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Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας 
Χειρουργική Θεραπεία –Σύγχρονες Τάσεις 



Εισαγωγή  

●  Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος (ΗΕΩΚ) αποτελεί το 
κύριο αίτιο σηµαντικής και µη αναστρέψιµης απώλειας της 
όρασης σε άτοµα άνω των 65 ετών*. 

●  10-20% εξιδρωµατικού τύπου – χειρότερη πρόγνωση. 
  
●  Η συνύπαρξη χοριοειδικής νεοαγγειακής µεµβράνης (ΧΝΑ)  – 

µείωση της  ΟΟ στο 1/10 ή και λιγότερο µέσα σε  2 χρόνια στο 
87% ασθενών!** 

*Ref:  Surveys of ophthalmology 32 (6) 1988: 375-413 
 
**Guyer DR, Fine SL, Maguire MG et al (1986) Subfoveal choroidal neovascular membranes 
in age related macular degeneration: visual prognosis in eyes with relatively good initial 
visualacuity. Arch Ophthalmol 104(5):702–705 



ΗΕΩΚ και Υποβοθρική Αιµορραγία  

●  Αποτελεί αιτία σοβαρής απώλειας όρασης. 

●  Διακρίνεται ανάλογα µε την θέση ,την έκταση, το πάχος και τη 
χρονιότητα  σε: 
-Υποαµφιβληστροειδική ή  υπό το µελάγχρου επιθήλιο 
-Μικρή ( µέγεθος µερικών ΘΔ) 
-Μέτρια ( έως τα  κροταφικά τόξα) 
-Μεγάλη ( έως την περιφέρεια) 
-Λεπτή <500µ – παχιά >500µ 
-Φρέσκια – Παλιά  



ΗΕΩΚ και Υποβοθρική Αιµορραγία 

●  Τοξικότητα λόγω του σιδήρου της αιµοσφαιρίνης. 

●  Δχη φυσιολογικών µεταβολικών διεργασιών µεταξύ 
φωτουποδοχέων και µελάγχρου επιθηλίου λόγω της 
αποµάκρυνσής τους . 

●  Καταστροφή του εξωτερικού αµφ/δη λόγω συστολής του 
θρόµβου. 



Αντι – VEGF  παράγοντες 

●  Αποτελούν την θεραπεία εκλογής (έχοντας φανερά υποσκελίσει οποιουδήποτε 
άλλου είδους θεραπεία για την υγρή µορφή ΗΕΩΚ)! 

●  Παρόλα αυτά ένα µεγάλο ποσοστό βλαβών είτε δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία* 
είτε δεν αποτελεί ένδειξη για φαρµακοθεραπεία (πχ. µεγάλη υποωχρική αιµορραγία)  

●  Ακόµα και σήµερα υπάρχουν  ερωτηµατικά  όσον αφορά τις συστηµατικές  
παρενέργειες τους, την ασφαλή χρήση τους , την µέγιστη επιτρεπτή διάρκεια 
χορήγησής τους. 

●  Οικονοµικής φύσεως ζητήµατα . 

*Lux A, Llacer H, Heussen FM, Janisen AM. Non-responders 
to bevacizumab (Avastin) therapy of choroidal neovascular 
lesions. Br J Ophthalmol 2007;91:1318–1322. 



Ερώτηµα 

Υπάρχει ακόµα χώρος για  
χειρουργική παρέµβαση σε περιπτώσεις   

ΗΕΩΚ υγρού τύπου? 



ΗΕΩΚ και Υποβοθρική Αιµορραγία  

 
 Κύρια Ένδειξη  Χειρουργικής παρέµβασης  

ήταν και µάλλον είναι η  
 Ευµεγέθης Υποωχρική Αιµορραγία  

που συνδυάζεται µε την ΧΝΜ  της ΗΕΩΚ  



ΗΕΩΚ υγρού τύπου χειρουργική θεραπεία 
(ιστορική αναδροµή)    

●  1983 Lindsey –µετατόπιση ωχράς σε κουνέλια 

●  1988 de Juan - Machemer  αφαίρεση ουλής και αίµατος σε ΗΕΩΚ υγρού 
τύπου 

●  1991 Berger και Kaplan, και ξεχωριστά Thomas et al πρότειναν την 
χειρουργική αφαίρεση της ΝΧΜ   (1997-2003 SST πολυκεντρική µελέτη 
αξιολόγησης χειρουργικής αφαίρεσης υποωχρικής ΝΧΜ) 

●  1991 Peyman et al 1η µεταµόσχευση αυτόλογου συµπλέγµατος µελάγχρου 
επιθηλίου – χοριοειδή 

●  1993 Machemer 1η χειρουργική µετατόπιση ωχράς -  1999 τροποποίηση από 
Eckart  



Χειρουργικές τεχνικές  
(συνοπτικά) 

●  Χειρουργική αφαίρεση υποωχρικής µεµβράνης.  

●  Χειρουργική αφαίρεση υποωχρικής µεµβράνης µε 
µεταµόσχευση µελάγχρου επιθήλιου. 

●  Χειρουργική µετατόπιση ωχράς.  

●  Χειρουργική παρεκτόπιση της  υποωχρικής αιµορραγίας 
λόγω ΧΝΑ µε αέριο µε ή χωρίς την χρήση tPA. 

 



Χειρουργική Αφαίρεση Υποωχρικής Μεµβράνης 
Submacular Surgery Trials (SST) 

●  Διεξήχθη πολυκεντρική µελέτη από το 1997-2003. 

●  Προσπάθησε να απαντήσει  στο ερώτηµα αν η χειρουργική 
αφαίρεση της υποωχρικής  µεµβράνης πλεονεκτεί ή όχι σε 
σχέση µε την απλή παρακολούθηση όσον αφορά την 
διατήρηση ή και βελτίωση της ΟΟ στη διετία.  



Χειρουργική Αφαίρεση Υποωχρικής Μεµβράνης 
Χειρουργική τεχνική 

   Υαλοειδεκτοµή  
●  Οπίσθια αποκόλληση 
υαλοειδούς 

●  Πρόκληση µικρής 
υποωχρικής αποκόλλησης 

●  Ρετινοτοµή 
●  Σύλληψη- αφαίρεση CNV 
●  Ανταλλαγή µε αέριο 



Αποτελέσµατα SST µελέτης 

●  Δεν απεδείχθη  αδιαµφισβήτητο  όφελος από την 
υποωχρική αφαίρεση της CNV  µε ή χωρίς αιµορραγία 1,2. 
(απώλεια RPE και 2γενή ατροφία φωτουποδοχέων ). 

●  Πιθανό όφελος ίσως να υπάρχει για  περιπτώσεις µαζικής 
αιµορραγίας µε πολύ µεγάλη µείωση της ΟΟ . 

 
         1. Surgery for Subfoveal Choroidal Neovascularization in Age-Related Macular Degeneration:  

 Ophthalmic Findings  SST Report No. 11 
 

         2. Bressler NM, Bressler SB, Childs Al et al, Submacular Surgery 
  Trials (SST) Research Group (2004) Surgery for haemorrhagic 
  choroidal neovascular lesions of age-related macular degeneration: 
  ophthalmic findings: SST report No. 13. Ophthalmology 111 
  (11):1993–2006  



Αφαίρεση CNV µε σύγχρονη µεταµόσχευση 
µελάγχρου επιθηλίου 

●  1991 Peyman et al 1η µεταµόσχευση αυτόλογου συµπλέγµατος µελάγχρου 
επιθηλίου – χοριοειδή µε  180ο  ρετινεκτοµή. 

●  2002 Stanga et al. περιέγραψε την υποωχρική µετατόπιση αυτόλογου µελάγχρου 
επιθηλίου- χοριοειδικού συµπλέγµατος από τα όρια της βλάβης 

●  2004 η Binder S et al. περιέγραψαν σε µια σειρά 39 ασθενών την τοποθέτηση 
εναιωρήµατος κυττάρων µελάγχρου επιθήλιου µετά τη εξαίρεση της CNV  

 
●  Αργότερα οι Van Meuers και Van den Biesen τροποποίησαν την τεχνική µε 

µεταµόσχευση κοµµατιού µελάγχρου επιθηλίου - χοριοειδικού συµπλέγµατος από 
την µέση περιφέρεια 



Αφαίρεση CNV µε σύγχρονη µεταµόσχευση 
µελάγχρου επιθηλίου 

 Κριτήρια για χειρουργικής αντιµετώπισης 
●  Πρόβλεψη για πολύ φτωχή πρόγνωση χωρίς παρέµβαση. 

 Μετά την εποχή των νέων θεραπειών  
●  Αντένδειξη για κάποια άλλη µη χειρουργική άλλη 
θεραπεία (ρωγµή µελάγχρου επιθηλίου, βλάβη>5400µ, µη 
ανταπόκριση σε αντί- VEGF) 



Αφαίρεση CNV µε σύγχρονη µεταµόσχευση 
µελάγχρου επιθηλίου – τεχνική  

●  Υαλοειδεκτοµή. 
●  Τεχνητή αποκόλληση αµφ/δή 
●  180ο περιφερική ρετινοτοµή.   
●  Αναδίπλωση αµφιβληστροειδή. 
●  Αφαίρεση νεοαγγειακής µεµβράνης. 
●  Παρασκευή µοσχεύµατος  µελάγχρου  
    επιθηλίου. 
●  Μεταφορά του πάνω στη βλάβη. 
●  Επανασυγκόλληση αµφιβληστροειδή. 

   



Παραλλαγή* RPE  transplantation 

●  Υαλοειδεκτοµή 
●  Πρόκληση υποωχρικής αποκόλλησης 
●  Παραωχρική ρετινοτοµή 
●   Αφαίρεση νεοαγγειακής µεµβράνης 
●  Παρασκευή και µεταφορά µοσχεύµατος 
●  Τοποθέτηση του υπό τη ωχρά 
●  Αέριο 

*van Meurs JC (2005) Retinal pigment epithelium and choroid translocation in patients with exudative age-
related maculopathy. In: Krieglstein GK, Weinreb RN, Kirchhof B, Wong D (eds) Vitreoretinal surgery, 
essentials in ophthalmology. Springer, Berlin Heidelberg New York, pp 73–87 



Επιπλοκές 
 

●  Επιαµφ/κη µεµβράνη (8%-56%) 
●  Κυστικό οίδηµα   ( 25% - 44 %) 
●  Πτυχή ωχράς 
●  Αποκόλληση µε PRV  (17% -25%) 
●  Ενδοφθαλµίτιδα  

     Επιπλέον : 
●  Μεγάλο χοριοειδικό έλλειµµα 
●  Τραυµατισµός υποωχρικού χοριοειδή- αιµορραγία 
●  Τραυµατική επέκταση ρετινοτοµής 
●  Απώλεια ή ¨κακή¨ τοποθέτηση του µοσχεύµατος  
 



Μεταµόσχευση ME – Bruch - χοριοειδή  



Μεταµόσχευση ME – Bruch – χοριοειδή 
ICG  

φλουραγγειογραφία Ινδοκυανίνη  



Μεταµόσχευση ME – Bruch - χοριοειδή  
ICG  

 
2 εβδοµάδες                                                                     4 εβδοµάδες 



Μεταµόσχευση ME – Bruch - χοριοειδή  
OCT 



Μεταµόσχευση µέσω µικρής ρετινοτοµής  



Μεταµόσχευση συµπλέγµατος  
RPE-χοριοειδή  

●  Χωρίς σαφής ενδείξεις , διάφορες µελέτες (1,2) 
υποστηρίζουν κάποιο σχετικό πλεονέκτηµα όσον αφορά 
την όραση µεταµοσχευθέντων σε σχέση µε την απλή 
παρατήρηση. 

 1.Retinal pigment epithelium and choroid translocation in patients with exudative age-
related macular degeneration: long-term results Kristel Maaijwee & Heinrich Heimann & 
Tom Missotten & Paul Mulder & Antonia Joussen & Jan van Meurs Received: 27 February 
2007 Published online: 12 June 2007 
 
2.Surgery for CNV and autologous choroidal RPE patch transplantation: exposing the 
submacular space Matteo Giuseppe Cereda & Barbara Parolini & Elisa Bellesini & Grazia 
Pertile Received: 29 April 2009 
 



Χειρουργική µετατόπιση ωχράς  

●  1η χειρουργική µετατόπιση ωχράς 1993 Machemer 
µε στόχο τη µετατόπισή  της σε υγιές µελάγχρου 
επιθήλιο.  

●  Τροποποιήθηκε το 1999 Eckart – συνδυασµό µε 
χειρουργική εξωφθάλµιων µυών. 

  
●  Μετατόπιση ωχράς µε σκληρική αναδίπλωση  de Juan 

(παραλλαγή). 



Χειρουργική µετατόπιση ωχράς 
(ενδείξεις)  

●  Μονόφθαλµους ήδη ασθενής µε υποβοθρική αιµορραγία στο 2ο µάτι και 
επακόλουθη εξαιρετικά χαµηλή ΟΟ.  

   Και µετά την αντι-VEGF εποχή σε : 
●  Μη ανταπόκριση στην αντί-VEGF  θεραπεία 
●  Αντένδειξη χρήσης αντί – VEGF όπως πχ. µεγάλη υποωχρική 
αιµορραγία ή ρήξη  µελάγχρου επιθηλίου µε µεγάλη µείωση της ΟΟ 
στον άλλο οφθαλµό. 

●  Αποτυχία άλλων παρεµβάσεων (πχ tPA και αέριο) .  



360ο  χειρουργική µετατόπιση ωχρός µε 
συνοδό χειρουργική εξωφθάλµιων µυών  

●  Φακοθρυψία 
●  Υαλοειδεκτοµη 
●  Αποκόλληση αµφδή-360ο ρετινοτοµή 
●  Αναδίπλωση αµφ/δη 
●  Αφαίρεση αιµορραγίας και ΧΝΜ 
●  Επιπέδωση µε βαρύ υγρό 
●  Άνω στροφή 40ο – 50ο  
●  Επανασυγκόλληση αµφ/δη  
●  360ο ενδολεηζερ 
●  Ανταλλαγή µε σιλικόνη 

   Μετά από 3 µήνες :  
●  Αφαίρεση σιλικόνης. 
●  Συνοδό βράχυνση άνω λοξού και µετατόπιση 
κάτω λοξού (12mm) 



Χειρουργική Μετατόπισης Ωχράς 
Πλεονεκτήµατα  

●  Μετατόπιση κεντρικού βοθρίου σε νέα  περιοχή µε υγιής 
ιστούς ( χοριοειδή , µεµβράνη Bruch ,και µελάγχρου 
επιθήλιο). 

●  Μείωση πιθανότητας συµµετοχής του κεντρικού βοθρίου 
σε πιθανή υποτροπή της νόσου. 

●  Διευκόλυνση χειρισµών στην περιοχή της βλάβης σε 
δεύτερο χρόνο (πχ.  χρήση laser). 



Χειρουργική Μετατόπισης Ωχράς 
(Επιπλοκές) 

●  Επιαµφ/κη µεµβράνη (8%-56%) 
●  Κυστικό οίδηµα   ( 25% - 44 %) 
●  Οπή ωχράς 
●  Πτυχή ωχράς 
●  Αποκόλληση µε PRV  (17% 

-25%) 

●  Υποτροπή νεοαγγείωσης  
●  Εµµένουσα διπλωπία 
●  Υποτονία (2%-28%)  
●  Ενδοφθαλµίτιδα  
●  Δυσπραγία κερατοειδή 

(1%-5%) 



Χειρουργική µετατόπιση ωχράς 
(αποτελέσµατα) 

 
●  Η ΜΑΡΑΝ*  µελέτη (πολυκεντρική - προοπτική –τυχαιοποιηµένη) απέτυχε να 
αποδείξει κάποιο πλεονέκτηµα της ΧΜΩ σε σχέση µε την φωτοδυναµική ή την 
παρακολούθηση της φυσικής πορείας της νόσου . 

●  Παρόλα αυτά αποτελέσµατα  από µικρές σειρές επιλεγµένων ασθενών **(µεγάλη 
υποωχρική αιµορραγία) 62% παρουσίασαν αύξηση της ΟΟ και 31% µείωση .  

     *Eye (2010) 24, 284–289; doi:10.1038/eye.2009.107; published online 29 May 2009 
     Surgical management of subfoveal choroidal neovascular membranes in age-related macular degeneration by macular relocation: experiences of an 

early-stopped randomised clinical trial (MARAN Study) 
 

 **Full Macular Translocation for Choroidal Neovascularization in the Era of Intravitreal Pharmacological Therapy 
 Haverbeke, Greg M MD; Claes, Carl MDSection Editor(s): Williams, George A 
 Retina: November/December 2010 - Volume 30 - Issue 10 - pp 1739-1743 

 



LIVERPOOL-MARAN STUDY  



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
 LIVERPOOL-MARAN STUDY  



Χειρουργική παρεκτόπιση  υποωχρικής 
αιµορραγίας µε χρήση αερίου  

µε ή χωρίς t-PA 

●  1996 AAO Harriott πρότεινε την παρεκτόπιση της οφειλόµενης σε 
ΗΕΩΚ υποωχρικής αιµορραγίας µε ενδοβολβική  ένεση αερίου.  

●  Αργότερα  προτάθηκε ο συνδυασµός του αερίου µε  ενδοβολβική  
ένεση tPA. 

●  Η υπόθεση ότι το tPA δεν διαπερνά τον αµφ/κό φραγµό οδήγησε 
στην υποαµφ/κη ένεση tPA µετά από  υαλοειδεκτοµή και µερική 
ανταλλαγή µε αέριο . 



Χειρουργική παρεκτόπιση  υποωχρικής 
αιµορραγίας µε χρήση αερίου  

µε ή χωρίς t-PA 

         Πρακτικά ενδείκνυται  : 
 
●  ΜΑΖΙΚΗ υποωχρική αιµορραγία που ξεπερνά τα αγγειακά τόξα     

( λόγω της φτωχής πρόγνωσης αν αφεθεί χωρίς θεραπεία – ΟΟ 
ΑΚΧ). 

●  Όταν δεν µπορεί να εφαρµοστεί µετατόπιση ωχράς (πχ. σε 
περίπτωση περιφερικού laser). 

●  OCT χωρίς σηµάδια υποβοθρικής ατροφίας 



Συνδυασµοί- τεχνικές 

●  Υαλοειδεκτοµή  

●  Υποαµφ/κο tPA (25 - 50 mg/0.1 mL 
Actilyse ) 

●  Παρεκτόπιση µε  βαρύ υγρό ή µόνο µε 
αέριο . 

 
●  Αέριο .(SF6) 
 



Management of Submacular Hemorrhage in Patients with AMD: 
An Imaging Perspective OCT guides decision-making in these complex 
cases.BY AMANI A. FAWZI, MD, 26 I RETINA TODAY I MARCH 2010 

1η  εβδοµάδα µετά  

2η  εβδοµάδα µετά  

6ο µήνα – ΟΟ 20/40 

ΟΟ ΜΔ ΟΟ 20/400 



Πρόγνωση 

●  Γενικά στις περιπτώσεις ευµεγέθους αιµορραγίας είναι φτωχή. 

●  Επίσης η προσπάθεια µετατόπισης της αιµορραγίας πρέπει να 
συνδυαστεί και µε άλλες θεραπείες (φωτοδυναµική – 
αντιαγγειογενετικούς παράγοντες). 



Εναλλακτικές χειρουργικές θεραπείες 

●  Πολυπλοκότητα των υπαρχόντων επεµβάσεων 
●  Ο µεγάλος χρόνος των επεµβάσεων 
●  Ο αυξηµένος κίνδυνος διεγχειρητικών και µετεγχειρητικών 
επιπλοκών 

 Την συνεχή προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικών 
θεραπειών  



ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
για καταστροφή ΧΝΑ  

    3πλη δράση ενάντια στην: 
 
●  Αγγειογέννεση  
●  Ουλοποίηση 
●  Φλεγµονή  

    Μηχανισµός δράσης : 

 Καταπολέµηση  των νεοαγγειακών µεµβρανών µέσω 
καταστροφής της διπλής έλικας του DNA των ταχέως 
πολλαπλασιαζόµενων ενδοθηλιακών κυττάρων των ΝΧΜ . 

 



ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
(παλαιότερα)  

●  Εξωτερική πηγή (ακτινοβολία χ και δέσµη 
πρωτονίων-cobalt 60) 

●  Eπισκληρίδιας υποωχρικής πλάκας  
   (β - ακτινοβολίας (palladium-103 και 

strondium 90) 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ η ακτινοβόληση των πέριξ  

   ιστών. 



ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

Προσπάθεια για στοχευµένη ακτινοβόληση 
της νεοαγγειακής µεµβράνης µε: 

●  The Vidion Anti-Neovascular (ANV 
NeoVista) σύστηµα β –ακτινοβολίας  
(NeoVista, Inc. (Fremont, CA) 

●  IRay system (Oraya Therapeutics, Inc. 
(Newark, CA), σύστηµα στερεοτακτικής 
χαµηλής ενέργειας  χ- ακτινοθεραπείας 



Vidion Anti- Neovascular 
 (ANV; Neo Vista, Inc.) σύστηµα β -ακτινοθεραπείας 

●  Χειρουργική προσέγγιση – υαλοειδεκτοµή. 
●  Χρήση ειδικού probe πάνω από τη βλάβη. 
●  Προκαθορισµένη δόση (strontium 90 - 24Gy – 4 

min ) 

●  Ακτινοβολία περιορίζεται µόνο στη 
περιοχή της  βλάβης  
-24Gy στην περιοχή βλάβης 
-0,24 στο Οπτικό Νεύρο 
-0,0006 στον φακό  



•  Πρώτα αποτελέσµατα όσον αφορά την διατήρηση της όρασης είναι 
ενθαρρυντικά. 

 
•  Με χρήση 24Gy 75% ασθενών διατήρησαν την υπάρχουσα ΟΟ 25% κέρδισαν 

3 γραµµές  

TWELVE-MONTH SAFETY AND VISUAL ACUITY RESULTS FROM A FEASIBILITY STUDY OF INTRAOCULAR, 
EPIRETINAL RADIATION THERAPY FOR THE TREATMENT OF SUBFOVEAL CNV SECONDARY TO AMD MARCOS 
P. A´ VILA, RETINA 29:157–169, 2009 
 

Neo Vista, Inc.  σύστηµα β –ακτινοθεραπείας 
Πρώτα αποτελέσµατα. 



Συνδυασµός ακτινοβολίας µε άλλες 
θεραπείες- Σχετικές µελέτες 

 Παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσµατα ήδη τρέχουν 
µελέτες*  που αξιολογούν τον συνδυασµό της στοχευµένης 
ακτινοβολίας µε άλλες καθιερωµένες θεραπείες.  

 
 
 
* 
α. NVI - 068 (µόνο ακτινοβολία της βλάβης). 
β. NVI -111(σε συνδυασµό µε Avastin). 
γ. CABERNET(σε συνδυασµό µε Lucentis –αποτελέσµατα αναµένονται µέσα στον 2011). 
δ. MERITAGE  (µελέτη β ακτινοβολίας σε ασθενείς ανθεκτικούς σε αντι-VEGF) 
ε. MERLOT σύγκριση β-ακτινοβολίας + αντι-VEGF  και αντι –VEGF ως µονοθεραπεία 



Χειρουργική θεραπεία ΗΕΩΚ 
συµπέρασµα 1. 

 Μάλλον έχει ακόµα θέση στην αντιµετώπιση της 
υγρής µορφής ΗΕΩΚ σε επιλεγµένες περιπτώσεις. 

                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
●  Χειρουργική αφαίρεση υποωχρικής µεµβράνης.  
●  Συνδυασµός αφαίρεσης υποωχρικής µεµβράνης µε µεταµόσχευση 

µελάγχρου επιθήλιου. 
●  Χειρουργική µετατόπιση ωχράς.  
●  Χειρουργική παρεκτόπιση της  υποωχρικής αιµορραγίας . 



Χειρουργική θεραπεία ΗΕΩΚ 
συµπέρασµα 2. 

  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

●  Νεοαγγειακή µορφή ΗΕΩΚ. 
●  Ευµεγέθης αιµορραγία. 
●  Ρήξη χοριοειδούς. 
●  Αποτυχία άλλων θεραπειών. 
●  Εµφανώς φτωχή πρόγνωση για την ΟΟ χωρίς χειρουργική 
θεραπεία. 
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Ερωτήσεις 
 

●  Πως ελέγχεται η αγγείωση του µοσχεύµατος και πότε αυτή 
πρωτοεµφανίζεται 

●  Στην πλειονότητα µεταξύ 3-6 εβδοµάδων µε ινδοκυανίνη 

●  Γιατι συνδυασµός anti-VEGF και ακτινοβλια 
Συνηθως  επιδραση της ακτινοβ ολιασ συνηθως καθυστερει 
καποιους µήνες και η νεογγενεση µε τις καταστροφικες της 
επιπτωσεις συνεχίζει. Πιθανον αυτό το χρονικο διαστηµα 
µπορει να χρειαζεται η αντιαγγειγενεντικλ΄ξη δραση εωσ 
οτου δρασει πιθανον οριστικα ηακτινοβολια   



Tpa toxicity 
 

●  Rabbits > 100µg rd,retinal holes, reduction of 
b-wave amplitude 

●  Rabbits 25-50 no changes 
●  Humans > 100 unexplained visual; loss 
●  Pigmentary changes  



Αποτελέσµατα 
µελέτης  µεταµόσχευσης RPE κυττάρων  

 Έγινε σύγκριση της µετεγχειρητικής  ΟΟ  12 µήνες σε ασθενείς µε 
απλή αφαίρεση νεοαγγειακής µεµβράνης (n14) και σε ασθενείς µε 
συνδυασµένη µεταµόσχευση κυττάρων ΜΕ (n39) 

 
 Η κοντινή όραση καθώς και το mERG είχαν σηµαντικά στατιστική 
διαφορά υπέρ της µεταµόσχευσης.  

 Binder S, Stanzel BV, Krebs I, Glittenberg C. Transplantation of the 
 RPE in AMD. Prog Retin Eye Res. 2007;26(5):516–4. 



Προβλήµατα από τη χρήση ακτινοβολίας  

●  Η επίδραση της ακτινοβολίας αργεί συνήθως 
να εµφανιστεί κατά µερικούς µήνες. 

●  Εν τω µεταξύ η µεµβράνη αναπτύσσεται… 
●  Συνεπώς πρέπει να συνδυαστεί µε άλλη 
θεραπεία  
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