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Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με 
οίδημα οπτικής θηλής σε  έδαφος 
γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας με 
φυσιολογικούς δείκτες φλεγμονής. 

Παρουσίαση περιστατικού:

Γυναίκα, 84-ετών, προσήλθε στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
του τμήματος μας λόγω μείωσης όρασης στον ΑΟ. Από την
οφθαλμολογική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η οπτική οξύτητα ήταν
ΔΟ: 2/10 και ΑΟ: ΑΚΧ. Η ΕΟΠ: 15/16 mmHg. Από την εξέταση του
προσθίου ημιμορίου βρέθηκε πυρηνικός καταρράκτης ΔΑΟ. Κατά τη
βυθοσκόπηση ο οπίσθιος πόλος ήταν φυσιολογικός στον ΔΟ ενώ
στον ΑΟ παρατηρήθηκε οίδημα οπτικής θηλής με αιμορραγία σε
όλες τις στιβάδες του οπτικού δίσκου. Ο εργαστηριακός έλεγχος
(ΤΚΕ, CRP) ήταν φυσιολογικός. Από την συστηματική κλινική
εξέταση βρέθηκε ΑΠ: 200/90mmHg, ενώ η καρδιολογική εκτίμηση
δεν ανέδειξε κάτι το οξύ. Αρχικά το οίδημα αποδώθηκε σε
υπερτασική οπτικοπάθεια, αλλά στην επανεξέταση τρεις ημέρες
μετά διαπιστώθηκε εντοπισμένη φλογοειδής αιμορραγία στον
έτερο οφθαλμό(εικόνα 1). Έγινε RNFL και αυτοφθορισμός (εικόνα 2,3).
Ζητήθηκε άμεση παθολογική εκτίμηση και έγινε βιοψία κροταφικής
αρτηρίας αριστερά, όπου ετέθη η διάγνωση γιγαντοκυτταρικής
αρτηρίτιδας. Μετά από διάστημα οχτώ μηνών η όραση παραμένει
σταθερή.

Εικόνα 1:  Εντοπισμένη φλογοειδής αιμορραγία στον ΔΟ και οίδημα 
οπτικής θηλής με αιμορραγία σε όλες τις στιβάδες του οπτικού 

δίσκου ΑΟ



Συμπέρασματα:

 H γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα είναι μια κοκκιωματώδης
αγγειίτιδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αγγείων. Προσβάλει
συνήθως γυναίκες άνω των 80 ετών. Σε ένα ποσοστό 15% οι
ασθενείς με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα θα παρουσιάσουν
οφθαλμολογικές εκδηλώσεις 1.

 Στις οφθαλμικές εκδηλώσεις της νόσου καταγράφονται
αιφνίδια πτώση της οπτικής οξύτητας και πρόσθια ισχαιμική
οπτικοπάθεια, με συνοδό υψηλή ΤΚΕ και CRP.

 Σε ένα ποσοστό 25% μπορεί να διατηρούνται φυσιολογικοί οι
δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP) 2.

 Συνίσταται άμεση χορήγηση υψηλών δόσεων
κορτικοστεροειδών.

 Σε μη άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση το 1/3 των ασθενών
θα έχουν προσβολή και στον έτερο οφθαλμό 3.
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Εικόνα 2: Αυτοφθορισμός ΑΟ  
Εικόνα 3:

RNFL τρείς ημέρες μετά το 
πρώτο επεισόδιο


