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Η oμορφιά της ιδέας του άτλαντα /σύνοψης 
είναι ο ισχυρός συνδυασμός  των επεξη-

γηματικών φωτογραφιών και μία περιλιπτικής 
προσέγγισης του κειμένου. Η Οφθαλμολο-
γία είναι μία πολύ οπτική επιστήμη που η ίδια, 
πολύ ωραία, δανείζει στον εαυτό της κλινικές 
φωτογραφίες. Επειδή οι επτά οφθαλμικές υπο-
ειδικότητες σε αυτές τις σειρές-Κερατοειδής, 
Αμφιβληστροειδής, Γλαύκωμα, Οφθαλμοπλα-
στική, Νευροοφθαλμολογία, Ραγοειδίτιδες, 
και Παιδιατρική Οφθαλμολογία- χρησιμοποι-
ούν ποικίλα επίπεδα οπτικής αναγνώρισης, 

μία σχετικά πρότυπη μορφή για το κείμενο 
χρησιμοποιείται σε όλους τους τόμους.

Ο στόχος αυτών των σειρών είναι να παρέ-
χει μία ενημερωμένη κλινική περίληψη των 
πιο σημαντικών πεδίων της οφθαλμολογίας 
για τους φοιτητές, τους ειδικευόμενους και 
τους ειδικούς σε όλα τα επαγγέλματα υγείας. 
Η αφθονία μεγάλων, εξαιρετικής ποιότητας 
φωτογραφιών και συνοπτικά γραμμένου κει-
μένου θα βοηθήσει να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος.

Christopher J. Rapuano, MD
Επιμελητής της Σειράς
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Αναφορά στη Σειρά 
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Πρόλογος
Αγγλικής Έκδοσης

Oι υαλοειδοαμφιβληστροειδικές παθήσεις 
αποτελούν έναν προνομιούχο κλάδο της 

οφθαλμολογίας. Υπάρχουν αρκετοί περιορι-
σμοί στην μελέτη τους πέραν της συσταλμένης 
κόρης. Οι εκπαιδευόμενοι στην οφθαλμολογία, 
για να μπορέσουν να ξεκινήσουν να μελετούν 
τις παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν το οπίσθιο 
ημιμόριο του οφθαλμού, πρέπει πρώτα να απο-
κτήσουν  ικανότητητα παρατήρησης και να 
έχουν άνεση με διαγνωστικά εργαλεία ,όπως 
η βιομικροσκόπηση με την σχισμοειδή λυχνία 
και το έμμεσο οφθαλμοσκόπιο. Αυτό χρειάζε-
ται κλινική εξάσκηση για να μπορεί να διακρί-
νει κανείς μία φυσιολογική διαφοροποίηση από 
μία σημαντική παθολογία. Δυστυχώς, οι ιατροί 
,οι οποίοι δεν εξειδικεύονται στην οφθαλμο-
λογία, περιορίζονται στην ευκολία του άμεσου 
οφθαλμοσκόπιου το οποίο όμως παρέχει μόνο 
μία ‘’μέσα από κλειδαρότρυπα’’ όψη του πίσω 
μέρους του οφθαλμού. Είμαστε προνομιούχοι 
να είμαστε μακροχρόνια φοιτητές, ειδικευόμε-
νοι, κλινικοί ερευνητές και καθηγητές αυτής της 
πλευράς του οφθαλμού εδώ στο οφθαλμολο-
γικό νοσοκομείο του Wills.

Όταν μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε έναν 
συνοπτικό έγχρωμο άτλαντα των υαλοειδοαμ-
φιβληστροειδικών παθήσεων γνωρίζαμε ότι οι 
προκλήσεις μας θα ήταν να είμαστε λακωνικοί 
και επιλεκτικοί καθώς υπάρχει μία μεγάλη αφθο-
νία κλινικών λεπτομερειών, αμφότερα εικόνων 
και κειμένου. Ο στόχος μας ήταν να ισορροπή-
σουμε  το εύρος του υλικού του αντικειμένου με 
αρκετά επικεντρωμένη λεπτομέρεια έτσι ώστε 
να παρέχουμε το πλαίσιο της σκέψης μας σχε-
τικά με τα πιο σημαντικά διαγνωστικά κλινικά 
ευρήματα, τα συσχετιζόμενα διαγνωστικά κλι-
νικά ευρήματα, την διαφορική διάγνωση, την 

διαγνωστική εκτίμηση και πρόγνωση και την 
αντιμετώπιση εκατοντάδων υαλοειδοαμφιβλη-
στροειδικών καταστάσεων. Θα θέλαμε αυτό να 
είναι ‘’μία αναζήτηση’’ στο πεδίο του εγχειριδίου 
αλλά συνηδειτοποιώντας ότι δεν πρόκειται για 
μία εγκυκλοπαιδική παραπομπή. 
   Οι εικόνες αυτού του έγχρωμου άτλαντα και 
της σύνοψης περιλαμβάνουν 300 έγχρωμες 
εικόνες και πάνω από 100 ασπρόμαυρες,τυ-
πικά από φλουοροαγγειογραφία, εικόνες. Κάθε 
μία μετατράπηκε σε ψηφιακή εικόνα από έναν 
πρώτυπο φωτογραφικό προβολέα ως μία υψη-
λής ανάλυσης RGB εικόνα, τουλάχιστον 1500 
με 1200 pixels. Οι στόχοι μας ήταν να παρου-
σιάσουμε τις εικόνες με την υψηλότερη ανά-
λυση τους σε φυσικά χρώματα και αντιθέσεις, 
να περιορισούμε τα φωτογραφικά σφάλματα και 
να τονίσουμε τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά 
των εικόνων με υποσημειώσεις ή πρόσθετα 
εικονίδια. Κάθε προσπάθεια στόχευε στην δια-
τήρηση της ακεραιότητας των πρότυπων φωτο-
γραφιών με συχνή αναφορά στην αρχική πηγή. 
Η ενίσχυση των εικόνων χρησιμοποιήθηκε 
μόνο για επιλεγμένα πρόσθετα εικονίδια αυτού 
του άτλαντα σε περιπτώσεις που αισθανόμα-
σταν ότι ειδικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν 
να επισημανθούν με την ψηφιακή επεξεργα-
σία. Συχνά μεγενθύναμε τα πρόσθετα εικονίδια 
(χωρίς να γίνει παρέμβαση για την δημιουργία 
νέων pixels), τα εμφανίσαμε σε κλίμακα του γκρι 
και ενισχύσαμε την αντίθεση για την διευκό-
λυνση του αναγνώστη.
   Τελικά η πρόθεσή μας είναι να παρουσιά-
σουμε αυτόν τον άτλαντα και σύνοψη ως ένα 
βοήθημα για την διάγνωση και αντιμετώπιση 
των υαλοειδοαμφιβληστροειδικών παθήσεων 
για την φροντίδα του ασθενούς και ως μία πηγή 
για τους φοιτητές για αυτές τις καταστάσεις.

Mitchell C. Fineman, MD
Allen C. Ho, MD

Συγγραφείς 
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Πρόλογος
Ελληνικής Έκδοσης

Με μεγάλη χαρά προλογίζω το εγχειρίδιο- 
άτλαντα του Wills Eye Institute σχετικά 

με τον αμφιβληστροειδή. Το ανωτέρω βιβλίο 
παρέχει, με απλό και κατανοητό τρόπο, τις 
απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις 
για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων του αμφιβληστροειδούς, που είναι από 
τα βασικότερα και συνηθέστερα στην οφθαλ-
μολογία.

Παρότι συνοπτικό, δεν παύει να είναι πλήρες 
και πολύ πρακτικό. Περιγράφεται η κλινική 

εικόνα των παθήσεων, προτείνονται οι απα-
ραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις, υποδεικνύε-
ται η δέουσα θεραπευτική αγωγή και αποτελεί 
βοηθό στη διαφορική διάγνωση. Πρέπει να 
επισημανθεί το πλούσιο και εξαιρετικό φωτο-
γραφικό υλικό του.

Θεωρώ οτι είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα, 
τόσο για τον ειδικευόμενο, όσο και για τον 
ειδικό οφθαλμίατρο, για την εμπλούτιση των 
γνώσεών του και την επίλυση προβλημάτων 
που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά.
 

Δρ. Δημήτριος Ν. Παναγιωτίδης
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Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς αποτε-
λεί μια συνήθη εκφυλιστική πάθηση του 

αμφιβληστροειδούς η οποία μπορεί να επηρεά-
σει την κεντρική όραση. εξ' ορισμού εμφανίζε-
ται σε ηλικία άνω των 50 ετών και η συχνότητα 
της αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. Σε 
πληθυσμιακές έρευνες στο δυτικό κόσμο ποι-
κίλει κατ' εκτίμηση η συχνότητα εμφάνισης της 
ΗεΩ, η οπoία κυμαίνεται από 10% εως 35% σε 
άτομα άνω των 50 ετών. Η HEΩ διακρίνεται σε 
«ξηρά» ή μη εξιδρωματικού τύπου και σε «υγρά» 
ή εξιδρωματικού τύπου ΗεΩ. 

ΞΗΡΑ Ή ΜΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ  
ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ 

Drusen είναι το κλινικό χαρακτηρισ τικό 
εύρημα της ξηράς ΗεΩ. Πρόκειται για 

υποαμφιβληστροειδική συσσώρευση χρωστι-
κής μεταξύ της βασικής μεμβράνης του μελα-
χρόου επιθηλίου (ME) και της μεμβράνης του 
Bruch (Eικ. 1-1 και Eικ. 1-2) ή εντός της μεμβρά-
νης του Bruch. Πολλαπλοί τύποι drusen έχουν 
περιγραφεί, όπως μεγάλα drusen (μεγαλύτερα 
από 64μm), μικρά drusen (63μm ή μικρότερα), 

ασβεστοποιημένα drusen τα οποία είναι κίτρινα 
και λαμπυρίζουν και τα drusen της βασικής 
μεμβράνης τα οποία είναι μικρά στρογγυλά με 
ασαφή όρια και τα οποία είναι πιο εμφανή στην 
φλουοροαγγειογραφία από ότι στη βυθοσκό-
πηση (Eικ. 1-3). Τα πολλαπλά μεγάλα drusen 
είναι χαρακτηριστικό της διάχυτης πάχυνσης 
της μεμβράνης του Bruch. Τα μεγάλα drusen, 
γνωστά και ως μαλακά drusen, αποτελούν προ-
διαθεσικό παράγοντα κινδύνου για πιο προχω-
ρημένη μορφή της ΗεΩ και για την ελλάτωση 
της όρασης. Τα μικρά μεμονωμένα (γνωστά και 
ως σκληρά) drusen δεν αποτελούν προδιαθε-
σικό παράγοντα για πιο προχωρημένη μορφή 
της ΗεΩ (Eικ. 1-4). 

οι διαταραχές του μελαχρόου επιθηλίου 
διακρίνονται σε μη γεωγραφική ατροφία, εστι-
ακή συσσώρευση χρωστικής και γεωγραφική 
ατροφία, αποτελώντας τα βυθοσκοπικά χαρα-
κτηριστικά της ξηράς ΗεΩ (Eικ. 1-5). Η κοκ-
κώδης εμφάνιση του Με μπορεί να είναι το 
πρώιμο κλινικό εύρημα της διαταραχής του 
Με στα πλαίσια της ΗεΩ. Μπορεί να εξελιxθεί 
σε ατροφία μη γεωγραφικού τύπου (Eικ. 1-6) 
στην οποία υπάρχει απώλεια της χρωστικής 
του Με αλλά δεν είναι ευδιάκριτη και τα υπο-
κείμενα χοριοειδικά αγγεία δεν είναι εμφανή. 

Ηλικιακή εκφύλιση της 
Ωχράς κηλίδας (ΗεΩ)

Allen C. Ho  
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Η γεωγραφική ατροφία περιλαμβάνει την 
ευδιάκριτη απώλεια του Με δίκην «μπισκό-
του-κοπτών» η οποία έχει ελάχιστη διάμετρο 
250μm με συνοδό απώλεια του υποκείμε-
νου χοριοειδικού χρωστικού στρώματος και 
εμφανή τα υποκείμενα μεγάλα χοριοειδικά 
αγγεία (Eικ. 1-7).

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
• Τα drusen συναντώνται όλο και πιο συχνά 
με την πάροδο της ηλικίας και εμφανίζονται 
χαρακτηριστικά στην 6η δεκαετία της ζωής ή 
και αργότερα. Σε πληθυσμιακές έρευνες εκτι-
μάται ότι 10% είναι η συχνότητα εμφάνισης 
της πρώιμης ΗεΩ (drusen) στην 5η δεκαετία 
της ζωής, αυξανόμενη στο 35% στην 7η δεκα-
ετία. Drusen μπορούν να εμφανιστούν και σε 
νεότερες ηλικίες τα οποία είναι κληρονομού-
μενα όμως σε αυτές τις καταστάσεις. 

• Η ακριβής προέλευση του υλικού των 
drusen δεν είναι πλήρως κατανοητή αλλά 
πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν προϊόντα 
εκφυλισμού των κυττάρων του Με, τα οποία 
αποτελούνται από λιπίδια, γλυκοπρωτεί-
νες και μπορεί να είναι ανοργανοποιημένα. 
οι μεταβολές του Με εμφανίζονται όλο και 
συχνότερα με την αύξηση της ηλικίας και απα-
ντώνται στην 7η, 8η και 9η δεκαετία της ζωής. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Η μετάδοση από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
οφθαλμών με drusen και ξηρά ΗεΩ έδειξε 2 
τύπους εναποθέσεων: 

 ■ Τις εναποθέσεις της βασικής μεμβράνης 
γεμάτες από μεγάλα διαστήματα κολλαγό-
νου μεταξύ της πλασμικής μεμβράνης του 
Με και της βασικής μεμβράνης του Με. 

 ■ Τις βασικές γραμμοειδείς εναποθέσεις 
πλούσιες σε λιπίδια εξωτερικά της βασικής 
μεμβράνης του Με μέσα στην έσω κολλα-
γόνο ζώνη της μεμβράνης του Bruch. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• οι ασθενείς με drusen μπορεί να μην έχουν 

ενοχλήματα στην όρασή τους. οι ασθενείς με 
πολλαπλά drusen συνοδευόμενα από διατα-
ραχές του Με, περιλαμβανομένης της κοκ-
κώδους εμφάνισής του, της ατροφίας του Με 
ή της εστιακής συσσώρευσης χρωστικής θα 
έχουν διακυμάνσεις στην όραση, περιλαμβα-
νομένου και του κεντρικού σκοτώματος. Χαρα-
κτηριστικά αναφέρουν την ανάγκη καλύτερου 
φωτισμού για να διαβάσουν και δυσκολία προ-
σαρμογής στις εναλλαγές του φωτισμού. 

• ασθενείς με ξηρά ΗεΩ και χωρίς ευρήματα 
γεωγραφικής ατροφίας του Με ή εξιδρωματι-
κού τύπου ΗεΩ έχουν καλή κεντρική όραση 
από 20/20 έως 20/60. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
• Στη βιομικροσκόπηση του βυθού παρατη-
ρούμε υποαμφιβληστροειδικές υποκίτρινες 
εναποθέσεις οι οποίες διαφέρουν σε μέγε-
θος, και διάμετρο, από μεγαλύτερα των 64μm 
(ευμεγεθη drusen) μέχρι μικρά ή σκληρά 
drusen (63μm ή μικρότερα). Τα ασβεστοποιη-
μένα drusen έχουν μια λαμπυρίζουσα όψη και 
οι περισσότεροι ασθενείς με ΗεΩ έχουν μει-
κτούς κλινικούς τύπους drusen. Τα μεγάλα 
drusen πολύ συχνά συρρέουν και σχηματί-
ζουν μεγάλες drusenoid αποκολλήσεις του 
Με. Τα drusen θα πρέπει να θεωρούνται μη 
στέρεες και δυναμικές δομές οι οποίες μπο-
ρούν να εμφανίζονται ή να υποστρέφουν με 
τον καιρό (εικ. 1-8). 

• Η άτυπη κοκκώδης εμφάνιση του Με 
συχνά συνοδέυεται από drusen. Περιοχές μη 
γεωγραφικής ατροφίας ή αληθούς γεωγρα-
φικής ατροφίας είναι εμφανέστερες μετά από 
την υποστροφή των drusen και κυρίως μετά 
την υποχώρηση της drusenoid αποκόλλησης 
του Με. ενδοαμφιβληστροειδικές συσσωρεύ-
σεις χρωστικής ή εστιακή υπέρχρωση είναι 
αντιπροσωπευτική προχωρημένης εκφυλιστι-
κής νόσου του Με επίσης. 

• Στη φλουοροαγγειογραφική απεικόνιση 
παρατηρούμε κατά τόπους υπέρ/υποφθορισμό 
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A

B Γ

Εικόνα 1-1. Μεγάλα drusen A. φωτογραφία βυθού με μεγάλα κυρίως drusen μερικά από τα οποία συρ-
ρέουν. Η οο είναι 20/25. B και Γ. ανέρυθρη φωτογραφία και OCT εικόνα των drusen στο επίπεδο της μεμ-
βράνης του Βruch και του Με. ανώμαλη υπέγερση του Με οφειλόμενη στα drusen. 
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Εικόνα 1-3. Drusen βασικής μεμβράνης. φωτογραφία βυθού με πολλαπλά μικρά στρογγυλά με ασα-
φή όρια drusen (ένθετο) όπου συρρέουν σε μεγάλη έκταση του οπίσθιου πόλου και της μέσης περιφέρειας. 
Τα drusen της βασικής μεμβράνης είναι πιο εμφανή φλουοροαγγειογραφικά από ότι κλινικά. 

Εικόνα 1-2. Συρρέοντα drusen. φωτογραφία βυθού με πολλαπλά μεγάλα κυρίως συρρέοντα drusen. 
Συρρέουν κυρίως κροταφικά της ωχράς. Συρρέοντα drusen αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας για εξι-
δρωματικού τύπου ΗεΩ. 
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Εικόνα 1-7. Τελικού σταδίου γεωγραφική ατροφία. Μεγάλη γεωγραφική ατροφία η οποία αφορά το 
κεντρικό βοθρίο. είναι ορατά τα υποκείμενα μεγάλα χοριοειδικά αγγεία. Η οο είναι μέτρηση δακτύλων. 
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Γ

Δ E

Εικόνα 1-15. (συνέχεια) κρύφια χοριοειδική νεοαγγείωση. Γ. Στη φλουοροαγειογραφία έχουμε δι-
αρροή σκιαγραφικού υπό της ωχράς. Στις όψιμες εικόνες στη φλουοροαγγειογραφία έχουμε σαφή διαρροή 
κατώτερα του κεντρικού βοθρίου (ένθετο). Δ. ανέρυθρη φωτογραφία της κρύφιας χοριοειδικής νεοαγγείω-
σης. Ε. Στην εικόνα στο OCT έχουμε παρουσία ενδοαμφιβληστροειδικού, υποαμφιβληστροειδικού υγρού και 
αποκόλληση του Με. 



51ιδιοπαθής οπή της Ωχράς

A

B

Εικόνα 2-4. ιδιοπαθής οπή ωχράς, στάδιο 1. α. Στάδιο 1 οπής ωχράς με εμφάνιση κίτρινου δακτυλίου 
γύρω από την ωχρά. Η οπτική οξύτητα παραμένει 6/7,5. Β. Στο OCT παρατηρούμε οπή ωχράς σταδίου 1.
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ 
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια περι-
λαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων 

από το βυθό στη πάθηση του σακχαρώδη δια-
βήτη. Συναντάμε ένα κλινικό όρο ο οποίος 
περιλαμβάνει εξιδρώματα, αιμορραγίες, 
ισχαιμία, παραγωγικές και ελκτικές εκδηλώ-
σεις από την πάθηση των αγγείων του αμφι-
βληστροειδούς. αυθαίρετα χωρίζεται σε μη 
παραγωγική και παραγωγική μορφή. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
• Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι 
η κύρια αιτία τύφλωσης στις ΗΠα και στον 
δυτικό κόσμο ανάμεσα στους ενηλίκους σε 
ηλικία μικρότερη των 55ετών. επηρεάζει 
και τα δύο φύλα και όλες τις φυλές, αν και οι 
αφροαμερικανοί προσβάλλονται πιο συχνά 
και πιο σοβαρά από ότι οι καυκάσιοι. 

• Τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας αποτελεί 
η διάρκεια της νόσου. Για τον τύπο 1 ασθενών 
με σακχαρώδη διαβήτη δεν υπάρχει κίνδυ-
νος ανάπτυξης αμφιβληστροειδοπάθειας τα 
5 πρώτα περίπου χρόνια μέτα την αρχική διά-

γνωση. αμφιβληστροειδοπάθεια αναπτύσσε-
ται στο 50% των ασθενών 10 χρόνια μετά την 
διάγνωση. Στη 15ετία το 95% των ασθενών 
εμφανίζουν κάποια μορφή αμφιβληστροειδο-
πάθειας. Η παραγωγική διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια είναι ασυνήθης σε ασθενείς 
με λιγότερα από 10 χρόνια εμφάνισης της 
νόσου. Το 40% των ασθενών με παραγωγική 
αμφιβληστροειδοπάθεια πάσχουν από ΣΔ 
άνω της 25ετίας. 

• Η τάση εμφάνισης στο ΣΔ 2 είναι παρό-
μοια. οι περισσότεροι ασθενείς θα έχουν 
ασυμπτωματική αποφρακτική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια για πολλά χρόνια προτού τεθεί η 
διάγνωση, αν και μπορεί να αναπτύξουν αμφι-
βληστροειδοπάθεια ακόμη και τη στιγμή της 
διάγνωσης του ΣΔ. 

• Η ηλικία αποτελεί άλλον ένα σημαντικό 
παράγοντα επικινδυνότητας στη συχνότητα 
εμφάνισης της διαβητικής αμφιβληστροειδο-
πάθειας. Η ανάπτυξη διαβητικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας είναι πολύ σπάνια προ της 
εφηβείας. Η συχνότητα εμφάνισης αυξάνε-
ται δραματικά μετά την εφηβεία αν και το 50% 
των ασθενών θα αναπτύξει αμφιβληστροειδο-
πάθεια πριν την 20ετία. 

Διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια

James F. Vander  



217Γυροειδής ατροφία

A

B

Εικόνα 5-16. Γυροειδής ατροφία. α. αμφοτερόπλευρες, πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές 
απώλειας του Με με οδοντωτά όρια (ένθετο) παρατηρούμε στον οπίσθιο πόλο και στην περιθη-
λαία περιοχή. Β. Διάσπαρτη συσσώρευση χρωστικής είναι επίσης εμφανής. 

 (συνεχίζεται)



239Σύνδρομο αμφιβληστροειδοπάθειας Συνδεόμενο με καρκίνο(CAR) 

Γ

Δ

Εικόνα 5-26. (συνέχεια)  Σύνδρομο αμφιβληστροειδοπάθειας συσχετιζόμενο με καρκίνο (CAR). 
Γ. Σχεδόν πλήρη εξαφάνιση στο ΗαΓ. Δ. Όγκος στο δεξιό κατώτερο λοβό του πνεύμονα διεγνωσμένο σαν 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα το οποίο οδήγησε σε σύνδρομο CAR. (Courtesy of Dr. William Tasman and the 
Retina Slide Collection, Wills Eye Hospital, Philadelphia, Pennsyvania, compiled by Dr. Tamara and Dr. 
Gordon Byrnes). 

Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα
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