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Προφορικές ΑνΑκοινώςέις 1

Α1

Χειρουργική αντιμετώπιση γιγαντιαίας ρωγμής με υαλοειδική αιμορραγία  
χωρίς την χρήση βαρέως υγρού

Αθανασίου Α., Κορομπίλια Α., Μαυρικάκης Ε.
Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματά», Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς

Σκοπός: Η αναλυτική περιγραφή χειρουργικής αποκατάστασης γιγαντιαίας ρωγμής  με ενδουαλοειδική αιμορραγία 
χωρίς την χρήση βαρέως υγρού, με την βοήθεια υψηλής ευκρίνειας video.

Υλικό-Μέθοδος: Άνδρας 40 ετών εισήχθει στην κλινική μας με την διάγνωση  αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
και ενδουαλοειδικής αιμορραγίας ΑΟ για περαιτέρω αντιμετώπιση.Οπτική Οξύτητα ΔΟ: 7/10 και ΑΟ: 2/10. 
Το οφθαλμολογικό ιστορικό περιλαμβάνει υψηλή μυωπία.  Κατά την βυθοσκόπηση του αριστερού οφθαλμού 
παρατηρείται κροταφική γιγαντιαία ρωγμή με αναδιπλωμένα άκρα και επικολημένη ωχρά που επιβεβαιώνεται στο 
OCT. 

Αποτελέσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση της γιγαντιαίας ρωγμής χωρίς την χρήση βαρεως υγρου θα 
παρουσιαστεί αναλυτικά με τη βοήθεια υψηλής ευκρίνειας video. Εμφαση θα δωθεί σε ολα τα απαραίτητα βήματα 
που πρέπει να ακολουθηθούν προς αποφυγή ολίσθησης αμφιβληστροειδούς (slippage) και πτυχής ωχράς κηλίδας.

Συμπεράσματα: Με τη χρήση των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών και εξοπλισμού επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση 
και αποκατάσταση περίπλοκου οφθαλμολογικού περιστατικού με κάλη πρόγνωση για την οπτική οξύτητα.
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Α2

Μετακίνηση ενθέματος Ozurdex στον πρόσθιο θάλαμο σε οφθαλμό με φακό 
προσθίου θαλάμου

Σταματόπουλος Δημήτριος, Μπουζίκα Πέγκυ, Μητσιάνη Θεοδοσία, Χρονοπούλου Κωνσταντίνα, 
Βασαλάκη Μαρίνα, Καραγεωργίου Γεωργία, Μάνη Αικατερίνη, Τσερβάκης Ιωάννης

Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ ¨Γ. Γεννηματάς¨

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού μετακίνησης ενθέματος Ozurdex στον πρόσθιο θάλαμο, σε οφθαλμό με φακό 
προσθίου θαλάμου μετά από επιπλεγμένο χειρουργείο φακοθρυψίας, καθώς και της διαχείρισής του.

Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν ασθενής (77) προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αναφέροντας την 
αιφνίδια εμφάνιση λευκής γραμμής έμπροσθεν της ίριδας.

Κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία παρατηρήθηκε δομή υποκίτρινου χρώματος, στο κατώτερο τμήμα του 
προσθίου θαλάμου, προσομοιάζον υπόπυο. Ο πρόσθιος θάλαμος δεν παρουσίαζε αντίδραση, και παρατηρήθηκε η 
ύπαρξη φακού προσθίου θαλάμου. Ο κερατοειδής ήταν διαυγής, χωρίς εικόνα οιδήματος. Ο ασθενής δεν ανέφερε 
πόνο ή φωτοφοβία.

Κατά τη λήψη του ιστορικού αναφέρθηκε από τον ασθενή η ένθεση Ozurdex ενδοϋαλοειδικά προ 6 εβδομάδων, 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης εμμένοντος κεντρικού οιδήματος της ωχράς μετά από επιπλεγμένο χειρουργείο 
φακοθρυψίας προ 8μήνου και ένθεσης φακού προσθίου. Επίσης, ο ασθενής ανέφερε ότι από το ίδιο πρωί σταμάτησε 
να βλέπει τη σκιά του ενθέματος να κινείται εντός της υαλοειδικής κοιλότητας και πως βρισκόταν με πρηνή θέση 
κεφαλής για αρκετό χρονικό διάστημα το προηγούμενο βράδυ (συμπλήρωση δελτίου ΠΡΟΠΟ). Τέθηκε η διάγνωση 
της μετακίνησης του ενθέματος Ozurdex στον πρόσθιο θάλαμο, δια μέσου της κόρης ή της ιριδοτομής που είχε γίνει 
κατά την ένθεση του φακού προσθίου θαλάμου.

Έγινε απόπειρα μυδρίασης και χειρισμών (ύπτια θέση) ώστε το ένθεμα να μετακινηθεί ξανά στην υαλοειδική 
κοιλότητα, οι οποίες αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς, καθώς ο φακός προσθίου κάλυπτε την κόρη. Αποφασίστηκε η 
χειρουργική απομάκρυνση του ενθέματος Ozurdex προκειμένου να προστατευθεί το ενδοθήλιο από τη μηχανική 
καταπόνηση που θα προκαλούνταν από το μετακινούμενο ένθεμα εντός του προσθίου θαλάμου. Είχε παρέλθει 
ικανό χρονικό διάστημα από την ένθεσή του, ώστε να θεωρήσουμε ότι είχε απελευθερωθεί το σύνολο της 
εμπεριεχόμενης δεξαμεθαζόνης, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος τοξικότητας για το ενδοθήλιο να είναι μικρότερος. 
Ο ασθενής ενημερώθηκε για την προτεινόμενη θεραπευτική προσέγγιση, το σκεπτικό της και τους πιθανούς 
κινδύνους της, και έδωσε τη συγκατάθεσή του.

Την επόμενη χειρουργική μέρα έγινε πλύση προσθίου θαλάμου και αφαίρεση τμήματος του Ozurdex. Κατά την 
πλύση ροές παρέσυραν μικρό τμήμα του ενθέματος στην υαλοειδική κοιλότητα.

Μετεγχειρητικά ο πρόσθιος θάλαμος ήταν καθαρός, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία φλεγμονής, και ο κερατοειδής 
διαυγής. Δόθηκαν οδηγίες στον ασθενή για αποφυγή επίκυψης και κατάκλιση σε ύπτια θέση.

Συμπέρασμα: Η σωστή λήψη ιστορικού μπορεί να δώσει την απάντηση σε κρίσιμα διλήμματα κατά τη διαγνωστική 
διαδικασία.

Η παρουσία ενθέματος Ozurdex στον πρόσθιο θάλαμο αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το ενδοθήλιο του 
κερατοειδούς και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η χειρουργική του αφαίρεση.
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Α3

How to remove a “collar button” melanoma
MD. FEBO Konstantinos Ananikas, MD. Eustratios Gotzaridis

1My Retina Athens Eye Centre, Athens

Purpose: Endoresection of uveal melanoma is a very effective technique for tumor removal, avoiding at the same 
time the radiation adverse effects. We want to share our experience with this unusual case and highlight some 
pearls for the fellow vitreoretinal surgeons.

Setting/Venue: “My Retina Athens Eye Center”, Athens, Greece

Methods: A 55-year-old male patient presented in our practice with a temporal choroidal tumor accompanied by 
a macula split exudative retinal detachment with BCVA of 20/50. The b-scan was suggestive of a “collar button” 
shaped uveal melanoma. He was immediately referred to an oncologist whose thorough examination was 
negative for liver, lungs and bone metastasis. After one week of γ-knife radiation therapy for tumor inactivation 
he underwent a 25-gauge pars plana vitrectomy for tumor endoresection. The surgery was performed under high 
intraoperative IOP for bleeding control, followed by Argon laser photocoagulation and 1300 centistokes silicone 
oil tamponade. 

Results: On his first post-operative day the patient was tumor free, the IOP was 9 mmHg and a small inferior 
subretinal blood collection was observed. His BCVA was 20/200 and the B-Scan confirmed the absence of the 
initial tumor. OCT revealed shallow subretinal fluid in the macula area, but no retinal breaks or retinal detachment 
was found. On his follow up until today, the retina is still attached, no PVR was formed, the IOP is at 17mmHg, the 
inferior subretinal blood and the vitreous hemorrhage was absorbed and the BCVA remains at 20/200.

Conclusion: Uveal melanoma endoresection is a rare indication for Pars Plana Vitrectomy, as the most common 
therapy choices today remain either brachytherapy or proton beam irradiation therapy. Nevertheless, under 
certain circumstances it can be a very successful alternative with high rates of globe and vision preservation.

Financial Disclosure: No
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Α4

Model analysis of the posterior pole mechanics simulating ocular movements
Ioannis Theocharis1

1Primeoneye IKE, Athens, Greece

Purpose: To simulate the mechanical and structural consequences of the ocular movements on the macula as a 
pathogenetic and unifying factor of the macular diseases. 

Method: Ansys software was used to create the geometry, to insert the material properties and analyse a 
multilayer model of the posterior pole including the sclera, choroid, bruch, retina, vitreoretinal interface under 
various boundary conditions. 

Results: Under certain conditions, ocular movements created morphology resembling ERM and drusen. 
Additionally areas of high magnitude stress, strain and deformations were revealed. A correlation with clinical 
and OCT morphological was found. 

Conclusion: Simulation of the posterior pole reveals a possible  pathogenetic effect of the ocular movements in 
various macular diseases
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Α5

Μόνιμη απώλεια όρασης που προκλήθηκε από δίαιτα με «junk food»
Καραστατήρας Γεώργιος1,2, Harrison Rhys1, Warburton Vicki1, Lux Andre1, Atan Denize1

1Bristol Eye Hospital, University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust
1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

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

Παρουσίαση περιστατικού:  Eνα αγόρι 14 ετών πήγε στον γενικό ιατρό του με συμπτώματα κούρασης. 
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 εγκεφάλου 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 είχε: 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 στην οπτική τομογραφία συνοχής. 
Είχε ελαφρά αυξημένα αντανακλαστικά και φυσιολογική νευρολογική εξέταση. Ο ηλεκτροδιαγνωστικός έλεγχος 
έδειξε οπτική νευροπάθεια. Η Gad-MRI δεν έδειξε καμιά πιεστική ή φλεγμονώδη βλάβη. Ο γενετικός έλεγχος για 
την οπτική νευροπάθεια του Leber ήταν αρνητικός.  Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν εμμένουσα μακροκύτωση. Η 
ομοκυστεῒνη και το μεθυλμαλονικό οξύ ήταν αυξημένα υποδηλώντας λειτουργική έλλειψη Β12. Αρνήθηκε χρήσης 
αλκοόλ, καπνού ή ναρκωτικών και είχε φυσιολογικό (BMI) (22 kg/m2). Όμως ο ασθενής παραδέχτηκε ότι από το 
δημοτικό σχολείο, δεν έτρωγε συγκεκριμένες τροφές. Είχε συνήθως μια μερίδα πατάτες τηγανητές από το τοπικό 
μαγαζί και επίσης έτρωγε συνήθως Pringles(Kellog), λευκό ψωμί, φέτες ζαμπόν και λουκάνικα. Στις εξετάσεις 
αίματος είχε χαμηλά επίπεδα χαλκού και σελήνιού, υψηλό 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 πρέπει να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση σε κάθε ασθενή με 
ανεξήγητα οφθαλμολογικά συμπτώματα και φτωχή δίαιτα ανεξάρτητα από το BMI. H διατροφική οπτική νευροπάθεια 
είναι πιθανόν αναστρέψιμη αν ανευρεθεί νωρίς. Αν παραμείνει αθεράπευτη οδηγεί σε μόνιμη απώλεια όρασης.

Βιβλιογραφία:

1. Grzybowski A, Zu¨ lsdorff M, Wilhelm H, et al. Toxic optic neuropathies: an updated review. Acta Ophthalmol. 2015;93:402-
10. [PMID: 25159832] doi:10.1111/aos.12515

2. Pineles SL, Wilson CA, Balcer LJ, et al. Combined optic neuropathy and myelopathy secondary to copper deficiency. Surv 
Ophthalmol. 2010;55:386- 92. [PMID: 20451943] doi:10.1016/j.survophthal.2010.02.002

3. Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013; 368:149-60. [PMID: 23301732] doi:10.1056/
NEJMcp1113996
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Α6

Γονιδιακή θεραπεία με lenadogene nolparvovec σε ασθενή με κληρονομική οπτική 
νευροπάθεια του Leber

Καραστατήρας Γεώργιος1,2, Atan Denize1, Sebastian Rani1, Lux Andrew1

1Bristol Eye Hospital, University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust
2Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

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

Παρουσίαση περιστατικού: Ένας φοιτητής 18 ετών 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. Ο ασθενής εστάλη αρχικά για εργαστηριακό 
αιματολογικό και ανοσολογικό έλεγχο που ήταν φυσιολογικοί. 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 ελέγχου 
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 γονιδιακή μελέτη GenSight REVERSE που 
αφορά την ενδοϋαλοειδική ένεση  ενός οφθαλμού με lenadogene nolparvovec (ενός ανασυνδυασμένου αδενοϊού).  
Ύστερα από την γονιδιακή θεραπεία η όραση του σταθεροποιήθηκε στον ΔΟ 2/60 και ΑΟ 4/60. Το κεντρικό οπτικό 
του πεδίο βελτιώθηκε ελαφρώς.

Συμπεράσματα: Η γονιδιακή θεραπεία με lenadogene nolparvovec δείχνει κλινικά σημαντικά βελτίωση στην 
οπτική λειτουργία σε ασθενείς με οπτική νευροπάθεια του Leber.

Βιβλιογραφία: 

1 https://www.gensight-biologics.com/2019/05/15/gensight-biologics-reports-positive-96-week-data-from-reverse-phase-
iii-clinical-trial-of-gs010-for-the-treatment-of-leber-hereditary-optic-neuropathy-lhon/?cn-reloaded=1

2 Yu-Wai-Man P, Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000 Oct 26 [Updated 2016 Jun 23]. In: Adam MP, Ardinger 
HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2020

3 McClelland, C., Meyerson, C. and Van Stavern, G.McClelland, C., Meyerson, C., & Van Stavern, G. (2015). Leber hereditary 
optic neuropathy: current perspectives. Clinical Ophthalmology, 1165. doi: 10.2147/opth.s62021
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Προφορικές ΑνΑκοινώςέις 2

Α7

Management of eyetrauma by the vitreoretinal surgeon
Ioannis A. Mallias1 Md, Marco A.Zarbin, Prof. Robert Rejdak

1Medical University of Lublin Dept of ophthalmology, Lublin, Poland

This study is to report cases of eye trauma and the management of these cases by vitreoretinal surgeons. 15 
eyes with different types of trauma (intraocular foreign body,blunt trauma etc) where included in the study. 
Visual acuity at presentation and postoperative visual acuity where recorded. All eyes underwent vitrectomy 
either for removal of intraocular  foreign body or for the management of choroidal rupture combined with retinal 
detachment. Ocular trauma could lead to disastrous visual outcomes. Timing for vitrectomy for such cases is 
really important. 

Conclusion: management of eye trauma with  vitrectomy can save the vision of these patients.



ΜΕΓΑΡΟ Αθήνα  27-29. 01. 2022  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ17o  
ΥΑΛΟΕI∆ΟΥΣ - 
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ

10ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α8

Comparison of one year outcomes of resveratrol food supplement with aflibercept 
versus aflibercept as monotherapy in cases of exudative AMD

Ioannis Datseris1, Nikolaos Bouratzis2, Charalambos Kotronis3, Iordanis Datseris1,  
Malvina-Efthimia Tzanidaki1, Alexandros Rouvas3, 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: Resveratrol is a natural compound with antioxidant and anti-inflammatory effects, which is used to 
prevent the progression of Age related macular degeneration (AMD). The aim of this study is to evaluate the 
outcomes of a resveratrol food supplement as a complementary option in the treatment of wet AMD.

METHODS: We randomly assigned 50 previously untreated patients suffering from wet-AMD in two subgroups 
of 25 patients each, based on the treatment protocol they received. 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 group B consumed daily, two tablets of the resveratrol enriched oral supplement.  All patients were 
assessed monthly for 12 months and 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 both). 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.

 CONCLUSION: The resveratrol food supplement is not only an effective treatment in cases of dry AMD, but also 
our findings suggest that they 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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Α9

Ανάλυση πρακτικών και μεθόδων διενέργειας anti-VEGF ενέσεων αντιαγγειογενετικών 
παραγόντων από Ειδικούς Οφθαλμίατρους στην Ελλάδα 

Κάππος Ν.1,4, Λιαράκος Β.2, Καβαλαράκης Ε.2, Παπανικολάου Β.3  
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 Ειδικούς Οφθαλμιάτρους 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 Ειδικούς Οφθαλμίατρους (εξειδικευμένους ή μη σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς) 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 Eιδικών Οφθαλμιάτρων 
χρησιμοποιεί αποστειρωμένα γάντια (93,8%), αποστειρωμένο βλεφαροδιαστολέα (96,8%), χειρουργική μάσκα 
(79,5%) και χειρουργικό πεδίο (70,2%). Ως αντισηψία το 96,8% 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 (15,7%), κατά (55,9%) και μετα (73,5%) 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 Ειδικοί Οφθαλμίατροί 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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Α10

Evaluation of retinal microstructure in areas of capillary nonperfusion of eyes 
with branch retinal vein occlusion

Aliki Liaska1, Dimitra Mitsiou1, Konstantina Andrianopoulou1, Dimitrios Papantoniou1

1Department of Ophthalmology, General Hospital of Lamia, LAMIA, Grrece

Evaluation of retinal microstructure in areas of capillary nonperfusion of eyes with branch retinal vein occlusion

Purpose: To evaluate macular microstructure alterations in the parafoveal nonperfusion areas of eyes with 
branch retinal vein occlusions (BRVO).

Methods: cross-sectional study including fifteen BRVO patients with parafoveal capillary nonperfusion areas 
(NPA). Visual Acuity(VA) measurements, optical coherence tomography angiography and optical coherence 
tomography were performed to measure retinal thickness, and to identify the microstructure changes and 
perfusion status and correlate them with the central retinal function. 

Results: The retinal thickness in the NPA were significantly lower than those in the perfusion areas (PA). 
Microstructure changes, including disorganization of the retinal inner layers (DRIL), disruption of the outer 
retinal layers, and cysts were more frequently observed in NPA. The central retinal function was significantly 
lower at points with both DRIL and outer retinal layers disruption than at the points with DRIL or outer retina 
layers disruption alone.

Conclusions: Alterations in the macular microstructure are associated with ischemia, especially DRIL. 
Implications of DRIL and outer retinal layers disruption for local retinal sensitivity in the ischemic areas, and 
the effect of disruption of the microstructure of both inner and outer retinal layers on function needs further 
investigation.
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Management of bilateral full-thickness macular hole in a patient with Usher syndrome
Panagiotou Evangelia1, Papathomas Thomas1, Nikopoulos Konstantinos2, 

Koukoula Stavrenia3, Giannopoulos Theodoros1, Rivolta Carlo4,5,6

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

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

4Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel (IOB), University of Basel, Basel, Switzerland
5Department of Ophthalmology, University of Basel, Basel, Switzerland

6Department of Genetics and Genome Biology, University of Leicester, Leicester, UK

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.

Case Presentation: 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) with internal limiting membrane peel and gas tamponade, the FTMH closed. Six months after PPV the 
patient underwent cataract surgery in the affected eye. The clinical diagnosis of Usher syndrome was genetically 
confirmed by whole exome sequencing, 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 with ERM peel and gas 
tamponade was performed in the LE and nine months after surgery the FTMH closed, and the VA of the LE 
improved compared to baseline.  

Conclusion: 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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Widefield confocal fundus imaging system in daily clinical practice
Keramidas Ioannis, Anastasilakis Konstantinos, Kaniouras Dimos, Moschou Konstantinos

Konstantinos Anastasilakis Private Practice Office, Thessaloniki, Greece

PURPOSE: To present the outcomes of the use of widefield confocal fundus imaging system in daily practice. 
To present case series of vitreoretinal surgery and medical retina cases, which were pre- and post-treatment  
followed up with confocal fundus imaging. To display the technical characteristics and highlight the advantages 
and disadvantages of the device used.

METHODS: Interesting vitreoretinal cases were selected and fundus images were captured with the new 
widefield confocal fundus imaging system. Patients were examined with or without medical mydriasis. Coloured, 
red-free and infrared fundus imaging are displayed.

RESULTS: High resolution images are obtained, while optics from 90’ to 200’ field of view allow imaging of the 
central retina and the periphery. Advanced technical features preserve the sharpness and details even in the 
periphery, facilitating improved and early diagnosis. Mydriasis is not necessary. Distance from patient is kept, 
reducing the risk of spreading of coronavirus and other contagious diseases.

CONCLUSIONS: New line technology of fundus imaging is available in daily clinical practice and can make the 
examination easier, faster and safer. Simple in use, without demanding learning curve but still having features 
to be improved. 
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Α13

Οπίσθια υαλοειδεκτομή για την αντιμετώπιση ολικής αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
σε έδαφος γιγαντιαίας ρωγμής

Σπυρίδων Κορώνης1, Ιωάννης Κάσσος1, Νικόλαος Ζιάκας1, Αθανάσιος Καραμήτσος1

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

Σκοπός: Να παρουσιαστεί η χειρουργική αντιμετώπιση ενός περιστατικού με ολική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
από μηνός σε έδαφος γιγάντιας ρωγμής. 

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 65 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αιτιώμενος πτώση 
όρασης στον αριστερό οφθαλμό από μηνός. Κατά την κλινική εξέταση του αριστερού οφθαλμόυ διαπιστώθηκε 
οπτική οξύτητα αντίληψης κινουμένης χειρός, ψευδοφακία, χωρίς άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα από τα πρόσθια 
μόρια. Κατά τη βυθοσκόπηση διαπιστώθηκε ολική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, με γιγάντια ρωγμή άνω 
και κροταφικά από την 11η έως την 5η ώρα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κροταφικού αμφιβληστροειδούς είχε 
αναδιπλωθεί καλύπτοντας τον οπίσθιο πόλο μέχρι και την οπτική θηλή.

Η αποκόλληση αντιμετωπίστηκε με οπίσθια υαλοειδεκτομή 25g. Ο αναδιπλωμένος αμφιβληστροειδής ανατάχθηκε 
με τη βοήθεια περφλουοροοκτανοϊκού οξέος (PFO) και τη χρήση λαβίδα έσω αφοριστικής μεμβράνης. Έγινε 
ανταλλαγή υγρού με αέρα και επιπέδωση του αμφιβληστροειοδύς, laser φωτοπηξία 360ο περιμετρικά του οπισθίου 
πόλου, κρυοπηξία στα χείλη της ρωγμής και ανταλλαγή αέρα με σιλικόνη. Ο αμφιβληστροειδής επιπεδόθηκε μέχρι 
τα όρια της ρωγμής. 

Ήδη από την 1η μετεγχειρητική ημέρα η οπτική οξύτητα του ασθενούς έφτασε το 1/10. Δύο εβδομάδες μετά ο 
αμφιβληστροειδής παραμένει κολλημένος, η όραση σταθερή και η ενδοφθάλμια πίεση εντός φυσιολογικών ορίων.

Συμπέρασμα: Παρά την έκταση της αποκόλλησης και την αργοπορημένη κινητοποίηση του ασθενούς, η ανατομική 
της αποκατάσταση ήταν επιτυχής και προσέφερε μια λειτουργική οπτική οξύτητα στον ασθενή ήδη από την πρώτη 
μετεγχειρητική ημέρα.
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Α14

The association of ADIPOQ gene polymorphisms with diabetic retinopathy in Greece
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, University of Athens Medical School, 
‘Attikon’ General Hospital of Athens

21st Department of Ophthalmology, University of Athens Medical School, 
‘G. Gennimatas’ General Hospital of Athens

31st Department of Cardiology, University of Athens Medical School,  
‘Hippokration’ General Hospital of Athens

41st Department of Propaedeutic and Internal Medicine, Division of Diabetes,  
University of Athens Medical School, Laiko Hospital, Athens, Greece

PURPOSE: To examine the possible associations of ADIPOQ rs1501299 and rs2241766 gene polymorphisms 
with diabetic retinopathy (DR) in a cohort of Greek patients.

MATERIAL & METHODS: In our study, 218 patients with type-2 diabetes mellitus (T2DM) were included; 109 
suffered from DR and 109 not. All the participants underwent a complete ophthalmological examination, 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: 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 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 rs1501299 GT genotype could be recognized as an independent risk factor of 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.
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Polymorphism analysis of eNOS gene in Greek patients with diabetic retinopathy
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, University of Athens Medical School, 
‘Attikon’ General Hospital of Athens

21st Department of Ophthalmology, University of Athens Medical School, 
‘G. Gennimatas’ General Hospital of Athens

31st Department of Cardiology, University of Athens Medical School, 
 ‘Hippokration’ General Hospital of Athens

41st Department of Propaedeutic and Internal Medicine, Division of Diabetes,  
University of Athens Medical School, Laiko Hospital, Athens, Greece

PURPOSE: To examine whether eNOS T786C (rs2070744) and G894T (rs1799983) gene polymorphisms are 
associated with diabetic retinopathy (DR) in diabetic patients of Greek origin.

MATERIAL & METHODS: In our study 271 patients with T2DM participated in our study; 130 suffered from DR 
and 141 not. All the patients underwent a complete ophthalmological examination, while clinical and demographic 
data were also evaluated. Furthermore, they were genotyped for rs2070744 and rs1799983 single nucleotide 
polymorphisms of eNOS gene.

RESULTS: We did not detect significant differences between the studied groups regarding the clinical and 
demographic data, except for HbA1c levels and the frequency of insulin treatment (higher in patients with DR). 
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: According to our findings, the rs1799983 GT genotype could be recognized as an independent 
risk factor of retinopathy in Greek patients with T2DM, while no role for rs2070744 polymorphism was identified. 
Further research will clarify the exact association of these polymorphisms with the risk for diabetic retinopathy 
development.
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Evaluation of silicone oil effect on visual electrophysiology in patients 
with retinal detachment

Papachristou A.1,2, Lambraki A.1, Giannakopoulou T.1,2, Plainis S.1, Tsilimbaris M.K.1,2

1Laboratory of Optics and Vision, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece 
2Ophthalmology Department, University Hospital of Heraklion, Heraklion, Greece

Purpose: Silicone oil is a useful material in cases of surgical management of a retinal detachment, used as a 
tamponade to maintain the retina reattached, when it is indicated. It has been reported that silicone oil, when in 
eye, results to reduced electrophysiological responses of retinal cells, which may be due to its insulating effect. 
To our knowledge, there does not exist a study that incorporates VEPs in together with full field ERGs, when it 
comes to evaluation of silicon oil on visual electrophysiology. The purpose of this study was to investigate the 
hypothesis that silicone oil causes insulation effects on photoreceptors and other retinal cells, by affecting their 
responses on visual electrophysiology

Methods: Electrophysiological responses to a flash stimulus were recorded using full-field electroretinography 
(ERG) and visual evoked potentials (VEP).  Recordings were performed in 9 patients, with an average age of 
63±12 years before (1-2 days) and after (2-3 weeks) the removal of silicone oil in both the study eye and the 
other eye, which served as control. Flash ERG recordings were performed in photopic and scotopic conditions, 
while flash VEP recordings in photopic conditions, using the ISCEV standard protocol and the Primus 2.5 system 
(Tomey, Germany). Surgery for retinal detachment and subsequent silicon oil removal was performed in the 
Ophthalmology Clinic, University Hospital of Heraklion, Crete, Greece.

Results: Statistically significant differences were found in the amplitudes of the ERG responses in the study 
eye before and after removal of the silicone oil in all conditions tested, while this was not observed in the other 
eye. More specifically, in photopic conditions, the mean ratio (after/before) of the flash ERG response for the 
control eye was 1.1 ± 0.4, while for the study eye was 2.8 ± 1.4 (p=0.003). Moreover, the mean ratio of ERG flicker 
response was 0.9 ± 0.3 and 2.9 ± 2.5 for the control and study eye, respectively (p = 0.03). In scotopic conditions, 
the mean ratio for the strong flash ERG responses before were 1.1±0.6 for the control eye and 1.8±0.7  for the 
study eye (p = 0.038), while the corresponding values for the dim flash were 1.2±0.6 and 5.7±4.1 (p = 0.005). 
In contrary, no significant differences were observed for the amplitude and latency time of flash VEP response 
before and after silicone removal both for the control and the study eyes: the ratio in P100 amplitude before 
and after silicone removal was 1.0±0.2 for the control eye and 1.2±0.6 for the study eye, (p = 0.965), while the 
difference in P100 latency was 3.1±4.1 s and 3.9±3.9 s respectively (p = 0.985). 

Conclusions: The present study demonstrates that silicone oil causes a reduction in flash responses that 
originate from retinal cells (full field ERG) while not affecting the responses recorded by the flash VEP.  The 
photoreceptors seem to recover after silicone oil removal. When it comes to evaluating the retinal function with 
visual electrophysiology, results in eyes filled with silicone oil are not reliable, and those ERGs should not be 
considered  representative of the photoreceptors’ function. In contrast VEPs, are not affected by the means of 
the endotamponade. 
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Προφορικές ΑνΑκοινώςέις 4

Α17

Η χρήση της βαριάς σιλικόνης σε κατώτερες αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς 
με παραγωγική υαλοαμφιβληστροειδοπάθεια (ΠΥΑ)

Παπαβασιλείου Ευαγγελία 
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Ο Άγιος Δημήτριος’

ΣΚΟΠΟΣ: Η βαριά σιλικόνη είναι μια μέθοδος επιπωματισμού μακράς διαρκείας. Λόγω του ότι είναι ''βαρύτερη'' 
από το νερό, έχει χρήση σε αποκολλήσεις με ρωγμές του κατώτερου αμφιβληστροειδούς.

Η ΠΥΑ έχει επίσης μια προτίμηση στον κατώτερο αμφιβληστροειδή, λόγω της βαρύτητας. 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.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: 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 και έγινε ρετινοτομή ή κατώτερη 
ρετινεκτομή. 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 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.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 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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Α18

Reading performance revisited using eye fixation analysis: reading aloud or silent?
Plainis S.1, Ktistakis E.1, Gleni A.1, Simos P., Tsilimbaris M.K.1,2

1Laboratory of Optics and Vision, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece
2Ophthalmology Department, University Hospital of Heraklion, Heraklion, Greece

3Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology-Hellas, Heraklion, Greece

AIM: Reading is of fundamental importance in modern culture and it forms a strong predictor of vision-related 
quality of life since many activities of daily living rely on its function. Although a number of standardized reading 
texts are available nowadays, reading performance measures are not yet fully implemented in the clinical 
practice, because of their significant test-retest and inter-individual variability, as a result of the high influence 
of cognitive factors. The objective of this work is to present a new method based on eye movement analysis 
which can improve reading speed variability in silent reading.

METHODS: The reading performance of nineteen volunteers (average age 27 yrs, range: 22-36 yrs) was evaluated 
using two IReST texts of 0.4 logMAR print size at 40cm distance. First, participants read the texts aloud and 
as fast as they could. Second, participants read the texts silently while their eye movements were monitored 
using an infrared eye-tracker. Data analysis included computation of reading speed, the number of fixations 
per word, fixation duration, and percentage of regressions. Frequency distributions of fixations durations were 
further analysed with an ex-Gaussian fitting, a convolution of a normal and exponential distribution, with μ and τ 
parameters characterizing its location and shape, respectively.

RESULTS: Average reading speed was 204 (±17) and 229 (±45) wpm for the aloud and the silent reading 
respectively (p=0.012). The repeatability coefficient (2*SD) was better in the aloud (27 wpm) compared to the 
silent (47 wpm) condition. In the silent condition, average number of forward fixations was 0.90 (±0.10) fpw, and 
the repeatability coefficient 0.14 fpw. Average fixation duration was 200ms (±20) and the repeatability coefficient 
21ms. Average percentage of regressions was 14.0% (±6.1) and the repeatability coefficient 6.9%. Reading speed 
was significantly correlated to the number of fixations (r=-0.83) and fixation duration (r=-0.75).

CONCLUSIONS: Most of the variability in silent reading speed derives from the number of fixations, which is known 
to depend on cognitive factors. Reading speed variability is better in aloud compared to silent / comprehensive 
reading, but does not reflect real conditions, while is limited by articulation speed. Repeatability in silent reading 
is significantly improved using fixation-based analysis, resulting in a more reliable outcome of reading behaviour.
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Α19

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική πολύτροπος απεικόνιση με OCT αγγειογραφία  
και Μικροπεριμετρία σε ασθενείς με οπή ωχράς κηλίδας

Τσιαμπαλής Αλέξανδρος1, Γεωργάλας Ηλίας2, Τσιρώνη Ευαγγελή1, Ανδρούδη Σοφία1

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Λάρισας
2Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλνική ΓΝΑ Γεννηματάς

Σκοπός: Να μελετηθούν οι ανατομικές και λειτουργικές μεταβολές των οφθαλμών με οπή ωχράς κηλίδος ολικού 
πάχους (προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά) με την βοήθεια πολύτροπου απεικόνισης και ιδιαίτερα με την χρήση 
OCT-Αγγειογραφίας και Μικροπεριμετρίας.

Υλικό και Μέθοδος: 21 ασθενείς με ιδιοπαθή οπή ωχράς κηλίδας ολικού πάχους. Οι ασθενείς αυτοί υπεβλήθησαν 
σε επέμβαση υαλοειδεκτομής με αφαίρεση της έσω αφοριστικής μεμβράνης και χρήση μίγματος αερίου σε 
αραίωση.Προεγχειρητικά οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε  πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο ο οποίος περιλάμβανε  
και την χρήση OCT αγγειογραφίας και Μικροπεριμετρίας, ενώ ο ίδιος έλεγχος έγινε σε όλους τους ασθενείς και 
μετεγχειρητικά, ενώ σε όλους τους ασθενείς εξετάσθηκε και ο έτερος οφθαλμός (σαν μάρτυρας). Με αυτό τον τρόπο 
προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις ανατομικές αλλαγές στο εύρος της αναγγείου ζώνη, στην μέση περιβοθρική 
αγγειακή πυκνότητα και να τις συσχετίσουμε με τα αποτελέσματα της Μικροπεριμετρίας ως μέσο ποσοτικοποίησης 
της λειτουργικότητας της ωχράς.

Αποτελέσματα: Σημαντική βελτίωση στην Μικροπεριμετρία των πασχόντων οφθαλμών μετά το χειρουργείο, 
βελτίωση της οπτικής οξύτητας ενώ στις ανατομικές μεταβολές παρατηρήθηκε μείωση της περιβοθρικής αγειακής 
πυκνότητας και διεύρυνση της αναγγείου ζώνης.

Συμπεράσματα: Η OCT αγγειογραφία και η Μικροπεριμετρία αποτελούν σημαντικότατα βοηθήματα στην μελέτη 
των οπών ωχράς κηλίδας ολικού πάχους και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του προεγχειρητικού 
ελέγχου όταν αυτά είναι διαθέσιμα.
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Α20

Inverted ILM flap technique σε περιστατικό με μεγάλη οπή ωχράς ολικού πάχους
Τσιαμπαλής Αλέξανδρος1, Χαδουλός Νικόλαος1, Ανδρούδη Σοφία1

1Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Λάρισας

Σκοπός: Να περιγράψουμε και να αξιολογήσουμε την χρησιμότητα της τεχνικής ανεστραμμένης έσω αφοριστικής 
μεμβράνης σε περιστατικά με μεγάλη οπή ωχράς κηλίδας ολικού πάχους.

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 67 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας αιτιώμενη 
θάμβος όρασης στον δεξιό οφθαλμό από εξαμήνου. Το ιατρικό και οφθαλμολογικό ιστορικό ήταν ελεύθερα πλην 
της επέμβασης φακοθρυψίας από έτους. Κατά την βυθοπσκόπηση διαπιστώθηκε  ευμεγέθης οπή ωχράς κηλίδας 
ολικού πάχους με ελάχιστη διάμετρο μεγαλύτερη των 1000 μm. Λόγω της ιδιαιτερότητας της επιλέχθηκε να 
χρησιμοποιηθεί η τεχνική του inverted ILM flap. Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε πλήρης σύγκλειση της οπής. 
Προκειμένου να διερευνηθεί και η λειτουργική αποκατάσταση, η ασθενής υποβλήθηκε σε μικροπεριμετρία 
προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Η τεχνική ανεστραμμένου κρημνού της έσω αφοριστική μεμβράνης είναι  μια πολλά υποσχόμενη 
τεχνική για την σύγκλειση οπών ωχράς  με μεγάλη διάμετρο, αλλά απαιτείται σωστή παρακολούθηση με την χρήση 
μικροπεριμετρίας για την ανάδειξη του λειτουργικού οφέλους για τον ασθενή.
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Α21

Παρουσίαση περιστατικού ενδογενούς μυκητιασικής ενδοφθαλμίτιδας άμφω 
και αντιμετώπιση

Στύλλας Φωτεινός, Γιαννουκάκη Αικατερίνη, Γιαννόπουλος Θεόδωρος, Δέρβενης Νικόλαος, 
Τοπούζης Φώτιος

Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ- Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της 
θεραπείας σε ασθενή με ενδογενή μυκητιασική ενδοφθαλμίτιδα άμφω.

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής άρρεν 69 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ αιτιώμενος μείωση της όρασης άμφω. Ο 
ασθενής ανέφερε από το ατομίκο ιστορικό του  ουρολοίμωξη με συνοδό πυελονεφρίτιδα προ 5 μηνών όπου κατά 
την νοσηλεία του διαγνώστηκε με μυκηταιμία από Candida. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε πολύ χαμηλή 
οπτική οξύτητα στον ΔΟ: ΑΚΧ με αντίδραση προσθίου θαλάμου (+++),οπίσθιες συνέχειες και καταρράκτη. Στον ΑΡΟ 
η οπτική οξύτητα ήταν καλή με 77 γράμματα κατά  ETDRS, έμφακος με ήπια  αντίδραση ΠΘ(+). Κατά την βυθοσκόπηση 
στον ΑΡΟ παρατηρήθηκε μια τυπική εικόνα ενδογενούς καντιντίασης με προαμφιβληστροειδικές λευκωπές εστίες 
πλησίον της ωχράς και υαλίτιδα(+). Στον ΔΟ δεν ήταν δυνατή η βυθοσκόπηση οπότε διενεργήθηκε υπερηχογραφία 
B-Scan η οποία δεν απεικόνισε αποκόλληση αμφιβληστροείδους παρά μόνο έντονη υαλίτιδα(+++).Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση σε πρώτη φάση περιλάμβανε 2 ενδουαλοειδίκες εγχύσεις φλουκοναζόλης 100μg/0,1ml στον ΔΟ 
με απόσταση τεσσάρων ημερών και ταυτόχρονη έναρξη συστηματικής αγωγής με 800mg δόση φόρτισης και στην 
συνέχεια 600mg την ημέρα για 2 εβδομάδες η οποία δεν συνετέλεσε σε κλινική βελτίωση. Ακολούθησε χειρουργείο 
pars plana υαλοειδεκτομής με φακοθρυψία. Η οπτική οξύτητα ένα μήνα μετά την υαλοειδεκτομή είναι στον ΔΟ 65 
γράμματα με διόρθωση κατά ETDRS και στον ΑΡΟ 80 γράμματα με διορθωση, χωρίς αντίδραση ΠΘ άμφω και χωρίς 
εικόνα υαλίτιδας άμφω. Ο ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει συστηματική αγωγή χαμηλότερης δόσης με  300mg 
φλουκοναζόλης.

Συμπέρασμα: Η Candida μπορεί να εισέλθει στον οφθαλμό είτε μέσω ενός τραύματος, χειρουργείου  ή λόγω 
ενδογενούς λοίμωξης. Έχει παρατηρηθεί ότι στο ένα τρίτο των ασθενών με μη θεραπευμένη καντινταιμία θα 
αναπτυχθεί οφθαλμική προσβολή. Η μυκητιασική ενδοφθαλμίτιδα απαίτει επιθετική θεραπευτική αγωγή με 
μακροχρόνια συστηματική θεραπεία,χειρουργική αντιμετώπιση και στενή συνεργασία με λοιμωξιολόγους για την 
ορθότερη αντιμετώπιση της καντινταιμίας.
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Α22

Επηρεάζει το φύλο την ενδοφθάλμια πίεση και την οπτική οξύτητα μετά την έγχυση 
του παράγοντα OzurdexTM; Μια αναδρομική μελέτη

Βλάχου Ελένη1, Βαλάκος Γεώργιος1, Τσαλδάρη Νικολέτα1, Ράσογλου Αχιλλέας1,  
Abuhamdan Hasan1, Δολμά Χαρίκλεια2, Παπαβασιλείου Ευαγγελία3 

1Ειδικευόμενη/ος Οφθαλμολογίας, 
2Νοσηλεύτρια ΤΕ, Επιμελήτρια Α’

Οφθαλμολογική κλινική, ΓΝΘ ‘Ο Άγιος Δημήτριος’

Σκοπός: Να προσδιοριστεί αν και με ποιον τρόπο το φύλο επηρεάζει  την ενδοφθάλμια πίεση(ΕΟΠ), την οπτική 
οξύτητα και τον αριθμό των εγχύσεων μετά την έγχυση του παράγοντα Ozurdex σε ασθενείς με διαβητικό, κυστικό 
ή μετά από απόφραξη φλέβας οίδημα της ωχράς.

Υλικό & μέθοδος: 30 ασθενείς έλαβαν το εμφύτευμα Ozurdex και παρακολουθήθηκαν τα τελευταία δυο έτη 
στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου μας. Καταγράφεται το φύλο, η μεταβολή της ΕΟΠ, η διαφορά στην 
οπτική οξύτητα και ο αριθμός των εγχύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Όλοι οι ασθενείς είχαν οίδημα διαβητικής 
αιτιολογίας εκτός από 3 με κυστικό και 2 με οίδημα από απόφραξη φλέβας. Σε ασθενείς με εγχύσεις Ozurdex 
άμφω, μελετήθηκε ο ένας οφθαλμός μόνο.

Αποτελέσματα: Από τους 30 ασθενείς, οι 18 ήταν γυναίκες και οι 12 άνδρες. Στη μεταβολή της IOP  η διάμεση τιμή 
ήταν 1 mmHg και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Cl 95% 0,18). Στην οπτική οξύτητα η διάμεση τιμή ήταν 0 και το 
Cl 95% 1,15. Στον αριθμό των εγχύσεων η διάμεση τιμή ήταν 2 και το Cl 95% 0,41. H αύξηση της ΕΟΠ παρουσιάζει 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το φύλο (p=0.039), καθώς στους άνδρες η ΕΟΠ αυξάνεται κατά 2.91 
mmHg έναντι 0.6 mmHg στις γυναίκες. Επίσης ο αριθμός των εγχύσεων έδειξε στατιστικά σημαντική μεταβολή 
(ρ=0.013) στα 2 φύλα, με 2.66 εγχύσεις στους άνδρες έναντι 1.66 εγχύσεων στις γυναίκες. Τέλος η οπτική οξύτητα 
έδειξε μη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (ρ=0.291).

Συμπεράσματα: Φαίνεται πως οι γυναίκες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά μικρότερη αύξηση της ΕΟΠ, ενώ 
χρειάζονται και λιγότερες ενέσεις από τους άνδρες. Αυτό υποδεικνύει πως το αρσενικό φύλο είναι παράγοντας 
κινδύνου στη θεραπεία με Οzurdex, κάτι που επαληθεύεται και από τη βιβλιογραφία. Επομένως το αρσενικό φύλο 
χρειάζεται στενότερη παρακολούθηση και προσοχή στην εν λόγω θεραπεία.
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Α23

OCT Biomarkers (Βιοδείκτες) σε ελκτικές ωχροπάθειες  
(επιωχρική μεμβράνη, υαλοωχρική έλξη, οπή ωχράς κηλίδας)

Χατζηζήσης Ευάγγελος
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) έχει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση ελκτικών παθήσεων της ωχράς 
κηλίδας, στις οποίες συγκαταλέγονται η ιδιοπαθής επιωχρική μεμβράνη, η υαλοωχρική έλξη και η οπή ωχράς (ολικού 
και μη ολικού πάχους). Οι OCT βιοδείκτες στις παραπάνω παθήσεις μπορούν πλέον να περιγραφούν για όλα σχεδόν 
τα στρώματα του αμφιβληστροειδούς. Διακρίνουμε στους βιοδείκτες προγνωστικούς παράγοντες (prognostic 
factors), που καθορίζουν τη (φυσική) πορεία μιας νόσου, και προγνωστικούς παράγοντες (predictive factors), οι 
οποίοι δίνουν στοιχεία εάν μια συγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση θα οδηγήσει σε ευνοϊκό αποτέλεσμα. Ως 
εκ τούτου, οι βιοδείκτες OCT είναι πολύ χρήσιμοι, αν όχι απαραίτητοι, στην παροχή συμβουλών σε ασθενείς με 
ελκτική ωχρoπάθεια. Δεν υποστηρίζουν μόνο την αξιολόγηση της πιθανής αυθόρμητης πορείας της νόσου, αλλά 
και την εκτίμηση του επείγοντος μιας χειρουργικής επέμβασης και είναι σημαντικοί ως μέρος του μετεγχειρητικού 
ελέγχου και του λειτουργικού αποτελέσματος. Με αυτή την επισκόπηση θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τους OCT 
βιοδείκτες στις παραπάνω παθήσεις.
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Α24

Αμφοτερόπλευρη οπτική νευρίτιδα σχετιζόμενη με τη νόσο covid 19
Καρρά Π., Αναγνωστοπούλου Σ., Μηνίτσιος Α., Καλόγηρος Δ., Μπασλή Ε., Δασκάλου Α.,  

Δημερά Β., Σπαθή Ε.
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, Ελλάδα

ΣΚΟΠΟΣ: Αναφορά περιστατικού αμφοτερόπλευρης οπτικής νευρίτιδας σχετιζόμενης με covid 19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ‘Αρρεν Ασθενής 75ετων προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της 
Οφθαλμολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  λόγω αιφνίδιας απώλειας όρασης και συνοδού 
κεφαλαλγίας από τριήμερου. Ο ασθενής νόσησε από covid 19 δέκα ημέρες πριν την προσέλευση του στα επείγοντα. 
Η οπτική οξύτητα του ασθενούς ήταν 2/10 στον δεξιό οφθαλμό και μη αντίληψη φωτός στον αριστερό οφθαλμό. 
Κατά τη βιομικροσκόπηση παρατηρήθηκε πυρηνικός καταρράκτης άμφω ενώ η βυθοσκόπηση δεν ανέδειξε 
παθολογικά ευρήματα. Στάλθηκαν αιματολογικές εξετάσεις και διενεργήθηκαν  αξονική εγκεφάλου, μαγνητική 
αγγειογραφία εγκεφάλου  και βιοψία κροταφικής αρτηρίας που δεν ανέδειξαν κάποια παθολογία. Στον επανέλεγχο 
δυο εικοσιτετράωρα μετά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μη αντίληψη φωτός και στον δεξιό οφθαλμό, μη 
αντιδρώσες κόρες και  φυσιολογικά βυθοσκοπικά ευρήματα. ‘Έγινε έναρξη αγωγής 1g/d μεθυλπρεδνιζολόνη 
ενδοφλέβια για τρεις ημέρες  και ακολούθως από του στόματός χορήγηση με σταδιακή μείωση της δόσης. Κατά 
τον επανέλεγχο, τρεις ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής η οπτική οξύτητα ανήλθε στα 5/10 αμφοτερόπλευρα με 
σημαντική διαταραχή στη χρωματική αντίληψη. Κατά τον τελευταίο επανέλεγχο έναν μήνα μετά η οπτική οξύτητα 
του δεξιού οφθαλμού είναι 8/10 και του αριστερού 7/10, ενώ παραμένει η διαταραχή στη χρωματική αντίληψη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η οπτική νευρίτιδα μετά από νόσηση με covid 19 αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή της νόσου 
η οποία έχει πρόσφατα περιγράφει και στην βιβλιογραφία. Η ανωτέρω πάθηση πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
διαφοροδιαγνωστική σκέψη του οφθαλμιάτρου λόγω των νέων επιδημιολογικών συνθήκων που βιώνουμε. 
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Α25

Peripapillary changes of Retinal Nerve Fiber Layer after a successful surgery 
for rhegmatogenous retinal detachment

Vlachou Anastasia1, Stavrakakis Anastasios1, Tsoka Pavlina2, Tsilimbaris Miltiadis1,2

1University Hospital of Heraklion,  Ophthalmology Clinic,  Crete,
2Laboratory of Vision & Optics,  University of Crete,  Heraklion

Purpose: To investigate possible changes in peripapillary retinal nerve fibre layer (RNFL) after successful 
surgery for rhegmatogenous retinal detachment (RRD). 

Methods: Forty eyes, which underwent surgery for primary RRD, were included in the study. Successful surgery 
was performed either by pars plana vitrectomy, retinopexy and SF6 gas tamponade or pneumatic retinopexy. 
Exclusion criteria were known conditions that can cause changes to the RNFL (e.g. history of glaucoma) or surgery 
that demanded extensive manipulations. Spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) was used for 
the measurement of the peripapillary RNFL. Values calculated by the device in 6 peripapillary sectors were 
used. Pre-operative measurements and at 1, 3 and 6 months’ time post-operative were compared. Control eye 
was the fellow eye at each time point. Demographic and clinical characteristics of patients were also recorded. 
Eighteen patients have completed the 6 month follow up.

Results: 18 patients have completed the six month follow up and were compared. Initially, the peripapillary RNFL 
values of the 18 affected (detached) eyes were measured in each follow up (at 1, 3 and 6-month post operatively). 
Only segments that are corresponding to the detached area were compared.  Statistically significant changes 
were noticed in 15 eyes at least in one segment related to the detached area. Out of these, 5 eyes had statistically 
significant change in all RNFL segments corresponding to the detached area and 10 eyes at least in one segment. 
Analysis was performed with one-way Anova and post-huc Tukey test. Finally, RNFL segments related to the 
detached retina were compared in each follow up between the two eyes. 14 out of 18 eyes showed statistically 
significant difference in each follow up, 2 had no significant difference and 2 had statistical differences only in 
some time points. Two-tailed T-test was used for the analysis.

Conclusion: The peripapillary RNFL values in the segments related to the detached retina seem to be affected 
over time despite successful retinal detachment repair. 

Keywords: Peripapillary; RNFL; RRD; Changes; …



ΜΕΓΑΡΟ Αθήνα  27-29. 01. 2022  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ17o  
ΥΑΛΟΕI∆ΟΥΣ - 
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΥΣ

28ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α26

Correlation of Visual Acuity with anatomical characteristics in Neovascular  
Age-Related Macular Degeneration

Dimitra Mitsiou1, Styliani Stamelou1, Konstantina Andrianopoulou1, Dimitrios Papantoniou1, 
Aliki Liaska1

1Department of Ophthalmology, General Hospital of Lamia, LAMIA, GREECE

Correlation of Visual Acuity with anatomical characteristics in Neovascular Age-Related Macular Degeneration

Purpose: to identify potential anatomic characteristics that may correlate with baseline visual acuity and predict 
visual outcomes after treatment. Although initially predominantly examination or angiographically based, the 
expanded role of OCT has meant that many of these factors are now predominantly assessed via OCT imaging.  
Factors can be predictive from baseline or during treatment.

Patients: cross sectional study of 42 patients. Data recorded were Age, Gender, Lesion Type and Lesion Size, 
Lesion location (Subfoveal or Juxtafoveal), Retinal Thickness, Retinal Exudation – Intraretinal Fluid (IRF), 
Subretinal Fluid (SRF) and Subretinal Hyperreflective Material (SHRM), Pigment Epithelial Detachments, RPE 
Atrophy, Hemorrhage and Subretinal Fibrosis

Results: in addition to the known characteristics of lesion type and lesion size, retinal exudation, pigment 
Epithelial Detachments, RPE atrophy and subretinal fibrosis, lesion location emerged as a significant predicting 
factor of both base line visual acuity and response to treatment. 

Conclusions: the strong associations seen for VA, age and lesion size suggests that early detection and timely 
management is required to achieve optimal visual outcomes. Identifying predictive factors to develop models 
which identify non-responders could trigger the earlier consideration of alternative treatment routes such as the 
switching of anti-VEGF drugs or additional therapy.
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Α27

Ο ρόλος της παρουσίας υπολειμματικού φλοιώδους υαλοειδούς στην ανάπτυξη 
παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας

Βαρτσάκης Γεώργιος FRCOphth, FEBO, FICO, MRCSI(Ophth)
Ophthalmology Department, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden

Σκοπός: Η παραγωγική υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια (proliferative vitreoretinopathy, PVR) αποτελεί τη 
συχνότερη αιτία αποτυχίας της χειρουργικής αποκατάστασης της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς (retinal 
detachment, RD) με εκτιμώμενη επίπτωση μεταξύ 5-10%. Το σύνολο των παραγόντων κινδύνου φαίνεται να 
συσχετίζεται με την απελευθέρωση κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου καθώς και φλεγμονωδών κυττάρων 
εντός της υαλοειδικής κοιλότητας. Επιπλέον, παρατηρείται η διάσπαση του αιματο-οφθαλμικού φραγμού και κατά 
συνέπεια η διάχυση προφλεγμονωδών κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων. Ο ρόλος τυχόν υπολειμματικού 
υαλοειδικού ιστού παραμένει λιγότερο σαφής.

Μεθοδολογία: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχεδιάστηκε με σκοπό να μελετήσει το ρόλο του φλοιώδους 
υαλοειδούς και της οπίσθιας υαλοειδικής μεμβράνης στην ανάπτυξη  της  PVR, και συγκεκριμένα της παρουσίας 
υπολειμμάτων αυτών επί του αμφιβληστροειδούς, είτε μετά από υαλοειδεκτομή είτε συνέπεια αυτόματης οπίσθιας  
αποκόλλησης υαλοειδούς (posterior vitreous detachment, PVD).

Αποτελέσματα: Η οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς επί εδάφους βιτρεόσχισης μπορεί να οδηγήσει στην παραμονή 
υπολειμμάτων φλοιώδους υαλοειδούς τόσο επί του περιφερικού αμφιβληστροειδούς όσο και κεντρικά, στην 
περιοχή του οπισθίου πόλου, πιθανότατα ανεξαρτήτως αξονικού μήκους. Οι μάζες αυτές με τη σειρά τους, φαίνεται 
να δρουν ως δομικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη ινώδους ιστού και μεμβρανών ενώ η παρουσία υαλοκυττάρων 
συντελεί στη φλεγμονώδη απόκριση.  

Συμπεράσματα: Η πλήρης αφαίρεση του υαλοειδούς κατά την εκτέλεση βιτρεκτομής για την αποκατάσταση 
αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς αποτελεί πάγια αρχή και επιδιώκεται πάντα στο μέτρο του δυνατού, δίνοντας 
έμφαση στην οπίσθια υαλοειδική μεμβράνη και το shaving στη βάση του υαλοειδούς. Ωστόσο υπολείμματα 
φλοιώδους υαλοειδούς μπορεί να παραμένουν επί της έσω αφοριστικής μεμβράνης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο 
ανάπτυξης παραγωγικής υαλοειδοαμφιβληστροειδοπάθειας και επαναποκόλλησης, με πιθανότατα πτωχότερα 
αποτελέσματα τόσο ανατομικά όσο και λειτουργικά. Για την εξάλειψη του παράγοντα αυτού κινδύνου συνίσταται 
η σχολαστική αφαίρεση του φλοιώδους υαλοειδούς ύστερα από χρώση με triamcinolone acetonide, ιδιαίτερα σε 
οφθαλμούς οπού η πιθανότητα ανάπτυξης PVR είναι αυξημένη.
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Προφορικές ΑνΑκοινώςέις 6

Α28

Παρουσίαση περιστατικών με ενδοφθαλμίτιδα μετά από ενδοϋαλοεδική έγχυση 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα: 14 χρόνια εμπειρίας και σύντομη ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας
Περεντέ Ασλή, Μικροπούλου Αθανασία-Μαρία, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη-Κανέλλα, 

Αναστασιάδης Γεώργιος, Φωτιάδης Ιωάννης, Ντόντη Παναγιώτα, Ξανθοπούλου Νίκη-Ιωάννα, 
Περεντέ Ιρφάν, Λαμπίρης Γεώργιος, Δαρδαμπούνης Δούκας

Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Παρουσίαση τριών περιστατικών με ενδοφθαλμίτιδα μετά από ενδοϋαλοεδική έγχυση αντιαγγειογενετικού 
παράγοντα και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Υλικό και Μέθοδος: Για τους σκοπούς της εργασίας αναζητήθηκε ο συνολικός αριθμός των ενδοϋαλοειδικών 
εγχύσεων από τα μητρώα του σηπτικού χειρουργείου του ΠΓΝΑ από το 2007 έως το 2021. Εξετάστηκαν οι φάκελοι 
των τριών περιστατικών ενδοφθαλμίτιδας που παρουσιάστηκαν στο διάστημα αναφοράς. Ακολούθησε σύντομη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην διεθνή βάση δεδομένων PUBMED.

Αποτελέσματα: Σε 14072 ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (6817 Aflibercept, 6981 Ranibizumab, 274 Pegaptanib) 
παρουσιάστηκαν τρείς περιπτώσεις με ενδοφθαλμίτιδα, δύο μετά από έγχυση Ranibizumab και μία μετά από 
έγχυση Aflibercept. Ο μέσος χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων ήταν 32 ώρες μετά την έγχυση. Όλοι οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε μία ενδοϋαλοειδική έγχυση βανκομυκίνης (1 mg/0,1ml) και κεφταζιδίμης (2,25 mg/0,1ml) εντός 
24 ωρών από την προσέλευση. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν επίσης τόσο σε τοπική όσο και συστηματική φαρμακευτική 
αγωγή ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα. Όλοι οι ασθενείς ανέκτησαν την αρχική τους οπτική οξύτητα. 

Συμπεράσματα: Η αναφερόμενη συχνότητα της ενδοφθαλμίτιδας μετά από ενδοϋαλοεδική έγχυση 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα ποικίλλει μεταξύ των μελετών και κυμαίνεται από 0,019% έως 0,09%. Η σωστή 
θεραπευτική προσέγγιση παραμένει αδιευκρίνιστη λόγω του περιορισμένου αριθμού των περιγραφέντων 
περιστατικών στη διεθνή βιβλιογραφία.
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Α29

Studying the genetic basis of inherited retinal diseases (IRDs) in Greece: 
preliminary results

Panagiotou Evangelia1, Nikopoulos Konstantinos2, Cancellieri Francesca3,4, Kozeis Nikolaos5, 
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Aim: The aim of our ongoing study is to clinically characterise Greek patients with inherited retinal diseases 
(IRDs) and determine the genetic landscape of IRDs in the Greek population. 

Material & Methods: This is a prospective cohort study on patients with syndromic and non-syndromic IRDs 
recruited from the 1st Department of Ophthalmology of Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), the Pediatric 
Eye Center of Greece and private practices. After a comprehensive ophthalmological examination and imaging, 
DNA samples underwent Whole Exome Sequencing. Variants identified were subsequently confirmed by Sanger 
sequencing and segregation analyses where possible. 

Results: To date, 171 individuals from 68 families have been included in the study. The patients’ mean age was 26 
years (range 1.5 – 72), while 40% of the affected individuals were pediatric. The most common clinical diagnoses 
included retinitis pigmentosa, Stargardt disease, achromatopsia and Usher syndrome. So far, 40 families have 
been genetically analysed. Disease-causing variants were found in 24 families achieving a mutation detection 
rate of 60%. In total, 39 pathogenic variants were identified, 10 of which were novel (26%). The most recurrently 
mutated genes were USH2A, ABCA4 and RS1. The genetic analysis of the remaining families as well as the 
recruitment of new subjects is ongoing. Phenotyping of patients will be longitudinal and genotype-phenotype 
correlations will be explored.

Conclusions: Our preliminary results are largely consistent with the literature in other populations. This is 
the first systematic study aimed at unravelling the complete phenotypic and genotypic spectrum of IRDs in the 
Greek population with the use of Next Generation Sequencing in a large IRD cohort. Our results have important 
implications for genetic diagnosis and counselling and future therapeutic options for Greek patients with IRDs.
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Υποωχρική αιμορραγία λόγω υγρής AMD. Μια οικογενειακή υπόθεση.
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Σκοπός: Παρουσίαση αντιμετώπισης 2 ασθενών με υποωχρική αιμορραγία (submacular hemorrhage - SMH) λόγω 
υγρής AMD. Οι ασθενείς είχαν συγγένεια μεταξύ τους, θείος και ανιψιός.

Παρουσίαση περιστατικού: Ο πρώτος ασθενής ηλικίας 88 ετών (ο θείος) με υγρή AMD, για την οποία είχε λάβει 
συνολικά 9 ενέσεις ranibizumab, προσήλθε με αιφνίδια απώλεια όρασης από 24ώρου στον αριστερό οφθαλμό. Από 
το ιστορικό του αναφερόταν ΣΝ και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, με χρήση αντιπηκτικής αγωγής με sintrom. 
Η οπτική οξύτητα ήταν μέτρηση δακτύλων προ οφθαλμού ΑΟ. Διαπιστώθηκε μεγάλη υποωχρική αιμορραγία 
ΑΟ.  Έγινε ενδοϋαλοειδική χορήγηση αερίου SF6, t-PA και ranibizumab, με αποτέλεσμα την παρεκτόπιση της 
υποωχρικής αιμορραγίας. Μία εβδομάδα μετά η οπτική οξύτητα του ΑΟ ήταν 2/10. Ο ασθενής έλαβε μία σειρά 3 
ενέσεων ranibizumab. Λόγω της ενδοϋαλοειδικής χρήσης του αερίου SF6 υπήρξε μια ταχύτατη επιδείνωση του 
καταρράκτη, με συνέπεια η όραση του ασθενούς να πέσει μέσα σε λίγες εβδομάδες στα επίπεδα μέτρησης δακτύλων 
στα 2 μέτρα. Έγινε εγχείρηση καταρράκτη στον ΑΟ και η οπτική οξύτητα ανέβηκε στα 6/10 μετά το χειρουργείο.

Ο δεύτερος ασθενής 74 ετών (ο ανιψιός) προσήλθε λόγω έκπτωσης όρασης ΑΟ άνω των 14 ημερών. Ο ασθενής 
έπασχε από στεφανιαία νόσο και λάμβανε αντιπηκτική αγωγή με ακετυλοσαλικυλικό οξύ. Η οπτική οξύτητα ήταν 
μέτρηση δακτύλων στο 1 μέτρο ΑΟ. Στην βυθοσκόπηση διαπιστώθηκε μεγάλη υποωχρική αιμορραγία στον ΑΟ. 
Έγινε απεικονιστικός έλεγχος και τέθηκε η διάγνωση SMH λόγω υγρής AMD. Ο ασθενής έλαβε μια σειρά 3 ενέσεων 
ranibizumab. Η όραση του ασθενούς βελτιώθηκε στα 2/10 ΑΟ με έκκεντρη προσήλωση, η SMH απορροφήθηκε σε 
διάστημα 3 μηνών και σχηματίστηκε ουλή περίπου 1 θηλαίας διαμέτρου στην ωχρά, με συνύπαρξη εξιδρωμάτων. 
Η θεραπεία συνεχίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο treat and extend με aflibercept στο οποίο είχε καλύτερη 
ανταπόκριση.

Συμπεράσματα: Η υποωχρική αιμορραγία (SMH) είναι μία πολύ σοβαρή επιπλοκή της υγρής AMD. Προκαλεί 
σοβαρές και μη αναστρέψιμες ουλοποιητικές βλάβες στην ωχρά λόγω της τοξικότητας του σιδήρου που 
απελευθερώνεται, του διηθητικού φραγμού που εμποδίζει τη διάχυση μεταβολιτών και προϊόντων αποδόμησης 
και επίσης λόγω της μηχανικής βλάβης των φωτοϋποδοχέων από τη συστολή του θρόμβου ινικής. Η SMH χωρίς 
θεραπεία έχει φτωχή πρόγνωση λόγω ουλοποίησης της ωχράς με μέση οπτική οξύτητα 20/1600. Η θεραπεία της 
SMH πρέπει να γίνεται σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών για τη διάσωση της ωχράς. Για την αντιμετώπιση 
της SMH έχουν χρησιμοποιηθεί ενδοϋαλοειδικά μόνα ή σε συνδυασμό t-PA, SF6 ή C3F8 και anti-VEGF. Η θεραπεία 
μετά τις 14 ημέρες είναι αμφιλεγόμενη. Στον πρώτο ασθενή με τριπλή θεραπεία (SF6, t-PA και ranibizumab) εντός 
14 ημερών  είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και όραση 6/10.  Στον δεύτερο ασθενή η θεραπεία έγινε μετά 
τις 14 ημέρες. Χορηγήθηκε μια σειρά 3 ενέσεων ranibizumab.  Υπήρξε μικρότερη βελτίωση με όραση 2/10 με 
έκκεντρη προσήλωση. Η οπτική οξύτητα όμως ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη αν είχε αφεθεί χωρίς θεραπεία. 
Εξατομικευμένα ο θεράπων ιατρός μπορεί να αποφασίσει αν θα θεραπεύσει ή όχι μία SMH άνω των 14 ημερών.
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The Value of Optical Coherence Tomography Angiography Metrics 
as Potential Biomarkers for Neurodegenerative diseases
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Evangelia Gkaragkani1, Anna Nina Dimitropoulou1, Marios Katsimpras1, Aristotelis Karamaounas1, 
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Objective: To assess the role of retinal vessels density metrics derived from optical coherence tomography 
angiography (OCTA) as potential biomarkers for neurodegenerative diseases, by summarizing studies assessing 
the associations between OCTA retinal measurements and two of the most common neurodegenerative diseases, 
namely, Alzheimer’s (AD) and Parkinson’s disease (PD). 

Materials and Methods: Studies included in our meta-analyses fulfilled the following criteria: 1) cross-
sectional, case-control or prospective design; 2) studies should provide data of OCTA measurements; 3) OCTA 
was used and data from the measurements was reported as mean or mean difference and standard deviation; 
4) the diagnosis of AD and PD in participants was based on established diagnostic systems; 5) AD patients were 
recruited in addition to controls ; 6) sample size of the study was >10. We performed a literature search for 
eligible studies on MEDLINE and EMBASE and adopted a two-step screening process. We used the Hartung-
Knapp-Sidik-Jonkman random-effects method (1) to combine study-specific SMD in pooled effect estimates.

Results: We identified ten eligible studies on the associations between OCTA measurements and AD (248 AD 
patients and 362 healthy participants) and nine studies on the associations between OCTA measurements and 
PD (249 PD patients and 370 controls), all of which were cross-sectional studies. In both meta-analyses we 
found that neurodegenerative diseases are significantly associated with decreased retinal microvascular density 
(Figure 1). 

Conclusions: Our results support associations of OCTA retinal measurements with both AD and PD, suggesting 
that OCTA could be a potential useful tool in the diagnosis of these neurodegenerative diseases.

References

1. IntHout J, Ioannidis JPA, Borm GF. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is 
straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. BMC Med Res Methodol. 
2014;14(1):25.
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A case of probable Ocular Tuberculosis
Tziola Tatiana, Sekeris Christos, Nikolaos Ziakas
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Purpose: To report a case of retinal vasculitis associated with probable ocular tuberculosis (TB) and to emphasise 
the difficulty in reaching the diagnosis of confirmed intraocular tuberculosis. 

Case presentation: A 56 year old male of Egyptian origin, with no significant past ocular or medical history, 
presents in the emergency department complaining of reduced visual acuity and metamorphopsia in the right 
eye for four days. An examination in the slit lamp revealed panuveitis in the right eye and posterior uveitis in 
the left eye with retinal occlusive vasculitis being the predominant finding in both eyes. A systemic workup was 
performed in order to identify the underlying etiology and despite the fact that the initial chest x ray showed no 
acute findings a positive mantoux reaction suggested the possibility of ocular tuberculosis. After a subsequent 
positive quantiferon test treatment was initiated with anti-TB medication and steroids, with symptomatic 
and anatomical improvement by the patient, whilst more tests in order to further validate the diagnosis of 
Extrapulmonary tuberculosis (EPTB) were carried out. 

Conclusion: In the absence of diagnostic gold standard tests the diagnosis of a confirmed case of intraocular TB 
remains a challenge. Moreover, it can be argued that with the recent rise in migrants’ inflow in the country, rare 
diseases, such as EPTB, that don’t have a high prevalence in the greek territory could be gaining grounds. 
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Ο ρόλος της OCTA σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου
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Σκοπός: Να αξιολογηθεί η συσχέτιση μεταξύ του μορφολογικών και λειτουργικών δεικτών βαρύτητας του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου και της αμφιβληστροειδικής μικροκυκλοφορίας.

Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήσαμε μια προοπτική cross sectional μελέτη για την ανίχνευση συσχέτισης των 
δεικτών της OCTA με καρδιαγγειακούς δείκτες βαρύτητας αγγειακής βλάβης (αριθμός προσβεβλημένων στεφανιαίων 
αγγείων) και λειτουργικότητας του μυοκαρδίου (κλάσμα εξώθησης LVEF) σε ασθενείς με διατοιχωματικό έμφραγμα 
μυοκαρδίου (STEMI).  Χρησιμοποιήθηκε ένα γραμμικό μεικτό μοντέλο τυχαίων σταθερών όρων για να υπολογίστεί 
η συσχέτιση μεταξύ των OCTA δεικτών και αυτών του STEMI.  Μελετήθηκαν 88 ασθενείς που νοσηλευθήκαν για 
έμφραγμα του μυοκαρδίου και οι συγκρίσεις έγιναν μεταξύ ασθενών με διαφορετική βαρύτητα εμφράγματος και με 
ομάδα ελέγχου 77 υγειών ατόμων. Η συλλογή και ανάλυση των αγγειογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
με το ενσωματωμένο λογισμικό του DRI OCT TRiTON Swept Source Optical Coherence Tomography.

Αποτελέσματα: Έγιναν μετρήσεις σε 330 οφθαλμούς από 165 συμμετέχοντες (88 ασθενείς και 77 υγιείς). 
Διαπιστώθκε στατιστικά σημαντική  αρνητικη συσχέτιση μεταξύ του αριθμού προσβαλλόμενων αγγείων και των 
δεικτών αγγειακής πυκνότητας Ειδικότερα η ανάλυση του περιωχρικού τριχοειδικού δακτυλίου (εύρους από 1-3 
mm) για το επιπολής (SCP) και το χοριοτριχοειδικό (Choriocapillaries) δίκτυο, κατέδειξε ισχυρή αρνητική συσχέτιση 
(p<0.001) με τον αριθμό των προσβεβλημένων στεφανιαίων αγγείων, ενώ διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση των 
σπροσβεβλημένων στεφανιαίων με το μέγεθος της FAZ. Αντίστοιχα ευρήματα προέκυψαν και σε σχέση με τη 
λειτουργικότητα του μυοκαρδίου μετά από STEMI, και ποιό συγκεκριμένα σε σχέση με το LVEF. 

Συμπέρασμα: Από τα αποτελέσματα της παραπάνω πιλοτικής μελέτης προκύπτει ότι οι παραχόμενες από το OCTA 
πληροφορίες για τα αμφιβληστροειδικά τριχοειδικά δίκτυα αντανακλούν στη μικροκυκλοφορία του μυοκαρδίου 
σε ασθενείς με STEMI. Η δυνατότητα αυτή του OCTA μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης σε 
καρδιαγγειακούς ασθενείς, καθώς πρόκειται για μια απεικονιστική μέθοδο εύχρηστη,αξιόπιστη και επαναλήψιμη. 
Προκειμένου να αξιολογηθούν με έγκυρο τρόπο οι παραπάνω συσχετίσεις χρειάζονται να πραγματοποιηθούν 
μελέτες κοόρτης με περισσότερους συμμετέχοντες. 
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Παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε ασθενείς με διαβητικό 
πόδι: μια μελέτη μικρής κλίμακας

Κοσσιώρης Αριστομένης1, ΓέρουΑγγελική1

1Εξωτερικά Οφθαλμολογικά Ιατρεία Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κλινικών και βιοχημικών παραγόντων κινδύνου 
της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στους ασθενείς με κίνδυνο για διαβητική εξέλκωση ή με διαβητική 
εξέλκωση.

Υλικό & Μέθοδος: Διεξήχθη συγχρονική μελέτη από τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, σε 
τρεις κλινικές διαβητικού ποδιού γενικών νοσοκομείων και σε μία μονάδα ελκών ειδικού νοσοκομείου, σε μία 
μεγάλη πόλη. Τους συμμετέχοντες, αποτέλεσαν 134 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 ή 2, σε κίνδυνο για διαβητική 
εξέλκωση ή με διαβητική εξέλκωση.

Αποτελέσματα: Από τους συμμετέχοντες, το 67.9% ήταν άνδρες, η μέση ηλικία ήταν τα 64.9±12.2 έτη, και το 85.4% 
διέμενε στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Το 92.3% των ασθενών είχε διαβήτη τύπου 2, το 57.9% σωματική αισθητικοκινητική 
περιφερική νευροπάθεια, το 40.0% περιφερική αρτηριακή νόσο, το 44.8% ενεργή διαβητική εξέλκωση, το 37.5% 
ιστορικό καταρράκτη, ενώ το 40.4% ιστορικό αμφιβληστροειδοπάθειας. Η μονομεταβλητή λογιστική παλινδρομική 
ανάλυση, ήταν σημαντική (P≤.05) για τη σωματική αισθητικοκινητική περιφερική νευροπάθεια (OR 3.94, 95% CI 
1.51-10.27, P=.005), για τη νεφροπάθεια (OR 6.22, 95% CI 1.69-22.87, P=.006), για τον συνδυασμό δισκίων και 
ινσουλίνης (OR 5.54, 95% CI 1.61-19.07, P=.007), και για την ινσουλίνη (OR 3.45, 95% CI 1.15-10.38, P=.028). 
Όσον αφορά στην πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρομική ανάλυση, μόνο ο συνδυασμός δισκίων και ινσουλίνης 
ήταν σημαντικός (OR 10.47, 95% CI 1.25-87.78, P=.030) (Πίνακας 1).

Συμπεράσματα: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, έχει υψηλό επιπολασμό στους ασθενείς σε κίνδυνο για 
διαβητική εξέλκωση ή με διαβητική εξέλκωση.1 Δεδομένου ότι η αντιδιαβητική θεραπεία ξεκινά με δισκία, συνήθως 
με μετφορμίνη, και αργότερα σε περιπτώσεις που τα δισκία δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, η ινσουλίνη προστίθεται 
στο θεραπευτικό σχήμα,2 οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να έχουν επίγνωση της υψηλής πιθανότητας να έχουν 
αμφιβληστροειδοπάθεια οι ασθενείς με εμμένουσα υπεργλυκαιμία και μακροχρόνιο διαβήτη.

1. Serban D, Papanas N, Dascalu AM, Stana D, Nicolae VA, Vancea G, Badiu CD, Tanasescu D, Tudor C, Balasescu SA, Pantea-
Stoian A. Diabetic retinopathy in patients with diabetic foot ulcer: a systematic review. The International Journal of Lower 
Extremity Wounds 2021, 20(2): 98-103.

2. Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς. Αθήνα, 2019
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Πίνακας 1. Μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρομική ανάλυση για την παρουσία παραγόντων 
κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειακαι μεταβλητή δύο κατηγοριών για την παρουσία ή απουσία 
αμφιβληστροειδοπάθειας.

 Μονομεταβλητή ανάλυση Πολυμεταβλητή ανάλυση 

Μεταβλητή OR (95% CI) P OR (95% CI) P  
Τύπος διαβήτη (Τύπος 2) 6.67 (0.16-2.85) 0.58    
Διάρκεια νόσου 1.02 (0.98-1.06) 0.27    
Τύπος θεραπείας      
Καμία/Δισκία Κατηγορία αναφοράς    
Ινσουλίνη 3.45 (1.15-10.38) .028    
Δισκία και ινσουλίνη 5.54 (1.61-19.07) .007 10.47 (1.25-87.78) .030  
Περιφερική αρτηριακή νόσος  
(παρουσία) 1.24 (0.49-3.14) 0.65    
Νεφροπάθεια (παρουσία) 6.22 (1.69-22.87) .006    
Τιμή HbA1c(%) 0.89 (0.63-1.26) 0.51    
Περιφερική νευροπάθεια  
(presence) 3.94 (1.51-10.27) .005    
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Valsalva retinopathy with double ring sign
Kavalaraki Marianna, Kapeleri Chrysoyla-Vasiliki, Kapeleris Ioannis 

Department of Ophthalmology, General Hospital of Nikaia-Piraeus

Aim: To report a case of Valsalva retinopathy presenting with a “double ring’’ sign.

Case Presentation: A 39-year-old male presented to the emergency department complaining of a 3-day history 
of sudden onset of floaters in his left eye, described as a centralized, dark circle blocking his vision, with no 
history of flashing lights or other visual disturbances. The patient does not have a prior medical history and his 
profession involves frequent lifting of heavy objects. BCVA visual acuity was 10/10 in both eyes. Pupils were 
equal, round and reactive to light without RAPD. Ocular motility was full in both eyes. Slit-lamp examination 
of the anterior segment was unremarkable and Goldmann applanation tonometry readings were 14mmHg 
OD, 16mmHg OS. Dilated fundus examination of the left eye revealed vitreous hemorrhage, two pre-retinal 
hemorrhages, consisting of a large dome-shaped sub-internal limiting membrane (sub-ILM) hemorrhage and a 
subhyaloid hemorrhage, overlying the sub-ILM hemorrhage, as well as intraretinal hemorrhages in the posterior 
pole. This finding is known as a “double ring” sign, with the inner ring caused by the sub-ILM and the ‘outer 
ring’ caused by the subhyaloid bleed. Fundus photography, optical coherence tomography (OCT) and B-scan 
ultrasound were used to confirm the above findings, as well as to rule out impending pathologies associated 
with vitreous hemorrhage i.e. retinal tears/detachment. A diagnosis of Valsalva retinopathy was established, 
and follow-up of the patient included dilated fundus examination and B-scan ultrasound every 10 days, as the 
vitreous hemorrhage spontaneously resolved. Blood tests to rule out underlying conditions such as diabetes, 
sickle cell disease, or other blood dyscrasias, were negative.

Conclusions: The “double ring” sign in Valsalva retinopathy consists of an inner and outer ring, which represent the 
demarcation line between the detached and the adherent ILM, and the posterior hyaloid, respectively. In theory, 
blood could initially enter one compartment and percolate through to the other, or enter both compartments 
(sub-ILM and subhyaloid) simultaneously.
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Central Retinal Vein Occlusion caused by a high-pressure Water Jet
Ανδρομάχη Ραπάνου1, Κωνσταντίνος Τυρλής1, Πέγκυ Μπουζίκα1, Prof. Ηλίας Γεωργάλας1

1Α' Πανεπιστημιακή Οφθαλμ. Κλινική ΓΝΑ Γ Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα

Purpose: Retinal Vein occlusion is commonly associated with age - related local and systemic risk factors, such 
as hypertension, hyperlipidaemia, Diabetes Mellitus, Glaucoma and smoking. Rarer causes include thrombophilia, 
inflammatory diseases, myeloproliferative disorders and orbital pathology. In this case report we present an 
interesting case of a 55-year-old patient, with no medical or ophthalmological record, who showed clinical signs 
of Central Retinal Vein Occlusion ( CRVO) in his left eye, after an injury of the latter by a high-pressure Water Jet.

Methods: A 55-year-old otherwise healthy man presented to the Emergency department of the 1st University 
Department of Ophthalmology in general hospital of Athens “G. Gennimatas” complaining of decreased vision in 
his left eye since one day. He mentioned having the previous day an injury on this eye,  caused by a high pressure 
water jet in his work environment – we worked in a car wash company.  After a thorough medical and ocular 
history report had been taken, a complete ocular examination was undertaken with vision acuity ( VA), intraocular 
pressure ( IOP) and anterior and posterior segment evaluation on slit lamp. Optical Coherence Tomography (OCT, 
ΗRA +OCT Spectralis, Heidelberg Engineering), Fundus Photographs ( FP) and Fluorescein Angiography  ( FA) 
were also obtained and analysed. 

Results: The right eye’s examination was within normal range. Vision acuity of the left eye was 2/10 and IOP 
was normal. Apart from a few red blood cells scattered in the aqueous of the anterior chamber and mild corneal 
epithelial defects, the rest examination of the anterior segment was unremarkable. Fundus examination of the left 
eye showed dilated and tortuous retinal veins, numerous flame-shaped haemorrhages in all quadrants and optic 
disc oedema, which all led to the diagnosis of Central Retinal Vein Occlusion. No retinal tears, retinal detachment, 
commotio retinae or vitreous haemorrhage was detected.  OCT highlighted the severe macular oedema  and  
FA confirmed the above clinical signs and diagnosis. All blood tests, cardiovascular examination and Computed 
tomography (CT) of orbits and brain came back as normal. Finally, the patient underwent intravitreal treatment 
with Eylea injections in his left eye for the macular oedema secondary to  CRVO, with subsequent  improvement 
of his clinical signs and VA. 

Conclusions: This otherwise healthy man presented with clinical signs of CRVO in his left eye caused by a direct 
hit of a high-pressure Water Jet in his work environment. As there were no other risk factors detected to have 
caused this clinical condition, we conclude that the Water Jet injury and the force transmitted caused a sudden 
and severe rise of the intraocular pressure in this eye, which resulted in retinal venous pressure and occlusion 
at the site of the optic disc. Our case illustrates one of the many potential dangers of water jet injuries and 
highlights the importance of eye protection in such working sites. Close early follow-up is necessary to watch for 
any signs of IOP abnormalities, retinal ischaemia or retinal breaks and detachment. 
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Η χειρουργική αντιμετώπιση τραυματικού καταρράκτη σε ασθενή με τρώση 
του οπισθίου περιφακίου από ενδοϋαλοειδική ένεση αντι-VEGF παράγοντα 

για υγρού τύπου εκφύλιση της ωχράς κηλίδος
Παπαβασιλείου Ευαγγελία

Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ‘Ο Άγιος Δημήτριος’

ΣΚΟΠΟΣ: Να περιγράψουμε τις ιδιαιτερότητες της επέμβασης τραυματικού καταρράκτη, ο οποίος δημιουργήθηκε 
λόγω τρώσης του οπισθίου περιφακίου από ενδοϋαλοειδική ένεση αντι-VEGF παράγοντα για θεραπεία υγρού 
τύπου εκφύλισης της ωχράς κηλίδος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Άρρεν μεσήλικας ασθενής παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο μας, λόγω πτώσης 
της όρασής του από τραυματικό καταρράκτη, ο οποίος δημιουργήθηκε λόγω τρώσης του οπισθίου περιφακίου 
από τραυματισμό του από ενδοϋαλοειδική ένεση αντι-VEGF παράγοντα για θεραπεία υγρού τύπου εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδος.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση καταρράκτη, χωρίς απώλεια πυρήνα ή φλοιού στο υαλοειδές και χωρίς έξοδο 
υαλοειδούς στον πρόσθιο θάλαμο. Τοποθετήθηκε ενδοφακός τριών τεμαχίων στην αύλακα του κυκλικού με optic 
capture του οπτικού του τμήματος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η καλή προεγχειρητική προετοιμασία, οι σωστοί διεγχειρητικοί χειρισμοί και οι ανάλογες ρυθμίσεις  
του μηχανήματος, συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. 

Ο χειρουργός που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο περιστατικό θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του εναλλακτικούς 
ενδοφακούς, των οποίων η τοποθέτηση εξαρτάται από την επάρκεια ή όχι από το περιφάκιο. 

Το ποσοστό διεγχειρητικών επιπλοκών είναι υψηλό και απαιτεί καλή εμπειρία. Καλό θα ήταν η αντιμετώπισή τους 
να γίνεται από χειρουργό αμφιβληστροειδούς, ώστε να περιορίζεται το ενδεχόμενο επανεπέμβασης. 
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Multimodal imaging of a patient with angioid streaks complicated with choroidal  
neovascularization

Bitzanakis N., Xirou T., Gkizis I., Kabanarou S.A., Bontzos G., Smoustopoulos G.
Korgialeneio - Benakeio General Hospital

Purpose: To present multimodal fundus imaging of a case of angioid streaks (AS) complicated with choroidal 
neovascularization (CNV) and treated with intravitreal anti-VEGF injections.

Case presentation: A 58-year old woman was referred to our clinic complaining of acute visual loss in her right 
eye for the past 7 days. She had a history of visual loss due to CNV in her left eye a few years ago. During 
her examination, ETDRS-decimal visual acuity was 0.3 in her right eye and CF in her left eye. On fundoscopy, a 
subretinal haemorrhage and a disciform scar were noted in her right and left macula respectively. AS radiating 
from the optic disc towards the macula and temporal macular appearance of peau d’orange were present in both 
eyes. The patient was under investigation for AS-related systemic diseases. Consequently, multimodal imaging 
of the posterior pole was undertaken. Autofluorescence imaging (AF) (blue and green) demonstrated areas of 
reduced autofluorescence. Infrared imaging (IR) revealed dark linear areas corresponding to the AS, while the 
AS radiating towards the fovea displayed a more hyperreflective pattern. In OCT, AS radiating towards the fovea 
were mainly presented as hyperreflective areas above Bruch’s membrane and CNV as hyperreflective lesion 
with minimal fluid at the right fovea. OCT-angiography (OCTA) revealed a small well-defined CNV surrounded 
by a small dark halo, while fibrovascular tissue was documented across the AS pointing to the CNV. During 
fluorescein angiography, the AS displayed early hyperfluorescence followed by late retention of the dye, while 
the presence of a CNV at an early stage with later leakage was also documented. The patient was treated with 
two intravitreal ranibizumab injections. Following treatment, visual acuity was improved to 0.8 in the right eye. 
OCTA still documented the presence of CNV surrounded by a larger halo, although there was no evidence of fluid 
on OCT. Further anti-VEGF treatment was decided based on these findings.

Conclusion: Multimodal imaging, including AF and infra-red imaging, delineates AS more accurately than 
fundoscopic examination/classic color photography. Furthermore, OCTA is a non-invasive diagnostic tool used to 
detect CNV and monitor its response to treatment. On the contrary, FA is invasive and sometimes CNV is difficult 
to be detected, as AS lesions also appear hyperfluorescent. 

References:

1. Chatziralli I, Saitakis G, Dimitriou E, Chatzirallis A, Stoungioti S, Theodossiadis G, Theodossiadis P. Angioid Streaks: A 
Comprehensive Review From Pathophysiology to Treatment. Retina. 2019 Jan;39(1):1-11. 

2. Corbelli E, Carnevali A, Marchese A, Cicinelli MV, Querques L, Sacconi R, Bandello F, Querques G. Optical coherence 
tomography angiography features of angioid streaks. Retina. 2018 Nov;38(11):2128-2136. 

3. Chapron T, Mimoun G, Miere A, Srour M, El Ameen A, Semoun O, Souied EH. Optical coherence tomography angiography 
features of choroidal neovascularization secondary to angioid streaks. Eye (Lond). 2019 Mar;33(3):385-391. 
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Περιστατικό αμφοτερόπλευρης πανραγοειδίτιδας αδιευκρίνιστης αιτιολογίας 
Ξανθοπούλου Νίκη-Ιωάννα, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη-Κανέλλα, Περεντέ Ασλή,  
Ντόντη Παναγιώτα, Φωτιάδης Ιωάννης, Περεντέ Ιρφάν, Δαρδαμπούνης Δούκας,  

Λαμπίρης Γεώργιος
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού αμφοτερόπλευρης πανραγοειδίτιδας αγνώστου αιτιολογίας. 

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 75 ετών με ιστορικό χειρουργηθέντος όγκου μαστού προ 6ετίας και 
αναφερόμενη νοσηλεία λόγω εμπύρετου και αποπροσανατολισμού προ μηνός κατά την οποία παρουσίασε 
μείωση οπτικής οξύτητας. Κατά την αρχική της εξέταση παρουσίαζε οπτική οξύτητα ΔΟ 2,5/10 και ΑΟ ΜΔ προ 
οφθαλμού, ενδοφθάλμια πίεση ΔΟ 14 mmHg και ΑΟ  4 mmHg, ενώ από τα πρόσθια μόρια παρουσίαζε ιζήματα 
στον κερατοειδή δίκην λίπους προβάτου, ιδίως στον AO και ήπια αντίδραση στον πρόσθιο θάλαμο άμφω. Από τον 
βυθό εμφάνιζε εικόνα εκσεσημασμένης υαλίτιδας πολύ περισσότερο στον ΑΟ όπου διαφαίνονταν αδρά πυκνές 
υαλοειδικές μεμβράνες και δύο περιοχές με αμφιβληστροειδικές, πιθανόν φλεγμονώδεις εστίες, ενώ στον ΔΟ 
υπήρχε εικόνα υαλίτιδας με παρουσία υαλοειδικών μεμβρανών. Διενεργήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος 
τόσο για λοιμώδη όσο και για ανοσολογικά και συστηματικά αίτια, απεικονιστικός έλεγχος με μαγνητική τομογραφία 
και έγινε παθολογική και ογκολογική εκτίμηση. Εμπειρικά τέθηκε σε ενδοφλέβια αγωγή με ακυκλοβίρη, τοπική 
αγωγή με σταγόνες δεξαμεθαζόνης και επειδή κατά την νοσηλεία παρατηρήθηκε επιδείνωση της εικόνας και 
λόγω έλλειψης σαφούς λοιμώδους αιτιολογικού παράγοντα από τις εξετάσεις, έγινε χορήγηση ενδοφλέβιας 
μεθυλπρεδνιζολόνης στο προβλεπόμενο σχήμα φόρτισης. Έγινε λήψη υδατοειδούς υγρού για καλλιέργεια η οποία 
ανευρέθηκε αρνητική. Η ασθενής τις επόμενες ημέρες παρουσίασε εξαφάνιση των ιζημάτων και της αντίδρασης 
άμφω καθώς και βελτίωση της υαλίτιδας, παρόλα αυτά στον ΔΟ παρουσιάστηκε ελκτική υαλοαμφιβληστροειδική 
μεμβράνη και στον ΑΟ ορώδης αποκόλληση. Παρόλη την ενδελεχή διερεύνηση, σαφής αιτιολογικός παράγοντας 
δεν ταυτοποιήθηκε και η ασθενής παρακολουθείται ακόμη ενώ παρέμεινε σε κάλυψη με ακυκλοβίρη, σταδιακή 
μείωση της μεθυλπρεδνιζολόνης και τοπική κάλυψη με σταγόνες δεξαμεθαζόνης.

Συμπέρασμα: Παρόλη τη γνώση μας για την ποικιλία των αιτιών πανραγοειδίτιδας, ορισμένα περιστατικά 
παραμένουν αδιάγνωστα και βασιζόμαστε σε εμπειρικές θεραπείες.
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Peripapillary Pachychoroid Syndrome: a question of independence from CSCR
Doumazos Spyros MD, Rapanou Andromachi MD, Karamaounas Aristotelis MD,  

Mani Aikaterini MD, Rotsos Tryfon MD, PhD
First Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, 

G. Gennimatas Hospital, Athens, Greece

Purpose: Pachychoroid Spectrum Diseases (PSD) describe various conditions which share common characteristics 
including, among others, that of choroidal hyperpermeability, thickened choroid, relatively thinned outer 
choriocapillaries and/or dilated large choroidal vessels compressing the inner choroid. The latest addition to the 
PSD is the Peripapillary Pachychoroid Syndrome (PPS) which involves overlapping clinical manifestations with 
Central Serous Chorioretinopathy (CSCR) that can be challenging to distinguish. In this case report we present a 
case of bilateral PPS in a young patient which was initially diagnosed as CSCR.

Design: Case Report of a patient with decreased vision in the right eye who was examined at the First Department 
of Ophthalmology, University of Athens, Gennimatas General Hospital, Athens, Greece.

Methods: A 34 year old healthy male presented to the emergency department complaining of visual loss of 
the right eye which became apparent during the past day. A thorough medical and ocular history was taken 
and a detailed examination of the anterior and posterior segment was completed including visual acuity (VA), 
intraocular pressure (IOP) as well as Optical Coherence Tomography (OCT) imaging. An initial diagnosis of CSCR 
was made and the patient was sent for further work-up including Fluorescein Angiography (FA) and Indocyanin 
Green Angiography (ICGA) as well as blood tests and endocrinological examinations. 

Results: Despite the low VA (2/10) in the right eye (RE), the ocular examination on slit lamp was unremarkable 
in both eyes, apart from bilateral macular RPE changes on fundus evaluation. The OCT imaging showed sub-
retinal fluid (SRF) in both eyes emerging nasally to the fovea near the optic disc, as well as thickened choroid 
corresponding to the area of SRF. The SRF affected the fovea on the RE while in the left eye (LE) it remained 
extrafoveal, nasally near the optic disc. FA showed a single hot spot indicating a leakage in both eyes. In the 
RE the hot spot was located closer to the fovea whereas in the LE it was located next to the optic disc. On ICGA 
a pachyvessel corresponding to the leakage point in the LE was evident as well as multiple areas of choroidal 
hyperpermeability in both eyes. In light of all the findings of the multimodal imaging, the diagnosis of PPS was 
considered even though the literature is limited and its existence as a separate entity from CSCR remains 
controversial.

Discussion: This case report highlights the distinguishing as well as the overlapping features of PPS and CSCR 
as presented in this young male patient. According to recent literature it remains controversial whether or not 
PPS is a separate entity or just a subset of CSCR, which is the most common clinical type of PSD. Further studies 
should be performed to validate PPS as an independent condition, especially if modifications in its management 
is proved to be beneficial compared to the other PSD like CSCR.
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Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα σπίλου χοριοειδούς με συνοδό υποαμφιβληστροειδικό υγρό
Κισκήρα Ευτυχία-Ελευθερία, Μανώλη Κωνσταντίνα, Μακρής Γεώργιος, Κανελλόπουλος Σπυρίδων

Κρατική  Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γεννηματάς, Αθήνα
 

Σκοπός: Ο σπίλος χοριοειδούς αποτελεί τον πιο συχνό καλοήθη ενδοφθάλμιο όγκο και αποτελείται από μικρά 
άτυπα μελανοκύτταρα, τα οποία προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία. Η συνύπαρξη όμως οιδήματος της ωχράς 
κηλίδος, μπορεί να οδηγήσει αρκετά συχνά  σε παραπλανητικά συμπεράσματα, γεγονός που καθιστά την διαφορική 
διάγνωση απαιτητική.

Παρουσίαση Περιστατικού: Γυναίκα καυκάσια 67 ετών  παραπέμφθηκε στο τμήμα αμφιβληστροειδούς  της 
κλινικής μας προς  περεταίρω διερεύνηση, λόγω εύρεσης σπίλου χοριοειδούς με συνοδό υποαμφιβληστροειδικό 
υγρό στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ). Η ασθενής ανέφερε έκπτωση όρασης του ΑΟ και μυοψίες/φωταψίες από μηνός. 
Από το ατομικό της ιστορικό, ανέφερε λήψη αγχολυτικών φαρμάκων καθότι και καρκίνο του μαστού σε ύφεση, 
το οποίο ήταν ο κύριος λόγος  παραπομπής της με υποψία οφθαλμικής μετάστασης. Μετά τη διενέργεια πλήρους 
οφθαλμολογικού απεικονιστικού έλεγχου, τέθηκε η διάγνωση της  πολυποειδικής  χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας 
του ΑΟ. Ακολούθησε θεραπεία με μία έγχυση anti-VEGF και μία φωτοδυναμική θεραπεία με αποτέλεσμα την πλήρη 
υποστροφή  του οιδήματος και  πλήρη ανάκτηση της οπτικής οξύτητας. Η ασθενής παραμένει χωρίς υγρό και με 
σταθερά ευρήματα στον οπίσθιο πόλο του ΑΟ ένα χρόνο μετά. 

Συμπεράσμα: Η διαφοροδιάγνωση ενός σπίλου χοριοειδούς με συνοδό οίδημα της ωχράς κηλίδος μπορεί να 
είναι αρκετά δύσκολη και η αιτία να μην είναι πάντα η προφανής. Το παρόν περιστατικό είχε παραπεμφθεί ως 
υποψία μετάστασης αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγουν και οι αλλές πιθανές αιτίες υποαμφιβληστροειδικού 
υγρου δίπλα σε έναν σπίλο: ένα μικρό μελάνωμα χοριοειδούς, μία ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας ή μία νόσος 
του παχυχοριοειδούς. Ένας πλήρης και λεπτομερής απεικονιστικός έλεγχος  είναι συνεπώς επιτακτικός, για την 
έγκαιρη και τη καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση σε παρόμοια περίπλοκα περιστατικά.
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Case of isolated CILRAI associated with PAMM following COVID-19 vaccination 
Katerini Dimitra, Kounali Vasiliki, Zacharioudakis Andreas, Markakis Myron,  

Nodarakis Michail, Papaioannou Ioannis, Koutentaki Maria-Eleni, Koutentakis Pavlos 
Venizeleion General Hospital of Heraklion 

Purpose: To present a unique case of unilateral isolated CILRAI (cilioretinal artery insufficiency) associated with 
paracentral acute middle maculopathy (PAMM) following the COVID-19 vaccination. A 28-year-old male patient 
presented with central scotoma in the left eye after forty days of the second dose of COVID-19 vaccination. OCT 
showed a diffuse paracentral area of hyper-reflective change in the inner plexiform layers with inner nuclear 
layer volume increase, consistent with paracentral acute middle maculopathy (PAMM).{1} 

Case Report: A 28-year male patient presented at the Ophthalmology clinic complaining of acute, painless central 
scotoma of one-hour duration in his left eye. His medical history was entirely unremarkable, and ocular history 
was significant only for bilateral LASIK surgery. The patient had the second dose of SARS-CoV-2 vaccination forty 
days before. Visual acuity (VA) was 20/20 in the right eye and CF in the left eye. Ophthalmoscopic examination of 
the retina revealed a dark grey parafoveal wedge-shaped lesion supplied by the CILRA in the left eye. Registered 
SS-OCT Topcon demonstrated a characteristic band-like hyper-reflective lesion starting from the inner plexiform 
layer to the outer plexiform layer in a paracentral location consistent with PAMM. Indicated laboratory and 
imaging investigations were normal and excluded other infections, immunologic and hypercoagulable states. His 
normal MRI and MRA point toward an association between COVID-19 vaccination and the ocular symptoms. {2} 
The paracentral scotoma improved, and VA rapidly normalized to 20/20 in the left eye over the next two weeks. 

Conclusion: PAMM has been attributed to ischemia of the deep vascular complex, and since cilioretinal arteries 
are terminal arteries, their insufficiency may lead to regional infarction of the inner nuclear layer.{3} However, 
to the best of our knowledge, there is no case in the literature reporting isolated CILRAI in a young patient with 
no other systemic disease and no significant medical history. We think that the relationship between CILRAI 
and COVID-19 vaccination is reasonable, although it is impossible to argue with absolute certainty. Our case 
report adds to other reports of possible side effects with potential post-immunization complications, which 
ophthalmologists should be aware of. 

References 

1. Moura-Coelho N, Gaspar T, “Paracentral acute middle maculopathy-review of the literature.” Graefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol. 2020 Dec;258(12):2583-2596. 

2. Vinzamuri S, Pradeep TG, Kotian R. “Bilateral paracentral acute middle maculopathy and acute macular neuroretinopathy 
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Spontaneous conversion of type 2 closure to type 1 closure following twenty months 
after vitreoretinal surgery for traumatic macular hole in a young patient

Markakis Myron, Katerini Dimitra, Nodarakis  Michail, Kounali Vasiliki, Papaioannou Ioannis, 
Koutentaki Maria-Eleni, Pappas George
Venizeleion General Hospital of Heraklion

Purpose: This work illustrates a case of delayed, spontaneous closure of persistent traumatic macular hole, 
twenty months after surgical repair and subsequent improvement in visual acuity in a young patient.

Case Presentation: A 24-year-old male patient, with unremarkable medical history, presented with acute 
painless loss of vision in his right eye two days after suffering head trauma. Initial visual acuity was ‘counting 
fingers’ in the affected eye. Upon ophthalmologic examination a large traumatic full thickness macular hole was 
reported without any further abnormal findings. The diagnosis was further validated using optical coherence 
tomography imaging. Within two weeks the patient underwent surgical repair with pars plana vitrectomy using 
an internal limiting membrane inverted flap and gas tamponade. One week after surgery, the patient’s visual 
acuity rose to 20/200 and OCT imaging showed type 2 macular hole closure (flat/open) with approximation of the 
hole edges to the retinal pigmented epithelium (RPE) with remaining deficits of the neurosensory tissue above 
the bare RPE. The patient was thereafter monitored on a regular basis awaiting for possible delayed closure or a 
second operation. Six months later, the patient’s visual acuity remained unchanged and only minor changes were 
observed in the configuration of the closure. However, twenty months after the initial intervention, spontaneous 
conversion to type 1 closure was reported on the OCT and patient’s visual acuity rose to 20/40. 

Conclusion: Delayed, spontaneous conversion of a traumatic macular hole closure could occur up to twenty 
months after the primary surgery and improved visual outcome is to be expected. The size of the hole, the surgical 
technique and the interval between symptom onset and operation are factors that should be investigated in 
future studies for their role in the final outcome.
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Primary iris pigment epithelial cyst- a case report
Kalogiros D., Anagnostopoulou S., Mpotelis L., Minitsios A., Dimera V., Spathi E.

General Hospital of Larisa, Larisa, Greece
 

Aim: to present a case of a primary iris pigment epithelial cyst located in the iridociliary sulcus in an asymptomatic 
male patient.

Case presentation: a 73-year-old male patient presented in our outpatient clinic for a routine ophthalmologic 
examination. Best corrected visual acuity was 10/10 OD and 8/10 OS and intraocular pressure was 18mm Hg 
and 11 mm Hg respectively. Slit-lamp biomicroscopy revealed a nuclear sclerotic cataract and an anterior 
bulging of the iris in the inferotemporal quadrant of the left eye whereas clinical findings of the right eye were 
normal. Post-mydriasis evaluation showed a smooth, brown, fusiform-shaped mass projecting from behind the 
iris. Differential diagnosis included ciliary body melanoma and an Ultrasound Biomicroscopy was performed to 
confirm the benignity of the lesion.

Conclusion: primary iris pigment epithelial cyst is an incidential finding that can raise a diagnostic dilemma over 
a possible malignancy. UBM can be useful in confirming the diagnosis.
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Multimodal imaging in a patient with central retinal artery occlusion with complete 
visual recovery

Smoustopoulos Georgios, Bontzos Georgios, Kontou Eugenia, Kabanarou Stamatina,  
Gkizis Ilias, Mpoutouri Eleftheria, Xirou Tina

Department of Ophthalmology, Korgialenio Benakio General Hospital, Athens, Greece

PURPOSE: We present a case of acute central artery occlusion (CRAO) that elicited gradual recovery of vision af-
ter treatment. The underlying structural retinal changes at presentation and follow-up period were documented 
using multimodal fundus imaging. 

CASE PRESENTATION: A 54-year old man presented in the emergency eye department complaining of 
sudden, painless, monocular vision loss in the right eye started forty minutes ago. His medical history was 
unremarkable. During ophthalmic examination visual acuity (VA) in the affected eye was Light Perception 
and a Relative Afferent Pupillary Defect was present (RAPD). Intraocular pressure was within normal limits. 
On fundus examination all retinal arteries appeared attenuated but no visible emboli was evident. Retinal 
whitening across the posterior pole and a cherry red spot were present, thus, the diagnosis of CRAO was 
made. Two tablets of acetazolamide 250mg and topical drops of apraclonidine 0.5%   were administered 
to reduce the IOP. Additionally, one tablet of isosorbide mononitrate was prescribed for its vasodilator 
properties. Subsequently, ocular massage was carried out for about 30 minutes. By the end of the ocular 
massage session, the retinal arteries became partially perfused and the patient noticed a limited recovery 
in his vision. His visual acuity improved to hand motion. Then, multimodal fundus imaging was performed, 
including fundus colour photography, infrared imaging (IR), fundus autofluorescence (AF), spectral-domain 
optical coherence tomography (SD-OCT) imaging, and OCT angiography (OCT-A). More specifically, SD-OCT 
demonstrated increased reflectivity of the inner retina with sparing of the outer retinal layers and a mild 
increase in the Central Macular Thickness (CMT). OCT-A revealed disruption of the superficial and deep 
capillary plexus with decreased vascular perfusion. Consequently, the patient underwent complete systemic 
evaluation. One month later, the area of retinal whitening (ischemic edema) was limited to the area around 
the fovea. OCT imaging demonstrated that ischaemic edema was gradually limited to the foveal area, while 
the macula preserved retinal layer integrity. OCT-A showed improved vascular perfusion and vessel density 
in the posterior pole. By the end of the second month, on fundoscopy there was complete recession of the 
ischemic edema. On OCT, a mild atrophy of the inner retinal layers remained but OCTA demonstrated normal 
vascular perfusion and vessel density in both retinal plexuses. VA was measured at 10/10 in his right eye. 
Following systemic evaluation, a heterozygous factor V Leiden mutation was identified, which could have 
potentially contributed to the ischemic event.

CONCLUSION: CRAO is a challenging ophthalmic emergency that requires immediate evaluation and intervention, 
as it can lead to acute and irreversible visual loss. Ocular massage, IOP lowering agents and medications to 
facilitate systemic vasodilation have been routinely used in such cases. Multimodal imaging in CRAO cases is 
a useful tool, as it provides a better understanding of the underlying pathophysiology of the disease and of the 
correlation between the structural changes and functional outcomes (visual acuity).

BIBLIOGRAPHY:

§Marwa Mahmoud Abdellah, Multimodal Imaging of Acute Central Retinal Artery Occlusion Med Hypothesis Discov Innov 
Ophthalmol 2019;8(4):283-290.

1Sudha Cugati et al, Treatment Options for Central Retinal Artery Occlusion, Curr Treat Options Neurol. 2013; 15(1): 63–77.
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Choroidal Neovascularization Resulting From Angioid Streaks In A Patient 
With Pseudoxanthoma Elasticum

Kontomichos Loukas1, Parikakis Efstratios1, Pantazis Panagiotis1, Batsos Georgios1,  
Bouratzis Nikolaos1, Gianni Theodora1, Karagiannis Dimitrios1

1Second Department of Ophthalmology, Ophthalmiatreio Eye Hospital of Athens, Athens

PURPOSE: To present a case of choroidal neovascularization due to angioid streaks in a patient with 
pseudoxanthoma elasticum. 

CASE PRESENTATION: A 40-year-old female patient presented with decreased vision in her left eye at 
presentation. Her best-corrected visual acuity was 7/10 in left eye and 10/10 in right eye.   Fundoscopy revealed 
angioid streaks in both eyes. Fluorescein angiography demonstrated leakage in left eye resembling choroidal 
neovascularization (CNV). Optical Coherence Tomography Angiography (OCTA) confirmed the diagnosis of 
neovascularization by presenting choroidal neovascular membrane.  Optical Coherence Tomography (OCT) 
showed subretinal fluid with hyperreflective material. Upon taking meticulously her medical history, we were 
informed about a skin lesion of her neck. On clinical examination the patient demonstrated papular lesions 
and redundant skin folds of the neck and axillae, confirming the suspicion of pseudoxanthoma elasticum. Four 
weeks after a single intravitreal injection of aflibercept, vision improved significantly to 9/10 with resolution of 
subretinal fluid.

CONCLUSION: Regular follow-up of patients with pseudoxanthoma elasticum is recommended in order to detect 
angioid streaks, which could often be a sight-threatening complication. Ophthalmologists should be aware of 
these associations as early detection might be necessary for the prevention of vision deterioration.
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Accidental Injection of Dexamethasone Intravitreal Implant (OzurdexTM) 
into the Crystalline Lens

Kontomichos Loukas1, Batsos Georgios1, Bisoukis Anastasios1, Diafa Aspasia1,  
Atzamoglou Spyridon2, Peponis Vasileios2, Karagiannis Dimitrios1, Parikakis Efstratios1

1Second Department of Ophthalmology, Ophthalmiatreio Eye Hospital of Athens, Athens
2First Department of Ophthalmology, Ophthalmiatreion Eye Hospital of Athens, Athens

PURPOSE: To present a case of accidental intralenticular injection of sustained-release dexamethasone implant 
(Ozurdex) in a patient with diabetic macular edema. 

CASE PRESENTATION: A 41-year-old male patient suffering from diabetic macular edema was unsuccessfully 
treated with six aflibercept intravitreal injections in his right eye. The patient was scheduled for an intravitreal 
injection of Ozurdex. During the procedure, the implant was inadvertently injected into the natural lens. 
Within three weeks, subcapsular cataract developed at the site of the insertion and there was an intraocular 
pressure increase, which required treatment with topical hypotensive medication. Despite that, the macular 
edema resolved. After 3 months, it was decided to perform cataract surgery and to remove the ozurdex implant 
simultaneously. The procedure was uneventful with the posterior capsule remaining intact the entire time and 
the intraocular lens was placed safely within the capsular bag.

CONCLUSION: After inadvertent injection of Ozurdex into lens, surgical removal must be performed in order 
to treat adequately the cataract that has been formed as well as to address a possible increase of intraocular 
pressure. Dexamethasone implant that is accidentally injected inside the crystalline lens, may maintain its 
therapeutic effects.
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Novel liposomal formulation for sustained release of moxifloxacin;  
efficacy in experimental bacterial endophthalmitis

Tsoka Pavlina1, Scoulica Effie2, Magkafouraki Eleni2, Natsaridis Evangelos3,4,  
Antimisiaris G. Sophia3,4, Tsilimbaris K. Miltiadis1

§Laboratory of Vision and Optics, University of Crete Medical School, Heraklion, Crete, Greece
1Laboratory of Clinical Microbiology and Molecular Microbiology, University of Crete Medical School, 

Heraklion, Crete, Greece
2Laboratory of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmacy, University of Patras, Rio, Greece

3Foundation for Research and Technology Hellas, Institute of Chemical Engineering Sciences  
(FORTH/ICE-HT), Rio, Greece

Purpose: Bacterial endophthalmitis can lead to significant vision loss even after prompt and proper treatment, 
partially due to the limited time of antibiotics’ residence in the vitreous cavity. The purpose of this study was to 
evaluate the efficacy of a novel drug formulation, which is specifically designed for sustained intraocular release 
of moxifloxacin, in an experimental model of Escherichia coli (E. coli) – induced endophthalmitis.

Methods: Experimental endophthalmitis was induced in both male and female Sprague-Dawley rats. Animals 
received an intravitreal injection of approximately 10.000 colony – forming units (CFUs)/eye of the E. coli strain 
U13, which is susceptible to moxifloxacin. Six hours later, animals received a second intravitreal injection with 
either free or liposomal moxifloxacin (conventional vs. sustained release delivery, respectively). A recently 
developed novel liposomal formulation of moxifloxacin was used. Clinical scores were evaluated in vivo with slit 
lamp biomicroscopy and direct ophthalmoscopy and animals were euthanized at 30 hours post treatment, eyes 
were enucleated and proceeded either for histology or for the assessment of the bacterial growth rate. 

Results: An inoculum of 1.000-2.000 CFUs/eye of E. coli U13 resulted in conjunctival hyperemia, purulent 
exudations, iritis and miosed pupils (posterior synechiae) at 30 hours with mild to moderate inflammatory scores 
and an average bacterial load of 105 CFUs/eye. A pharmaceutical intervention with either free or liposomal 
moxifloxacin within the 6-hours timeframe was highly effective. An intravitreal injection of liposomal moxifloxacin 
(1,6 μg/μl) 6 hours after the bacterial inoculation, resulted in significant reduction of the bacterial load at 30 
hours to an average of 200 CFUs/eye. Furthermore, animals showed resolved signs of inflammation or lack of 
progression of clinical signs as well as reduced infiltration.

Conclusions: E. coli – induced endophthalmitis can be achieved in rats and is a highly reproducible model of 
experimental gram-negative bacterial endophthalmitis. Low inocula of E. coli strain U13 result in mild to moderate 
progress of the inflammatory signs, thus allowing pharmaceutical intervention. Liposomal moxifloxacin seems 
as effective as the free antibiotic at early time points. Further experimentation is currently ongoing in order to 
evaluate the efficacy of the novel moxifloxacin over a longer time frame. 
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Προαμφιβληστροειδική και ενδοϋαλοειδική αιμορραγία σε ασθενή με πρόσθια 
ισχαιμική οπτική νευροπάθεια

Νοδαράκης Μιχαήλ, Μαρκάκης Μύρων, Κατερίνη Δήμητρα, Κουνάλη Βασιλική,   
Παπαϊωάννου Ιωάννης, Ζαχαριουδάκης Ανδρέας, Κουτεντάκη Μαρία-Ελένη,  

Κουτεντάκης Παύλος 
Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Σκοπός: Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση ενός περιστατικού  με μονοπλευρο οίδημα οπτικής θηλής και 
συνοδό ενδουαλοειδική αιμορραγία.

Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 80 ετών με σακχαρωδη διαβητη τυπου 2 και αρτηριακη υπερταση προσέρχεται 
στο νοσοκομείο αναφέροντας πτώση οπτικής οξύτητας αριστερού οφθαλμού προ τριημερου. Η οπτική οξύτητα 
μετρήθηκε 7/10 στον ΔΟ, 1/20 στον ΑΟ και η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε 16 mm Hg στον ΔΟ και 17 mm Hg στον 
ΑΟ.  Βρέθηκε θετικό RAPD στον ΑΟ και επηρεασμένη η χρωματική αντίληψη. Κατα την κλινική του εξέταση και 
την βυθοσκοπηση δεν παρατηρήθηκε οξεία παθολογια στον δεξιο οφθαλμο ενώ στον αριστερό οφθαλμό βρεθηκε 
εκσεσημασμενο οίδημα οπτικής θηλής με συνοδές φλογοειδείς αιμορραγίες. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες 
εργαστηριακες εξετάσεις κατα τις οποίες δεν βρέθηκε υψηλός δείκτης φλεγμονής. Παραλληλα έγινε οπτική 
τομογραφία συνοχής  ωχράς και νεύρου αλλά και φλουοροαγγειογραφία και απεικόνιση εγκεφάλου. Έγινε σύσταση 
για νευρολογικό και καρδιολογικό έλεγχο κατά τον οποίο δε ανιχνευθηκαν νεα παθολογικα ευρυματα. Κατά την 
κλινική παρακολούθηση του περιστατικού, μετα από 10 ημέρες εμφανίστηκε ένας ευμεγέθης θρόμβος αίματος 
πλησίον και προ του οπτικού νερού. Ο θρόμβος λύθηκε και εμφανίστηκε εμμενουσα ενδουαλοειδικη αιμορραγία 
που διατήρησε την οπτική οξύτητα στο 1/20. Σύμφωνα με την κλινική εικόνα, την πορεία και τις εργαστηριακές 
εξετάσεις η διάγνωση που δόθηκε είναι πρόσθια ισχαιμική νευροπάθεια μη αρτηριτιδικού τύπου. 

Συμπέρασμα: Η συμφόρηση των στοιχείων της κεφαλής του οπτικού νεύρου σε συνδυασμό με το διαχωρισμο του 
υαλοειδούς προ του οπτικού δίσκου που συμβαίνουν κατά την πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια οδήγησαν 
στη δημιουργία προαμφιβληστροειδικής και εν συνέχεια ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας. Περαιτέρω μελέτες και 
παρατηρήσεις είναι αναγκαίες για να τεκμηριώσουν τη παθοφυσιολογία αυτής της σπάνιας επιπλοκής.
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Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αφλιμπερσέπτης στο διαβητικό οίδημα ωχράς 
στην καθημερινή κλινική πρακτική: Αποτελέσματα διετίας (μελέτη ADMIRE)

Ειρήνη Χατζηράλλη, Ελένη Δημητρίου, Πέτρος Καψής, Δημήτριος Καζαντζής,  
Γεώργιος Θεοδοσιάδης, Παναγιώτης Θεοδοσιάδης

Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοϋαλοειδικής χορήγησης 
αφλιμπερσέπτης για τη θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς στην καθημερινή κλινική πρακτική σε ένα 
κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα (μελέτη ADMIRE). 

Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη ADMIRE είναι μια προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με διαβητικό 
οίδημα ωχράς, που έλαβαν θεραπεία με αφλιμπερσέπτη. Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με τη μεταβολή 
της οπτικής οξύτητας και του κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδούς το μήνα 24 μετά την πρώτη χορήγηση 
του σκευάσματος σε ασθενείς με διαβητικό οίδημα ωχράς, που είτε είχαν λάβει είτε όχι προηγούμενη αγωγή. Η 
ασφάλεια αξιολογήθηκε με βάση την καταγραφή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας από τους ασθενείς ή τους 
θεράποντες ιατρούς. 

Αποτελέσματα: Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 94 ασθενείς με διαβητικό οίδημα ωχράς, 70 δεν είχαν 
λάβει προηγούμενη αγωγή (naïve ασθενείς) και 24 είχαν προηγουμένως λάβει ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις 
ρανιμπιζουμάμπης. Κατά τον μήνα 24 της περιόδου παρακολούθησης, η μέση μεταβολή (τυπική απόκλιση) της 
οπτικής οξύτητας ήταν +9.6 (5.2) γράμματα ETDRS στους naïve ασθενείς και +6.4 (3.1) γράμματα σε αυτούς που 
είχαν λάβει προηγουμένως αγωγή. Η μέση μεταβολή της οπτικής οξύτητας διέφερε στατιστικά σημαντικά σε σχέση 
με την εξέταση αναφοράς και στις δύο ομάδες (p<0.05). Αντίστοιχα, η μέση μεταβολή στο κεντρικό πάχος του 
αμφιβληστροειδούς τον μήνα 24 ήταν -134.7 μm στους naïve ασθενείς και -82.9 μm σε αυτούς που είχαν λάβει 
προηγουμένως αγωγή και διέφερε στατιστικά και στις δύο ομάδες σε σύγκριση με την εξέταση αναφοράς (p<0.05). 
Η ανάλυση της ασφάλειας έδειξε ότι ανεπιθύμητα συμβάντα συνέβησαν σε 18 από τους 94 ασθενείς (19.2%) κατά 
τη διάρκεια των 2 ετών παρακολούθησης. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες και δεν χρειάστηκαν άμεση 
επέμβαση. 

Συμπεράσματα: Η ενδοϋαλοειδική αφλιμπερσέπτη βρέθηκε να είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε μελέτη της 
καθημερινής κλινικής πρακτικής σε ένα κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα σε ασθενείς με διαβητικό οίδημα ωχράς, 
που είτε είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία είτε όχι.    
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The impact of laboratory findings and optical coherence tomography biomarkers on 
response to intravitreal anti-VEGF treatment in patients with diabetic macular edema  
Irini Chatziralli1, Eleni Dimitriou1, Theodoros Sergentanis2, Dimitrios Kazantzis1, Petros Kapsis1, 

George Theodossiadis1, Vaia Lambadiari3, Panagiotis Theodossiadis1

12nd Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, Medical School, 

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
32nd Department of Internal Medicine, Research Institute and Diabetes Center,  

National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Purpose: To investigate potential laboratory and imaging biomarkers as treatment response predictors to 
intravitreal anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in patients with diabetic macular edema 
(DME).

Material and methods: Participants in this prospective study were 36 patients with treatment naïve DME, 
treated with intravitreal anti-VEGF agents and followed-up for 12 months. At baseline, all participants underwent 
best-corrected visual acuity (BCVA) measurement, dilated fundoscopy, optical coherence tomography, color 
fundus photography and fluorescein angiography, while full blood count and biochemical analysis of various 
parameters was also performed. At month 12, treatment response was examined and classified as “favorable” or 
“non-response”. Potential associations between laboratory/imaging biomarkers and treatment response were 
assessed.

Results: Univariate analysis showed that favorable response at month 12 after initiation of anti-VEGF treatment 
was correlated with baseline central subfield thickness (CST)≤405 μm (p<0.001), absence of subretinal fluid 
(p=0.034), absence of exudates (p=0.048), absence of disorganization of the inner retinal layers (p=0.037), 
intact ellipsoid zone (EZ) and external limiting membrane (ELM) (p<0.001 and p=0.002  respectively), absence of 
epiretinal membrane (ERM) (p=0.040) and absence of macular ischemia (p=0.042), while increased lipoprotein(a) 
was associated with no treatment response (p=0.025). All other laboratory parameters did not reach statistical 
significance. However, at the multivariate analysis, CST was found to be independent predictors of treatment 
response, while EZ, ELM and ERM were found to predict treatment response perfectly and they could not be 
entered in the model.

Conclusions: Intact EZ and ELM, absence of ERM and CST≤405 μm at baseline can predict favorable treatment 
response in patients with treatment naïve DME, while no correlation with baseline laboratory parameters was 
found.
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The impact of laboratory findings and optical coherence tomography biomarkers on 
response to intravitreal anti-VEGF treatment in patients with retinal vein occlusion

Irini Chatziralli1, Dimitrios Kazantzis1, Christos Kroupis2, Genovefa Machairoudia1,  
Eleni Dimitriou1, George Theodossiadis1, Theodoros N. Sergentanis3, Panagiotis Theodossiadis1 

12nd Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
2Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, Medical School, National and Kapodistrian 

University of Athens, Athens, Greece
3Department of Clinical Biochemistry, National and Kapodistrian University of Athens, 

Attikon University Hospital, Athens, Greece

Purpose: To investigate potential laboratory and imaging biomarkers as treatment response predictors to 
intravitreal anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agents in patients with retinal vein occlusion 
(RVO).

Material and methods: Participants in this prospective study were 53 patients with treatment naïve macular 
edema secondary to RVO, treated with intravitreal anti-VEGF agents and followed-up for 12 months. At baseline, 
all participants underwent best-corrected visual acuity measurement, dilated fundoscopy, optical coherence 
tomography and fluorescein angiography (FFA), while full blood count and biochemical analysis of various 
parameters was also performed. At month 12, treatment response was examined and classified as “favorable” or 
“non-response”. Potential associations between laboratory/imaging biomarkers and treatment response were 
assessed.

Results: Univariate analysis showed that “favorable” response at month 12 after initiation of anti-VEGF treatment 
was correlated with baseline central subfield thickness (CST)<464 μm (p<0.001), absence of subretinal fluid 
(p=0.004), absence of hyperreflective foci (HF) (p=0.004), intact ellipsoid zone (EZ) and external limiting membrane 
(ELM) (p<0.001 and p=0.001 respectively), absence of epiretinal membrane (ERM) (p=0.020) and absence of 
macular ischemia on FFA (p<0.001), while increased monocytes-to-lymphocytes ratio was also associated with 
“favorable” treatment response (p=0.010). All other laboratory parameters did not reach statistical significance. 
However, at the multivariate analysis, EZ and ELM status, HF, macular ischemia and monocytes-to-lymphocytes 
ratio were found to be independent predictors of treatment response. 

Conclusions: Intact EZ and ELM, absence of HF, absence of macular ischemia and increased monocytes-to-
lymphocytes ratio at baseline can predict “favorable” treatment response in patients with treatment naïve 
macular edema secondary to RVO.
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Optical coherence angiography findings in patients with central retinal vein occlusion
Irini Chatziralli, Dimitra Oikonomou, Dimitrios Kazantzis, Alexia Risi-Koziona,  

Evgenia Bourouki, Dimitrios Alonistiotis, George Theodossiadis, Panagiotis Theodossiadis
2nd Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the changes of foveal avascular zone (FAZ) area and vessel 
density (VD) in superficial (SCP) and deep capillary plexus (DCP) in association with functional changes in patients 
with central retinal vein occlusion (CRVO).

Material and methods: The study included 17 patients (17 eyes) with macular edema due to CRVO, and 17 
control subjects (17 eyes). All participants underwent best-corrected visual acuity (BCVA) measurement, optical 
coherence tomography (OCT) and OCT angiography (OCTA) at baseline (before any treatment). Comparison 
of OCTA parameters between CRVO eyes and fellow eyes, as well as between fellow eyes and controls was 
performed.   

Results: There was a statistically significant decrease in vessel density (VD) in the foveal and parafoveal 
area in both superficial and deep capillary plexus in eyes with CRVO compared to fellow eyes (p<0.001 for all 
comparisons) and compared to control eyes (p<0.001 for all comparisons). Fellow eyes showed also a significant 
decrease in VD in both foveal and parafoveal area (p<0.001 for both comparisons) compared to controls. There 
was no statistically significant difference in the foveal avascular zone (FAZ) area between eyes with CRVO and 
fellow eyes (p=0.092), as well as control eyes (p=0.068). Fellow and control eyes did not differ significantly 
in terms of FAZ area (p=0.493). However, in eyes with ischemic CRVO, FAZ area was found to be statistically 
increased in CRVO eyes compared to fellow and control eyes (p<0.001 for both comparisons), while no difference 
was found between fellow eyes and controls (p=0.288). The FAZ area was associated with BCVA in eyes with 
CRVO.

Conclusions: The OCTA reveals that the VD in CRVO eyes has been impaired compared to fellow eyes, while 
fellow eyes have been also found to be impaired compared to control eyes, suggesting the influence of systemic 
factors in the development of RVO. Ischemic type of CRVO has been associated with FAZ area increase. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Παρασκευή Κουφοπούλου1, Ιωάννης Κυριαζής2, Αθανάσιος Βοζίκης3,  

Μαρία-Παρασκευή Μοσχοφίδου4, Σάρα - Ελένη Αμπραχίμ5, Διονυσία Μπούρα6,  
Ειρήνη Αναστασοπούλου7, Ελισσάβετ Ιακωβίδου8

1PhD, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Σχολή 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, MSc., BSc., Εκπαιδεύτρια 

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Κέντρο Κοινότητας, Δήμος Αγίου Δημητρίου, τ. Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝΑ ΚΑΤ,  
τ. Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κυκλάδων

2MD, PhD, Παθολόγος–Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝΑ ΚΑΤ, FNSCOPE
3Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών & 

Διοίκησης της Υγείας, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
4MSc. (c) ‘Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός & Εκτέλεση’, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, MSc. Public Health, 

Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland, MSc. Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός 
Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης, ΑΠΚΥ, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Logistics), Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
5RN, ΓΝΑ ΚΑΤ, PhD (c), Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, MSc. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, Ιατρική Σχολή, 

ΕΚΠΑ, MSc. Salud y Calidad de Vida, Universidad de Huelva
6MD, Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’

7RN, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’, PhD (c), Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή 
Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, ΠΑΔΑ, MSc. Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, ΠΑΔΑ
8MD, Γενική  Ιατρός, ΕΚΑΒ–ΕΚΕΠΥ, MSc. Διοίκηση της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς – ΤEI Αθηνών, 

MSc. Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ

Σκοπός: Ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης ενδέχεται να προκαλέσει τύφλωση στους πάσχοντες και κατ’ 
επέκταση διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Εμφανίζουν θολή όραση, δυσχερές οπτικό πεδίο, δυσκολία 
αντίληψης χρωμάτων, ξαφνική απώλεια όρασης, αιμορραγίες στο μάτι, πόνο στο μάτι, δυσχέρεια προσαρμογής 
από τον έντονο στον χαμηλό φωτισμό, δικλωπία, δυσκολία νυχτερινής όρασης, μαύρα κινούμενα στίγματα που 
ακολουθούν τις κινήσεις του οφθαλμού. Απόρροια αυτών είναι η αλλαγή της ποιότητας ζωής των ασθενών, γι’ 
αυτό και στόχος μας είναι η ανάδειξη της ποιότητας ζωής τους. 

Υλικό & Μέθοδος: Αξιοποιήθηκε ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων 
δεδομένων PubMed και Google Scholar, με λέξεις–κλειδιά ‘quality of life’ και ‘diabetic retinopathy patients’ για το 
χρονικό διάστημα 1976-2022. 

Αποτελέσματα: Από 700 μελέτες επιλέξαμε 12 εξ αυτών. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια διακρίνεται σε 
μη παραγωγική (αρχικό στάδιο) και σε παραγωγική (προχωρημένο στάδιο). Οι άνδρες ασθενείς είναι πλειοψηφία 
συγκριτικά με τις γυναίκες, και άνω των 50 ετών. Βασικές συνιστώσες της εκδήλωση της είναι η χρονιότητα, 
η κακή ρύθμιση και η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, η συννοσυρότητα (καρδιαγγειακές παθήσεις, 
αρτηριακή πίεση, συστολική υπέρταση, γλυκαιμικός έλεγχος κοκ), οι υπερλιπιδαιμίες, το κάπνισμα, η εγκυμοσύνη, η 
κατάθλιψη και η υπνική άπνοια. Επιπλέον, περιορίζεται δραστικά η οδήγηση και η εργασιακή ζωή και υποβαθμίζεται 
το βιοτικό επίπεδο των πασχόντων. Συμπληρωματικά δρα το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οικογενειακό περιβάλλον, ο 
τόπος κατοικίας, η απασχόληση και η ασφάλιση τους. 
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Συμπεράσματα:  Υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Αυτό μπορεί 
να διαφοροποιηθεί ανάλογα το στάδιο το οποίο εντοπίζεται βασική παράμετρο την ρύθμιση του σακχαρώδους 
διαβήτη. Όταν αυτό δεν συμβαίνει τότε χορηγούνται αντιαγγειογεννετικοί παράγοντες, φωτοπηξία με Laser, 
κορτικοστεροειδή και η ενδεδειγμένη χειρουργική επέμβαση όπως η υαλοειδεκτομή (βιτρεκτομή). Επιπρόσθετα, 
στα ανωτέρω λειτουργεί το οικογενειακό περιβάλλον διασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση. 
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Ημικεντρική απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς μετά από εμβολιασμό 
για SARS-COVID-19: Παρουσίαση περιστατικού

Ειρήνη Χατζηράλλη, Ελένη Δημητρίου, Αλέξανδρος Χατζηράλλης, Πέτρος Καψής,  
Γενοβέφα Μαχαιρούδια, Θεοδώρα Μάντζαρη, Παναγιώτης Θεοδοσιάδης

Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με ημικεντρική απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς μετά από εμβολιασμό 
για SARS-COVID-19. 

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα 74 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα και παράγοντες κινδύνου από το 
ιστορικό της, προσήλθε στα Επείγοντα, αιτιώμενη μείωση της όρασης στον αριστερό οφθαλμό από τριημέρου, 24 
ώρες μετά τον εμβολιασμό της για SARS-COVID-19 (Pfizer). Η οπτική οξύτητα ήταν 9/10 στον δεξιό οφθαλμό και 
1/10 στον αριστερό οφθαλμό. Η ασθενής είχε χειρουργηθεί ανεπίπλεκτα για καταρράκτη και στους δυο οφθαλμούς 
από πενταετίας. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν φυσιολογική άμφω. Κατά τη βυθοσκόπηση, ο δεξιός οφθαλμός δεν 
παρουσίαζε παθολογικά ευρήματα, ενώ στον αριστερό οφθαλμό υπήρχε έντονη διάταση των φλεβών, αιμορραγίες 
και βαμβακόμορφες αλλοιώσεις στο άνω ημιπεδίο και οίδημα ωχράς, εικόνα συμβατή με ημικεντρική απόφραξη 
φλέβας αμφιβληστροειδούς στον αριστερό οφθαλμό. Ο απεικονιστικός έλεγχος με οπτική τομογραφία συνοχής 
(OCT) επιβεβαίωσε το οίδημα ωχράς και η ΟCT-αγγειογραφία κατέδειξε αύξηση των ορίων της ανάγγειου ζώνης 
(FAZ) και μειωμένη αγγειακή πυκνότητα (vessel density) στον αριστερό οφθαλμό. Ο εργαστηριακός έλεγχος που 
έγινε στην ασθενή και ο πλήρης καρδιαγγειακός έλεγχος ήταν αρνητικοί για παθολογικά ευρήματα.

Συμπέρασμα: Η περίπτωση της ημικεντρικής απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς περιγράφεται 24 ώρες μετά 
τον εμβολιασμό για SARS-COVID-19 σε μια ασθενή χωρίς παράγοντες κινδύνου. Η αιτιολογική συσχέτιση του 
επεισοδίου με τον εμβολιασμό πιθανολογείται και είναι υπό διερεύνηση.
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Optical coherence angiography changes in macular area in patients with proliferative 
diabetic retinopathy treated with panretinal photocoagulation: Preliminary results  

of a prospective study
Irini Chatziralli, Eleni Dimitriou, Theodora Mantzari, Alexandros Chatzirallis,  

Petros Kapsis, Genovefa Machairoudia, George Theodossiadis, Panagiotis Theodossiadis
2nd Department of Ophthalmology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Purpose: The purpose of this prospective study was to evaluate the changes of foveal avascular zone (FAZ) area 
and vessel density (VD) in superficial (SCP) and deep capillary plexus (DCP) in association with functional changes 
in patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) treated with panretinal photocoagulation (PRP). 

Material and methods: Participants in this study were 16 patients with PDR and no macular edema, who were 
eligible for PRP. All participants underwent best-corrected visual acuity (BCVA) measurement, optical coherence 
tomography (OCT) and OCT angiography (OCTA) at baseline (before treatment) and at months 1 and 3 after 
completion of PRP treatment. Comparison of OCTA parameters and BCVA between baseline and months 1 and 3 
after PRP was performed. Correlation of OCTA parameters and BCVA was also done.  

Results: 22 eyes of 16 patients with PDR were included in the study. There was a statistically significant decrease 
in FAZ area at month 3 of the follow-up period compared to baseline (p<0.001), while no difference was noted 
at month 1 of the follow-up period (p>0.05). Of note, FAZ became significantly more circular 3 months after PRP 
(p=0.022). There was no statistically significant difference in VD in both SCP and DCP at month 1 and 3 of the 
follow-up period (p>0.05 in both comparisons). The FAZ area was associated with BCVA during the whole follow-
up period (p<0.001, p=0.014 and p<0.001 for baseline and months 1 and 3 respectively). 

Conclusions: Although VD was not significantly affected by PRP at the short-term follow-up of 3 months in 
patients with PDR, the FAZ area became significantly circular and decreased significantly at month 3 of the 
follow-up period, suggesting that re-distribution of blood flow may occur in hypo-perfused foveal capillary 
plexus after PRP in patients with PDR.
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Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με σπάνιες παθήσεις αμφιβληστροειδούς: 
Καταγραφή δεδομένων πενταετίας

Ειρήνη Χατζηράλλη, Ελένη Δημητρίου, Δημήτριος Καζαντζής, Παναγιώτης Θεοδοσιάδης
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Η καταγραφή και μελέτη των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με σπάνιες παθήσεις 
αμφιβληστροειδούς, που προσήλθαν στο Τμήμα Αμφιβληστροειδούς της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής 
Κλινικής Αθηνών την τελευταία πενταετία.

Υλικό και μέθοδος: Έγινε αναδρομική αναζήτηση και καταγραφή των περιστατικών με σπάνιες παθήσεις 
αμφιβληστροειδούς, που εξετάστηκαν και παρακολουθούνται στην κλινική μας κατά το διάστημα 1/1/2017-
31/12/2021. Παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και η φαινοτυπική τους διάγνωση. 

Αποτελέσματα: 62 ασθενείς με σπάνιες παθήσεις αμφιβληστροειδούς εξετάστηκαν την τελευταία πενταετία στην 
κλινική μας. Από αυτούς οι 36 (58.1%) ήταν άντρες και οι 26 (41.9%) γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 
39.1±15.7 έτη. 32 ασθενείς (51.6%) είχαν μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, 14 (22.6%) νόσο Stargardt, 
6 (9.7%) δυστροφία κωνίων, 4 (6.5%) δυστροφία ραβδίων, 2 (3.2%) χοριοειδερημία, 1 (1.6%) γυροειδή ατροφία, 
1 (1.6%) σύνδρομο Stiff person, 1 (1.6%) νόσο Sorsby και 1 (1.6%) συγγενή αμαύρωση Leber. Η διάγνωση είχε 
επιβεβαιωθεί με ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο σε 57 ασθενείς (91.9%), ενώ γονιδιακός έλεγχος έγινε σε 21 
ασθενείς (33.9%).

Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών με σπάνιες παθήσεις αμφιβληστροειδούς στην κλινική μας αφορούν 
ασθενείς με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια. Είναι σημαντική η καταγραφή των περιστατικών με σπάνιες 
παθήσεις αμφιβληστροειδούς για την πιθανή αντιμετώπισή τους με γονιδιακή θεραπεία στο μέλλον. Πρέπει να 
τονίζεται στους ασθενείς η σημασία του γενετικού ελέγχου στους ασθενείς αυτούς. 
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Ανίχνευση γενετικού πολυμορφισμού θρομβοφιλικής διαταραχής σε απόφραξη 
κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς

Ράπτη Ελένη, Δεττοράκη Μαρία, Λεγάκη Ανθή
Οφθαλμολογική κλινική, ΓΝΑ «Η Ελπίς», Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού με απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς με γενετικό 
πολυμορφισμό θρομβοφιλικής διαταραχής  C677T, γονιδίου MTHFR.

Παρουσίαση περιστατικού: Γυναίκα, καυκάσια,  59 ετών προσήλθε στα επείγοντα οφθαλμολογικά ιατρεία του 
Νοσοκομείου, αναφέροντας μείωση οπτικής οξύτητας  στον δεξιό οφθαλμό από 3ημέρου με ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό. Η οπτική της οξύτητα ήταν 1/10cc ΔΟ και 10/10cc ΑΟ. Κατά την βυθοσκόπηση του δεξιού οφθαλμού 
παρατηρήθηκαν διάταση και ελίκωση των φλεβών του αμφιβληστροειδούς, σημεία αρτηριοσκλήρωσης, 
κηλιδώδεις και φλογοειδείς  ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες, στα τέσσερα τεταρτημόρια του 
αμφιβληστροειδούς, βαμβακόμορφες αλλοιώσεις, οίδημα οπτικής θηλής και οίδημα ωχράς κηλίδας. Με βάση 
τα παραπάνω ευρήματα, τέθηκε η διάγνωση της απόφραξης κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς. Στον έτερο 
οφθαλμό δεν ευρέθησαν βυθοσκοπικά παθολογικά ευρήματα.  Η ασθενής υπεβλήθη σε φλουοροαγγειογραφία 
και OCT ωχράς όπου και επιβεβαιώθηκε η παραπάνω διάγνωση. Έγινε σύσταση προς την ασθενή να προβεί σε 
καρδιολογικό και ρευματολογικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα. Επίσης, της συστάθηκε να προβεί σε γενετικό 
έλεγχο για διερεύνηση πιθανής θρομβοφιλικής διαταραχής. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης με Real-Time PCR 
έδειξε ότι φέρει τον πολυμορφισμό C677T, στο ένα από τα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου MTHFR. Η ασθενής 
υπεβλήθη σε δυο εγχύσεις  με anti-VEGF παράγοντες στον δεξιό οφθαλμό με τελική οπτική οξύτητα 10/10cc και 
είναι υπό παρακολούθηση. Επίσης, δόθηκε από αιματολόγο αντιπηκτική αγωγή.

Συμπέρασμα: Ο πολυμορφισμός C677T, γονιδίου MTHFR είναι πιθανώς, προδιαθεσικός παράγοντας κινδύνου για 
την εμφάνιση απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς και θα μπορούσε να ανιχνευθεί με  σύσταση αυτών των 
ασθενών για γονιδιακό έλεγχο.
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Παράγοντες διακοπής θεραπείας με anti-VEGF παράγοντες και λόγοι δυσαρέσκειας  
σε ασθενείς που συνεχίζουν τη θεραπεία

Μυλωνά Ιωάννα1, Τσινόπουλος Ιωάννης2

1Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝ Κατερίνης
2Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ 

Σκοπός: Διερευνήσαμε τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διακοπή των θεραπειών με anti-VEGF σε ασθενείς 
με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).

Υλικό και Μέθοδος: Συγκρίθηκαν δύο ομάδες ασθενών με παρόμοια κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
η πρώτη κοόρτη περιλάμβανε 37 ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία με αντι-VEGF ενώ η δεύτερη κοόρτη 41 
ασθενείς που συνεχίζουν τη θεραπεία με αντι-VEGF ενέσεις. 

Αποτελέσματα: Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη διακοπή της θεραπείας ήταν η «απόφαση του γιατρού» στο 81,08% 
(30/37). Στους άλλους επτά (18,92%) ασθενείς, οι λόγοι περιλάμβαναν τη δυσκολία πρόσβασης στη θεραπεία, 
την 'επιδείνωση της όρασης", και «αναποτελεσματική θεραπεία - έλλειψη βελτίωσης". Οι ασθενείς της δεύτερης 
κοόρτης ήταν δυσαρεστημένοι με τη "δυσκολία πρόσβασης στη θεραπεία", τον «μεγάλου χρόνο αναμονής» (77%), 
και την «αναποτελεσματική θεραπεία». Ο πόνος/η δυσφορία είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, οι περισσότεροι ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία με anti-VEGF το έκαναν με 
απόφαση του γιατρού τους και όχι δική τους πρωτοβουλία. Δυσκολία στην πρόσβαση στα ραντεβού και έλλειψη 
αποτελεσματικότητας ήταν οι συνηθέστεροι άλλοι λόγοι παραπόνων και στις δύο κοόρτεις.  
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Διαχείριση περιστατικών καταρράκτη σε ασθενείς με AMD
Μυλωνά Ιωάννα1, Τσινόπουλος Ιωάννης2

1Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝ Κατερίνης
2Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ 

Σκοπός:  Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και ο γεροντικός καταρράκτης είναι δύο από τις πιο 
κοινές οφθαλμικές παθήσεις της γήρανσης. Ενώ η AMD είναι μη αναστρέψιμη βλάβη, η επέμβαση καταρράκτη 
έχει γίνει επέμβαση ρουτίνας για τον συγκεκριμένο πληθυσμό και κατά συνέπεια αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη 
παράλληλης διαχείρισης των δύο παθήσεων.  Αυτή η ανασκόπηση εξετάζει τους σημαντικούς προεγχειρητικούς, 
διεγχειρητικούς και μετεγχειρητικούς παράγοντες για τη διαχείριση του καταρράκτη σε ασθενείς με AMD.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε στοχευμένη, κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σύμφωνα 
με τα κριτήρια PRISMA. 

Αποτελέσματα: Η προεγχειρητική OCT συνιστάται πλέον όπου είναι δυνατόν για τον εντοπισμό προϋπάρχουσας 
νόσου της ωχράς κηλίδας. Έξι μήνες ενδοϋαλοειδικής θεραπείας με anti-VEGF για τη νεοαγγειακή AMD πριν 
από τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη συνδέθηκε με βέλτιστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.  Οι ασθενείς 
που λαμβάνουν ενδοϋαλοειδική θεραπεία για νεοαγγειακή AMD θα πρέπει να ενημερώνονται για τον ελαφρώς 
υψηλότερο κίνδυνο διεγχειρητικών επιπλοκών. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης καταρράκτη, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η περιττή έκθεση στο φως για να μειωθεί η φωτοτοξικότητα.

Συμπεράσματα: Απαιτείται ενδελεχής ενημέρωση των ασθενών πριν από τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη 
σε συννοσηρότητα με AMD, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναμενόμενη οπτική έκβαση, την επιλογή ενδοφθάλμιου 
φακού, το όφελος της θεραπείας με anti-VEGF αλλά και τους πιθανούς κινδύνους της επέμβασης. 

Βιβλιογραφία

Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart LA. Preferred reporting items for 
systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews. 2015 Dec;4(1):1-9.
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Comparison of macular atrophy progression in nAMD eyes and non-nAMD fellow eyes
Blazaki S.1, Blavakis E.1, Bontzos G.2, Smoustopoulos G.2, Dimitriou E.3, Chatziralli E.4, 

Stavrakakis A.1, Kabanarou S.2, Xirou T.2, Chlouverakis G.4, Tsilimbaris M.1

1 Department of Ophthalmology, University Ηospital of Heraklion, Greece
2 Department of Ophthalmology, Korgialenio-Benakio General Hospital, Athens, Greece

3 2nd Department of Ophthalmology,Attikon Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, 
Athens, Greece

4 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, University of Crete, Greece

Purpose: Τo evaluate the evolution of MA in patients with neovascular AMD (nAMD) treated with anti-vascular 
endothelial growth factor (anti-VEGF) agents, compared with their fellow eyes exhibiting dry AMD.

Patients & methods: This retrospective study included 124 patients from three centers with neovascular 
AMD treated with anti-VEGF intravitreal injections in one eye and dry AMD in the fellow eye. We analyzed data 
from two groups of patients: 91 patients without MA at baseline in order to study time to first MA development 
in treated and fellow eyes,and 47patients with a total of 4 years of follow-up in order to study time course 
and growth rate of MA in treated and fellow eyes. MA was evaluated using NIR images, while all available OCT 
images were used to confirm that the atrophic area fulfilled the criteria proposed by the Classification of Atrophy 
Meetings (CAM) group.

Results: MA first detection in treated eyes (TE) increased in significant levels from year 2 to year 6 in comparison 
with fellow eyes (FE). Presence of MA duringthe 4-yearof follow up was recorded in 50% of TE and in 18% ofFE.
Repeated measures ANOVA revealed significant time, eye and time eye interaction effects.MA in treated eyes 
exhibited a steady significant increase up to year 6, whereas in the FE the significant increase is halted at year 
4. The annual increase in the TE was 0.275 mm/y [0.10mm/y for year 1, 0.23mm/y for year 2, 0.37mm/y for year 
3,and0.49mm/y for year 4]. The respective annual increase for the FE was0.110 mm/y; [0.09mm/yfor year 1, 
0.14mm/yfor year 2, 0.11mm/yfor year 3 and 0.10mm/yfor year 4]. Conclusions: In this study we documented a 
significant difference in MA incidence and progression in eyes withnAMDtreated with anti-VEGF agents compared 
tofellow eyes exhibiting dry AMD. Treated nAMD eyes tend to develop more often MA; moreover, MA progresses 
in a faster rate in these eyes compared to fellow dry AMD eyes.
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Do we need OCTA in non exudative AMD? A case report
Nasikas Vasileios1, Dervenis Nikolaos2,3

1OCLIU Private Ophthalmic Office, Larisa
2Clinical Directorate of Professional Services, Faculty of Health and Life Sciences,  

University of Liverpool, Liverpool
3First Department of  Ophthalmology, AHEPA Hospital, Medical school of Aristotle University  

of Thessaloniki, Thessaloniki

Purpose: To elucidate the importance of OCTA, in early detection of non-exudative neovascularization (NV) in 
patients with age-related macular degeneration (AMD) and in determining the risk of conversion to its exudative 
form.

Case presentation: An 83 year old female presented with deteriorated vision in both eyes despite recent 
cataract surgery. LogMAR best corrected visual acuity was 2.00 in the right eye and 0.4 inthe left eye. Intraocular 
pressure was 16 mm Hg in both eyes. Dilated fundus examination revealed typical geographic atrophy in both 
eyes. Additional imaging with OCT and OCT angiography was perfomed. OCT confirmed the atrophy of the outer 
retina and RPE at the area corresponding to the geographic atrophy in both eyes while OCT Angiography showed 
a typical type I non exudative macular neovascularization in the left eye.

Conclusions: Literature review suggests that non-exudative NV may be a precursor for the formation of active 
exudative neovascular AMD in some patients and appropriate imaging and follow up is needed for these cases. 
It has also been suggested that non-exudative NV may have a protective effect in slowing the progression of 
GA. Early detection of non-exudative NV before exudation develops can result in better monitoring of these 
patients. No controlled clinical trial has been performed to provide definitive treatment recommendations. In 
our point of view, treatment should be an option only in the scenario of exudation and retinal fluid formation. 
OCTA may provide additional insight and understanding about the pathophysiology of “neovascular AMD”. The 
condition could be preceded by either “exudative” or “nonexudative” NV and appropriate clinical approach and 
patient counseling are needed.

.
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Efficacy of Intravitreal Dexamethazone implant OzurdexR treatment 
in naïve and refractory patients with different subtypes of diabetic macular edema

Nasikas Vasileios1, Tranos Paris2

1OCLIU private ophthalmic practice, Larisa, Greece
2Ophthalmica Eye Institute, Department of Vitreoretinal Surgery, Thessaloniki, Greece

Purpose: Diabetic macular edema (DME) can be treated with different alternatives. Among them Dexamethasone 
intravitreal implant has demonstrated that may improve both central retinal thickness (CRT) and best corrected 
visual acuity (BCVA). This study aimed to evaluate the effect of the intravitreal dexamethasone implant Ozurdex® 
in patients with different subtypes of diabetic macular edema over a 6-month follow-up period. 

Materials & Methods: This is a retrospective, comparative, single center study. Eighty-four (27 naïve and 
57 previously treated) eyes were included in the study. For each patient, the BCVA [Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS) charts] and the retinal thickness on optical coherence tomography (OCT) at baseline 
visit and within the 2nd, 4th, and 6th months of follow-up were obtained. We divided the eyes in three subtypes 
based on the retinal morphologic changes present in the OCT. Images were obtained with the Heidelberg 
Engineering Spectralis OCT. The tree subtypes of DME were: serous retinal detachment type (SRD), cystic 
changes type (CME) and sponge-like diffuse retinal thickening (DRT). If DRT was combined with CME or SRD, the 
pattern was classified as either CME or SRD, as appropriate, and when DRT, CME, and SRD were all present, the 
type was classified as SRD. 

Results: A total of 84 eyes, from 84 patients were included in the study. 27 (32.1%) naïve and 57 (67.8%) non-
naïve. 48 (57.1%) were classified as CME, 21 (25%) as SRD and 15 (17.9%) as DRT. At baseline, the mean CRT was 
513.4 +- 177.8 μm, at 2 months was 368.2 +- 125.2 μm and CRT at 6 months was 471.5 +- 152.4 μm. Reduction 
of CRT was significantly greater in the SRD group as opposed to DRT and CME for the 2nd the 4th month and the 
6th month following OZU injection, (p=0.02, p=0.001, p<0.001). Similar results were observed for the CRTmax, 
(p=0.006, p=0.0013, p<0.001). There was no significant difference between the 3 groups regarding BCVA at 
baseline, 2 months, and 4 months, (p=0.84, p=0.38, p=0.41). There was a trend for better BCVA in the CME group 
at the 6 month time point. For the whole cohort significant reduction of CRT was noticed compared to baseline at 
2,4,6 months and clockwise for CRTmax at 2,4 months. Significant improvement of BCVA at 2 months for all DME 
subtypes. Significant elevation of IOP at 2 months from 14±3 mm Hg to 17±3 mm Hg. No significant difference 
between treatment naïve and previously treated eyes regarding CRT difference, CRTmax difference and BCVA 
difference. 

Conclusions: All DME subtypes seem to respond well in intravitreal ozuderx treatment in aspect of CRT reduction 
demonstrated by OCT, as well as BCVA improvement. The intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex) is 
effective for the treatment of diabetic macular edema, even in refractory cases that have failed to respond to 
previous therapies.
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