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Η χρήση του ενθέματος δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με ανθεκτικό 
οίδημα ωχράς κηλίδας λόγω σακχαρώδη διαβήτη ή απόφραξης 

φλέβας αμφιβληστροειδούς

Σκοπός: 
Η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της χρήσης του 
ενδουαλοειδικού ενθέματος δεξαμεθαζόνης (DEX) σε ασθενείς με ανθεκτικό 
διαβητικό οίδημα ωχράς (DME) ή οίδημα ωχράς λόγω απόφραξης φλέβας 
αμφιβληστροειδούς (RVO).

Υλικό και μέθοδος:
Αναδρομική ανασκόπηση των αρχείων των ασθενών της κλινικής μας με
ανθεκτικό οίδημα ωχράς κηλίδας (το οποίο ορίστηκε ως επιμένον οίδημα ωχράς
μετά από τουλάχιστον 3 εγχύσεις με anti-VEGF) λόγω σακχαρώδη διαβήτη ή RVO,
από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα.

Τα δεδομένα που ανακτήθηκαν ήταν:
• δημογραφικά δεδομένα
• καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα- BCVA: πριν την έναρξη της αγωγής με
ένθεμα DEX, έπειτα από 4-6 μήνες από την πρώτη χορήγηση εμφυτεύματος DEX
και έπειτα από 4-6 μήνες από την τελευταία χορήγηση του
• κεντρικό πάχος αμφιβληστροειδούς (CRT) στην οπτική τομογραφία συνοχής
(OCT) στις ανωτέρω επισκέψεις

Επίσης καταγράφηκε:
• ο αριθμός των anti-VEGF εγχύσεων πριν την αλλαγή σε αγωγή με ένθεμα DEX
• ο αριθμός των ενθεμάτων DEX που χρησιμοποιήθηκαν
• ο χρόνος παρακολούθησης των ασθενών
• οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από χορήγηση DEX

Αποτελέσματα:
Σε αυτή τη μελέτη συμπεριλήφθησαν 26 οφθαλμοί από 22 ασθενείς (10 γυναίκες και 12 άνδρες,
μέσος όρος ηλικίας: 72 έτη, εύρος 58-88):
1 ασθενής με CRVO, 6 ασθενείς με BRVO και 15 ασθενείς με DME

Ο μέσος αριθμός των anti-VEGF εγχύσεων πριν την αλλαγή σε ένθεμα DEX ήταν 5.2 (εύρος 3-13)
στους ασθενείς με DME και 5 (εύρος 3-9) σε ασθενείς με RVO.

Ο μέσος όρος της BCVA ήταν 0.31 (εύρος 0.05-0.8) στις περιπτώσεις με DME και 0.26 (εύρος 0.1-0.6)
στις περιπτώσεις με RVO πριν την έναρξη της αγωγής με ένθεμα DEX, 0.26 (εύρος 0.1-0.8) και 0.24
(εύρος 0.1-0.5) 4-6 μήνες μετά την πρώτη χορήγηση ενθέματος DEX και 0.32 (εύρος 0.05-1.0) και 0.23
(εύρος 0.1-0.3) 4-6 μήνες μετά την τελευταία χορήγηση ενθέματος DEX.

Στις περιπτώσεις με DME ο μέσος όρος του CRT ήταν αντίστοιχα 481μm, 458μm, 424μm πριν την
πρώτη χορήγηση ενθέματος DEX, μετά από την πρώτη χορήγηση ενθέματος DEX και μετά την
τελευταία χορήγηση ενθέματος DEX ενώ στις περιπτώσεις με RVO το CRT ήταν αντίστοιχα 582μm,
482μm και 222μm.

Ο μέσος όρος των ενθεμάτων DEX: 3.7 (εύρος 2-9) στις περιπτώσεις με DME και 5.4 (εύρος 2-9) στις
περιπτώσεις με RVO.
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης μετά την έναρξη αγωγής με ένθεμα DEX: 3.3 έτη και στις δύο
ομάδες ασθενών.
Η BCVA παρέμεινε σταθερή στις περισσότερες περιπτώσεις με DME και RVO.
To CRT ελαττώθηκε κατά μέσο όρο 57μm στους ασθενείς με DME(Εικόνα 1,2) και κατά 360μm στους
ασθενείς RVO (Εικόνα 3,4).
Αυξημένη ΕΟΠ μετά την χορήγηση ενθέματος DEX καταγράφηκε μόνο σε ένα περιστατικό,
παρουσιάστηκε ένα μήνα μετά την πρώτη χορήγηση DEX και αντιμετωπίστηκε με τοπική αγωγή
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Συμπεράσματα:
• Στις περιπτώσεις με DME δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη βελτίωση λειτουργική (BCVA) ή ανατομική (CRT) μετά την αλλαγή από θεραπεία με anti-VEGF σε θεραπεία με
ένθεμα DEX. Ωστόσο στις περιπτώσεις με RVO ενώ δεν παρατηρήθηκε βελτίωση στην BCVA, το CRT παρουσίασε σταδιακή μείωση στη διάρκεια της DEX θεραπείας.
• Η μακροπρόθεσμη αγωγή με ένθεμα DEX σε ασθενείς με DME ή RVO και ανθεκτικό οίδημα ωχράς κηλίδας αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή εναλλακτική μέθοδο
θεραπείας αντί των anti-VEGF παραγόντων.

Εικόνα 1. Ασθενής με BRVO πριν την έναρξη αγωγής με ένθεμα
δεξαμεθαζόνης

Εικόνα 2. Ο ασθενής της Εικόνας 1, έξι μήνες μετά την τελευταία 
χορήγηση ενθέματος δεξαμεθαζόνης.  Συνολικός αριθμός ενθεμάτων:  5

Εικόνα 3. Ασθενής με DME πριν την έναρξη αγωγής με ένθεμα
δεξαμεθαζόνης

Εικόνα 4. Ο ασθενής της Εικόνας 3, έξι μήνες μετά την τελευταία 
χορήγηση ενθέματος δεξαμεθαζόνης. Συνολικός αριθμός ενθεμάτων:  6


