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Υαλοειδές
 Σχηµατισµός διαφανής σαν γέλη
 Καταλαµβάνει τα 4/5 της

οφθαλµικής κοιλότητας
 Αποτελείται
¡ 99% από νερό
¡ 1% από µακροµόρια
Κολλαγόνες ίνες τύπου II(60-75%) ,IX,VI
÷ Υαλουρονικό
÷

 Αποτελεί µέρος του διαθλαστικού

συστήµατος του βολβού !

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ
 Φυσιολογικά ελάχιστα κύτταρα ανευρίσκονται στο

σώµα το οποίο οφείλει να είναι διαυγές
¡

Τα όποια φυσιολογικά κύτταρα του υαλοειδούς εντοπίζονται
κυρίως στο φλοιό
÷
÷
÷

Φαγοκύτταρα (astrocytes),ινοκύτταρα
Υαλοκύτταρα στην περιφέρεια, µακροφάγα
Κύτταρα γλοίας

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ
 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ
Προέρχονται από αλλαγές σε υπάρχουσες δοµές του υαλοειδούς.

 ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ
Προέλευση εξωγενώς – πχ. πρωτείνες, αµυλοειδές, κύτταρα.

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ
Προέρχονται από αλλαγές σε υπάρχουσες δοµές του
υαλοειδούς
¡
¡

Φυσιoλογικές µυoψίες
Θολερότητες λόγω :
÷
÷

Ηλικιακής εκφύλισης υαλοειδούς - Οπίσθιας αποκόλλησης υαλοειδούς
Αναπτυξιακές διαταραχές
¢ Παραµονής υαλοειδικής αρτηρίας
¢ Παραµονής πρωτογενούς υπερπλαστικού υαλοειδούς

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ
Προέλευση εξωγενώς –πχ. πρωτείνες, αµυλοειδές, κύταρρα
¡
¡
¡

Αιµορραγία υαλοειδούς
Αποκόλληση υαλοειδούς µε συνοδό Πώµα αµφ/δους
Φλεγµονές (µολυσµατικές και µη)
÷
÷
÷

¡
¡
¡
¡

Σπινθηροβόλος σύγχυση
Αστεροειδής υάλωση
Αµυλοείδωση
Σύνδροµα µεταµφίεσης
÷

¡

Ενδοφθαλµίτιδα βακτηριδιακή
Ραγοειδίτιδα /ετεροχρωµική κυκλίτις Fuch’s)
Παρασιτώσεις – κύστεις

Όγκοι (Λέµφωµα,µελάνωµα, σάρκωµα)

Θολερότητες µετά από χειρουργικές επεµβάσεις ή ενδοβόλβια ένεση
÷

Καταρρακτης

÷

Φαρµάκων π.χ anti –VEGF – φυσσαλίδες αέρα
Εµφυτευµάτων πχ Ozurdex

÷

Φυσιολογικές µυοψίες
 Συχνότατες κινούµενες θολερότητες στο οπτικό πεδίο
 Δίκην αραχνοειδών ή σαν ‘’διαφανών εντόµων ή σκωλικοειδών ηµιδιαφανών

γκριζωπών µορφωµάτων’’ µαζί µε σκούρα στίγµατα κινούµενα λόγω
αδράνειας υαλοειδούς σώµατος µε την κίνηση της κεφαλής και των
οφθαλµών.
 Καλύτερα αντιληπτές σε ανοιχτόχρωµο φόντο / εµφανέστερες στους µύωπες
 Πρόκειται για
¡
¡

παραµονή µικροσκοπικών υπολειµάτων από την εµβρυιϊκη αρτηρία στο σώµα του υαλοειδούς
και συµπυκνώσεων κολλαγόνων ινών.

Ηλικιακή Εκφύλιση Υαλοειδούς
 Είναι η συχνότερη εκφυλιστική αλλαγή του

υαλοειδούς
 Με την πάροδο του χρόνου
¡

Ρευστοποίηση
Διάσπαση της δοµής σαν γέλη του υαλοειδούς
÷ Δηµιουργία κοιλοτήτων γεµάτων µε υγρό (20% στα 20 έως 50%
στα 80)
÷

¡

Συναίρεση
÷

συµπύκνωση των κολλαγόνων ινών του
του υαλοειδούς ιδίως στη περιφέρεια

κ

Ηλικιακή Εκφύλιση Υαλοειδούς
 Βιοµικροσκόπηση :
¡ Απουσία φυσιολογικής ινώδους κατασκευής υαλοειδούς
¡ Ορατές κοιλότητες ρευστοποιηµένου υαλοειδούς
¡ Ορατές «πυκνώσεις» ή ηµιδιαφανείς θολεροτήτητες
που κινούνται ελεύθερα στο υαλοειδές
(και εµφανιζονται στο οπτικό πεδίο του πάσχοντος)
 Scanning laser ophthalmoscopy
¡

Κινούµενες σκιές µε τις παρασκιές τους

 Υπερηχογραφικά
¡
¡

Ηχογενείς εστιακές πυκνώσεις στον Β υπέρηχο
Χρήση για διαγνωση PVD προ υαλοειδεκτοµής

Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς
 Συχνότερη >65 και µεταξύ αφάκων και µυώπων
11.3

 Συµβαίνει αιφνίδια σε οφθαλµούς µε ρευστοποιηµένο

υαλοειδές όπου δηµιουργείται οπή στην
οπίσθια υαλοειδική µεµβράνη
 Το ρευστοποιηµένο υαλοειδές συγκεντρώνεται
µεταξύ οπίσθιας υαλοειδικής µεµβράνης και έσω
αφοριστικής µεµβράνης αµφιβληστροειδούς
 Δηµιουργείται έτσι η οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς
που φτάνει έως τη βάση του υαλοειδούς

Retinal tears in posterior vitreous detachment.
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Diagnostic considerations: The symptoms of

Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς
 SLE – ‘’πυκνώσεις’’ υαλοειδούς πίσω από

τον φακό
 Οπτικά κενή περιοχή µεταξύ του οπίσθιου
υαλοειδούς και αµφιβληστροειδή
 Παθογνωµονικό σηµάδι δακτύλιος Weiss
(υπόλλειµα υαλοθηλαίας σύνδεσης )
 Συνοδεύεται µε λάµψεις και µυοψίες
(φωτεινές τοξοειδείς λάµψεις στην
περιφέρεια ιδίως σε ηµισκοτεινές
συνθήκες – Moore’s streaks)

Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς
Επιπλοκές
 Ρωγµές αµφιβληστροειδούς
 Αιµορραγία υαλοειδούς
 Αµφιβληστροειδική αιµορραγία
 Κυστικό οίδηµα

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 Οι ασθενείς που αναζητούν θεραπεία συνήθως αναζητούν την

¨τελειότητα¨ τουλάχιστον όσον αφορά την όραση τους
 Μάλλον ψυχολογικό και λιγότερο οφθαλµολογικό πρόβληµα!

Πότε έχουν δίκιο οι ασθενείς?


Οι θολερότητες πολλές φορές έχει βρεθεί οτι µπορεί να προκαλούν
Απορρόφηση του προσπίπτοντος φωτός
¡
Αντανάκλαση του φωτός
¡
Σκεδασµό του φωτός που ουσιαστικά επηρεάζει την ποιότητα όρασης
÷ Δχη στην αντίληψη αντίθεσης των αντικειµένων ( οθόνη κοµπιούτερ, ήλιος, νυχτερινή οδήγηση)
÷ Δχη στην αντίληψη αποχρώσεων
¡



Τό µέγεθος του προβλήµατος σχετίζεται µε
Σχήµα
¡
Μέγεθος
¡
Απόσταση θολερότητας από τον αµφ/δη
¡
Διαθλαστική κατάσταση οφθαλµού ( πχ µύωπες εντονότερο πρόβληµα)
¡



Προσπάθεια αναγνώρισης του προβληµατος µε αντικειµενικές µεθόδους
¡
Ποσοτική υπερηχογραφία
¡
Δοκιµασία αντίθεσης ( contrast sensitivity)
¡
*Μελέτη διάχυσης φωτός (stray light measures-C-Quant straylight meter (Oculus GmbH, Wetzlar, Germany)

*EFFECT OF VITREOUS OPACITIES ON STRAYLIGHT MEASUREMENTS
MIGUEL CASTILLA-MARTI, MD,* TOM J.T.P. VAN DEN BERG, PHD,† MARC D. DE SMET, MDCM, PHD, FRCSC, FRCOPHTH*

RETINA 35:1240–1246, 2015

Am J Ophthalmol 2011;152:60 – 65. © 2011 by Elsevier Inc.

• 266 ασθενείς ερωτηθέντες
• Μ.Ο ηλικίας 52.9 ± 12.02
• <55 µεγαλύτερη διάθεση
για το ρίσκο µιας παρέµβασης
• Μ.Ο αξιολόγησης της
ποιότητας ζωής 0,87 (1,0
άριστα)
• Οι ασθενείς που επιθυµούσαν
θεραπεία ηταν διατεθειµένοι
να ρισκάρουν
•
•
•

11% για θάνατο
7% πιθανότητα τύφλωσης
Θυσίαζαν 1.1 χρόνια /10ετία
προκειµένου να βελτιωθεί η
όρασή τους!

 Συµπεράσµατα από απαντήσεις 159 χειρουργών επί συνόλου 2600
 25% θα έκαναν υαλοειδεκτοµή ως ρουτίνα για θεραπεία πάθησης
 110 είχαν προβεί σε θεραπευτική υαλοειδεκτοµή τουλάχιστον 1 φορά
 Από τους λοιπούς 49, θα τολµούσαν υαλοειδεκτοµή αυτοί που έκαναν

>100 περιστατικά ανά έτος
 Ανασταλτικοί παράγοντες ήταν:
¡
¡
¡

οι κίνδυνοι σχετιζόµενοι µε υαλοειδεκτοµή
µη ρεαλιστικές προσδοκίες από τους ασθενείς
η πιθανότητα περιθωριοποίησης από την οφθαλµική κοινότητα!

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ
¡ Υαλοειδεκτοµή 25-27g (PVD, µυωπική συναίρεση, αστεροειδή
υάλωση)
¡ Κεντρική υαλοειδεκτοµή χωρίς PVD
¡ Προσπάθεια διατήρησης πρόσθιας υαλοειδικής επιφάνειας
¡ 26-50% ανέφεραν βελτίωση
¡ Πιθανές επιπλοκές άµεσες ή απώτερες
÷ καταρράκτης (50-65%)
÷ RD 2-10%, αιµορραγία,ενδοφθαλµίτιδα 0.018%-0.04% ,κυστικό
οίδηµα (5,4-5,5%), γλαύκωµα σε µεταγενέστερο χρόνο? ,κίνδυνοι
αναισθησίας

ND: YAG Laser
 ND:YAG Laser διάσπαση θολεροτήτων
¡ Πολύ λιγότερο δηµοφιλές από υαλοειδεκτοµή
¡ Χρήση συµβατικού yag laser γία διάσπαση θολεροτήτων σε
µικρότερους σχηµατισµούς ,και µετακίνησή τους εκτός
οπτικού άξονα
¡ Χρήση για θολερότητες µακρυά από τον αµφ/δη
¡ Χρήση νέων συσκευών yag laser µε καλύτερα οπτικά ,χρήση
ειδικών φακών ,και πιο αποτελεσµατική ενέργεια βολών
¡ 1-6 συνεδρίες Μ.Ο (πάρα πολλές αναφορές όσον αφορά
παραµέτρους , βολές κλπ)
¡ Πιθανές επιπλοκές
÷

ρωγµές, αποκόλληση, χοριοειδική αιµορραγία, βλάβη ωχράς.

Αποκόλληση βάσης και προσθίου υαλοειδούς
 Συµβαίνει µετά από τραύµα
 Το υαλοειδές αποκολλάται µαζί

µε την βάση του
 Πρόσθια γραµµοειδή θολερότητα
 Μπορεί να συνοδεύεται µε
¡

¡
¡

Αιµορραγία
÷ Υαλοειδούς
÷ Aµφιβληστροειδούς
Διάλυση αµφιβληστροειδούς
Παρεκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού

Παραµονή Υαλοειδικής αρτηρίας
 Αναπτυξιακή δχη (σπάνια απαντάται µεµονωµένα – Συνήθως µε

Παραµονή πρωτογενούς Υπερπλαστικού υαλοειδούς )
 Στα πλαίσια της ανώµαλης παραµονής εµβρυϊκής αγγείωσης
¡ κηλίδα Mitendorf (οπισθοφακική θόλωση – πολικός καταρρακτης
2%),
¡ θηλή του Bergmeister,
¡ παραµονή υαλοειδικής αρτηρίας
÷

Βιοµικροσκόπηση : λευκωπή χορδή εκτεινόµενη απο θηλή έως οπίσθια
κάψα φακού διαµέσου του σώµατος του υαλοειδούς
11.2 Examination Methods
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Attachments of the vitreous body and adjacent spaces

11 Vitreous Body
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Fig. 11.1 The anterior tunica vasculosa lentis (dark red) forms anastomoses with
the posterior tunica vasculosa lentis (light red) through the iridohyaloid vessels.

Stabilization and confines of the vitreous body. With their high negative electrostatic potential, the hyaluronic acid molecules fill the three-dimensional

Garnier’s space
Zonular
spaces
(Petit’s
space)
Berger’s
space

Hyaloid
canal

Martegiani’s funnel
(attachment at the
optic disc)

Fig. 11.2 The attachments of the vitreous body are identified by thick red lines and
listed on the left. Spaces adjacent to the vitreous body are shown in green and listed
on the right.

Παραµονή Υαλοειδικής αρτηρίας + Παραµονή
πρωτογενούς Υπερπλαστικού υαλοειδούς
 Συνήθως ετερόπλευρη (90%)
 Πρόσθια µορφή (λευκοκορία)
¡ Παραµονή υαλοειδικής αρτηρίας / λευκωπή αγειοβριθής µεµβράνη
οπισθοφακικά + µικροφθαλµός + αβαθής ΠΘ
¡ δ/δ
÷
÷
÷
÷
÷
÷

Ρετινοβλάστωµα
Συγγενή καταρρακτη
Αµφ/θεια προωρότητας
Όγκοι ( αστροκύττωµα )
Εξιδρωµατική αποκόλληση (von Hippel -Lindau .χοριοειδικό αιµαγγείωµα)
Αλλα (πχ σ.Norrie, κολόβωµα οπτικού νευρου κλπ)

 Οπίσθια µορφή συνήθως απουσία µικροφθαλµου ή καταρράκτη
¡ (λευκωπή πλάκα συνδετικού ιστού οπιθοφακικά)
¡ δ/δ αµφ/θεια προορότητας, τοξοκαρίαση οικογενή , εξωγενή υαλοαµφ/θεια
 Θεραπεία χειρουργική επί επιπλοκών
¡ (γλαύκωµα , RD, αιµορραγία υαλοειδούς)

ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ ΥΑΛΩΣΗ –
νόσος Benson
 Συνήθως ετερόπλευρη εµφάνιση (75%)
 Σχετίζεται µε διαβήτη (1/200) και υπερχοληστεριναιµία
 Λευκωπές ασβεστοποιηµένες εναποθέσεις σχετιζόµενες µε τις

κολλαγονες ίνες
 Σχετικά ευκίνητες
 Δεν προβληµατίζουν τους ασθενείς!
 Αν και ενοχλούν στην βυθοσκόπηση συνήθως δεν
αντιµετωπίζονται χειρουργικά

ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗ- (cholesterolosis)
 Ετερόπλευρη εµφάνιση
 Βυθοσκόπηση: πολυάριθµοι λευκοκίτρινοι /χρυσόχροοι ή

πολύχρωµοι κρύσταλλοι χοληστερόλης
 Κινούνται ελεύθερα και καθιζάνουν λόγω βαρύτητας (δ/δ
αστεροειδής υάλωση)
 Δεν ενοχλούν στην όραση
 Σχετίζονται µε Υποτροπιάζουσες
¡

¡
¡

φλεγµονές
αιµορραγίες
ή τραύµα

ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ






Κληρονοµική αυτοσωµατικά – επικρατητική νόσος
Συνήθως αµφοτερόπλευρη εντόπιση
Εµφανίζεται κατά τα 20
Προοδευτικά αύξηση υαλοειδικών θολεροτήτων
Εναποθέσεις *αµυλοειδούς στις κολλαγόνες ίνες (το υαλοειδικό
κανάλι δεν επηρεάζεται)
¡
¡

Εντόπιση στον αµφ/δη/χοριοειδή, κόγχο
Πολυνευροπαθεια/καρδια/δερµα.ΚΝΣ

 Σε περίπτωση που οι θολερότητες

εντοπίζονται στον οπτικό άξονα
αντιµετωπίζεται µε υαλοειδεκτοµή
 *εξωκυττάρια µη µεταβολιζόµενη πρωτείνη

ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
 Μη τραυµατικής αιτιολογίας απαιτεί άµεση

εξέταση
 3 πιθανοί παθογενετικοί µηχανισµοί αιµορραγίας
¡
¡
¡

Από φυσιολογικά αµφ/κα αγγεία
Από παθολογικά νεοαγγεία
Διασπορά αίµατος από άλλες περιοχές
πρόσθιος θάλαµος
÷ γωνία ΠΘ
÷ υποαµφιβληστροειδική εντόπιση
÷
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11 Vitreous Body

Pathogenetic mechanisms of vitreous hemorrhage
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Fig. 11.5

2. Bleeding from retinal vessels with abnormal changes, which can occur as a
result of retinal neovascularization in ischemic retinopathy or retinal macroaneurysms.
3. Influx of blood from the retina or other sources such as the subretinal space
or the anterior segments of the eye.
More frequent causes of vitreous hemorrhage include:
! Posterior vitreous detachment with or without retinal tears (38%)
! Proliferative diabetic retinopathy (32%)
! Branch retinal vein occlusion (11%)

Συχνές αιτίες αιµορραγίας υαλοειδούς
 Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς µε ή χωρίς ρωγµή





(38%)
Παραγωγική διαβητική αµφ/θεια (32%)
Απόφραξη κλάδου Φλέβας αµφ/δη (11%)
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς (2%)
Μακροανεύρυσµα (2%)

Λιγότερο συχνές αιτίες αιµορραγίας υαλοειδούς
 Αρτηριοσκλήρωση
 Περιφλεβίτις
 Σύνδροµο Terson
 Αιµατολογικές παθήσεις
 Δυστροφίες
¡ Χ-linked schisis, Stickler,
οικογενής εξιδρωµατική υαλοαµφ/θεια
 Τραύµα
 Αγγειακοί όγκοι
¡ Π.χ Σηρραγγώδες αιµαγγείωµα

Συµπτώµατα
 Ξαφνική εµφάνιση σκουρόχρωµων θολεροτήτων (σαν







καπνός!)
Διαφέρουν από τις αδιαφανείς θολερότητες της ΟΑΥ
10µL αρκούν για να επιφέρουν ΟΟ ΑΚΧ!
Αντιµετώπιση αρχικά συντηρητικά έως
ότου
βρεθεί το αίτιο και αν η αιµορραγία
δεν είναι
πυκνή (ασθενής σε ηµικαθιστή θέση)
Σε πυκνές αιµορραγίες β-υπέρηχος
Επί αµφιβολίας διαγνωστική – θεραπευτική
υαλοειδεκτοµή

Ρωγµή αµφιβληστροειδούς
 Συµπτώµατα: µυοψίες - λάµψεις
 Ευρήµατα από το υαλοειδές
¡ Χρωστικά κύτταρα στο πρόσθιο υαλοειδές
¡ (tobacco dust - Shaffer sign)
 Συνοδά ευρήµατα :
¡ ρωγµή και
¡ Γραµµοειδής αιµορραγία στις κατώτερες ώρες

Υαλίτις (και Ενδοφθαλµίτις)
 Οξεία ή χρόνια φλεγµονή υαλοειδούς .
 Συµβαίνει όταν τα φλεγµονώδη κύτταρα διειδύσουν

στο υαλοειδές και αντιδράσουν µε τα υαλοκύτταρα
 Αίτια
¡

Μικροβιακής αιτιολογίας (βακτήρια, µύκητες, ιοί)
Εξωγενώς (τραύµα, χειρουργείο)
÷ Ενδογενώς (µε διασπορά)
÷

¡
¡
¡

Αυτοάνοσα αίτια
Σε συνδυασµό µε συστηµατικά νοσήµατα (πχ σαρκοείδωση
κλπ)
Σύνδροµα µεταµφιέσεως (πχ Non-Hodging
λέµφωµα ,λευχαιµία, µελάνωµα,µεταστατικοί όγκοι κλπ

Συµπτώµατα – Ευρήµατα σχετιζόµενα µε το
υαλοειδές
 Μυοψίες
¡ Αλλοιώσεις υαλοειδούς (κύτταρα, πρωτεϊνες, οπίσθια
αποκόλληση υαλοειδούς)
¡ Αδρές θολερότητες δείγµα µεγάλης ιστικής βλάβης
¡ Δίκην χιονόµπαλας ή βαµβακόµορφες θολερότητες
Διάµεση ραγοειδίτιδα
÷ Κάντιτα
÷ Σαρκοείδωση
÷

¡

Υποκίτρινος – πρασινωπός αποχρωµατισµός υαλοειδούς
(*υαλοειδικό απόστηµα)
÷

Μικροβιακή ενδοφθαλµίτιδα

Αντιµετώπιση της αιτίας
 Λήψη υλικού (επιπεφυκότα, ΠΘ, υαλοειδές )

καλλιέργεια ,αιµοκαλλιέργεια σε υποψία
µικροβιαιµίας)
 δ/δ από λέµφωµα σε χρόνιες φλεγµονές µε
διαγνωστική υαλοειδεκτοµή
 Θεραπεία – στοχευµένη φαρµακευτική ανάλογα µε
ευρήµατα και την διάγνωση

Σύνδροµα µεταµφίεσης - Όγκοι (λέµφωµα )
 Non –Hodgking λέµφωµα Β –κυττάρων
 Συνήθως ηλικιωµένοι / αµφοτερόπλευρη εντόπιση
 2 τύποι
¡
¡

Συστηµατικός (λεµφαδένες – σπλάχνα)
Του ΚΝΣ (σπανιότερα) µε συµµετοχή οφθαλµού

 Συνήθως µήνες πρίν διάµεση ραγοειδίτιδα µε συνοδό υαλίτιδα
 Οι ασθενείς παραπονούνται για µυοψίες θολή όραση
 Βιοµοκροσκόπηση: θολερότητες υαλοειδούς σε στρώσεις, σαν κλωστές ή

κυτταρικές συσσωρεύσεις (υποαµφιβληστροειδικές διηθήσεις, αγγειίτις)
 Διαγνωστική υαλοειδεκτοµή – βιοψία υαλοειδούς
 Αλλα αίτια ψευδο-υαλίτιδας
¡
¡
¡
¡
¡

Λευχαιµία
Μεταστάσεις
Ρετινοβλαστωµα
Μελάνωµα
Ετεροχρωµική κυκλίτις (Fuch’s)

Ενδοβόλβιες ενέσεις ή Επλοκές χειρουργείου
καταρράκτη.
 Οι ασθενείς παραπονούνται για κινούµενες θολερότητες

στο οπτικό τους πεδίο µετά από ενδοβολβική ένεση
φαρµάκων (πχ. anti VEGF, τριαµσινολόνης κλπ)
 Υπολείµατα φακαίων µαζών µετά απο ρήξη οπισθίου
περιφακίου
 Αντιµετώπιση
¡
¡

Αναµονή - έντονη αντιφλεγµονώδη- αντιγλαυκωµατική αγωγή
Επι εντόνου φλεγµονής ή αύξησης της ΕΟΠ υαλοειδεκτοµή

Συµπέρασµα
 Οι θολερότητες µπορεί να είναι αποτέλεσµα

ποικίλων αιτών και καταστάσεων
 Η αντιµετώπιση τουσ είναι εξατοµικευµένη για τον
κάθε ασθενή
 Μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρότερα προβήµατα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ευάγγελος Μανουσάκης
Χειρουργός
Υαλοειδούς Αµφιβληστροειδούς

