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Цел: 

Да представим клиничен случай на пациент с пиодерма гангренозум 

на системна кортикостероидна терапия, развил централна серозна 

хориоретинопатия (ЦСХ) на ляво око. 



Материали и методи 

След двуседмичен прием на системната 

терапия с намалено зрение/VOS=0,5 с -

0,50дсф и -0,50цил/170=0,6-0,7/ и серозно 

отлепване на ретината на ляво око. От 

проведените образни изследвания: ФАФ, 

Флуоресцеинова ангиография и ОСТ-

Ангиография, с данни за ЦСХ на ляво око.  

Мъж на 38г. с пиодерма гангренозум  

на перорална терапия с Метил- 

преднизолон 32мг/дн и Азатиоприн 

50мг/дн, без придружаваща обща и 

очна патология.  

А) Рядка неутрофилна кожна дерматоза с неизвестна 

етиология,често свързана със системно заболяване. Презентира се 

със силно болезнени язви с ливидни, подкопани граници и наличие на 

патергия. Лечението включва грижа за раната и имуносупресори 

като системни кортикостероиди и циклоспорин.(1) 

А)Пиодерма гангренозум 

1) Partridge AC, Bai JW, Rosen CF, Walsh SR, Gulliver WP, Fleming P (August 2018). "Effectiveness of systemic treatments for pyoderma gangrenosum: a systematic review of observational studies and clinical trials". The British Journal of 

Dermatology. 179 (2): 290–295. 



 

 

 

ОСТ позволява топографска и 

количествена оценка на 

дебелината на макулата: данни 

за невросензорно отлепване на 

макулата и наличие на 

субретиналната течност. 

  

Oт ФА:точка на изтичане с вид на 

мастилено петно. 

Хиперфлуоресценцията започва като 

точка и след това се увеличава 

концентрично подобно на появата на 

капка мастило върху лист хартия.  

 

А) Нативната снимка демонстрира добре 

ограничено надигане на ретината с по-тъмен цвят.  

В) ФАФ с централна хипоавтофлуоресценция, 

кореспондираща с мястото на изтичане на ФА и 

концентрична хиперавтофлуоресценция. 
А В 



Резултати 

Пациентът проведе консултация с лекуващия 

ревматолог, който редуцира кортикостеро- 

идната терапия, с оглед развилата се ЦСХ в  

резултат на лечението. Назначихме нестероиден 

противовъзпалителен колир и Еплеренон 25мг/ дн за 

14 дни, с мониторинг на серумен калий на 7-ми ден. 

След редуциране на кортикостероидната доза и 

прием на минералкортикоиден рецепторен 

антагонист, наблюдавахме бърза резорбция на 

субретиналната течност и пълно възстановяване на 

зрителната острота.  



Обсъждане 

Централната серозна хориоретинопатия се характеризира със 

серозно отлепване на ретината в областта на макулата с или 

без отлепване на ретиналния пигментен епител. 

Субективните оплаквания са свързани със замъглено зрение, 

дисхроматопсия, централен или парацентрален скотом, 

метаморфопсия и/или микропсия. Патогенезата на ЦСХ е 

мултифакторна, изключително сложна и все още неизяснена. 

Разбирането на ролята на глюкокортикоидната и 

минералокортикоидната дисфункция в патогенезата на ЦСХ 

увеличи интереса към приложението на 

минералкортикоидните рецепторни антагонисти в лечение на 

заболяването.(2),(3). Пациентите в активна възраст и 

специфичните им професионални нужди налагат бързо 

възстановяване на зрението чрез приложението на безопасни 

и неинвазивни подходи.  

2)Zhao M, Célérier I, Bousquet E, et al. Mineralocorticoid receptor is involved in rat and human ocular chorioretinopathy. J Clin Invest. 2012;122(7):2672-2679. doi:10.1172/JCI61427. 

3)Chatziralli, I., Vlachodimitropoulou, A., Daoula, C. et al. Eplerenone in the treatment of central serous chorioretinopathy: a review of the literature. Int J Retin Vitr 4, 33 (2018). https://doi.org/10.1186/s40942-018-0137-8 
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Заключение 

Острата форма на ЦСХ обикновено не изисква 

лечение. Приложението на перорален 

Еплеренон при пациенти с остра форма на ЦСХ 

води до бърз анатомичен и добър 

функционален резултат. ЦСХ трябва да се има 

предвид от ревматолози и офталмолози, тъй 

като е свързанa с употребата на системни и 

локални кортикостероидни медикаменти, 

използвани често в нашата ежедневна 

практика. 


