκαν από τα βιβλία καταγραφής των ασθενών που επισκέφθηκαν τα 
Οφθαλμολογικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Ν.Α «Γεώργιος Γεννηματάς», την περίοδο Ιανουάριος 2019 – Μάρτιος 
2019, από τα οποία έγινε διάκριση των ασθενών που προσήλθαν με πρόβλημα παρουσίας αλλότριου σώματος 
στους οφθαλμούς των. Ανάμεσα στα υπό εξέταση περιστατικά, υπήρξε δείγμα ασθενών, από τους οποίους οι 
ζητούμενες πληροφορίες αντλήθηκαν μέσω συνέντευξης.

Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα αποτελούνταν από 5181 καταγεγραμμένα περιστατικά, που επισκέφθηκαν το 
Νοσοκομείο, κατά την αναφερόμενη περίοδο. Το ποσοστό των περιπτώσεων που εμφάνισε αλλότριο σώμα στο 
μάτι ήταν 10,5%. Αναλυτικά, θα αποτυπωθούν στοιχεία που αφορούν στο φύλο των συγκεκριμένων ασθενών, 
την οικογενειακή τους κατάσταση, τον τόπο κατοικίας των, το αν εργάζονται (και σε ποιο κλάδο), το αν είναι 
ασφαλισμένοι και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. 

ςυμπεράσματα: Η παρουσία αλλότριου σώματος στους οφθαλμούς είναι μια συχνή διάγνωση που διαπιστώνουν 
καθημερινά οι οφθαλμίατροι του Γ.Ν.Α «Γεώργιος Γεννηματάς», με σημαντικές επιπτώσεις, τόσο ως προς τους ίδιους 
τους ασθενείς, στις περιπτώσεις όπου το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, όσο και για το ίδιο το σύστημα υγείας. Με 
ιδιαίτερη προσοχή και με τους κατάλληλους τρόπους μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια ένα αλλότριο (ξένο) σώμα 
από το μάτι, ωστόσο η συχνή επανάληψη της παρουσίας αλλότριου σώματος λόγω απουσίας ή ακατάλληλης 
προφύλαξης, μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους ασθενείς στο μέλλον.



114ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

εξeτΑςτιΚες ΜεΘοδοι 21/05/2022 | 09:30-10:30 | AlexAndros II

RF109

ςτΑτιςτιΚή ΑνΑΛΥςή διΑΘΛΑςτιΚΩν ΜετρήςεΩν ςε ΑΥτοΜΑτο διΑΘΛΑςιΜετρο 
ςε ςΥΓΚριςή Με ςΥςΚεΥή ΑΜπεροΜετριΑς

Αθανάσιος Κυριαζόπουλος1, πάνος Γαρταγάνης1, Κωνσταντίνος τσιριπίδης1, Μαρία ςπυροπούλου1, 
ευθύμιος Καρμίρης1, ιωάννης Γιαννάκης1

1251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και σύγκριση διαθλαστικών μετρήσεων μεταξύ αυτόματου 
διαθλασιμέτρου και συσκευής αμπερομετρίας. 

Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη περιλαμβάνει 50 ασθενείς που προσέρχονται στο Εξωτερικό Οφθαλμολογικό Ιατρείο 
του Νοσοκομείου οι οποίοι εξετάζονται και καταγράφονται οι διαθλαστικές μετρήσεις στο αυτόματο διαθλασίμετρο 
και εν συνέχεια στη συσκευή Αμπερομετρίας. Το αυτόματο διαθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας 
Nidek ενώ η συσκευή αμπερομετρίας της εταιρείας Tracey Technologies. Η συσκευή αμπερομετρίας iTrace 
έχει τη δυνατότητα καταγραφής ολικής κυματομορφής (wavefront) του οφθαλμού, τοπογραφίας κερατοειδούς, 
αντικειμενικής διάθλασης και κερατομετρίας. 

Αποτελέσματα: Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου. 

ςυμπεράσματα: Η Τεχνολογία Wavefront είναι αντικείμενο έρευνας στην Οφθαλμολογία και ειδικά στη Διαθλαστική 
Χειρουργική. Ακόμα και εάν προσφέρει ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα διαθλαστικής μέτρησης, νέες μελέτες απαιτούνται 
για την αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής καθώς για την δυνατότητα χρήσης της χωρίς συνδυασμένη χρήση 
Αυτόματου Διαθλασιμέτρου.
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multImodAl ImAGInG In retInAl dIseAse. A cAse serIes

md, msc Ariadni Gavriilidou
1Konstantinos Anastasilakis Private Practice Office, Thessaloniki, Greece

purpose: To present the outcomes of use of multifocal imaging in clinical practice. To demonstrate the utility of 
swept-source Optical Coherence Tomography (SS-OCT) combined with OCT angiography (OCT-A) and widefield 
confocal fundus imaging system in managing vitreoretinal surgery and medical retina cases.

methods: Two patients, a 41-year-old male with Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) and an 80-year-old 
female with Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR) and tractional retinal detachment were examined with the 
help of multimodal imaging. BRVO was treated with Argon laser photocoagulation, while in the case of PDR, 
vitrectomy was performed. SS-OCT and OCT-A scans, as well as high quality fundus images were obtained in 
both cases. 

results: In the BRVO case, multimodal imaging revealed the ischemic area and facilitated the plan of Argon 
laser treatment. Collateral vessels and neovascular tufts were imaged in both OCT-A and widefield confocal 
fundus imaging. In the PDR case, SS-OCT imaging revealed the focal macular detachment and vitrectomy was 
decided. High resolution images of the fundus were obtained in both cases, with widefield confocal imaging 
system providing sharpness and details even in the periphery.

conclusIon: These two cases illustrate the utility of multimodal imaging in providing additional information 
in the management of patients with BRVO and PDR, without the need of interventional imaging techniques.
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ΑνΑπτΥξή ΚΑι εΓΚΥροποιήςή ΜιΑς εΓΚΑτΑςτΑςής φΩτιςΜοΥ ΓιΑ τήν 
ΑντιΚειΜενιΚή ΑξιοΛοΓήςή τής οπτιΚής Αποδοςής τΩν πρεςΒΥΩπιΚΩν ΑςΘενΩν 

ςε ςειρΑ δρΑςτήριοτήτΩν τής ΚΑΘήΜερινοτήτΑς

ειρήνη - Κανέλλα παναγιωτοπούλου1, Καθ. ιωάννης ςεϊμένης2, Αν. Καθ. Κώστας Μπομπορίδης3, 
Αν. Καθ. Γεώργιος Λαμπίρης1

1Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα,

 2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα,

 3Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: H ανάπτυξη και η εγκυροποίηση μιας πειραματικής εγκατάστασης φωτισμού που επιτρέπει την αξιολόγηση 
της κοντινής και ενδιάμεσης όρασης σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού.

Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Οφθαλμολογική Κλινική του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης. 
Πρόκειται για μια προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη. Aσθενείς με διαυγή κρυσταλλοειδή φακό σχημάτισαν τρεις 
ομάδες εγκυροποίησης (validation groups - VGs) σύμφωνα με τη διόφθαλμη μη διορθωμένη κοντινή οπτική 
τους οξύτητα (UNVA): α) VG1: 0,0 έως 0,1 logMAR, β) VG2: 0,4 logMAR και, γ) VG3: 0,7 logMAR. Όλοι οι 
συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε 10 δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (ΔτΚ) που απαιτούν κοντινή και ενδιάμεση 
όραση στους τρεις ακόλουθους συνδυασμούς έντασης και θερμοκρασίας (χρώματος) φωτισμού: 1) 25fc/3000K, 
2) 50fc/4000K, 3) 75fc/6000K.

Αποτελέσματα: Τριάντα ασθενείς συμπεριλήφθηκαν σε κάθε ομάδα και πραγματοποίησαν όλες τις ΔτΚ στους τρεις 
συνδυασμούς φωτισμού. Η ομάδα VG1 εμφάνισε τις καλύτερες βαθμολογίες σε όλες τις ΔτΚ και τους συνδυασμούς 
φωτισμού, ακολουθούμενη από την ομάδα VG2. Η ομάδα VG3 παρουσίασε τις χειρότερες βαθμολογίες. Οι ΔτΚ 
που χρησιμοποιούν έντυπο υλικό παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών συνδυασμών φωτισμού 
για όλες τις ομάδες μελέτης, ενώ οι ΔτΚ που χρησιμοποιούν οθόνες ή χρειάζονται χειρονακτική επιδεξιότητα δεν 
έδειξαν σημαντικές διαφορές εκτός από το βίδωμα (Screwdriver Test – ST) στην ομάδα VG1. Όλες οι βαθμολογίες 
ΔτΚ έδειξαν υψηλή συσχέτιση με την UNVA σε όλους τους συνδυασμούς φωτισμού (p<0,001).

ςυμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που εγκυροποιεί μια εγκατάσταση φωτισμού για συγκριτικές 
μελέτες σε ασθενείς με διαφορετική ικανότητα κοντινής όρασης που εκτελούν μια σειρά από δραστηριότητες της 
καθημερινότητας.
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the use of low vIsIon AIds In A GreeK populAtIon

Almpanidou s.1, oikonomidis K.1, Gkioka m.1, Almaliotis d.1, Karampatakis v.1
1Laboratory of Experimental Ophthalmology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 

Greece

purpose: The impact of low vision (LV) on affected individuals’ functionality and quality of life (QoL) is detrimental. 
Low vision aids aim to enhance independence and QoL. The aim of the current study was to investigate 
parameters regarding the use of LV aids in a Greek population.

methods: 44 participants with LV referred to our outpatient unit, running a program for patients with LV at 
Aristotle University of Thessaloniki. Participants were evaluated for their visual status, the quality of life (QoL) 
and other parameters, regarding their suitability for successful use of various LV devices. At 1 year follow-up they 
were asked to evaluate the aids through a short questionnaire.

results: 24 males (54.5%) were included; most participants were suffering from Age related Macular Degeneration 
(77.3%), followed by glaucoma (11.4%) and diabetic retinopathy (11.4%). The vast majority of participants 
(84.4%) was over 65 years old and the mean best corrected visual acuity was 40.60 (SD=14) logMAR. The 
mean NEI- VFQ-25 score at the baseline was 47.57 (SD=18). 93.2% of participants chose an optical LV aid while 
18,2% preferred an electronic LV aid. Regarding, the frequency of use, 55,8% reported to use the aid frequently 
to very frequently and as concern the self-reported impact on QoL 72,1 % stated a positive impact from the use 
of the aid. The vast majority of participants (95,3%) reported that they would suggest the use of the LV aid to 
another person with the same problem.

conclusions: The use of LV aids was shown to be well-accepted by LV patients with moderate visual impairment 
and other characteristics such as affected QoL and high age. Appropriate rehabilitation programs could be 
associated with improved visual ability and increased functional status.



118ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ΚερΑτοειδής - διΑΘΛΑςτιΚή χειροΥρΓιΚή - ΚΑτΑρρΑΚτής

21/05/2022 | 09:30-10:30 | AmfItrIon I

RF113

IncIdence of torIc IntrAoculAr lens (Iol) ImplAntAtIon In nAïve cAtArAct 
eyes, when tomoGrAphy-derIved totAl corneAl cylInder Is used And 

0.5 dIopter wIth-the-rule Is tArGeted: A consecutIve serIes of 1250 eyes

Kanellopoulos A. j. 1, 2, Korbakis G 1, petrakogianni p1

1Ophthalmology, LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, 
2Ophthalmology, NYU med School, New York, United States

purpose: Refractive accuracy of novel use of keratometry data of total corneal cylinder  was evaluated in a 
large case series for safety and efficacy

methods: In 1250 consecutive clear corneal cataract cases over 5 years by one surgeon (AJK), we used 2 
types of IOLs: the Acrysof SN60WF (a spherical-power-only aspheric hydrophobic acrylic lens and the it’s  toric 
equivalent: the SN6AT (toric powers T2 to T9). Central 5mm total corneal power as measured with Scheimpflug 
tomography, along with the Lenstar interferometer axial length, while targeting 0.50 Diopters with-the-rule 
astigmatism. The Hoffer-Q and Holliday 1 formulas were used.  

results: In 1025 (82%) of the eyes were implanted a SN6AT toric IOL, while 225 (18%) with a non-toric SN60WF 
IOL. Of the SN6AT IOL: 67%: T2&T3 (cyl: +1 and +1.5D), 20% T4&T5 (+2.25 to 3D), 8% T6&T7 (+3.75 and 
+4.50D) and final 5% T8&T9 ( +5.25 to +6D) respectively. Residual refractive astigmatism was up to 0.5 Diopters 
in 89% of cases by month 3. Mean preop  UDVA changed from 20/400 to 20/32 postop, CDVA: from 20/50 
to 20/24. 

conclusions: Our data on toric IOO use, differ significantly from the respective current literature from those 
based on measurements from manifest refraction and/or central 3mm anterior keratometry data.
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the effects of uneventful phAcoemulsIfIcAtIon on suBfoveAl 
choroIdAl thIcKness

penelope Burle de politis1, md, phd, Icophth, frcs paris tranos1, md victoria dimacali2, 
md despoina vasileiou1, md, msc spyridon Koronis1, md Achilleas rasoglou1, 

md, phd, feBo, Icophth miltiadis Balidis1, md, phd renato Ambrosio jr3, 
md, phd, fmh, feBo zisis Gatzioufas4

1Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece, 
2Makati Medical Center, Makati, Philippines, 

3Department of Ophthalmology, Federal University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO), 
Rio de Janeiro, Brazil, 

4Department of Ophthalmology, University of Basel, Basel, Switzerland

purpose: To evaluate the impacts of phacoemulsification preoperative and intraoperative factors on postoperative 
subfoveal choroidal thickness (SFCT).

material & methods: This prospective interventional study was conducted on patients undergoing uneventful 
phacoemulsification with posterior chamber IOL implantation at the private clinic Ophthalmica Eye Institute, 
in Thessaloniki, Greece. Forty-six eyes of 46 patients were included in the study. Operative time (OT), 
phacoemulsification time (PT), effective phacoemulsification time (EPT) and phacoemulsification power (PP) 
were recorded for each patient. All patients received dexamethasone and nepafenac drops for 4 weeks 
postoperatively. Choroidal thickness (CT) at 5 anatomical locations was measured preoperatively and at 1 
week, 1 month, and 3 months postoperatively. 

results: SFCT significantly increased over baseline at 1 week postoperatively, returned to preoperative levels at 
1 month and raised again at 3 months. Changes at 1 week and 3 months postoperatively correlated to baseline 
CT (p=0.023 and p=0.011, respectively). Spherical equivalent (SE) inversely correlated to SFCT throughout the 
entire follow-up period (baseline p=0.044, 1-week p=0.011, 1-month p=0.013, 3-month p=0.018). EPT was the 
most significant determinant of increased SFCT at all time points (1-week p=0.011, 1-month p=0.01, 3-month 
p=0.015). PT and PP significantly correlated to the SFCT increase at 3 months postoperatively p=0.033 and 
p=0.043, respectively). OT was not associated with a change in SFCT at any time point (p>0.05).

conclusion: Phacoemulsification can alter choroidal thickness until at least 3 months after surgery. Preoperative 
and intraoperative factors, notably SE, baseline SFCT, PT, PP, and especially EPT, can influence postoperative 
CT increase.
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effect of tAmponAde In AnterIor chAmBer depth After comBIned 
phAcovItrectomy: A compArIson Between two dIfferent IntrAoculAr 

lens models

eleftherios chatzimichail1, dominik Gangkofner1, christian wertheimer1, Adnan Kilani1, 
Armin wolf1, efstathios vounotrypidis1

1Department Of Ophthalmology, Ulm University, Ulm, Germany, Ulm, Germany

purpose: To compare anterior chamber depth changes between two different intraocular lens models after 
combined phacovitrectomy with regard to the injected tamponade.

methods: In this retrospective case-control study eyes that underwent combined small-incision cataract surgery 
and small-gauge vitrectomy for age-related cataract and retinal pathology were included. Eyes that underwent 
uneventful phacoemulsification and in the bag implantation of the same intraocular lens (IOL) served as controls. 
The implanted IOLs were either a c-loop one (ACU0T0, Alcon Laboratories) or a plate haptic one (CT Asphina 
409, Carl Zeiss Meditec). All eyes underwent anterior swept-source OCT-based biometry preoperatively, 1-2 days 
and 6 weeks after surgery. 

results: A total of 140 eyes from 140 patients were included in the study. ACD in the BSS and Cataract group 
did not change significantly during the postoperative period in any IOL group. On the contrast, ACD changed 
significantly in the Air- and Gas-groups in both IOL groups. These changes were statistically significant between 
the two different models (p=0.0001, Factorial ANOVA) and between the different tamponades (p=0.0001, 
factorial ANOVA). Final ACD six weeks after surgery did not show any differences with regard to the injected 
tamponade in any IOL group (p=0.854 and p=0.189, respectively; factorial univariate ANOVA)

conclusions: In terms of combined phacovitrectomy injected tamponade and implanted IOL seem to affect short-
term the postoperative ACD differently. However, final ACD did not show any changes after 6 weeks neither 
in the c-haptic loop IOL group nor in the plate-haptic loop IOL group with regard to the injected tamponade. 
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compArIson of 8 BIometrIc formulAs In comBIned phAcovItrectomy 
for dIfferent underlyInG retInAl pAtholoGy

eleftherios chatzimichail1, Adnan Kilani1, veronika reiterer1, christian wertheimer1, 
Anna hillenmayer1, Armin wolf1, efstathios vounotrypidis1

1Department Of Ophthalmology, Ulm University, Ulm, Germany

purpose: To compare 8 different biometric formulas in combined phacovitrectomy for different underlying retinal 
pathology.

methods: In this retrospective case-control study eyes that underwent combined small-incision cataract surgery 
and small-gauge vitrectomy for age-related cataract and epiretinal membrane (ERM), macular hole (MH) or 
retinal detachment (RD) were included. Eyes that underwent uneventful phacoemulsification and in-the-bag 
implantation of the same plate haptic IOL (CT Asphina 409M) served as controls. Only one eye from each 
patient was included in the study. After constant optimization for the cataract control group prediction and 
absolute error were calculated and zeroed out for biometric formulas Barrett, Pearl-DGS, Hill-RBF, Kane, Haigis, 
Holladay 1, SRK-T and HofferQ.

results: A total of 310 eyes from 310 patients were included in the study. One-hundred-one eyes that 
underwent cataract surgery served as controls. One-hundred seven eyes underwent combined phacovitrectomy 
for epiretinal membrane, 93 for macular hole and 100 for retinal detachment. Refractive prediction error (PE) 
was -0.32±0.5D for Barrett, -0.31±0.5D for Haigis, -0.31±0.47D for Hill, -0.29±0.52D for HofferQ, -0.27±0.51D for 
Holladay1, -0.24±0.54D for Kane, -0.22±0.54D for Pearl-DGS and -0.28±0.52D for SRKT (p<0.0001, Friedman’s 
test). Absolute error was 0.46±0.38D for Barrett, 0.45±0.37D for Haigis, 0.43±0.35D for Hill, 0.46±0.38 for HofferQ, 
0.45±0.38D for Holladay1, 0.47±0.35D for Kane, 0.46±0.36D for Pearl-DGS and 0.46±0.37D for SRKT (p=0.971, 
Friedman’s test).

conclusions: In terms of combined phacovitrectomy all formulas showed a myopic shift, while newest AI formulas 
seem to provide lower refractive prediction error. However, no difference was observed with regard to absolute 
error.
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τοποΘετήςή δΑΚτΥΛιοΥ mAlyuGIn Απο ειδιΚεΥοΜενο. οι δΥςΚοΛιες 
ποΥ πΑροΥςιΑςτήΚΑν ΚΑι πΩς ΑντιΜετΩπιςτήΚΑν

ευστρατία Αμαξηλάτη1, Υπατία ναχή1, δέσποινα δελημπαλτίδου1, Μαρία χατέλου1, χακκάν Μετζίτ1, 
ελένη Καλιφατίδου1, Άρης Κωνσταντινίδης2, Κωνσταντίνος ςκαμνός1

1”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής / Οφθαλμολογική Κλινική 
2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε τη χρήση διαστολέων ίριδας, πιο συγκεκριμένα του δακτυλίου Malyugin, από 
ειδικευόμενους, στο πλαίσιο της χειρουργικής τους εκπαίδευσης, καθώς και να επισημάνουμε τις δυσκολίες στην 
τοποθέτησή τους και να αναζητήσουμε τρόπους εξάσκησης σε αυτή. 

Υλικό & Μέθοδος: Η χρήση διαστολέων ίριδας καθίσταται ένα μεγάλο βοήθημα για τον χειρουργό καταρράκτη. 
Ο Malyugin Ring αποτελεί έναν από τους πιο ασφαλείς και εύκολα διαχειρίσιμους δακτυλίους ίριδας, ιδιαίτερα για 
τους νέους χειρουργούς. Η εισαγωγή του δακτυλίου γίνεται μέσω ενός injector αφού έχει προηγηθεί η τοποθέτηση 
ιξωδοελαστικού. Γίνεται έξοδος του δακτυλίου από τον injector περίπου 2mm και τοποθέτηση της άκρης του στο 
περιφερικό κορικό χείλος. Στην συνέχεια προωθείται ο δακτύλιος προσέχοντας να τοποθετηθούν οι δύο πλάγιοι 
κύλινδροι έτσι ώστε να περιβάλουν την ίριδα και αποσύρουμε τον injector. Η τοποθέτηση του εγγύς κυλίνδρου 
γίνεται με χρήση Lester hook ή κάποιου ανάλογου άγκιστρου. Ο δακτύλιος Malyugin διευρύνει την κόρη στα 
6mm, παρέχοντας επαρκή μηχανική μυδρίαση, αποφεύγοντας τον τραυματισμό της ίριδας και συγκρατώντας 
την ίριδα στην περιφέρεια μακριά από τους λοιπούς χειρισμούς που γίνονται κατά το χειρουργείο. Η χρήση 
του μπορεί να καθιστά χειρουργεία μεγαλύτερης δυσκολίας πιο προσιτά σε ειδικευόμενους, βοηθώντας έτσι τη 
χειρουργική εκπαίδευση των νέων οφθαλμιάτρων. (π.χ σε Intraoperative Floppy Iris Syndrome) Παρόλα αυτά 
η χρήση του έχει μια μικρή αλλά απότομη καμπύλη εκμάθησης, η οποία ίσως φοβίζει τους νέους χειρουργούς. 
 
Αποτελέσματα: Η τοποθέτηση του δακτυλίου Malyugin, παρά την μεγαλύτερη ευκολία της σε σύγκριση με την 
χρήση άλλων τύπων διαστολέων ίριδας, αποτελεί μια πρόκληση για τον ειδικευόμενο  καθώς η εργώδης ή 
λανθάνουσα χρήση του μηχανισμού μπορεί να προκαλέσει διεγχειρητικές αλλά και μετεγχειρητικές επιπλοκές στον 
ασθενή. (πρόπτωση και αιμορραγία ίριδος, ιριδοδιάλυση, ρήξη προσθίου περιφακίου, καταπόνηση του κερατικού 
ενδοθηλίου και δυσχέρεια μετεγχειρητικής επούλωσης, τοπική φλεγμονώδης αντίδραση, υποτονία, ενδοφθαλμίτιδα.) 
Κρίνεται λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική η συστηματική εξάσκηση του ειδικευόμενου στην είσοδο χειρουργικών 
εργαλείων από τις κερατικές τομές, έτσι ώστε η χρήση του δακτυλίου να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερες 
επιπλοκές.

ςυμπεράσματα: Η χρήση δακτυλίων ίριδας καθιστά την διεξαγωγή χειρουργείων καταρράκτη από ειδικευόμενους 
σε ασθενείς με μύση ή σύνδρομο ασταθής ίριδας πιο εύκολη. Θα πρέπει ωστόσο η χρήση του δακτυλίου από τους 
ειδικευόμενους να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές.
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προςΘιΑ ΒιτρεΚτοΜή Απο χειροΥρΓοΥς προςΘιοΥ ήΜιΜοριοΥ

χρύσα τερζίδου1, Αλεξάνδρα τριβλή1, νικήτας Μαστοράκος1, Γεώργιος Ανδριόπουλος1

1Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε την τεχνική μας, τα αποτελέσματα και την ασφάλεια της πρόσθιας βιτρεκτομής σε 
περιστατικά προσθίου ημιμορίου ενός χειρουργού σε κλινική του ΕΣΥ. 

Υλικό και μέθοδος: 38 οφθαλμοί που υπεβλήθησαν σε πρόσθια βιτρεκτομή από έναν χειρουργό προσθίου 
ημιμορίου με ένθεση 3-piece IOL ή AC-IOL τα τελευταία 2 έτη στην κλινική μας. 24 περιστατικά αφορούσαν 
ρήξη οπισθίου περιφακίου διεγχειρητικά κατά τη φακοθρυψία, 4 περιστατικά απόσπαση περιφακίου κατά τη 
φακοθρυψία λόγω βαριάς ψευδοαποφολίδωσης, 9 περιστατικά ανταλλαγή ή επανατοποθέτηση ενδοφακού 
λόγω sunset ή UGH και ένα περιστατικό με κακόηθες γλαύκωμα. Για την υαλοειδεκτομή χρησιμοποιήθηκε 
τριαμσινολόνη στον πρόσθιο θάλαμο για χρώση του υαλοειδούς και εγινε ευρεία πρόσθια βιτρeκτομή με το 
μηχάνημα της φακοθρυψίας (2500 cpm-I/A cut 23G, σε κλειστό κύκλωμα), με έμφαση σε επίπεδο πίσω από το 
οπίσθιο περιφάκιο και core vitrectomy.

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε διεγχειρητική απώλεια πυρήνα ή μαζών. Μετεγχειρητικά δεν παρατηρήθηκε 
έντονη φλεγμονώδης αντίδραση. Ήπιο οίδημα κερατοειδούς και υπερτονία μετεγχειρητικά, υποχώρησε με την 
κατάλληλη αγωγή. Κατά τη μακροχρόνια παρακολούθηση δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. 
Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν την 7η-10η ημέρα σε λεπτομερή έλεγχο της περιφέρειας και ενημερώθηκαν για 
άμεση εκτίμηση επί συμπτωματολογίας πιθανής αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. 

ςυμπεράσματα: Η ευρεία πρόσθια βιτρεκτομή με χρήση τριαμσινολόνης, είναι μια συχνά απαιτούμενη παρέμβαση 
για το χειρουργό του προσθίου ημιμορίου, ιδίως σε εκπαιδευτικά κέντρα. Τα νεώτερα μηχανήματα φακοθρυψίας, 
δίνουν τη δυνατότητα της ασφαλούς βιτρεκτομής, μειώνοντας τις απαιτήσεις για παραπομπή σε χειρουργό οπισθίου 
ημιμορίου σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Απαιτείται όμως εμπειρία του χειρουργού. 
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ή επιπτΩςή τοΥ τΥποΥ προςΩπιΚοτήτΑς ςτήν οπτιΚή ιΚΑνοτήτΑ ΚΑι 
ιΚΑνοποιήςή ΑςΘενΩν Με ψεΥδοφΑΚιΚή ποΛΥεςτιΑΚή διορΘΩςή πρεςΒΥΩπιΑς. 

ΑνΑΖήτΩντΑς τον ΚΑΛΥτερο ΑςΘενή

παναγιώτα ντόντη1, Αν. Καθηγητής ιωάννης τσινόπουλος2, Καθηγητής ιωάννης ςεϊμένης3, 
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Λαμπίρης1

1Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 
2Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
3Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπό: Η παρούσα μελέτη έχει ως ζητούμενο την αξιολόγηση της επίπτωσης του τύπου της προσωπικότητας, των 
κοινωνικών ρόλων και των επαγγελματικών απαιτήσεων στην οπτική ικανότητα και ικανοποίηση ασθενών με 
πολυεστιακή διόρθωση της πρεσβυωπίας. 

Υλικό & Μέθοδος: Σε ασθενείς που προσέρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
για ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση πρεσβυωπίας, διαμοιράστηκαν πριν το χειρουργείο δομημένα 
ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες- ανάγκες τις καθημερινότητας των ατόμων αυτών και τις αντιδράσεις τους 
σε καθορισμένες καταστάσεις ώστε να καταταχθούν ανάλογα με τον τύπο της προσωπικότητας, τους κοινωνικούς 
ρόλους και τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Έπειτα από 6 μήνες μετά την αποθεραπεία από την πολυεστιακή 
διόρθωση, έγινε αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης και την ικανότητας να ανταπεξέλθουν σε σειρά από 
καθημερινές δραστηριότητες.

Αποτελέσματα: Από τους 120 συμμετέχοντες, οι 40 δεν είχαν επιλέξει πολυεστιακή πρεσβυωπική διόρθωση, 
ενώ οι 80 υπεβλήθησαν σε πολυεστιακή πρεσβυωπική διόρθωση. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διάφορα στις ηλικίες των δύο ομάδων, ούτε στο φύλο (p<0.05). Χρησιμοποιήθηκαν 5 χαρακτηριστικά για να 
περιγράψουν τη προσωπικότητα: εξωστρέφεια, νευρωτισμός, δεκτικότητα στην εμπειρία, προσήνεια, συνέπεια. 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων παρατηρήθηκαν στα 4 από αυτά, με την ομάδα των 
πολυεστιακών να παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό νευρωτισμού και υψηλότερα ποσοστά σε δεκτικότητα στην 
εμπειρία, προσήνεια και συνέπεια. Το σκορ του βαθμού συνολικής ικανοποίησης ήταν άνω του 88% στην ομάδα 
των πολυεστιακών.

ςυμπεράσματα: Τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη βοηθούν στη κατανόηση των αναγκών- επιθυμιών 
των πρεσβυωπικών ατόμων που αναζητούν χειρουργική διόρθωση. Απώτερος στόχος είναι η βέλτιστη επιλογή 
των υποψηφίων για ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα 
μετεγχειρητικά, με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση του ασθενούς.
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ή εΜπειριΑ ΜΑς Απο τΑ πρΩτΑ 300 περιςτΑτιΚΑ, Με femtosecond-lAser-AssIsted 
cAtArAct surGery (flAcs), ΓιΑ τή διορΘΩςή τοΥ ΚΑτΑρρΑΚτή 

ή/ΚΑι τής πρεςΒΥΩπιΑς Με τριπΛοεςτιΑΚοΥς ενδοφΑΚοΥς ΑΜφΩ

Αντώνιος Αριστείδου1, Μπιλάλ Αλμογραμπί
1Eyerobotica, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας μετά από την τοποθέτηση τριπλοεστιακών ενδοφακών σε μια σειρά 
ασθενών, για τη διόρθωση του καταρράκτη ή/και της πρεσβυωπίας και η παροχή ιδιαίτερων tips στον οφθαλμίατρο 
που έχει να αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά.

Υλικό & Μέθοδος: Κατά την τετραετία 2017-2021 έγινε στην κλινική μας τοποθέτηση 600 τριπλοεστιακών ενδοφακών 
(300 ασθενείς), για την ταυτόχρονη διόρθωση του καταρράκτη ή/και της πρεσβυωπίας. Χρησιμοποιήθηκαν 190 
φακοί Panoptix ( Alcon) και 410 φακοί Finevision (Physiol). Με τη βοήθεια της τεχνολογίας Femtosecond-Laser-
Assisted Cataract Surgery (FLACS), διενεργήθηκαν τα αρχικά στάδια της επέμβασης του φακού και στους δυο 
οφθαλμούς την ίδια μέρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ένθεση των ενδοφακών στο κάθε μάτι διαδοχικά.

Αποτελέσματα: Όλα τα χειρουργεία έγιναν με ακρίβεια και επιτυχία και χωρίς κάποια διεγχειρητική επιπλοκή. 
Επίσης μετεγχειρητικά δεν έγινε ουδεμιά αφαίρεση ενδοφακού. Οι ασθενείς δήλωσαν ευχαριστημένοι σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 95%. Και το υπόλοιπο 5% παρουσίασε κάποια δυσφωτοπικά φαινόμενα, όχι όμως σε σημείο που 
να απαιτηθεί αλλαγή του ενδοφακού.

ςυμπεράσματα: Η μέθοδος FLACS, αποτελεί μια ασφαλή επιλογή για τη διεκπεραίωση μιας επέμβασης 
διαθλαστικής χειρουργικής του φακού και σύμφωνα με τα δεδομένα μας, ειδικά όταν πρόκειται για premium 
ενδοφακούς, αυξάνει κατά πολύ τόσο την επιτυχία της επέμβασης, όσο και την μετεγχειρητική ικανοποίηση των 
ασθενών.
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ςΥςχετιςή τοΥ ΜορφΩτιΚοΥ επιπεδοΥ Με τήν πΥΚνοτήτΑ τοΥ ΚΑτΑρρΑΚτή ΚΑι 
τις ΑνήςΥχιες τΩν ΑςΘενΩν πριν Απο χειροΥρΓειο ΚΑτΑρρΑΚτή

ςεβαστή τσιρώνη, τσερμακιάν τορός, Βικτωρία Καπουράνη, φραγκέσκος Λοϊζου, 
Κωνσταντίνα Μήσιου, ςοφία ντίσιου, παναγιώτα Αποστολίδου, ελένη ψιμενίδου, Αναστασία ςαράφη, 

Θάλεια πανακλερίδου, ελίε φαντέλ
1Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με την πυκνότητα του καταρράκτη και τις ανησυχίες των ασθενών 
πριν από χειρουργείο καταρράκτη

Υλικό & Μέθοδος: Μελετήθηκαν 230 ασθενείς (120 άνδρες και 110 γυναίκες, μέσης ηλικίας 72,1 έτη). Στα πλαίσια 
της προετοιμασίας για χειρουργείο καταρράκτη καταγράφηκε το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών, η πυκνότητα 
του καταρράκτη και οι ανησυχίες τους σε σχέση με το επικείμενο χειρουργείο.

Αποτελέσματα: Απόφοιτοι δημοτικού ήταν το 56,1%, απόφοιτοι γυμνασίου 15,7%, απόφοιτοι λυκείου 17,8% και 
απόφοιτοι σχολών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 10,4%. Η πυκνότητα του καταρράκτη ήταν (+) στο 10,4% 
των ασθενών, (++) στο 50,2 %, (+++) στο 35,3% και (++++) στο 4,1%. Καθόλου ανησυχία για το χειρουργείο είχαν 
το 87%, πολύ λίγη το 6,1%, λίγη το 3,5%, μέτρια το 2,5% και μεγάλη το 0,9%. 

ςυμπεράσματα: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική τάση μείωσης της πυκνότητας του καταρράκτη όσο αυξάνεται 
το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών (ρ=0.022). Μη στατιστικά σημαντική σχέση βρέθηκε μεταξύ μορφωτικού 
επιπέδου και προεγχειρητικής ανησυχίας (ρ=0.423).
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the photostress recovery tIme (psrt) In vArIous oculAr dIseAses

Almaliotis d., Almpanidou s., Karampatakis v.
Laboratory of Experimental Ophthalmology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 

Thessaloniki, Greece

purpose: Photostress recovery time (PSRT) is an objective quantitative measure of macular function. There are 
various diseases affecting central vision, including age-related macular degeneration (AMD), central serous 
retinopathy (CSR), patients with diabetic retinopathy, cystoid macular edema. 

materials and methods: A literature review was conducted with appropriate keywords.

results: Various studies have involved age, and different genetic factors, as impacts on recovery time in 
normal individuals. Prolonged PSRT was seen in patients irrespective of the type of AMD. It can also be 
prolonged in other diseases affecting the macula like diabetes and drug-induced maculopathy. Recovery time 
is more prolonged in cases of ARMD than in diabetic retinopathy as the pathology lies at the level of the 
RPE photoreceptor complex, unlike in diabetic retinopathy, where it is in the inner retinal layers. There was a 
statistically significant prolongation of photostress recovery in the presence of diabetic macular edema, but to a 
less pronounced degree than with AMD or subretinal fluid. Our results also, concerning the use of a new digital 
photostress test which was created within the frame of a research program, are in consistency with the findings 
of other researchers.

conclusions: Photo stress test is a simple, easy to perform test that can be used as a screening tool to detect 
macular dysfunction. The data suggested that delayed PSRT seen in subjects could give valuable clinical insight 
into early changes in various ocular diseases.



128ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

RAPID FIRE PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ΚερΑτοειδής - διΑΘΛΑςτιΚή χειροΥρΓιΚή - ΚΑτΑρρΑΚτής

21/05/2022 | 09:30-10:30 | AmfItrIon I

RF123

ΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ ΑποςΥΜπιεςής ΜετΑ Απο φΑΚοΘρΥψιΑ

ςπυρόπουλος δ., Μπουζίκα π., πατλιάς δ., τυρλής Κ., Αγγελίδης Κ., Βάνης Ζ., Γεωργάλας ή.
A΄Παν/κή Οφθ/κή Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

ςκοπός: Η περιγραφή της διάγνωσης και διαχείρησης αμφιβληστροειδοπάθειας αποσυμπίεσης μετά από 
φακοθρυψία για φακογενές γλαύκωμα. 

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού.

Αποτελέσματα: Άνδρας 83 ετών υποβάλλεται σε φακοθρυψία λόγω φακογενούς γλαυκώματος επί εδάφους 
ψευδοαποφολίδωσης. Η προεγχειρητική ΕΟΠ ήταν 60mmHg. Το χειρουργείο ήταν επιπλεγμένο και ο ασθενής 
μένει άφακος. Η μετεγχειρητική ΕΟΠ ήταν φυσιολογική. Την 3η μετεγχειρητική ημέρα κατά τη βυθοσκόπηση 
παρατηρούνται διάσπαρτες κηλιδώδεις αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή, κάποιες με λευκά κέντρα. Ο έτερος 
οφθαλμός ήταν φυσιολογικός. Ο έλεγχος της γενικής υγείας του ασθενούς (αιματολογικός έλεγχος, triplex καρδιάς, 
καρωτίδων, MRI εγκεφάλου) ήταν αρνητικός και από τη φλουοροαγγειογραφική του εικόνα αποκλείστηκε 
απόφραξη αγγείου και οφθαλμικό ισχαιμικό σύνδρομο, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση αμφιβληστροειδοπάθειας 
από αποσυμπίεση.

ςυμπεράσματα: Η αμφιβληστροειδοπάθεια από αποσυμπίεση εμφανίζεται συχνότερα μετά από αντιγλαυκωματικές 
επεμβάσεις. Μπορεί να εμφανιστεί μετά από χειρουργείο καταρράκτη όταν η μείωση της ΕΟΠ είναι ραγδαία και 
απότομη. Η κλινική της εικόνα ομοιάζει με παθήσεις δυνητικά απειλητικές για την όραση (απόφραξη αγγείου, 
ενδοφθαλμίτιδα) ή και τη ζωή του ασθενούς (σ. Terson), οι οποίες πρέπει να αποκλειστούν. Η πρόγνωση είναι 
καλή, η όραση συνήθως επιστρέφει στο φυσιολογικό και σπάνια χρειάζεται κάποια παρέμβαση (υαλοειδεκτομή 
σε περίπτωση εμμένουσας αιμορραγίας υαλοειδούς).
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ΚερΑτοειδής - διΑΘΛΑςτιΚή χειροΥρΓιΚή - ΚΑτΑρρΑΚτής

21/05/2022 | 09:30-10:30 | AmfItrIon I

RF124

h scheImpfluG πΥΚνοΜετριΑ ΚερΑτοειδοΥς Ως προΓνΩςτιΚο ερΓΑΛειο 
τής οπτιΚής οξΥτήτΑς ςτΑ 5 ετή ΜετΑ Απο descemet memBrAne endothelIAl 

KerAtoplAsty (dmeK) 

νικόλαος Κάππος1, Απόστολος Λαζαρίδης2, Κωνσταντίνα Κουλώτσιου1, Γεώργιος Βλάχος1, 
walter sekundo2, Κωνσταντίνος δρούτσας3

1Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 

2Department of Ophthalmology, Philipps University of Marburg, Germany,
3Επίκουρος Καθηγητής, Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Αθήνα

ςκοπός: Η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων της προεγχειρητικής πυκνομετρίας κερατοειδούς (CD) με την 
μετεγχειρητική οπτική οξύτητα σε διάστημα 5 ετών μετά από ανεπίπλεκτη Descemet membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK).

Μέθοδος και Υλικό: Από ένα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων DMEK, συμπεριελήφθησαν 60 ανεπίπλεκτες περιπτώσεις 
(51 ασθενείς) με ελάχιστο χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης τα 5 έτη. Η CD των διαφόρων κερατοειδικών 
στοιβάδων (πρόσθια, κεντρική, οπίσθια και συνολική) καθώς και ζωνών (0-2 mm, 2-6 mm and 6-10 mm) μετρήθηκε 
με τομογραφία Scheimpflug. Αξιολογήθηκαν επίσης και η πυκνότητα ενδοθηλιακών κυττάρων (ECD), η καλύτερα 
διορθούμενη οπτική οξύτητα (BCVA) και το κεντρικό πάχος κερατοειδούς (CCT). Η προ- και μετεγχειρητική BCVA 
συσχετίστηκε με την προεγχειρητική πυκνομετρία κερατοειδούς. Η διαγνωστική δύναμη αξιολογήθηκε με receiver 
operating characteristic (ROC) analysis.

Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική BCVA ήταν σημαντικά καλύτερη σε κάθε μετεγχειρητική χρονική στιγμή (p < 0.001). 
Η προεγχειρητική ECD και το προεγχειρητικό CCT μειώθηκαν σημαντικά στα 5 έτη (p < 0.001). Μέτριες συσχετίσεις 
παρατηρήθηκαν μεταξύ προεγχειρητικής CD με την προ- και μετεγχειρητική BCVA παρατηρήθηκαν στην πρόσθια και 
κεντρική στοιβάδα των ζωνών 0-2 mm και 2-6 mm. Ασθενέστερες συσχετίσεις σημειώθηκαν στην οπίσθια στοιβάδα 
σε όλες τις ζώνες. Η καλύτερη προγνωστική αξία, που αξιολογήθηκε με ROC analysis σημειώθηκε στη ζώνη  
2-6 mm.

ςυμπεράσματα: H προεγχειρητική CD φαίνεται να συσχετίζεται με τη μετεγχειρητική BCVA σε διάστημα 5 ετών μετα 
από DMEK. Συνεπώς, η έγκαιρη χειρουργική παρέμβαση θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα μετεγχειρητικά 
αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.
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ΑΜφοτεροπΛεΥρο  εντροπιο τοΥ ΑνΩ ΒΛεφΑροΥ ςε ΑνδρΑ 76 ετΩν- 
χειροΥρΓιΚή προςεΓΓιςή

Γαβριηλίδου Α. md, νάκος ή. md, phd, Μηχανετζή Μ.Α. Μd, ςιούλης x. md phd 
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

ςκοπός: Παρουσίαση χειρουργικής προσέγγισης περιστατικού άντρα 76 ετώv με αμφοτερόπλευρο εντρόπιο του 
άνω βλεφάρου, τριχίαση και κερατοπάθεια.

Υλικό & Μέθοδος: Άντρας 76 ετών πάσχων από γλαύκωμα υπό τοπική αγωγή, εξετάστηκε στο Νοσοκομείο 
μας αιτιώμενος δακρύρροια και αίσθημα ξένου σώματος αμφότερων των οφθαλμών έντονα επιδεινούμενο 
τους τελευταίους μήνες. Διαγνώσθηκε αμφοτερόπλευρο  εντρόπιο του άνω βλεφάρου και προγραμματίστηκε 
χειρουργική αποκαταστάση, η οποία πραγματοποιήθηκε με διαχωρισμό του κάθε βλεφάρου σε 2 πέταλα, 
πρόσθιο και οπίσθιο, εκτελώντας  τομή στο ελεύθερο βλεφαρικό χείλος και ένθεση 3 ραμμάτων εκστροφής. 
Ετέθη σε αγωγή με μικτή αντιβιοτική και κορτιζονούχο αλοιφή και θεραπεία για τη συνυπάρχουσα βλεφαρίτιδα. 
Ο ασθενής εξετάσθηκε την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα καθώς και 10 ημέρες και 1 μήνα μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα: Μετά από 1 μήνα υπήρξε πλήρης αποκατάσταση της πάθησης και εξάλειψη της κερατοπάθειας.

ςυμπέρασμα: Η ανωτέρω τεχνική έδωσε ικανοποιητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και βελτίωσε την καθημερινότητα 
του ασθενούς.
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ιδιοπΑΘής φΛεΓΜονΩδής ψεΥδο-οΓΚος ΜιΜοΥΜενος 
δΥςΘΥρεοειδιΚή οφΘΑΛΜοπΑΘειΑ

Αθανασίου Α., χριστοδουλάκη ε., Ζεντελης Μ., Καβρουλάκη δ.
Τμήμα Βλεφάρων/Δακρυίκης Συσκευής/Κόγχου, Οφθαλμολογική Κλινική, 

ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού ιδιοπαθούς φλεγμονώδους ψευδο-όγκου με προσβολή όλων 
των οφθαλμοκινητικών μυών.

Υλικό & Μέθοδος: Άρρεν ασθενής 43 ετών προσήρθε στο Οφθαλμολογικό ΤΕΠ αναφερόμενος πτώση ΑΡ άνω 
βλεράφου, εξόφθαλμου ΑΟ και διπλωπία από 20ημέρου. Κατά την οφθαλμολογική εξέταση διαπιστώθηκαν οπτική 
οξύτητα ΔΟ 10/10 και ΑΟ 7/10, θετικό RAPD ΑΟ με οίδημα οπτικής θηλής ΑΟ, μειωμένη οφθαλμοκινητικότητα ΑΟ 
και εξοφθαλμομέτρηση Hertel 17 ΔΟ/ 20 ΑΟ. Διενεργήθηκε αιματολογικός έλεγχος (fT3/ fT4/ anti-TPO/ anti-TG, 
cANCA/ pANCA, SACE, IgG4, αντισώματα ακετυλοχολίνης, HSV/VZV/CMV), απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφία 
θώρακος, OCT οπτικής θηλής, MRI κόγχων), νευρολογική και ενδοκρινολογική εκτίμηση. Αναδείχθηκαν 
διαταρραχή της λειτουργίας του θυρεοειδή και από την MRI κόγχων εικόνα εξόφθαλμου ΑΟ με πάχυνση των 
εξοφθάλμιων μυών (μόνο γαστέρες) και πίεση του οπτικού νεύρου χωρίς φλεγμονή του οπισθοβολβικού λίπους. 
Έγινε έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής με κορτιζόνη 1gr Χ 1 για 3 ημέρες και έπειτα σταδιακή μείωση αυτής με από 
του στόματος χορήγηση.

Αποτελέσματα: Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση, με οπτική οξύτητα ΔΑΟ 10/10, υποχώρηση του οιδήματος 
οπτικής θηλής ΑΟ εντός του μήνα, υποχώρηση της διπλώπίας και βελτίωση της βλεφαρόπτωσης μετά τον πρώτο 
μήνα. Μετά τη διακοπή της κορτιζόνης και ενώ υπήρχε καλή ρύθμιση του θυρεοειδή με αρνητικά αντισώματα 
(TSI), εμφανίστηκε υποτροπή της συμπτωματολογίας. Επομένως, έγινε εκ νέου έναρξη αγωγής με per os κορτιζόνη 
και μεθοτρεξάτη.

ςυμπεράσματα: Ο ιδιοπαθής φλεγμονώδης ψευδο-όγκος μπορεί να εμφανιστεί με εικόνα ετερόπλευρης πτώσης 
βλεφάρου, εξόφθαλμου, συμπιεστικής οπτικοπάθειας και να μιμείται εικόνα δυσθυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας με 
φλεγμονή όλων των οφθαλμοκινητικών μυών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμη η λήψη βιοψίας.
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conGenItAl ptosIs: wooG’s AdjustABle sutures treAtment

evangelos linardos1, mrs IoAnnA metAxAKI, mr elIAs pAntelIdIs, mr BIjAn BeIGI
1Ophthalmiatreio Drosia, DROSIA, Greece, 

2KENTRIKI KLINIKH ATHENS, ATHENS, GREECE, 
3Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich, UNITED KINGDOM

Aim: To discuss the probable aetiology of an unexpected over correction of congenital ptosis managed with 
Woog’s adjustable technique.(1)

Introduction: ‘Congenital’ ptosis is primarily caused by a developmental dystrophy of the levator muscle resulting 
in a deficiency of striated muscle fibres within it.
However, in approximately 7% of cases, there is an associated levator disinsertion.(2)
In ptosis cases with good levator function, an external levator resection is the procedure of choice as it allows 
identification of the levator disinsertion.
In this case report, we describe a case of congenital ptosis that responded rather unexpectedly to the above 
‘conventional’ surgery.

case report: A 15 year old girl was referred to the Adnexal service at Norfolk and Norwich University Hospital 
for a right sided ptosis.
On examination, she had bilateral ptosis with the right side being more prominent. The right upper lid skin 
crease was also higher (fig 1). Levator function was moderately good bilaterally.
A diagnosis of bilateral congenital ptosis with levator disinsertion, worse on the right was made. 

surgical procedures: 
first 
Anterior approach small levator resection with the release of the aponeurosis horns
post op
Severely over correction (fig 2).

second (one week later)
Surgical lowering of the right upper lid
post op
Still severely overecorrected ( fig 3).
third (one day later)
Levator release on Woog’s adjustable sutures (fig 4)
post op 
one week later 
Still 1 mm higher than the other side(fig 5)
Seven weeks later (after lid massage)
acceptable cosmetic result (fig 6)
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discussion: Despite conventional surgical treatment, our patient developed severe over-correction of her right 
ptosis. This was finally resolved by completely recessing the right levator muscle on a Woog’s adjustable. In 
effect, what had been achieved by the series of operations on the right upper lid was a release  of the levator 
muscle coupled with the division of the aponeurotic horns. It is probable that the levator muscle was functionally 
satisfactory and that the lid was held in a ptotic position by a ‘tight’ aponeurosis. This was released when the 
horns were divided allowing the healthy levator to pull the eyelid upward unopposed. 

conclusion: A tight aponeurosis band firmly fixed to the medial and lateral orbital wall might be responsible for 
the ptosis in rare occasions. Division of the horns) in the presence of a macroscopically healthy levator muscle 
with good function, might be adequate to correct the ptosis. This will be the treatment plan for the ptosis in the 
fellow eyelid in this patient.

references
1. Woog JJ, Hartstein ME, Hoenig ; Adjustable suture technique for levator recession, Arch. Ophthalmol 1996 
May;114(5): 620-4
2. Surgery of the Eyelid, Orbit and Lacrimal System; American Academy of Ophthalmology, Monograph 8, Vol 
2, page 89
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A cAse report of recurrent epIsodes of perIorBItAl cellulItIs (rpoc) 
And fAcIAl InflAmmAtIon on A BAcKGround of 1e nAsAl extrAnodAl nKt 

cell lymphomA In remIssIon

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom

purpose: To discuss the cause and management of a 53-year-old British origin male patient, with recurrent 
episodes of periorbital and facial inflammation, within a period of 12-18 months, on a background of 1E 
nasal extranodal NKT cell Lymphoma in remission, who has been successfully treated with a revision FESS and 
modified Lothrop surgery.

methods: A single case study and review of literature

results: A multidisciplinary approach, continuous clinical assessment and investigation have been obtained in 
this case in order to identify the cause of the RPOC and facial inflammation recurrent episodes.The cause of 
RPOC and recurrent facial inflammation was mucocele in the right supraorbital cell and osteosis of the drainage 
pathway of that particular cell. The patient has undergone surgical treatment with revision FESS and modified 
Lothrop.Four months postoperatively the patient is asymptomatic.

conclusion: Although periorbital cellulitis is a commonly encountered and treatable condition, recurrent 
periorbital cellulitis is rare and may be challenging to manage. In this case, the cause of recurrence varied, but 
the resolution was achieved by identifying the underlying cause through continuous clinical reassessment in a 
multidisciplinary background and by appropriate medical and surgical management.
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lower eyelId conjunctIvAl AmyloIdosIs: A cAse report

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom

purpose: To describe the case of a 37-year-old Bangladeshi origin female patient, with unilateral lesions located 
in the lower eyelid conjunctiva, elevated, well-defined, yellowish, combined with destabilized eyelids, whose 
biopsy demonstrated the hallmarks of amyloid.

methods: Incisional biopsy of the lesions was performed, and the histological examination confirmed conjunctival 
amyloidosis.The patient has been referred to the National Amyloidosis Centre for further investigation in order 
to exclude systemic disease.

results: A case of localised AL amyloidosis of the right lower lid and conjunctiva was confirmed on histology. 
No evidence of systemic amyloidosis.Localised AL amyloidosis results from local excessive monoclonal light 
chain production usually from a local plasma cell clone. Although the patient isn’t at risk of developing systemic 
amyloidosis, there is a possibility of local spread which can occasionally infiltrate ocular muscle and orbit in which 
case treatment would be indicated. There is a chance of recurrence too after removal. The management of 
localised amyloidosis is symptomatic and may require surgical removal if indicated. In this case, a decision has 
to be made for conservative treatment and close observation.

conclusion: Amyloidosis of the conjunctiva is a rare entity that is typically benign.Identification early on is difficult 
as the characteristic waxy yellow or red lesions which bleed do not appear till later in their clinical course.A 
biopsy is indicated to rule out malignancy.Systemic examination and investigations are required to rule out both 
systemic amyloid and also neoplastic plasma cell disease.The mainstay of treatment appears to be lubricants 
and steroids to control symptoms. Surgical intervention has proved controversial due to the risk of recurrence and 
haemorrhage.Monitoring for secondary glaucoma is recommended as the amyloid deposits can infiltrate the 
trabecular meshwork. Secondary glaucoma in these cases responds poorly to medical treatment, and surgery 
may be tentatively used as in refractive cases, but there is not much evidence to support this approach.
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perIoculAr Burns:A lItterAture revIew of clAssIfIcAtIon, mAnAGement 
protocols And outcomes of treAtment

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom, 
2Chelsea & Westminster Hopsitals, London, United Kingdom

Introduction: More than two-thirds of facial burns involve the eye or periocular area and 7.5-27% of all patients 
treated for burns have ocular involvement. 84% of these are due to chemicals and 16% due to thermal injury. 
Reflex blinking of eyelids, bell’s phenomenon, in response to heat and smoke and protective movements of 
arms and head, usually protects the cornea and eyelid margins. Frequent ocular injuries seen as a result of 
facial burns include lid burns, corneal burns, foreign bodies, abrasions, perforations, and contracture leading to 
ectropion. Because of the life-threatening nature of severe burn injuries to the face and the associated massive 
swelling of eyelids, ocular injuries may not be noticed early and treatment may be delayed. Appropriate early 
intervention can have a significant effect on the final outcome for the burn patient. Permanent visual impairment 
is rare if prompt management is done. Superficial lid burns usually heal spontaneously and can be managed 
conservatively with ophthalmic antibiotic ointments, artificial tears. However, in deeper burns, early surgical 
intervention in the form of eschar debridement or release of contracted lids and resurfacing defects with split 
skin grafts can prevent secondary corneal damage. This poster is a review of the current literature regarding the 
principles of classification, management protocols of acute ocular and periocular burns and the role of burn and 
oculoplastic surgeon involved in their care. 

classification: Eyelid burns are classified depending on how deep and severe they penetrate the skin’s surface. 
Two major classification schemes for corneal burns are the Roper-Hall (modified Hughes) classification  and 
the Dua classification. The Roper-Hall classification is based on the degree of corneal involvement and limbal 
ischemia. The Dua classification is based on an estimate of limbal involvement (in clock hours) and the percentage 
of conjunctival involvement. In a randomized controlled trial of acute burns, the Dua classification was found 
to be superior to the Roper-Hall in predicting outcome in severe burns. However, both classification schemes 
are commonly employed in daily practice. A reliable system to address eyelid injuries, the System for peri-ocular 
trauma classification for peri-ocular injuries (SPOT), has taken into account the periocular soft tissue injuries i.e., 
upper eyelid, lower eyelid, medial and lateral canthus injuries, based on observed clinico-anatomical patterns of 
eyelid injuries. This classification scheme provides guidance for ophthalmic and facial reconstructive surgeons to 
provide optimal outcomes in eyelid injuries. Based on the classification scheme and review of existing literature, 
an algorithm is presented to facilitate repair and reconstruction.
Recommended Treatment: While there is variability in treatment strategies of chemical burns, most authors 
recommended a graded approach depending on the severity of injury. Mild burns (Roper-Hall grade I) 
respond well to medical treatments and lubrication, while more severe burns necessitate more intensive 
medical therapies and surgery. Below is a paradigm for the initial treatment of chemical injury based on 
the Roper-Hall grade of injury.

conclusion: The goal in management of periorbital burns is preservation of vision, prevention of future 
complications and restoration of an acceptable aesthetic outcome. Total visual loss is thankfully rare, but early 
ophthalmology intervention is vital given the evidence of corneal damage as a brief therapeutic window exists. 
The final outcome of an eye burn depends on the cause of the burn, the depth of the injury, which 
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structure (s) of the eye were involved, whether other parts of the body were burned, and the development 
of complications. With eye burns of any type, close follow-up care is important during the first several 
weeks to prevent scarring, exposure keratitis and other squeal of ocular and periocular burns. Primary 
prevention and patient counselling on proper eye protection, first aid measures, and initial management 
is essential because most of the ophthalmic complications can be avoided with these measures. 
The medical team working in the burn casualty must emphasis on the first aid measures in all facial burn 
patients like irrigation of the eyes, trimming of the charred eyelashes, use of artificial tears, padding of the eyes, 
and topical antibiotics. A thorough ophthalmological examination in the first 24 hours of burn injury must be 
made mandatory. Consequent eye examinations must be made to look for any adverse consequences and 
any intervention made as early as possible to prevent adverse outcomes in these patients.Classification systems 
are necessary in order to provide a framework in which to scientifically study the aetiology, pathogenesis, and 
treatment of diseases in an orderly fashion. Based on classification schemes the ophthalmic, oculoplastic and 
facial reconstructive surgeons will be guided to provide optimal outcomes in eyelid injuries in order to facilitate 
repair and reconstruction.
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BIlAterAl orBItAl-crAnIo nf  type I: 2 rAre cAses presentAtIon

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom, 
2Chelsea & Westminster Hopsitals, London, United Kingdom

Introduction: Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a fairly frequent (1 in 3000 live births), autosomal dominant, 
neurocutaneous disorder that has considerable clinical variability.  In orbitocranio NF1 (OCNF), which occurs in 
1–22% of patients, NFs may cause progressive, disfiguring tumours of the orbital, facial, and temporal areas. In 
this presentation, we report  the experience with clinical observation and  surgical management of  rare bilateral 
OCNF, in  two patients  (2:162) seen at Chelsea & Westminster Hospital.

method: Patients  diagnosed with NF1 were identified  and medical records reviewed for demographic data, 
ophthalmologic examinations, surgical interventions and procedure outcome to create a retrospective, non 
comparative case series of patients with bilateral OCNF seen at one medical centre over a 10-year period.

result: Two patients with bilateral OCNF  have been identified  in a total of 162 cases with NF1. A 33yo man 
with extensive soft tissue infiltration (mass lesions) involving the face and anterior-superior scalp and neck, ovoid 
mass posterior to the spinous process of C2, infiltration of the para pharyngeal spaces partially compressing 
the oropharynx, bilateral orbital involvement with small calcified globe on the left side and sphenoid wing 
dysplasia, asymmetry of the skull vault with relative thinning on the left hemisphere.He had several previous 
surgeries on both his eyelids, as far as cataract surgery and NF debulking from forehead and orbits. His current 
visual acuity is 6/18 in the right eye and no perception of light in the left. A 15 yo female with generalized 
NF1, positive family history of NF1 (father) and NF 1 mutation positive (nonsense mutation exon 27a).Severe 
bilateral plexiform neurofibromatous changes involving orbits, forehead and periorbital regions more marked 
on the right. Right sided extension in pterygopalatine fossa, infraorbital canal and foramen ovale.Plexiform 
neurofibroma left hemi-tongue, right sphenoid wing dysplasia, multiple foci of abnormal signal intensity involving 
right cerebellar hemisphere, brain stem globus palladi and thalami. Long term swallowing problems with high 
arched palate, small stature, longstanding cervicothoracic scollosis. Severe visual impairment with glaucoma 
and bilateral cataracts (left removed). She had previous extensive orbital surgery(metal construction of the right 
orbital wall and roof),  face and NF debulking.

conclusion: Unilateral sphenoid wing dysplasia is one of the features of NF-1, but severe bilateral plexiform 
neurofibromatous changes involving orbits, forehead and periorbital regions in the same patient are very 
rare. (1:35 in the largest series  to date). Patients with bilateral OCNF often require multiple procedures to 
preserve vision, prevent additional disfigurement and achieve cosmetic  rehabilitation. Patients need regular 
ophthalmological monitoring given the potential for progressive visual and cosmetic consequences.
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φΑΚοΘρΥψιΑ ενΑντι φΑΚοΘρΥψιΑς/τρΑΜπεΚοΥΛεΚτοΜής ΓιΑ τήν 
ΑντιΜετΩπιςή τοΥ πρΩτοπΑΘοΥς ΓΛΑΥΚΩΜΑτος Ανοιχτής ΓΩνιΑς (πΓΑΓ) 

ποΥ ςΥνΥπΑρχει Με ΚΑτΑρρΑΚτή 

Αθανάσιος Καλιαρντάς1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα

ςκοπός: Η αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων σε ασθενείς με ΠΓΑΓ και ενδοφθάλμια πίεση κοντά στην  
«πίεση στόχο»  και συνυπάρχοντα καταρράκτη, που αντιμετωπίσθηκαν με χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας, 
είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με τραμπεκουλεκτομή.

Μέθοδος: Οι συμμετέχοντες σε αυτή την αναδρομική μελέτη ήταν 52 ασθενείς (52 οφθαλμοί) με διάγνωση 
ΠΓΑΓ και συνυπάρχοντα καταρράκτη. Υποβλήθηκαν χωρίς προβλήματα είτε σε εγχείρηση φακοθρυψίας μόνον 
(27 ασθενείς), είτε σε συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας/τραμπεκουλεκτομής (25 ασθενείς)  για 24 μήνες 
παρακολούθηση μετά το χειρουργείο. Έγινε καταγραφή της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) και η ανάγκη για 
αντιγλαυκωματική αγωγή πριν και μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Αποτελέσματα: Υπήρχε μια στατιστικά σημαντική μείωση της ΕΟΠ καθόλη τη μετεγχειρητική παρακολούθηση 
των 24 μηνών (P < 0,001) και στις 2 ομάδες. Τον 24ο μήνα οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά ως προς την 
ΕΟΠ και τον αριθμό των αντιγλαυκωματικών φαρμάκων (ΕΟΠ:14,3 +-14mmHg και 13,1+-1,2mmHg και αριθμός 
φαρμάκων 1.22 +-0,93 και 1,84+-0,69 αντίστοιχα).

ςυμπεράσματα: Και οι δύο χειρουργικές προσεγγίσεις βρέθηκαν αποτελεσματικές στη διαχείριση του ΠΓΑΓ με 
συνυπάρχοντα καταρράκτη, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση στην ΕΟΠ και στην ανάγκη αντιγλαυκωματικών 
φαρμάκων μετεγχειρητικά στο διάστημα παρακολούθησης 24 μηνών.
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ερπήτιΚή ρΑΓοειδιτιδΑ ή ςΥνδροΜο uGh; πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ

Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης1, δημήτριος Γιαννούλης1, Αικατερίνη Γιαννουκάκη1, 
Θεοφάνης παππάς1, φώτιος τοπούζης1

1A’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού πρόσθιας ραγοειδίτιδας και δευτεροπαθούς γλαυκώματος και 
η περιγραφή της διαγνωστικής προσέγγισης και αντιμετώπισής του. 
Υλικό & Μέθοδος: Άνδρας 79 ετών παραπέμφθηκε στα επείγοντα λόγω μη ελεγχόμενης ενδοφθάλμιας πίεσης 
(ΕΟΠ) στο δεξιό οφθαλμό (ΔΟ). Ο ασθενής ανέφερε ιστορικό ερπητικής ραγοειδίτιδας με συνοδό υπερτονία στο 
ΔΟ από διμήνου υπό αγωγή. Κατά την κλινική εξέταση παρουσίαζε οπτική οξύτητα 3/10, φλεγμονή στον πρόσθιο 
θάλαμο (ΠΘ) (3+ κύτταρα), ατροφίες της ίριδας και ΕΟΠ 45 mmHg, ενώ υπήρχε ενδοφακός τύπου one-piece στο 
sulcus. Αποφασίστηκε περαιτέρω διερεύνηση της φλεγμονής με εργαστηριακό έλεγχο (PCR υδατοειδούς υγρού) και 
αντιμετώπιση της εμμένουσας υπερτονίας.

Αποτελέσματα:  Ο έλεγχος του υδατοειδούς υγρού με PCR ήταν αρνητικός για παρουσία HSV, VZV και CMV. Με βάση 
την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου Uveitis Glaucoma Hyphema 
(UGH) και πραγματοποιήθηκε ένθεση Ahmed Glaucoma Valve για ρύθμιση της υψηλής ΕΟΠ. Η μετεγχειρητική πορεία 
του ασθενούς ήταν ομαλή και χωρίς επιπλοκές. Στον τελευταίο επανέλεγχο (6 μήνες μετά την ένθεση της βαλβίδας) η 
ΕΟΠ στο ΔΟ ήταν ρυθμισμένη (7 mmHg) με περιορισμό της φλεγμονής του ΠΘ (1+ κύτταρα).

ςυμπεράσματα: Το σύνδρομο UGH είναι μια σπάνια επιπλοκή σχετιζόμενη με επέμβαση καταρράκτη. Η λεπτομερής 
διερεύνηση, όπως περιγράφεται στο περιστατικό μας, είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των διαφοροδιαγνωστικών 
προκλήσεων και την ορθή διάγνωση του συνδρόμου. 
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surGIcAl revIsIon of fAIled trABeculectomy wIth mItomycIn c 
AuGmentAtIon In A younG femAle pAtIent

md, phd chrysavgi pappa1, md, msc, phd, postdoc dimitrios Kalogeropoulos1, 
professor chris Kalogeropoulos1

1University of Ioannina (Greece), School of Health Sciences, Faculty of Medicine

Aim: To present the surgical intervention subsequent to an existing failed trabeculectomy (TRAB) in a young 
patient.

material and method: The term TRAB revision refers to any subsequent surgical intervention to an existing 
trabeculectomy. In most cases, it is used to describe resurgery for failure of TRAB, as defined by insufficient 
intraocular pressure (IOP) control. Revision may also be carried out for unsafe, uncomfortable or leaking blebs. 
Our case features a 40-year-old lady with a failed left eye TRAB due to extensive scarring and fibrosis of the 
scleral and conjunctival tissue. Approximately a year after the first surgery, and after two attempts of needling 
with 5-fluorouracil (5-FU), the IOP was not adequately controlled (higher than 35 mmHg) and a TRAB revision 
with Mitomycin-C (MMC) was decided to prevent further glaucomatous changes of the optic nerve. TRAB 
revision was combined with phacoemulsification with intraocular lens implantation.

results: Post-operative follow-up on day one revealed a good bleb together with a good anterior chamber 
depth. IOP was 14 mmHg. On the two-month follow-up the IOP remains well-controlled without any topical 
antiglaucoma medications.

conclusions: Filtration failure is a common problem after antiglaucoma surgery, and TRAB revision with 
MMC appears to be a useful tool in the management of glaucoma in such cases. Although it is a safe, and 
straightforward procedure that can restore filtering function, it may be surgical demanding and calls for a strict 
follow-up to prevent potential post-operative complications, such as hypotony.
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trABex+: ΑποτεΛεςΜΑτΑ διετιΑς ςε ΑςΘενεις Με πρΩτοπΑΘες ΓΛΑΥΚΩΜΑ 
ΑνοιΚτής ΓΩνιΑς

Γουργούλη ι.1, ςπαή ς.1, Καραγιάννη Α.1, Κοντοπάνος Γ.1, Αθανασοπούλου Μ.1
1Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ, Αθήνα

ςκοπός: Στόχος της προοπτικής μελέτης μας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης της ελάχιστα 
επεμβατικής συσκευής TrabEx+ σε ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΓ) κατά το χρονικό 
διάστημα δύο ετών.

Υλικό & Μέθοδος: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ΠΓΑΓ μη ανταποκρινόμενοι  στη φαρμακευτική 
αγωγή και με παθολογικά οπτικά πεδία. Η κλινική εξέταση συμπεριλάμβανε βιομικροσκοπία στη σχισμοειδή 
λυχνία, βυθοσκόπηση, καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα και μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) με 
τονόμετρο Goldmann. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση OCT-RNFL και οπτικά πεδία. Η εφαρμογή  του 
TrabEx+αποτέλεσε την πρώτη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση του ΠΓΑΓ σε όλους τους ασθενείς.

Αποτελέσματα: 50 οφθαλμοί από 42 ασθενείς με ΠΓΑΓ (75±12 έτη, 20 άρρενες) εκτιμήθηκαν. Οι 23 οφθαλμοί ήταν 
ψευδοφακικοί, ενώ οι 27 οφθαλμοί ήταν έμφακοι. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες (21±5 
mmHg vs. 23±4 mmHg). Στους έμφακους οφθαλμούς η εφαρμογή του TrabEx+ δε συνδυάστηκε με αφαίρεση του 
καταρράκτη, καθότι η φακοθρυψία προκαλεί μείωση της ΕΟΠ και δρα ως συγχυτικός παράγοντας.
Η χρήση του TrabEx+ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ΕΟΠ την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα (κατά 11.2 
mmHg) και τη διατήρηση της μείωσης μετά από ένα μήνα (κατά 8.2 mmHg), τρεις μήνες (κατά 7.3 mmHg), έξι 
μήνες (κατά 7.4 mmHg), ένα χρόνο(κατά 7.3 mmHg), δεκαοκτώ μήνες (κατά 6.8 mmHg) και δύο χρόνια (κατά 
6.7mmHg). Επίσης, μετεγχειρητικά μειώθηκε στατιστικά σημαντικά ο αριθμός των αντιγλαυκωματικών φαρμάκων 
που συνέχισαν να χρησιμοποιούν οι ασθενείς (3 vs. 1.5, P<0.01). Όσον αφορά τις επιπλοκές, σε 11 από τα 50 
περιστατικά παρατηρήθηκε ήπια αιμορραγία διεγχειρητικά και σε 9 από τους 50 οφθαλμούς ανευρέθη ύφαιμα 
μετεγχειρητικά. Δεν σημειώθηκαν σημαντικές δι- ή μετεγχειρητικές επιπλοκές.
 
ςυμπεράσματα:  Η χρήση του TrabEx+ είναι συνδεδεμένη με μία σημαντική μείωση τόσο στην ΕΟΠ όσο και στην 
φαρμακευτική αγωγή και παρέχει άμεσα και σταθερά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Συνεπώς, η ελάχιστα 
επεμβατική συσκευή TrabEx+ αποτελεί μία  ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική για τη θεραπείας του γλαυκώματος. 
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surGIcAl mAnAGement of An extensIvely encysted BleB followInG 
trABeculectomy

md, phd chrysavgi pappa1, md, msc, phd, postdoc dimitrios Kalogeropoulos1, 
professor chris Kalogeropoulos1

1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina, 
Greece

Aim: To present the surgical reconstruction of the architecture of an encysted bleb after a glaucoma surgery.

material and method: We retrospectively analyzed the medical records of a 75-year-old Caucasian male 
patient who ended up with an encysted bleb approximately one month after a trabeculectomy of his right eye. 
This eye was his only eye, as the fellow eye was blind. Despite the needling with 5-fluorouracil (5-FU), intraocular 
pressure (IOP) climbed up to 40mmHg. Consequently, it was decided to surgically repair the dysfunctional bleb 
by removing the pathologically encysted tissues. Intraoperatively, it was found the scleral flap was functional 
with sufficient flow.

results: Twelve-month follow-up on revealed a good bleb together with a good anterior chamber depth. 
Snellen visual acuity was 7/10 and IOP was 14 mmHg without any topical antiglaucoma medications. 
Phacoemulsification surgery was conducted afterwards to further improve the visual outcome.

conclusions: Bleb dysfunction constitutes a late complication following glaucoma filtration surgery. Over-filtering, 
thinning and encysted blebs can cause hypotony, leak and corneal dellen. Herein, we describe the successful 
surgical management of an extensively encysted bleb.
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ΑςΘενής Με φΛεΓΜονή διήΘήτιΚής φΥςΑΛιδΑς ενΑ χρονο ΜετΑ τήν επεΜΒΑςή 
τρΑΜπεΚοΥΛεΚτοΜής

ευστάθιος Γεωργόπουλος1, dr. τίνα ξηρού1, dr. ήλίας Γκίζης1, dr. Βασιλική ξηρού1, 
dr. Αλέξανδρος παπαδόπουλος1

1 «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» ΝΕΕΣ, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Οι φλεγμονές που σχετίζονται με τη διηθητική φυσαλίδα μετά από επέμβαση τραμπεκουλεκτομής, 
αποτελούν συχνό πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν τόσο οι γενικοί οφθαλμίατροι, όσο και οι 
ειδικοί στο γλαύκωμα. Αυτές μπορούν να αναπτυχθούν μέρες ή και χρόνια μετά την επέμβαση και συχνά μπορούν 
να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες, όπως η μόνιμη απώλεια όρασης. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε 
ένα ενδιαφέρον περιστατικό φλεγμονής της διηθητικής φυσαλίδας.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 64 ετών, με ιστορικό επέμβασης τραμπεκουλεκτομής προ έτους, προσήλθε στη κλινική 
μας αιτιώμενος παχύρευστες βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από 48ώρου. Αναφέρει επίσης «έντονη δακρύρροια» 
από εβδομάδας, η οποία μετά τη κλινική μας εξέταση απεδείχθη ότι επρόκειτο για εκροή υδατοειδούς υγρού 
από τη διηθητική φυσαλίδα. Κατά τη λοιπή κλινική εξέταση, διαπιστώθηκε έντονη ερυθρότητα επιπεφυκότα με 
λευκή φυσαλίδα, εκροή πυώδους – πρασινόχρωου υλικού από τη φυσαλίδα, Tyndal (+) και Seidel (+). Η οπτική 
οξύτητα στον πάσχοντα οφθαλμό ήταν ΑΚΧ. Από τη βυθοσκόπηση και τη διενέργεια υπερήχου δεν διαπιστώθηκε 
συμμετοχή του υαλοειδούς. Έτσι, τέθηκε η διάγνωση φλεγμονής της διηθητικής φυσαλίδας σταδίου Ι-ΙΙ. Ο ασθενής 
ετέθη άμεσα σε τοπική και συστηματική αντιβιοτική αγωγή, κυκλοπληγία και αυτόλογο ορό.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση της κλινικής του εικόνας, με μείωση του άλγους και των 
εκκρίσεων, ενώ 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας έλαβε εξιτήριο με πλήρη ύφεση της ερυθρότητας και των 
εκκρίσεων.

ςυμπεράσματα: Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αντιγλαυκωματική επέμβαση πρέπει να αναζητούνται 
πρώιμα σημεία φλεγμονής της διηθητικής φυσαλίδας, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι κρίσιμες για 
την τελική έκβαση της όρασης του ασθενούς.  
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5 ετής πΑρΑΚοΛοΥΘήςή ΑςΘενοΥς Με ΜονοπΛεΥρες ΑιΜορρΑΓιες οπτιΚοΥ 
διςΚοΥ Με oct- ΑΓΓειοΓρΑφιΑ ΚΑι οπτιΚΑ πεδιΑ

τατιάνα τζιώλα, ιωάννης Κάσσος, ειρήνη Μπραζιτίκου, Άννα δαστιρίδου, νικόλαος Ζιάκας
1Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου

εισαγωγή: Στο παρόν περιστατικό προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημασία της OCT-αγγειογραφίας (OCTA) 
ως εργαλείο για την παρακολούθηση ασθενών με γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης όπως προκύπτει από τη 
συσχέτιση ανατομικών αλλοιώσεων που παρατηρήθηκαν σε αυτήν και λειτουργικών ελλειμμάτων όρασης που 
επιβεβαιώνονται από τα οπτικά πεδία. Επίσης δίνουμε έμφαση στη σωστή καταγραφή των αιμορραγιών οπτικής 
θηλής οι οποίες μπορεί να αποτελούν δείγμα παρελθοντικής βλάβης ή προπομπό της μελλοντικής εξέλιξης του 
γλαυκώματος.

περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 58 ετών, με ατομικό ιστορικό θρομβοφιλίας και μηνιγγιώματος εγκεφάλου 
προσήλθε στο ιατρείο προ 5ετίας αιτιώμενη προοδευτική μείωση της όρασης άμφω από μηνών. Κατά την κλινική 
εξέταση η βέλτιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση βρέθηκε να είναι 10/10 σε δεξιό οφθαλμό (ΔΟ) και  9/10 
σε αριστερό οφθαλμό (ΑΟ) με ενδοφθάλμια πίεση 14mmHg άμφω, Κατά τη βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση 
παρατηρήθηκαν μεγάλες θηλές, με μεγάλες και βαθιές κοιλάνσεις (0.8 άμφω) καθώς και δυο σφηνοειδείς 
αιμορραγίες στην οπτική θηλή ΔO, ανώτερα και κατώτερα ενώ συνοδός απεικονιστικός έλεγχος με OCT ανέδειξε 
ανώτερη λέπτυνση της στιβάδας των νευρικών ινών αμφιβληστροειδούς (RNFL) η οποία αντιστοιχησε και σε 
λειτουργική έκπτωση της όρασης όπως απεικονίζεται στα οπτικά πεδία. Επίσης η εξέταση με OCTΑ ανέδειξε 
σφηνοειδέις ζώνες ισχαμίας στο επίπεδο των ακτινωτών περιθηλαίων τριχοειδών (RPC). Τέθηκε σε αγωγή με 
Βηματοπρόστη άμφω και κατά τη διάρκεια της πενταετούς παρακολούθησης οι ενδοφθάλμιες πιέσεις παρέμειναν 
σε αποδεκτά όρια άμφω και στην OCTA παρατηρήθηκε εμφάνιση σφηνοειδούς ισχαιμικής ζώνης κατώτερα σε 
ΔΟ η οποία προηγήθηκε της εμφάνισης αντίστοιχης λέπτυνσης σε RNFL κάτι που έχει προηγούμενα αποδειχθεί και 
βιβλιογραφικά. 

ςυζήτηση - Κλινική ςημασία: Με την παρουσίαση του παρόντος περιστατικού δίνεται έμφαση στη χρήση της 
OCTA σε ασθενείς με γλαύκωμα και ιδιαίτερα με αιμορραγίες οπτικής θηλής η οποία μπορεί να καταδείξει εξέλιξη 
της νόσου προ της εμφάνισης κλινικών σημείων στη βυθοσκόπηση και στην OCT.
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ΜειΩςή ορΑςεΩς ςε ΥποτροπιΑΖοΥςΑ ερπήτιΚή ρΑΓοειδιτιδΑ

δήμητρα Αντωνοπούλου1, Αναστασία Καραγιάννη1, ιωάννα Γουργούλη1, ςοφία ςπαή1

1ΓΝΑ  Σισμανόγλειο-Αμ.φλέμιγκ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με μείωση οράσεως λόγω υποτροπιάζουσας ερπητικής ραγοειδίτιδας.

Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 83 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω μείωσης οπτικής οξύτητας στον ΑΟ.Απο 
το ατομικό ιστορικό προκύπτει χειρουργική εξαίρεση καταρράκτη και γωνιοτομή ΑΟ προ 3ετίας.Αναφέρεται μέγιστη 
ενδοφθάλμια πίεση ΔΟ 14mmHg και ΑΟ 27mmHg. Η ασθενής λάμβανε τοπικά κορτικοειδή και αντιγλαυκωματική 
αγωγή αναστολέα καρβονικής ανυδράσης σε συνδυασμό με αγωνιστή α2 αδρενεργικού υποδοχέα στον 
ΑΟ.Υπεβλήθη σε ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο που περιελάμβανε μέτρηση οπτικής οξύτητας,εξέταση στην 
σχισμοειδή λυχνία,μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης,γωνιοσκοπία και βυθοσκόπηση.Επιπλέον,εστάλη πλήρης 
εργαστηριακός έλεγχος για διερεύνηση αυτοάνοσων νοσημάτων,οξείων και υποξείων λοιμώξεων.

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα στον ΔΟ ήταν 5/10 cc  και ΑΚΧ  στον ΑΟ χωρίς διόρθωση.Κατά την εξέταση 
στην σχισμοειδή λυχνία ανευρέθηκε στον ΑΟ οίδημα κερατοειδούς,κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο και κόρη σε 
μέση μυδρίαση.Η ενδοφθάλμια πίεση στον ΔΟ ήταν 15mmHg και στον ΑΟ ήταν 58mmH.Η βυθοσκόπηση ήταν 
δυσχερής στον ΑΟ.Στον ΔΟ  ανευρέθηκε πυρηνικός κατταράκτης.Οι ορολογικές εξετάσεις αίματος ανέδειξαν θετικά 
αντισώματα για CMV (IgG) και HSV-1 (IgG). Η ασθενής ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην συστηματική χορήγηση 
p.o αντιικής αγωγής,μεθυλπρεδνιζολόνης και αναστολέα ενζύμου καρβονικής ανυδράσης, με προοδευτική 
μείωση. Επιπλέον,χορηγήθηκαν τοπικά κολλύρια αντιγλαυκωματικής αγωγής σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη.
Προοδευτικά παρατηρήθηκε στον ΑΟ βελτίωση της οπτικής οξύτητας,μείωση της φλεγμονής στον πρόσθιο θάλαμο 
και της υαλίτιδας.

ςυμπέρασμα: Το ραγοειδικό γλαύκωμα είναι μια πολύ σοβαρή αιτία οφθαλμικής υπερτονίας, όπου εάν δεν 
αντιμετωπιστεί ορθά και έγκαιρα οδηγεί σε υποτροπιάζουσες και μη αναστρέψιμες βλάβες.
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ΜεΛετή τής ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑς τής ΓΩνιοτοΜιΑς ςε χρονιο ΓΛΑΥΚΩΜΑ 
ΑνοιΚτής ΓΩνιΑς Με ΥπερήχήτιΚή ΒιοΜιΚροςΚοπιςή

Αντώνιος Μανωλάκης1, δήμητρα οικονόμου1, πέτκο χρηστώφ1, Αλεξία ρήση-Κοζιώνα1,  
ιωάννης Θεοφανόπουλος1, δημήτριος Αλωνιστιώτης1

1Π.Γ.Ν. Αττικό, Περιστέρι, Ελλάδα

ςκοπός: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της επέμβασης γωνιοτομίας με έγχυση / αναρρόφηση (Trabex®, Erghani) 
σε ασθενείς με χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΧΓΑΓ) με υπερηχητική βιομικροσκόπηση (ultrasound biomicroscopy, 
UBM) ως προς την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ).

Υλικό-Μέθοδοι: 12 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γωνιοτομία μελετήθηκαν με UBM ως προς την μετεγχειρητική εικόνα 
του διηθητικού ηθμού (trabeculum, ΔΗ), σε σχέση με την μείωση της ΕΟΠ, 1 μήνα και 6 μήνες μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα: Από τους 12 ασθενείς, σε 7 καταγράφηκε σαφής, εκτεταμένη αφαίρεση ιστού στην γωνία, με μέση μείωση 
από την προεγχειρητική ΕΟΠ (20,1mmHg) κατά 25% τον πρώτο μήνα (15,1mmHg) και 24% τον έκτο (15,2mmHg). Σε 
5/14 ασθενείς που δεν απεικονίστηκε ικανοποιητική αφαίρεση ιστού, η ΕΟΠ (21,2mmHg) μειώθηκε κατά 16% τον 
πρώτο μήνα (17,9mmHg) κατά μέσο όρο και κατά 14% τον έκτο (18,3mmHg). 

ςυμπεράσματα: Η μετεγχειρητική μελέτη με UBM μπορεί να αναδείξει την επιτυχημένη αφαίρεση ιστού από τον ΔΗ στην 
γωνιοτομία, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση της ΕΟΠ. Στους ασθενείς χωρίς απεικονιστική επιτυχία φαίνεται παρόλα 
αυτά ότι μειώνεται η ΕΟΠ, λιγότερο σε σχέση με την πρώτη ομάδα και ίσως με χειρότερα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα.
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δήΜιοΥρΓιΑ ΜιΚροΥ εΥροΥς τοΜής ειςοδοΥ Με χρήςή ΛοΓιςΜιΚοΥ cIrcle ΓιΑ 
τή διΑχειριςή τής ΑπΩΛειΑς ΑνΑρροφήςής ΚΑτΑ τήν τεχνιΚή smIle 

(smAll-IncIsIon lentIcule extrActIon)

δημήτριος Λιακόπουλος1, Μιχαήλ Γρέντζελος1,2,3, vardhaman Kankariya3, Ankita dube3, 
Γεώργιος Κυμιωνής4, ιωάννης παλλήκαρης1

1B.E.M.M.O, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα, 
2Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust, Surrey, UK, 

3Asian Eye Hospital and Laser Institute, Pune, India, 
4Τμήμα Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού απώλειας αναρρόφησης κατά τη διάρκεια της τεχνικής SMILE, η 
διαχείριση του οποίου έγινε με επιτυχία δημιουργώντας μια μικρού εύρους τομής εισόδου με το λογισμικό Circle.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 26 ετών γυναίκα προσήλθε για την διόρθωση του διαθλαστικού της σφάλματος. 
Η τεχνική SMILE επιλέχθηκε και για τους δυο οφθαλμούς. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τομής στην επιφάνεια 
διεπαφής του καλύμματος (cap) στον δεξιό οφθαλμό, σημειώθηκε ασταθής αναρρόφηση με αποτέλεσμα την 
προβολή επιπεφυκότος στην επιφάνεια διεπαφής. Παρόλο που η εφαρμογή femtosecond laser ολοκληρώθηκε, 
η δημιουργία της μικρής τομής εισόδου ήταν ανεπιτυχής. Το λογισμικό Circle χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία 
μιας μικρής τομής εισόδου πλάτους 50° (310° εύρος hinge) αποφεύγοντας τη μετατροπή του καλύμματος (cap) 
σε κρημνό. 

Αποτελέσματα: Η αφαίρεση του  κερατοειδικού φακιδίου (lenticule) πραγματοποιήθηκε μέσω της νέας μικρής τομής 
εισόδου και η διαδικασία ολοκληρώθηκε ανεπίπλεκτα. Η μη διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα ήταν 20/20 την 
πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.

ςυμπέρασμα: Το λογισμικό Circle μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε περίπτωση απώλειας αναρρόφησης στην 
τεχνική SMILE για τη δημιουργία της μικρής τομής εισόδου χωρίς την ανάγκη μετατροπής του καλύμματος (cap) σε 
κρημνό επιτρέποντας την ολοκλήρωση της τεχνικής SMILE.
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χρήςή τής τεχνιΚής smIle ςε ΑςΘενή Με ΥψήΛο ΥποΛειποΜενο διΑΘΛΑςτιΚο 
ςφΑΛΜΑ ΜετΑ Απο φΩτοδιΑΘΛΑςτιΚή ΚερΑτεΚτοΜή (prK)

Μιχαήλ Γρέντζελος1,2,3, δημήτριος Λιακόπουλος1, vardhaman Kankariya3, Ankita dube3, 
Γεώργιος Κυμιωνής4, ιωάννης παλλήκαρης1

1B.E.M.M.O., Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα, 
2Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust, Surrey, UK, 

3Asian Eye Hospital and Laser Institute, Pune, India, 
4Τμήμα Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού διόρθωσης του  υψηλού υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος μετά από 
φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK)με την τεχνική SMILE.

Υλικό & Μέθοδος: Κλινικό περιστατικό.

Αποτελέσματα: Ασθενής 36 ετών υποβλήθηκε σε ανεπίπλεκτη SMILE για την διόρθωση του υπολειπόμενου διαθλαστικού 
σφάλματος δώδεκα έτη μετά την διαθλαστική διόρθωση με PRK. Προεγχειρητικά,η μη διορθωμένη μακρινή οπτική 
οξύτητα (UDVA) ήταν μέτρηση δακτύλων και στους δυο οφθαλμούς. Η διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα (CDVA) 
ήταν 20/20 στον δεξιό οφθαλμό (-4.75 -2.50 x 180) και 20/30 στον αριστερό (-7.50 -1.00 x 160) λόγω αμβλυωπίας. 
Η εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία αποκάλυψε ήπιο νεφέλιο (haze) κερατοειδούς και στους δύο οφθαλμούς. Ένα 
μήνα μετά την διόρθωση με SMILE, η μη διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα ήταν 20/20 στον δεξιό και 20/30 στον 
αριστερό οφθαλμό. Το μετεγχειρητικό νεφέλιο του κερατοειδούς από την επέμβαση PRK μειώθηκε μετά την επέμβαση. 
Κατά τη διάρκεια των 4 ετών παρακολούθησης, η μη διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα παρέμεινε σταθερή και δεν 
παρουσιάστηκαν επιπλοκές.

ςυμπέρασμα: Η τεχνική SMILE θα μπορούσε να είναι μια καλή εναλλακτική προσέγγιση για την διόρθωση υπολειπόμενου 
διαθλαστικού σφάλματος σε ασθενή μετά από επέμβαση PRK.
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ΒιΒΛιοΓρΑφιΚή ΑνΑςΚοπήςή: χρήςιΜοτήτΑ τοΥ oct ςε ΥψήΛΑ 
ΜΥΩπιΚοΥς οφΘΑΛΜοΥς

Αναστάσιος χελάς1, Καθηγητής οφθαλμολογίας χρήστος Καλογερόπουλος2, 
Καθηγητής ιατρικής ςτατιστικής Γρηγόριος τρυψιάνης3, 

Καθηγητής οφθαλμολογίας Βασίλειος Κοζομπόλης4

1Κλινική Alliance Vision, Παρίσι, Γαλλία, 
2Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, 

3Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 
4Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα

ςκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της χρησιμότητας του OCT σε υψηλά 
μυωπικούς οφθαλμούς.

Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, 
ScienceDirect, Google Scholar με χρήση λέξεων κλειδιά high myopia, complication, OCT. Προέκυψαν συνολικά 
2282 αποτελέσματα. Μετά την ανάγνωση των τίτλων και των περιλήψεων επιλέχθηκαν για πλήρη ανασκόπηση 
114 άρθρα.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με υψηλή μυωπία παρουσιάζουν πολυάριθμες επιπλοκές σε επίπεδο προσθίου 
θαλάμου, οπτικού νεύρου, ωχράς κηλίδας και περιφερικού αμφιβληστροειδούς. Το OCT έχει πολλές εφαρμογές σε 
καθένα από τα παραπάνω τμήματα του οφθαλμού. Στους υψηλά μύωπες χρησιμοποιείται ευρέως στη χοριοειδική 
νεοαγγείωση, στο οπίσθιο σταφύλωμα, στη θολωτή ωχροπάθεια, στη ρετινόσχιση και στις μυωπικές οπές της 
ωχράς κηλίδας.

ςυμπεράσματα: Το OCT αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση στη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση 
του οπίσθιου σταφυλώματος, της θολωτής ωχροπάθειας, της ρετινόσχισης και των μυωπικών οπών της ωχράς 
κηλίδας, ενώ η OCT-A ανιχνεύει την χοριοειδική νεοαγγείωση σε ποσοστό άνω του 90%. Το OCT είναι πολύτιμο 
εργαλείο για τη λήψης απόφασης για χειρουργική παρέμβαση στη θολωτή ωχροπάθεια και στην ωχρική 
ρετινόσχιση.
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ή επιδρΑςή τής πΑνδήΜιΑς τοΥ ΚορΩνοϊοΥ ςτήν πΑρΑΚΛινιΚή εΚτιΜήςή 
ενήΛιΚΩν ΑςΘενΩν Απο ΑΛΛες ΚΛινιΚες τοΥ νοςοΚοΜειοΥ ΒοΛοΥ, 

ΜιΑ περιΓρΑφιΚή ςτΑτιςτιΚή 

Μουστερής Γ.1, χαλούλης ς.1,  ςαρρή ε.1,2, τσαούσης Κ.1
1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

 2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Παμμακάριστος»

ςκοπός: Καταγραφή της επίδρασης που είχε η πανδημία στην παραπομπή ασθενών άλλων κλινικών του Νοσοκομείου 
Βόλου για οφθαλμολογική εκτίμηση, στα πλαίσια διερεύνησης/ παρακολούθησης της συστηματικής τους πάθησης.  

Υλικά/Μέθοδοι: Ανατρέξαμε στο αρχείο καταγραφής των νοσηλευομένων ασθενών που παραπέμφθηκαν για εξέταση 
στην οφθαλμολογική κλινική από τον Μάρτιο του 2019 εώς και τον Μάρτιο του 2021 και συμπεριλάβαμε όλους τους 
ενήλικες ασθενείς. Ακολούθως χρησιμοποιώντας ενα υπολογιστικό φύλο Excel τμηματοποιήσαμε τους ασθενείς αυτούς 
ανά μήνα και ανά κλινική. Όσο αναφορά τις κλινικές συμπεριλάβαμε όλες πλην της Παιδιατρικής και εξαγάγαμε 
τα αποτελέσματα μας με κύριο γνώμονα τη σύγκριση κλινικών παθολογικού - χειρουργικού τομέα. Συγκρίναμε τον 
συνολικό αριθμό ασθενών που εξετάσαμε ένα έτος πριν την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας με τον αντίστοιχο μετά 
την έναρξη. Επίσης παρατηρήσαμε ποιων κλινικών οι παραπομπές επηρεάστηκαν περισσότερο, καθώς και τον δυνητικό 
αντίκτυπο των μεταβολών για τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Βόλος.

Aποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση του αριθμού των ασθενών που παραπέμφθηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Όπως φάνηκε από την επιμέρους στατιστική ανάλυση, η πανδημία επηρέασε όλες τις κλινικές, αλλά όχι 
αναλογικά. 

ςυμπεράσματα: Η οφθαλμολογική εξέταση ασθενών άλλων κλινικών είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς 
συχνά αποκαλύπτει προϋπάρχοντα νοσήματα σε ασθενείς που ειδάλλως δε θα προσέρχονταν για προληπτικό 
οφθαλμολογικό έλεγχο. Γνωρίζοντας ότι η επίπτωση των περισσότερων νοσημάτων είναι σταθερή σε έναν 
δεδομένο πληθυσμό, μειωμένη προσέλευση ασθενών στο Νοσοκομείο αυτομάτως σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς 
δεν έλαβαν την απαραίτητη παρακολούθηση και θεραπεία με συνέπεια επιδείνωση της υγείας τους, είτε στράφηκαν 
στον ιδιωτικό τομέα υγείας με αντίκτυπο την οικονομική τους επιβάρυνση.
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ήΛιΚιΑΚή ΚΑτΑνοΜή τΩν ΑςΘενΩν ποΥ εξετΑςτήΚΑν ςτο εξΩτεριΚο 
οφΘΑΛΜοΛοΓιΚο ιΑτρειο τοΥ Γν ΛΑςιΘιοΥ-ΑοΜ ςήτειΑς

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος1, Ανθή Μπάκουλη2

1ΓΝ Λασιθιου - ΑΟΜ Σητειας, Σητεία, Ελλάδα, 
2ΓΝΑ «Ελπίς», Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Να καταγραφεί η ηλικιακή κατανομή των ασθενών που εξετάστηκαν στο εξωτερικό οφθαλμολογικό  
ιατρείο του ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας.

Υλικό & Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη καταγραφής 1000 ασθενών που εξετάστηκαν κατά συνεχόμενη σειρά στο 
εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο. Η κατανομή της ηλικίας των ασθενών έγινε σε πέντε κατηγορίες με βάση τη 
χρονολογία γέννησης του κάθε ασθενή. Από 0-19, 20-39, 40-59, 60-79 και  >80 ετών.

Αποτελέσματα: Η ηλικιακή κατηγορία των 60-79 ετών ήταν η πιο συχνά εξεταζόμενη στο ΓΝ Λασιθίου- ΑΟΜ 
Σητείας με ποσοστό 39,6% (396/1000). Η δεύτερη πιο συχνή ηλικιακή ομάδα με ποσοστό 23,9% (239/1000) 
ήταν οι ασθενείς 40-59 ετών. Η ομάδα των ασθενών με ηλικία 20-39 ετών με ποσοστό 19,3% (193/1000)  ήταν η 
τρίτη σε συχνότητα ηλικιακή ομάδα. Τέταρτη σε συχνότητα ήταν οι ασθενείς με ηλικία 0-19 ετών με ποσοστό 11% 
(110/1000) και τελευταία ήταν η ηλικιακή ομάδα  >80 ετών με ποσοστό 6,2% (62/1000). Ο πιο νέος ασθενής που 
εξετάστηκε ήταν 5 ετών και ο γηραιότερος  97 ετών.

ςυμπεράσματα: Στο εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο του ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας εξετάζεται ένα μεγάλο 
ηλικιακό εύρος ασθενών (5-97 ετών) με τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να ανήκουν στη μέση και τρίτη 
ηλικία (>40 ετών) με ποσοστό 69,7% (697/1000).
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πΥοΓονο ΚοΚΚιΩΜΑ ΒΛεφΑριΚοΥ επιπεφΥΚοτΑ

ςοφία τσούτσουρα1, νίκος  Λαφιωνιάτης1, εμμανουήλ Μαυρικάκης1, Κωνσταντίνος ράλλης1

1Οφθαλμολογική κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού πυογόνου κοκκιώματος βλεφαρικού επιπεφυκότα χωρίς 
κάποιο γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα.

Υλικό και Μέθοδος: Θήλυ ασθενής, καυκάσια, 18 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας αιτιώμενη 
την εμφάνιση  μιας ταχέως αναπτυσσόμενης μάζας στον κάτω βλεφαρικό επιπεφυκότα του αριστερού οφθαλμού (ΑΟ). 
Από την κλινική εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία αναγνωρίστηκε μια ερυθρή,αγγειοβριθής, άμισχη βλάβη,με λοβωτή 
παρυφή,στον βλεφαρικό επιπεφυκότα του ΑΟ.  Η λοιπή οφθαλμολογική εξέταση ήταν φυσιολογική άμφω.  Από 
το οφθαλμολογικό ιστορικό της ασθενούς δεν αναφέρεται τραυματισμός ή κάποιο οφθαλμολογικό χειρουργείο. Το 
ατομικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο και δεν ελάμβανε συστηματική ή τοπική φαρμακευτική αγωγή.

Αποτελέσματα: Όγκοι συμβατοί με την κλινική εικόνα είναι το τριχοειδικό αιμαγγείωμα, το σηραγγώδες αιμαγγείωμα, 
το πυογόνο κοκκίωμα, ο σπίλος του Spitz, το αμελανωτικό μελάνωμα και η πλακώδης νεοπλασία της οφθαλμικής 
επιφάνειας. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της βλάβης καθώς και το γεγονός ότι αυτή ήταν κινητή ταιριάζουν περισσότερο με 
αυτά των καλοήθων βλαβών. Από τις καλοήθεις βλάβες, τα αιμαγγειώματα προσομοιάζουν αρκετά με την κλινική εικόνα 
της ασθενούς ενώ το πυογόνο κοκκίωμα στην συνήθη του μορφή είναι έμμισχο και συνδυάζεται με ιστορικό τραύματος 
ή χειρουργείου.  Συνεστήθη τοπική αγωγή με μικτό κολλύριο χλωραμφαινικόλης -δεξαμεθαζόνης και επανεξέταση σε 
δέκα ήμερες. Επί μη υποχώρησης της βλάβης το επόμενο βήμα ήταν η εκτομή και βιοψία αυτής. Κατά την επανεξέταση 
η βλάβη είχε υποχωρήσει με την χρήση μόνο της τοπικής αγωγής. Τέθηκε η διάγνωση του πυογόνου κοκκιώματος.

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού πυογόνου κοκκιώματος μη τυπικής μορφολογίας, μιας σχετικά σπάνιας 
καλοήθους αγγειακής μάζας του επιπεφυκότα, η οποία συνήθως συνδέεται με συγκεκριμένους προδιαθεσικούς 
παράγοντες είτε σπανιότερα είναι ιδιοπαθής. 
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ΜετΑΒοΛες ςτο ΚεντριΚο πΑχος τοΥ ΚερΑτοειδοΥς ΜετΑ Απο φΑΚοΘρΥψιΑ 
ςε οφΘΑΛΜοΥς Με ΚΑι χΩρις ψεΥδοΑποφοΛιδΩςή

md, msc ήλίας Ανέστης1, md, feBo Αθανάσιος Μακρής1, md, phd Έμη Ζερβούδη1

1Γ.Ν.ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Χίος, Ελλάδα

ςκοπός:O κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ανεπίπλεκτης φακοθρυψίας,στο 
κεντρικό πάχος του κερατοειδούς (CCT) σε ψευδοαποφολιδωτικούς οφθαλμούς,κατά την διάρκεια του πρώτου 
μετεγχειρητικού μηνά και να τα συγκρίνει με τις μεταβολές,σε οφθαλμούς χωρίς  ψευδοαποφολιδωτικό ( PXF) σύνδρομο.
   Δευτερεύον σκοπός, ήταν να διερευνηθεί πιθανή συσχέτιση μεταξύ:
1.του αξονικού μήκους (AL) και του CCT
2.Της συνολικής ενέργειας των υπερήχων (CDE) και του CCT
3.Του όγκου των υγρών, που καταναλώθηκαν κατά την διάρκεια της  φακοθρυψίας  (BSS) και του CCT,στους οφθαλμούς 
με και χωρίς ψευδοαποφολίδωση.

Υλικό & Μέθοδος: Ένα σύνολο από 12 οφθαλμούς 12 αντιστοίχων ασθενών με σύνδρομο της ψευδοαποφολίδωσης 
και καταρράκτη,που υποβλήθηκαν σε ανεπίπλεκτη φακοθρυψία, αποτέλεσαν την βάση αυτής της μελέτης.Μια ομάδα 
μαρτύρων από 27 οφθαλμούς, 27 αντιστοίχων ασθενών με καταρράκτη και χωρίς σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης, 
κλήθηκε για την σύγκριση.Οι μετρήσεις του CCT πραγματοποιήθηκαν, προεγχειρητικά, την πρώτη μέρα, την δέκατη και 
ένα μήνα μετά την επέμβαση, με την χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής, του προσθίου ημιμόριου (AS-OCT).

Αποτελέσματα:Η μόνη στατιστικά σημαντική διάφορα που απαντήθηκε μεταξύ των δυο ομάδων, αφορούσε την μεταβολή 
του CCT από την προεγχειρητική τιμή, την πρώτη μέρα μετά το χειρουργείο.Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ του AL και του CCT, ή του CDE και του CCT. Και στις δυο ομάδες ασθενών, υπήρξε αύξηση του 
CCT την πρώτη μέρα μετά την επέμβαση και σταδιακή μείωση της τιμής του, σε επίπεδα αντίστοιχα των φυσιολογικών 
προεγχειρητικών τιμών, τον πρώτο μήνα.

ςυμπεράσματα:Από την μελέτη μας διαφαίνεται πως  οι οφθαλμοί με και χωρίς ψευδοαποφολίδωση παρουσιάζουν 
παρόμοια χαρακτηριστικά,πριν και μετά την επέμβαση της φακοθρυψίας.
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endocApsulAr hAemAtomA As An uncommon, lAte, post- operAtIve 
complIcAtIon of cAtArAct surGery- BIBlIoGrAphy seArch relevAnt

Aikaterini Ioannou, Alexandros skoufaras, Ioannis Agrafiotis, Konstantina souflia, erion Boli, 
Aikaterini Karampoula, dr. maria Bafa

1Thriassio, General Hospital of Elefsina, Greece

purpose: To present an interesting case report of late endocapsular haematoma following an uncomplicated 
cataract surgery.

materials and methods: A 73 year old female patient attended the Eye Casualty department due to sudden 
onset of painless visual loss in the left eye accompanied by floaters. The patient’s best corrected visual acuity 
in the left eye was 3-4/10 cc, intraocular pressure was 10mmHg in that eye with a few cells in the anterior 
chamber. Dilated examination of this pseudophakic eye revealed a large organized haematoma covering 
almost half of the posterior bag in front of the lens (Endocapsular haematoma). Examination of fundus failed to 
prove anything.

results: Endocapsular haematoma can be a rare form of ocular bleeding in the late period following 
phacoemulsification with intraocular lens implantation surgery.

conclusion: Iris vessel leak due to neovascular processes or frictional forces between the intraocular lens and iris 
or ciliary body may also contribute to this condition. Vascular disease, anticoagulants, and zonular weakening 
may increase the risk of both IOL friction and bleeding.

Key-words: endocapsular haematoma, cataract, phacoemulsification
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dlI the ImportAnce of preoperAtIve cAtArAct evAluAtIon

χριστίνα Αντωνιάδου1, md, msc Κωνσταντίνος ςελινιωτάκης1, md,msc, phdc ιωαννίδη Λαρίσα2, 
md, phdc Βασίλειος Μπάτης1, professor ιωάννης παλλήκαρης1

1Ινστιτούτο Οπτικής Και Ορασης, Ηρακλείο, Ελλάδα, 
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηρακλείο, Ελλάδα

purpose: To highlight the importance of Dysfunctional Lens Index(DLI) in preoperative evaluation of cataract 
surgery patients and its correlation to logMAR corrected distance visual acuity(CDVA) and lens grading 
opacification according to the Lens Opacities Classification System III(LOCS III).

methods and patients: The DLI feature of the iTrace wavefront aberrometer(Tracey Technologies,Houston,TX)
was recorded in a total of 35 patients mean age: 77 years-old(21 female;14 male).Measurements of CDVA and 
lens grading opacification according to LOCS III were performed in all of the patients. Seven of these patients 
had been diagnosed with type-2 Diabetes Mellitus, while none of the other patients reported other significant 
past medical history.

results: A total of 35 patients had low DLI(mean:4.12),a number that showed negative linear correlation with 
the patients’ lens opacification degree(mean:2)without taking into consideration the cornea abnormalities. The 
DLI additionally showed a higher negative linear correlation with the CDVA(mean:0.3logMAR)compared to lens 
opacification degree in cases with typical axial length. The study is ongoing targeting to increase the number of 
patients in order to determine the results mentioned.

conclusion: The DLI was correlated with the LOCS III nuclear opalescence score and CDVA. Modalities such as 
lens densitometry, wavefront aberrometry and light-scatter assessment can quantify optical aspects of cataract 
and may prove clinically useful in surgical evaluation.The iTrace DLI is precise as a numerical representation of 
the visual quality of a patient’s crystalline lens and it can help us to track the progression of nuclear cataract.
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ΜετεΓχειρήτιΚή δΥςφΩτοψιΑ – 
προοπτιΚή ΜεΛετή ςε τριτοΒΑΘΜιο νοςοΚοΜειο

Κωνσταντίνα ριρή1, Αλεξάνδρα τάντου1, Κατερίνα Λαζαρή1, νικόλαος Βουτσάς1, 
ευαγγελή τσιρώνη-Μαλίζου1, Μαρία Κοτούλα1

1ΠΓΝΛ, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να υπολογιστεί η συχνότητα της μετεγχειρητικής δυσφωτοψίας σε ανεπίπλεκτα 
χειρουργεία καταρράκτη.

Υλικό & Μέθοδος: 300 άτομα υπεβλήθησαν σε επέμβαση φακοθρυψίας από έναν χειρουργό σε διάστημα ενός έτους. 
Στη μετεγχειρητική επίσκεψη στις 4 εβδομάδες όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και 
ερωτήθηκαν για συμπτώματα δυσφωτοψίας. Η διάγνωση της δυσφωτοψίας έγινε βάσει των συμπτωμάτων και κατόπιν 
ενδελεχούς εξέτασης του βυθού.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 300 ασθενών, 16 ασθενείς βρεθήκαν με δυσφωτοψία εκ των οποίων 3 με θετική και 
οι 13 με αρνητική. Η συμπτωματολογία παραμένει σε έναν ασθενή με θετική δυσφωτοψία και ένας ασθενής υπεβλήθη 
σε χειρουργική μετατόπιση του οπτικού τμήματος του ενδοφακού μπροστά από την καψουλόρρηξη. 

ςυμπεράσματα: Η μετεγχειρητική δυσφωτοψία είναι ένα συνηθισμένο αλλά υποδιαγνωσμένο φαινόμενο. Πρέπει να το 
λαμβάνουμε υπόψιν ώστε οι ασθενείς να μην υποβάλλονται σε άσκοπες μυδριάσεις.
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διερεΥνήςή ΜετΑΒοΛής τΩν ΚοινΩνιΚο-δήΜοΓρΑφιΚΩν ΚΑι ΚΛινιΚΩν 
πΑρΑΓοντΩν ςχετιΖοΜενοι Με τήν ποιοτήτΑ ΖΩής ςε ΑςΘενεις ποΥ 

ΥποΒΑΛΛοντΑι ςε φΑΚοΘρΥψιΑ

ευγενία Κόντου1 , ςμουστόπουλος Γ1., Μπόντζος Γ1., παπαδόπουλος Α. 1, ξηρού τ1.
1Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η διερεύνηση και να αξιολόγηση των κοινωνικό-δημογραφικών και κλινικών παραγόντων Σχετιζόμενους με 
την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ), σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο καταρράκτη, με την τεχνική της 
φακοθρυψίας. 

Υλικό και μέγεθος: Πρόκειται για μια συγκριτική, προοπτική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο 2021. Συμμετείχαν 82 
άτομα, 48 άνδρες και 34 γυναίκες, με ηλικία από 40 έως 89 ετών. Έγινε καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων 
τους, των καθημερινών συνηθειών, του τρόπου ζωής τους, του πλήρους ιατρικού και οφθαλμολογικού ιστορικού τους. 
Σε όλους τους ασθενείς έγινε μέτρηση της οπτικής οξύτητας πριν και μετά το χειρουργείο. Η χειρουργική επέμβαση 
έγινε από τον ίδιο χειρουργό και κανένας ασθενής δεν είχε διεγχειρητική ή μετεγχειρητική επιπλοκή. Όλοι οι ασθενείς 
συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ΣΥΠΖ (EQ-5D, SF-36, VFQ-25) πριν το χειρουργείο καθώς και 
ένα μήνα μετά το χειρουργείο. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων πριν και μετά το χειρουργείο 
και αξιολογήθηκαν οι κοικωνικο-δημογραφικοί και κλινικοί παράγοντες με τις υποκλίμακες των ερωτηματολογίων 
αποτίμησης της ΣΥΠΖ.  

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα βελτιώθηκε σε όλους τους ασθενείς μετά το χειρουργείο. Οι κλίμακες «Γενική Υγεία» 
και «Ψυχική Υγεία» του δείγματος (των ερωτηματολογίων EQ-5D, SF-36,VFQ-25) παρουσίασαν βελτίωση, η οποία ήταν 
στατιστικά σημαντική (p<0.01). Παράγοντες που επηρεάζουν τις κλίμακες της ΣΥΠΖ σε ασθενείς με καταρράκτη, είναι η 
ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τα μεταβολικά νοσήματα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα 
νοσήματα που επηρεάζουν την κινητικότητα, οι ψυχολογικές παθήσεις και σχεδόν όλες οι οφθαλμολογικές παθήσεις.   

ςυμπέρασμα: Η βελτίωση της όρασης που επιτυγχάνεται με το χειρουργείο του καταρράκτη, με την τεχνική της 
φακοθρυψίας, συντελεί και στη συνολική βελτίωση της ΣΥΠΖ.  Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να αποτελεί οδηγό στη λήψη 
απόφασης του οφθαλμιάτρου για τη χειρουργική αντιμετώπιση του καταρράκτη. 



160ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

ΚΑτΑρρΑΚτής

EP27

InvestIGAtIon of chAnGes In socIo-demoGrAphIc And clInIcAl fActors 
relAted to quAlIty of lIfe In pAtIents underGoInG phAcoemulsIfIcAtIon

Kontou e., smoustopoulos G., mpontzos G., papadopoulos A., xirou t.
Ophthalmology department at General Hospital of Athens “Korgialenio - Benakio” E.E.S

Aim: This study investigates the socio-demographic and clinical factors related to the improvements in Health 
Related Quality of Life (HRQoL) for patients who underwent cataract surgery, using phacoemulsification.

methods: A prospective cohort study, which was carried out at the General Hospital of Athens “Korgialenio - 
Benakio” E.E.S, from December 2020 to February 2021. In total, 82 patients were recruited, 48 of which were 
men and 34 women. Their age ranged between 40 to 89 years old. A full medical history was obtained from 
each patient and their demographic characteristics were recorded. In addition, their everyday habits and way 
of life were reported. Best-corrected visual acuity was measured before and after the operation. All operations 
were performed by the same surgeon without any reported complications during or after the operation. All 
patients filled out three HRQoL questionnaires (EQ-5D, SF-36, VFQ-25), before the operation and one month 
after surgery. The results pre- and post-operatively were collected and the important socio-demographic and 
clinical factors were evaluated using the relevant HRQoL questionnaire utility scale. 

results: Visual acuity improved in all patients following operation. There was a statistically significant improvement 
in the general health of the sample (p<0.01), recorded across all questionnaires (EQ-5D, SF-36, VFQ-25). A 
similar improvement was shown in responses related to mental well-being (p<0.01). Factors affecting HRQoL 
scales of cataract surgery candidates, were found to be age, marital status, educational level, metabolic disease, 
cardiovascular disease, mobility issues, mental well-being and almost all factors related to ophthalmic disorders. 

conclusion: The improved visual acuity achieved by cataract surgery using phacoemulsification was also shown 
to lead to significant improvement in post-operative HRQoL of patients. The findings regarding the important 
factors related to these HRQoL improvements should be considered by the physicians before considering surgical 
interventions. 
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ΚΛινιΚΑ ΑποτεΛεςΜΑτΑ ΜετΑ Απο ενΘεςή ενδοφΑΚοΥ Alcon Acrysof Iq 
vIvIty ςε ΑςΘενεις Με προήΓήΘειςΑ διΑΘΛΑςτιΚή επεΜΒΑςή

ςτυλιανή Μπλαζάκη1, ναυσικά ςαββέλου1, Γεώργιος χρονόπουλος1

1Μονάδα Ημερίσιας Νοσηλείας Eye Day Clinic, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικών μετά από ένθεση ενδοφακού Alcon AcrySof Vivity (non diffractive) σε ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση στο παρελθόν.

Μέθοδος: Συμπεριελήφθησαν ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επέμβαση καταρράκτη με την ένθεση ενδοφακού 
Alcon AcrySof IQ Vivity. Αξιολογήθηκε το διαθλαστικό αποτέλεσμα, η οπτική οξύτητα σε μακρινή και κοντινή 
απόσταση καθώς και η ποιότητα της όρασης με τη χρήση ερωτηματολογίου στις 20 ημέρες και 3 μήνες 
παρακολούθησης μετεγχειρητικά.

Αποτελέσματα: 13 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη (6 από αυτούς έχουν ολοκληρώσει την 3μηνη παρακολούθηση); 
6 μετά από διόρθωση μυωπίας και 7 μετά από διόρθωση υπερμετρωπίας. Ο μέσος όρος ηλικίας υπολογίζεται 60(± 
8,6) χρόνια. Έντεκα (11) ασθενείς προέρχονταν μετά από διαθλαστική επέμβαση LASIK και οι 2 μετά από PRK. 
Δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά την ένθεση του ενδοφακού Alcon AcrySof 
IQ Vivity. Προεγχειρητικά το σφαιρικό ισοδύναμο υπολογίζεται -0,23 (± 2,36), το οποίο διακυμάνθηκε σε -1,17 
(± 0,84) και -0,58 (± 1,05) στις 20 ημέρες και 3 μήνες μετεγχειρητικά αντίστοιχα. Η οπτική οξύτητα στα 4 μέτρα 
υπολογίζεται 0,79(± 0,24) προεγχειρητικά, 0,71 (± 0,21) στις 20 ημέρες και 0,78 (± 0,2) στους 3 μήνες μετά 
την επέμβαση και στην απόσταση των 30 cm σε 0,85 (± 0,2) και 0,95 (± 0,04) 20 ημέρες και 3 μήνες μετά την 
επέμβαση. Ένα ποσοστό 30% των ασθενών αναφέρει οπτικά φαινόμενα κυρίως σε σκοτοπικές συνθηκες. Σε 3 
ασθενείς υπολογίστηκε ο ενδοφακός με τη φόρμουλα Haigis-L ενώ στους υπόλοιπους με Barret True K no History. 
Δύο από τους 11 ασθενείς που είχε χρησιμοποιηθεί η φόρμουλα Haigis-L υποβλήθηκαν σε διορθωτική επέμβαση 
trans PRK λόγω υπολειπόμενής μυωπίας.

ςυμπεράσματα: Ο ενδοφακός  Alcon AcrySof Vivity (non diffractive) αποτελεί μια ασφαλής λύση σε ασθενείς μετά 
από διαθλαστική επέμβαση που χρήζει προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό.
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ΑποΚΑΛΥψή φΑΚιΚής ΜΑΖΑς  πεντε Μήνες ΜετΑ Απο χειροΥρΓειο ΚΑτΑρρΑΚτή 
ςε ΑςΘενή Με ςτενή ΓΩνιΑ  

ςεβαστή τσιρώνη1, φραγκέσκος Λοϊζου, Βικτωρία Καπουράνη, ςοφία ντίσιου, Κωνσταντίνα Μήσιου, 
τορός τσερμακιάν, παναγιώτα Αποστολίδου, ελένη ψιμενίδου, ελίε φαντέλ

1Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού με  αποκάλυψη φακικής μάζας  πέντε μήνες μετά από χειρουργείο 
καταρράκτη σε ασθενή με στενή γωνία.   

Υλικό & Μέθοδος: Άνδρας ασθενής, ηλικίας 74 ετών  με καταρράκτη σε εξέλιξη και εκσεσημασμένα στενή γωνία, 
υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη φακοθρυψία. Το χειρουργείο εξελίχθηκε επιτυχώς και ο ασθενής είχε ένα μήνα 
μετεγχειρητικά 9/10 όραση. Πέντε μήνες μετά το χειρουργείο ο ασθενής προσήλθε εκτάκτως για εξέταση λόγω 
αναφερόμενων ερεθιστικών συμπτωμάτων και ήπιας θόλωσης όρασης. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία 
φακαίας μάζας στην γωνία του προσθίου θαλάμου. Η μάζα αφαιρέθηκε χειρουργικά την επόμενη μέρα.

Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Η μετεγχειρητική όραση έφτασε στα 10/10.

ςυμπεράσματα: Πρόσφατες πολυκεντρικές μελέτες έχουν δείξει ότι ή χειρουργική αφαίρεση του φακού ενδείκνυται 
ως θεραπευτική επιλογή ακόμη και σε πιο πρωϊμότερα στάδια καταρράκτη. Η ανατομική ιδιαιτερότητα των οφθαλμών 
αυτών ενέχει τον κίνδυνο ποικίλλων επιπλοκών, μεταξύ των οποίων και ο εγκλωβισμός στην γωνία, φακαίων μαζών, οι 
οποίες μπορεί να κινητοποιηθούν και να γίνουν ορατές πολύ αργότερα.
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A lIterAture revIew of vIrtuAl reAlIty sImulAtors for cAtArAct 
surGery trAInInG

dr Konstantinos tourmouzis
1Royal United Hospital, Bath, United Kingdom

Background: Ophthalmology is a surgical discipline driven by technology and innovation. While there have been 
many technological developments to improve ophthalmic surgery, the methods used to train ophthalmic surgeons have 
largely remained the same. Recent advances in the field of virtual reality have allowed the creation of virtual reality 
surgical simulators, which many hope represent the future in efficient and safe surgical training for ophthalmology. This 
literature review investigates the effectiveness of such simulators when used for cataract surgery training and identifies 
their potential uses.

methods: A literature search of the PubMed database on 22/11/21 identified 365 studies of which 48 were included 
in the literature review.

results: The most researched topic was the construct validity of the simulators (19 studies), with most studies 
demonstrating that the simulator accurately indicates the skill level of the user. 15 studies investigated skill transfer, 
demonstrating greater improvement of surgical skill in novice rather than experienced surgeons, as well as reduction 
in complication rates. 14 studies looked the potential of simulator use in the ophthalmology training curriculum and 
education, demonstrating that virtual simulator training was a popular training method amongst trainees and helped 
improve their confidence.

conclusion: The current research suggests that virtual reality surgical simulators display construct validity, can improve 
skill levels of trainees, decrease intra-operative complications and make training more enjoyable and time-efficient for 
students and doctors.
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φΑΚεΚτοΜή, ΒιτρεΚτοΜή ΚΑι ενΘεςή ενδοφΑΚοΥ τριΩν τεΜΑχιΩν 
ςΚΛήριΚής ςτήριξής Με τήν τεχνιΚή yAmAne ΓιΑ τήν ΑντιΜετΩπιςή 

φΑΚοΛΥτιΚοΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑτος

δερβένης ν., Αθανασιάδης Β., Μόκκα Α., τοπούζης φ. 
 Ά Οφθαλμολογική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού φακολυτικού γλαυκώματος και της χειρουργικής του αντιμετώπισης.

Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 60 ετών προσήλθε ως επείγον σε γενική εφημερία με έντονο άλγος αριστερού 
οφθαλμού και ένεση επιπεφυκότα. Η οπτική οξύτητα ήταν ΑΚΧ ενώ εμφάνιζε υπερτονία (Τ: 48mmHg), ιριδοκυκλίτιδα 
με παρουσία φακιαίων μαζών στον πρόσθιο θαλάμο και σημαντική φακοδόνηση. Ο ασθενής είχε οφθαλμικό 
ιστορικό παλαιού τραυματισμού στον αριστερό οφθαλμό με διατήρηση όμως λειτουργικής όρασης μετά το τραύμα.

Αποτελέσματα: Μετά από αποτυχία ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη χρήση συστηματικής και τοπικής 
αγωγής, ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Διαπιστώθηκε διεγχειρητικά προϋπάρχουσα διάσπαση 
Ζινείου τουλάχιστον 1800 και, κατόπιν, πραγματοποιήθηκε φακεκτομή, 23g PPV και σκληρική στήριξη ενδοφακού 
τρειών τεμαχίων με τη μέθοδο Yamane. Κατά την παρακολούθηση, ο ασθενής εμφάνισε ρύθμιση της ενδοφθάλμιας 
πίεσης και βελτίωση της οπτικής οξύτητας χωρίς μετεγχειρητικές επιπλοκές.

ςυμπεράσματα: Σε περιπτώσεις φακολυτικού γλαυκώματος με αδυναμία ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης με 
φαρμακευτική αγωγή είναι δυνατόν να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του φακού ενώ η 
σκληρική στήριξη με την τεχνική Yamane αποτελεί μία χρήσιμη μέθοδο για την αντιμετώπιση της αφακίας, σε ένα 
χρόνο, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμων ενδοφακών τριών τεμαχίων.
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ΑντιΜετΩπιςή ΚερΑτιτιδΑς ςε ΜονοφΘΑΛΜο ΓΛΑΥΚΩΜΑτιΚο ΑςΘενή

Κωνσταντίνα Μουρίκη1, Αγλαΐα Κορομπίλια1, δώρα ςταμούλη1, ιωάννα Γαρδέλη1

1Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού κερατίτιδας προκαλούμενη από τρία παθογόνα σε 
έναν μονόφθαλμο ασθενή με ιστορικό ερπητικής ραγοειδίτιδας.

Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά μονόφθαλμο άνδρα 50 ετών με ιστορικό ερπητικής ραγοειδίτιδας που 
προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία. Ο ασθενής παρουσίαζε ανώδυνη κερατίτιδα από μηνός με περιφερικό έλκος. Η 
αγωγή που ακολουθούσε ήταν μικτό κολλύριο με κορτιζόνη πριν προσέλθει για εξέταση στο νοσοκομείο μας. Στο 
περιστατικό αυτό έγινε διακοπή του κολλυρίου που λάμβανε και πραγματοποιήθηκε λήψη ξεσμάτων κερατοειδούς 
για PCR και καλλιέργεια. Τα αποτελέσματα PCR βγήκαν θετικά τόσο για HSV-2  όσο και για μύκητες, ενώ η 
καλλιέργεια ξεσμάτων κερατοειδούς ήταν θετική για Staphylococcus epidermidis και για  Aspergillus glaucus.

Αποτελέσματα:. Η κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσίασε σταδιακά βελτίωση και είχε καλή πορεία στο follow 
up.

ςυμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση της κερατίτιδας από πολλαπλά παθογόνα σε έναν 
μονόφθαλμο ασθενή είναι μία πρόκληση και έχει καθοριστική σημασία  για την τελική οπτική οξύτητα του ασθενούς.
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ΜΥΚήτιΑςιΚή ΚερΑτιτιδΑ ΜετΑ Απο χειροΥρΓειο ΚΑτΑρρΑΚτή ςε ΑςΘενή 
Με ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Κωνσταντίνα Μουρίκη1, ςοφία τσούτσουρα1, δήμητρα Καβρουλάκη1, ιωάννα Γαρδέλη1

1Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού μυκητιασικής κερατίτιδας σε έναν ασθενή μετά από 
επέμβαση καταρράκτη.

Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 88 ετών με ιστορικό γλαυκώματος και επέμβαση καταρράκτη 
δεξιού οφθαλμού προ τριών εβδομάδων, ο οποίος προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία. Ο ασθενής παρουσίαζε 
έντονη υπεραιμία επιπεφυκότα και ανώδυνη κερατίτιδα με κεντρικό έλκος και ήπια αντίδραση στον πρόσθιο 
θάλαμο. Ο ασθενής ακολουθούσε αγωγή με μικτό κολλύριο που περιείχε κορτιζόνη. Στο περιστατικό αυτό 
πραγματοποιήθηκε λήψη ξεσμάτων κερατοειδούς για PCR και καλλιέργεια. Το αποτελέσμα PCR βγήκε θετικό για 
μύκητες, ενώ η καλλιέργεια ξεσμάτων κερατοειδούς ήταν θετική για  Aspergillus tamarii.

Αποτελέσματα: Η φαρμακευτική αγωγή που εδόθη στον ασθενή ήταν tab Voriconazole και coll voriconazole.  Η 
κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσίασε σταδιακά βελτίωση και είχε καλή πορεία στο follow up.

ςυμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση της μυκητιασικής κερατίτιδας μετά από επέμβαση 
καταρράκτη είναι μία πρόκληση και έχει καθοριστική σημασία  για την τελική οπτική οξύτητα του ασθενούς.
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the ImpAct of educAtIon/Al courses/InterventIons In rAIsInG wIllInGness 
towArds corneA donAtIon: A systemAtIc revIew

Kossioris A.,1 palioura s.,2 papakonstantinou d.,3 droutsas K.3
1Ophthalmology Outpatient Clinics of General Hospital of Athens “G. Gennimatas”, University of Athens 

Medical School, Athens, Greece
2Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA

3First Ophthalmology Clinic, University of Athens Medical School, Athens, Greece

Aim: To review the literature concerning the impact of education/al courses/interventions in raising willingness 
towards cornea donation. 

materials and methods: A search was conducted, in January 2022, in the Medline, Scopus, and CINAHL 
electronic databases using the following terms, with respect to their title/abstract or abstract only (for the CINAHL 
one): (“cornea” OR “corneal”) AND (“donation” OR “donor”) AND (“educate” OR “education” OR “educational”). 
Relevant studies published in the English language were subsequently reviewed. The search yielded a total of 
231 records. 

results: Thorough review of the search results yielded three studies, one related to an entertainment-education 
program about the recruitment of cornea donors, another concerning an online educational intervention in 
raising willingness towards cornea donation, and a last one regarding a relevant medical course. The cornea 
donation awareness was raised approximately by ≃ 15.0% through a 5-minute online educational intervention, 
while the academic course gradually increased medical student knowledge on corneal transplantation.

conclusions: The availability of corneal grafts is not satisfactory, and the studies concerning the evaluation of 
education/al courses/interventions regarding raising willingness towards cornea donation are scarce. In order 
to increase the availability of corneal grafts, further development, and investigation of education/al courses/
interventions that could raise willingness towards cornea donation are necessary. 
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χειροΥρΓιΚή ΑντιΜετΩπιςή νεΥροτροφιΚοΥ εΛΚοΥς ΚερΑτοειδοΥς Με 
ΜετΑΜοςχεΥςή ΑΜνιΑΚής ΜεΜΒρΑνής ποΛΛΑπΛΩν ςτοιΒΑδΩν ΚΑι χρήςή 

ΒοτοΥΛινιΚής τοξινής ςε ΑςΘενή Με πΑρεςή προςΩπιΚοΥ νεΥροΥ

Αθηνά Αθανασίου1, Κύριος νικόλαος Λαφιωνιάτης1, Κυρία Αγλαΐα Κορομπίλια1, 
Κύριος εμμανουήλ Μαυρικάκης1, Κύριος Κωνσταντίνος ράλλης1

1ΓΝΑ «Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού νευροτροφικού έλκους κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη ως αποτέλεσμα 
σοβαρής πάρεσης προσωπικού νεύρου, που αντιμετωπίσθηκε με μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης και χρήση 
βοτουλινικής τοξίνης για σύγκλειση του βλεφάρου.

Υλικό & Μέθοδος: Γυναίκα 54 ετών με πάρεση αριστερού προσωπικού νεύρου από μηνός παραπέμφθηκε στο 
Τμήμα Κερατοειδούς του Νοσοκομείου μας με βαθύ έλκος κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη, καθώς και αδυναμία 
σύγκλεισης των βλεφάρων με πλήρη έκθεση κερατοειδούς. Δεδομένου του κινδύνου διάτρησης του κερατοειδούς 
αποφασίστηκε άμεσα η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στοιβάδων. Υπό τοπική αναισθησία 
τοποθετήθηκαν 4 στιβάδες αμνιακής μεμβράνης με το στρώμα προς τα κάτω, με το μόσχευμα να καλύπτει το 
έλλειμμα και συγκολλήθηκαν με ιστική κόλλα (fibrin glue). Ένα τελευταίο τμήμα αμνιακής μεμβράνη μεγαλύτερης 
διαμέτρου τέθηκε με το στρώμα προς τα πάνω ως κάλυμμα και συρράφτηκε με επτά ράμματα 10.0nylon. Μετά το 
χειρουργείο πραγματοποιήθηκε έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο για την σύγκλεισή του.Η ασθενής 
τέθηκε σε χημειοπροφύλαξη τοπικά, καθώς και σε τοπική και συστηματική θεραπεία της νόσου οφθαλμικής 
επιφάνειας.

Αποτελέσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση απέτρεψε τη διάτρηση του κερατοειδούς και η αμνιακή μεμβράνη 
ενσωματώθηκε καλά στον κερατοειδή της ασθενούς, η οποία είναι ακόμη υπό παρακολούθηση.

ςυμπεράσματα: Η πάρεση προσωπικού νεύρου μπορεί να προκαλέσει σύντομα σοβαρό νευροτροφικό έλκος 
κερατοειδούς. Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στιβάδων σε συνδυασμό με τη χρήση 
βουτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο μπορούν να αποτρέψουν τη διάτρηση του κερατοειδούς σε παρόμοιες 
περιπτώσεις.
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Υποτροπή ερπήτιΚής ΚερΑτιτιδΑς ςε ΜοςχεΥΜΑ οΛιΚοΥ πΑχοΥς ΚερΑτοειδοΥς 
ΜετΑ Απο εΜΒοΛιΑςΜο τοΥ ΑςΘενοΥς ΚΑτΑ τής covId-19

παπαδοπούλου ε. νικολάου π. ςαραγλιάδης π. χρανιώτη Α. Καλογιάννη ε.
Οφθαλμολογικό τμήμα, Υ.Μ. Βέροιας- Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Βέροια

ςκοπός: Η αναφορά ενός περιστατικού αναζωπύρωσης του ιού του απλού έρπητα (HSV1) με υποτροπή της νόσου 
στο μόσχευμα  ασθενούς που υποβλήθηκε σε διαμπερή κερατοπλαστική προ 40ετίας μετά από εμβολιασμό με mRNA 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. 

Υλικά και Μέθοδοι: Άνδρας 54 ετών, με ιστορικό διαμπερούς κερατοπλαστικής στον δεξιό οφθαλμό ολοκλήρωσε τον 
εμβολιασμό του με δεύτερη δόση εμβολίου mRNA κατά του SARS-CoV-2. Τρείς ημέρες αργότερα ο ασθενής προσήλθε 
στα εξωτερικά ιατρεία του τμήματος με συμπτώματα θολής όρασης, φωτοφοβίας και ερυθρότητας στον δεξιό οφθαλμό. 
Κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία διαπιστώθηκε η παρουσία εκτεταμένης δενδριτικής βλάβης στο μόσχευμα του 
κερατοειδούς, με συνοδά σημεία ήπιας πρόσθιας ραγοειδίτιδας. Εφαρμόστηκε συστηματική και τοπική αντιερπητική 
αγωγή, με πολύ καλά αποτελέσματα.  

Αποτελέσματα-ςυμπεράσματα: Ο ασθενής ανταποκρίθηκε θετικά στην θεραπεία, με πλήρη αποκατάσταση της επιθηλιακής 
βλάβης και της διαύγειας του μοσχεύματος. Δεν μπορούμε να συσχετίσουμε με βεβαιότητα την αναζωπύρωση της 
ερπητικής λοίμωξης με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, υποθέτουμε όμως ότι έδρασε εκλυτικά. Περισσότερη 
έρευνα και αναφορά για παρόμοια περιστατικά είναι απαραίτητη, καθώς και η επαγρύπνηση των ιατρών για πιθανές 
οφθαλμικές ιογενείς αναζωπυρώσεις λόγω του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού. 
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νεοτερΑ δεδοΜενΑ ΓιΑ τήν ΑΜφοτεροπΛεΥρή ερπήτιΚή ΚερΑτιτιδΑ - 
ςΥχνοτήτΑ ΚΑι πΑρΑΓοντες ΚινδΥνοΥ

ςτέργιος χαλούλης1, κος. Γεώργιος Μουστερής1, κος. Κωνσταντίνος τσαούσης1

1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, Ελλάδα

ςκοπός: Ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με αυτή την ασυνήθη κλινική εκδήλωση του ιού του 
απλού έρπητα στους οφθαλμούς.

Υλικό & Μέθοδος: Αναζητήθηκαν άρθρα σχετικά με το θέμα στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων PubMed και 
Google Scholar με τους όρους αναζήτησης “bilateral herpetic keratitis”, “bilateral HSV keratitis” και “bilateral 
ocular herpes”.  Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το έτος 2000 και αργότερα.

Αποτελέσματα: Οι ερπητοϊοί είναι νευροτροφικοί ιοί που εγκαθίστανται στα γάγγλια δια βίου παραμένοντας σε 
λανθάνουσα κατάσταση, από όπου μπορεί να επανενεργοποιούνται προκαλώντας υποτροπιάζοντα επεισόδια  
συμπτωματικής νόσου. Η ταυτόχρονα αμφοτερόπλευρη ερπητική κερατίτιδα είναι μια σπάνια κλινική εκδήλωση 
της ερπητικής λοίμωξης. Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση αυτής της μορφής της 
νόσου. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται καταστάσεις και νοσήματα που ευνοούν την αρχική μόλυνση από τον απλό 
έρπητα καθώς και τις αναζωπυρώσεις της λοίμωξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρήση κορτικοστεροειδών 
ή άλλων ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, αυτοάνοσα νοσήματα, η δερματική ατοπία, οφθαλμικά τραύματα ή 
χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και παρούσα ή προηγηθείσα νόσηση από άλλες ιογενείς λοιμώξεις. 
Η συχνότητα εμφάνισης αμφοτερόπλευρης κερατίτιδας κυμαίνεται από 1,3% έως και 12% στις διάφορες μελέτες.

ςυμπεράσματα: Είναι σημαντική η αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων και των ασθενών υψηλού 
κινδύνου για εκδήλωση αμφοτερόπλευρης ερπητικής κερατίτιδας. Η έγκαιρη χορήγηση αντιικής αγωγής καταστέλλει 
τη λοίμωξη, μειώνει τη συχνότητα αναζωπυρώσεων και προλαμβάνει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη θολώσεων 
στο στρώμα του κερατοειδούς, οι οποίες επιφέρουν σημαντική απώλεια λειτουργικής όρασης. Τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάστηκαν στελέχη ερπητοϊού ανθεκτικά στην ακυκλοβίρη, που είναι η καθιερωμένη θεραπευτική αγωγή, 
ωστόσο νέα αντιικά φάρμακα βρίσκονται σε στάδιο ερευνών.
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ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑ νεΑς lAser ΘερΑπειΑς ςτο ςΥνδροΜο ξήροΥ 
οφΘΑΛΜοΥ ΛοΓΩ ΑνεπΑρΚειΑς ΜεϊΒοΜιΑνΩν ΑδενΩν

νικόλαος Κάππος1, Κωνσταντίνα Κουλώτσιου1, Γεώργιος Βλάχος1, εμμανουήλ  Καβαλαράκης2, 
ήλίας Γεωργάλας3, δημήτριος παπακωνσταντίνου3, Κωνσταντίνος δρούτσας3

1Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 

2Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 
3Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ςκοπός: η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας νέας θεραπείας (sub-threshold laser) στο σύνδρομο ξηρού 
οφθαλμού (DED) λόγω ανεπάρκειας μεϊβομιανών αδένων (MGD) με υπεραιμία του βλεφαρικού χείλους.

Μέθοδος: 12 ασθενείς (24 οφθαλμοί) με ανθεκτικό στη συμβατική θεραπεία DED λόγω ΜGD με υπεραιμία του 
βλεφαρικού χείλους συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Στον κλινικά χειρότερο οφθαλμό τα παθολογικά αγγεία του 
βλεφαρικού χείλους καταστράφηκαν με 532 nm subthreshold laser μέσω επιλεκτικής θερμόλυσης. Οι δείκτες 
OSDI, TBUT, Schirmer I, το βάθος και ύψος του δακρυΐκού μηνίσκου, η μορφολογία των μεϊβομιανών αδένων και 
του βλεφαρικού χείλους, καθώς και η χρώση του κερατοειδούς αξιολογήθηκαν μία ημέρα πριν και 2 εβδομάδες, 
1 μήνα και 2 μήνες μετά τη θεραπεία.

Αποτελέσματα: Οι δείκτες OSDI, TBUT, Schirmer I, το βάθος και ύψος του δακρυΐκού μηνίσκου, η υπεραιμία του 
βλεφαρικού χείλους, η έκκριση των μεϊβομιανών αδένων, καθώς και η χρώση του κερατοειδούς βελτιώθηκαν 
σημαντικά 2 εβδομάδες, 1 μήνα και 2 μήνες μετά τη θεραπεία σε σχέση με τις αρχικές τιμές (p<0,05), ενώ 
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μεϊβομιανών αδένων δεν μεταβλήθηκαν. Οι παραπάνω παράμετροι δεν 
μεταβλήθηκαν σημαντικά (p>0,05)  στους ετέρους οφθαλμούς (ομάδα ελέγχου). Δεν παρατηρήθηκαν τοπικές ή 
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

ςυμπέρασμα: Είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά το subthreshold laser ως νέα θεραπεία για την MGD και 
παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτής της θεραπείας στην ελάττωση της υπεραιμίας του 
βλεφαρικού χείλους, βελτιώνοντας τη λειτουργία των μεϊβομιανών αδένων και τα συμπτώματα/σημεία του DED 
λόγω MGD.



172ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

ΚΑτΑρρΑΚτής

EP39 

oφΘΑΛΜιΚΑ τρΑΥΜΑτΑ ΛοΓΩ ξΥΛοΚοπτιΚής ερΓΑςιΑς

ςεβαστή τσιρώνη1, ςοφία ντίσιου, φραγκέσκος Λοϊζου, Βικτωρία Καπουράνη, τορός τσερμακιάν, 
παναγιώτα Αποστολίδου, Αναστασία  ςαράφη, ελίε φαντέλ

1Γ. Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση οφθαλμολογικών τραυμάτων λόγω εκσφενδόνισης τεμαχίων ξύλου κατά την διάρκεια κοπής 
ξύλων με την παραδοσιακή μέθοδο, με τσεκούρι και με αφορμή σχετικά περιστατικά της κλινικής μας.

Υλικό & Μέθοδος: Περιστατικά πού προσήλθαν πρόσφατα ως επείγοντα οφθαλμολογικά τραύματα με κοινό 
παρανομαστή τον τραυματισμό από εκσφενδονιζόμενα τεμάχια ξύλου, κατά την κοπή ξύλων με τσεκούρι.

Αποτελέσματα: Τα περιστατικά είχαν πλήθος σοβαρών συμπτώματων και σημείων (πχ σοβαρή πτώση όρασης, 
άλγος, αιμορραγία, ιριδοπληγία, υπερτονία, κλπ), ανάγκη για νοσηλεία και  τόσο από άμεση ή  απώτερη χειρουργικά 
αντιμετώπιση.

ςυμπεράσματα: Η κοπή ξύλων χωρίς προστατευτικά μέσα για τους οφθαλμούς είναι μη αποδεκτή στην εποχή μας αλλά 
συστηματικά συνεχίζεται. Τα επακόλουθα οφθαλμικά τραύματα είναι βαρύτατα και προκαλούν άλλοτε άλλου βαθμού 
οπτική αναπηρία, σε άτομα μάλιστα παραγωγικής ηλικίας.
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Alfred voGt, A  promInent swIss ophthAlmoloGIst And hIs 
monumentAl worK ‘lehrBuch und AtlAs der spAltlAmpen-

mIKrosKopIe des leBenden AuGes’

Georgios Balanikas1, dimitrios pirounides1, petros  rasoglou2, vasilios  Athanasiadis1, 
michael Angelou3, prof. dimitrios christodoulou4

1A’ Ophthalmologic Clinic, Ahepa Hospital, THESSALONIKI, Greece, 
2Institute Ophthalmica, THESSALONIKI, Greece, 

3Private Practice, Athens, Greece, 
4Laboratory of History of Medicine, Medical School, Aristotle University, THESSALONIKI, Greece

purpose: Swiss Professor Alfred Vogt (1879-1943) is best known of his monumental work ‘Lehrbuch und Atlas 
der Spaltlampen-mikroskopie des lebenden Auges’. He was also known for his knowledge and development of 
techniques for retinoscopy and the surgical treatment of retinal detachment. His work, teaching and his ‘Atlas’ 
is the subject of this presentation
The facts concerning Alfred Vogt took place in Basel, Aarau, University of Basel’s eye clinic and in University of 
Zurich’s eye clinic. This work was conceived and completed in A’ Ophthalmologic Clinic, AHEPA Hospital Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece

methods: The original 1930 Berlin edition used and the English translation (In 1977, a luxury edition was brought 
out in German by Wayenborgh Publishing, and the same company then published an English translation by 
Blodi (Vol I,1978; Vol 2, 1979) and in 1981 a reprint of the Zürich English version of the 3rd volume. Biographical 
data for Dr. Vogt has been received from articles and from the BJO obituary published on May 1st, 1944, upon 
his death.

results: Professor Vogt was the director of the ophthalmology department at Zürich from 1923-1943. He worked 
with diathermy in the treatment of glaucoma and retinal detachment, but his major contribution was in the 
clinical use of the slit lamp (In 1920 Gullstrand’s new instrument was uncommon) and Vogt, then director of the 
University Ophthalmic Hospital in Basel, turned it into an indispensable part of the modern eye examination. He 
contrived to narrow the light beam, brighten and simplify the light source, and focus the light on the slit lamp. 
With these adjustments and observer’s dark adaptation, the details were as never before. He used his modified 
slit lamp to perform techniques of focal illumination, transillumination, specular examination and indirect lateral 
examination.

conclusion: Alfred Vogt was a pioneer in specular microscopy; his contribution to the clinical use of slit lamp 
was fundamental. The ‘Atlas of the Slit Lamp-Microscopy of the Living Eye’ was a great tool for the diagnosis 
of anterior segment of the eye conditions, a superb work of art. In the first edition, Jakob Iseli created the 
illustrations and is still admired by modern ophthalmologists because the exquisite attention was apparent to the 
minutest details. In 1925 artist Bregenzer taught Vogt how to paint what he saw in the slit-lamp with the same 
breathtaking detail, and the result was the 3-volume famous atlas. Unfortunately, Vogt’s merits and exceptional 
surgical skills were overshadowed by his aggressive nature, but at the end his charismas prevailed.
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the GloBAl ImpAct of the covId-19 pAndemIc on ophthAlmIc trAInInG:  
A worldwIde systemAtIc revIew

dr twishaa sheth1, dr timothy rajaratnam1, dr faye Barampouti1
1West Hertfordshire Hospitals NHS Trust, Watford, United Kingdom

Introduction/purpose: COVID-19 has resulted in unprecedented disruption to all aspects of healthcare, including 
the training of future ophthalmologists; which may indirectly negatively impact patient-care. This systematic-
review highlights key-issues and solutions.
 
methods: Acknowledging the global-effect of the pandemic, worldwide English-language literature was 
searched using Medline and Embase with search-terms:
Ophthalmology, ophthalmologists, medical education, trainees, interns, internships, residents, coronavirus, 
COVID-19, clinical, surgical, psychological impacts

results: Of 416 total papers obtained, 80 were directly relevant.
Issues for ophthalmology training due to COVID-19 were categorised:
1. Clinical
•  Surgical  
•  Psychological

Key clinical / surgical issues related to a reduction in workload (especially theatre-time / procedural-exposure), 
virtual-clinics and associated diminished learning-experiences. Widespread disruption to formal training-processes 
ensued, including rotations, interviews, examinations, fellowships, conferences and collaborations.
The negative clinical/surgical impact had a detrimental effect on trainees’ wellbeing, concerning deteriorating 
practical-skills and difficulty in training-progression. This led to psychologically negative actions, including 
overworking/leave-cancellation due to increased pressures to “catch-up”.
However, some potential training benefits have arisen from COVID-19. Virtual-training delivered by specialty-
leaders increased access to, and quality of, training. Sessions were logistically easier to attend with lower 
financial burdens. Trainers have been motivated to explore innovative teaching techniques.

conclusions: Alongside the detrimental effect of COVID-19 on training, potential solutions including novel uses 
of technology (e.g. surgical telementoring, virtual placements) have arisen. Foundational changes to training, 
involving a shift from volume-based to competency-based assessments may also be required. Lessons from this 
review can be taken forward to improve the training-climate where situations such as COVID-19 affect exposure 
to clinical opportunities.
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πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ ΑποιΚήςής  τρΑΥΜΑτος Με νΥΜφες  

sArcophAGA crAssIpAlpIs
δημήτριος Ζωιδάκης1

1ΓN Χανιων

ςκοπός: Παρουσίαση αντιμετώπισης ενός αποικισμένου τραύματος με νύμφες sarcophaga crassipalpis.

Υλικό και Μέθοδος:  Διαβητικός Ασθενης 75 ετων προσήλθε για συρραφή θλαστικών τραυμάτων (άνω και 
κάτω βλεφάρων) ύστερα από αναφερόμενη πτώση εξ ιδίου ύψους σε αγροτική περιοχή. Εγινε καθαρισμός και 
συρραφή. Κατά τα λοιπή κλινική εξέταση χωρίς παθολογικά ευρήματα. Κατά τον επανέλεγχο (3 ημέρες μετά ) 
διαπιστώθηκε έντονο οίδημα στα συρραφέντα σημεία. Χωρίς να ενοχλούν τον ασθενή. Έγινε κοπή ραμμάτων για 
διερεύνηση πιθανού ξένου σώματος, όπου διαπιστώθηκε  ύπαρξη πολλαπλών νυμφών του είδους sarcophaga 
crassipalpis

Αποτελέσματα: Μετά από καθημερινή μηχανική αφαίρεση των νυμφών σε συνδυασμό με τοπική λιπαντική αλοιφή 
(για να διευκολυνθεί η αφαίρεση των νυμφών ) υπήρξε πλήρης υποχώρηση του οιδήματος και επούλωση των 
τραυμάτων σε δεύτερο χρόνο.

ςυμπέρασματα: Τα παράσιτα στα τραύματα στην Οφθαλμογία είναι Σπάνια αλλά όχι απίθανα. Για αυτό πρέπει 
να δίνουμε έμφαση στο καλό καθαρισμό και τακτική παρακολούθηση για άμεση αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών 
ιδιαιτέρως σε Διαβητικούς Ασθενείς 
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cAvernous sInus syndrome secondAry to cArotId cAvernous fIstulA - 
A cAse report

Kalaitzidou A.1, p. papadopoulou e.1, malliarou s.1, dervenis n.1, topouzis f.1
11st Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA University Hospital, 

Thessaloniki

purpose: To present a rare case of bilateral carotid cavernous fistula in a 61 year old white female.

materials and methods: This patient was referred to the emergency Department of AHEPA University Hospital 
complaining about headache and bilateral proptosis. She reported frequent headaches during the past three months 
that became increasingly severe within the last days. Her past medical history included hypertension. Clinical and 
slit lamp examination revealed total ophthalmoplegia, proptosis, Horner syndrome and hemorrhagic chemosis with 
corkscrew vessels bilaterally. Dilated fundus examination showed dilated retinal veins bilaterally. BCVA was 3/10 
OD and 1/10 OS. Intraocular pressure was within normal limits. The patient was admitted to hospital and monitored 
closely. Appropriate imaging and laboratory testing were performed to identify the underlying cause.

results: Orbital CT and CT angiography revealed the presence of an enlarged, right, superior ophthalmic vein 
combined with enlargement of cavernous sinuses and mild enlargement of extraocular muscles bilaterally. Other 
possible inflammatory, infective or neoplastic causes were excluded and the diagnosis of carotid cavernous fistula was 
established. The patient was referred to interventional radiologists for further investigation and treatment. 

conclusion: Cavernous sinus syndrome presents a rare condition with several possible underlying causes that may 
present to ophthalmology early during the course of the disease. Investigation to establish diagnosis and appropriate 
management should be performed as the condition could become life-threatening in some cases.
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orBItAl cellulItIs complIcAted By orBItAl Apex syndrome: 
A cAse report

χριστίνα Καρακώστα1, ήλίας Γκίζης1, ευάγγελος Κοκοράκης1, ςοφία Μακρυλλού1, 
νικόλαος Μπιτζανάκης1, χρυσηίδα Κοντογιάννη1, τίνα ξηρού1

1Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Aim: To report a case of orbital cellulitis complicated by orbital apex syndrome and central retinal artery occlusion 
with sparing of cilioretinal artery.

material and methods: A 45-year-old woman presented with proptosis, chemosis and loss of vision in her right 
eye (OD) since 24 hours. She had a dental abscess and she was on antibiotic therapy for three days. Due to an 
allergy she had discontinued the antibiotics 1 day earlier.  The patient had ophthalmoplegia and Relative Afferent 
Pupillary Defect (RAPD) in OD. Visual acuity was no light perception in OD and 20/20 in OS. Fundoscopy in OD 
revealed central retinal artery occlusion with sparing cilioretinal artery and choroidal folds in the posterior pole. CT 
scan demonstrated post-septum orbital cellulitis and the patient was referred to otorhinolaryngologists for further 
treatment with lateral canthotomy and cantholysis.

results: On follow-up, her vision did not improve, as well as RAPD, but ophthalmoplegia and proptosis resolved.

discussion: Orbital cellulitis may be complicated by orbital apex syndrome (OAS), which involves cranial neuropathies 
in association with optic nerve dysfunction. The most common initial manifestation of OAS is visual loss (due to CNII 
involvement) and ophthalmoplegia with variable diplopia, mydriasis, and ptosis (due to CNIII, IV, VI involvement). 
CT and MRI are required to diagnose OAS. Treatment usually includes administration of anti-microbial therapy but 
surgical intervention may be necessary.
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A cAse of BActerIAl menInGItIs And pneumo-orBIt, on A BAcKGround 
of prevIous orBItAl frActure repAIr wIth tItAnIum plAte

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom, 
2Chelsea & Westminster Hopsitals, London, United Kingdom

Introduction: Restoration of orbital volume after internal orbital fractures can prevent enophthalmos. A variety of 
high strength materials/allografts are commonly used that boast low postoperative complication rates, including 
titanium mesh with and without porous polyethylene coating. There is no previous bibliography available to 
support a plate is a source of meningitis. We report a case of bacterial meningitis and pneumo-orbit, on a 
background of previous orbital fracture repair with titanium plate, and our management technique.

case report:  A 36-year-old man normally fit and well, sustained a left orbital floor medial wall fracture following 
trauma in 2006 playing rugby, which was managed and operated with titanium plate. Ten years after surgery 
(July 2016), the patient developed meningitis organism questionable, which has been managed with IV 
Ceftriaxone for 2 weeks. Treatment has been extended to 6 weeks as per titanium plate infection suspect.
Two years later (May 2018), the patient presented with symptoms of pneumo-orbit. For the past few months he 
reports bulging of the left eye associated with sneezing or blowing his nose, with proptosis and blurred vision 
lasting a few seconds. The ophthalmology examination was unremarkable. No obvious swelling, rash or skin 
discolouration around eye or face, no bulging of the eye, normal eye motility, good VA, no diplopia, normal 
colour vision, healthy optic discs bilaterally.

Imaging
ct orbits: reviewed old metal plate fixation of left orbital fracture without any obvious complication associated 
with it, old fracture of left lamina papyracea with mild herniation of orbital fat, evidence of bilateral maxillary 
sinusitis., no evidence of acute intracranial pathology, no evidence of orbital infection or  any soft tissue abscess.
 Impression of acute bilateral sinusitis and therefore concern regarding infection of the left orbital floor prosthesis 
has been raised. Close observation and optimisation of his sinus has been suggested with saline douching and 
short course of decongestant as there is a sign of polyps in the left maxillary sinus and thickening of the mucosa.
One month later reviewed in ophthalmology department, normal examination, no proptosis or enophthalmos
ct orbits with dynamic nose blowing sequence: Air-orbit on CT with deliberate nose blowing prior. The 
possibility of some extrusion of the orbital implant at the junction of the floor medial wall has been raised. There 
are no clinical or radiological signs that the plate is infected and there is some bony healing around the plate.
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ct orbits: Left orbit plate, herniation of orbital fat, thin linear layer of gas lays superior to the plate. 
Communication between orbit and ethmoidal cells.

discussion
No previous bibliography to support a plate is a source of meningitis. With regard to the air in the orbits, the 
type of plate that is used is a fenestrated plate and there is possibly a gap either in the floor of the orbit or in 
the ethmoid area.
 Removing the plate would be complex associated with a high risk of diplopia, injury to muscle, globe, sinus; 
although endoscopic evaluation and possible trimming of the medial aspect of the plate could be undertaken 
to try and correct the episodes of air within the orbit and the experiences of nose blowing.
surgery under endoscopic exploration: Incidental finding a large maxillary antral cyst (Fig.1,2,3), which was 
removed allowing inspection of the roof of the maxillary antrum and floor of orbit which appeared intacted  
and unremarkable otherwise. The protruding titamium/Medpor prominence (Fig.4,5,6) was identified and has 
been bended medially to achieve a curvature in line with the medial orbital contour and removing its projection 
into the ethmoid cavity. This was then overtain with a middle turbinate flap having preserved the superomedial 
aspect of the middle turbinate and having fixed this to the septum with a transseptal suture to maintain 
ventilation of the frontal sinus.

fig..1,2,3:  Large maxillary antral cyst

fig,4,5,6: Protruding  titanium/Medpor plate prominence
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Bone flakes have been used to cover the plate

two weeks post operatively: A satisfactory reconstruction was achieved and splints were removed. The patient 
has avoided blowing during the healing phase. No adverse sequelae from the operation. Ophthalmology 
examination unremarkable. Advised to contact the department as the need arises.     

conclusion: In the patient described here, bacterial meningitis and pneumo-orbit has been developed, on a 
background of previous orbital fracture repair with titanium plate. Clinical symptoms necessitated endoscopic 
evaluation and possible trimming of the medial aspect of the plate to try and correct the episodes of air within 
the orbit and the experiences of nose blowing. Although it is possible that the plate alone contributed to the 
pneumo-orbit phenomenon, it is unlikely that the meningitis episode was indeed related to the defect in the 
medial wall of his orbit.
Allografts implants are reasonable choices for orbital fracture repair. Despite proper materials selection and 
placement, postoperative complications still occur. Episodes such as pneumo-orbit, meningitis and proptosis, in 
general, require extensive investigation and evaluation, especially on a background of previous orbital fracture 
surgery.

Thank you to: Mr R.Scawn, Mr W.Grant
Chelsea & Westminster  Craniofacial & ENT Department
London, United Kingdom
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ή ΑπειΚονιςή τοΥ ΑΜφιΒΛήςτροειδή ςτήν νοςο AlzheImer

ςοφία Αναγνωστοπούλου1, ήλίας Γεωργάλας2, ιωάννης ήλιόπουλος3, Βασίλειος Κοζομπόλης4

1Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «ΟΡΑΣΗ», Τρικαλα, Ελλάδα,
 2A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 

3Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη,
4Οφθαλμολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

ςκοπός:Η ανάλυση των κύριων μεθόδων απεικόνισης του αμφιβληστροειδή και των εξελίξεων αυτής στην νόσο 
Alzheimer.

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση των τελευταίων 5 ετών στην μηχανή αναζήτησης Pubmed-
Medline. 

Αποτελέσματα: Υπάρχουν πολλές μέθοδοι απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογία για την απεικόνιση 
του αμφιβληστροειδή, από την απλή έγχρωμη φωτογραφία βυθού ως και τις πιο σύγχρονες λειτουργικές απεικονίσεις που 
καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των κυττάρων του αμφιβληστροειδή. Μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτές 
τις μεθόδους σε δύο κύριες κατηγορίες: σε αυτές που αναδεικνύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του αμφιβληστροειδή-
απεικονιστικές μέθοδοι δομής, και σε μεθόδους που ελέγχουν τη λειτουργία του αμφιβληστροειδή-λειτουργικές μορφές 
απεικόνισης. Κύριοι εκπρόσωποι της δομικής απεικόνισης είναι η έγχρωμη φωτογράφιση βυθού και η οπτική τομογραφία 
συνοχής (OCT). Κύρια μέθοδος λειτουργικής απεικόνισης είναι η OCT-αγγειογραφία (OCTA).

ςυμπεράσματα: Ο αμφιβληστροειδής έχει χαρακτηριστεί ως το «παράθυρο» μέσα από το οποίο βλέπουμε τον εγκέφαλο 
και αποτελεί ένα όργανο-στόχο για την ανάδειξη νέων βιοδεικτών για νευροεκφυλιστικά νοσήματα του εγκεφάλου, όπως 
είναι και η νόσος Alzheimer. Επειδή τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τις μελέτες είναι πολύ ενθαρρυντικά και η απεικόνιση 
του αμφιβληστροειδή έχει ελάχιστο κόστος και είναι εύκολα προσβάσιμη και μη επεμβατική, είναι επιβεβλημένη η 
πραγματοποίηση περαιτέρω μελετών που θα καθορίσουν την ακρίβεια των βιοδεικτών στην αναγνώριση των ασθενών 
με νόσο Alzheimer ήδη από τα προκλινικά στάδια της νόσου.
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ΑΜφοτεροπΛεΥρο οιδήΜΑ οπτιΚής ΘήΛής ςε εΓΚΥο ΑςΘενή

ςτέργιος χαλούλης1, κος. Γεώργιος Μουστερής1, κος. Κωνσταντίνος τσαούσης1

1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού γυναίκας ασθενούς που εμφάνισε οπτικές διαταραχές κατά την 
εγκυμοσύνη.

Υλικό & Μέθοδος: Κλινική εξέταση γυναίκας 39 ετών, στην 25η εβδομάδα κύησης, η οποία προσήλθε στα Ε.Ι. 
Μαιευτικής/ Γυναικολογίας του νοσοκομείου, όπου ανέφερε «θάμβος όρασης» και παραπέμφθηκε στο τμήμα μας 
για οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα της ασθενούς ήταν 10/10 χωρίς διόρθωση. Στον έλεγχο οφθαλμοκινητικότητας 
παρατηρήθηκε παρουσία οριζόντιου και κυκλοστροφικού νυσταγμού. Βυθοσκοπικά διαπιστώθηκε εκσεσημασμένο 
αμφοτερόπλευρο οίδημα οπτικής θηλής. Διενεργήθηκε αυτόματη περιμετρία που έδειξε συγκεντρική στένωση 
οπτικών πεδίων και στους δύο οφθαλμούς, σημαντικότερη στον δεξιό οφθαλμό. Η ασθενής υπεβλήθη σε 
Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου και οφθαλμικών κόγχων που αποκάλυψαν ευμεγέθη χωροκατακτητική 
εξεργασία, η οποία εξορμούσε από το δεξί ακουστικό – αιθουσαίο νεύρο και προκαλούσε πιεστικά φαινόμενα στον 
προμήκη, τη γέφυρα και το σύστοιχο εγκεφαλικό σκέλος, καθώς και διεύρυνση του κοιλιακού συστήματος, εικόνα 
ενδεικτική ακουστικού νευρινώματος. Επί αυτών των ευρημάτων, ζητήθηκε η συμβολή  των νευροχειρουργών του 
νοσοκομείου, οι οποίοι συνέστησαν χειρουργική αφαίρεση της βλάβης σε δεύτερο χρόνο, μετά τον τοκετό.

ςυμπεράσματα: Υπάρχει μία πλειάδα παθολογικών καταστάσεων που μπορούν να εκδηλωθούν με οίδημα 
οπτικής θηλής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μεταξύ αυτών η προ-εκλαμψία/εκλαμψία, καθώς και οι 
χωροκατακτητικές βλάβες, όπως στην περίπτωση της ασθενούς μας.
Τα περιστατικά αυτά χρειάζονται μία διεπιστημονική προσέγγιση με τη συνεργασία γυναικολόγων, οφθαλμιάτρων, 
νευρολόγων, νευροχειρουργών και αναισθησιολόγων για τον σχεδιασμό του ορθότερου πλάνου αντιμετώπισης, 
με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του εμβρύου όσο και της εγκυμονούσας μητέρας. 
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ςΥνδροΜο horner ΜετΑ Απο ΚΑρδιοχειροΥρΓιΚή επεΜΒΑςή ςε ΑςΘενή 
Με ςΥςτήΜΑτιΚο ερΥΘήΜΑτΩδή ΛΥΚο(ςεΛ)

ςοφία Αναγνωστοπούλου1, Θωμάς  παπαθωμάς1, Γεώργιος Γεροδήμος1, Γεώργιος Γιαννουλάκος1, 
Αντώνιος Μεταξιώτης1, Αργύρης τζαμάλης1,2

1Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «ΟΡΑΣΗ», Τρίκαλα, Ελλάδα, 
2Β΄Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ςκοπός: Αναφορά περιστατικού συνδρόμου Horner σε γυναίκα 30 ετών μετά από αντικατάσταση μιτροειδούς 
βαλβίδας.

Υλικό-Μέθοδος: Θήλυ 30 ετών, με ιστορικό Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου (ΣΕΛ) υπό αγωγή, προσήλθε 
στο τμήμα οφθαλμοπλαστικής της Κλινικής μας για διερεύνηση ανώδυνης ανισοκορίας δεξιού οφθαλμού και 
σύστοιχης βλεφαρόπτωσης έπειτα από αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας μέσω δεξιάς πλάγιας θωρακοτομής 
και τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής μέσω σφαγίτιδας φλέβας 2 μήνες πριν.  Κατά την κλινική εξέταση, η 
οπτική οξύτητα της ασθενούς ήταν 10/10 άμφω χωρίς διόρθωση. H εμφάνιση της μορφολογίας της ίριδας ήταν 
φυσιολογική. Παρατηρήθηκε ανισοκορία–δεξιός οφθαλμός σε μύση(2.6mm), επιδεινούμενη σε μεσοπικές συνθήκες 
φωτισμού. Παρατηρήθηκε επίσης ήπια πτώση δεξιού άνω βλεφάρου (2mm) και ανάστροφη πτώση (ανύψωση) 
του κάτω βλεφάρου. Η βολβοκινητικότητα ελέγχθηκε κατά φύση.  Δεν παρατηρήθηκαν άλλες νευρολογικές 
εκδηλώσεις, ούτε κάποια άλλη παθολογία από τον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.

Αποτελέσματα: Ακολούθησε ενστάλλαξη μιας σταγόνας απρακλονιδίνης 0.5% (Ιopidine, Novartis Hellas) και στους 
δύο οφθαλμούς. Μετά από 30 λεπτά παρατηρήθηκε υποχώρηση της πτώσης του άνω βλεφάρου, με αναστροφή 
της ανισοκορίας που επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συνδρόμου Horner ετερόπλευρα δεξιά. Ο απεικονιστικός 
έλεγχος δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

ςυμπεράσματα: Το σύνδρομο Horner χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μύσης, πτώση του άνω βλεφάρου και 
σύστοιχα ανιδρωσία περιοχής του προσώπου ως αποτέλεσμα βλάβης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. 
Στην περίπτωσή μας πρόκειται για ιατρογενές σύνδρομο Horner μετά από επέμβαση στη θωρακική κοιλότητα και 
τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής όπου μπορούν να προσβληθούν οι συμπαθητικοί νευρώνες δεύτερης και 
τρίτης τάξης. 
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πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ πΑρεςής  ΚοινοΥ ΚινήτιΚοΥ νεΥροΥ 
χΩρις τή ςΥΜΜετοχή τής Κορής τοΥ οφΘΑΛΜοΥ, ΥςτερΑ Απο φΛεΓΜονή 

τΩν ιΓΜορειΩν ΑντρΩν

Αναστασία Καραγιάννη1, Γιάννα Γουργούλη1, Μαργαρίτα Αθανασοπούλου1, ςοφία ςπάη1

1ΓΝΑ Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ, Μαρούσι, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση  περιστατικού μεταφλεγμονώδους πάρεσης κοινού κινητικού νεύρου, χωρίς συμμετοχή της κόρης 
του οφθαλμού.

Υλικό και μέθοδος: Άνδρας 78 ετών, προσήλθε στα ΤΕΠ  του Τμήματος μας, αιτιώμενος πτώση βλεφάρου, στραβισμό 
και  διπλωπία ΔΟ από 3μέρου. Ανέφερε, πως προ 10μέρου είχε διαγνωσθεί με  ιγμορίτιδα, η οποία αντιμετωπίσθηκε 
με την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

Κλινική εξέταση: 
ΔΟ: πτώση άνω βλεφάρου, κάτω και έξω βλεμματική θέση, περιορισμός κινητικότητας οφθαλμού, κορικά αντανακλαστικά 
κ.φ., χρωματική αντίληψη κ.φ. οπτική οξύτητα 9/10(χωρίς διόρθωση)με στροφή της κεφαλής. ΑΟ: ορθοφορία, κινητικότητα 
κ.φ, κορικά αντανακλαστικά κ.φ., χρωματική αντίληψη κ.φ., οπτική οξύτητα 9/10(χωρίς διόρθωση). Βυθοσκόπηση ΔΑΟ: 
χωρίς παθολογία.
Λόγω της επίκτητης πάρεσης του κοινού κινητικού νεύρου, χωρίς τη συμμετοχή της κόρης,  η οποία σε αυτήν την 
ηλικία, μπορεί να προκληθεί και  από  ισχαιμικά αίτια συνήθως, συστήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος,  μαγνητική 
τομογραφία  εγκεφάλου και κόγχων  με σκιαγραφικό και νευρολογική εκτίμηση.

Αποτελέσματα: Εκ του γενομένου εργαστηριακού, απεικονιστικού και νευρολογικού ελέγχου, δεν διαπιστώθηκε  
παθολογία που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα του ΔΟ.  Σε επανεξέταση στις  20 μέρες βεβαιώθηκε  βελτίωση της 
κινητικότητας του οφθαλμού και της ανύψωσης του άνω βλεφάρου.  Στις  40 μέρες, ο ασθενής ορθοφορούσε και είχε 
πλήρης κινητικότητα του άνω βλεφάρου.

ςυμπέρασμα: Επιβεβαιώνεται ότι η  φλεγμονή των ιγμορείων άντρων, σπανίως αποτελεί αίτιο πάρεσης  του κοινού 
κινητικού νεύρου στις μεγάλες ηλικίες, χωρίς όμως να αποκλείεται από τη διαφορική διάγνωση. 
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A rAre oculAr mAnIfestAtIon of sArs-cov-2

δήμητρα οικονόμου1, Κωνσταντίνα οικονόμου1, Μαριλίτα Μόσχου2, δημήτριος Αλωνιστιώτης1, 
παναγιώτης Θεοδοσιάδης1, νικόλαος Γκουλιόπουλος1,2

1Αττικό ΠΓΝ, 
2ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

purpose: To present a rare case of bilateral optic neuritis due to myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-
associated disease (MOGAD), which was developed after a Sars-CoV-2 infection.

case presentation: A 59-years-old Greek woman presented to our department complaining for acute visual loss and 
ocular pain bilaterally. From her medical history it was revealed that twenty days earlier she was diagnosed with 
COVID-19, encountering only mild respiratory symptoms. The rest of her medical and ocular history was unremarkable. 
At presentation her best corrected visual acuity was 1/10 in both eyes, while a relative afferent pupillary defect 
(RAPD), colour vision defects, and optic disc edema were also present in bilaterally. Afterwards, the patient was 
transferred to a neurological department, where she was hospitalized. Clinical, laboratory, and imaging evaluation 
set the diagnosis of MOGAD encephalitis and optic neuritis, due to SARS-CoV-2. Intravenous methylprednisolone (1 
gram per day for 5 days) was applied, which was followed by oral prednisone taper. Significant improvement was 
achieved; best corrected visual acuity rose to 8/10 in her right eye and 5/10 in her left eye, while optic disk edema 
regressed bilaterally. One month later the situation remains unchanged.

conclusion: We showed that MOGAD optic neuritis may be a manifestation of COVID-19. Furthermore, optic neuritis 
should be included in the differential diagnosis in cases of SARS-CoV-2 infections followed by visual disturbances
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 ΑνΑΛΥςή τής περιΘήΛΑιΑς ςτιΒΑδΑς νεΥριΚΩν ινΩν τοΥ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς 
(rnfl)  ςε ΑςΘενεις Με ήπιΑ νοήτιΚή διΑτΑρΑχή (mcI)

δήΜήτρΑ οιΚονοΜοΥ1, Κα νεκταρία τσιλιμπώκου2, Κα Αγγελική Άνδρου2, Κα Μαρία Κούβαρη2, 
dr med δημήτριος Αλωνιστιώτης1, prof παναγιώτης Θεοδοσιάδης1

1 Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικον», ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα, 
2ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ςκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πιλοτικής μελέτης του τμήματος γλαυκώματος της Β’ Πανεπιστημιακής 
οφθαλμολογικής κλινικής με παρακολούθηση και σύγκριση  του πάχους της στιβάδας νευρικών ινών του 
αμφιβληστροειδούς (RNFL) σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) αμνησιακού τύπου και υγιείς μάρτυρες.

Υλικό και Μέθοδος: 15 ασθενείς, 7 άνδρες και 8 γυναίκες, μέσης ηλικίας  66 ετών με MCI, προερχόμενοι από 
τη Β’ Νευρολογική κλινική του ΕΚΠΑ και το ιατρείο Νοητικών Διαταραχών/ ‘Ανοιας,  και 12 υγιείς μάρτυρες, 6 
άνδρες και 6 γυναίκες, μέσης ηλικίας  63 ετών συμμετείχαν στη μελέτη. Στα πλαίσια της οφθαλμολογικής εξέτασης 
αναφοράς πραγματοποιήθηκε μέτρηση της RNFL με SD-OCT. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η αυξημένη ΕΟΠ 
και η γλαυκωματική οπτική νευροπάθεια. 

Αποτελέσματα: Στην εξέταση αναφοράς η μέση τιμή πάχους RNFL στους ασθενείς MCI ήταν 103 μm και στους 
υγιείς 101μm, ενώ στο follow-up ενός έτους 96 μm και 95 μm αντίστοιχα (μείωση 7% στη μέση ολική τιμή RNFL 
στους MCI ασθενείς  και 5% στους μάρτυρες). Και στις 2 ομάδες, η μείωση ήταν αναλογικά περισσότερο έκδηλη 
στο κροταφικό (temporal, T) τεταρτημόριο, με ποσοστό 12,5% στους MCI και 12% στους υγιείς, ακολουθούμενη 
από το κατώτερο (inferior,I)  και το ανώτερο τεταρτημόριο (superior,S).

ςυμπεράσματα: Τα δεδομένα της μελέτης μας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην εξέλιξη της 
ελάττωσης του πάχους της RNFL σε νευρολογικούς ασθενείς με MCI και υγιείς μάρτυρες αντίστοιχης ηλικίας.
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A cAse of mIller fIsher syndrome And BIlAterAl AsymmetrIc 
GloBe retrActIon

Anna Gkountelia1, mr wessam mina1, miss shabnam Khan1

1BHRUT, Queen’s Hospital, London, UK, London, United Kingdom, 
2Chelsea & Westminster Hopsitals, London, United Kingdom

Introduction: Miller Fisher syndrome (MFS) is a rare, acquired nerve disease that is considered to be a variant 
of Guillain-Barré syndrome. Was first recognized by James Collier in 1932 as a clinical triad of ataxia, areflexia, 
and ophthalmoplegia. Later, it was described in 1956 by Charles Miller Fisher as a possible variant of Guillain-
Barré syndrome (GBS) It is characterized by abnormal muscle coordination, paralysis of the eye muscles, and 
absence of the tendon reflexes. Like Guillain-Barré syndrome, symptoms may be preceded by a viral illness. 
Additional symptoms include generalized muscle weakness and respiratory failure. The majority of individuals 
with MFS have a unique antibody that characterizes the disorder. We report a patient with MSF who presented 
with clinical signs suggestive of bilateral asymmetric globe retraction and negative ganglioside antibodies (anti-
GQ1b).

case presentation: A 49-year-old male was referred to the ophthalmology department from the neurology 
team complaining of diplopia on right gaze started one week ago. Suddenly, over a 2 day period developed 
diplopia in all gazes, severe headaches- feels left eye is stuck in towards the nose. The patient had a flu infection 
about 15 days before the symptoms started. He was evaluated by the neurology team in the A&E.  He had 
no urinary/bowel incontinence. His past medical history was clear. He had no surgeries in the past. The family 
history was non-contributory. According to his past ophthalmology history he appeared to have only a normal 
refractive problem. He denied smoking, alcohol use, or drug abuse. He took no medication except paracetamol 
and naproxen. He had no occupational exposure to neurotoxins. He was found to have a slightly elevated CSF 
protein of 0.63 and negative myasthenia serology. The rest of laboratory testing revealed normal.
His RVA was 0.14(0.04ph) and LVA 0.20(0.04ph).Both pupils were round, equal, and slowly reactive to light. An 
orthooptic examination  revealed globe retraction on adduction either eye with narrowing palpebral fissures 
and left esotropia with diplopia. PCT 35 dioptres base out for near and distance fixation. An ophthalmology 
examination did not reveal the visual and retinal change. He has started a 5 day course of intravenous 
immunoglobulin (IVIg) treatment by the neurology team 4 days after the orthooptic examination. 

day 3 of IvIg: (1 week after the  first orthooptic examination), the patient complained of worsening of vision  
in the left eye but feels also though vision in the right eye is reduced. He also reports new shaking of arms and 
both legs  as of three days ago. His VA was good and stable bilaterally (0.00 unaided). New right abduction 
restriction has been  noticed, measurements supported diagnosis of right VI nerve palsy. The globe retraction 
was unchanged bilaterally.
day 5 of IvIg: Double vision unchanged, bilateral globe retraction right>left, feels better, walking more steady. 
PCT slightly more at 40 dioptres. His esotropia increases on right gaze in comparison to the left gaze measuring 
35 dioptres on the right gaze and 20 dioptres on the left gaze. Alternate occlusion on alternate days has been 
advised. Neurology team has referred him for ocular EMG.
five days later (2 weeks after the first orthooptic examination) generally feels much better but no change to eye 
symptoms, still constant diplopia with bilateral globe retraction, right VI nerve palsy, minimal vertical deviation 
(reversal on distance fixation). Overall function seems to be improving- no ocular changed noted. EMG test and 
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conduction studies were normal.
one month later he remains with a constant esotropia of the left eye in which he has slightly more reduced 
vision (due to a mild uncorrected refractive error). Minimal limitation of abduction in the right eye with an 
increased esotropia on right gaze. PCT near unaided 25 dioptres of esotropia and on distance fixation 35 
dioptres of esotropia. On right gaze esotropia 25 dioptres and on left gaze 20 dioptres. On direct elevation 
esotropia 15 dioptres and on direct depression 30 dioptres base out. Maintains single vision till approximately 
36cm. He is still using occlusive eye patch which alternates.
three months later has been reviewed by the neurology team and his eye problem is getting better, no need 
for further orthooptic assessment.

conclusion: Although MFS is a rare clinical entity to come across in the field of medicine, it holds a clinical 
significance due to the list of differential diagnosis. The presenting symptoms of ataxia and ophthalmoplegia 
may confuse the clinician and suggest an upper motor neuron sign or central cause. The presence of additional 
neurological symptoms may confound the clinical diagnosis. However, thorough neurological, ophthalmology and 
orthooptic evaluation and the knowledge of such a rare syndrome can help to narrow down the differentials. 
This case emphasizes the atypical presentation of MFS as unilateral ocular paralysis progressing to bilateral 
disease, which can mislead the actual diagnosis. It also signifies the importance of history taking and clinical 
examination as the diagnosis of MFS is mostly a clinical diagnosis of exclusion of other possible differentials.
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ΘερΑπεΥτιΚή προςεΓΓιςή ΑςΘενοΥς Με ΜεΛΑνΩΜΑ χοριοειδοΥς  ΚΑι 
τΑΥτοχρονή εξιδρΩΜΑτιΚή ΑποΚοΛΛήςή ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

παρασκευή Κοτρογιάννη1, Ανδρονίκη Ζαμπογιάννη1, Βύρωνας  Μιχαλάκης1, ιορδάνης Γεωργίου1, 
dre Ann schalenbourg2

1401ΓΣΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne, Switzerland

            

ςκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με ευμέγεθες χρωστικοφόρο μελάνωμα χοριοειδούς και ταυτόχρονη 
εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
  
Υλικό & Μέθοδος:  Πρόκειται για ασθενή 45 ετών που προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας λόγω 
μείωσης της οπτικής οξύτητας σε Δ.Ο. (BVCA: 6/10) και αναφερόμενης απώλειας  τμήματος του οπτικού του 
πεδίου. Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ευμέγεθες χρωστικοφόρο μελάνωμα χοριοειδούς δεξιού 
οφθαλμού  ανώτερα ρινικά, με ταυτόχρονη εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οι διαστάσεις του 
όγκου υπερηχογραφικά ήταν 18,3 mm x 14,6 mm. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), 
φλουραγγειογραφία (FA) και αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (ICGA). Πραγματοποιήθηκε περαιτέρω απεικονιστικός 
έλεγχος (αξονική άνω-κάτω κοιλίας, υπερηχογράφημα ήπατος, σπινθηρογράφημα, MRI εγκεφάλου-οφθαλμικών 
κόγχων, ακτινογραφία θώρακος, και PET-CT), χωρίς την ανάδειξη κάποιας άλλης παθολογικής εστίας, οπότε 
και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μεταστατικής νόσου. Στο ατομικό ιστορικό του ασθενούς αναφέρεται η λήψη 
αντιεπιληπτικής αγωγής και η παρουσία δύο σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων, το ένα εκ των οποίων έχει αφαιρεθεί 
χειρουργικά. 

Αποτελέσματα: O ασθενής παραπέμφθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού όπου αντιμετωπίστηκε με 
τοποθέτηση τεσσάρων δακτυλίων  τανταλίου και ακτινοβολία δέσμης πρωτονίων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 
ενδοϋαλοειδική έγχυση bevacizumab. Πλέον ο ασθενής βρίσκεται σε 6μηνη παρακολούθηση για τα επόμενα 5 
χρόνια, με ενδελεχή έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας, λόγω αυξημένου κινδύνου για μεταστατική νόσο. 

ςυμπεράσματα:  Το μελάνωμα του χοριοειδούς έχει δυσμενή πρόγνωση με μεγάλο ποσοστό μεταστάσεων σε 
όργανα όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και τα οστά. Γι’ αυτό αποτελεί αδήριτη ανάγκη η έγκαιρη ανίχνευση, η άμεση 
θεραπευτική προσέγγιση και η στενή παρακολούθηση. 
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prImAry IntrAoculAr lymphomA: A cAse-report

eleftherios chatzimichail1, christian wertheimer1, Armin wolf1, efstathios vounotrypidis1

1Department of Ophthalmology, Ulm University, Ulm, Germany

purpose: To describe a case of primary intraocular lymphoma in a patient with visual loss.

methods: Case report presentation

results: A 47-year-old woman presented to the outpatient department with progressive visual impairment in 
her left eye. Funduscopic examination showed papilledema and cotton-wool spots. Initiated systemic treatment 
with corticosteroids showed initially a good response with visual improvement and resolution of clinical findings. 
However, soon after end of treatment a recurrence with massive visual impairment, high intraocular pressure 
and papilledema occurred. A brain magnetic resonance imaging did not show any clear signs of central nervous 
system lymphoma. Therefore, a diagnostic pars plana vitrectomy was performed and an intraocular clonal B cell 
population was reported by cytopathologic evaluation of vitreous fluid. 

conclusion: Primary intraocular lymphoma can mimic uveitic conditions, shows initially good response after 
systemic corticosteroids and should be excluded in case of short-term recurrence in such cases. 
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χήΜειοΘερΑπεΥτιΚή ΑντιΜετΩπιςή νεοπΛΑςιΑς οφΘΑΛΜιΚής επιφΑνειΑς 
εΚ πΛΑΚΩδΩν ΚΥττΑρΩν ςε εδΑφος ΜετεΓχειρήτιΚοΥ ςΥΜΒΛεφΑροΥ

Γεώργιος Γιαννουλάκος1, Θωμάς παπαθωμάς1, Γεώργιος Γεροδήμος1, Αντώνιος Μεταξιώτης1, 
ςοφία Αναγνωστοπούλου1, Αργύριος τζαμάλης1

1Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «ΟΡΑΣΗ», Τρίκαλα

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ασθενή με νεοπλασία οφθαλμικής επιφάνειας εκ πλακωδών κυττάρων σε 
έδαφος μετεγχειρητικού συμβλεφάρου και χημειοθεραπεία με κολλύριο Μιτομυκίνης C.

yλικό και μέθοδοι: Άρρεν 57 ετών παραπέμφθηκε στο τμήμα Οφθαλμοπλαστικής της Κλινικής μας για αντιμετώπιση 
υποτροπιάζοντος επιπεφυκοτικού μορφώματος, με συνοδό συμβλέφαρο μετά από προηγούμενες επανειλημμένες 
προσπάθειες χειρουργικής εξαίρεσης. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε ζελατινοειδής όγκος του βολβικού 
επιπεφυκότα με τροφοφόρα αγγεία και ήπια λευκοπλακία, στο έσω και ρινικό τεταρτημόριο με επέκταση έως 
το σκληροκερατοειδές όριο. Τέθηκε κλινικά η διάγνωση της νεοπλασίας οφθαλμικής επιφάνειας εκ πλακωδών 
κυττάρων (OSSN). Ο ασθενής τέθηκε σε τοπική χημειοθεραπευτική αγωγή με κολλύριο Μιτομυκίνης C 0.04% 
τέσσερις φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες. Η αγωγή περιελάμβανε δεύτερο κύκλο ύστερα από διάστημα 2 
εβδομάδων ελεύθερο αγωγής με τη χρήση τοπικού στεροειδούς.

Αποτελέσματα: Κατά την εξέταση του ασθενή ύστερα από 2 μήνες, ο όγκος εμφάνισε πλήρη υποστροφή με 
παραμονή μόνο του συμβλεφάρου. Ο ασθενής ανέφερε μόνο ήπιο αίσθημα ξένου σώματος λόγω της 
χημειοθεραπευτικής αγωγής χωρίς λοιπές παρενέργειες. Δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της νεοπλασίας κατά το 
διάστημα παρακολούθησης μετά την χημειοθεραπευτική αγωγή.

ςυμπεράσματα: Η τοπική χημειοθεραπεία με Μιτομυκίνη C ως μονοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής 
επιλογή για ασθενείς με νεοπλασία οφθαλμικής επιφάνειας εκ πλακωδών κυττάρων, ιδιαίτερα σε υποτροπιάζουσες 
περιπτώσεις.
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οφΘΑΛΜιΚή ΜετΑςτΑςή Απο ΑδενοΚΑρΚινΩΜΑ τοΥ ςτοΜΑχοΥ: 
ενΑ ςπΑνιο ΚΛινιΚο περιςτΑτιΚο

ςκοπός: Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η παρουσιάση περιστατικού με οφθαλμική μετάσταση από 
αδενοκαρκίνωμα του στομάχου που μιμείται πανραγοειδίτιδα με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την εμφάνιση κηλίδων Roth 
και στικτές αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες.

Υλικό & Μέθοδος: Άνδρας καυκάσιος 58 ετών προσήλθε ασυνόδευτος στο οφθαλμολογικό ΤΕΠ με αιφνίδια έκπτωση 
της όρασης του δεξιού οφθαλμού (ΔΟ) από εικοσαημέρου. Στο ατομικό ιστορικό αναφέρεται άγνωστη πάθηση του 
στομάχου ύπο θεραπεία, και απώλεια βάρους τον τελευταίο χρόνο. Κατά την κλινική οφθαλμολογική εξέταση, η 
οπτική οξύτητα(Ο.Ο.) του ΔΟ ήταν 4/10, με tyndal+ στον πρόσθιο θάλαμο, υαλίτιδα+, κιτρινόφαιη ανάκλαση του 
αμφιβληστροειδούς στον οπίσθιο πόλο, και κηλίδες του Roth σε συνδυασμό με στικτές αιμορραγίες στην μέση 
περιφέρεια.Ο αριστερός οφθαλμός ήταν ήρεμος, με μοναδικό παθολογικό εύρημα διάσπαρτες στικτές αιμορραγίες 
στην αμφιβληστροειδική περιφέρεια. Έγινε επικοινωνία με συγγενείς του ασθενούς  λόγω υποψίας συνδρόμου μίμησης 
ραγοειδίτιδος και εστάλει επείγουσα καρδιολόγική εκίμηση.

Αποτελέσματα: Ανευρέθει ότι ο ασθενής έπασχε από  αδενοκαρκίνωμα στομάχου με τελευταία  χημειοθεραπεία από 
6μήνου.Η καρδιολογική εκτίμηση ήταν φυσιολογική. Ακολούθησε επείγουσα  παραπομπή στους ογκολόγους του, όπου 
διεγνώσθει για πρώτη φορά μεταστατικός καρκίνος σταδίου 4. Ακολούθησε έναρξη νέου χημειοθεραπευτικού σχήματος. 
Κατά την οφθαλμολογική επανεξέταση, είχε επέλθει σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και πλήρης εξαφάνιση των 
κηλίδων Roth.

ςυμπέρασμα: Παρανεοπλασματικά σύνδρομα που μιμούνται ραγοειδίτιδες, παρατηρούνται συχνότερα σε 
καρκίνους του πνεύμονα, του μαστού των ωοθηκών και στα λεμφώματα. Υπάρχου ελάχιστες βιβλιογραφικές 
αναφορές καρκίνου στομάχου με οφθαλμική μεταστατική νόσο, και αυτή είναι η πρώτη αναφορά κηλίδων Roth 
σε παρανεολάσματικό σύνδρομο χωρίς θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα.

Κισκήρα Ε.–Ε., Αθανασίου Α., Μανώλη Κ., Μακρής Γ., 
Κανελλόπουλος Σ.

1Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα
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ΜεΛΑνΩΜΑ ΑΚτινΩτοΥ ςΩΜΑτος. ή ΜήπΩς οχι; 
πΑροΥςιΑςή ΚΛινιΚοΥ περιςτΑτιΚοΥ

1Β΄Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού μελανώματος ακτινωτού σώματος στο οποίο περεταίρω και προσεκτικότερη 
διερεύνηση ανέδειξε διαφορετική διάγνωση ως πιθανότερη, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης.

Υλικό & Μέθοδοι: Περιγραφή κλινικού περιστατικού.

Αποτελέσματα: Γυναίκα 81 ετών παραπέμθφηκε από οφθαλμίατρο για εξόρυξη ΔΟ για μελάνωμα ακτινωτού σώματος. 
Η ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας αιτιώμενη πόνο και έκπτωση όρασης, φέροντας 
πλήρη εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο για τη διερεύνηση μελανώματος. Από την MRI εγκεφάλου προέκυψε 
κυκλοτερής σχηματισμός υψηλού σήματος στις Τ1 ακολουθίες, χωρίς εμπλουτισμό της περιοχής. Η οπτική οξύτητα 
ήταν μη αντίληψη φωτός και η ενδοφθάλμια πίεση 35mmHg. Από την κλινική εξέταση προέκυψε ψευδοϋπόπυο με 
αιματικά στοιχεία στον πρόσθιο θάλαμο, ενώ ηταν αδύνατη η βυθοσκόπηση λόγω πυκνού καταρράκτη. Κατά τη 
διενέργεια b-scan διαπιστώθηκε συμπαγής ευκίνητη μάζα πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό. Στη διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνονται: 1) μελάνωμα ακτινωτού σώματος 2) ορώδης αποκόλληση αμφιβληστροεδούς 3) ιδιοπαθής 
αιμορραγία ακτινωτού σώματος 4) περιφερική εξιδρωματική αιμορραγική χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια. Εξαιτίας της 
άτυπης εικόνας μελανώματος στην απεικόνιση, της απουσίας μεταστάσεων και του ασαφούς ιστορικού της ασθενούς 
συστήθηκε παρακολούθηση. Στην επανεξέταση μετά από 2 μήνες παρατηρήθηκε υποχώρηση των ευρημάτων από την 
κλινική εξέταση και βελτίωση του άλγους της ασθενούς, ενισχύοντας την αυτόματη αιμορραγία ακτινωτού σώματος ως 
πιθανότερη διάγνωση.

ςυμπεράσματα: Η αρχική εκτίμηση της ασθενούς παρέπεμπε σε πιθανό μελάνωμα και μπορούσε εύκολα να παραπλανήσει 
τον κλινικό γιατρό. Με προσεκτικότερο έλεγχο όλων των παραμέτρων οδήγησε στην αποφυγή της εξόρυξης του ΔΟ 
για την ασθενή. 

δήμητρα τζάκρη1, ευθυμία προύσαλη1, ιωάννης Κεραμιδάς1, ελευθέριος Λουκοβίτης1, 
ιωάννης Κάσσος1, Αργύριος τζαμάλης1, νικόλαος Ζιάκας1, ελευθέριος Αναστασόπουλος1
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ΩχροπΑΘειΑ ΥΓροΥ τΥποΥ Ως επιπΛοΚή ΑΓΓειοειδΩν τΑινιΩν ςε ΑςΘενή 
Με εΛΑςτιΚο ψεΥδοξΑνΘΩΜΑ

Λουκάς Κοντομίχος1, ευστράτιος παροικάκης1, παναγιώτης πανταζής1, Γεώργιος  Μπάτσος1, 
νικόλαος Μπουρατζής1, Αναστάσιος Μπισούκης1, Βασίλειος  πεπονής2, δημήτριος  Καραγιάννης1

1Β' Οφθαλμολογική Κλινική, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Α' Οφθαλμολογική Κλινική, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού ωχροπάθειας υγρού τύπου σε ασθενή με ελαστικό ψευδοξάνθωμα ως επιπλοκή 
αγγειοειδών ταινίων.

Υλικό και Μέθοδος: Ασθενής θήλυ ετών 40, προσήλθε λόγω ελάττωσης όρασης στον αριστερό οφθαλμό από 10ημέρου. 
Η καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα ήταν 10/10 στον δεξιό οφθαλμό και 7/10 στον αριστερό οφθαλμό. Κατά την 
βυθοσκόπηση, αναδείχθηκαν αγγειοειδείς ταινίες σε αμφότερους τους οφθαλμούς.  Οι αγγειοειδείς ταινίες αποτελούν 
πάθηση που οφείλεται στην διαταραχή της ελαστικότητας του χοριοειδούς χιτώνα του οφθαλμού, και συγκεκριμένα της 
μεμβράνης του Bruch. Διενεργήθηκε φλουοροαγγειογραφία, όπου εκτός των αγγειοειδών ταινίων ανέδειξε χοριοειδική 
νεοαγγείωση στον αριστερό οφθαλμό. Η οπτική τομογραφία συνοχής ( Optical  Coherence Tomography,OCT) 
ωχράς  παρουσίασε υποαμφιβληστροειδικό υγρό. H Αγγειογραφία οπτικής συνοχής (Optical Coherence Tomography 
Angiography, OCT-A) επιβεβαίωσε την διάγνωση της ωχροπάθειας υγρού τύπου  παρουσιάζοντας ευκρινώς τη 
χοριοειδική νεοαγγειακή μεμβράνη. Λαμβάνοντας το ιατρικό ιστορικό, η ασθενής μας ενημέρωσε για  δερματική 
διαταραχή στον τράχηλο. Κατά τη φυσική εξέταση, παρουσίαζε κιτρινωπές κηλίδες και χαρακτηριστικά χαλαρό δέρμα 
τόσο στον τράχηλο όσο και στις μασχάλες, ευρήματα που έθεσαν τη διάγνωση του ελαστικού ψευδοξανθώματος.

Αποτελέσμata: Η ασθενής εμφανίζει   βελτίωση  της όρασης στον αριστερό οφθαλμό και υποστροφή του 
υποαμφιβληστροειδικού υγρού 4 εβδομάδες μετά από μία ενδοϋαλοειδική έγχυση αντι-αγγειογενετικού παράγοντα ( 
αφλιμπερσέπτη)

ςυμπεράσματα: Η τακτική οφθαλμολογική παρακολούθηση των ασθενών με ελαστικό ψευδοξάνθωμα είναι σημαντική 
έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν αγγειοειδείς ταινίες, διαταραχή η οποία μπορεί να αποτελέσει δυνητικά απειλή 
για την όραση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για την αποτροπή μείωσης της όρασης των ασθενών
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ΩχροπΑΘειΑ Απο poppers ςε ΑςΥΜπτΩΜΑτιΚο ΑςΘενή

περσεφόνη Κούρτη1

1Ιδιωτικό Ιατρείο

ςκοπός: Η περιγραφή περιστατικού που παρουσιάστηκε με ασυμπτωματική τοξική ωχροπάθεια από poppers.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 62 ετών προσήλθε για διαθλαστικό έλεγχο. Το ατομικό του αναμνηστικό περιλάμβανε 
HIV+ υπό αγωγή από το 1996 κι αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή. Δεν ανέφερε οφθαλμολογικά συμπτώματα.
Η οφθαλμολογική εξέταση ήταν φυσιολογική: οπτική οξύτητα ΔΟ 10/10 ΑΟ 10/10, φυσιολογική ενδοφθάλμια 
πίεση και βιομικροσκόπηση, αρχόμενος καταρράκτης και βυθός χωρίς ευρήματα. 
Στο OCT ωχράς διαπιστώθηκε κεντρική βλάβη στην ελλειψοειδή ζώνη άμφω και τέθηκε η υποψία ωχροπάθειας 
από poppers. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής επιβεβαίωσε την περιστασιακή κατανάλωση poppers. Πρόκειται για εισπνεόμενο 
χημικό ψυχοδραστικό φάρμακο (νιτρώδες αμύλιο) που χρησιμοποιείται ευρέως από τη ομοφυλοφιλική κοινότητα 
ως αφροδισιακό. Προκαλεί μυοχάλαση, αναλγησία και ευφορία. Η ωχροπάθεια από poppers περιγράφηκε για 
πρώτη φορά το 2004 κι ο μηχανισμός πρόκλησης βλάβης στους φωτοϋποδοχείς παραμένει άγνωστος. Είναι 
σπάνια αναστρέψιμη και προκαλεί μείωση της οπτικής οξύτητας και κεντρικό σκότωμα. 

ςυμπεράσματα: Η ωχροπάθεια είναι σπάνιο αποτέλεσμα τοξικότητας από κατανάλωση poppers και προκαλεί 
μείωση της οπτικής οξύτητας. Στο περιστατικό αυτό ήταν ασυμπτωματική. Περιγράφεται συχνά σε ασθενείς που 
πάσχουν από HIV.



197ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

πΑΘοΛοΓιΑ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

EP60 

sAturdAy nIGht retInopAthy, A rAre clInIcAl presentAtIon

tsapardoni f.1, fragkoulis I.1, exarchou A.1, makri o., Kanakis m., stavrakas p., 
Georgakopoulos c., Kozompolis v.1

1Ophthalmology Department, University Hospital of Patras, Patras, Greece 

purpose: We herein describe a case of acute vision loss and ophthalmoplegia in a patient with a history of chronic 
substance abuse.  

methods: Case Report Description

results: A 41-year-old male presented to the Emergency Department complaining of unilateral vision loss, accompanied 
by pain and eyelid edema in his left eye (OS), after awakening from an unknown period of unconsciousness following 
benzodiazepine and alcohol intake approximately 18 hours before. The patient also reported sporadic intranasal 
heroin abuse. Upon initial examination, visual acuity was negative light perception in OS. Complete ophthalmoplegia, 
absence of pupillary reflex and extensive periorbital edema associated with an atypical periocular rash were also 
documented. Fundoscopy revealed ischemic retinal edema, which was verified by spectral domain optical coherence 
tomography and a normally appearing optic nerve head. Differential diagnosis included orbital cellulitis, cavernous 
sinus thrombosis and orbital apex syndrome. Intravenous antibiotics were administered until infectious etiologies 
were excluded.  Fluorescein angiography showed delayed chorioretinal filling. Extraocular muscle edema was clearly 
depicted in magnetic resonance imaging (MRI) of the orbits, while no other intracranial or CNS abnormal findings 
were identified.  

conclusions: Saturday Night Retinopathy is a rare blinding condition due to ophthalmic artery non perfusion that must 
be considered in cases of prolonged periods of unconsciousness. Infectious, traumatic, vascular and neoplastic causes 
need to be ruled out in cases with such clinical presentation. Treatment options include intravenous corticosteroids and 
acetazolamide; however, their efficacy remains debatable. In most cases, vision recovery is poor, while ophthalmoplegia 
resolves without intervention with time. 
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ή ΑποτεΛεςΜΑτιΚοτήτΑ τΩν ενδοϋΑΛοειδιΚΩν εΓχΥςεΩν ΑφΛιΜπερςεπτής 
ΓιΑ τή ΘερΑπειΑ τής νεοΑΓΓειΩΜενής ΑποΚοΛΛήςής τοΥ ΜεΛΑΓχροοΥ 

επιΘήΛιοΥ ςτΑ πΛΑιςιΑ τής ήΛιΚιΑΚής εΚφΥΛιςής τής ΩχρΑς ΚήΛιδΑς

Αγγελική Άνδρου1, νικόλαος Γκουλιόπουλος1, Αλέξανδρος ρουβάς1, Μαρία δούβαλη1, 
παναγιώτης Θεοδοσιάδης1

1Αττικό ΠΓΝ

ςκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων αφλιμπερσέπτης 
για τη θεραπεία της νεοαγγειωμένης αποκόλλησης μελαγχρόου επιθηλίου, στα πλαίσια της ηλικιακής εκφύλισης 
της ωχράς κηλίδας κατά τη διάρκεια μίας περιόδου παρακολούθησης 24 μηνών.

Υλικό και μέθοδος: Στην προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη μας οποία εντάχθηκαν συνολικά 40 ασθενείς (n=40) 
με νεοαγγειωμένη αποκόλληση μελαγχρόου επιθηλίου οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις 
αφλιμπερσέπτης 2.0 mg και παρέμειναν σε παρακολούθηση για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Όλοι οι ασθενείς 
υπεβλήθησαν σε μέτρηση της καλύτερα διορθωμένης οπτική οξύτητας, καθώς και σε οπτική τομογραφία συνοχής 
τόσο κατά την επίσκεψη ένταξης, όσο και σε κάθε επίσκεψη παρακολούθησης. Το ύψος της αποκόλλησης, το κεντρικό 
πάχος της ωχράς κηλίδας καθώς και η παρουσία υπο-αμφιβληστροειδικού υγρού, ενδο-αμφιβληστροειδικού 
υγρού ή διάχυτου οιδήματος ωχράς κηλίδας καταγράφονταν σε κάθε επίσκεψη παρακολούθησης. 

Αποτελέσματα: Εκ των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται σταθερότητα τόσο στις λειτουργικές (οπτική οξύτητα), όσο 
και στις ανατομικές (ύψος αποκόλλησης, κεντρικό πάχος ωχράς) μελετούμενες παραμέτρους στο τέλος της διετίας 
παρακολούθησης. Ο συνολικός αριθμός ενέσεων στις οποίες υπεβλήθη ο κάθε ασθενής δε συσχετίστηκε σε 
βαθμό στατιστικά σημαντικό με τη μεταβολή του ύψους της αποκόλλησης ή με τη μεταβολή του κεντρικού πάχους 
της ωχράς κηλίδας. 

ςυμπεράσματα: Η αφλιμπερσέπτη ικανοποίησε το κριτήριο της σταθερότητας ως προς τις λειτουργικές και ανατομικές 
παραμέτρους, διατηρώντας το γνωστό προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου. Απαιτούνται ωστόσο, περαιτέρω 
μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση της νεοαγγειωμένης αποκόλλησης 
μελαγχρόου επιθηλίου στα πλαίσια της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας. 
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εΛεΓχος ΑςΘενΩν Με ςΑΚχΑρΩδή διΑΒήτή ςτο οφΘΑΛΜοΛοΓιΚο ιΑτρειο 
τοΥ Γν ΛΑςιΘιοΥ-ΑοΜ ςήτειΑς

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος1, Ανθή Μπάκουλη
1ΓΝ Λασιθίου - ΑΟΜ Σητειας

ςκοπός: Να καταγραφούν τα αποτελέσματα του ελέγχου των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη που εξετάστηκαν στο 
ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας.

Υλικό & Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη καταγραφής των διαβητικών ασθενών που εξετάστηκαν στο εξωτερικό 
οφθαλμολογικό ιατρείο του ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας. Η σταδιοποίηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
αναφέρεται στον πιο επιβαρυμένο οφθαλμό.

Αποτελέσματα: Από τους 1000 ασθενείς που προσήλθαν για προγραμματισμένη εξέταση στο οφθαλμολογικό ιατρείο του 
ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας οι 73 ήταν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούσαν το 7,3%(73/1000) 
των ασθενών που εξετάστηκαν στο οφθαλμολογικό ιατρείο. Ποσοστό 75,3%(55/73) των διαβητικών ασθενών δεν 
παρουσίαζε αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Αλλοιώσεις παρουσίαζε το 24,7%(18/73) των διαβητικών 
ασθενών. Από τους 18 που είχαν αλλοιώσεις οι 16(89%) είχαν μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
και οι 2 (11%) παραγωγική. Από την ομάδα των ασθενών με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια το 
56,25%(9/16) είχαν ήπιας βαρύτητας, το 25%(4/16) μέτριας βαρύτητας και το 18,75%(3/16) σοβαρής βαρύτητας μη 
παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

ςυμπεράσματα: Ο έλεγχος των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα του εξωτερικού 
οφθαλμολογικού ιατρείου του ΓΝ Λασιθίου-ΑΟΜ Σητείας. Από τον έλεγχο αυτό ανευρίσκονται ασθενείς που έχουν 
ανάγκη άμεσης παρέμβασης όπως είναι  οι ασθενείς με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
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ΜειΩςή τής ποιοτήτΑς ΖΩής τΩν ΑςΘενΩν Με Armd ποΥ ΥποΒΑΛΛοντΑι 
ςε ΘερΑπειΑ Με ενεςεις AntI-veGf ΚΑτΑ τή διΑρΚειΑ τής πΑνδήΜιΑς covId-19

ιωάννα Μυλωνά1, δημήτριος Κοτούλας1

1Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη, Ελλάδα

 
ςκοπός: Οι ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ARMD) απαιτείται να ακολουθούν ένα πρωτόκολλο 
θεραπείας που απαιτεί τακτική παρακολούθηση. Η πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει πρόσθετη επιβάρυνση 
για τους ασθενείς με ARMD που υποβάλλονται σε θεραπεία με ενέσεις αντιαγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 
παράγοντα (anti-VEGF), καθώς οι ασθενείς αντιμετωπίζουν συμφόρηση του συστήματος υγείας και κλείσιμο των 
εξωτερικών ιατρείων. Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της αβεβαιότητας σχετικά με τη θεραπεία των ασθενών 
στην ποιότητα ζωής τους όπως εκτιμάται από την αίσθηση ευεξίας τους.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια διαχρονική μελέτη κοόρτης ογδόντα ασθενών που παρακολουθήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID. Οι ασθενείς ανέφεραν την αίσθηση της 
ευημερίας τους με το ερωτηματολόγιο του Π.Ο.Υ WHO-5 και την αντίληψη και τους φόβους τους για τον αντίκτυπο 
της πανδημίας στη συνεχιζόμενη θεραπεία τους με anti-VEGF.

Αποτελέσματα: Υπήρξε σημαντική πτώση στην ψυχική ευεξία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία ήταν 
παράλληλη με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη θεραπεία του ασθενή με ARMD. Οι ασθενείς που ανέφεραν 
υψηλότερο αντίκτυπο του COVID-19 στη θεραπεία τους είχαν παρουσιάσει μεγαλύτερη πτώση της ψυχικής ευεξίας 
σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν, με το γυναικείο φύλο να αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου. Οι 
αντικειμενικές μετρήσεις της οπτικής οξύτητας δεν συσχετίστηκαν με την πτώση της αίσθησης ευεξίας.

ςυμπεράσματα:  Το υψηλό αρχικό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροχρόνια πορεία των ασθενών με 
ARMD επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν εκτέθηκαν σε πρόσθετες αβεβαιότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
σχετικά με το επίπεδο περίθαλψής τους. Ο εκ των προτέρων προγραμματισμός για τη συνέχιση των υπηρεσιών και 
η στενή επαφή με ασθενείς κατά τη διάρκεια παρόμοιων έκτακτων περιστατικών υγείας είναι υψίστης σημασίας.

Βιβλιογραφία:
Borrelli E, Grosso D, Vella G, Sacconi R, Querques L, Zucchiatti I, Prascina F, Bandello F, Querques G (2020) 
Impact of COVID-19 on outpatient visits and intravitreal treatments in a referral retina unit: let’s be ready for a 
plausible “rebound effect”. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 258: 2655-2660 DOI 10.1007/s00417-020-04858-
7
Borrelli E, Battista M, Vella G, Grosso D, Sacconi R, Querques L, Zucchiatti I, Prascina F, Bandello F, Querques 
G (2021) The COVID-19 Pandemic Has Had Negative Effects on Baseline Clinical Presentation and Outcomes 
of Patients with Newly Diagnosed Treatment-Naïve Exudative AMD. J Clin Med 10: 1265
Borrelli E, Grosso D, Vella G, Sacconi R, Battista M, Querques L, Zucchiatti I, Prascina F, Bandello F, Querques 
G (2020) Short-term outcomes of patients with neovascular exudative AMD: the effect of COVID-19 pandemic. 
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 258: 2621-2628 DOI 10.1007/s00417-020-04955-7



201ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

πΑΘοΛοΓιΑ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

EP64 

multImodAl deep phenotypInG of retInAl structure And functIon
 In choroIderemIA

Andreas mitsios1,2

1Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust, London, UK, London, United Kingdom, 
2UCL Institute of Ophthalmology, London, United Kingdom, 

3Department of Ophthalmology, Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, 
London, United Kingdom

objective:  Choroideremia is a rare X-linked chorioretinal dystrophy with affected patients suffering from 
nyctalopia and progressive visual field constriction, followed by central vision loss in later age. The scope of this 
project was to investigate retinal changes in choroideremia patients and possible correlations with age, structure 
and function.

subjects/methods: Twenty-six eyes from 13 male CHM patients were included in this prospective longitudinal 
study. Participants were divided into <50-year and ≥50-year old groups and were seen at baseline, 6-month and 
1-year visits. Retinal structure was assessed through optical coherence tomography, OCT angiography and fundus 
autofluorescence and relevant metrics included central foveal thickness-(CFT), subfoveal choroidal thickness-
(SCT), areas of preserved choriocapillaris-(CC), ellipsoid zone-(EZ), and autofluorescence-(PAF). Visual acuity-(VA), 
contrast sensitivity-(CS), colour testing, microperimetry, dark adaptation, and handheld electroretinogram-(ERG) 
were used to evaluate retinal function. 

results: Over the 1-year follow-up period, progressive loss was detected in SCT, EZ, CC, PAF, and CFT. Those 
≥50-years exhibited more structural and functional defects with SCT, EZ, CC, and PAF showing strong correlation 
with patient age. CS and VA did not change over the year, but CS was significantly correlated with age. Delayed 
dark adaptation, decreased colour discrimination and undetectable ERG activity were observed in all patients. 
Minimal functional deterioration was observed over one year with a general trend of slower progression in the 
≥50-years group.

conclusions: Quantitative structural parameters including SCT, CC, EZ, and PAF are most useful for disease 
monitoring in CHM. Extended follow-up studies are required to determine longitudinal functional changes.
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ή ςΥςχετιςή ΜετΑξΥ τής ποιοτήτΑς ΖΩής (quAlIty of lIfe, qol) ΚΑι
τής εΓΓρΑΜΜΑτοςΥνής τής ΥΓειΑς (heAlth lIterAcy, hl) ςε ΑςΘενεις 

Με διΑΒήτιΚο οιδήΜΑ ΚΑι ήΛιΚιΑΚή εΚφΥΛιςή τής ΩχρΑς ΚήΛιδΑς

νικόλαος τσακαλής1, ιωάννης Γιαπιτζάκης1

1ΓΝ Ιεράπετρας

ςκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της HL και της QoL σε ασθενείς του 
Οφθαλμολογικού τμήματος του Γ.Ν.Ιεράπετρας που υποβάλλονται σε ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις λόγω διαβητικού 
οιδήματος  της ωχράς καθώς και ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Υλικά-Μέθοδος: Κατόπιν ενημέρωσης κι έγγραφης συγκατάθεσης συμμετείχαν 64 ασθενείς. Η αξιολόγηση της 
QoL σχετική με την όραση έγινε μέσω ερωτηματολογίου ΝΕΙ-VFQ25 (GRversion-RAND) και η αξιολόγηση της 
ΗL μέσω του ερωτηματολογίου της HLS-EU16 (GRversion). Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 
ανοικτών ερωτήσεων σε ασθενείς και φροντιστές. Το σύνολο των δεδομένων αξιολογήθηκε σε αντιπαραβολή με 
αναδρομικά δεδομένα από το οφθαλμολογικό ιστορικό των ασθενών.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 64 ασθενών μόλις 5 (7,81%) είχαν επαρκές HL score ενώ οι υπόλοιποι 
ασθενείς μοιράζονται στις άλλες δύο κατηγορίες: προβληματική HL (32 ασθενείς–50%) και ανεπαρκής HL (27 
ασθενείς–42,19%). Σχετικά με τους ασθενείς της προβληματικής και της ανεπαρκούς HL παρατηρήθηκε καθυστερημένη 
έναρξη θεραπείας μεγαλύτερης των 4 μηνών στο 71,18% (42/59). Η απώλεια >2 προγραμματισμένων ραντεβού 
σε μεσοδιάστημα 18-μηνών παρατηρήθηκε σε >30% των ασθενών της προβληματικής κι ανεπαρκούς HL. Η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της QoL ανέδειξε ισχυρή θετική σχέση με την BCVA των ασθενών και όσον 
αφορά την HL φάνηκε συσχέτιση της QoL με την ανεπαρκή HL όχι όμως και με την επαρκή HL.    

ςυμπεράσματα: Η HL είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόληψη των ασθενειών, την έναρξη αλλά και τη 
τήρηση του θεραπευτικού πλάνου. Πιθανές δράσεις ενίσχυσής της ενδεχομένως να επηρεάσουν καταλυτικά στην 
ενδυνάμωση της QoL των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδουαλοειδικές θεραπείες. 
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mAculAr choroIdAl neovAsculArIzAtIon memBrAne AssocIAted
wIth choroIdAl nevus

Aldakos n.1, Gkika m.1, tsiligiri A.1, vagiakis I. 1, zachariadi s. 1, samourgkanidis A. 1, stampouli d1.
1Department of Ophthalmology, General hospital of Xanthi

purpose: To report a case of Choroidal Nevus (CN) associated with a macular choroidal neovascularization 
membrane (CNVM). CN is the most common benign intraocular tumor. It classically presents as a pigmented 
lesion with overlying drusen and retinal pigment epithelium (RPE) alterations. CNVM development is a rare 
complication of CN.

methods: Case report.

results: A fifty-nine-year-old Caucasian woman attended our clinic for a routine examination. Her past medical 
and ocular history was unremarkable. Visual acuity was counting fingers in the right eye (RE) and 20/20cc 
(+1.00/-0.50x90) in the left (LE). Anterior segment and intraocular pressure were within normal limits in both eyes. 
Dilated fundoscopy of the RE revealed a quite flat pigmented lesion (about 1 disc diameter in size) superior 
to the fovea and a subfoveal yellow-greyish elevated lesion along with sub-/intraretinal fluid, extending to the 
pigmented lesion. LE fundus was with normal limits. Optical Coherence Tomography (OCT) of the RE revealed 
a hyper-reflective area in the choroid superior to the fovea, a subfoveal hyper-reflective lesion above the RPE, 
pigment epithelium detachment and sub-/intraretinal fluid. Near-infrared images, fundus autofluorescence and 
B-scan confirmed that the pigmented lesion is a CN, with no signs of malignancy, while fundus fluorescein 
angiography and OCT-angiography revealed a macular CNVM. A course of intravitreal anti-VEGF (Vascular 
Endothelial Growth Factor) injections in the RE was initiated.

conclusion: CN associated with macular CNVM is a very rare condition that can affect vision. Treatment with 
intravitreal anti-VEGF is effective regarding the regression of the macular oedema and CNVM.
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ImAGInG And fAte of onIon sIGn In A cAse of co-exIstInG dIABetIc mAculAr 
oedemA And AGe-relAted mAculAr deGenerAtIon

vagiakis I.1, Gkika m.1, samourgkanidis A.1, Aldakos n.1, zachariadi s.1, tsilingiri A.1, stampouli d.1
1Department of Ophthalmology, General Hospital of Xanthi

purpose: To describe a rare Optical Coherence Tomography(OCT) finding of layered hyperreflective bands 
within a serous pigment epithelium detachment(PED)(onion sign), due to cholesterol crystal precipitation in an 
aqueous environment, and how its presence and change in appearance over time can affect the prognosis in 
a case of co-existing diabetic macular oedema and age-related macular degeneration.

methods: Case report

results: A fifty-seven year-old man was referred to our clinic for diabetic macular oedema treatment in the left 
eye(LE). The patient had been diagnosed with Insulin-dependant-Type-II-Diabetes-Melitus and dyslipidemia. 
Visual acuity was 9/10sc in the right eye and 5/10sc in the left. Dilated fundoscopy revealed retinal pigment 
epithelium(RPE) changes and a moderate pre-proliferative diabetic retinopathy in both eyes. In addition, there 
was extrafoveal intraretinal fluid(IRF) and hyper-reflective foci and a large sub foveal serous-PED with subretinal 
fluid in the LE confirmed by the OCT, so intravitreal Ranibizumab treatment was initiated. After five monthly 
and three bimonthly injections, LE visual acuity deteriorated(2/10SC) and OCT revealed an enlargement of pre-
existing serous-PED and the new finding of sub-RPE onion sign, along with increased subretinal fluid(SRF). There 
was no evidence of choroidal neovascularization on fluorescein angiography, however, given the presence of 
SRF and the possibility of a masked fibrovascular-PED, we decided to switch to Aflibercept treatment. After three 
monthly injections there was improvement in vision(4/10SC) and SRF and serous PED decrease.

conclusion: Onion sign is a rare finding associated with cholesterol-lowering medication and could be an 
ominous prognostic factor for the progression of the disease.
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Adult onset vItelIform mAculAr dystrophy 

ιορδάνης Βαγιάκης1, Αγνή Μόκκα2, ςοφία Ζαχαριάδη1, Βασίλειος Αθανασιάδης2, Μαρία Γκίκα1, 
νικόλαος Αλδάκος1, δέσποινα ςταμπουλή1

1Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, οφθλαλμολογική κλινική, Ξάνθη, Ελλάδα, 
2Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

purpose: To report a case of Adult Onset Vitelliform Macular Dystrophy (AOVMD), which is a rare macular 
dystrophy, usually diagnosed between the age of 40 and 60. Patients commonly present with a gradual central 
vision loss or blurred vision. In this case the patient was asymptomatic.

methods: Case report

results: A sixty-nine year-old Caucasian male attended our clinic for a routine examination. His visual acuity was 
20/20cc (SE +1.50 sph) in the right eye and 12/20cc (SE -0.25 sph) in the left. Regarding his past ocular history, 
he had a spontaneously resolved macular hole in the right eye (2007) and cataract surgery in the left (2016). 
The visual acuity in both eyes remained stable since 2016. Anterior segment, tonometry and pupillary responses 
were within normal limits in both eyes. Dilated fundoscopy revealed yellowish oval-shaped lesions at the macula 
area in both eyes. Α hyper-reflective sub-foveal dome-shaped lesion disrupting the retinal pigment epithelium 
layer was identified on Optical Coherence Tomography in both eyes, Autofluorescence revealed characteristic 
areas of equally distributed intense signal within the maculae. Above mentioned clinical findings and diagnostic 
images are indicative of the diagnosis of AOVMD.

conclusion: In absence of symptoms, AOVMD may often remain undetected. Early diagnosis of AOVMD and 
regular follow-up are important, in order any sign of progression to be detected as soon as possible and an 
early intervention to be achieved, in case of any sight-threatening complications of AOVMD, such as a choroidal 
neovascular membrane or a full thickness macular hole. 
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ςΥςτήΜΑτιΚή ΑνΑςΚοπήςή τΩν ΑνεπιΘΥΜήτΩν ενερΓειΩν-  
επιπΛοΚΩν τοΥ νεοΥ ΜονοΚΛΩνιΚοΥ ΑντιςΩΜΑτος BrolucIzumAB  

ΜετΑ τήν ενΑρξή χρήςής τοΥ

κος. Γεώργιος Μουστερής1, ςτέργιος χαλούλης1, κα. ουρανία τουνακάκη1, 
κος. Κωνσταντίνος τσαούσης1

1Γενικό Νοσομείο Βόλου «Αχχιλοπούλειο», Βόλος, Ελλάδα

ςκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε τις αναφερθείσες  ανεπιθύμητες ενέργειας του 
brolucizumab ((Beovu®, Genentech, South San Francisco, CA, USA and Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland)) 
σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα που παρουσιάζονται σε διάφορες μελέτες που έχουν μέχρι τώρα 
πραγματοποιηθεί αλλά και αναφορές περιστατικών (case reports).

Υλικά/Μέθοδοι: Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά “ocular”,“side-effects”, 
“brolucizumab” σε όλους τους συνδυασμούς ανατρέχοντας όλα τα άρθρα της βάσης  PubMed (διεθνής βιβλιογραφία 
με peer reviewed άρθρα). Μελετήσαμε άρθρα μόνο μετά την έναρξη κυκλοφορίας του brolucizumab για ευρεία 
χρήση (έγκριση FDA: 8/10/2019, έγκριση ΕΜΑ: 13/02/2020).

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθησαν 4 μελέτες (reviews), καθώς και 5 case reports, στις οποίες αναφέρθηκαν οι 
παρακάτω σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες:  Άσηπτη ενδοφθάλμια φλεγμονή (IOI),  πιθανώς σχετιζόμενη με 
αντίδραση υπερευαισθησίας, σε ποσοστό που κυμαινόταν μεταξύ 0-4.6%. Επίσης, αγγειίτιδα αμφιβληστροειδούς 
στα πλαίσια της άσηπτης φλεγμονής σε ποσοστό 0-3.6% και αγγειακή απόφραξη αμφιβληστροειδούς σε ποσοστό 
0-2.1%. Δύο ασθενείς μιας μελέτης παρουσίασαν αγγειίτιδα χωρίς συνοδό ενδοφθάλμια φλεγμονή.

ςυμπεράσματα: Η άσηπτη ενδοφθάλμια φλεγμονή, αν και σπάνια, είναι γενικά αποδεκτή ανεπιθύμητη ενέργεια 
που μπορεί να παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση οποιουδήποτε σκευάσματος anti-VEGF παράγοντα. Ωστόσο 
καταγράφεται σε υψηλότερο ποσοστό (4,6%) στο brolucizumab σε σχέση με τα υπόλοιπα σκευάσματα. Επιπλέον, 
η αγγειίτιδα, όπως έδειξαν οι μετα-αναλύσεις εμφανίζεται μόνο με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Το γεγονός αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να θέτει τον εκάστοτε θεράποντα ιατρό σε επαγρύπνηση για την διάγνωση αυτών των 
παρενεργειών και επιθετικότερη θεραπεία (με κορτικοειδή) όπου αυτό απαιτηθεί.
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οφΘΑΛΜιΚή φΥΜΑτιΩςή ςε νεΑρΑ προςφΥΓΑ Απο τή ΖΑΜπιΑ

Κωνσταντίνα ριρή1, Αλεξάνδρα τάντου1, Κατερίνα Λαζαρή1, ευαγγελή τσιρώνη-Μαλίζου1,
 Μαρία Κοτούλα1

1ΠΓΝΛ, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού οφθαλμικής φυματίωσης σε νεαρά πρόσφυγα από τη Ζάμπια μετά 
τον πρώτο μήνα αντιφυματικής αγωγής.

Υλικό & Μέθοδος: H ασθενής προσήλθε αιτιώμενη πτώση όρασης αριστερού οφθαλμού. Υπεβλήθη σε πλήρη 
οφθαλμολογικό έλεγχο με διαπίστωση μειωμένης οπτικής οξύτητας και θετικό RAPD. Από τη βυθοσκοπική εικόνα 
πρόκειται για οπίσθια ραγοειδίτιδα με συνοδό παναγγειίτιδα. Πλήρης αιματολογική διερεύνηση προς αποκλεισμό αυτοάνοσης και 
λοιμώδους αιτιολογίας. Η Ζάμπια είναι μεταξύ των δέκα χωρών με την υψηλότερη επίπτωση εμφάνισης φυματίωσης. Προς 
αυτή την κατεύθυνση έγινε και για φυματίωση. 

Αποτελέσματα: Ο έλεγχος για φυματίωση ήταν θετικός και η ασθενής έλαβε αντιφυματική αγωγή με σημαντική βελτίωση 
κλινικά και απεικονιστικά από τον πρώτο μήνα θεραπείας.

ςυμπεράσματα: Η οφθαλμική φυματίωση είναι αίτιο λοιμώδους ραγοειδίτιδας  και πρέπει να είναι στη διαφοροδιάγνωση 
της οπίσθιας ραγοειδίτιδας. Η εξωπνευμονική νόσος φυματιώδους αιτιολογίας είναι πιο σπάνια αλλά όχι απίθανη.
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ΓιΓΑντοΚΥττΑριΚή ΑρτήριτιδΑ ΜετΑΜφιεςΜενή Ως ΑποφρΑξή 
ΚεντριΚής ΑρτήριΑς

δημητριος Ζωιδάκης1

1ΓΝ Χανιων

ςκοπός: Παρουσίαση Γιγαντοκυτταρικής Αρτηρίτιδας μεταμφιεσμένης ως Απόφραξη Κεντρικής Αρτηριας σε 
ηλικιωμένη γυναίκα

Υλικό και Μέθοδος:  Ασθενής 87 ετών προσήλθε με θάμβος οράσεως από 3ημέρου στον ΑΟ, με συνοδό 
ήπια κεφαλαλγία. Οπτική οξύτητα ΣΤΟΝ οφθαλμό αυτόν ΑΚΧ. Κατά τη βυθοσκόπηση διαπιστώθηκε απόφραξη 
Κεντρικής αρτηρίας. Λόγω και του προχωρημένου της ηλικίας τέθηκε η υποψία Γιγαντοκυτταρικής Αρτηρίτιδας και 
ζητήθηκε εργαστηριακός έλεγχος (ΤΚΕ, CRP) όπου  ανέδειξε 120 ΤΚΕ και υψηλή crp.  Σε συνέχεια της διερεύνησης 
έγινε βιοψία κροταφικής αρτηρίας όπου επιβεβαίωσε τη διάγνωση.

Αποτελέσματα: Τέθηκε άμεσα σε IV Κορτικοστεροειδή εν αναμονή του πορίσματος της βιοψίας,ώστε να αποφευχθεί 
ή απώλεια ορασεως και στον άλλο οφθαλμό

ςυμπεράσματα: Η Γιγαντοκυτταρική Αρτηρίτιδα είναι ένα από τα πιο σημαντικά οφθαλμολογικά επείγοντα διότι 
αν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα διότι οδηγεί σε τύφλωση και σπάνια μπορεί να εμφανιστεί ως απόφραξη Κεντρικής 
αρτηρίας.
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unpleAsAnt surpIse After uneventful phAcoemulcIfIcAtIon
 In one-eye pAtIent

stavrakakis A., omeri e., tsilimbaris m.
University Hospital of Heraklion, Crete, Greece (PAGNH)

purpose: To report a case of  visual decline after uncomplicated cataract surgery in a one-eye patient,  related 
to intracameral drug toxicity.

material: A 65 year old lady with a history of phthisis bulbi in one eye, after trauma in childhood, and glaucoma 
in the other eye underwent phacoemulcification without complications. Unfortunately, visual acuity on the first 
postoperative day was dissatisfactory and patient unhappy.

results: On the first day post-op, best corrected visual acuity was 20/200  the patient was frustrated. Cornea 
was clear and intraocular pressure within normal range. Fundoscopy revealed white-yellow spots at the macula, 
at the level of the retinal pigment epithelium. OCT showed marked cystoid macular edema with subretinal 
fluid. The hypothesis of intracameral drug toxicity was raised and a literature review was performed. There are 
several reports of  acute  macular edema due to intracameral cefuroxime overdose. According to the reports the 
reaction is transient and usually resolves overtime without intervention. In our case visual acuity improved and 
macular edema resolved within the first week. It is assumed that an error in dilution of cefuroxime was done or 
the surgeon injected a larger drug volume than anticipated.

conclusions: Errors in intracameral cefouroxime  use, although rare, can cause acute postoperative macular 
edema with serous macular detachment. Nevertheless this adverse reaction is transient and resolves overtime 
without intervention.
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ποΛΥποειδής χοριοειδιΚή ΑΓΓειοπΑΘειΑ ΚΑι ΥπεροΜοΚΥςτεϊνΑιΜιΑ

Αθηνά Μουτεβελή1, Κος Γεώργιος χατζηαλέκου1, Κος ευάγγελος Αναστασίου1, Κα Μαρία ςχιζα1, 
Κα Αλεξάνδρα Κοτανίδου1, Κος Μιχαήλ Κόκκινος1

1Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος, Ελλάδα

ςκοπός:  Η παρουσίαση περιστατικού με πολυποειδή χοριοειδική αγγειοπάθεια (ΠΧΑ) και η αναφορά σε πιθανή 
αιτιολογική του συσχέτιση με υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό του ασθενούς.

Υλικό και Μέθοδος:
Άνδρας  47 ετών υπεβλήθη σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο, κατόπιν αιφνίδιας απώλειας όρασης ετερόπλευρα. Τα 
ευρήματα από ΟCT και FA έθεσαν την υποψία για ΠΧΑ, ενώ αυτά της ΙCGA επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.
Ο κλινοεργαστηριακός  έλεγχος και η  λεπτομερής  λήψη ιστορικού ανέδειξαν παθολογικές τιμές ομοκυστεΐνης 
ορού (35μmol/L) και οικογενειακό ιστορικό ΗΕΩ ξηρής μορφής (πατέρας).
Επιπλέον έγινε προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού παθογένεσης της νόσου, με τελικό στόχο την συσχέτιση 
των ευρημάτων.

Αποτελέσματα: Μελέτες βασισμένες στη βιομικροσκόπηση υποστήριξαν την ύπαρξη μηχανισμού παρόμοιου 
με αυτόν της απόφραξης κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη  
διογκωμένης  -ελικοειδούς μορφής-  χοριοειδικής φλέβας παρακείμενα σε αθηροσκληρωτική αρτηρία. 
Η ακόλουθη αύξηση της φλεβικής πίεσης στο σημείο αρτηριοφλεβικής διασταύρωσης οδηγεί σε στάση αίματος 
και κατά συνέπεια σε ευθραυστότητα, αποδόμηση ιστών, πολυποειδή διαμόρφωση, διαρροή και τάση για ρήξη 
και αιμορραγία. Ευρήματα συμβατά με όσα ανέδειξε η ΙCGA. 
Τα ανώμαλα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης συνδέονται με βλάβες ενδοθηλίου, λόγω πρόκλησης οξειδωτικού 
στρες και προδιαθέτουν σε αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις και θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

ςυμπέρασμα: Η ομοκυστεΐνη θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανάλογες αθηροσκληρωτικές αλλοιώσεις 
αρτηριών και παθολογικές διευρύνσεις φλεβών του χοριοειδικού δικτύου, με τελικό αποτέλεσμα την πρόκληση 
ΠΧΑ. Θα ήταν χρήσιμη περαιτέρω μελέτη επί του θέματος στο μέλλον για πιο εμπεριστατωμένα και ασφαλή  
αποτελέσματα σχετικά με  την αναγνώρισή της ως παράγοντα κινδύνου για ΠΧΑ, με στόχο την πρόληψη.
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χρονιΑ ποΛΥεςτιΑΚή ΚεντριΚή ορΩδής χοριοΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ 
ΜιΜοΥΜενή ςΥΜπΑΘήτιΚή οφΘΑΛΜιΑ

εβίτα ευαγγελία χρίστου1, Γεώργιος Μπάτσος2, ελένη χριστοδούλου3, Μαρία ςτεφανιώτου1

1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
 2Οφθαλμιατρείο Αθηνών,

3Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

ςκοπός: Η χρόνια κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί κλινική οντότητα που μπορεί να 
δημιουργήσει διλλήματα στη διαφορική διάγνωση, καθώς συχνά παρουσιάζει άτυπη συμπτωματολογία και μιμείται 
ποικίλες παθολογικές καταστάσεις.

Υλικό - Μέθοδος: Πρόκειται για μονόφθαλμο ασθενή λόγω παλαιού τραύματος. Η κλινική εξέταση ανέδειξε μείωση 
οπτικής οξύτητας και άτυπη εικόνα χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας, όπου τέθηκε διαφοροδιαγνωστικό δίλλημα χρόνιας 
κεντρικής ορώδους χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας και συμπαθητικής οφθαλμίας. 

Αποτελέσματα: Ο έλεγχος της όρασης ανέδειξε μειωμένη οπτική οξύτητα, η κλινική εξέταση του προσθίου ημιμορίου 
ήταν φυσιολογική, ενώ η βυθοσκόπηση ανέδειξε άτυπη εικόνα χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας. Ο απεικονιστικός 
έλεγχος παρουσίασε μη σαφείς παθολογικές αλλοιώσεις στο χοριοειδή. Ο ασθενής παρουσίαζε υφέσεις και εξάρσεις 
των συμπτωμάτων σε διάστημα αρκετών μηνών. Το ιστορικό του ασθενούς περιλάμβανε παλαιό τραύμα και πολλαπλά 
χειρουργεία, το οποίο συνεκτιμώμενο με την άτυπη εικόνα της χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας συνέβαλε σε αρκετά 
ζητήματα διαφορικής διάγνωσης, έως ότου τέθηκε η τελική διάγνωση έπειτα από ενδελεχή κλινικό και απεικονιστικό 
έλεγχο.

ςυμπεράσματα: Η χρόνια κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια παρουσιάζεται συχνά με άτυπη κλινική εικόνα. 
Ο αποκλεισμός καταστάσεων, όπως η συμπαθητική οφθαλμία, που είναι απειλητικές για τη διατήρηση του οφθαλμού 
αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό οφθαλμίατρο. 
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one yeAr outcomes of resverAtrol food supplement wIth AflIBercept
In cAses of wet Amd

Ioannis datseris,1 nikolaos Bouratzis,2 charalambos Kotronis,3 Iordanis datseris,1 
malvina-efthimia tzanidaki,1 Alexandros rouvas,3 nikolaos Gouliopoulos3 

1OMMA Eye Institute, Athens, Greece
2Specialized Eye Hospital “Ophthalmiatreion” Athinon, Athens, Greece

32nd Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece

purpose: To evaluate the outcomes of a resveratrol food supplement as a complementary option in the treatment of 
wet AMD. 

materials and methods: Fifty naïve and previously untreated patients suffering from wet-AMD were randomly 
assigned in two subgroups of 25 patients each, based on the applied treatment protocol. Both groups were treated 
with 3 monthly intravitreal injections of 2.0 mg aflibercept followed by injections according to need (PRN protocol). 
In addition, patients in the second group consumed daily two tablets of resveratrol enriched oral supplement. All 
patients were assessed monthly for 12 months and the main outcomes measures were changes in best corrected 
visual acuity (BCVA), number of applied anti-VEGF injections, contrast sensitivity (Pelli-Robson test), and patient’s 
quality of life assessed with a brief self-rating questionnaire (HADS). 

results: No significant differences were present between the studied groups regarding the baseline demographic 
and clinical data (p>0.05 for all). Over the 12-month period, a similar number of IAIs was applied in both groups, while 
the rest of the clinical data also did not differ significantly after the completion of the study period (p>0.05 for all), 
except for HADS Depression and HADS Anxiety questionnaires values, which were significantly better in patients who 
received Resvega (p<0.001 for all). Moreover, a statistically significant difference was detected in the mean change 
from baseline values of contrast sensitivity, HADS Depression, and HADS Anxiety scores, in favour of the patients that 
were treated with resveratrol supplement.

conclusions: The resveratrol food supplement is not only an effective treatment in cases of dry AMD, but also our 
findings suggest that it should be considered in patients suffering from wet AMD. It is worth mentioning that patient’s 
mental status should also be monitored as it is a crucial biomarker for the progression of this devastating and chronic 
disease. 
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the AssocIAtIon of AdIpoq Gene polymorphIsms In GreeK pAtIents 
wIth dIABetIc retInopAthy 

Gouliopoulos nikolaos1,2, siasos Gerasimos3, Bouratzis nikolaos1, oikonomou evaggelos3, 
Kollia christina3, Konsola theodosia3, oikonomou dimitra1, rouvas Alexandros1, Kassi eva4, 

tousoulis dimitrios3, moschos marilita2

12nd Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece 
21st Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece

31st Department of Cardiology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece
41st Department of Propaedeutic and Internal Medicine, Division of Diabetes Medical School of 

University of Athens, Athens, Greece

purpose: To evaluate the possible associations of ADIPOQ rs1501299 and rs2241766 gene polymorphisms with 
diabetic retinopathy (DR) in a cohort of Greek patients. 

materials and methods: 218 patients with type-2 diabetes mellitus (T2DM) were included in the study; 109 suffered 
from DR and 109 not. A complete ophthalmological examination was performed in every participant, while clinical 
and demographic data were also collected. All the patients were genotyped for G276T (rs1501299) and T45G 
(rs2241766) single nucleotide polymorphisms of ADIPOQ gene. 

results: We did not detect any significant differences regarding the demographic and clinical data between the 
groups (p>0.05 for all), except for HbA1c levels and the frequency of insulin treatment (higher in DR patients). The 
frequency of rs1501299 GT genotype was significantly elevated in DR patients (53% vs. 34%, p=0.004) and was 
associated with a higher risk of developing DR (OR 2.31, 95% CI 1.30-4.11). Furthermore, the aforementioned 
genotype was significantly and independently associated with increased odds for DR development in diabetic 
subjects (OR 2.68, 95% CI 1.38–5.21, p = 0.004), regardless of the impact of other known risk factors. 

conclusions: The presence of rs1501299 GT genotype could be recognized as an independent risk factor of diabetic 
retinopathy in T2DM Greek patients, while no role for rs2241766 polymorphism was identified. Further research will 
clarify the exact association of these polymorphisms with the risk for DR development.



214ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

πΑΘοΛοΓιΑ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

EP77 

the AssocIAtIon of enos Gene polymorphIsms wIth dIABetIc retInopAthy 
In GreeK pAtIents

Gouliopoulos nikolaos1,2, siasos Gerasimos3, oikonomou dimitra1, oikonomou evaggelos3, 
Konsola theodosia3, Kollia christina3, Athanasiou dimitrios3, dimitropoulos stathis3, 

rouvas Alexandros1, Kassi eva4, tousoulis dimitrios3, moschos marilita2

12nd Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece 
21st Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece

31st Department of Cardiology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece
41st Department of Propaedeutic and Internal Medicine, Division of Diabetes Medical School of 

University of Athens, Athens, Greece

purpose: To evaluate the possible associations of eNOS T786C (rs2070744) and G894T (rs1799983) gene 
polymorphisms with diabetic retinopathy (DR) in a cohort of Greek patients. 

materials and methods: 271 patients with type-2 diabetes mellitus (T2DM) were included in the study; 130 
suffered from DR and 141 not. A complete ophthalmological examination was performed in every participant, 
while clinical and demographic data were also collected. Furthermore, all the patients were genotyped for 
rs2070744 and rs1799983 single nucleotide polymorphisms of eNOS gene. 

results: No significant differences were detected regarding the demographic and clinical data between the 
studied groups (p>0.05 for all), except for HbA1c levels and the frequency of insulin treatment (higher in 
DR patients). The frequency of rs1799983 GT genotype was significantly elevated in diabetic patients with 
DR(55% vs. 40%, p=0.011) and was associated with a 2-fold increased risk of developing retinopathy (OR 
1.92, 95% CI 1.16- 3.17). Furthermore, we demonstrated that the aforementioned genotype was significantly 
and independently associated with increased odds for retinopathy onset in diabetic subjects (OR 2.23, 95% CI 
1.28–3.90, p = 0.005), regardless of the impact of several other confounders

conclusions: The presence of rs1799983 GT genotype could be recognized as an independent risk factor of 
diabetic retinopathy in T2DM Greek patients, while no role for rs2070744 polymorphism was identified. Further 
research will clarify the exact association of these polymorphisms with the risk for DR development.
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 the role of weIGht mAnAGement In the development of 
dIABetIc retInopAthy

Gouliopoulos nikolaos1,2, Antonopoulos Alexios3, siasos Gerasimos3, moschos marilita2, 
oikonomou evaggelos3, Kassi eva4, tousoulis dimitrios3 

12nd Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece 
21st Department of Ophthalmology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece

31st Department of Cardiology, Medical School of University of Athens, Athens, Greece
41st Department of Propaedeutic and Internal Medicine, Division of Diabetes Medical School of 

University of Athens, Athens, Greece

purpose: To evaluate the role of weight management in the development of diabetic retinopathy. 

materials and methods: 93 patients suffering from type-2 diabetes mellitus (T2DM) and without any signs of 
diabetic retinopathy were included in our study. A complete ophthalmological examination was also performed 
to all the participants 30 months after the initial examination. Clinical and demographic data were also collected, 
both at the baseline and follow-up examination. 

results: At follow-up examination, 17 patients had developed diabetic retinopathy (DR progressors), whereas 
76 had not (NonDR progressors). At baseline examination no significant differences were detected regarding 
the demographic and clinical data between the studied groups (p>0.05 for all), except for diabetes mellitus 
duration and age of onset (p<0.001), and HbA1c levels (p<0.05) which were higher in the “DR progressors” 
group. Although body mass index (BMI) values did not differ significantly at baseline, at follow up examination 
they were significantly higher in the “DR progressors” group (35.89±5.31 kg/m2 vs. 28.13±5.09kg/m2, p<0.001). 
Interestingly, we also found that the patients of the “DR progressors” group experienced a significant increase in 
BMI levels (2.72± 3.08kg/m2) throughout the studied period, while the patients that did not develop DR at 30 
months achieved a decrease in BMI values ( -0.44±0.91kg/m2).

conclusions: Our findings highlight the utmost importance of strict weight management in preventing diabetic 
retinopathy development in patients with T2DM.
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οψιΜή διΑΓνΩςή ετεροπΛεΥρής ΜεΛΑΓχρΩςτιΚής 
ΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑς

ςκοπός: Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού ετερόπλευρης μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Μ.Α.) 
σε θήλυ ασθενή, πρωτοδιαγνωσθείσα σε ηλικία 76 ετών.

Υλικό και Μέθοδος: Θήλυ ασθενής, καυκάσια, ετών 76, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής μας για τον 
ετήσιο τακτικό οφθαλμολογικό της έλεγχο, αιτιώμενη  συμπτώματα συμβατά με καταρράκτη. Είχε προηγηθεί χειρουργείο 
καταρράκτη στον αριστερό οφθαλμό(ΑΟ). Από την κλινική εξέταση αμφότερων οφθαλμών, προέκυψε ότι η οπτική 
οξύτητα ήταν 8/10 άμφω. Κατά την βυθοσκόπηση του δεξιού οφθαλμού(ΔΟ) παρατηρήθηκαν ωχρότητα της οπτικής 
θηλής, λέπτυνση των αστηριολίων καθώς και εναπόθεση χρωστικής δίκην οστεοβλαστών στη μέση περιφέρεια, ενώ 
ο βυθός του ΑΟ ήταν φυσιολογικός. Η ασθενής παραπέμφθηκε στο τμήμα αμφιβληστροειδούς της κλινικής μας όπου 
υπεβλήθει σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με φλουροαγγειογραφία, oct ωχράς κηλίδος, φωτογραφία βυθού, οπτικά 
πεδία και ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ). Τέλος, συστήθηκε νευρολογική και ακοολογική διερεύνηση καθώς 
και πλήρης εργαστηριακός έλεγχος προς αποκλεισμό άτυπων μορφών Μ.Α.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τον ΔΟ ανέδειξαν δακτυλιοειδές σκότωμα στα οπτικά πεδία και 
σημαντική μείωση των σκοτοπικών απαντήσεων στο πολυεστιακό ΗΑΓ.Τα ευρήματα από τον ΑΟ ήταν φυσιολογικά. Το 
ατομικό και κληρονομικό οφθαλμολογικό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο. Από τον  νευρολογικό, ακοολογικό 
καθώς και τον εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψε κάτι παθολογικό. Η διάγνωση της ετερόπλευρης Μ.Α είχε συνεπώς 
τεθεί.

ςΥΜπερΑςΜΑτΑ: H ετερόπλευρη Μ.Α. είναι μια σπάνια εκδήλωση της Μ.Α με πιθανούς γενετικούς μηχανισμούς  
σωματικές μεταλλάξεις και τον μωσαϊκισμό. Σύμφωνα με τις  γνώσεις μας, είναι το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό 
μονόπλευρης Μ.Α. που διαγιγνώσκεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα διατηρώντας αξιοσημείωτα καλή Ο.Ο. παρά την 
προχωρημένη κλινική εικόνα. Περαιτέρω μελέτες θα ήταν ενδιαφέρον να διενεργηθούν για την ανεύρεση των γενετικών 
αιτιών που οδηγούν σε παρόμοιες κλινικές εικόνες. 

Κισκήρα Ε-Ε., Τσούτσουρα Σ., Α. Αθανασίου,  
Κανελλόπουλος Σ.

Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική Γνα Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα
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ψεΥδες οιδήΜΑ οπτιΚής ΘήΛής ΜετΑ Απο ΑνεπιπΛεΚτο χειροΥρΓειο 
ΚΑτΑρρΑΚτή: A cAse report

Κισκήρα ε.-ε., tσούτσουρα ς., χριστοδουλακη ε., Μαυρικάκης ε., Κανελλόπουλος.ς. 
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική,ΓΝΑ Γεννηματάς, Αθήνα

ςκοπός:  Το σύνδρομο Irvine-Gass (IGS) είναι μία γνωστή επιπλοκή μετά από χειρουργείο καταρράκτη, η οποία 
χαρακτηρίζεται από φλουοροαγγειογραφική διαρροή από την περιοχη της ωχράς κηλίδος με ταυτόχρονη συχνά 
διαρροή του οπτικού δίσκου. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση περιστατικού με εκτεταμένο 
κλινικοεργαστηριακό οιδήμα οπτικού δίσκου μετά από ανεπίπλεκτο χειρουργείο καταρράκτη, όπου  το συστηματικό 
αναμνηστικό επιβάλλει απαιτητική διαφοροδιάγνωση.

Υλικό Και Μέθοδος: Γυναίκα καυκάσια 75 ετών προσήλθε στo τμήμα αμφιβληστροειδούς της κλινικής μας όπου 
παρακολουθείται, αιτιώμενη μείωση οπτικής οξύτητας  εικοσιπέντε ημέρες μετά από το χειρουργείο καταρράκτη του 
αριστερού οφθαλμού (ΑΟ) της. Στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται ρυθμισμένος σακχαρώδης διαβήτης ΙΙ, Ca Μαστού 
σε ύφαιση και θυρεοειδεκτομή λόγω μυελοειδούς CAθυρεοειδούς με ιστορικό χημειοθεραπείων και ακτινοβολιών. 
Κατά την πλήρη κλινική και απεικονιστική οφθαλμολογική εξέταση τέθηκε η διάγνωση ενός ψευδούς οιδήματος οπτικής 
θηλής και IGS στον ΑΟ. Ακολούθησε έναρξη τοπικής μονοθεραπείας με αντιφλεγμονώδεις σταγόνες στον ΑΟ. Στα 
πλαίσια του συστηματικού ελέγχου προς αποκλεισμό ισχαιμικής οπτικοπάθειας, η ασθενής υπεβλήθει σε παθολογικό 
και νευρολογικό έλεγχο χώρις να αναδειχθούν ιδιαίτερα ευρήματα. Ο λοιπός αιματολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός.

Αποτελέσματα: Επήλθε πλήρης υποστροφή του οιδήματος της οπτικού δίσκου, σημαντική μείωση του οιδήματος της 
ωχράς  με ταυτόχρονη αύξηση της οπτικής οξυτητός του ΑΟ. 

ςυμπέρασμα: Βιβλιογραφικές αναφορές εκτεταμένου κλινικοεργαστηριακού οίδηματος οπτικού δίσκου μετά από 
ανεπίπλεκτο χειρουργείο καταρράκτη, δεν υφίστανται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το συστηματικό ιστορικό της ασθενούς, 
καθώς οφείλεται πάντα να διερευνάται εάν κάποιο από τα νοσήματα έχει συνεισφέρει στην επιδείνωση του οιδήματος ή 
είναι αποκλειστικά στα πλαίσια του ΙGS.
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multImodAl ImAGInG And treAtment outcome of cAses wIth choroIdAl 
neovAsculArIzAtIon (cnv) due to non AGe-relAted mAculAr 

deGenerAtIon (Amd) cAuses

nikolaos Bitzanakis1, vasiliki mamareli1, sofia makryllou1, tina xirou1, stamatina Kabanarou1

1Department of Ophthalmology, General Hospital of Athens, Korgialenio-Benakio, E.E.S

purpose: To report the management of cases with non-AMD related CNV, which received intravitreal anti-VEGF 
treatment.

methods: We retrospectively reviewed the medical records of cases with non-AMD related CNV that were 
referred to our clinic since January 2021 and treated with intravitreal injections (ranibizumab or aflibercept). 
The following data was retrieved: demographic data, best-corrected visual acuity (BCVA) at the initial and final 
visit, number of injections and side-effects, fundus fluorescein angiography (FFA), optical coherence tomography 
(OCT) and OCT-angiography imaging results.

results: We included 7 eyes of 7 patients (6 females and 1 male, median age:59years, range 20-72): three 
myopic, three with idiopathic CNV, one with angioid streaks(AS). Median BCVA was 0.7 (range 0.2-0.8) and 
improvement was documented in all cases after treatment. FFA revealed a classic CNV in all cases (subfoveal: 
six cases, extrafoveal: one case). OCT-angiography confirmed the presence of an active CNV in all but one 
of the cases. In OCT there was minimal fluid (5 out of 7 cases), subretinal fluid (1case) or both subretinal and 
intraretinal fluid (1 case).The median number of injections was 3 (range 1 – 14) with no reported adverse events. 
On the final visit OCT showed minimal/no fluid and in OCT-angiography the CNV remained active in 2 cases 
and showed signs of inactivity in 4 cases.

conclusion: Multimodal imaging is useful in the diagnosis, follow-up and management of cases with non-AMD 
related CNV. Most of them demonstrated minimal signs of exudative disease and required less number of 
injections compared to neovascular AMD. 
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pArAcentrAl Acute mIddle mAculopAthy (pAmm) ςε ΑςΘενή ΜετΑ 
Απο ΛοιΜΩξή Με covId-19

ήλίας Γκίζης1, νικόλαος Μπιτζανάκης1, χριστίνα Καρακώστα1, ευάγγελος Κοκοράκης1, τίνα ξηρού1, 
ςταματίνα Καμπανάρου1

1Οφθαλμολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ

ςκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού με οξεία απώλεια όρασης και εμφάνιση PAMM μετά από λοίμωξη με 
Covid-19.

παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 33 ετών προσήλθε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου μας, με 
αναφερόμενη απώλεια όρασης του δεξιού οφθαλμού από 2ώρου. Η οπτική του οξύτητα ήταν αντίληψη κινουμένης 
χειρός  στον εν λόγω οφθαλμό και 1.0 κατά ETDRS στον αριστερό οφθαλμό. Κατά τη βυθοσκόπηση του δεξιού 
οφθαλμού παρατηρήθηκε ισχαιμικό οίδημα στον οπίσθιο πόλο χωρίς άλλα ευρήματα στον αριστερό οφθαλμό. 
Στο OCT του δεξιού οφθαλμού παρατηρήθηκε υπερανακλαστικότητα των έσω στιβάδων του αμφιβληστροειδούς, 
η οποία δύο εβδομάδες μετά περιορίστηκε στις έσω δικτυωτή, έξω δικτυωτή και έσω κοκκώδη στιβάδα. Στην 
OCT-αγγειογραφία καταγράφηκε διαταραχή στο εν τω βάθει αγγειακό δίκτυο (deep capillary plexus) ενώ το 
επιφανειακό αγγειακό δίκτυο (superficial capillary plexus) απεικονίστηκε φυσιολογικό. Στα παραπάνω απεικονιστικά 
ευρήματα βασίστηκε η διάγνωση της Paracentral Acute Middle Maculopathy (PAMM). Από τον εργαστηριακό 
έλεγχο που εστάλη, ο ασθενής είχε θετικό μοριακό έλεγχο για SARS-CoV-2. Ο ασθενής βρίσκεται υπό διερεύνηση 
για υποκείμενα νοσήματα που προδιαθέτουν σε αποφρακτική νόσο.

ςυμπεράσματα: Το PAMM και γενικότερα οι αρτηριακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς έχουν περιγραφεί 
σε ασθενείς με Covid-19 λοίμωξη, στα πλαίσια της υπερπηκτικότητας και του φλεγμονώδους συνδρόμου που αυτή 
προκαλεί.
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zInc In vIsIon, A revIew of the lIterAture

milionis I. (1), Banti cn.(1), hadjikakou sK.(1)*

(1) Biological Inorganic Chemistry Group, Chemistry Department, University of Ioannina, 
45110 Ioannina Greece

purpose: The evaluation of the latest data of zinc’s significance in ocular function and pathology.

method: Literature review

results: Studies reveal a correlation of dysregulated zinc levels (higher or lower) with a range of ocular diseases such 
as: age-related macular degeneration (AMD), diabetic retinopathy (DR), glaucoma, uveitis, various glaucoma types 
(POAG, PEX), retinal dystrophies (Retinitis Pigmentosa, RP) and changes in gastrointestinal microbiome.

conclusions: Zinc as an essential metal microelement present in biomolecules (more than 2800) and enzymes (300) 
plays a pivotal role in signal transduction pathways and oxidative stress reduction. Its deficiency leads to poor dark 
adaptation. In AMD, DR zinc supplementation presents a positive effect indisease progression delay, by stimulating 
the reduced autophagy observed in AMD. Serum zinc levels were decreased in patients with chronic recurrent uveitis. 
Conflicting Asian studies show a relation of lower Zn levels with myopia in Asia which isn’t ascertained in western 
studies. Zinc deficiency in animal studies revealed changes in gastrointestinal microbiome. In glaucoma zinc is lower in 
PEX and in aqueous humor in POAG. Animal studies optic nerve injury leads to increased mobile zinc (Zn2+) release 
from amacrine cells the accumulation of which in retinal ganglion cells promotes cellular death. RP is characterized by 
the loss of thermostability for the rhodopsin protein and increased concentrations of mobile zinc (Zn2+).   
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complete Blood count-derIved InflAmmAtIon IndIces And retInAl veIn 
occlusIon: A cAse-control study

dimitrios Kazantzis1, Genovefa machairoudia1, christos Kroupis2, George theodossiadis1, 
panagiotis theodossiadis, Irini chatziralli1

12nd Department of Ophthalmology, University of Athens, Athens, Greece, 
2Department of Clinical Biochemistry, National and Kapodistrian University of Athens, 

Attikon University Hospital, Athens, Greece

purpose: To evaluate complete blood count-derived inflammation indices in patients with retinal vein occlusion 
(RVO). 

material and methods: Participants in this case-control study were 54 patients with RVO and 54 age- and 
sex-matched control subjects. All participants underwent a thorough ophthalmic examination, as well as blood 
sample testing for complete blood count. Comparison of all parameters derived from complete blood count, as 
well as calculation of specific indices was performed between patients with RVO and controls. 

results: Patients with RVO presented significantly higher white blood cell count (p=0.033), neutrophil count 
(p=0.003), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR, p=0.002), red cells distribution width (RDW, p=0.009), mean 
platelet volume (MPV, p=0.023) and systemic immune-inflammatory index (SII, p=0.007) compared to controls. 
Receiver operator characteristic curve (ROC) analysis showed that NLR was superior to other inflammatory 
indices, having the greatest area under the curve. The optimal cut-off value for NLR to predict RVO was 2.29 
with 46.2% sensitivity and 77.8% specificity.

conclusion: Patients with RVO presented increased NLR, RDW, MPV and SII, providing evidence that 
inflammation plays an important role in the pathogenesis of RVO. Complete blood cell count-derived indices 
can be easily calculated and may serve as an easy, simple and cost-effective tool to evaluate the degree of 
systemic inflammation in patients with RVO, so as to potentially guide treatment.



222ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

e-POSTERS

ΟΕΒΕ 2022

πΑΘοΛοΓιΑ ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς

EP85

τΑΥτοχρονή ΑποφρΑξή ΚεντριΚής φΛεΒΑς ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς ΚΑι ΚΛΑδοΥ 
ΑρτήριΑς ΑΜφιΒΛήςτροειδοΥς: πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ

ελένη δημητρίου1, Αθανάσιος  χατζηπαντελής1, πέτρος Καψής1, Θεοδώρα  Μάντζαρη1, 
Αλέξανδρος Μωραίτης1, παναγιώτης Θεοδοσιάδης1, ειρήνη  χατζηράλλη1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με ταυτόχρονη απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς και κλάδου 
αρτηρίας αμφιβληστροειδούς.

Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 61 ετών αναφέρει ήπια θόλωση της όρασης και ανώτερο σκότωμα στον αριστερό 
οφθαλμό την τελευταία εβδομάδα. Η οπτική οξύτητα ήταν 10/10 στον δεξιό οφθαλμό και 7/10 στον αριστερό 
οφθαλμό. Κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, ο πρόσθιος θάλαμος ήταν φυσιολογικός άμφω και η 
ενδοφθάλμια πίεση 16 mmHg άμφω. Βυθοσκοπικά, παρατηρούνταν ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες σε 
όλα τα τεταρτημόρια, ελίκωση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και ήπιο οίδημα οπτικής θηλής, ενώ ήταν 
εμφανής αποχρωματισμός του αμφιβληστροειδούς κροταφικά και άνω, χωρίς να υπάρχει κερασόχρους ωχρά. 
Από το ατομικό ιστορικό, η ασθενής έπασχε από αρτηριακή υπέρταση.

Αποτελέσματα: Έγινε οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), που ανέδειξε οίδημα των έσω στιβάδων του 
αμφιβληστροειδούς, αλλά όχι οίδημα ωχράς. Η OCT-αγγειογραφία παρουσίαζε σημεία αμφιβληστροειδικής 
ισχαιμίας άνω κροταφικά. Η εικόνα ήταν συμβατή με απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς με 
ταυτόχρονη συνύπαρξη απόφραξης άνω κροταφικού κλάδου αρτηρίας αμφιβληστροειδούς. Δεν παρατηρήθηκαν 
σημεία νεοαγγείωσης.

ςυμπεράσματα: Η συνύπαρξη απόφραξης κεντρικής φλέβας και κλάδου αρτηρίας αμφιβληστροειδούς είναι σπάνια 
κλινική οντότητα. Κύριος παράγοντας κινδύνου είναι η αρτηριακή υπέρταση. Η οπτική οξύτητα συνήθως είναι καλή 
και οι ασθενείς δεν χρειάζονται άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Χρειάζεται όμως στενή παρακολούθηση για την 
πιθανή ανάπτυξη οιδήματος ωχράς ή νεοαγγείωσης. 
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ΑΓΓειΑΚες ΑΜφιΒΛήςτροειδιΚες ΑποφρΑξεις ΜετΑ Απο εΜΒοΛιΑςΜο 
ΓιΑ sArs-covId-19: πΑροΥςιΑςή ςειρΑς περιςτΑτιΚΩν

Αλέξανδρος χατζηράλλης1, ελένη δημητρίου1, Θεοδώρα Μάντζαρη1, πέτρος Καψής1, 
παναγιώτα φαρμάκη1, ιωάννης Λεοντάρας1, παναγιώτης  Θεοδοσιάδης1, ειρήνη χατζηράλλη1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση σειράς περιστατικών με αγγειακές αμφιβληστροειδικές αποφράξεις μετά από εμβολιασμό για 
SARS-COVID-19.  

Υλικό και μέθοδος: 2 άρρενες ασθενείς και 5 θήλεις, οι οποίοι προσήλθαν στο Τμήμα Αμφιβληστροειδούς αιτιώμενοι 
μείωση της οπτικής οξύτητας ή απώλεια οπτικού πεδίου μετά από εμβολιασμό για SARS-COVID-19 (διάστημα εμφάνισης 
των συμπτωμάτων μετά τον εμβολιασμό: 24-72 ώρες). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, 
που περιελάμβανε εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, βυθοσκόπηση, οπτική τομογραφία 
συνοχής (OCT) και φλουοροαγγειογραφία ή/και OCT-αγγειογραφία

Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν αγγειακές αμφιβληστροειδικές αποφράξεις και συγκεκριμένα 1 ημικεντρική 
απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς, 2 αποφράξεις κλάδου φλέβας αμφιβληστροειδούς, 3 αποφράξεις κεντρικής 
αρτηρίας αμφιβληστροειδούς και 1 απόφραξη κλάδου αρτηρίας αμφιβληστροειδούς. Ο εργαστηριακός έλεγχος που 
έγινε στους ασθενείς και ο πλήρης καρδιαγγειακός έλεγχος ήταν αρνητικοί για παθολογικά ευρήματα. 

ςυμπέρασμα: Η περίπτωση αγγειακών αμφιβληστροειδικών αποφράξεων μετά τον εμβολιασμό για SARS-COVID-19 
περιγράφεται σε ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου. Η αιτιολογική συσχέτιση του επεισοδίου με τον εμβολιασμό 
πιθανολογείται και είναι υπό διερεύνηση.
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ΑΜφοτεροπΛεΥρή ςΥΜΜετριΚή ερΥΘρΩςή ιριδΑς ή φΥςιοΛοΓιΚΑ ΑΓΓειΑ 
τής ιριδΑς; πΑροΥςιΑςή περιςτΑτιΚοΥ

Θεοδώρα Μάντζαρη1, παναγιώτης Θεοδοσιάδης1, ειρήνη χατζηράλλη1

1Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με αμφοτερόπλευρη συμμετρική ερύθρωση ίριδας σε ασθενή χωρίς άλλα 
ευρήματα από τους οφθαλμούς. 

παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 76 ετών με αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από 
15ετίας προσήλθε στο Τμήμα Αμφιβληστροειδούς στα πλαίσια της τακτικής ετήσιας παρακολούθησής του. Ο 
ασθενής είχε ελεύθερο οφθαλμολογικό ιστορικό και δεν παρουσίαζε σημεία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
κατά τις προηγούμενες εξετάσεις του. Στην παρούσα φάση η οπτική οξύτητα ήταν 6/10 στον δεξιό οφθαλμό και 
7/10 στον αριστερό οφθαλμό. Κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία προ της μυδρίασης παρουσίαζε πυρηνικό 
καταρράκτη σε εξέλιξη άμφω. Επιπλέον, παρατηρήθηκε συμμετρική, αμφοτερόπλευρη ερύθρωση της ίριδας στο 
κορικό χείλος μεταξύ της 12ης και 1ης ώρας. Ο κερατοειδής ήταν διαυγής και ο πρόσθιος θάλαμος δεν είχε αντίδραση. 
Πραγματοποιήθηκε γωνιοσκοπία κατά την οποία δεν ανευρέθη νεοαγγείωση της γωνίας του προσθίου θαλάμου. 
Η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε 19mmHg στον δεξιό οφθαλμό και 16mmHg  στον αριστερό οφθαλμό. Κατά τη 
βυθοσκόπηση, κανένας οφθαλμός δεν παρουσίαζε αλλοιώσεις συμβατές με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
ή με οποιαδήποτε άλλη ισχαιμική ή φλεγμονώδη αιτία ερύθρωσης της ίριδας. Στον αριστερό οφθαλμό υπήρχε 
επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη, εύρημα γνωστό και υπό παρακολούθηση, με σταθερή κλινική πορεία τα 
τελευταία 5 χρόνια. Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) επιβεβαίωσε την παρουσία της επιαμφιβληστροειδικής 
μεμβράνης, ενώ η OCT-αγγειογραφία δεν ανέδειξε παθολογικά σημεία. Κατά τον φλουοροαγγειογραφικό έλεγχο, 
δεν υπήρχαν στοιχεία ισχαιμίας άμφω.

ςυμπέρασμα: Τα φυσιολογικά αγγεία της ίριδας κάποιες φορές είναι ορατά στην περιοχή του κορικού χείλους, ενώ 
δεν εκτείνονται στη γωνία του προσθίου θαλάμου. Θα πρέπει να γίνεται διαφοροδιάγνωση από νεοαγγείωση ή 
ερύθρωση ίριδας. Χρήσιμη εξέταση θα ήταν η φλουοροαγγειογραφία της ίριδας, κατά την οποία τα φυσιολογικά 
αγγεία δεν διαρρέουν. 
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‘the fundus oculI wIth An ophthAlmoscopIc AtlAs’ 
By wIllIAm  AdAms frost (1896)

Georgios Balanikas1, dimitrios pirounides1, Georgios Athanasopoulos2, panagiotis Ageladarakis1, 
nikos makris3, prof. vasileios Karampatakis2

1A’ Ophthalmologic Clinic, Ahepa Hospital, THESSALONIKI, Greece, 
2Laboratory of Experimental Medicine, Medical School, Aristotle University, THESSALONIKI, Greece, 

3Private Practice, Athens, Greece

purpose: In 1896 an amazing fundus atlas was published by the English ophthalmic surgeon William Adams 
Frost. This work, a real piece of scientific art published in Edinburgh, London, and New York and was a 
valuable tool for the ocular fundus pathology. The dominant role of the ophthalmoscope was the triggering 
factor for the explosion of a great number of atlases of ‘fundus oculi’. As Adams Frost states in his preface ‘..the 
ophthalmoscope is no longer the instrument of the few...all the students in our medical school learn its use. ‘In 
this work, we present this precious guide, the structure, the classification, and finally the Art.

Institution: This presentation was completed in A’ Ophthalmologic Clinic of Aristotle University of Thessaloniki 
inspired by W. Adams Frost superb work written in 1895 and enriched with lithographs created by the artist A. 
W. Head

methods: William Adams Frost (1853-1935) was a pioneering ophthalmologist of Victorian England ahead of 
many of his colleagues in this period. The 1896 edition of his treatise is used for this presentation. We also add 
some details of his life and career that represent the evolution of Ophthalmology after the great physicians of 
the 19th century and founders of modern ophthalmology, von Graefe, Bowman, and Donders.

results: ‘THE FUNDUS OCULI’ is a reference guide of the fundus icons in physiological and pathological 
conditions. It includes two parts with thirteen chapters. The first part describes in detail the physiological conditions 
and the second part the pathological ones. Inside the text, there are many b &w images depicting the various 
cases. After the end of the text, there is an appendix with lithographic plates These icons are paintings that 
transmitted in lithographic plates and then were printed in this atlas. Each plate includes from one to four 
images and the total is forty-seven. All of these plates are pieces of art. A selection of those amazing plates will 
be displayed in this poster.

conlusions: This time was a very fruitful period for Ophthalmology due to the invention of the ophthalmoscope 
and the progress in ophthalmic surgery. Many atlases were published most of them were a collection of original 
paintings transmitted into lithographic artworks. All of these helped the successors of the previous generation of 
great ophthalmologists to achieve a deeper and detailed knowledge of ophthalmic conditions.
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ΓονιδιΑ ποΥ ςχετιΖοντΑι Με τήν εξιδρΩΜΑτιΚή ήΛιΚιΑΚή εΚφΥΛιςή ΩχρΑς 
ΚήΛιδΑς ΚΑι ςΥςχετιςή τοΥς Με τήν ΑντΑποΚριςή ςτήν AntI-veGf ΘερΑπειΑ

ελένη ράπτη1

1Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Αθήνα

ςκοπός: Η παρουσίαση των κύριων γονιδίων στα οποία πολυμορφισμοί έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο 
εξιδρωματικής ΗΕΩ και αναφορά των φαρμακογενετικών συσχετίσεων των πολυμορφισμών των γονιδίων με την 
ανταπόκριση των ασθενών στην anti-VEGF θεραπεία.

Υλικό & μέθοδος: Έγινε αναζήτηση μελετών και μετά-αναλύσεων των τελευταίων ετών ώστε να αναδειχθούν στατιστικά 
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της εξιδρωματικής ΗΕΩ και πολυμορφισμών γονιδίων. Επίσης, αναζητήθηκαν νεότερα 
δεδομένα που να αναδεικνύουν ότι παραλλαγές των γονιδίων μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση των ασθενών 
με anti-VEGF παράγοντες.

Αποτελέσματα: Τα κύρια γονίδια στα οποία πολυμορφισμοί έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση 
της ασθένειας είναι το γονίδιο CFH, ARMS2, C3 και APOE (ε2 ισομορφή). Επιπροσθέτως, πολυμορφισμοί στο γονίδιο 
C2/CFB και στο γονίδιο APOE (ισομορφή ε4) έχουν συσχετιστεί με προστασία ενάντια στον κίνδυνο εκδήλωσης ΗΕΩ. 
Νεότερα δεδομένα αναδεικνύουν φαρμακογενετικές συσχετίσεις των πολυμορφισμών των παραπάνω γονιδίων με την 
ανταπόκριση στην anti-VEGF θεραπεία. H αποτελεσματικότητα της θεραπείας, φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με 
το γονότυπο. Η επίδραση του πολυμορφισμού CFH Y402H και ARMS2 σε κλινικά αποτελέσματα ασθενών μετά από 
θεραπεία με anti-VEGF έχει αναφερθεί από αρκετές μελέτες, οι οποίες διαπίστωσαν λιγότερες πιθανότητες ανταπόκρισης 
στην θεραπεία συγκριτικά με τους ασθενείς φυσικού τύπου. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την ενίσχυση 
και επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.

ςυμπεράσματα: Οι πολυμορφισμοί συγκεκριμένων γονιδίων θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους βιοδείκτες – 
παράγοντες πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη θεραπεία της νόσου με καλύτερο σχεδιασμό της βέλτιστης θεραπευτικής 
στρατηγικής για κάθε μεμονωμένο ασθενή.
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πΥοΓονο ΚοΚΚιΩΜΑ ςε νήπιο 1,5 ετοΥς

Μαρίνα Μπαντέκα1, Μr leonidas mAvroudIs1

1Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού πυογόνου κοκκιώματος σε νήπιο 1,5 έτους.

Υλικά-Μέθοδοι: Τη 10η ημέρα μετά από συνεχιζόμενη αγωγή για αμφοτερόπλευρα πολλαπλά χαλάζια (τοπική κ 
συστηματική αντιβίωση και υγιεινή βλεφάρων), παρουσιάστηκε νέα βλάβη, ερυθρή, σαρκώδης, με ευρεία βάση, 
αυξανόμενη σε μέγεθος, αγγειοβριθής, εύκολα αιμορραγούσα, με χαρακτηριστικά πυογόνου κοκκιώματος. Συνεχίστηκε 
η per os αντιβιοτική αγωγή και προστέθηκε τοπική αγωγή ανά ώρα gel timolol 1% εναλλασσόμενο με coll 
dexamethasone 1 mg/ml.

Αποτελέσματα: Η βλάβη έδειξε σημαντικά σημάδια βελτίωσης μέσα σε 1 εβδομάδα. Έγινε διακοπή της αντιβιοτικής 
αγωγής μετά από 7 ημέρες και συνεχίστηκε η τοπική αγωγή timolol και dexamethasone για χρονικό διάστημα 1,5 
μήνα με σχεδόν πλήρη υποχώρηση.

ςυμπεράσματα: Το πυογόνο κοκκίωμα είναι μια συχνή καλοήθης αγγειακή υπερπλασία. Οι παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν τραύμα, εγκυμοσύνη, φάρμακα και μπορεί να συσχετιστεί με το σύνδρομο Sturge-Weber. Μπορεί 
να εμφανίζεται ως λεία, άμισχη ή μισχωτή σαρκώδης βλάβη χρώματος κόκκινου ή μωβ πιο συχνά στο δέρμα ή στον 
υποδόριο ιστό. Δεν παρουσιάζει κακοήθη εξαλλαγή, αλλά συχνά υποτροπιάζει και μπορεί να χρειαστεί χειρουργική 
εκτομή. Ανά περίπτωση η τοπική αγωγή με κορτικοστεροειδή και β-blocker μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.
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sjoGren-lArsson syndrome: A cAse report

χριστίνα Καρακώστα1, Κωνταντίνος παρασκευόπουλος2, Γεώργιος Μεθενίτης2, Μάρθα Καρρά2, 
χρύσα ςγούρου2, Κριτονίκη Κωνσταντούλα2, ευγενία Αρχιμανδρίτου2, Άννα Κοκολάκη2

1Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, Ελλάδα

Aim: To report a case of Sjogren-Larsson syndrome, a rare autosomal recessive disorder characterized by ichthiosys, 
mental retardation, and spasticity. 

material and methods: A two-year-old girl was referred to our clinic for alternating esotropia. Her birth was at full-term 
from an uneventful pregnancy. The girl was not able to talk or walk and was regularly examined by a neurologist. The 
deviation variated form +30 prism diopters (Δ) up to +60Δ. The cycloplegic refraction was +0.25 -1.75x15 in the right 
eye (OD) and +0.75 -1.00x140 in the left eye (OS). Fundoscopy was normal. Alternating occlusion was decided. The girl 
was regularly re-examined for four years at our department, but due to lack of cooperation, visual acuity could not be 
evaluated, since nystagmus was present as well. In the last examination, esotropia was +30Δ.

results: The girl lost follow up and re-presented after nine years with exotropia of -15Δ and visual acuity 0.4 in 
OD and 0.5 in OS. Fundoscopy revealed crystalline retinopathy and in combination with the additional clinical 
findings of ichthiosys and the genetic testing, the diagnosis of Sjogren Larsson Syndrome was made. 

discussion: Sjögren-Larsson syndrome is caused by a deficiency of fatty aldehyde dehydrogenase (FALDH). 
FALDH deficiency may lead to an accumulation of long-chain fatty alcohols with structural consequences for cell 
membrane integrity which disrupt the barrier function of skin and the white matter of the brain. Photophobia, 
macular dystrophy with crystalline deposits, decreased visual acuity, nystagmus or strabismus are the most 
prominent ophthalmologic abnormalities. 
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strAAtsmA syndrome: A cAse serIes

χριστίνα Καρακώστα1, Κωνσταντίνος  παρασκευόπουλος2, Γεώργιος Μεθενίτης2, Μάρθα Καρρά2, 
χρύσα ςγούρου2, Κριτονίκη Κωνσταντούλα2, ευγενία Αρχιμανδρίτου2, Άννα Κοκολάκη2

1Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, Ελλάδα

Aim: The aim is to report two cases of Straatsma syndrome, a rare disease characterized by the traditional triad 
of unilateral myelinated retinal nerve fibers (MRNF), axial myopia, and amblyopia.

material and methods: The first case was a five-year-old girl, presented at our clinic with visual acuity 0.1in the 
right eye (OD) and 1.0in the left eye (OS). The cycloplegic refraction was -4.00-4.00x180 in OD and planoin 
OS. No strabismus was noted. Fundoscopy reveal MRNF and a tilted disc in OD, while it was normal in OS. 
Optical coherence tomography and corneal topography were performed. Although, cycloplegic refraction was 
prescribed along with intense occlusion of OS, visual acuity did not improve in OD. 

results: The second case was a three-year-old girl, with visual acuity 1.0 in OD and 0.1 in OS. Cycloplegic 
refraction was plano in OD and -7.00 -1.50x180 in OS. Fundoscopy reveal MRNF in OS. Intermittent exotropia 
of OS was present, which improved after intense orthoptic exercises. Despite prescription of cycloplegic refraction 
and occlusion of OD, visual acuity reached 0.2 in OS.

discussion: The presence of MRNF is a rare finding, with an estimated occurrence of approximately 1%. It is 
usually a benign and isolated finding. However, in rare cases, it can be associated with other ophthalmological 
conditions, such as myopia and amblyopia, which configures the Straatsma Syndrome. Visual prognosis of 
amblyopia associated with MRNF and anisometropia is poorer than anisometropic amblyopia without 
myelination, and even though it is refractory to occlusive therapy, visual rehabilitation should be attempted.
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νεοτερες ΘερΑπεΥτιΚες προςεΓΓιςεις ςτήν ΑΜφιΒΛήςτροειδοπΑΘειΑ 
τής προΩροτήτΑς

εβίτα ευαγγελία χρίστου1, παρασκευάς Ζαφειρόπουλος1, δημήτριος ράλλης2, 
χριστόφορος Ασπρούδης1, Βασίλειος Γιάπρος2, Μαρία ςτεφανιώτου1, ιωάννης Ασπρούδης1

1Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 
2Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ςκοπός: Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας αποτελεί κλινική οντότητα που σχετίζεται άμεσα με την ιατρική 
πρόοδο. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των νεογνών αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό οφθαλμίατρο και 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Υλικό - Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της 
αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας.

Αποτελέσματα: Αρχική θεραπευτική προσέγγιση για την αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας αποτέλεσε η 
χρήση κρυοπηξίας στον ανάγγειο αμφιβληστροειδή. Η εφαρμογή της κρυοπηξίας στα νεογνά με εκτεταμένη νόσο 
συνέβαλε στη βελτίωση των ανατομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με περιπτώσεις όπου δεν 
εφαρμόστηκε θεραπεία (CRYO-ROP study). Ακολούθως, η χρήση diode laser εφαρμόστηκε με επιτυχή αποτελέσματα 
στον περιορισμό της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας, ενώ η πρόγνωση φαίνεται να είναι πιο ευνοική σε 
περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε πρωιμότερη παρέμβαση (Early Treatment for Retinopathy of Prematurity-ETROP 
study). Τα τελευταία χρόνια διαθέτουμε στη θεραπευτική μας φαρέτρα τις anti-VEGF ενέσεις που χορηγούνται στο 
νεογνό με ενδουαλοειδική έγχυση. Προς το παρόν, πραγματοποιείται έγχυση ρανιμιζουμάμπης με πολύ καλά ανατομικά 
και λειτουργικά αποτελέσματα, ενώ η μελλοντική θεραπεία της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας παραμένει 
ελπιδοφόρα. Η πάθηση χρήζει άμεσης θεραπείας εντός 72 ωρών στις κάτωθι περιπτώσεις: 1) ζώνη Ι, οποιοδήποτε στάδιο 
με νόσο plus ή στάδιο 3 με ή χωρίς plus, 2) ζώνη ΙΙ, στάδιο 2 ή 3 με νόσο plus και 3) επιθετική νόσος.

ςυμπεράσματα: Η πρώιμη παρέμβαση συμβάλει σε καλύτερα ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Η χρήση 
diode laser συμβάλει στην θεραπευτική αποκατάσταση της πάθησης, ενώ η χρήση ενδουαλοειδικών εγχύσεων anti-
VEGF φαίνεται να αποτελεί το μέλλον στην θεραπεία.
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ΑΜφοτεροπΛεΥρο ςΥνδροΜο duAne τΥποΥ ι Με ςΥνοδο φΑινοΜενο v -  
ΑντιΜετΩπιςή 

παρασκευάς Ζαφειρόπουλος, χριστόφορος Ασπρούδης, ςμπόνιας Κωνσταντίνος, 
Αθανάσιος Καλιαρντάς, καθηγητής ιωάννης Ασπρούδης

1Πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλαδα

ςκοπός: Η περιγραφή περιστατικού με αμφοτερόπλευρο σύνδρομο Duane τύπου Ι με φαινόμενο V και η 
αντιμετώπιση του.

Υλικό - Μέθοδος: Γυναίκα ηλικίας 26 ετών προσήλθε λόγω επιδείνωσης της αντισταθμιστικής θέσης της κεφαλής 
τον τελευταίο έτος. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρο σύνδρομο Duane τύπου Ι με φαινόμενο V. 
Υποβλήθηκε σε οπίσθιες μεταθέσεις των δύο έσω ορθών. 

Αποτελέσματα: Κατά την μετεγχειρητική πορεία η ασθενής παρουσίασε μεγάλη βελτίωση της αντισταθμιστικής 
θέσης της κεφαλής, ορθοφορία στην πρωτεύουσα θέση και καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ςυμπέρασμα: Η εκτέλεση οπίσθιων μεταθέσεων των έσω ορθών μυών χωρίς κάθετη μετατόπιση τους μπορεί να 
διορθώσει το φαινόμενο V και την αντισταθμιστική θέση της κεφαλής. 
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διΑΚΥΜΑνςή τής ενδοφΘΑΛΜιΑς πιεςής ςε νεοΓεννήτΑ Βρεφή 
ΚΑι πΑιδιΑ ςχοΛιΚής ήΛιΚιΑς ςτήν εΛΛΑδΑ

δρ νικόλαος Κοζέης1, ςτράτων τυραδέλλης1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, χριστίνα τσενίκογλου1, 
Αθηνά Κοζέη1, παναγιώτα πούλιου1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η προοπτική αυτή μελέτη σχεδιάστηκε για να συγκρίνει το φυσιολογικό εύρος της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) 
σε τελειόμηνα υγιή νεογέννητα βρέφη και σε υγιή παιδιά της σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα.

Μέθοδοι: Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 400 τελειόμηνα νεογνά (χρόνος κύησης > 37 εβδ), ομάδα Α και 400 τελειόμηνα 
παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 ετών), ομάδα Β. Η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) και στις δύο ομάδες μετριόταν στα δεξιά 
μάτια, στα νεογνά με  τονόμετρο Perkins υπό τοπική αναισθησία στο τέλος του πρώτου μήνα της εξωμήτριας ζωής τους, 
ενώ στα σχολικά παιδιά με τονόμετρο Goldman.

Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α συμμετείχαν 203 (50,8%) αγόρια και 197 κορίτσια (49,2%) (μέσος όρος ηλικίας 4 
εβδομάδων +/- 1,46), ενώ στην ομάδα Β συμμετείχαν 220 αγόρια (55%) και 180 κορίτσια (45%), (μέσος όρος ηλικίας 
9,2 έτη (+/- 1,69). Στην ομάδα Α η μέση τιμή της ΕΟΠ ήταν 11,93 ± 1,80 mmHg, με διακύμανση μεταξύ 9 και 16 mm 
Hg. Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ΕΟΠ αγοριών (12,02 ± 1,84 mmHg) και 
κοριτσιών (11,89 ± 1,75 mmHg) (p = 0,42). Στην ομάδα Β, η μέση τιμή της ΕΟΠ ήταν 13.21 mmHg (+/-1,679) με 
διακύμανση μεταξύ 8 και 16 mm Hg, ενώ και πάλι δεν φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών (p= 0,45).

ςυμπέρασμα: Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη που αφορά φυσιολογικό δείγμα παιδιών στην Ελλάδα και δείχνει ότι από 
τον πρώτο μήνα εξωμήτριας ζωής μέχρι τη σχολική ηλικία των παιδιών, η φυσιολογική τιμή της ΕΟΠ αυξάνεται, αλλά 
όχι σημαντικά. 
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ςΥςχετιςή τής οπτιΚής οξΥτήτΑς Με ήΛεΚτροφΥςιοΛοΓιΚΑ εΥρήΜΑτΑ 
ςε πΑιδιΑ Με εΓΚεφΑΛιΚες ΒΛΑΒες

Αθηνά Κοζέη1, παναγιώτα πούλιου1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, χριστίνα τσενίκογλου1, 
ςτεργιανή Βελίκη1, δρ Ανδρέας παπανδρούδης2, ςτράτων τυραδέλλης1, δρ νικόλαος Κοζέης1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
2Ιδιωτικό Ιατρείο, Διδυμότειχο, Ελλάδα

ςκοπός: Η προοπτική αυτή μελέτη σχεδιάστηκε για να μελετήσει τη σχέση της ικανότητας οπτικής ανάλυσης, με τα 
ευρήματα του ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος (ERG) και των οπτικών προκλητών δυναμικών ινιακού λοβού 
(VEP) σε παιδιά με συγγενείς εγκεφαλικές βλάβες.

Μέθοδοι: Ογδόντα παιδιά με συγγενείς εγκεφαλικές βλάβες (2 – 8 ετών) συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Η οπτική 
οξύτητα εκτιμήθηκε με το NIKO EYE TEST (for non verbals), ενώ για την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 
flash ERG και flash VEPs ακολουθώντας το πρωτόκολλο του εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας του Great Ormond 
Street Sick of children Hospital, London, UK.

Αποτελέσματα: Από τα 80 παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη, τα 43 ήταν αγόρια και τα 37 κορίτσια. Οι ηλικίες 
τους κυμαίνονταν μεταξύ 24-84 μηνών (43,23+7,12 ). Σύμφωνα με το περιγεννητικό ιστορικό τους, 29 είχαν υποστεί 
περιγεννητική ασφυξία και 51 εγκεφαλική αιμορραγία, 29 ήταν τελειόμηνα και 51 πρόωρα. Τα 14 (17,5%) εμφάνισαν 
οπτική οξύτητα < 1/10, 35 (43,25%) < 3.5/10 και 31 (38,25%) > 3.5/10. Τα 79 (98,75%) από τα παιδιά εμφάνισαν 
φυσιολογικό (για την ηλικιακή τους ομάδα) flash ERG και ένα παιδί (1,25%) με μη φυσιολογικό ERG. Τα 33 (41,25%) 
από τα παιδιά εμφάνισαν φυσιολογικό flash VEP και 47 (58,75%) μη φυσιολογικό VEP flash.

ςυμπεράσματα: Η οπτική οξύτητα και τα flash VEP επηρεάζονται σε παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες κυρίως λόγω 
κεντρικής βλάβης στις οπτικές δομές του εγκεφάλου, ενώ τα flash ERG, σπάνια επηρεάζονται σε αυτές τις ομάδες παιδιών. 
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ςΥςχετιςή οπτιΚΩν προΚΛήτΩν δΥνΑΜιΚΩν ΚΑι ΒΑρΥτήτΑς τής εΓΚεφΑΛιΚής 
ΒΛΑΒής ςε πΑιδιΑ Με επιΛήψιΑ

ςτράτων τυραδέλλης1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, Αθηνά Κοζέη1, χριστίνα τσενίκογλου1, 
παναγιώτα πούλιου1, ςτεργιανή Βελίκη1, δρ νικόλαος Κοζέης1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η προοπτική αυτή μελέτη σχεδιάστηκε για να συσχετίσει τα ευρήματα από τα προκλητά δυναμικά ινιακού 
λοβού με τη βαρύτητα της εγκεφαλικής βλάβης, σε παιδιά με επιληψία λόγω συγγενούς εγκεφαλικής βλάβης.

Μέθοδοι: Ογδόντα παιδιά CP (2 – 8 ετών) συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Τα 33 (41,25%) από αυτά, 
εμφάνιζαν επιληψία και βρισκόταν υπό αντιεπιληπτική αγωγή, ενώ τα 47 (58,75%) δεν είχαν επιληψία. Η εγκεφαλική 
βλάβη αξιολογούνταν με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, και flash VEPs.

Αποτελέσματα: Από τα 80 παιδιά, τα 43 ήταν αγόρια και τα 37 κορίτσια, 24-84 μηνών (43,23+7,12 ). Τα 12 (15%) 
εμφάνιζαν ήπια περικοιλιακή λευκομαλακία (ΠΚΛ), τα 29 (36,25%) μέτρια ΠΚΛ, τα 16 (20%) σοβαρή ΠΚΛ, τα 
3 (3,75%) ατροφία του φλοιού, τα 16 (20%) μικτή ατροφία και τα 4 (5%) κεντρική εγκεφαλική βλάβη. Από το 
σύνολο των 80 παιδιών του δείγματος, τα 33 (41,25%) εμφάνισαν φυσιολογικό flash VEP και τα 47 (58,75%) μη 
φυσιολογικό VEP flash. Τα 27 από τα 33 επιληπτικά παιδιά (81,81%) εμφάνισαν παθολογικό flash VEP, ενώ από 
τα μη επιληπτικά τα 20 από τα 47 παιδιά (42,55%) εμφάνισαν παθολογικά flash VEP. Τα 24 από τα 27 επιληπτικά 
παιδιά (88,88%) με διαταραγμένα flash VEP εμφάνιζαν σοβαρή ΠΚΛ ή μικτή εγκεφαλική ατροφία, ενώ τα 20 μη 
επιληπτικά παιδιά με διαταραγμένα flash VEP εμφάνιζαν μέτρια ΠΚΛ.

ςυμπεράσματα:  Η επιληψία είναι μια συχνή συνοδός κατάσταση στα παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες. Η μελέτη 
αυτή έδειξε ότι τα flash VEP διαταράσσονται συνηθέστερα σε παιδιά με επιληψία και εγκεφαλικές βλάβες, από ότι 
στα παιδιά χωρίς επιληψία και εγκεφαλικές βλάβες.  
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Improvement In quAlIty of lIfe (qol) meAsurements After strABIsmus 
surGery In Adults. A lonGItudInAl study

Κλειώ χατζηστεφάνου1, Αναστασία τσιόγκα1, ελενα παπαγεωργίου3, Aνθή νικολοπούλου2, 
Γεώργιος  Βλάχος1, ιωάννης Ασπρούδης4, δημήτρης παπακωνσταντίνου1, ευαγγελία τσιρώνη3

1Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 
2Τμήμα Στραβισμού, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 

3Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισσα, 
4Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Ιωαννίνων, Ιωάννινα

purpose: To assess quality of life changes with the Amblyopia and Strabismus Questionnaire (ASQΕ) and the 
Amblyopia and Strabismus 20 (AS20) questionnaires before and after strabismus surgery at distinct time points 
of follow up.

methods: In a prospective study, consecutive patients undergoing strabismus surgery completed two validated 
quality of life (QoL) questionnaires (ASQΕ and AS20) preoperatively and at 6 weeks (range: 5-8 weeks), 3 
months (range 10-16 weeks) and 6 months (range 5-8 months) postoperatively. Comparisons of score values 
before and after intervention were performed with the paired t-test for normally distributed differences.  

results: Seventy-nine patients were included in this study, 44 (55,7%) males and 35 females, with a mean 
age of 41.17 ± 18.56 years (range: 16-91). The mean preoperative ASQE score was 60,81±20,4 and the mean 
preoperative AS20 score was 59,24± 21,1. The mean ASQE and AS20 scores at six weeks postoperatively were 
82.49±20,29 and 72,42±22,1 respectively, with a statistically significant improvement compared to preoperative 
values (ASQE: p-value<0.001 and AS20: p-value<0.001). At 3 months postoperatively the respective scores 
were 88,07±15,56 and 80,12±23,73 with the improvement between 6 weeks and 3 months being statistically 
significant (p-value=0.0038 and 0.0139 respectively). The scores continued to improve at the 6month postoperative 
assessment but the difference between 3 and 6 months was not statistically significant (p-value=0.3385 and 
p-value=0.694 respectively). 

conclusions: Improvement in quality-of-life parameters, assessed with the ASQ and AS20 questionnaires, were 
evident as early as 6 weeks after strabismus surgery and continued to improve at the third and sixth month 
postoperative assessment.  
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ΜειΩςή ορΑςεΩς ςε ΥποτροπιΑΖοΥςΑ ερπήτιΚή ρΑΓοειδιτιδΑ

δήμητρα Αντωνοπούλου1, Αναστασία Καραγιάννη1, ιωάννα Γουργούλη1, ςοφία ςπαή1

1ΓΝΑ  Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέμιγκ, Μαρούσι, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με μείωση οράσεως λόγω υποτροπιάζουσας ερπητικής ραγοειδίτιδας.

Υλικό και Μέθοδος: Γυναίκα 83 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας λόγω μείωσης οπτικής οξύτητας στον ΑΟ.Απο 
το ατομικό ιστορικό προκύπτει χειρουργική εξαίρεση καταρράκτη και γωνιοτομή ΑΟ προ 3ετίας.Αναφέρεται μέγιστη 
ενδοφθάλμια πίεση ΔΟ 14mmHg και ΑΟ 27mmHg. Η ασθενής λάμβανε τοπικά κορτικοειδή και αντιγλαυκωματική αγωγή 
αναστολέα καρβονικής ανυδράσης σε συνδυασμό με αγωνιστή α2 αδρενεργικού υποδοχέα στον ΑΟ.Υπεβλήθη σε 
ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο που περιελάμβανε μέτρηση οπτικής οξύτητας,εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία,μέτρηση 
ενδοφθάλμιας πίεσης,γωνιοσκοπία και βυθοσκόπηση.Επιπλέον,εστάλη πλήρης εργαστηριακός έλεγχος για διερεύνηση 
αυτοάνοσων νοσημάτων,οξείων και υποξείων λοιμώξεων.

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα στον ΔΟ ήταν 5/10 cc  και ΑΚΧ  στον ΑΟ χωρίς διόρθωση.Κατά την εξέταση 
στην σχισμοειδή λυχνία ανευρέθηκε στον ΑΟ οίδημα κερατοειδούς,κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο και κόρη σε 
μέση μυδρίαση.Η ενδοφθάλμια πίεση στον ΔΟ ήταν 15mmHg και στον ΑΟ ήταν 58mmH.Η βυθοσκόπηση ήταν 
δυσχερής στον ΑΟ.Στον ΔΟ  ανευρέθηκε πυρηνικός κατταράκτης.Οι ορολογικές εξετάσεις αίματος ανέδειξαν θετικά 
αντισώματα για CMV (IgG) και HSV-1 (IgG). Η ασθενής ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην συστηματική χορήγηση 
p.o αντιικής αγωγής,μεθυλπρεδνιζολόνης και αναστολέα ενζύμου καρβονικής ανυδράσης, με προοδευτική μείωση. 
Επιπλέον,χορηγήθηκαν τοπικά κολλύρια αντιγλαυκωματικής αγωγής σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη.Προοδευτικά 
παρατηρήθηκε στον ΑΟ βελτίωση της οπτικής οξύτητας,μείωση της φλεγμονής στον πρόσθιο θάλαμο και της υαλίτιδας.

ςυμπέρασμα: Το ραγοειδικό γλαύκωμα είναι μια πολύ σοβαρή αιτία οφθαλμικής υπερτονίας, όπου εάν δεν αντιμετωπιστεί 
ορθά και έγκαιρα οδηγεί σε υποτροπιάζουσες και μη αναστρέψιμες βλάβες.
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ΑτΥπή εΚδήΛΩςή τοΥ ςΥνδροΜοΥ διΑΜεςοςΩΛήνΑριΑΚής νεφριτιδΑς 
ΚΑι ρΑΓοειδιτιδΑς (tInu) ςε εφήΒο ΚΑι δεΥτεροπΑΘες ΓΛΑΥΚΩΜΑ 

ΑντιΜετΩπιΖοΜενο Με AB Interno KAhooK duAl BlAde τρΑΜπεΚιοΥΛεΚτοΜή

Κωνσταντίνα Α. τόγκα1,2, Άννα Μουργελά1, χρύσα τερζίδου3, χριστίνα Κουτζά4,
 νικόλαος Μαρκομιχελάκης5, Αγάθη Κουρή1

1Γ.Ν.Α. Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα, Ελλάδα, 
2’Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα, 

3Γ.Ν. Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο «Αγία Όλγα», Αθήνα, Ελλάδα, 
4Ιδιωτικό Ιατρείο, Μυτιλήνη, Ελλάδα, 

5Ινστιτούτο Οφθαλμικής Φλεγμονής & Παθολογίας του Οφθαλμού, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση μιας άτυπης εκδήλωσης του συνδρόμου Διαμεσοσωληναριακής Νεφρίτιδας και 
Ραγοειδίτιδας (TINU) σε έφηβο με αμφοτερόπλευρη πανραγοειδίτιδα και δευτεροπαθές γλαύκωμα και της 
χειρουργικής αντιμετώπισης του δευτεροπαθούς γλαυκώματος με γωνιοτομή και τραμπεκιουλεκτομή ab interno με 
χρήση Kahook Dual Blade.

Υλικό και Μέθοδος: Αγόρι 11 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας με αμφοτερόπλευρη πανραγοειδίτιδα για 
διερεύνηση και αντιμετώπιση. H κλινική εξέταση του ασθενούς ανέδειξε πρόσθια ραγοειδίτιδα, ήπια υαλίτιδα και 
θηλίτιδα αμφοτερόπλευρα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε χοριοειδίτιδα και pars planitis στο κατώτερο τεταρτημόριο 
ΔΑΟ. Διεξήχθη πλήρης παιδιατρικός και διαγνωστικός έλεγχος για ευρύ φάσμα λοιμωδών και αυτοάνοσων 
νοσημάτων. Η παρουσία β2-μικροσφαιρινουρίας οδήγησε στη διενέργεια βιοψίας νεφρού, απ’ όπου τέθηκε η 
διάγνωση του συνδρόμου TINU.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής υποβλήθηκε σε συστηματική και τοπική θεραπεία κορτιζόνης. Λίγους μήνες αργότερα 
εμφάνισε οφθαλμική υπερτονία και τέθηκε υπό αντιγλαυκωματική αγωγή. Μετά από επαναλαμβανόμενα 
υποτροπιάζοντα επεισόδια ραγοειδίτιδας έγινε έναρξη ανοσοτροποποιητικού παράγοντα, με τον οποίο ελέγχθηκε η 
φλεγμονή μετά από 3 μήνες. Η οφθαλμική υπερτονία του ασθενούς φάνηκε να ανθίσταται στη φαρμακευτική αγωγή 
και αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπιση. Διενεργήθηκε αμφοτερόπλευρα γωνιοτομή και τραμπεκιουλεκτομή 
ab interno με χρήση Kahook dual blade. Η ενδοφθάλμια πίεση μειώθηκε άμεσα και διατηρείται σε φυσιολογικά 
επίπεδα παρά τη σταδιακή διακοπή της τοπικής αγωγής.

ςυμπεράσματα: Το συγκεκριμένο περιστατικό παρουσιάζει μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον τόσο λόγω της 
αμφοτερόπλευρης πανραγοειδίτιδας που αποτελεί μια σπάνια εκδήλωση του συνδρόμου, όσο και της επιτυχούς 
χειρουργικής αντιμετώπισης του δευτεροπαθούς γλαυκώματος σε παιδιατρικό ασθενή, με την τεχνική της γωνιοτομής 
και τραμπεκιουλεκτομής ab interno.
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to descrIBe A cAse of A post trAumAtIc self seAlInG corneAl lAcerAtIon 
presentInG wIth sympAthetIc ophthAlmIA

segun Awotesu1, dr Bharat Kapoor1, dr raghavan sampath1

1Leicester Royal Infirmary, Leicester, United Kingdom

purpose: To describe a case of a post traumatic self-sealing corneal laceration presenting with sympathetic 
ophthalmia in the non traumatized eye.

material & method: Retrospective review of case notes and imaging

results: A patient presented to the emergency eye department 2 weeks after falling and striking Right Eye.She 
complained of inflammation in the Left Eye for the last 3 days. Examination showed severe fibrinous intraocular 
inflammation in the Left eye. The right eye had a low intraocular pressure and signs of corneal decompensation.

Evisceration was required to control intraocular inflammation. Intra-operatively a soft globe with superior self-
sealing scleral laceration was noted. Evisceration proceeded uneventfully with insertion of silicone implant. The 
sympathetic ophthalmia was successfully managed with a course of intravenous methylprednisolone, followed 
by a course of oral prednisolone, topical steroids and cycloplegia

conclusions: Sympathetic ophthalmia may develop weeks after a self-sealing scleral laceration without uveal 
tissue exposure. Clinicians should be aware of this rare but serious ophthalmic condition.
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διΑΜεςή-οπιςΘιΑ ρΑΓοειδιτιδΑ ΜετΑ τον εΜΒοΛιΑςΜο Με το εΜΒοΛιο 
Bnt162B2 ενΑντι τοΥ ιοΥ sArs-cov-2

πολυξένη παπαβραμίδου1, χαράλαμπος Κούλας1, Μαριάνθη χειρίδου1, Κωνσταντίνος Καραμπάτσας1,2

1Αττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο, Κηφισιά,Αθήνα, Ελλάδα, 
2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτικής Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού μονόπλευρης ραγοειδίτιδας μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο 
BNT162b2 έναντι της νόσου COVID-19.

Υλικό & Μέθοδος: ‘Έφηβος άρρεν ηλικίας  17 ετών προσήλθε αιτιώμενος θόλωση και παραμόρφωση της όρασης στον 
αριστερό οφθαλμό από 3μήνου. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρει έναρξη της συμπτωματολογίας μία εβδομάδα 
μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT162b2 (2η δόση) έναντι του ιού SARS-CoV-2. Η αντικειμενική οφθαλμολογική 
εξέταση ανέδειξε οπτική οξύτητα 1/10cc ΑΟ, και η βυθοσκόπηση διάμεση και οπίσθια ραγοειδίτιδα με συνοδό κυστικό 
οίδημα ωχράς και οίδημα οπτικής θηλής. Ο αιματολογικός, βιοχημικός και ακτινολογικός  έλεγχος για αποκλεισμό 
λοιμώξεων ή αυτοάνοσων νοσημάτων ανεδείχθη αρνητικός. Στον ασθενή χορηγήθηκαν τοπικά στεροειδή και μη-
στεροειδή αντιφλεγμονώδη καθώς και συστηματική αποιδηματική αγωγή.

Αποτελέσματα: Σημαντική αντικειμενική και υποκειμενική βελτίωση με υποχώρηση των στοιχείων της φλεγμονής και 
αισθητή ανάκαμψη της οπτικής οξύτητας, 4 εβδομάδες αργότερα.

ςυμπεράσματα: H ραγοειδίτιδα μετά από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία 
ως πιθανή παρενέργεια του εμβολίου. Είναι συνήθως παροδική και ανταποκρίνεται καλά στην τοπική και συστηματική 
αντιφλεγμονώδη και αποιδηματική αγωγή. Στο δικό μας περιστατικό η ανταπόκριση στην αγωγή τεκμηριώθηκε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της αγωγής, παρά το ότι είχε περάσει ικανό διάστημα από την εμφάνιση της 
φλεγμονής. Ακόμα κι αν η αιτιολογία δεν έχει επιβεβαιωθεί και εξακολουθεί απλώς να πιθανολογείται, θα πρέπει να 
δίνεται μια σαφής προειδοποίηση στους γιατρούς σχετικά με την πιθανότητα σοβαρής οφθαλμικής φλεγμονής  μετά τον 
εμβολιασμό έναντι του ιού SARS-CoV-2.
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An InterestInG cAse of A BIlAterAl BrucellA-AssocIAted uveItIs

md, msc, phd, postdoc dimitrios Kalogeropoulos1, dr eleni Bagli1, dr Aikaterini christodoulou1, 
dr chris Kittas2, professor chris Kalogeropoulos1

1Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 
University of Ioannina, Greece, 

 2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, 
University of Ioannina, Greece

Aim: To present an interesting and rare manifestation of a Brucella-associated uveitis

material and method: We retrospectively analyzed the medical records of a 37-year-old Caucasian male 
patient referred to the Ocular Inflammation and Infections Service of the University Hospital of Ioannina. 
This gentleman presented with bilateral, but not symmetrical, signs of uveitis. Slit-lamp examination revealed 
goniosynechiae and Koeppe nodules in both of his eyes (more prominent in his left eye) and anterior chamber 
reaction (cells:1+, flare:0). Right eye fundus was normal but dilated fundoscopy of the left eye showed a 
retinoschisis in the inferotemporal quadrant. Snellen visual acuity (VA) was 10/10 in both eyes, and intraocular 
pressure (IOP) was 16mmHg and 19mmHg in the right and left eye, respectively. We conducted a thorough 
diagnostic workup, including laboratory blood tests, purified protein derivative (PPD) skin test, chest X-ray, and 
multimodal ophthalmic imaging.

results: While waiting for the laboratory results, patient was started on topical dexamethasone 0.1% eye drops 
(6 times daily) and cyclopentolate 1% (3 times daily). The results of our diagnostic exploration showed IgM anti-
Brucella antibodies detected by ELISA. The rest of his examinations were normal and other significant causes of 
uveitis leading to similar manifestations (e.g., sarcoidosis, tuberculosis, syphilis) were ruled out. Therefore, it was 
decided to start patient on Doxycycline 100mg tablets, twice daily. At the two-month follow-up, patient has no 
evidence of active intraocular inflammation.

conclusions: This case demonstrates an atypical manifestation of a bilateral uveitis attributed to Brucella infection 
that responded excellent to the antibiotic treatment of choice.
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covId-19 & ειΚονΑ οφΘΑΛΜιΚής φΛεΓΜονής.
οτΑν τΑ φΑινοΜενΑ ΑπΑτοΥν

md, msc ιωάννης ευσταθίου1, Bsc (hons), msc (dist), phd cand Αθανάσιος χατζηπαντελής1,2

1Ιδιωτικό Οφθαλμολογικό Κέντρο «Ιωάννης Ευσταθίου», Ελευσίνα, Ελλάδα, 
2Β' Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο οξείας αμφοτερόπλευρης ατροφίας – διαφανοποίησης της ίριδας 
(Bilateral Acute Iris Transillumination Syndrome – BAIT) έπειτα από προσβολή από σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο από κορωνοϊό 2  (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – SARS-CoV-2) και διάγνωση με 
ασθένεια κορωνοϊού 2019 (Coronavirus Disease 2019 – CoViD-19).

Υλικό & Μέθοδος:Καυκάσιος άρρεν 72 ετών προσήλθε εκτάκτως στο ιατρείο αιτιώμενος αιφνίδια αμφοτερόπλευρη 
οφθαλμική ερυθρότητα, πόνο και έντονη φωτοφοβία. Στο ατομικό αναμνηστικό, ο ασθενής ανέφερε πρόσφατη νοσηλεία 
με CoViD-19. Δεν χορηγήθηκαν φάρμακα φθοριοκινολόνης (παράδειγμα: μοξιφλοξασίνη). Τα οφθαλμικά συμπτώματα 
αναπτύχθηκαν έπειτα από διάστημα δέκα ημερών, αφότου αποχώρησε από το νοσοκομείο. Κατά τη βιομικροσκόπηση 
διαπιστώθηκε ήπια υπεραιμία επιπεφυκότα και μειωμένα κορικά αντανακλαστικά. Αμφοτερόπλευρα, ο πρόσθιος 
θάλαμος παρουσίαζε οπίσθιες συνέχειες και κύτταρα. Κατά τη βυθοσκόπηση δεν παρατηρήθηκε οτιδήποτε ύποπτο.

Αποτελέσματα: Η κλινική εικόνα και τα ευρήματα αρχικώς τοποθέτησαν τη διάγνωση περί αμφοτερόπλευρης 
οξείας ιριδοκυκλίτιδας. Ο ασθενής ετέθη σε τοπική φαρμακευτική αγωγή με κορτικοστεροειδή και προφυλακτική 
αντιγλαυκωματική αγωγή. Ωστόσο, ραγοειδίτιδα σχετιζόμενη με την CoViD-19 δεν μπόρεσε να συσχετιστεί. Το χρονικό 
διάστημα μεταξύ νοσηλείας και έναρξης οφθαλμικών συμπτωμάτων ήταν μεγάλο. Τα οφθαλμικά σημεία, όπως η 
αμφοτερόπλευρη πλήρης ατροφία της ίριδας με εκτεταμένες διαφάνειες σε όλο το εύρος της, έθεσαν ως διάγνωση το 
σύνδρομο οξείας αμφοτερόπλευρης ατροφίας – διαφανοποίησης της ίριδας. Σε διάστημα δύο εβδομάδων σημειώθηκε 
βελτίωση.

ςυμπέρασμα: Το ιστορικό νόσησης από SARS-CoV-2 και σε σύντομο χρονικό διάστημα η έναρξη οφθαλμικών 
συμπτωμάτων υποδηλώνουν ότι το σύνδρομο οξείας αμφοτερόπλευρης ατροφίας – διαφανοποίησης της ίριδας θα 
μπορούσε να περιλαμβάνεται στις σπάνιες οφθαλμικές εκδηλώσεις της ασθένειας κορωνοϊού 2019 (CoViD-19). Εξ όσων 
γνωρίζουμε, αυτό είναι το πρώτο περιστατικό στον Ελλαδικό και εν γένει Ευρωπαϊκό χώρο.
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ενδοΓενής ενδοφΘΑΛΜιτιδΑ Απο KleBsIellA pneumonIAe ςε ΑςΘενή 
Με ήπΑτιΚΑ ΑποςτήΜΑτΑ

ςτέργιος χαλούλης1, κα. ουρανία τουνακάκη1, κος. Γεώργιος Μουστερής1, 
κος. Κωνσταντίνος τσαούσης1

1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Βόλος, Ελλάδα

ςκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Υλικό & Μέθοδος: Άρρεν ασθενής, 68 ετών, με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, διεκομίσθη από νησί των 
Σποράδων στο Γ.Ν. Βόλου λόγω κοιλιακού άλγους ΔΕ και εμπύρετου από 4ημέρου. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
έδειξε αυξημένους δείκτες φλεγμονής και λευκοκυττάρωση. Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας που 
ανέδειξε πολλαπλές εστίες στο ήπαρ, ενδεικτικές ηπατικών αποστημάτων. Ο ασθενής ανέφερε συνοδό ελάττωση 
στην οπτική οξύτητα στον αριστερό οφθαλμό και βύθιο άλγος, οπότε παραπέμφθηκε για οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αποτελέσματα: Η αρχική οπτική οξύτητα στον πάσχοντα οφθαλμό ήταν αντίληψη κινουμένης χειρός. Από την 
εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, ο αριστερός οφθαλμός παρουσίαζε υπεραιμία επιπεφυκότα, διαυγή κερατοειδή, 
ενώ στον πρόσθιο θάλαμο υπήρχε έντονη φλεγμονώδης αντίδραση με ινική στο κορικό χείλος, χωρίς ωστόσο 
υπόπυο. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν 15mmHg. Η εξέταση του βυθού ήταν αδύνατη, καθώς υπήρχε απουσία 
ρόδινης ανταύγειας από τον αμφιβληστροειδή. Τέθηκε η υποψία ενδογενούς ενδοφθαλμίτιδας. 
Ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες και ο ασθενής τέθηκε σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή. Παράλληλα ελήφθη και 
βιοψία υαλοειδούς προς καλλιέργεια, ενώ ταυτόχρονα έγινε ενδοϋαλοειδική έγχυση βανκομυκίνης & κεφταζιδίμης.

ςυμπεράσματα: Στη βιβλιογραφία περιγράφονται αντίστοιχα σπάνια περιστατικά ενδογενούς ενδοφθαλμίτιδας 
συνεπεία αιματογενούς διασποράς από ηπατικά αποστήματα. Οι καλλιέργειες αίματος και υαλοειδούς έδειξαν 
στον ασθενή μας Klebsiella pneumoniae, η οποία καταγράφεται και διεθνώς ως το συνηθέστερο παθογόνο 
στα περιστατικά αυτά. Επίσης, η ύπαρξη ιστορικού σακχαρώδους διαβήτη αναγνωρίζεται ως προδιαθεσικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη ηπατικού αποστήματος από Klebsiella και διασπορά της λοίμωξης στον οφθαλμό.
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οψιΜες οφΘΑΛΜοΛοΓιΚες επιπΛοΚες ΜετΑ Απο post-covId-19 ιριδοΚΥΚΛιτιδΑ

Άννα Μποτού1, ελπίδα Κόλλια2, Αναστάσιος Μπισούκης1, νικόλαος Μπουρατζής1, 
δημήτριος τσίγκος1, ειρήνη Γανωτάκη1, δήμητρα Κοψίνη1, ελένη πατσέα1

1Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 
2Moorfields Eye Hospital, London, United Kingdom

ςκοπός: Παρουσίαση ενός περιστατικού με όψιμες οφθαλμολογικές επιπλοκές και ιστορικό αμφοτερόπλευρης 
ιριδοκυκλίτιδας έπειτα από νοσηλεία λόγω COVID-19 πνευμονίας.

Υλικό & Μέθοδος: Η ασθενής υποβλήθηκε σε μέτρηση της οπτικής οξύτητας, κλινική εξέταση, τονομέτρηση, 
βυθοσκόπηση καθώς και σε απεικονιστικό έλεγχο. Δεν αναφέρεται ιστορικό προηγούμενης της COVID-19 φλεγμονής, 
αυτοάνοσων, συστηματικών νοσημάτων ή γλαυκώματος.

Αποτελέσματα: Η ασθενής προσήλθε με μειωμένη οπτική οξύτητα (ΔΟ > ΑΟ), με εκσεσημασμένη ιριδοπληγία (κόρες 
σε ημιμυδρίαση), αμφοτερόπλευρο καταρράκτη (ΔΟ > ΑΟ) και υπερτονία ΔΟ. Η εξέταση του βυθού ήταν φυσιολογική. 
Ακολούθησε αφαίρεση του καταρράκτη με φακοθρυψία ΔΑΟ, με επακόλουθη βελτίωση της οπτικής οξύτητας και 
υποχώρηση της υπερτονίας. Η κόρη παρέμεινε σε ημιμυδρίαση άμφω.

ςυμπεράσματα: Η νόσος COVID-19 συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα οφθαλμολογικών παθήσεων των οποίων η 
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι κομβικής σημασίας. 
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οφΘΑΛΜιΚή τοξοπΛΑςΜΩςή: πΑροΥςιΑςή δΥο περιςτΑτιΚΩν ποΥ 
ΑντιΜετΩπιςτήΚΑν Με per os  ΑΖιΘροΜΥΚινή ΚΑι ΚορτιΚοςτεροειδή

Βασίλειος Λιόλιος1, Γεώργιος Ανδριόπουλος1, χρύσανθος Λαουδίκος, Γεώργιος δαλιάνης1, 
χρύσα τερζίδου1

1Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Greece

ςκοπός: Να παρουσιαστούν δυο περιστατικά οφθαλμικής τοξοπλάσμωσης που αντιμετωπίστηκαν με per os  αζιθρομυκίνη 
και κορτικοστεροειδή.

Υλικό & Μέθοδος: 
Περιστατικό 1: Άρρεν 50 ετών παρουσιάστηκε στα ολοήμερα ιατρεία με συμπτώματα ανώδυνης θολής όρασης 
κροταφικά στο δεξιό οφθαλμό από 2ημέρου. Η οπτική οξύτητα ήταν 10/10 άμφω και παρατηρήθηκε φαιοκίτρινη 
περιοχή στον αμφιβληστροειδή δίπλα στην οπτική θηλή ρινικά, μεγέθους 2.5-3 θηλαίων διαμέτρων με εντοπισμένη 
υαλίτιδα. Κλινικώς διαγνώστηκε οφθαλμική τοξοπλάσμωση και ετέθη σε per os αζιθρομυκίνη και κορτικοστεροειδή 
ενώ στην φλουροαγγειογραφία παρατηρήθηκε υποφθορισμός της παθολογικής περιοχής. 

Περιστατικό 2: Θήλυ 54 ετών παρουσιάστηκε στα ΤΕΠ με συμπτώματα θολής όρασης στο δεξιό οφθαλμό από 
εβδομάδος. H οπτική οξύτητα ήταν 9/10 στον αριστερό οφθαλμό και 2/10 στο δεξιό με αντίδραση στον πρόσθιο 
θάλαμο και κιτρινωπή περιοχή στον αμφιβληστροειδή στο άνω κροταφικό αγγειακό τόξο με συνοδό υαλίτιδα. Κλινικώς 
διαγνώστηκε  οφθαλμική τοξοπλάσμωση  και ετέθη σε per os αζιθρομυκίνη και κορτικοστεροειδή. Η διάγνωση 
επιβεβαιώθηκε από θετικό ιστορικό επαφής με γάτες και θετικά αντισώματα IgG για τοξοπλάσμωση.

Αποτελέσματα: 
Περιστατικό 1: Μετά από δυο μήνες θεραπείας η όραση βελτιώθηκε ενώ η παθολογική εστία μειώθηκε σημαντικά σε 
μέγεθος.
Περιστατικό 2: Η εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά και η οπτική οξύτητα ήταν 9/10 μετά από 2 μήνες θεραπείας. 

ςυμπεράσματα: Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με συνδυασμό αζιθρομυκίνης και κορτικοστεροειδών 
που αποτελεί εναλλακτική θεραπεία για την οφθαλμική τοξοπλάσμωση με σχετικά ασφαλές προφίλ σε αντίθεση με 
την κλασσική θεραπεία που περιλαμβάνει per os πυριμεθαμίνη, σουλφαδιαζίνη και κορτικοστεροειδή και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως θρομβοκυτοπενία και λευκοπενία. 
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tuBuloInterstItIAl nephrItIs And uveItIs syndrome. 
A cAse report

Ioannis Keramidas, eleftherios Anastasopoulos, spryridon Koronis, dimitra tzakri, 
eleftherios loukovitis, nikolaos ziakas

12nd Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou General Hospital

purpose: A rare case of Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis Syndrome (TINU) is presented. The clinical signs, 
diagnostic criteria, and management options are presented. 

materials & methods: A 17-year-old female complaining for bilateral eye redness, eyelid swelling, photophobia, 
and decreased vision over the past 2 days was  examined in the Eye Emergency Clinic. The patient also referred 
fever, malaise, anorexia, fatigue and diarrheic episodes over the past two weeks. Past ophthalmic and medical 
history was recorded and full slit lamp examination of anterior and posterior segment was performed, revealing 
bilateral anterior uveitis. Best corrected visual acuity (BCVA) and intraocular pressure (IOP) were recorded. Also, 
Optical Coherence Tomography of anterior and posterior segment was conducted. Full blood and urine laboratory 
tests were ordered. Topical treatment with dexamethasone was initiated. Laboratory results showed elevated levels 
of creatinine, increased erythrocyte sedimentation rate and anemia in blood tests, as well as high white blood cell 
count in urine tests.  The clinical and laboratory characteristics met the diagnostic criteria of TINU and the patient was 
hospitalized for further investigation. 

results: Anterior uveitis was improved with topical therapy. Fever, malaise, fatigue and diarrhea resolved spontaneously 
within three days. High creatinine levels were persistent, despite the general clinical improvement. 

conclusions: TINU is a rare oculorenal inflammatory condition, affecting predominately young females, with 15 years 
being the median age of onset. It is commonly undiagnosed and labelled idiopathic. Recurrence of uveitis is common, 
although long term ocular complications are rare. Tubulointerstitial nephritis is usually self-limited, but there have been 
reported cases of chronic renal failure. TINU requires long term follow-up and coordination by nephrologists and 
ophthalmologists.
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ΜAculAr mIcrocIrculAtIon chArActerIstIcs And functIonAl outcomes After 
vItrectomy for rheGmAtoGenous retInAl detAchment

  christou ee.1, christodoulou e.2, Batsos G.3, stefaniotou m.1       

1University Eye Clinic of Ioannina, Ioannina, Greece
2Ophthalmology Department Tzaneio General Hospital of Piraeus

3Ophthalmiatreio, Athens, Greece

purpose: To evaluate macular micricirculation changes as seen on OCT-Angiography and postoperative visual acuity 
of eyes undergoing vitrectomy with gas tamponade for rhegmatogenous retinal detachment.

methods: 63 eyes were retrospectively analyzed. They were divided in three groups with regards to macular 
condition and preoperative rhegmatogenous retinal detachment duration. Group A included 17 cases without 
macular involvement, group B and C included cases with macular involvement and duration of 0-10 days (21 eyes) 
and of 11-30 days (25 eyes), respectively. All eyes underwent a single pars plana vitrectomy with gas tamponade. 
We analyzed the OCT-Angiography microvasculature and visual outcomes at 12 and 48 weeks postoperatively. The 
fellow eye was used as control.

results: Vessel density and flow density at macular superficial capillary plexus were significantly higher (p<0.001) in 
group A compared to group B and C. Foveal avascular zone area and perimeter were significantly reduced (p<0.001) 
with higher circularity in group A as compared to group B and C. There was a significantly positive correlation of 
flow density at the superficial capillary plexus with postoperative visual acuity in group A (p=0.028). There was a 
significantly positive correlation of vessel density and flow density at the superficial capillary plexus with postoperative 
visual acuity in group C (p<0.001), though not in group B. All the above results were identified at both 12 and at 48 
weeks after vitrectomy.  

conclusions: Macular detachment duration could be a predicting factor of flow density in macular capillary plexus 
which in turn may be an indicator of visual outcomes in chronic cases.   
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vAsculAr pArAmeters After vItrectomy for rheGmAtoGenous retInAl 
detAchment, An optIcAl coherence tomoGrAphy AnGIoGrAphy study

Georgios Bontzos1, Georgios smoustopoulos1, Ilias Gkizis1, eugenia Kontou1, tina xirou1

1Korgialenio-Benakio General Hospital

purpose: To analyze vascular changes such as the postoperative foveal avascular zone (FAZ) area, the 
superficial vessel density (sVD) and deep vessel density (dVD) and their correlation with functional (best-corrected 
visual acuity, metamorphopsia) and anatomical outcomes (foveal macular thickness, FMT) after surgery for 
rhegmatogenous retinal detachment (RRD) repair.

methods: Patients with RRD eyes, successfully treated with a single pars plana vitrectomy (PPV) with gas or 
silicone oil tamponade and a minimum 6 months follow-up, were re-examined. For patients where silicone oil 
was applied, measures were taken after its removal. Foveal avascular zone (FAZ) area, sVD, dVD and FAZ 
area were evaluated by using optical coherence tomography angiography (OCTA) and compared to fellow 
eye. Moreover, anatomical association was tested between areas of reported metamorphopsias and vascular 
changes in the corresponding area.

results: Twenty-one patients with macula-on and 24 with macula-off RRD were included in the study. In both 
groups, no significant difference in macular thickness and FAZ area was found compared to fellow eyes. In 
macula-on RRD eyes, a lower total dVD (p <0.05) was detected; FAZ area was not related to FMT, and the 
postoperative BCVA was correlated with total DVD (p <0.05) or FAZ area. In macula-off RRD eyes, sDV (p = 
0.012), and dVD (p = 0.05 and p < 0.05, respectively) were observed when compared to fellow eyes. The 
prevalence of metamorphopsia in macula-on group was 42.86% (9/21), whereas in macula -off  this number 
increased to 62.5% (15/24). For both of these groups we found significant association between sDV and 
presence of metamorphopsia but only in the inferior paramacular area (p=0.01).

conclusions: Rhegmatogenous retinal detachment eyes successfully treated with PPV had lower vessel density 
in the superficial and deep retinal plexus compared to fellow healthy eyes; BCVA was related to vessel density 
but not FAZ area. Metamorphopsias were also related to lower vessel density inferiorly of the macula.
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V01 

temporAry pluGGInG of functIonInG Ahmed And BAerveldt vAlves prIor
to dseAK for successful pseudophAKIc Bullous KerAtopAthy

wIth endothelIAl KerAtoplAsty

Αναστάσιος I. Κανελλόπουλος1,2, evangelia Gkaragkani1
1Laservision Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Athens, Greece, 

2NUY Medical School, New York City, USA

purpose: of this video poster is to present the complex management of a 76 years old monocular lady with 
severe Pseudophakic Bullous Keratopathy (PBK) and co-existing advanced glaucoma. 

methods: We will present several cases Ahmed valve insertion 3.5 and 8 years ago, Baerveldt  of 4 years ago, 
negating DSAEK due to progressive visual loss from PBK. In these cases, the gas bubble inserted during DSAEK 
could escape through the functioning valve resulting in compromising its function. Moreover, DSAEK graft could 
be detached without adequate air filling. 

results: We decided to “plug” the valve ab-interno with a “cork” devised from a 2-0 nylon suture prior to 
performing the DSAEK. DSAEK was performed uneventfully. The graft was attached the first day. The second or 
thrird day we removed the residual gas bubble and the plug and at this time we refilled the anterior chamber 
with balance salt solution.
CDVA improved from 20/200 to 20/60 and IOP remained well controlled with 1 years’ follow-up. 

conlcusions: This is a novel plug technique, which was implemented with effective DSAEK graft and without 
compromising intraocular pressure control. 
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phAcoemulsIfIcAtIon In younG hIGh myopIA pAtIent wIth AdvAnced 
cAtArAct  IntrAoperAtIve compromIse of the posterIor cApsule neGAted 

convertInG to extrAcApsulAr removAl wIth A revIsed BlumenthAl technIque

prof. Kanellopoulos A. j.
LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, Ophthalmology, NYU Med School, 

New York, United States

purpose: To present the challenging management of a dense cataract extraction in a younger patient with 
previous LASIK

methods: Video Summary : The procedure commenced as clear-cornea phacoemulsification planned with a 
toric IOL

results: intraoperatively the density of the cataract and compromise of the posterior capsule negated 
converting to extracapsular removal  through an extended 6mm cormeal incision (modified Blumenthal mini-
ECCE technique). The incision was placed so to use the expected cylinder induction as a means to reduce the 
pre-operative corneal astigmatism and compensate for the substitution of an origivally planned toric IOL with 
in-the-bag implantation to a non-toric 3 piece sulcus implanted IOL. 

conlcusion: Employment of alternate surgical methodology in challenging cases may benefit a safe and effective 
visual outcome. The visual outcome was rewarding as were the lessons learned from this useful case!
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chAllenGInG AdvAnced cAtArAct, In  A corneA trAnsplAnt  
8 yeArs followInG eccentrIc KerAtoplAsty  And extensIve exIstInG 

IrIdodIAlysIs In A KerAtoconus pAtIent

prof. Kanellopoulos A. j.
LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, Ophthalmology, NYU Med School, 

New York, United States

purpose: To present a challenging advanced cataract in an eccentric corneal transplant keratoconus patient 
with significant traumatic iris loss at the time of the original keratoplasty

methods: Video Summary : Challenging Cataract management in a  61 year-old male, some 8 Years Following 
a decentered Cornea Transplant  for keratoconus that resulted in    Severely Damaged Iris and progressive 
nuclear sclerosis

results: We present in this surgical video the challenging IOL Calculation, Clear Corneal Phaco,  toric IOL 
impantation And Prosthetic Iris Implantation with rewarding visual rehabilitation are illustrated in this challenging 
phacoemulsification case of an advanced cataract that aimed for cataract removal with minimizing endothelial 
damage.  

conclusion: Challenging IOL calculation, surgical technique and postoperative course are presented



252ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

VIDEO PRESENTATIONS

ΟΕΒΕ 2022

ΚΑτΑρρΑΚτής

V04 

δΥο περιςτΑτιΚΑ φΑΚοΘρΥψιΑς Με ΜιΚρή Κορή ΚΑι οπιςΘιες ςΥνεχειες 
ςε ΓΛΑΥΚΩΜΑτιΚοΥς ΑςΘενεις

Γεώργιος δαλιάνης1, Αλεξάνδρα τριβλή1, Βασίλειος Λιόλιος1, Γεώργιος Ανδριόπουλος1

1Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ςκοπός: Να παρουσιάσουμε δύο ενδιαφέροντα περιστατικά φακοθρυψίας με οπίσθιες συνέχειες και μικρή κόρη 
σε γλαυκωματικούς ασθενείς με προηγούμενες επεμβάσεις. 

Μέθοδος: Περιστατικό 1:  Άνδρας 64 ετών, παραπέμπεται προ 3 ετών, 7 μήνες μετά από τραμπεκιουλεκτομή ΔΟ 
λόγω αρρύθμιστης ΕΟΠ σε φλεγμονώδες γλαύκωμα.  Έγινε εκ των έσω ανακατασκευή της διηθητικής φυσαλίδας 
και τελικά ένθεση βαλβίδος Ahmed προ 2 ετίας με ρυθμιζόμενη έκτοτε την ΕΟΠ. Προ 2 μήνου προσέρχεται 
για αφαίρεση καταρράκτη, όπου ανευρίσκεται οπτική οξύτητα 2/10 και οπίσθιες συνέχειες στο κορικό χείλος 
360ο. Περιστατικό 2: Γυναίκα 59 ετών με ιστορικό κρίσης οξέως γλαυκώματος ΔΑΟ προ 13 ετών, περιφερικές 
ιριδεκτομές ΔΑΟ και καλά ρυθμιζόμενη ΕΟΠ έκτοτε, προσέρχεται προ 6μήνου για αφαίρεση καταρράκτη ΑΟ, 
όπου ανευρίσκεται οπτική οξύτητα 5/10 και οπίσθιες συνέχειες. Και στους δύο ασθενείς δεν ήταν δυνατή η μυδρίαση 
και έγινε φακοθρυψία με διεγχειρητική λύση των συνεχειών και χρήση άγκιστρων ίριδος. 

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές εκπλήξεις. Την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, οι 
οφθαλμοί ήταν ήρεμοι και η ΕΟΠ ρυθμισμένη.

ςυμπεράσματα: Περιστατικά γλαυκώματος μετά από αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις χρήζουν αφαίρεσης 
καταρράκτη κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Ο σχεδιασμός του χειρουργείου προεγχειρητικά και η μετεγχειρητική 
παρακολούθηση, είναι σημαντικά για επιτυχή έκβαση αντίστοιχων περιστατικών αλλά και με διατήρηση της ΕΟΠ 
σε ασφαλή για τον ασθενή επίπεδα. 
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ΑΜφοτεροπΛεΥρος προςΘιος ποΛιΚος ΚΑτΑρρΑΚτής.
πΑροΥςιΑςή Βιντεο 

Κεχαγιά δ., Βαλάκος Γ., Βλάχου ε., τσαλδάρη ν., Abuhamdan ή, χατζή ε., 
ρασόγλου Α., τσακπίνης δ.

Οφθαλμολογική κλινική Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος»

ςκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση περιστατικού αμφοτερόπλευρου πρόσθιου 
πολικού καταρράκτη σε 44χρονο ασθενή.

Μέθοδος: Ασθενής 44 χρονών προσήλθε στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία αιτιώμενος πτώσης Ο.Ο. άμφω από 
μηνών. 

Αποτελέσματα: Από την οφθαλμολογική εξέταση βρέθηκε Ο.Ο. από τον ΔΟ 3/10 κι από τον ΑρΟ 6/10. Η εξέταση 
στη σχισμοειδή λυχνία στα πρόσθια μόρια έδειξε ευμεγέθη πρόσθιο πολικό καταρράκτη ΔΟ που προέβαλε στον 
πρόσθιο θάλαμο, ενώ στον ΑρΟ ήταν σε αρχόμενο στάδιο. Τα λοιπά πρόσθια μόρια ήταν φυσιολογικά ενώ 
βυθοσκοπικά δεν βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα.

ςυμπεράσματα: Στο βίντεο που επισυνάπτεται παρουσιάζεται η αντιμετώπιση του σπάνιου τύπου καταρράκτη 
(πρόσθιου πολικού) με φακοθρυψία κι ένθεση ενδοφακού στον ΔΟ.
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twIst And out technIque to explAnt Iol

Κωνσταντίνα ριρή1, Αλεξάνδρα τάντου1, Κατερίνα Λαζαρή1, ευαγγελή τσιρώνη-Μαλίζου1, 
Μαρία Κοτούλα1

1ΠΓΝΛ, Λάρισα, Ελλάδα

ςκοπός: Σκοπός της χειρουργικής αυτής επέμβασης ήταν η αφαίρεση ενός ολόκληρου ενδοφακού μέσω της 2.4mm 
κερατικής τομής από την οποία τοποθετήθηκε.

Υλικό & Μέθοδος: Οι ενδοφακοί οπισθίου θαλάμου μπορεί να αφαιρεθούν με αρκετές μεθόδους. Σε αυτή την τεχνική, 
ο ενδοφακός απελευθερώνεται από τη θέση του στο σάκο και ανυψώνεται στον πρόσθιο θάλαμο. Ο ενδοφακός 
επιδέχεται χειρισμούς και με τη βοήθεια σπάθης «αναδιπλώνεται» για να αφαιρεθεί, παρομοιάζοντας κίνηση αντίστροφη 
της τοποθέτησης του.

Αποτελέσματα: Επιτυχής αφαίρεση του ενδοφακού και τοποθέτηση νεόυ εντός του σάκου.

ςυμπεράσματα: Η τεχνική twist and out είναι μια γρήγορη και ασφαλής τεχνική για την αφαίρεση ολόκληρου του 
φακού.
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severe KerAtoconus corneAl trAnsplAnt edGe dehIscence, mAnAGed 
By pArtIAl wound resuturInG And Adjunct hIGher fluence cxl

prof. Kanellopoulos, A. j 
LaserVision Ambulatory Eye Surgery Unit, Athens, Greece, Dept. Ophthalmology, NYU Med School, 

New York, United States

purpose: To present a novel technique of management in previous keratoconus transplant with wound 
dehiscence
Methods: Several cases managed with resuturing 50 to 100% of the corneal transplant wounds completed with 
adjunct higher fluence, hisher riboflavin solution CXL

results: Video Summary : Over 30 years ago a successful penetrating keratoplasty for keratoconus was effectively 
visually rehabilitating this man from Krete, Greece. In recent years his visual function deteriorated. 

conclusion:We present review in this video the current clinical and diagnostic findings and the intervention with 
a novel combination of re-suturing the graft combined with higher fluence, higher riboflavin concentration CXL, 
for effective visual rehabilitation and ectasia stabilization
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χειροΥρΓειο re-dsAeK ΛοΓΩ ΑνεπΑρΚειΑς ΜοςχεΥΜΑτος ςε ΑςΘενή 
Με ιςτοριΚο επεΜΒΑςής dsAeK προ δεΚΑετιΑς

Κωνσταντίνα Μουρίκη1, ιωάννα Γαρδέλη1

1Τμήμα Κερατοειδούς - Μεταμοσχευτική Μονάδα, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, 
Αθήνα, 

ςκοπός: Η παρουσίαση του βίντεο μεταμόσχευσης κερατοειδούς re-DSAEK σε ασθενή με ανεπάρκεια μοσχεύματος με 
ιστορικό DSAEK στον ίδιο οφθαλμό προ δεκαετίας.

Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά γυναίκα 80 ετών με ιστορικό χειρουργείου DSAEK δεξιού οφθαλμού 
προ δεκαετίας σε εξωτερικό κέντρο, η οποία προσήλθε στο Τμήμα κερατοειδούς αιτιώμενη μειωμένη οπτική οξύτητα 
στον δεξιό οφθαλμό. Η ασθενής παρουσίαζε φυσαλιδώδη κερατοπάθεια  του δεξιού οφθαλμού λόγω ανεπάρκειας 
μοσχεύματος και υπεβλήθη σε προγραμματισμένη εγχείρηση μεταμόσχευσης κερατοειδούς DSAEK. Το χειρουργείο 
κατεγράφη σε βίντεο.

ςυμπεράσματα: Μετά το χειρουργείο re-DSAEK, το μόσχευμα ήταν πλήρως επικολλημένο και η οπτική οξύτητα της 
ασθενούς ήταν ικανοποιητική ένα μήνα μετά.
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V09

ΑντιΜετΩπιςή διΑρροής ςε ΜοςχεΥΜΑ διΑΜπεροΥς ΚερΑτοπΛΑςτιΚής δΥο 
Μήνες ΜετΑ το χειροΥρΓειο ΜετΑΜοςχεΥςής

νίκος Λαφιωνιάτης1, Αγλαϊα  Κορομπίλια1, εμμανουήλ Μαυρικάκης1, Κωνσταντίνος ράλλης1

1Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με διαρροή από τα ράμματα διαμπερούς κερατοπλαστικής δύο μήνες μετά 
την επέμβαση.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 54 ετών επισκέφθηκε τα επείγοντα του Γ.Ν.Α Γ.Γεννηματά παραπονούμενος για έντονη 
δακρύρροια και φωτοφοβία δεξιού οφθαλμού για αρκετές μέρες. Από το οφθαλμολογικό του ιστορικό ανέφερε ότι 
δύο μήνες πρίν υπεβλήθη σε διαμπερή μεταμόσχευση κερατοειδούς στην Αίγυπτο, από όπου και κατάγεται, λόγω 
ουλής κεντρικά στο στρώμα του κερατοειδούς από παλαιότερο έλκος. Κατά την οφθαλμική εξέταση η όραση του 
ασθενούς ήταν ΜΔ(μέτρηση δακτύλων) στον δεξιό οφθαλμό και 7/10 στον αριστερό, ενώ η πίεση ήταν 6mmhg 
στον δεξιό οφθαλμό και 14 mmhg στον αριστερό. Στην σχισμοειδή λυχνία διαπιστώθηκε ρηχός πρόσθιος θάλαμος 
δεξιού οφθαλμού, νεοαγγείωση πέριξ τον ραμμάτων-ειδικά ρινικά και κάτω, θετικό σημείο Seidel κάτω ρινικά 
με συνοδό έλλειμα επιθηλίου. Δεν είχε προηγηθεί κάποιος τραυματισμός του οφθαλμού. Ο ασθενής βρισκόταν 
υπό αγωγή με μικτό κολλύριο τομπραμυκίνης-δεξαμεθαζόνης και με κολλύριο μοξιφλοξασίνης. Αποφασίστηκε 
η εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο και η πιεστική επίδεση του ματιού για 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ο 
ασθενής παρουσίασε πιο σχηματισμένο θάλαμο και δεν είχαμε διαρροή μεταξύ των ραμμάτων, οπότε και τέθηκε 
σε τοπική αγωγή. Μια μέρα μετά, κατά την εξέταση διαπιστώθηκε εκ νέου διαρροή οπότε και αποφασίστηκε 
η χειρουργική αντιμετώπιση με αφαίρεση και αντικατάσταση των ραμμάτων στο σημείο διαρροής. Κατά την 
χειρουργική αντιμετώπιση κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση ενός επιπλέον ράμματος και η χρήση κόλλας Tissel.

Αποτελέσματα: Την πρώτη μετεγχειρητική μέρα δεν είχαμε διαρροή και με την τοπική αγωγή είχαμε υποχώρηση 
του ελλείματος του επιθηλίου. Στον ασθενή πέρα από τοπική αγωγή αρχίσαμε και αγωγή με πρεδνιζολόνη από το 
στόμα για την προφύλαξη του μοσχεύματος. Κατά την μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς δεν υπάρχει διαρροή, ο 
πρόσθιος θάλαμος είναι βαθύς και το μόσχευμα λειτουργικό, ενώ έχουμε εστιάσει στην νεοαγγείωση που υπάρχει 
στα ράμματα κάνωντας ενέσεις anti-vegf στο σκληροκερατοειδές όριο.

ςυμπεράσματα: Πρόκειται για ένα περιστατικό που μας θυμίζει την σημασία της σωστής συρραφής του μοσχέυματος 
και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση διαρροής. Στο περιστατικό που θα σας παρουσιάσουμε είχαμε 
παρατεταμένη διαρροή γεγονός που έκανε την αντιμετώπιση του δυσκολότερη για λόγους που θα περιγραφτούν.
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A ‘four flAp’ sIx lAyered closure technIque followInG evIscerAtIon 

Μary Awad1, mr segun Awotesu1, mrs Antonella Berry- Brincat1, mr raghavan sampath1

1Leicester Royal Infirmary, Leicester , Leicestershire

purpose: To determine the rate of implant exposure following evisceration using a four flap, six layered closure 
technique with vertical conjunctival closure. 

methods: Retrospective consecutive case-note review of all patients who underwent an evisceration by the supervising 
author over a 10-year period from August 2001 at the Leicester Royal Infirmary.  
 
results: Fifty-two patients were included of whom 65% were male. Mean age was 57 years (range 31-95 years). 
Trauma was the commonest cause for eye removal. Orbital implant size ranged from 16mm to 22mm (median 20 mm, 
n= 32). Mean follow up was 14 months (median 8 months). Two patients (3.8%) had conjunctival dehiscence within 
3 months, all of whom resolved with conservative management. There were no cases of socket infection or implant 
exposure and no revision surgery required. 
 
conclusion: The technique described better maintains the depth of the inferior fornix which is essential for retaining a 
prosthesis, improved mobility and cosmesis. With extensive fibrosis within the socket, reconstruction can be extremely 
challenging. Multiple interventions may be required to restore adequate fornix depth and enable prosthetic 
wear. There has been a big shift towards evisceration, with enucleations being performed in infrequent cases of 
intraocular malignancy or significant trauma. 
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ορΑςή δεν εινΑι Μονο ή οπτιΚή οξΥτήτΑ: ή διΑφορΑ τής οπτιΚής ΛειτοΥρΓιΑς 
Απο τήν οπτιΚή ΛειτοΥρΓιΚοτήτΑ

ςτράτων τυραδέλλης1, δρ νικόλαος Κοζέης1, Μαγδαληνή τριανταφυλλά1, Αθηνά Κοζέη1

1Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ οπτικής λειτουργίας και οπτικής λειτουργικότητας, ιδιαίτερα όταν αφορά σε 
παιδιά. 

Μεθοδοι: Πρόκειται για ένα μωρό με ετερόπλευρο συγγενή καταρράκτη στο ΔΟ και χειρουργήθηκε στο εξωτερικό 
σε ηλικία 2 μηνών. Σε δική μας επανεξέταση σε ηλικία 3 μηνών, διαπιστώσαμε τη μη βατότητα του οπτικού άξονα 
φαινομενικά λόγω μεμβρανών και αποφασίσαμε την άμεση χειρουργική προσπέλαση. Χρησιμοποιήθηκε υαλοειδεκτόμος 
(βιτρεοφάγος) και αμφίχειρη τεχνική με έγχυση BSS στον πρόσθιο θάλαμο. Έγινε καθαρισμός των μεμβρανών από 
τον πρόσθιο θάλαμο και το κορικό πεδίο. Ωστόσο, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι υπήρχε μια λευκωπή πλάκα, πολύ 
σκληρή, από παραμένον εμβρυϊκό υαλοειδοαγγειακό ιστό (PHPV), που κάλυπτε πλήρως το κορικό πεδίο και είχε 
αφεθεί ανέγγιχτο από τους πρώτους χειρουργούς. Αποφασίσαμε την αφαίρεση του ιστού από το κεντρικό πεδίο, κάτι 
που ήταν αρκετά εργώδες, αλλά επιτεύχθηκε και το μάτι αφέθηκε άφακο. Σε ένα μήνα εφαρμόσαμε φακό επαφής και 
εντάξαμε το παιδί σε πρόγραμμα οπτικών ασκήσεων (κάλυψης) αλλά και αναπτυξιακής λειτουργικής υποστήριξης.

Αποτελέσματα: Το μάτι παρά τη ροδαλή αντανάκλαση από το βυθό, είχε και άλλες υαλοειδο-αμφιβληστροειδικές 
δυσπλασίες. Γονείς και παιδί ακολούθησαν τις οδηγίες με πειθαρχία και παρά το γεγονός ότι η κεντρική όραση ήταν 
1/10, μετά από 3 χρόνια το παιδί λειτουργούσε εξαιρετικά καλά με κλειστό το ‘’καλό’’ μάτι. 

ςυμπεράσματα: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ οπτικής λειτουργίας και οπτικής λειτουργικότητας, με μεγαλύτερη 
σημαντικότητα του δευτέρου, ιδιαίτερα όταν αυτό αφορά σε παιδιά λόγω της πλαστικότητας του οπτικού τους συστήματος.
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πΑροχετεΥςή ΥπερχοριοειδιΚής ΑιΜορρΑΓιΑς

ιωάννης Κάσσος1, Αθανάσιος Καραμήτσος1, ευάγγελος χατζηζήσης1, δέσποινα τζέτζη1,
Καθηγητής νικόλαος Ζιάκας1

1Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ςκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού διεγχειρητικής υπερχοριοειδικής αιμορραγίας κατά το 
χειρουργείο της φακοθρυψίας και η παροχέτευση αυτής σε δεύτερο χρόνο.

Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής 61 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου αιτιώμενος 
σταδιακά επιδεινούμενη απώλεια όρασης στον ΑΟ από έτους. Η οπτική του οξύτητα (Ο.Ο.) ήταν: ΔΟ: 4/10 cc, 
ΑΟ: 1/20 cc. Ο ασθενής ήταν έμφακος με πυρηνική σκλήρυνση άμφω (ΔΟ: ++, ΑΟ: ++++). Από τον λοιπό του 
οφθαλμολογικό έλεγχο δεν προέκυπταν σημαντικά ευρήματα και ο ασθενής προγραμματίσθηκε για χειρουργείο 
καταρράκτη στον ΑΟ. Κατά την φακοθρυψία παρατηρήθηκε ρήξη οπισθίου περιφακίου, χωρίς πτώση κομματιών 
κρυσταλλοειδούς φακού στην υαλοειδική κοιλότητα. Ακολούθησε πρόσθια υαλοειδεκτομή και κατά την ένθεση 
του ενδοφακού 3-pieces στο sulcus, παρατηρήθηκε υπερχοριοειδική αιμορραγία με απώλεια της ερυθρής 
αντανάκλασης, αθαλαμία, αύξηση της ΕΟΠ και έντονο άλγος του ΑΟ. Έγινε άμεση συρραφή της κεντρικής 
τομής, ενυδάτωση των πλαϊνών τομών. Η υπερχοριοειδική αιμορραγία είχε μορφολογία «kissing choroidals» και 
παροχετεύθηκε 14 ημέρες αργότερα μέσω σκληροτομών. 

Αποτελέσματα: Η οπτική οξύτητα του ασθενούς κατά την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα μετά τη φακοθρυψία 
ήταν αντίληψη προβολών φωτός με συνοδό άλγος στον ΑΟ. Η ΕΟΠ ήταν φυσιολογική. Η παροχέτευση της 
υπερχοριοειδικής αιμορραγίας οδήγησε σε ύφεση του άλγους, βελτίωση της Ο.Ο. σε μέτρηση δακτύλων (30cm) 
από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και σε μεγάλου βαθμού αποκατάσταση της ανατομίας του οπισθίου ημιμορίου. 

ςυμπεράσματα: Η υπερχοριοειδική αιμορραγία αποτελεί μια σπάνια, αλλά ιδιαίτερα απειλητική επιπλοκή πολλών 
οφθαλμικών επεμβάσεων. Η επιτυχής παροχέτευση της αιμορραγίας μπορεί να προσφέρει έλεγχο της ΕΟΠ, μείωση 
του άλγους και πιθανώς βελτίωση της τελικής Ο.Ο. 
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