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Παρουσίαση περιστατικού: 
54-ετών γυναίκα προσήλθε στο τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών με ιστορικό 
πρόσφατης κόπωσης και δεκατικής πυρετικής 
κίνησης. 
Εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω αναιμίας και 
περικαρδίτιδας και υποβλήθηκε σε συστηματικό 
έλεγχο για την διερεύνηση αυτών και πιθανού 
φλεγμονώδους συνδρόμου (ΤΚΕ: 114 mm ,CRP: 
169 mg/L, Hb: 7,3 g/dl). 
Οι εργαστηριακες εξετάσεις ήταν αρνητικές για 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, σαρκοείδωση και ΣΕΛ. Η 
δοκιμασία mantoux ήταν αρνητική και η 
quantiferon ήταν απροσδιόριστη. Ζητήθηκε 
οφθαλμολογική εκτίμηση για αποκλεισμό 
ενδοφθάλμιας φλεγμονής.

Σκοπός: Η παρουσίαση των οφθαλμολογικών 
ευρημάτων σε ασθενή με συστηματική νόσο 
“αγγειίτιδας μεγάλων αγγείων”.

Η ασθενής ήταν ασυμπτωματική και η βέλτιστη 
διορθούμενη οπτική οξύτητα ήταν 1.0 κατά ETDRS σε 
αμφότερους οφθαλμούς.
Η εξέταση του προσθίου ημιμορίου και η ενδοφθάλμια
πίεση ήταν φυσιολογικές. Δεν παρατηρήθηκαν σημεία 
υαλίτιδας. Kατά την βυθοσκόπηση παρατηρήθηκαν στον 
δεξιό οφθαλμό μια κιτρινωπή στρογγυλή εστία παραθηλαία
και στον αριστερό οφθαλμό παραθηλαίες φλογοειδείς
αιμορραγίες (Εικόνα 1). 
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Η ασθενής μεταγγίσθηκε και έλαβε per os
μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη. 
Επανεξετάσθηκε στην οφθαλμολογική 
κλινική μια εβδομάδα αργότερα. Η οπτική 
οξύτητα καταγράφηκε φυσιολογική. Τα 
βυθοσκοπικά ευρήματα ήταν βελτιωμένα 
(Εικόνα 2) .

Στην οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) η κιτρινωπή 
βλάβη απεικονίζεται ως υπερανακλαστική εστία στο 
επίπεδο των γαγγλιακών νευρικών ινών (RNFL) 
(Εικόνα 3). H αξονική τομογραφία PET επιβεβαίωσε 
την διάγνωση της “αγγειίτιδας μεγάλων αγγείων”. Η 
ασθενής έλαβε per os κορτιζόνη και θεραπεία για 
λανθάνουσα φυματίωση.
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Στην φλουοροαγγειογραφία ‘ευρέως πεδίου’ 
(wide-field) καταγράφηκε ‘hot disc’ 
αμφοτερόπλευρα, εστία υπερφθορισμού
σύστοιχα με την κιτρινωπή βλάβη, περιοχές 
υποφθορισμού σύστοιχα με τις φλογοειδείς
αιμορραγίες, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
στοιχεία αγγειίτιδας περιφερικότερα
(Εικόνα 4). 
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Συμπέρασμα: Η “αγγειίτιδα των μεγάλων αγγείων” είναι μια συστηματική χρόνια φλεγμονώδης νόσος των 
μεγάλων αγγείων (προσβάλει κυρίως την αορτή και τους μεγάλους κλάδους της). Στις οφθαλμικές εκδηλώσεις της 
νόσου καταγράφονται προσβολή της οπτικής θηλής και των έσω στιβάδων του αμφιβληστροειδούς με παρουσία 
αιμορραγιών και εστιακών βλαβών.
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