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Σκοπός
Η παρουσίαση της πρώτης, σε πανελλήνιο 
επίπεδο, σκληροθεραπείας λεμφαγγειώματος 
οφθαλμικού κόγχου μη επεμβατικά, με 
έγχυση μπλεομυκίνης εντός της βλάβης. 

Υλικό
Λεμφαγγείωμα αριστερού οφθαλμικού κόγχου 
σε άρρεν ασθενή 18 ετών. 

Το λεμφαγγείωμα αυτό αποτελείται από ένα 
επιφανειακό τμήμα με ρινική εντόπιση και 
ένα εν τω βάθει εντός οφθαλμικού κόγχου.

Το επιφανειακό τμήμα προκαλεί σύστοιχη 
πτώση βλεφάρου, αστιγματισμό 1.5 βαθμού 
με μείωση όρασης στον ομώνυμο οφθαλμό 
καθώς και συμφόρηση του δακρυϊκού 
συστήματος με συνοδό δακρύρροια.

Το εν τω βάθει δεν προκαλεί συμπιεστικά 
φαινόμενα και ως εκ τούτου δεν 
αντιμετωπίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη του 
ασθενούς.

Αποτελέσματα

Μέθοδος
Έγχυση μπλεομυκίνης εντός της βλάβης, υπό μέθη. Η δόση που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
0.25-0.5 IU/Kg βάρους σώματος, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία1, 2, 3. Για την 
παρασκευή του μίγματος χρησιμοποιήθηκε φυσιολογικός ορός NaCl 0.9% και διάλυμα 
lignocaine 2% σε αναλογία 4:1. Χρειάστηκαν 4 συνολικά ενέσεις με συχνότητα 
χορήγησης 4-6 εβδομάδες. Η μέγιστη ποσότητα μίγματος που εγχύθηκε κάθε φορά δεν 
ξεπέρασε τα 5ml. Η απόφαση για επανεκτέλεση της σκληροθεραπείας βασίστηκε στην 
κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση στη θεραπεία.  

Μπλεομυκίνη
Η μπλεομυκίνη ανήκει στα 
κυτταροτοξικά αντιβιοτικά. 
Απομονώθηκε για πρώτη 
φορά από τον μύκητα 
Streptomyces Verticillus το 
1966.
Έχει αντιβακτηριακή, αντινεοπλασματική, 
αντιϊκή και αντιαγγειογενετική δράση1, 2. Η 
δράση της οφείλεται στην πρόκληση 
απόπτωσης στα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα 
και στην αναστολή της σύνθεσης του DNA. 
Προκαλεί φλεγμονή στο αγγειακό ενδοθήλιο, 
ίνωση και συρρίκνωση της βλάβης1, 2.

Συμπέρασμα
Η σκληροθεραπεία με μπλεομυκίνη ήταν 
απόλυτα επιτυχής στο συγκεκριμένο 
περιστατικό. Είναι το πρώτο περιστατικό που 
αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο 
αυτή. 

Λόγω της ευκολίας της συγκεκριμένης 
μεθόδου, του σχετικά χαμηλού κόστους, της 
απουσίας ανεπιθύμητων ενεργειών και των 
άριστων αποτελεσμάτων, η χρήση της 
μπλεομυκίνης θα μπορούσε να αποτελέσει 
θεραπεία πρώτης γραμμής για την 
αντιμετώπιση των λεμφαγγειωμάτων του 
οφθαλμικού κόγχου.

Εικόνα 1A: Πριν τη σκληροθεραπεία. Είναι εμφανής η 
παρουσία του λεμφαγγειώματος στον έσω κανθό/βάση της 
μύτης αριστερά με σύστοιχη πτώση του αριστερού άνω 
βλεφάρου. Η βλάβη προκαλεί αστιγματισμό 1.5 βαθμού με 
μείωση της όρασης στα 8/10. Κλινικά ο ασθενής εμφανίζει και 
δακρύρροια αριστερά.  

Εικόνα 2Α: Μετά την 3η ένεση μπλεομυκίνης. Είναι 
αισθητή η κλινική βελτίωση της βλάβης ρινικά καθώς 
και της πτώσης του βλεφάρου. Ο αστιγματισμός 
μηδενίστηκε και η όραση βελτιώθηκε στα 10/10. Η 
δακρύρροια εξαφανίστηκε από την 1η κιόλας ένεση.

Εικόνα 1A Εικόνα 2Α

Εικόνα 2ΒΕικόνα 1Β

Εικόνα 1Β: MRI με σκιαγραφικό 
πριν τη σκληροθεραπεία. Είναι 
εμφανές το μέγεθος του 
λεμφαγγειώματος και η 
πρόσληψη της σκιαγραφικής 
ουσίας από αυτό.

Εικόνα 2Β: MRI με σκιαγραφικό 
μετά την 3η ένεση 
μπλεομυκίνης. Είναι αισθητή η 
μείωση του μεγέθους του 
λεμφαγγειώματος και της 
πρόσληψης της σκιαγραφικής 
ουσίας από αυτό.
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