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Σκοπός
Η παρουσίαση περιστατικού με οξεία, παροδική απώλεια όρασης μετά από επέμβαση
εμβολισμού, υποβοηθούμενη με stent, μη ραγέντος ανευρύσματος της κορυφής της βασικής
αρτηρίας.

Παρουσίαση Περιστατικού

Γυναίκα 55 ετών παραπέμπεται από το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του νοσοκομείου
μας, λόγω οξείας απώλειας όρασης μετά από επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος της
κορυφής της βασικής αρτηρίας, υποβοηθούμενης με stent. Κατά την κλινική εξέταση, η
οπτική οξύτητα ήταν μέτρηση δακτύλων σε αμφότερους τους οφθαλμούς, τα φωτοκινητικά
αντανακλαστικά ήταν νωθρά και στους δυο οφθαλμούς και ήταν αδύνατο να εκτιμηθεί η
χρωματική αντίληψη. Η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) ήταν 13mmHg στον δεξιό οφθαλμό (ΔΟ)
και 12mmHg στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ). Κατά την βυθοσκόπηση δεν παρατηρήθηκαν
αλλοιώσεις του οπτικού δίσκου και της ωχράς κηλίδας. Λόγω αδυναμίας της ασθενούς να
συνεργαστεί για την διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων αποφασίστηκε να επανεκτιμηθεί την
επόμενη ημέρα. Η πιθανότητα αγγειακού επεισοδίου καθώς και η πιθανή νευροτοξικότητα
από το σκιαγραφικό ήταν τα πιθανότερα διαφοροδιαγνωστικά σενάρια την δεδομένη στιγμή.
Η ασθενής επανεξετάστηκε μετά 24ώρου με σαφή καλυτέρευση της κλινικής της εικόνας. Η
οπτική οξύτητα ήταν 5/10 στον ΔΟ και 9/10 στο ΑΟ, τα φωτοκινητικά αντανακλαστικά, η ΕΟΠ
και η χρωματική αντίληψη των βασικών χρωμάτων φυσιολογικά. Η κλινική εικόνα της
ασθενούς την δεδομένη στιγμή μας επέτρεψε να διενεργήσουμε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο
με OCT ωχράς και οπτικού νεύρου, OCT αγγειογραφία ωχράς και νεύρου καθώς και
αυτοφθορισμό χωρίς την ανάδειξη παθολογικών ευρημάτων. Ο απεικονιστικός έλεγχος στον
οποίο υποβλήθηκε (CT εγκεφάλου) δεν ανέδειξε παθολογία. Επιπλέον η ασθενής
προγραμματίστηκε για έλεγχο οπτικού πεδίου το οποίο και ανέδειξε δεξιά ομώνυμη
ημιανοψία (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Οπτικά πεδία της ασθενούς που δείχνουν δεξιά ομώνυμη ημιανοψία
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Συμπέρασμα

Σε μια εποχή που το multimodal imaging αποκτά συνεχώς
αυξανόμενη φήμη, εξετάσεις όπως τα οπτικά πεδία μπορεί να
συμβάλλουν αποφασιστικά στην διάγνωση και περαιτέρω
αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά νοσήματα. Στην περίπτωση
της ασθενούς μας, ο λεπτομερής απεικονιστικός έλεγχος ήταν
αρνητικός ενώ η εξέταση των οπτικών πεδίων ανέδειξε δεξιά
ομώνυμη ημιανοψία. Το εύρημα είναι συμβατό με βλάβη
εντοπισμένη στην οπτική οδό από το έξω γονατώδες σώμα μέχρι τον
οπτικό φλοιό, ανατομικές περιοχές οι οποίες αιματώνονται από τις
οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες (Εικόνα 2). Συνεπώς, η
χαρακτηριστική αυτή βλάβη μας οδήγησε στον αποκλεισμό της
νευροτοξικότητας στην σκιαγραφική ουσία η οποία χρησιμοποιήθηκε
κατά την διάρκεια της αγγειογραφίας ως πιθανής αιτίας και να
θεωρήσουμε ότι πιθανό θρομβοεμβολικό επεισόδιο κατά την
διάρκεια της επέμβασης (Εικόνα 3) ήταν η αιτία της απώλειας
όρασης της ασθενούς.
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Εικόνα 2. Κύκλος του Willis, όπου απεικονίζεται η βασική 
αρτηρία, της οποίας κλάδοι είναι οι οπίσθιες εγκεφαλικές 
αρτηρίες.

Εικόνα 3.  Endovascular Coiling. Μέθοδος με την 
οποία γίνεται εμβολισμός ανευρύσματος.


