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Περίληψη

Στη παρούσα περίπτωση παρουσιάζεται ένας άνδρας 38 ετών, ο οποίος εμφάνισε αιφνίδια 
μείωση της οπτικής οξύτητας, η οποία αποδόθηκε σε οίδημα οπτικής θηλής, λόγω προχωρη-
μένης υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ως συνέπεια κακοήθους αρτηριακής υπέρτασης.  
Η κακοήθης υπέρταση, όταν συνοδεύεται από οίδημα της οπτικής θηλής, είναι δυνητικά επικίν-
δυνη για τη ζωή αλλά και την όραση του ασθενούς και πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά. Συμπληρωματικά, η περίπτωση αυτή δείχνει ότι  ο γιατρός είναι σημαντικό 
να γνωρίζει ότι ακόμα και  η προχωρημένη υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, παρόλο που 
μπορεί να χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα, έως και ένα χρόνο, στη συντριπτική πλειοψη-
φία των περιστατικών άρετε  με επιτυχία. 
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Summary

In the present case, we present a 38-year-old man with sudden loss of visual acuity, due 
to papilledema as a result of hypertensive retinopathy, due to malignant hypertension. 
Malignant hypertension, when accompanied by papilledema, could be a potentially 
threatening situation for both the life and the vision of the patients.  Additionally, this case 
shows that it is important for doctors to be aware of the fact that advanced hypertensive 
retinopathy, even if it might require a long period of time, usually subsides during the first 
year.

Εισαγωγή 
Άνδρας 38 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορι-

κό προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία  λόγω υψη-
λής αρτηριακής πίεσης και θόλωσης οράσεως 
από μηνός, σταδιακώς βελτιούμενης. Η αυξημένη 
αρτηριακή πίεση διαπιστώθηκε για πρώτη φορά 1 
μήνα νωρίτερα όταν, λόγω αιφνίδιας θόλωσης της 
όρασης, διαγνώστηκε από τον οφθαλμίατρο οίδη-
μα οπτικής θηλής άμφω. Η αρτηριακή του πίεση 
τότε ήταν 230/120 mmHg και έγινε άμεσα έναρξη 
αντιυπερτασικής αγωγής με διπλό συνδυασμό ολ-

μεσαρτάνης 40 mg και αμλοδιπίνης 10 mg.
Ωστόσο, ο ασθενής συνέχισε να έχει υψηλή 

αρτηριακή πίεση και προσήλθε για περαιτέρω δι-
άγνωση και αντιμετώπιση. Η ΑΠ στο ιατρείο, υπό 
αγωγή, ήταν αυξημένη (161/101 mmHg), ενώ ο 
λοιπός κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιο-
λογικός (νεφρική λειτουργία: κρεατινίνη 1,20 mg/
dl (GFR (Cockcroft-Gault): 95 ml/min/1.73m2), κά-
λιο 4 mEq/L, νάτριο 140 mEq/L , γεν. ούρων φυ-
σιολογική). Η βυθοσκόπηση (Εικόνα 1) αποκάλυψε 
προχωρημένη υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια 
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άμφω (4ου βαθμού κατά την σταδιοποίηση των 
Keith-Wagener-Barker).  

Στην εικόνα 1Α διακρίνεται το οίδημα της οπτι-
κής θηλής, τα ξηρά εξιδρώματα, η ήπια διάταση και 
ελίκωση των φλεβών, η λέπτυνση των αρτηριών 
και τα σημεία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (ση-
μείο Gunn). 

Ηπιότερα αναδεικνύονται τα ευρήματα στην 
εικόνα 1Β. Η ποσοτική εκτίμηση των αγγειακών 
παραμέτρων με ειδικό λογισμικό εκτίμησης της 
διαμέτρου των αγγείων του αμφιβληστροειδούς 
(1) έδειξε επηρεασμένους αγγειακούς δείκτες και 
πιο συγκεκριμένα λέπτυνση των αρτηριών (CRAE, 
Central Retinal Arteriolar Equivalent) 81,8 μm, δι-
άταση των φλεβών (CRVE, Central Retinal Venular 
Equivalent) 128,8 μm και μειωμένο λόγο αρτη-
ριών-φλεβών (Arteriovenous Ratio, AVR=CRAE/
CRVE) 0,600.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση σε συνδυασμό με το 
οίδημα οπτικής θηλής έβαλε τη διάγνωση της κα-
κοήθους υπέρτασης και τέθηκε το ερώτημα, παρό-
λο που το επεισόδιο ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, 
αν ο ασθενής έχρηζε νοσηλείας και αν απαιτούνταν 
περαιτέρω θεραπεία για την αντιμετώπιση της αμ-
φιβληστροειδοπάθειας. 

Η προσεκτική ανάγνωση των εικόνων έδειξε ότι 
πρόκειται το πιθανότερο για κακοήθη υπέρταση σε 
αποδρομή, γεγονός που φαίνεται από την εικόνα 
του βυθού (απουσία αιμορραγιών και μαλακών εξι-
δρωμάτων (που δημιουργούνται από την πίεση των 
υποκείμενων νευρικών ινών) και απαντώνται κατά 
την οξεία φάση της υπερτασικής αμφιβληστροειδο-
πάθειας, ενώ η παρουσία των ξηρών εξιδρωμάτων 
και του οιδήματος επίσης δείχνουν ότι πρόκειται 
για χρόνια επίδραση ιδιαίτερα αυξημένων τιμών 
αρτηριακής πίεσης)  και από τη μείωση της αρτηρι-
ακής του πίεσης, η οποία στην 24ωρη καταγραφή 
ήταν φυσιολογική (131/77 mmHg) .

Συζήτηση
Από τα λίγα περιστατικά που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία (2,3) γνωρίζουμε ότι η υπερτασική 
αμφιβληστροειδοπάθεια προχωρημένου σταδί-
ου, παρά την αποτελεσματική θεραπευτική αγω-
γή, χρειάζεται αρκετούς μήνες για να υποχωρήσει, 
χωρίς να απαιτεί κάποια περαιτέρω θεραπευτική 
αντιμετώπιση (4) εκτός από την καλή ρύθμιση της 
υπέρτασης και τον αποκλεισμό της συνύπαρξης 
σακχαρώδη διαβήτη. 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια όχι μόνο 
επιτείνεται από την παρουσία της υπέρτασης αλλά 
περιλαμβάνει και κοινά στοιχεία (όπως αιμορραγίες 
και τα εξιδρώματα) και πάντα πρέπει να συμπερι-
λαμβάνεται στη διαφορική μας διάγνωση (5). Στον 
ασθενή του παρόντος περιστατικού, 3 μήνες μετά 
την έναρξη των συμπτωμάτων η εικόνα παρέμεινε, 
αν και σαφώς  βελτιωμένη (Εικόνα 2Α),ενώ μετά 
από ένα χρόνο (Εικόνα 2Β) παρατηρήθηκε υποχώ-
ρηση των εξιδρωμάτων και βελτίωση της αρχιτε-
κτονικής των αγγείων (μικρότερη διάμετρος και 
ελίκωση φλεβών και μεγαλύτερη διάμετρος αρ-
τηριών), ώστε να είναι συμβατά με την παρουσία 
χρόνιας υπέρτασης. 

Η κακοήθης υπέρταση, ιδιαίτερα όταν συνοδεύ-
εται από οίδημα της οπτικής θηλής, είναι δυνητι-
κά επικίνδυνη για τη ζωή αλλά και την όραση του 
ασθενούς και πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπί-
ζεται αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, ο για-
τρός είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι  η προχωρημέ-
νη υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, ακόμα και 
όταν περιλαμβάνει οίδημα οπτικής θηλής, χρειάζε-
ται μεγάλο χρονικό διάστημα για να υποχωρήσει, 
αν και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιστα-
τικών άρετε με επιτυχία. Η θεραπεία της περιλαμ-
βάνει αποκλειστικά τη χορήγηση  αποτελεσματικής  
αντιυπερτασικής αγωγής και δεν χρειάζεται κάποια 
άλλη ειδική θεραπεία. 
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Εικόνα 1. Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια σταδίου 4 κατά Keith-Wagener-Barker σε αποδρομή

Α. Δεξιός οφθαλμός Β. Αριστερός οφθαλμός. Τα μαύρα βέλη απεικονίζουν τα ξηρά εξιδρώματα, τα άσπρα 
βέλη οριοθετούν το οίδημα της οπτικής θηλής, τα μικρά γκρί βέλη αντιστοιχούν σε σημεία αρτηριοφλεβι-
κής επικοινωνίας (σημείο Gunn)  και το άσπρο πλαίσιο περιγράφει την ελίκωση των φλεβών.

Εικόνα 2. Βυθοσκόπηση δεξιού οφθαλμού μετά από 2 και 12 μήνες
Α. Βυθοσκόπηση μετά από 2 μήνες Β. Βυθοσκόπηση μετά από 12 μήνες


