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Εικόνα 1.2 Ο τρικατοπτρικός φακός του Goldmann

και τρία κάτοπτρα, τοποθετημένα υπό διαφορετική 
γωνία. Είναι σημαντικό να είναι κανείς εξοικειωμένος 
με κάθε τμήμα του φακού, σύμφωνα με τα ακόλουθα 
(Εικ. 1.2):

• Το κεντρικό τμήμα παρέχει ορθή απεικόνιση εύρους 
30° του οπίσθιου πόλου.

• Το ισημερινό κάτοπτρο (μεγαλύτερο και τραπεζο-
ειδούς σχήματος) επιτρέπει την απεικόνιση από 
τις 30° έως τον ισημερινό.

• Το περιφερικό κάτοπτρο (ενδιάμεσο σε μέγεθος και 
τετράγωνο σε σχήμα) επιτρέπει την απεικόνιση 
μεταξύ του ισημερινού και της πριονωτής περι-
φέρειας.

• Το γωνιοσκοπικό κάτοπτρο (μικρότερο και ονυχο-
ειδές σε σχήμα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
εξέταση της άκρας περιφέρειας και της pars plana. 
Είναι επομένως εμφανές ότι όσο μικρότερο είναι 
το κάτοπτρο, τόσο περιφερικότερη είναι η εικόνα 
που λαμβάνεται.

2.	 Τοποθέτηση	των	κατόπτρων

• Το κάτοπτρο θα πρέπει να τοποθετείται έναντι 
της περιοχής του βυθού που θα εξεταστεί. Για την 
εξέταση της θέσης στη 12η ωρολογιακή ώρα, το 
κάτοπτρο πρέπει να τοποθετηθεί στην 6η ωρο-
λογιακή ώρα.

• Κατά την εξέταση στον κάθετο μεσημβρινό, το είδω-
λο είναι κάθετα ανεστραμμένο αλλά όχι οριζόντια 
ανεστραμμένο, όπως συμβαίνει κατά την έμμεση 
οφθαλμοσκόπηση, οπότε οι βλάβες που εντοπίζο-
νται αριστερά της 12ης ώρας στον αμφιβληστροει-
δή θα εμφανίζονται επίσης στην αριστερή πλευρά 
στο κάτοπτρο (Εικ. 1.3)

• Κατά την εξέταση του οριζόντιου μεσημβρινού, το 
είδωλο είναι οριζόντια ανεστραμμένο.

Εικόνα 1.3 (πάνω) Μια ρωγμή σχήματος U στη 12η ώρα και μια 
νησίδα δικτυωτής εκφύλισης δεξιά της 12ης ώρας. (κάτω) η ίδια 
βλάβη όπως φαίνεται με τον τρικατοπτρικό φακό τοποθετημένο 
στην 6η ώρα.

3.	 Τεχνική

• Μυδριάζουμε τις κόρες.
• Απασφαλίζουμε τον κοχλία κλειδώματος (Εικ. 1.4 

α) ώστε να επιτρέψουμε την κλίση της φωτεινής 
στήλης (Εικ. 1.4β).

• Δίνουμε οδηγίες στον ασθενή να διατηρεί συνεχώς 
και τους δύο οφθαλμούς του ανοιχτούς και να μην 
μετακινεί την κεφαλή του προς τα πίσω, όταν ο 
φακός εισέρχεται.

• Ενσταλάζουμε τοπικό αναισθητικό.
• Εισάγουμε στην κοιλότητα του φακού επαφής υγρό 

συνοχής (υψηλού ιξώδους μεθυλσελουλόζη ή κάτι 
αντίστοιχο), χωρίς ωστόσο να υπερχειλίζει. Δεν 
θα πρέπει να είναι περισσότερο από το μισό γε-
μάτο.

• Ζητάμε από τον ασθενή να κοιτάξει επάνω, εισά-
γουμε το κάτω χείλος του φακού στο κάτω κόλ-
πωμα (Εικ. 1.5) και το πιέζουμε απότομα προς 
τον κερατοειδή, ώστε να μην υπάρχει χρόνος να 
διαφύγει το υγρό συνοχής (Εικ. 1.6).

• Ζητάμε από τον ασθενή να κοιτάξει ευθεία και 
σκουπίζουμε (απομακρύνουμε) κάθε περίσσεια 
υγρού συνοχής με ένα μαλακό ύφασμα.

• Η φωτεινή στήλη θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό 
κλίση, εκτός από όταν παρατηρούμε τη θέση της 
12ης ώρας στον βυθό (δηλ. με το κάτοπτρο στην 
6η ωρολογιακή θέση).

• Κατά την εξέταση των οριζόντιων μεσημβρινών 
(δηλ. της 3ης και 9ης ωρολογιακής θέσης στον βυθό), 
η στήλη θα πρέπει να διατηρείται κεντρικά.
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Εικόνα 1.4 (α) Απασφάλιση του κοχλία κλει-
δώματος (β) δίνοντας κλίση στη φωτεινή 
δέσμη.

• Κατά την εξέταση των κάθετων μεσημβρινών (δηλ. 
της 6ης και 12ης ωρολογιακής θέσης στον βυθό), 
η στήλη κρατείται δεξιά ή αριστερά του κέντρου 
(Εικ. 1.7)

• Κατά την εξέταση των πλάγιων (λοξών) μεσημβρι-
νών (δηλ. της 1:30ης και 7:30ης ωρολογιακής θέσης 
στον βυθό), η στήλη κρατείται δεξιά του κέντρου 
και αντιστρόφως, κατά την εξέταση της 10:30ης 
και 4:30ης ωρολογιακής θέσης.

• Κατά την εξέταση διαφορετικών θέσεων στον πε-

Εικόνα 1.5 Εισαγωγή του τρικατοπτρικού φακού στο κάτω κόλπωμα 
με τον ασθενή να κοιτάζει ψηλά.

Εικόνα 1.6 Ο τρικατοπτρικός φακός στη θέση του

ριφερικό αμφιβληστροειδή, στρέφουμε τον άξονα 
της δέσμης, ώστε να βρίσκεται συνεχώς υπό ορθή 
γωνία με το κάτοπτρο.

• Για την επισκόπηση ολόκληρου του βυθού, περι-
στρέφουμε τον φακό κατά 360°, χρησιμοποιώντας 
αρχικά το ισημερινό και στη συνέχεια το περιφερικό 
κάτοπτρο.

• Για τη λήψη περιφερικότερης απεικόνισης του 
αμφιβληστροειδούς, κλίνουμε τον φακό προς την 
αντίθετη πλευρά, ζητώντας από τον ασθενή να 
γυρίσει τους οφθαλμούς του στην ίδια πλευρά. Για 
παράδειγμα, για να λάβουμε μια πιο περιφερική 
εικόνα στη 12η ώρα (με το κάτοπτρο στην 6η ώρα) 
γέρνουμε τον φακό προς τα κάτω και ζητάμε από 
τον ασθενή να κοιτάξει επάνω.

• Εξετάζουμε την υαλοειδική κοιλότητα με τον κεντρι-
κό φακό, χρησιμοποιώντας τη σχισμοειδή δέσμη 
οριζόντια αλλά και κάθετα.

• Εξετάζουμε τον οπίσθιο πόλο.

ΕΡμΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗμΕΙΩΝ
• Το φυσιολογικό υαλοειδές σε νεαρούς ενήλικες εμφα-

Βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία
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δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχήμα για να 
παραμορφωθεί.

ε. Ο πίνακας 5 αποτελείται από οριζόντιες γραμμές 
και είναι σχεδιασμένος για να ανιχνεύει μεταμορ-
φοψίες κατά μήκος συγκεκριμένων μεσημβρινών.

στ. Ο πίνακας 6 είναι παρόμοιος με τον πίνακα 5, 
αλλά έχει άσπρο φόντο και οι κεντρικές γραμμές 
του είναι εγγύτερα η μία στην άλλη.

ζ. Ο πίνακας 7 περιέχει έναν λεπτό κεντρικό δίκτυο, 
κάθε κομμάτι του οποίου αντιστοιχεί σε γωνία ½ 
μοίρας και είναι επομένως περισσότερο ευαίσθητο.

2.	 Τεχνική
• Ο ασθενής φοράει τα γυαλιά του για την κοντινή 

όραση, εφόσον χρειάζεται και καλύπτεται ο ένας 
του οφθαλμός.

• Ο ασθενής καλείται να κοιτάξει ευθεία στο κεντρικό 
σημείο με τον ανοικτό οφθαλμό του και να αναφέ-
ρει κάθε παραμόρφωση, θολές περιοχές ή τυφλά 
σημεία, οπουδήποτε μέσα στον πίνακα.

• Ασθενείς με παθήσεις της ωχράς συχνά αναφέρουν 
ότι οι γραμμές είναι κυματιστές, ενώ ασθενείς με 
οπτική νευροπάθεια συχνά παρατηρούν ότι μερικές 
από τις γραμμές λείπουν ή εξασθενούν, αλλά όχι 
ότι παραμορφώνονται (Εικ. 1.26).

Εικόνα 1.25 Οι πίνακες 2-7 του Amsler (Ευγενική προσφορά του A.Fraklin) 

Πίνακας 2 Πίνακας 3 Πίνακας 4

Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7

Εικόνα 1.26 Καταγραφή του πίνακα Amsler που δείχνει κυματοειδείς 
γραμμές που υποδεικνύουν μεταμορφοψία και ένα περίγραμμα ενός 
σχετικού σκοτώματος (Ευγενική προσφορά του A.Fraklin)
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ΔοΚΙμΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  
ΤοΥ φΩΤοΣ
Αυτή είναι ουσιαστικά μια δοκιμασία της λειτουργίας του 
οπτικού νεύρου, η οποία είναι συνήθως φυσιολογική σε 
νόσο του αμφιβληστροειδούς, εκτός και αν είναι πολύ 
προχωρημένη. Εκτελείται ως εξής:

• Ρίχνεται φως από ένα έμμεσο οφθαλμοσκόπιο πρώτα 
στον υγιή οφθαλμό και στη συνέχεια στον ύποπτο για 
νόσο.

• Ρωτάται ο ασθενής εάν το φως είναι το ίδιο φωτεινό 
και στους δύο οφθαλμούς.

• Σε βλάβη του οπτικού νεύρου, ο ασθενής θα αναφέρει 
ότι το φως είναι λιγότερο φωτεινό στον προσβεβλη-
μένο οφθαλμό.

• Ζητείται από τον ασθενή να δώσει μια σχετική τιμή 
από το 1 έως το 5 στην ένταση του φωτός που αντι-
λαμβάνεται ο πάσχων οφθαλμός, σε σύγκριση με τον 
φυσιολογικό.

ΔοΚΙμΑΣΙΑ φΩΤΕΙΝοΥ ΚοΡΕΣμοΥ
1.	 Βασικές	αρχές. Η φωτεινού κορεσμού είναι μια αδρή 

εξέταση της προσαρμογής στο σκότος, κατά την οποία 
οι οπτικές χρωστικές αποσυντίθενται από το φως. 
Αυτό προκαλεί μια προσωρινή κατάσταση απευαισθη-
τοποίησης του αμφιβληστροειδούς, η οποία εκλαμβά-
νεται από τον ασθενή ως σκότωμα. Η ανάκτηση της 
όρασης εξαρτάται από την ικανότητα των φωτοϋπο-
δοχέων να ανασυνθέτουν τις οπτικές χρωστικές. Η 
δοκιμασία μπορεί να αποβεί χρήσιμη στην ανίχνευση 
ωχροπάθειας, όταν η οφθαλμοσκόπηση είναι διφο-
ρούμενη, όπως συμβαίνει στο ήπιο κυστικό οίδημα 
της ωχράς ή στην κεντρική ορώδη αμφιβληστροει-
δοπάθεια. Μπορεί επίσης να διαφοροδιαγνώσει την 
απώλεια οπτικής οξύτητας που προκαλείται από νόσο 
της ωχράς από αυτή που προκαλείται από βλάβη του 
οπτικού νεύρου.

2.	 Τεχνική

• Καθορίζεται η καλύτερα διορθωμένη μακρινή οπτι-
κή οξύτητα.

• Ο ασθενής εστιάζει στο φως ενός φακού ή ενός 
έμμεσου οφθαλμοσκόπιου το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 3 cm μακριά από τον οφθαλμό 
για περίπου 10 δευτερόλεπτα (Εικ. 1.27 α).

• Ο χρόνος ανάνηψης από τον φωτεινό κορεσμό 
(ΧΑΦΚ) είναι ο χρόνος που απαιτείται για να δια-
βάσει οποιαδήποτε 3 γράμματα από τη γραμμή που 
διάβαζε προ της δοκιμασίας και συνήθως κυμαίνεται 
μεταξύ 15 και 30 δευτερολέπτων (Εικ. 1.27 β).

• Η δοκιμασία εφαρμόζεται και στον άλλον, τον θε-
ωρητικά φυσιολογικό οφθαλμό και συγκρίνονται 
τα αποτελέσματα.

• Ο ΧΑΦΚ επιμηκύνεται, σε σύγκριση με τον φυσιο-
λογικό οφθαλμό, σε νόσο της ωχράς (μερικές φορές 
φτάνει ή ξεπερνά τα 50 δευτερόλεπτα), αλλά όχι 
σε βλάβη του οπτικού νεύρου.

α β

Εικόνα 1.27 Δοκιμασία φωτεινού κορεσμού (βλ. κείμενο) 

χρήσιμη σημείωση: Τα κορικά αντανακλαστικά στο φως είναι 
συ νήθως φυσιολογικά σε οφθαλμούς με πάθηση της ωχράς, αν 
και μία εκτεταμένη αμφιβληστροειδική νόσος, όπως η αποκόλ
ληση του αμφιβληστροειδούς ή η ισχαιμική θρόμβωση της κε
ντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να προκαλέ
σει μια διαταραχή της κεντρομόλου οδού του φωτοκινητικού 
αντανακλαστικού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη βλάβη του 
οπτικού νεύ ρου, όπου αυτή η διαταραχή παρατηρείται ακόμα 
και σε ήπιες περιπτώσεις.

μΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ πΡοΣΑΡμοΓΗΣ  
ΣΤο ΣΚοΤοΣ
1.	 Βασικές	αρχές. Η προσαρμογή στο σκότος (ΠΣ) είναι 

το φαινόμενο κατά το οποίο το οπτικό σύστημα (κόρη, 
αμφιβληστροειδής και ινιακός φλοιός) προσαρμόζε-
ται σε ελαττωμένο φωτισμό. Η δοκιμασία αυτή είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη στη διερεύνηση ασθενών παρα-
πονούμενων για νυχτερινή τύφλωση (νυκταλωπία). Ο 
αμφιβληστροειδής εκτίθεται σε έντονο φωτισμό για 
χρονικό διάστημα ικανό να αποσυντεθεί το 25% ή και 
περισσότερο της ροδοψίνης του αμφιβληστροειδούς. 
Στη συνέχεια, τα φυσιολογικά ραβδία είναι ανερέθι-
στα στο φως και τα κωνία αντιδρούν μόνο σε πολύ 
ισχυρό ερέθισμα. Η ανάκτηση της ευαισθησίας στο 
φως μπορεί να παρακολουθηθεί με την τοποθέτηση 
του ασθενούς σε σκοτάδι και προβάλλοντάς του πε-
ριοδικά σημεία φωτός ποικίλης έντασης στο οπτικό 
του πεδίο και ρωτώντας τον αν τα αντιλαμβάνεται.

2.	 Η	τεχνική	μέτρησης	της	προσαρμογής	των	Goldmann-
Weekes

• Το άτομο εκτίθεται σε έντονο φωτισμό, ο οποίος 
απευαισθητοποιεί τους φωτοϋποδοχείς και στη 
συνέχεια τοποθετείται αιφνιδίως σε σκότος.

• Καταγράφεται το όριο στο οποίο το άτομο μόλις 
αντιλαμβάνεται το φως.

• Οι λάμψεις επαναλαμβάνονται σε κανονικά μεσο-
διαστήματα. Η ευαισθησία του οφθαλμού στο φως 
αυξάνεται σταδιακά.

Ψυχοφυσιολογικές δοκιμασίες



Εξέταση και διερεύνηση

16

μία πλευρά στην άλλη, εκτελώντας κινήσεις σταθε-
ρού εύρους. Κάθε φορά που κινείται ο οφθαλμός, 
ο κερατοειδής θετικοποιεί το εγγύτερο ηλεκτρόδιο 
σε σχέση με το άλλο.

• Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων 
ενισχύεται και καταγράφεται.

3.	 Ερμηνεία. Καθώς υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο 
εύρος του ΗΟΓ σε φυσιολογικά άτομα, το αποτέλε-
σμα υπολογίζεται διαιρώντας το μέγιστο ύψος του 
δυναμικού στο φως (κορυφή φωτός) με το ελάχιστο 
ύψος του δυναμικού στο σκότος (κοιλάδα σκότους). 
Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως αναλογία (αναλογία 
Arden) ή ως ποσοστό. Η φυσιολογική τιμή είναι πάνω 
από 1,85 ή 185%.

οπΤΙΚΑ πΡοΚλΗΤΑ ΔΥΝΑμΙΚΑ
1.	 Βασικές	αρχές. Τα οπτικά προκλητά δυναμικά (ΟΠΔ) 

εί ναι μια καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας 
του οπτικού φλοιού, η οποία παράγεται μετά από τον 
ερεθισμό του αμφιβληστροειδούς. Οι κύριες ενδείξεις  
είναι η παρακολούθηση της οπτικής λειτουργίας σε 
βρέ φη και η διερεύνηση της οπτικής νευροπάθειας, 
ιδιαί τερα όταν αυτή σχετίζεται με απομυελινωτικές 
νόσους.

2.	 Τεχνική. Το ερέθισμα είναι είτε μια λάμψη φωτός 
(ΟΠΔ με λάμψη) ή ένα ασπρόμαυρο σχέδιο τύπου 
σκακιέρας σε μία οθόνη, με περιοδικά εναλλασσόμενη 
πολικότητα (ΟΠΔ με σχέδιο) (Εικ. 1.38). Εκτελούνται 
αρκετές δοκιμασίες και ο μέσος όρος του δυναμικού 
υπολογίζεται από Η/Υ.

3.	 Ερμηνεία. Υπολογίζονται τόσο ο λανθάνων χρόνος 
(καθυστέρηση) όσο και το ύψος του ΟΠΔ. Σε οπτική 
νευροπάθεια, επηρεάζονται και οι δύο παράμετροι, 
με επιμήκυνση του λανθάνοντος χρόνου και μείωση 
του ύψους.

Αγγειογραφία του βυθού

φλοΥοΡοΑΓΓΕΙοΓΡΑφΙΑ
Βασικές αρχές

1.	 Η	φλουοροσεΐνη είναι μια πορτοκαλί υδατοδιαλυτή 
χρωστική, η οποία όταν ενίεται ενδοφλέβια, παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ενδοαγγειακά και κυκλοφορεί στην 
αιματική κυκλοφορία.

2.	 Η	φλουοροαγγειογραφία	(ΦΑ) περιλαμβά νει φωτογρα-
φική απεικόνιση της διόδου της φλουοροσεΐνης από 
την αμφιβληστροειδική και χοριοειδική κυκ λοφορία, 
μετά από ενδοφλέβια ένεσή της (Εικ. 1.39). 

3.	 Δέσμευση	φλουοροσεΐνης. Με την ενδοφλέβια ένεση, 
το 70-85% των μορίων της φλουοροσεΐνης συνδέονται 
με πρωτεΐνες του ορού (δεσμευμένη φλουοροσεΐνη). 
Η υπόλοιπη παραμένει αδέσμευτη (ελεύθερη φλουο-
ροσεΐνη) (Εικ. 1.40 α).

4.	 Ο	έξω	αιματο-αμφιβληστροειδικός	φραγμός. Τα με-
γάλα χοριοειδικά αγγεία δεν είναι διαπερατά τόσο για 
τη δεσμευμένη όσο και για την ελεύθερη φλουοροσεΐ-
νη. Ωστόσο, τα τοιχώματα των χοριοτριχοειδών είναι 
εξαιρετικά λεπτά και διαθέτουν πολ λαπλές θυρίδες, 
μέσα από τις οποίες ελεύθερα μόρια φλουοροσεΐνης 
περνούν στον εξωαγγειακό χώρο (Εικ. 1.40 β). Στη 
συνέχεια περνούν μέσα από τη μεμβράνη του Bruch, 
φθάνοντας όμως στο ΜΕ συναντούν τα σφιχτά, συν-
δεσμικά διακυτταρικά συμπλέγματα, τα οποία ονομά-
ζονται αποφρακτική ζώνη και τα οποία αποτρέπουν 
τη δίοδο ελεύθερων μορίων φλουοροσεΐνης μέσα από 
το ΜΕ (Εικ. 1.41).

5.	 Ο	έσω	αιματο-αμφιβληστροειδικός	φραγμός απο-
τελείται από σφιχτές συνδέσεις μεταξύ των ενδοθη-
λιακών κυττάρων των τριχοειδών του αμφιβληστρο-

Εικόνα 1.38 Βασικές αρχές των οπτικών προκλητών δυναμικών
Εικόνα 1.39 Ένεση φλουοροσεΐνης στη μεσοβασιλική φλέβα και 
η διαδρομή της

Σχέδιο Λάμψη

Χρόνος
δευτερό- 

λεπτα

Χρόνος
δευτερό- 

λεπτα

Χρόνος κυκλοφορίας από τον 
βραχίονα στον αμφιβληστροειδη
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Εικόνα 1.40 Δέσμευση και διαπερατότητα της φλουοροσεΐνης 
(Α=αλβουμίνη)

α

β

ειδούς, μέσα από τις οποίες δεν μπορεί να περάσει 
ούτε ελεύθερη ούτε δεσμευμένη φλουοροσεΐνη (Εικ. 
1.42 α). Συνεπώς, η φλουοροσεΐνη περιορίζεται στον 
αυλό των αμφιβληστροειδικών τριχοειδών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η βασική μεμβράνη και τα περικύτταρα 
παίζουν μόνο έναν μικρό ρόλο. Η διάσπαση του έσω 
αιματο-αμφιβληστροειδικού φραγμού θα επιτρέψει τη 
διαρροή τόσο ελεύθερης όσο και δεσμευμένης φλου-
οροσεΐνης στον εξωαγγειακό χώρο (Εικ. 1.42 β).

6.	 Φθορισμός είναι η ικανότητα συγκεκριμένων μορίων να 
εκπέμπουν φως μεγαλύτερου μήκους κύματος, όταν 
διεγείρονται από φως μικρότερου μήκους κύματος. Η 
μέγιστη διέγερση για τη φλουοροσεΐνη είναι στα περί-
που 490 nm (το μπλε τμήμα του ορατού φάσματος) 
και εκπροσωπεί τη μέγιστη απορρόφηση της φωτεινής 
ενέργειας από τη φλουοροσεΐνη. Τα μόρια που ερε-
θίζονται σε αυτό το μήκος κύματος διεγείρονται σε 
μεγαλύτερο ενεργειακό επίπεδο και εκπέμπουν φως 

Εικόνα 1.41 Ο έξω αιματο-αμφιβληστροειδικός φραγμός (ΖΟ= απο-
φρακτική ζώνη, ΒΜ= Μεμβράνη του Bruch).

Εικόνα 1.42 Ο έσω αιματο-αμφιβληστροειδικός φραγμός (ΒΜ= 
βασική μεμβράνη, Ρ= Περικύτταρο, Ε= ενδοθηλιακό κύτταρο τρι-
χοειδούς). (α) άθικτος (β) διασπασμένος

α β

α

β

μεγαλύτερου μήκους κύματος στα περίπου 530 nm 
(πράσινο τμήμα του ορατού φάσματος) (Εικ. 1.43).

7.	 Χρησιμοποιούνται	δύο	τύποι	φίλτρων για να εξασφα-
λιστεί ότι μόνο μπλε φως εισέρχεται στον οφθαλμό και 

Αγγειογραφία του βυθού

Εικόνα 1.43 Διέγερση και εκπομπή του φθορισμού

Τριχοειδή του αμφιβληστροειδούς

Τριχοειδή του χοριοειδούς

Τριχ. χοριοειδούς

Διέγερση 490 530 Εκπομπή

530    400    450     500     550    600    650    700

Μήκος κύματος-νανόμετρα



Εξέταση και διερεύνηση

26

Απεικονιστικές τεχνικές

ΥπΕΡΗχοΓΡΑφΙΑ
Βασικές αρχές

1.	 Ορισμοί. Ως υπέρηχος ορίζεται ο ήχος που είναι πέρα 
από το εύρος της ανθρώπινης ακουστικής αντίληψης. 
Η υπερηχογραφία χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας 
ηχητικά κύματα τα οποία ανακλώνται και δημιουρ-
γούν ηχώ, καθώς χτυπούν επιφάνειες με ακουστικώς 
διαφορετικές δομές.

2.		Βασικές	αρχές. Η πηγή των ραδιοκυμάτων στέλνει 
ηλεκτρικό παλμό στον μετατροπέα εντός της κεφα-
λής, ο οποίος μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια 
σε υπερηχητικό σήμα. Τα σήματα που ανακλώνται 
από τους ιστούς επιστρέφουν μέσω της κεφαλής και 
στέλνονται πίσω στον δέκτη ως ηλεκτρικά σήματα. 
Στη συνέχεια, γίνεται επεξεργασία του σήματος και 
παρουσιάζεται στην οθόνη ως ηχώ. Η ενίσχυση του 
σήματος καταδεικνύει τις διαφορές στην ένταση των 
ανακλώμενων ηχώ.

3.	 Η	Α	υπερηχογραφία εκτελείται με έναν στατικό μετα-
τροπέα (Εικ. 1.62 α). Αυτή παράγει μια μονοδιάστα-
τη, σε σχέση με τον χρόνο, απεικόνιση, με τη μορφή 
καθέτων αιχμών κατά μήκος μιας βασικής γραμμής. 
Το ύψος των αιχμών είναι ανάλογο με την ένταση της 
ηχούς. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση προς τα δεξιά 
τόσο μεγαλύτερη η απόσταση της πηγής του ήχου και 
της ανακλώμενης επιφάνειας. Η απόσταση μεταξύ δύο 
ξεχωριστών αιχμών μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.

4.	 Η	Β υπερηχογραφία εκτελείται με έναν ταλαντούμε-
νο μετατροπέα (Εικ. 1.62 β). Παράγει μια εικόνα δύο 
διαστάσεων, η οποία είναι ευκολότερο να κατανοηθεί 
από έναν μη ειδικό. Η ένταση του ανακλώμενου ήχου 
απεικονίζεται ως φωτεινό στίγμα. Όσο περισσότερος 
ήχος ανακλάται, τόσο εντονότερο το στίγμα. Ο ενισχυ-
τής ρυθμίζει την ένταση του ανακλώμενου σήματος με 
παρόμοιο τρόπο που ρυθμίζεται η ένταση του ήχου 
στο ραδιόφωνο. Όσο υψηλότερα ο ενισχυτής, τόσο 
μεγαλύτερη η ευαισθησία του οργάνου στην ανάδειξη 
ασθενών ηχών, όπως θολερότητες του υαλοειδούς. 
Μειώνοντας τον ενισχυτή, επιτρέπεται μόνο η ανά-
δειξη ισχυρών ηχών, όπως ο αμφιβληστροειδής και 
ο σκληρός, ενώ επίσης βελτιώνεται η ανάλυση, διότι 
μικραίνει η δέσμη. Η Β-scan υπερηχογραφία παρέχει 
τοπογραφικές πληροφορίες που αφορούν στο μέγε-
θος, στο σχήμα και στην ποιότητα της βλάβης, καθώς 
επίσης και στη σχέση της με άλλες δομές.

5.	 Άλλοι	τύποι υπερηχογραφίας

α. Η υψηλής συχνότητας χρησιμοποιείται για την 
απεικόνιση του προσθίου ημιμορίου.

β.  Το Doppler, το οποίο απεικονίζει την αιματική ροή. 
Είναι χρήσιμο στην παρακολούθηση της ανταπό-
κρισης ενός όγκου στην ακτινοθεραπεία.

Εικόνα 1.62 Βασικές αρχές της υπερηχογραφίας (α) Α-υπερηχογραφία 
(β) B-υπερηχογραφία

α

β

γ. Η τρισδιάστατη, η οποία μπορεί να μετρήσει το μέ-
γεθος ενός όγκου και να βοηθήσει στην τοποθέτηση 
μιας ραδιενεργού πλάκας πάνω από έναν όγκο.

Κλινικές ενδείξεις σε νόσους του βυθού

1.	 Η	εκτίμηση	της	αποκόλλησης	του	αμφιβληστροει-
δούς σε ασθενείς με θολά διαθλαστικά μέσα, ιδιαίτερα 
σε εκείνους με πρόσφατη πυκνή ενδοϋαλοειδική αι-
μορραγία, η οποία παρεμποδίζει την απεικόνιση του 
βυθού, όπως συμβαίνει στην παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η υπερηχογραφία θα βοηθήσει να διαφοροδιαγνω-
στεί μια οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (ΟΑΥ) (Εικ. 
1.63) από μια αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 
(Εικ. 1.64). Είναι επίσης δυνατόν να ανιχνεύσει την 
παρουσία μιας ρωγμής του αμφιβληστροειδούς σε 
έναν επίπεδο αμφιβληστροειδή (Εικ. 1.65). Η δυναμι-
κή υπερηχογραφία, κατά την οποία η εξέταση των 
ενδοφθάλμιων δομών εκτελείται κατά την κίνηση του 
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οφθαλμού, είναι χρήσιμη στην εκτίμηση της κινητικό-
τητας του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς, για 
παράδειγμα σε οφθαλμούς με παραγωγική υαλοειδο-
αμφιβληστροειδοπάθεια.

2.	 Εκτίμηση	ενδοφθάλμιων	όγκων

• Ανίχνευση όγκων σε οφθαλμούς με θολά διαθλα-
στικά μέσα.

• Καθορισμός του σχήματος ενός όγκου και ανίχνευση 
πιθανής επέκτασής του εκτός του οφθαλμού.

• Μέτρηση των διαστάσεων ενός όγκου, ιδιαίτερα σε 
βάθος χρόνου, ώστε να διαπιστωθεί μεγέθυνση ή 
υποχώρηση.

Εικόνα 1.63 Αξονική Β - υπερηχογραφία, η οποία δείχνει μια οπί-
σθια αποκόλληση υαλοειδούς και μια ενδοϋαλοειδική αιμορραγία 
(Ευγενική προσφορά του K. Nischal)

Εικόνα 1.64 Οβελιαία Β υπερηχογραφία, η οποία δείχνει μία κατώ-
τερη αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς (Ευγενική χορηγία του 
K. Nischal)

Εικόνα 1.65 Οβελιαία Β υπερηχογραφία, η οποία δείχνει μια επίπεδη 
ανώτερη ρωγμή του αμφιβληστροειδούς συνοδευόμενη από οπίσθια 
αποκόλληση υαλοειδούς (Ευγενική προσφορά του K. Nischal)

• Ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων που θα μπο-
ρούσαν να προτείνουν μια συγκεκριμένη διάγνω-
ση .

Τεχνική

• Ο ασθενής ξαπλώνει ύπτια και του δίδεται ένα κομμάτι 
χαρτί για να σκουπίζει την περίσσεια της γέλης που 
πιθανόν να τρέχει στις παρειές του.

• Καθίστε πίσω από την κεφαλή του ασθενούς και κρα-
τήστε την κεφαλή του υπερήχου με το επικρατούν 
χέρι σας, ενώ παράλληλα έχετε το μηχάνημα των υπε-
ρήχων σε εύκολη πρόσβαση με το μη επικρατούν χέρι 
σας.

• Χαμηλώστε τον φωτισμό του δωματίου, τόσο ώστε 
να έχετε καθαρή αντίληψη της εικόνας.

• Τοποθετήστε ένα σφαιρίδιο μεθυλσελουλόζης ή γέλης 
στην κορυφή της κεφαλής του υπερήχου.

• Κρατήστε την κεφαλή πάνω από το κάτω βλέφαρο 
ή από το κλειστό άνω βλέφαρο και σταθεροποιήστε 
την, στηρίζοντας το τεντωμένο δάκτυλό σας πάνω 
στην παρειά του ασθενούς.

• Εκτελέστε επιμήκη (προσθιοπίσθια) σάρωση με τον 
δείκτη της κεφαλής να κατευθύνεται προς το σκλη-
ροκερατοειδές όριο (Εικ. 1.66).

• Εκτελέστε εγκάρσια (κυκλοτερή) σάρωση με τον δείκτη 
περιστραμμένο κατά 90° από το σκληροκερατοειδές 
όριο (Εικ. 1.67).

• Εκτελέστε αξονική (κάθετη, οριζόντια ή λοξή) σάρωση 
με τον ασθενή να κοιτάζει ευθεία μπροστά. Με τις 
κάθετες σαρώσεις, ο δείκτης τοποθετείται συνήθως 
προς τα πάνω, έτσι ώστε το ανώτερο τμήμα του 
βολβού να απεικονίζεται ανώτερα στο άνω τμήμα της 
εικόνας. Στις οριζόντιες σαρώσεις ο δείκτης μπορεί 
να δείχνει προς τη μύτη.

Απεικονιστικές τεχνικές
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αγωγή ή ινσουλίνη. Τα από του στόματος λαμβανόμενα 
υπογλυκαιμικά φάρμακα περιλαμβάνουν τις σουλφονυ-
λουρίες (π.χ. γλυκλαζίδη, γλυπιζίδη) και τα διγουανίδια 
(π.χ. με ταφορμίνη). Είναι επίσης πολύ σημαντική η επι-
θετική θε ραπεία κάθε συνοδού προβλήματος, ειδικά της 
υπέρτα σης και της υπερλιπιδαιμίας. Η αρτηριακή πίεση 
θα πρ έπει να διατηρείται σε επίπεδα ή κάτω από 140/80 
mmHg.

Συστηματικές επιπλοκές

1. Νεφρικές. Η νεφροπάθεια αρχικά χαρακτηρίζεται από 
μικροσκοπική πρωτεϊνουρία. Η σοβαρή νεφρική νόσος 
μπορεί τελικά να καταλήξει σε νεφρική ανεπάρκεια, 
η οποία να απαιτεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση.

2. Αγγειακές. Επιταχυόμενη αρτηριοσκλήρυνση των στε-
φανιαίων αρτηριών και των αρτηριών των κάτω άκρων. 
Η σοβαρή προσβολή των κάτω άκρων μπορεί να κα-
ταλήξει σε ισχαιμικό έλκος και γάγγραινα των άκρων 
ποδών και των δαχτύλων των ποδιών (Εικ. 2.1).

3. Νευρολογικές 

• Η αισθητική πολυνευροπάθεια αρχικά επηρεάζει τα 
κάτω άκρα σε κατανομή σαν «γάντια και κάλτσες» 
και μπορεί να οδηγήσει σε ανώδυνο νευροπαθητικό 
διατιτραίνον έλκος σε σημεία πίεσης του πέλματος 
(Εικ. 2.2) και σε εκφυλιστική αρθροπάθεια (άρθρω-
ση Charcot) (Εικ. 2.3).

• Παραλύσεις των κρανιακών νεύρων – τυπικά η 
παράλυση της 6ης εγκεφαλικής συζυγίας ή η πα-
ράλυση της 3ης εγκεφαλικής συζυγίας χωρίς προ-
σβολή της κόρης μπορούν να συμβούν λόγω της 
προσβολής των μικρών αγγείων.

4. Δερματικές 

• Αυξημένη ευαισθησία σε βακτηριακές και μυκητια-
σικές λοιμώξεις (Εικ. 2.4).

• Σχηματισμός φυσαλίδων των άκρων ποδών και των 
δαχτύλων των ποδιών.

• Λιποειδική νεκροβίωση (Εικ. 2.5).

εικόνα 2.1 Διαβητική γάγγραινα

εικόνα 2.2 Νευροτροφικό έλκος σε διαβήτη

εικόνα 2.3 Εκφυλιστική αρθροπάθεια (αρθρώσεις Charcot) των 
ποδοκνημικών σε διαβήτη

εικόνα 2.4 Μονιλίαση σε διαβήτη

• Λιποδυστροφία στα σημεία ένεσης της ινσουλίνης 
(Εικ. 2.6).

• Δακτυλιοειδές κοκκίωμα (Εικ. 2.7).
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εικόνα 2.5 Λιποειδική νεκροβίωση

εικόνα 2.6 Λιποδυστροφία στην περιοχή ένε-
σης της ινσουλίνης

Χρήσιμη σημείωση: Η νευροπάθεια σε συνδυασμό με την αγ-
γειακή ανεπάρκεια και την αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώ-
ξεις καταλήγει συχνά σε γάγγραινα των άκρων (διαβητικός 
πους).

Επιπλοκές από τον οφθαλμό 

1. Συχνές

• Αμφιβληστροειδοπάθεια.
• Ιριδοπάθεια (αυξημένη διαπερατότητα της ίριδας 

στο φως).
• Ασταθής διάθλαση.

2. Ασυνήθεις

• Υποτροπιάζουσα κριθή.

εικόνα 2.7 Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

• Ξανθελάσματα.
• Επιταχυνόμενος γεροντικός καταρράκτης.
• Ερύθρωση της ίριδας, η οποία μπορεί να καταλήξει 

σε νεοαγγειακό γλαύκωμα.
• Παράλυσεις των οφθαλμοκινητικών νεύρων.
• Υπαισθησία του κερατοειδούς.

3. Σπάνιες

• Θηλοπάθεια.
• Αποσύνδεση εγγύς – φωτοκινητικού αντανακλα-

στικού της κόρης.
• Σύνδρομο Wolfram: προοδευτική οπτική ατροφία 

και πολλαπλές νευρολογικές και συστηματικές ανω-
μαλίες.

• Οξεία εμφάνιση καταρράκτη.
• Ρινοκογχική μουκορμύκωση.

πΑρΑγοΝτες κιΝδΥΝοΥ 
ΑμφιβλΗςτροειδοπΑθειΑς
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) είναι πιο συχνή 
στον τύπο 1 (40%) απ' ό,τι στον τύπο 2 (20%) και είναι 
η πιο συνηθισμένη αιτία νομικής τύφλωσης στις ηλικίες 
ανάμεσα στα 20-65 χρόνια.

1. Η διάρκεια του διαβήτη είναι ο πιο σημαντικός παρά-
γοντας κινδύνου. Σε ασθενείς που διεγνώσθησαν ως 
διαβητικοί πριν την ηλικία των 30 ετών, η επίπτωση 
της ΔΑ είναι 50% μετά από 10 έτη και 90% μετά από 
30 έτη. Η ΔΑ σπάνια αναπτύσσεται μέσα στα 5 χρόνια 
από την εμφάνιση του διαβήτη ή πριν την εφηβεία, 
αλλά περίπου 5% των διαβητικών τύπου 2 έχουν ήδη 
ΔΑ κατά τη διάγνωση.

2. Ο ελλιπής μεταβολικός έλεγχος είναι λιγότερο σημα-
ντικός από τη διάρκεια, παρ' όλα αυτά όμως σχετίζε-
ται με την εμφάνιση και την εξέλιξη της ΔΑ. Έχει απο-
δειχθεί ότι η στενή ρύθμιση των τιμών της γλυκόζης, 
ιδιαίτερα όταν ξεκινάει νωρίς, μπορεί να εμποδί σει ή 
να καθυστερήσει την ανάπτυξη ή την εξέλιξη της ΔΑ. 
Συνδέεται ωστόσο με αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμι-
κών επεισοδίων. Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
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εικόνα 2.29 Κομβολογιοειδής εμφάνιση φλέβας σε ΠΠΔΑ

της ομόπλευρης καρωτίδας, η αποκόλληση του οπίσθιου 
υαλοειδούς, η υψηλή μυωπία και η οπτική ατροφία

διΑγΝΩςΗ
1. Σημεία. Η νεοαγγείωση είναι το σήμα κατατεθέν της 

ΠΔΑ. Τα νέα αγγεία μπορεί να αναπτύσσονται πάνω 
ή σε απόσταση μίας θηλαίας διαμέτρου από την κε-
φαλή του οπτικού νεύρου (ΝΑΔ = νεοαγγεία στο δί-
σκο) ή κατά μήκος της πορείας των μεγάλων αγγείων 
(ΝΑΑ = νεοαγγεία αλλού) ή και στα δύο. Εκτιμάται 
ότι πάνω από το ένα τέταρτο του αμφιβληστροει-
δούς πρέπει να ισχαιμεί προτού αναπτυχθεί ΠΔΑ. Η 
απουσία της έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) στην 
κεφαλή του οπτικού νεύρου μπορεί μερικώς να εξηγεί 
την προτίμηση της νεοαγγείωσης σε αυτή τη θέση. 
Τα νεοαγγεία ξεκινούν ως ενδοθηλιακή υπερπλασία, 
αρχόμενη τις περισσότερες φορές από τις φλέβες. Στη 

εικόνα 2.30 Απόφραξη περιφερικού αρτηριδίου σε ΠΠΔΑ

εικόνα 2.31 Σοβαρές φλεβικές αλλοιώσεις και κηλιδώδεις αιμορ-
ραγίες σε ΠΠΔΑ

συνέχεια περνάνε μέσα από ελλείμματα της ILM για να 
απλωθούν στον δυνητικό χώρο μεταξύ του αμφιβλη-
στροειδούς και του φλοιού του οπίσθιου υαλοειδούς, 
χρησιμοποιώντας το τελευταίο ως «ικρίωμα» για την 
ανάπτυξή τους (Εικ. 2.32). 

2. Η ΦΑ, αν και δεν απαιτείται για τη διάγνωση, επιση-
μαίνει τη νεοαγγείωση κατά τη διάρκεια των αρχικών 
φάσεων της αγγειογραφίας και δείχνει υπερφθορισμό 
στις τελικές φάσεις, εξαιτίας της αυξημένης διαρροής 
χρωστικής από τον νεοαγγειακό ιστό (Εικ. 2.33).

Φυσική εξέλιξη

1. Το ινοαγγειακό δίκτυο πολλαπλασιάζεται μεταξύ της 
ILM και του φλοιώδους υαλοειδούς, στο οποίο προ-
σκολλάται.

2. Ως αποτέλεσμα των ισχυρών συνδέσεων της γέλης 
με περιοχές ινοαγγειακής υπερπλασίας, η έλξη στα 
σημεία αυτά από τη συστελλόμενη υαλοειδική γέλη 
προκαλεί υπέγερση των νεοαγγείων πάνω από το 
επίπεδο του αμφιβληστροειδούς (Εικ. 2.34).

3. Ο ινοαγγειακός ιστός συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά 
μή κος της οπίσθιας επιφάνειας τού μερικά αποκολλη-
μένου υαλοειδούς και προοδευτικά έλκεται περαιτέρω  

εικόνα 2.32 Εντόπιση της νεοαγγείωσης του οπτικού δίσκου

Υαλοειδές

Οπτικό νεύρο
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• Η ΝΑΔ είναι ήπια όταν η έκτασή της είναι μικρότερη 
από το ένα τρίτο της θηλαίας διαμέτρου και σοβαρή 
όταν είναι μεγαλύτερη (Εικ. 2.39 και 2.40).

• Η NΑΑ είναι ήπια όταν η έκτασή της είναι μικρότερη 
από μισή θηλαία διάμετρο και σοβαρή όταν είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από μισή θηλαία διάμετρο (Εικ. 
2.41).

2. Τα υπεγερμένα νεοαγγεία (Εικ. 2.42) ανταποκρίνο-
νται λιγότερο στη θεραπεία με laser σε σχέση με τα 
επίπεδα νεοαγγεία.

3. Η ίνωση που σχετίζεται με τη νεοαγγείωση είναι σημαντι-
κή (Εικ. 2.43 και 2.44), καθώς η σμεγάλου βαθμού ινώδης 
υπερπλασία, αν και είναι λιγότερο πιθανόν να αιμορρα-
γήσει, εμφανίζει μεγάλο κίνδυνο ελκτικής αποκόλλησης 
του αμφιβληστροειδούς (βλέπε Κεφάλαιο 5).

4. Η αιμορραγία, που μπορεί να είναι προαμφιβλη-
στροειδική (οπισθο-υαλοειδική) (Εικ. 2.45) ή εντός της 
υαλοειδικής γέλης (Εικ. 2.46), είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας κινδύνου για απώλεια όρασης.

εικόνα 2.33 (α) Νεοαγγεία στο δίσκο (β) όψιμη φάση ΦΑ που δείχνει 
έντονο υπερφθορισμό εξαιτίας διαρροής

β

α

προς την υαλοειδική κοιλότητα (Εικ. 2.35 και 2.36), 
μέ χρι να προκληθεί αιμορραγία είτε εντός της υαλο-
ειδικής γέλης είτε στον οπισθοϋαλοειδικό χώρο (Εικ. 
2.37). Μέχρι να συμβεί αιμορραγία του υαλοειδούς, η 
ΠΔΑ είναι ασυμπτωματική και μπορεί να ανακαλυφθεί 
μόνο με προληπτικό έλεγχο.

4. Το στάδιο της «ηρεμίας» (burnt out) χαρακτηρίζεται 
από σταδιακή αύξηση του ινώδους στοιχείου και 
ελάττωση του αγγειακού στοιχείου στη νεοαγγειακή 
παραγωγή, έτσι ώστε τα αιμοφόρα αγγεία δεν διη-
θούν πλέον και σταματά η περαιτέρω παραγωγή (Εικ. 
2.38).

Κλινική προσέγγιση

1. Η σοβαρότητα της ΠΔΑ καθορίζεται από την περιο-
χή που καλύπτεται από τα νεοαγγεία σε σύγκριση με 
τη διάμετρο του οπτικού δίσκου. Η σοβαρότητα της 
ΠΔΑ περιγράφεται ως εξής:

εικόνα 2.34 (α) υπεγερμένη ΝΑΑ με ίνωση (β) υπεγερμένη ΝΑΑ με 
μερική αποκόλληση του υαλοειδούς

α

β

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
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εικόνα 2.62 (α) ΑΚΚΦΑ (β) η φλεβική φάση της ΦΑ δείχνει εκτεταμένο υποφθορισμό, εξαιτίας της μη διήθησης των τριχοειδών και κόψιμο 
των αγγείων (γ) η όψιμη φάση δείχνει χρώση του τοιχώματος των φλεβών

α β γ

50% των οφθαλμών αναπτύσσουν επαρκή παράπλευρη 
κυκλοφορία, με αποκατάσταση της ΟΟ στα 6/12 ή και πε-
ρισσότερο. Η τελική ανάνηψη της όρασης εξαρτάται από 
το ποσό της φλεβικής παροχέτευσης που προσβάλλεται 

εικόνα 2.63 Παλαιά άνω κροταφική ΑΚΚΦΑ η οποία παρουσιάζει 
σκλήρυνση της φλέβας, υπολειμματικές αιμορραγίες και μερικά 
σκληρά εξιδρώματα

από την απόφραξη (η οποία σχετίζεται με τη θέση και το 
μέγεθος της αποφραγμένης φλέβας) και τη σοβαρότητα 
της ισχαιμίας της ωχράς. Οι δύο κύριες απειλητικές για 
την όραση επιπλοκές είναι:

εικόνα 2.64 Τοπικά παράπλευρα αγγεία μετά από ΑΚΚΦΑ

εικόνα 2.65 Η ΦΑ δείχνει βαριά ισχαιμία και παράπλευρα αγγεία, 
τα οποία εκτείνονται κατά μήκος της οριζόντιας ραφής, μεταξύ του 
άνω και του κάτω αγγειακού τόξου

εικόνα 2.66 Σκληρά εξιδρώματα μετά από παλαιά άνω κροταφική 
ΑΚΚΦΑ
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1. Το χρόνιο οίδημα της ωχράς, το οποίο είναι η πιο 
συχνή αιτία επίμονης χαμηλής ΟΟ μετά από ΑΚΚΦΑ. 
Ορισμένοι ασθενείς με ΟΟ ίση ή χαμηλότερη από 6/12 
μπορεί να ωφεληθούν από τη φωτοπηξία με laser, 
υπό τον όρο όμως ότι η ωχρά είναι περισσότερο οι-
δηματώδης παρά σημαντικά ισχαιμική.

2.  Η νεοαγγείωση. ΝΑΔ αναπτύσσεται στο 10% και ΝΑΑ 
στο 20-30% περίπου των οφθαλμών, που παρουσι-
άζουν τουλάχιστον σε ένα τεταρτημόριο τριχοειδική 
ερήμωση. Η ΝΑΑ αναπτύσσεται συνήθως στα όρια 
του τριγωνικού τμήματος του ισχαιμικού αμφιβλη-
στροειδούς που παροχετεύεται από την αποφραγμένη 
φλέβα. Η νεοαγγείωση συνήθως εμφανίζεται εντός 
6-12 μηνών, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδή-
ποτε χρονικό σημείο εντός των πρώτων 3 ετών. Είναι 
μία σοβαρή επιπλοκή, διότι μπορεί να οδηγήσει σε 
υποτροπιάζουσες υαλοειδικές και προαμφιβληστρο-
ειδικές αιμορραγίες και ορισμένες φορές σε ελκτική 
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Η επανεξέταση θα πρέπει να γίνεται κάθε 6-12 μήνες με 
ΦΑ, υπό τον όρο όμως ότι οι αμφιβληστροειδικές αιμορ-
ραγίες έχουν καθαρίσει επαρκώς. Η περαιτέρω αντιμετώ-
πιση εξαρτάται από την ΟΟ και από τα αγγειογραφικά 
ευρήματα.

• Εφόσον υπάρχει καλή διήθηση στην ωχρά και η ΟΟ 
βελτιώνεται, δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία.

• Εάν υπάρχει οίδημα σε συνδυασμό με καλή διήθηση 
της ωχράς (Εικ. 2.67) και η ΟΟ συνεχίζει να είναι ίση 
ή χειρότερη από 6/12 μετά από 3-6 μήνες, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπ' όψιν η πιθανότητα φωτοπηξίας 
με laser. Πριν τη θεραπεία, θα πρέπει να μελετάται 
προσεκτικά η ΦΑ, ώστε να αναγνωριστούν οι περιοχές 
διαρροής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναγνω-
ρίζονται τα αγγεία της παράπλευρης κυκλοφορίας, 
από τα οποία δε διαρρέει φλουοροσεΐνη, διότι αυτά 
δεν πρέπει να φωτοπηχθούν.

• Εάν δεν υπάρχει διήθηση στην ωχρά (Εικ. 2.68) και η 
ΟΟ είναι χαμηλή, η θεραπεία με laser δεν θα βελτιώσει 
την όραση. Ωστόσο, εάν η ΦΑ δείχνει περιοχές των 
5 ή περισσότερων θηλαίων διαμέτρων όπου υπάρχει 
ισχαιμία, τότε ο ασθενής θα πρέπει να παρακολου-
θείται κάθε 4 μήνες για 12-24 μήνες, εξαιτίας του 
κινδύνου νεοαγγείωσης.

Χρήσιμη σημείωση: οι ασθενείς με οο χαμηλότερη από 6/60 
ή αυτοί με συμπτώματα για περισσότερο από ένα έτος είναι 
απίθανο να ωφεληθούν από τη θεραπεία με laser.

Θεραπεία

1.  Το οίδημα της ωχράς αντιμετωπίζεται με laser φωτο-
πηξία δίκην δικτύου (βολές 100-200 μm διάρκειας 0,1 
sec και με μεσοδιάστημα μεταξύ τους μεγέθους μίας 
βολής) ώστε να προκληθεί μια ήπια αντίδραση στην 
περιοχή της διαρροής, όπως αυτή αναγνωρίζεται στη 
ΦΑ. Οι βολές δεν θα πρέπει να εκτείνονται εγγύτερα 
στο κεντρικό βοθρίο από τα όρια της ανάγγειου ζώνης 
της ωχράς (ΑΖΩ) και δεν θα πρέπει να βρίσκονται 
περιφερικότερα των μεγάλων αγγειακών τόξων. Θα 
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγε-
ται η θεραπεία πάνω από ενδοαμφιβληστροειδικές 
αιμορραγίες. Η επανεξέταση πρέπει να γίνεται μετά 
από 3 μήνες. Εφόσον επιμένει το οίδημα της ωχράς, 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η επανάληψη της 
θεραπείας, παρόλο που τα αποτελέσματα είναι συχνά 
απογοητευτικά. 

2.  Η νεοαγγείωση συνήθως δεν αντιμετωπίζεται, εκτός 
και αν συμβεί ενδοϋαλοειδική αιμορραγία, διότι η 
πρόωρη θεραπεία δεν φαίνεται να επηρεάζει την 
πρόγνωση της όρασης. Εάν ενδείκνυται, εκτελείται 
διάσπαρτη φωτοπηξία με laser (βολές 200-500 μm, 
διάρκειας 0,05-0,10 sec και με μεσοδιάστημα μεταξύ 
τους μεγέθους μίας βολής) με ενέργεια αρκετή ώστε να 
επιτευχθεί μια μέτρια αντίδραση που να καλύπτει ολό-
κληρη την προσβεβλημένη περιοχή (Εικ. 2.69), όπως 
αυτή καθορίζεται από την έγχρωμη φωτογραφία και 
τη ΦΑ. Ένα τεταρτημόριο συνήθως απαιτεί 400-500 
βολές. Η επανεξέταση θα πρέπει να γίνει μετά από 
4-6 εβδομάδες. Εάν επιμένει η νεοαγγείωση, η επα-
νάληψη της θεραπείας είναι συχνά αποτελεσματική 
στην προαγωγή της υποχώρησης.

επΑπειλοΥμεΝΗ ΑποφρΑΞΗ  
τΗς κεΝτρικΗς φλεβΑς 
τοΥ ΑμφιβλΗςτροειδοΥς
Η επαπειλούμενη (μερική) ΑΚΦΑ είναι μια ασυνήθης, ελ-
λιπώς περιγραφόμενη κατάσταση, η οποία μπορεί να 
υποχωρήσει ή να εξελιχθεί σε πλήρη απόφραξη.

εικόνα 2.68 (α) Παλαιά άνω κροταφική ΑΚΚΦΑ (β) η ΦΑ δείχνει 
υποφθορισμό στην ωχρά εξαιτίας της μη-διήθησης

εικόνα 2.67 ΦΑ μιας παλαιάς άνω κροταφικής ΑΚΚΦΑ, η οποία 
δείχνει προοδευτικό υπερφθορισμό εξαιτίας οιδήματος της ωχράς 
αλλά καλή διήθηση στον αμφιβληστροειδή

α β

α β

Αποφρακτική φλεβική νόσος του αμφιβληστροειδούς
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εικόνα 2.105 Σταδιοποίηση της αρτηριοσκλήρυνσης του αμφιβλη-
στροειδούς (βλέπε κείμενο)

εικόνα 2.102 Πολύ σοβαρή υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια με 
σοβαρό οίδημα της δίσκου και ωχρικό αστέρα

εικόνα 2.104 Αλλοιώσεις στα σημεία αρτηριοφλεβικών διασταυρώ-
σεων λόγω υπέρτασης

εικόνα 2.103 Πολύ σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια σε ασθενή με 
σοβαρή υπέρταση, διαβήτη και υπερλιπιδαιμία

σης των αρτηριδίων και παρέκκλιση των φλεβών στις 
αρτηριοφλεβικές διασταυρώσεις (σημείο Salus).

Στάδιο	3.	

• Αρτηρίδια σαν χάλκινο σύρμα.
• Μείωση του εύρους των φλεβών περιφερικότερα των 

αρτηριοφλεβικών διασταυρώσεων (σημείο Bonnet).
• Προοδευτική μείωση του εύρους των φλεβών και από 

τις δύο πλευρές στα σημεία των διασταυρώσεων (ση-
μείο Gunn) και κάμψη των φλεβών υπό ορθή γωνία.

Στάδιο	4. Αρτηρίδια σαν σύρμα αργύρου συνοδευόμενα 
από τις αλλοιώσεις του σταδίου 3.

Χρήσιμη σημείωση: Η παρουσία γενικευμένης στένωσης των 
αρτηριδίων και πιθανώς αλλοιώσεων στις αρτηριοφλεβικές δια-
σταυρώσεις σχετίζονται με παλαιότερη αύξηση της αρτηριακής 
πίεσης, ανεξάρτητα από το παρόν επίπεδό της.

Η χοριοειδοπάθεια είναι σπάνια, αλλά μπορεί να συμβεί 
ως αποτέλεσμα οξείας υπερτασικής κρίσης (επιταχυνό-
μενη υπέρταση) σε νεαρούς ενήλικες.

1. Οι κηλίδες Elschnig είναι μικρές μαύρες κηλίδες περι-
βαλλόμενες από κίτρινη άλω (Εικ. 2.106) και αποτελούν 
εστιακά χοριοειδικά έμφρακτα.

2. Οι ταινίες Siegrist είναι νιφάδες βρισκόμενες κατά 
μήκος των χοριοειδικών αγγείων (Εικ. 2.107) και είναι 
ενδεικτικές ινιδοειδούς νέκρωσης, η οποία σχετίζεται 
με κακοήθη υπέρταση.

3. Η εξιδρωματική αποκόλληση του αμφιβληστροει-
δούς, ορισμένες φορές αμφοτερόπλευρη, μπορεί να 
συμβεί σε σοβαρή οξεία υπέρταση, όπως αυτή που 
σχετίζεται με την τοξιναιμία της κυήσεως.

Φυσιολογική
εικόνα

Στάδιο 1

Στάδιο 2Στάδιο 3

Στάδιο 4
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δρεπανοκυτταρική 
αμφιβληστροειδοπάθεια

Οι δρεπανοκυτταρικές αμφιβληστροειδοπάθειες οφείλο-
νται σε μία ή σε συνδυασμό περισσότερων ανώμαλων 
αιμοσφαιρινών, οι οποίες προκαλούν στα ερυθρά αιμο-
σφαίρια ανώμαλο σχήμα (Εικ. 2.108) κάτω από συνθήκες 
υποξίας και οξέωσης. Καθώς αυτά τα παραμορφωμένα 
ερυθρά αιμοσφαίρια είναι περισσότερο άκαμπτα από τα 
υγιή κύτταρα, μπορεί να ενσφηνωθούν μέσα σε μικρά 
αγγεία και να τα αποφράξουν. Οι δρεπανοκυτταρικές 
διαταραχές, κατά τις οποίες οι μεταλλαγμένες αιμοσφαι-
ρίνες S και C κληρονομούνται ως αλλήλια της φυσιολογικής 
αιμοσφαιρίνης Α, έχουν σημαντικές εκδηλώσεις από τον 
οφθαλμό. Οι ανώμαλες αυτές αιμοσφαιρίνες μπορεί να 
υπάρχουν σε συνδυασμό με φυσιολογική αιμοσφαιρίνη 
Α ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, όπως σημειώνεται πα-
ρακάτω:

1. Η SS (δρεπανοκυτταρική νόσος, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία) προσβάλλει το 0,4% των μαύρων Αμερικα-
νών και προκαλείται από μια εστιακή μετάλλαξη στο 
γονίδιο της β-σφαιρίνης. Η νόσος χαρακτηρίζεται από 
σοβαρή χρόνια αιμολυτική αναιμία και από περιοδι-

Δρεπανοκυτταρική αμφιβληστροειδοπάθεια

εικόνα 2.108 Πλακάκι αίματος σε δρεπανοκυτταρική αναιμία
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α β γ

εικόνα 2.135 (α) Διαρρέον αρτηριακό μακροανεύρυσμα του αμφιβληστροειδούς με μια μικρή αιμορραγία και περιβάλλοντα σκληρά εξι-
δρώματα (β) η πρώιμη φλεβική φάση της ΦΑ δείχνει πλήρωση (γ) η όψιμη φάση δείχνει διαρροή

4. Ενδοϋαλοειδική έγχυση ενός διατατού αερίου με 
τοποθέτηση της κεφαλής σε πρηνή θέση, ώστε να 
μετακινηθεί η αιμορραγία μακριά από την ωχρά, με 
ή χωρίς t-PA.

βιβλιογρΑφιΑ
Lavin MJ, Marsh RJ, Peart S, et al. Retinal artery macroaneurysms: 

a retrospective study of 40 patients. Br ] Ophthalmol 1987; 
71:817-825.

Rabb MF/ Gagliano DA, Teske MR Retinal artery macroaneurysms. 
Surv Ophthalmol 1988:33:73-96.

πρωτοπαθείς τηλεαγγειεκτασίες  
του αμφιβληστροειδούς

Οι πρωτοπαθείς τηλεαγγειεκτασίες του αμφιβληστρο-
ειδούς συνιστούν μία ομάδα από σπάνιες, ιδιοπαθείς, 
συγγενείς ή επίκτητες αγγειακές ανωμαλίες του αμφι-
βληστροειδούς, που χαρακτηρίζονται από διάταση και 
ελίκωση των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροει-
δούς, πολλαπλά ανευρύσματα, διαρροή από τα αγγεία 
και εναπόθεση σκληρών εξιδρωμάτων. Οι τηλεαγγειεκτα-

εικόνα 2.137 (α) Υπαμφιβληστροειδική αιμορραγία που σχετίζεται με ένα μακροανεύρυσμα αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς (β) μερικούς 
μήνες αργότερα υπάρχει αυτόματη απορρόφηση του αίματος ενώ το μακροανεύρυσμα έχει ινοποιηθεί

α β

εικόνα 2.136 Υπο- και προαμφιβληστροειδική αιμορραγία που σχε-
τίζεται με ένα μακροανεύρυσμα αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς
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σίες του αμφιβληστροειδούς προσβάλλουν το τριχοειδικό 
δίκτυο, παρόλο που μπορούν επίσης να προσβληθούν 
αρτηρίδια και φλεβίδια. Οι αγγειακές δυσπλασίες συχνά 
εξελίσσονται και καθίστανται συμπτωματικές αργότερα 
στη ζωή του ατόμου, εξαιτίας αιμορραγίας, οιδήματος 
ή εξίδρωσης λιπιδίων.

ιδιοπΑθΗς πΑρΑβοθρικΗ 
τΗλεΑγγειεκτΑςιΑ τοΥ 
ΑμφιβλΗςτροειδοΥς
Η ιδιοπαθής παραβοθρική τηλεαγγειεκτασία είναι μια 
σπάνια, συγγενής ή επίκτητη πάθηση, η οποία μπορεί 
να υποδιαιρεθεί στους παρακάτω τύπους.

Ομάδα 1Α. Ετερόπλευρη συγγενής παραωχρική 
τηλεαγγειεκτασία

1. Εμφανίζεται συνήθως σε μεσήλικες άνδρες με μια ήπια 
έως μέτρια θόλωση της όρασης.

2. Σημεία. Η τηλεαγγειεκτασία προσβάλλει μια περιοχή 
περίπου 1,5 θηλαίας διαμέτρου, κροταφικά του κε-
ντρικού βοθρίου, συχνά συνοδευόμενη από σκληρά 
εξιδρώματα (Εικ. 2.139 α). Η Εικ. 2.139β δείχνει τη 

διαρροή και την εναπόθεση σκληρών εξιδρωμάτων 
στις μεσαίες στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.

3. Η ΦΑ παρουσιάζει διάταση των τριχοειδών και όψιμη 
διαρροή (Εικ. 2.139γ).

4. Η θεραπεία με φωτοπηξία με laser στις περιοχές της 
διαρροής μπορεί να αποβεί χρήσιμη στην αποφυγή 
της απώλειας της όρασης από το χρόνιο κυστεοειδές 
οίδημα της ωχράς και την εξίδρωση, τα αποτελέσματα 
ωστόσο είναι συχνά απογοητευτικά.

Ομάδα 1Β. Ετερόπλευρη ιδιοπαθής εστιακή 
παραβοθρική τηλεαγγειεκτασία

1. Η εμφάνιση είναι παρόμοια με αυτήν στον τύπο 1Α.

2. Σημεία. Τηλεαγγειεκτασία περιορισμένη σε μια ωρολο-
γιακή ώρα στο χείλος της αναγγείου ζώνης της ωχράς 
(Εικ. 2.140 α). Η Εικ. 2.140β δείχνει την τηλεαγγειε-
κτασία εντός των μεσαίων στιβάδων του αμφιβλη-
στροειδούς.

3. Η ΦΑ εμφανίζει απουσία διαρροής (Εικ. 2.140γ).

4. Θεραπεία δεν ενδείκνυται και η πρόγνωση είναι 
καλή.

α β

εικόνα 2.138 (α) Σκληρά εξιδρώματα στην ωχρά εξαιτίας χρόνιας διαρροής από ένα μακροανεύρυσμα αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς 
(β) αμέσως μετά από φωτοπηξία με laser

Πρωτοπαθείς τηλεαγγειεκτασίες του αμφιβληστροειδούς

α β γ

εικόνα 2.139 Ιδιοπαθής τηλεαγγειεκτασία του αμφιβληστροειδούς – ομάδα 1Α (βλέπε κείμενο: Ευγενική προσφορά του Wilmer 
Institute)
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Σημεία

1. Το	αναπνευστικό	σύστημα προσβάλλεται στο 90% 
των ασθενών και οι εκδηλώσεις  ποικίλλουν σε βαρύ-
τητα από ασυμπτωματική αμφοτερόπλευρη πυλαία 
λεμφαδενοπάθεια μέχρι προοδευτική πνευμονική ίνω-
ση και βρογχεκτασία. 

2.	 Οι	δερματικές	εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οζώδες 
ερύθημα, κοκκιώματα (Εικ. 4.4) και χειμετλοειδή λύκο 
(lupus pernio), ο οποίος χαρακτηρίζεται από σκληρές 
βλάβες μελανού μπλε χρώματος (Εικ. 4.5).

3.	 Οι	νευρολογικές	εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παρέ-
σεις κρανιακών νεύρων (κυρίως του προσωπικού), 
μηνιγγική διήθηση και ενδοκρανιακά ή ενδονωτιαία 
κοκκιώματα. 

4.	 Άλλες βλάβες μπορεί προσβάλλουν το δικτυοενδοθη-
λιακό σύστημα, το ήπαρ, τους νεφρούς, τα οστά και 
την καρδιά. 

Διάγνωση

1.	 Ακτινογραφία	θώρακος, παθολογική στο 90% των 
περιπτώσεων.

Εικόνα 4.1 Οζώδες ερύθημα

Εικόνα 4.2 Αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια σε οξεία 
σαρκοείδωση

Εικόνα 4.3 Πάρεση δεξιού προσωπικού νεύρου

Εικόνα 4.4 Δερματικά κοκκιώματα σε σαρκοείδωση
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Σαρκοείδωση

2.	 Βιοψία

• Του πνευμονικού παρεγχύματος έχει τη μεγαλύτερη 
διαγνωστική αξία (90%).

• Του επιπεφυκότα είναι θετική στο 70% των ασθε-
νών σε παρουσία οζιδίου στον επιπεφυκότα.

• Του δακρυϊκού αδένα είναι θετική στο 25% των 
ασθενών χωρίς διόγκωση, και στο 75% των ασθε-
νών με διογκωμένο δακρυϊκό αδένα.

3. Το μετατρεπτικό	ένζυμο	της	αγγειοτενσίνης	του	ορ-
ρού	(ACE) είναι αυξημένο σε ασθενείς με ενεργή νόσο 
αλλά κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα σε περιόδους 
ύφεσης. Τα φυσιολογικά επίπεδα στους ενήλικες είναι 
32.1+/- 8.5 IU. Στα παιδιά οι τιμές είναι υψηλότερες 
και λιγότερο χρήσιμες διαγνωστικά. Σε ασθενείς με 
υποψία νευροσαρκοείδωσης, το ACE μπορεί να μετρη-
θεί στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Το ACE μπορεί να είναι 
αυξημένο και σε άλλες παθήσεις, όπως η φυματίωση, 
το λέμφωμα και η ασβέστωση.

4.	 Βρογχοκυψελιδικό	έκπλυμα,  όπου ανευρίσκεται αυ-
ξημένη αναλογία Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων. Η 
ανάλυση των πτυέλων μπορεί επίσης να αποκαλύψει 
αυξημένη αναλογία CD4/CD8 κυττάρων.

5.	 Έλεγχος	της	αναπνευστικής	λειτουργίας, ο οποίος 
δείχνει περιοριστικού τύπου διαταραχές με ελάττωση 
της ολικής χωρητικότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μος τόσο για την παρακολούθηση της νόσου όσο και 
στη λήψη απόφασης για την έναρξη συστηματικής 
θεραπείας.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόσθια ραγοειδίτιδα

1.	 Η	 οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα προσβάλλει τυπικά 
ασθενείς με οξεία έναρξη της σαρκοείδωσης. Αντι-
μετωπίζεται με τοπική θεραπεία με στεροειδή και 
μυδριατικά.

2.	 Η	χρόνια	κοκκιωματώδης πρόσθια ραγοειδίτιδα προ-
σβάλλει τυπικά μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς με 
χρόνια πνευμονική νόσο. Χαρακτηρίζεται από κερατι-
κά ιζήματα δίκην λίπους προβάτου (Εικ. 4.6) και οζίδια 
της ίριδας (Εικ. 4.7). Η θεραπεία είναι αρχικά τοπική 
αλλά συχνά απαιτείται η συστηματική ή περιοφθαλμι-

Εικόνα 4.5 Χειμετλοειδής λύκος (lupus pernio)

Εικόνα 4.6 Κερατικά ιζήματα δίκην λίπους προβάτου σε κοκκιωμα-
τώδη πρόσθια ραγοειδίτιδα της σαρκοείδωσης

Εικόνα 4.7 Οζιδία ίριδας: τα οζίδια Koeppe είναι μικρά και εντοπί-
ζονται στο κορικό χείλος ενώ τα οζίδια Bussaca είναι μεγαλύτερα 
και πιο περιφερικά
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