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40 ασθενείς με vPED συμμετείχαν στην
προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη μας, Σε
όλους τους ασθενείς χορηγήθηκαν
ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αφλιμπερσέπτης
2.0 mg, ενώ για χρονικό διάστημα 24 μηνών
βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση. Όλοι οι
ασθενείς υπεβλήθησαν σε μέτρηση της
καλύτερα διορθωμένης οπτική οξύτητας,
καθώς και σε οπτική τομογραφία συνοχής
τόσο κατά την επίσκεψη ένταξης, όσο και σε
κάθε επόμενη επίσκεψη παρακολούθησης.
Το ύψος της αποκόλλησης του
μελαγχρόου επιθηλίου, το κεντρικό
πάχος της ωχράς κηλίδας (CFT) καθώς και
η παρουσία υπο-αμφιβληστροειδικού
υγρού, ενδο-αμφιβληστροειδικού υγρού ή
διάχυτου οιδήματος ωχράς κηλίδας
καταγράφονταν σε κάθε επίσκεψη
παρακολούθησης.

Σκοπός

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και
της ασφάλειας των ενδοϋαλοειδικών
εγχύσεων αφλιμπερσέπτης 2mg στη
θεραπεία της νεοαγγειωμένης αποκόλλησης
του μελαγχρόου επιθηλίου (vPED), στα
πλαίσια της ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας (AMD) κατά τη διάρκεια
μίας περιόδου παρακολούθησης 2 ετών.

Υλικό και Μέθοδοι

Αποτελέσματα

H τελική οπτική οξύτητα δε διέφερε εν τέλει σε βαθμό στατιστικά
σημαντικό από την αρχική (p=0.058). Επομένως, πληρείται το κριτήριο της
σταθερότητας για τους ασθενείς με vPED στα πλαίσια της AMD που
υποβλήθηκαν σε ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις αφλιμπερσέπτης με βάση το
προτεινόμενο πρωτόκολλο. Ομοίως, η τελική οπτική οξύτητα δεν
παρουσίασε συσχέτιση με το συνολικό αριθμό ενέσεων στις οποίες
υποβλήθηκε ο κάθε ασθενής για το χρονικό διάστημα των 24 μηνών.

Όσον αφορά την τελική μέση τιμή του CFT δε διέφερε σε βαθμό στατιστικά
σημαντικό από την αρχική για καμία από τις ενδιάμεσες επισκέψεις
παρακολούθησης μέχρι το πέρας της μελέτης.
Ομοίως, δεν υπήρχε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής του CFT για
όλο το διάστημα παρακολούθησης με το συνολικό αριθμό των ενέσεων
(Pearson correlation=-0.074; p=0.778).

Τα αποτελέσματα δε διαφοροποιούνται σημαντικά όταν μελετάται η
μεταβολή του ύψους της αποκόλλησης του μελαγχρόου επιθηλίου κατά
το χρονικό διάστημα παρακολούθησης. Ομοίως με το CFT, η μέση τιμή του
ύψους vPED δε διέφερεσε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την αρχική μέση
τιμή για καμία από τις ενδιάμεσες επισκέψεις παρακολούθησης μέχρι τη
λήξη των 24 μηνών. Ομοίως, δεν υπήρχε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
μεταβολής της PED για όλο το διάστημα παρακολούθησης με το συνολικό
αριθμό των ενέσεων (Pearson correlation=-0,284; R2=0,0808; p=0,121).

Συμπεράσματα
Η αφλιμπερσέπτη ικανοποίησε το κριτήριο της σταθερότητας ως προς τις λειτουργικές και ανατομικές παραμέτρους,
διατηρώντας το γνωστό προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου. Απαιτούνται ωστόσο, περαιτέρω μελέτες προκειμένου να
προσδιοριστεί η βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση της νεοαγγειωμένης αποκόλλησης μελαγχρόου επιθηλίου στα πλαίσια της
ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας.


