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Παρουσίαση περιστατικού

• Άρρεν, 71 ετών

• Κατώτερη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (macula on) στον ΔΟ

• VA: OD 10/10cc (-2,00 sph)

• POH: Ανεπίπλεκτη επέμβαση καταρράκτη και ένθεση ενδοφακού οπισθίου περιφακίου ΔΟ

• PMH: Α/Υ, ψωρίαση, στεφανιαία νόσο

• FOH: -

 Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα 25G pars plana υαλοειδεκτομή, ενδο-LASER περιχαράκωση στις ρωγμές που ανευρέθηκαν και 
επιπωματισμό με έλαιο σιλικόνης 5700. 

Επανεξετάσεις που ακολούθησαν στις 2 εβδομάδες και στον 
1 μήνα μετά το χειρουργείο:

 VA OD: 8/10 με pinhole

 Αμφ/δης επίπεδος 360ο

Επανεξέταση 4 μήνες μετά το χειρουργείο:

 VA OD: του ασθενούς ήταν 1/20.  ΕΟΠ: 14mmHg.

 Στην σχισμοειδή λυχνία:  Κερατοειδής: διαυγής & πρόσθιος θάλαμος 
ήρεμος

 Αμφιβληστροειδής: επικολλημένος 360ο 

 Υαλοειδική κοιλότητα: πληρούμενη πλήρως με έλαιο σιλικόνης,  Χωρίς 
άλλα παθολογικά ευρήματα



Διερεύνηση

 Διενεργήθηκε OCT με το OCT 4000 cirrus zeiss τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. 

 Στο προεγχειρητικό OCT οι στιβάδες του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς απεικονίζονταν φυσιολογικές.         

 Μετεγχειρητικά πραγματοποιήθηκε OCT Οπτικού Νεύρου και RNFL το οποίο ήταν φυσιολογικό αμφω, όπως επίσης και OCT ωχράς και Ganglion cell 
analysis, όπου παρατηρήθηκε παθολογική μείωση των γαγγλιακών κύτταρων ΔΟ.

OCT προεγχειρητικά OCT μετεγχειρητικά

Ganglion cell analysis Macula Analysis ΟΝ και RNFL analysis



Συζήτηση & Συμπέρασμα

 Το έλαιο σιλικόνης είναι ένα σύνηθες μέσο επιπωματισμού του αμφ/δους στις pars plana υαλοειδεκτομές με
αρκετά πλεονεκτήματα. Ωστόσο ενδέχεται η χρήση του να σχετίζεται με μετεγχειρητικές αρνητικές συνέπειες,
όπως η ανάπτυξη πρώιμου καταρράκτη, οφθαλμική υπερτονία και κερατοπάθεια.

 Αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία η ύπαρξη περιστατικών που εμφανίζουν αιφνίδια έκπτωση της όρασης
ύστερα από επιπωματισμό με έλαιο σιλικόνης. Στα συγκεκριμένα περιστατικά, η αιτία της σημαντικής πτώσης
της οπτικής οξύητας ενδέχεται να συνδέεται με τη βλάβη που υφίσταται η στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων,
εξαιτίας πιθανής τοξικότητας από τη χρήση του ελαίου σιλικόνης.

 Τα γαγγλιακά κύτταρα μπορούν να υποστούν:

o Είτε απευθείας βλάβη από τα σωματίδια του ελαίου τα οποία μεταναστεύουν στις στιβάδες του αμφιβληστροειδή

o Είτε βλάβη λόγω φωτοτοξικότητας εξαιτίας της διάφανης φύσης του ελαίου σιλικόνης

o Είτε βλάβη λόγω φλεγμονής από τις κυτοκίνες που βρίσκονται ανάμεσα στο έλαιο και στον αμφιβληστροειδή.

 Συμπέρασμα: Είναι σημαντικό οι χειρουργοί αμφιβληστροειδούς να γνωρίζουν και να ενημερώνουν τους
ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργείο υαλοειδεκτομής και χρήση ελαίου σιλικόνης ως μέσω επιπωματισμού,
ότι ενδέχεται να προκύψει σημαντική τοξικότητα στη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων στην περιοχή της
ωχράς και συνεπώς μείωση της τελικής οπτικής οξύτητας.
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