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Σκοπός

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού που παραπέμφηκε στο τμήμα

αμφιβληστροειδούς με εικόνα που προσομοίαζε με μελάνωμα χοριοειδούς, και η καταγραφή της κλινικής εξέτασης

και των πολύτροπων απεικονιστικών μεθόδων που πραγματοποιήθηκαν για να οδηγηθούμε στη σωστή διάγνωση.

Παρουσίαση Περιστατικού

• Παραπομπή άρρενος ασθενούς ετών 36 - ύποπτος όγκος στο βυθό του αριστερού οφθαλμού (ΑΟ), που 

προσομοίαζε με μελάνωμα χοριοειδούς

• ελεύθερο ατομικό, οφθαλμολογικό και οικογενειακό ιστορικό 

• οπτική οξύτητα  10/10 sc άμφω , ενδοφθάλμια πίεση εφο,  πρόσθιο ημιμόριο άμφω εφο

•Αμφιβληστροειδής/ χοριοειδής του δεξιού οφθαλμού ΔΟ εφο, οπτικό νεύρο + ωχρά κηλίδα άμφω εφο 



Παρουσίαση Περιστατικού - βήματα διάγνωσης και απεικόνισης 
• ΑΟ υπέγερση του περιφερικού αμφιβληστροειδούς  11η ώρα με ήπια μελάγχρωση,   

χωρίς λιποφουσκίνη / drusen
• Αυτοφθορισμός FAF βλάβης  χωρίς  χαρακτηριστική παθολογία

φωτογραφία IR μάζα με μειωμένο σήμα

• οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) σύστοιχη υπέργερση χοριοειδούς και 
αμφιβληστροειδούς, χωρίς παρουσία ενδο ή ύπο- αμφιβληστροειδικού υγρού
(IRF/SRF) με ομαλό RPE.

• φλουροαγγειογραφία (FA)  ασαφής σύστοιχος υπερφθορισμός 

-- χοριοαμφιβλ υπέργερση

--Απουσία IRF, SRF, drusen
--Ομαλό RPE 0.30΄

2.10΄

Ήπιος 

υπερφθορισμός 

άνω ρινικά 



Παρουσίαση Περιστατικού - βήματα διάγνωσης και απεικόνισης 

• υπέρηχος  ΑΟ  B-scan  ήπια υπέργερση του χοριοειδούς, χωρίς υπερηχογραγικά

ευρήματα μελανώματος 

• Μεταβολή μεγέθους  βλάβης  ανάλογα με τις κινήσεις του οφθαλμού !

πρωτεύουσα θέση: ο κιρσός περιδήνητης φλέβας είναι επίπεδος

στροφή του βλέμματος προς την περιδήνητη φλέβα: ο κιρσός γεμίζει αργά

gaze-dependent dilation of the varix # χοριοειδικό μελάνωμα

• αγγειογραφία με πράσινο ινδοκυανίνης (ICGA)  διογκωμένη περιδήνητη

φλέβα χοριοειδούς άνω ρινικά σύστοιχα με τη βλάβη - κιρσός περιδήνητης φλέβας 

Vortex Vein Varix
Συμπέρασμα

Το παραπάνω περιστατικό περιγράφει πώς μια διογκωμένη περιδήνητη φλέβα
χοριοειδούς μπορεί να μιμηθεί ένα χοριοειδικό μελάνωμα και τονίζει τη μεγάλη
αξία της διαγνωστικής χρήσης συνδuασμού πολλαπλών απεικονιστών μεθόδων-

( multimodal imaging, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια στη διάγνωση και
παρακολούθηση πιο πολύπλοκων περιστατικών. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η μεταβολή του μεγέθους της υπέργερσης με τις κινήσεις του
οφθαλμού κατά την υπερηχογραφία, λόγω μεταβολής των ενδοφθάλμιων
πιέσεων και επίδρασης πάνω στη φλεβική παροχέτευση, και η χαρακτηριστική
μορφολογία της βλάβης στην αγγειογραφία με πράσινο ινδοκυανίνης που
διαγράφεται ακριβώς η διογκωμένη φλέβα, οδήγησαν στην οριστική διάγνωση
αυτής της καλοήθους βλάβης και τη διαφοροδιάγωση από το κακόηθες
χοριοειδικό μελάνωμα.
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