
Συμπεράσματα:
Αν και το μέσο πάχος κεντρικής περιοχής του αμφ/δη μειώθηκε
σταδιακά και στις 2 ομάδες κατά την παρακολούθηση τους, στην
ομάδα που χορηγήθηκε νεπεφανάκη ο ρυθμός μείωσης του
οιδήματος ήταν ταχύτερος. Τα αποτελέσματα της τελικής οπτικής
οξύτητας αλλά και του ποσοστού εμμένοντος υγρού μετά τα 2 έτη
παρακολούθησης δεν φαίνεται να συσχετίζονται με την χρήση ή
μη τοπικής αγωγής νεπεφανάκης.

Αποτελέσματα:
Από τους οφθαλμούς που εξετάσθηκαν οι 28 (58,3%) είχαν
κάποια ποσότητα εμμένοντος υγρού, υπαμφιβληστροειδικά, 1
μήνα μετά το χειρουργείο. Από την ομάδα παρακολούθησης, 14
οφθαλμοί, το 28.6% (4 οφθαλμοί) είχαν εμμένον υγρό 1 έτος
μετά τη επέμβαση ενώ 1 οφθαλμός είχε υγρό κατά την
τελευταία του μέτρηση, 2 έτη μετά την επέμβαση. Ο μέσος
χρόνος απορρόφησης του οιδήματος ήταν 11.3 ± 3.9 μήνες
(εύρος 5 – 20 μήνες). Στην ομάδα όπου χορηγήθηκε
νεπεφανάκη παρατηρήθηκε ότι 2 οφθαλμοί (14.3%) είχαν
εμμένον υγρό 1 έτος μετά την επέμβαση, οι οποια είχαν υγρό
και κατά την τελευταία του μέτρηση 2 έτη μετά. Η όραση των
ασθενών δεν συσχετίσθηκε σημαντικά με το βαθμό του
οιδήματος.
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Νεπεφανάκη στην απορρόφηση του εμμένοντος υπαμφιβληστροειδικού υγρού 
έπειτα από χειρουργική επέμβαση για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Οικονομικά συμφέροντα: Κανένα

Υλικό &Μέθοδος:
Στη παρουσα μελέτη εξετάσθηκαν 48 οφθαλμοί από 48
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 23g υαλοειδεκτομή. Για
επιπωματισμό χρησιμοποιήθηκε 14% C3F8 ή έλαιο σιλικόνης.
Κατά την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, αυτοί
εκτιμήθηκαν για την ανατομική και λειτουργική τους
αποκατάσταση με πλήρη οφθαλμολογική εξέταση και οπτική
τομογραφία συνοχής. Σε παρουσία εμμένοντος
υποαμφιβληστροειδικού υγρού, χορηγήθηκε στους ασθενείς,
έπειτα από τυχαιοποίηση τους 1:1, τοπικές σταγόνες
νεπαφανάκης. Η ανατομική εικόνα του οπισθίου πόλου
εξετάστηκε σε μηνιαία διαστήματα και πραγματοποιήθηκαν
ποσοτικές μετρήσεις πάχους αμφ/δους.
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Σκοπός:
Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της νεπεφανάκης στην
απορρόφηση εμμένοντος υπαμφιβληστροειδικού υγρού σε
οφθαλμούς με macula-off ρηγματογενή αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς, η οποία αποκαταστάθηκε επιτυχώς με
υαλοειδεκτομή.

Μείωση 
υπ-αμφ/δικου υγρού σε 

1 έτος, χωρις αγωγή

Σταδιακή μείωση υπο-
αμφιβληστροειδικού
οιδήματος με χρήση 

νεπεφανάκης έπειτα από 
χειρουργείο υαλοειδεκτομής, 

λόγω αποκόλλησης 
αμφιβληστροειδούς σε βάθος 

1 χρόνου.


