
•Άνδρας καυκάσιος 42 ετών, προσήλθε στο τμήμα αμφιβληστροειδούς της κλινικής μας αιτιώμενος πρωινή θολή όραση κατά την έγερση διάρκειας 45’ και μυοψίες του αριστερού 
οφθαλμού (ΑΟ) από 10ημέρου.
•Στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται η χρήση 1 γραμμαρίου εισπνεόμενης κάνναβης λίγες ώρες προ των συμπτωμάτων, με καθημερινή χρήση 0,1 γραμμαρίου ιδίας μορφής από 
8μήνου.
•Ελεύθερο οφθαλμολογικό ιστορικό.

Εισαγωγή

Υλικό- μέθοδοι

•Κατά την παρακολούθηση του ασθενούς για 3-4 μήνες  χρησιμοποιήθηκε, OCT-RNFL OCT Angiography, Αυτοφθορισμός και Φλουοροαγγειογραφία ΔΑΟ.
•Δεν χορηγήθηκε κάποια ειδική αγωγή κατά την διάρκεια της παρακολούθησης.

Μερική απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς μετά από χρήση 
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Κλινική εικόνα κατά την προσέλευση

Οφθαλμολογική εξέταση
• ΔΑΟ Ο.Ο. 10/10
• ΔΑΟ S/L πρόσθια μόρια ΚΦ, χωρίς RAPD
• Fundus: ΑΟ Οίδημα Οπτικού Δίσκου(ΟΔ) (γαλάζιο βέλος), ελίκωση και συμφόρηση των φλεβών καθώς και διάσπαρτες αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες /ΔΟ Χωρίς παθολογικά 

ευρήματα
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1ο follow-up  (σε 1 μήνα) 2ο follow-up (σε 2 μήνες) 3ο follow-up (σε 3 μήνες)

…Collateral vessel formation 
or optociliary shunt vessels

για αποφυγή ισχαιμίας!!

Βελτιωμένη εικόνα
Χωρίς Οίδημα ωχράς κηλίδος

Μείωση οιδήματος Ο.Δ.

Χωρίς Οίδημα ωχράς κηλίδος, Μείωση 
οιδήματος Ο.Δ.

Μείωση  των αμφ/κων αιμορραγιών &…

Βελτιωμένη εικόνα
Χωρίς Οίδημα ωχράς κηλίδος, Μείωση οιδήματος Ο.Δ.,

Εξάλειψη σχεδόν όλων των αμφ/κων αιμορραγιών
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Αποτελέσματα

•Από την διενέργεια των απαραίτητων αιμοδυναμικών και εργαστηριακών εξετάσεων, δεν προκύπτει κάποια άλλη πιθανή αιτία πλήν της λήψης κάνναβης 
που να συνέβαλε ή επιδείνωσε το συμβάν.
•Κατά τις επανεξέτασεις (ε/ε) σε διάστημα 4 μηνών του ΑΟ, η Ο.Ο. παρέμεινε περί τα 10/10, διαπιστώθηκε σταδιακή υποστροφή του οιδήματος του ΟΔ και 
των αιμορραγιών, μέχρι εξάλείψεως του οίδήματος με ταυτόχρονη δημιουργία αγγείων παράπλευρης κυκλοφορίας του ΟΔ (κόκκινο βέλος σε 2ο follow 
up),χωρίς καμία θεραπευτική παρέμβαση. 
•Κ.Ο.Ω δεν παρουσιάστηκε σε καμία ε/ε.

Συμπεράσματα

•Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία, η χρόνια χρήση κάνναβης προκαλεί διάταση των αμφιβληστροειδικών αρτηριολίων με πιθανή μειωμένη 
αγγειοδιαστολή τους σε αιφνίφια λήψη αυξημένης δόσης της, χωρίς επίδραση στο φλεβικό σκέλος. 
•Το παρόν περιστατικό αποτελεί το πρώτο αναφερόμενο περιστατικό με μερική απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς μετά από εισπνοή 
μεγάλης δόσης κάνναβης. 
•Εκτενέστερες μελέτες απαιτούνται, για να εδραιωθούν οι πιθανές δοσοεξαρτώμενες αιμοδυναμικές αλλαγές που υφίσταται ο αμφιβληστροειδής σε 
χρήστες κανναβινοειδών. 
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