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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Μία σημαντική αμφιβληστροειδική μικροδομή για την έγκαιρη διάγνωση 

αρκετών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, περιλαμβανομένης της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας, είναι το τριχοειδικό δίκτυο. Μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση 

της υπολογιστικής ανάλυσης το τριχοειδικό δίκτυο της ωχράς σε ασθενείς με 

σακχαρώδη διαβήτη αξιολογούνταν ποιοτικά. Πλέον το ενδιαφέρον έχει στραφεί 

στην ανάπτυξη υπολογιστικών προγραμμάτων για την εκτίμηση των διαταραχών του 

τριχοειδικού δικτύου.  

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της 

διαμόρφωσης του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου χρησιμοποιώντας ποσοτικές 

παραμέτρους σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι με τη βοήθεια ενός 

αλγορίθμου. Επιπρόσθετος στόχος είναι η σύγκριση των παραμέτρων μεταξύ 

διαβητικών ασθενών και ατόμων χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και τέλος, η διερεύνηση 

τυχόν συσχέτισης αυτών με χαρακτηριστικά της ομάδας των ασθενών. 

Δείγμα και μέθοδος: Από την ψηφιακή βάση φλουοροαγγειογραφιών βυθού του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου επιλέχθηκαν συνολικά 29 

οφθαλμοί από 29 άτομα (18 ασθενείς με ΣΔ Ι και 11 μάρτυρες). Η ηλικία στην ομάδα 

των ασθενών ήταν 19±6 έτη (εύρος : 12-30 έτη), ενώ στην ομάδα σύγκρισης 17±7 

έτη (εύρος : 6-26 έτη). Ο σακχαρώδης διαβήτης είχε διάρκεια 11±5 έτη (εύρος : 6-20 

έτη). Όλοι οι ασθενείς είχαν καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 

20/25. Όλοι οι ασθενείς και οι μάρτυρες υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο με εκτίμηση της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA), μέτρηση 

της ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο Goldmann, βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή 

λυχνία του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, φλουοροαγγειογραφία 

βυθού, ενώ επιπρόσθετα με τα παραπάνω για τους διαβητικούς ασθενείς εκτιμήθηκαν 

τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Οι τυχόν αλλοιώσεις 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σταδιοποιήθηκαν κατά ETDRS. Από κάθε 

άτομο επιλέχθηκε και μελετήθηκε ο οφθαλμός με την καλύτερη ποιότητα εικόνας 

φλουοροαγγειογραφίας. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης που επιλέχθηκαν 

επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων MatLab R2011a 

(The MathWorks Inc.). Η ποσοτική εκτίμηση του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου 

έγινε σε ένα τμήμα της αρχικής εικόνας φλουοροαγγειογραφίας διαστάσεων 5
ο 

* 5
ο
 

που περιλαμβάνει την ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου. Ο αλγόριθμος που 

αναπτύχθηκε ανιχνεύει με χειροκίνητο - κατόπιν επιλογής των σημείων με τον 

κέρσορα - τρόπο το περιβοθρικό τριχοειδικό δίκτυο και υπολογίζει την πυκνότητα 

του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου, την πυκνότητα των διακλαδώσεων των 

τριχοειδών και την επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.  

Αποτελέσματα: Οι δύο ομάδες ατόμων δε διέφεραν ως προς την ηλικία (p=0,328). 

Αλλοιώσεις ήπιας μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
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διαπιστώθηκαν σε 7 από τους 18 οφθαλμούς (39 %). Η πυκνότητα του περιβοθρικού 

τριχοειδικού δικτύου υπολογίστηκε ίση με 2,601±0,535 deg
-1

 στην ομάδα των 

ασθενών και 2,933±0,306 deg
-1

 στην ομάδα των μαρτύρων και η διαφορά αυτή ήταν 

στατιστικά σημαντική (p=0,047). Η πυκνότητα των διακλαδώσεων των τριχοειδών 

βρέθηκε 3,121±0,793 branch points/deg
2
 και 3,452±0,689 branch points/deg

2
 στις δύο 

ομάδες ατόμων, αντίστοιχα (p=0,205). Η επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου ήταν 0,227±0,055 deg
2
 και 0,21±0,041 deg

2
 σε ασθενείς και 

μάρτυρες, αντίστοιχα (p=0,403). Τέλος, δε διαπιστώθηκε συσχέτιση καμίας εκ των 

τριών παραμέτρων στην ομάδα των διαβητικών ασθενών με την ηλικία, τη διάρκεια 

της πάθησης και την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.  

Συμπεράσματα: Η ποσοτικοποίηση των μεταβολών του τριχοειδικού αγγειακού 

δικτύου της ωχράς αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη διάγνωση και 

την παρακολούθηση των αμφιβληστροειδικών μικροαγγειακών αλλοιώσεων στα 

πλαίσια σακχαρώδη διαβήτη. Οι ποσοτικές παράμετροι που επιλέξαμε εμφανίζονται 

να ακολουθούν τη γενική τάση και να μεταβάλλονται (αυξάνονται ή ελαττώνονται), 

όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία, ενώ η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβολή 

που διαπιστώσαμε ήταν η ελάττωση της πυκνότητας του περιβοθρικού τριχοειδικού 

δικτύου στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι σε σχέση με τα μη διαβητικά 

άτομα, ελέγχοντας για τυχόν επιδράσεις της ηλικίας σε αυτή την παράμετρο. 

Περαιτέρω βελτίωση των αξιολογούμενων παραμέτρων και διεύρυνση του δείγματος 

της μελέτης μας θα βοηθήσει στην τελειοποίηση της μεθόδου.  
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Summary 

 

Introduction: The capillary network constitutes an important retinal microstructure 

which can be very helpful for the diagnosis of many retinal diseases including 

diabetic retinopathy. Until the recent advances in the computerized analysis, the 

diabetic macula has been assessed qualitatively. Many attempts have been made in 

order to create algorithms for the assessment of the capillary network alterations. 

Purpose: To assess the morphology of the perifoveal capillary network with 

quantitative parameters in young patients with diabetes mellitus type I (DM I) using 

an algorithm and to evaluate if these parameters differ between diabetic patients and 

healthy volunteers and if they correlate with any of the diabetes group characteristics.  

Sample and methods: Twenty-nine images of 29 eyes (18 eyes of 18 DM I patients 

and 11 eyes of 11 non DM controls) were chosen from the University Hospital of 

Heraklion digital fluorescein angiography database. The age was 19±6 years for the 

patient group (range: 12-30 years) and 17±7 years (range: 6-26 years) for the control 

group. Patients had a history of DM I for 11±5 years (range: 6-20 years) and best 

corrected visual acuity (BCVA) at least 20/25. The two groups underwent BCVA 

assessment, Goldmann applanation tonometry, slit lamp examination and fluorescein 

angiography. The HbA1c level (%) was also assessed in the patient group. Diabetic 

retinopathy abnormalities were graded according to ETDRS classification. For each 

person we selected and assessed the eye with the highest image quality. The high 

resolution images chosen underwent a processing procedure using the commercial 

software MatLab R2011a (The MathWorks Inc.). The developed algorithm traces 

manually the perifoveal capillary network by choosing with the cursor in a subimage 

of field 5
o
*5

o
 of the original one including the foveal avascular zone (FAZ) and 

provides measurements of the capillary density, the branch point density and the FAZ 

surface in the mentioned area. SPSS 20 was used for the statistical analysis.  

Results: Patients and controls did not differ in age (p=0.328). Mild non proliferative 

diabetic retinopathy abnormalities were detected in 7 out of the 18 DM I patients 

(39%). The mapping revealed a perifoveal capillary density of 2.601±0.535 deg
-1

 in 

the DM I group versus 2.933±0.306 deg
-1

 in the control group and this difference was 

significant (p=0.047). The branch point density was 3.121±0.793 branch points/deg
2
 

and 3.452±0.689 branch points/deg
2
 in each group, respectively (p=0.205). The FAZ 

area was 0.227±0.055 deg
2
 in the diabetic group and 0.21±0.041 deg

2
 in the control 

group (p=0.403). No correlation was detected between any of the three capillary 

metrics in the DM I group and the age in this group, the DM duration or the HbA1c 

level.  

Conclusions: The perifoveal capillary network quantification can be very helpful for 

the diagnosis and the monitoring of the retinal microvascular alterations in diabetic 

patients. The quantitative parameters we selected tend to increase or decrease in 

diabetic patients in agreement with previous studies and only the perifoveal capillary 
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density was significantly decreased in the DM I group when compared to the control 

group. Further improvement of these parameters and bigger sample size will probably 

ameliorate the method.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 

 

Ο αμφιβληστροειδής διαιρείται σε κεντρικό και περιφερικό. Ο περιφερικός 

αμφιβληστροειδής συμμετέχει στην ανίχνευση της αδρής μορφής και της κίνησης, 

ενώ ο κεντρικός στην οπτική οξύτητα. Το μεγαλύτερο τμήμα του αμφιβληστροειδούς 

αποτελεί ο περιφερικός στον οποίο υπερτερούν τα ραβδία. Το κεντρικό τμήμα είναι 

πλούσιο σε κωνία, διαθέτει μέγιστη πυκνότητα γαγγλιακών κυττάρων και αποτελεί 

ένα σχετικά μικρό κομμάτι του συνολικού αμφιβληστροειδούς.  

 

1.1 Κεντρικός αμφιβληστροειδής 

 

1.1.1 Ωχρά κηλίδα (Macula lutea) 

 

Η ωχρά κηλίδα είναι μία περιοχή κίτρινης απόχρωσης στον κεντρικό 

αμφιβληστροειδή λόγω της παρουσίας χρωστικών ξανθοφύλλης, δηλαδή της 

λουτεΐνης και της ζεαξανθίνης. Αυτές οι χρωστικές απαντούν σε όλον τον 

αμφιβληστροειδή και παρουσιάζουν μέγιστη συγκέντρωση στην ωχρά. Οι χρωστικές 

κυρίως εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα των φωτοϋποδοχέων, αλλά και στα 

εξωτερικά τμήματα των ραβδίων. Προσλαμβάνονται με την τροφή και λειτουργούν 

ως φίλτρο που απορροφά το μικρού μήκους κύματος ορατό φως περιορίζοντας τις 

χρωματικές εκτροπές και ενδεχομένως έχουν αντιοξειδωτική δράση προστατεύοντας 

από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι διαστάσεις της ωχράς κηλίδας είναι 5,5 mm σε 

διάμετρο περίπου με το κέντρο της να βρίσκεται σε απόσταση 3,5 mm από το όριο 

της κεφαλής του οπτικού νεύρου.  

Στην έγχρωμη όραση συμμετέχει κυρίως μία περιοχή 9 mm σε διάμετρο με 

κέντρο την ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα αποτελείται από το κεντρικό βοθρίο (fovea), 

το βοθρίδιο (foveola), την παραβοθρική (parafoveal) και την περιβοθρική (perifoveal) 

περιοχή. Οι παραπάνω περιοχές περιγράφονται και οριοθετούνται βάσει του αριθμού 

και των σειρών κυττάρων στις κοκκώδεις στιβάδες, όπως έχουν διαπιστωθεί 

ιστολογικά. 

 

1.1.2 Κεντρικό βοθρίο 

 

Η μικρή κοίλανση στο κέντρο της ωχράς κηλίδας ονομάζεται κεντρικό 

βοθρίο. Η κοίλανση αυτή δημιουργείται από την εκτόπιση των αμφιβληστροειδικών 

νευρώνων και την παρουσία μόνο φωτοϋποδοχέων στο κέντρο. Το κεντρικό βοθρίο 

έχει οριζόντια διάμετρο 1,5 mm περίπου και χαρακτηρίζεται από μέγιστη 

συγκέντρωση κωνίων στον αμφιβληστροειδή (περίπου 199.000-300.000 κωνία ανά 

τετραγωνικό χιλιοστό). Η συγκέντρωση αυτή ελαττώνεται απότομα καθώς 

απομακρυνόμαστε από το κεντρικό βοθρίο προς κάθε κατεύθυνση. Σε αυτή την 
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περιοχή του αμφιβληστροειδούς, η οποία είναι υπεύθυνη για την ευκρινή και 

έγχρωμη όραση, η αναλογία κωνίων προς γαγγλιακά κύτταρα είναι 1:1.  

Στο κεντρικό βοθρίο εντοπίζεται και μια περιοχή χωρίς τριχοειδή αγγεία 

διαμέτρου 0,4-0,5 mm, η οποία επιτρέπει στο φως να περνάει χωρίς εμπόδιο στα 

εξωτερικά τμήματα των φωτοϋποδοχέων. [1] 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των περιοχών του κεντρικού αμφιβληστροειδούς με την 

αντίστοιχη ιστολογική τους αρχιτεκτονική. [2]  

 

1.1.3 Βοθρίδιο 

 

Το βοθρίδιο έχει διάμετρο περίπου 0,35 mm, ενώ ο αμφιβληστροειδής στην 

περιοχή αυτή έχει πάχος 0,13 mm και μέγιστη συγκέντρωση κωνίων.  
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1.1.4 Περιβοθρική και παραβοθρική περιοχή 

 

Η δακτυλιοειδής ζώνη που περιβάλλει το κεντρικό βοθρίο μπορεί να διαιρεθεί 

σε μία εσωτερική παραβοθρική και μία εξωτερική περιβοθρική περιοχή. Η 

παραβοθρική περιοχή διαθέτει τη μέγιστη πυκνότητα δίπολων και γαγγλιακών 

κυττάρων. Η παραβοθρική περιοχή έχει εύρος 0,5 mm και περιβάλλει το κεντρικό 

βοθρίο, ενώ η περιβοθρική με εύρος 1,5 mm περιβάλλει την παραβοθρική περιοχή.  

 

1.2 Περιφερικός αμφιβληστροειδής 

 

Καθώς απομακρυνόμαστε προς την περιφέρεια, τα ραβδία ελαττώνονται και 

αντικαθιστώνται από δύσμορφα κωνία, ενώ οι κοκκώδεις στιβάδες συγχωνεύονται με 

τις δικτυωτές. Η ora serrata αποτελεί την περιφερική κατάληξη του 

αμφιβληστροειδούς. [1] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ 

 

2.1 Στοιχεία αιμάτωσης του οφθαλμού 

 

Η αιμάτωση του οφθαλμού στηρίζεται σε δύο ξεχωριστά αγγειακά 

συστήματα: τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και τα αγγεία του ραγοειδούς. Στα 

ανώτερα θηλαστικά και τον άνθρωπο η αιμάτωση του αμφιβληστροειδούς εξαρτάται 

τόσο από τα αμφιβληστροειδικά όσο και από τα χοριοειδικά αγγεία. Αντίθετα, σε 

πολλά κατώτερα θηλαστικά, όπως τα κουνέλια, ο αμφιβληστροειδής στηρίζεται 

αποκλειστικά στα χοριοειδικά αγγεία όσον αφορά την αιμάτωσή του, καθώς τα 

αμφιβληστροειδικά αγγεία εντοπίζονται σε πολύ μικρή περιοχή αυτού ή και 

απουσιάζουν πλήρως.  

Στον άνθρωπο, τα αγγεία του οφθαλμού προέρχονται από την οφθαλμική 

αρτηρία, που είναι κλάδος της έσω καρωτίδας. Κλάδοι της οφθαλμικής αρτηρίας 

είναι η κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς, οι οπίσθιες και οι πρόσθιες 

ακτινοειδείς αρτηρίες. Η κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς εισέρχεται στο 

οπτικό νεύρο περίπου 10 mm πίσω από το βολβό και εμφανίζεται στην κεφαλή του 

οπτικού νεύρου, όπου διακλαδίζεται σε τέσσερις κύριους κλάδους. Ο καθένας από 

αυτούς αιματώνει ένα τεταρτημόριο του αμφιβληστροειδούς. Τα αρτηριόλια και τα 

φλεβίδια στην περιοχή του αμφιβληστροειδούς αλληλοσυνδέονται με ένα 

χαρακτηριστικό τρόπο. [3] 

 
 

Εικόνα 2. Συνοπτική απεικόνιση των αγγείων του οφθαλμού. [4] 
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2.2 Το «τελικο-αρτηριακό σύστημα» της κεντρικής αρτηρίας του 

αμφιβληστροειδούς 

 

Με εξαίρεση μία μικρή αναστόμωση με το πλέγμα που περιβάλλει το οπτικό 

νεύρο, η κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς δεν συνδέεται με κανένα άλλο 

αρτηριακό σύστημα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αναστομώσεις με κανένα μεγάλο ή 

μικρό κλάδο της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι κάθε προτριχοειδικό αρτηριόλιο αποτελεί τη μοναδική πηγή που 

τροφοδοτεί το αντίστοιχο τριχοειδικό του πλέγμα.  

Τα αρτηριόλια κατευθύνονται ακτινωτά προς το κεντρικό βοθρίο, ενώ τα 

φλεβίδια που αποχετεύουν την αντίστοιχη περιοχή απομακρύνονται, επίσης, 

ακτινωτά από αυτό. Η αρχιτεκτονική αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από εναλλαγή 

αρτηρίας-φλέβας, είναι αρκετά αυστηρή. Τα αρτηριόλια δεν συνδέονται μεταξύ τους, 

παρά μόνο στον κεντρικό τριχοειδικό δακτύλιο. Κατά συνέπεια, κάθε τριχοειδικό 

πλέγμα τροφοδοτείται από ένα μόνο αρτηριόλιο και αποχετεύεται από ένα μόνο 

φλεβίδιο.  

 

 
 

Εικόνα 3. Αρτηρίες και φλέβες κατευθύνονται και απομακρύνονται εναλλασσόμενες και ακτινωτά 

από το κεντρικό βοθρίο στον αμφιβληστροειδή ενός πιθήκου, αντίστοιχα. Πολλά από τα τριχοειδή 

έχουν παραληφθεί για απεικονιστικούς λόγους. [5] 

 

Τα τριχοειδή, που φέρουν σε επικοινωνία τις αρτηρίες με τις φλέβες, 

σχηματικά προσομοιάζουν με μία σκάλα, η μία πλευρά της οποίας αντιστοιχεί σε μία 

αρτηρία και η άλλη σε μία φλέβα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα αρτηριόλιο τροφοδοτεί 

μία ζώνη αμφιβληστροειδούς σε κάθε πλευρά αυτού. Παρόμοια είναι και η 
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αποχέτευσή της παραπάνω ζώνης  από τα φλεβίδια. Στην περίπτωση, που ένα 

προτριχοειδικό αρτηριόλιο αποφραχθεί, οδηγεί αναπόφευκτα σε αποστέρηση της 

αιματικής κυκλοφορίας από την αμφιβληστροειδική περιοχή που αρδεύεται από αυτό 

και συνεπώς, στην εκφύλισή της. Εξαίρεση αποτελεί ο τριχοειδικός δακτύλιος που 

εντοπίζεται στο κεντρικό βοθρίο. Στο δακτύλιο αυτό καταλήγουν πολυάριθμα 

αρτηριόλια και ισάριθμα φλεβίδια.  

 

 
Εικόνα 4. Η διάταξη των τριχοειδών μεταξύ των εναλλασσόμενων αρτηριών και φλεβών θυμίζει 

σκαλοπάτια που συνδέουν μία αρτηρία με τη γειτονική της φλέβα. Ωστόσο, τα τριχοειδή δεν 

εντοπίζονται στο ίδιο επίπεδο με τις αρτηρίες και τις φλέβες. [5] 

 

2.3 Διάταξη των τριχοειδών που τροφοδοτούνται από την κεντρική 

αρτηρία του αμφιβληστροειδούς 

 

Τα προτριχοειδικά αρτηριόλια κατά μήκος της αμφιβληστροειδικής 

επιφάνειας συμμετέχουν στη σχηματισμό δύο ομάδων τριχοειδών. Η μία ομάδα 

επεκτείνεται εγκαρσίως στη στιβάδα των νευρικών ινών γειτνιάζοντας με τα 

φλεβίδια, ενώ η άλλη εισέρχεται ακτινωτά στον αμφιβληστροειδή κατευθυνόμενη 

προς το σκληρό. Τα τριχοειδή της δεύτερης ομάδας εντοπίζονται στα εσωτερικά 2/3 

του αμφιβληστροειδούς χωρίς να εισέρχονται στη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων. Τα 

ακτινωτά επεκτεινόμενα τριχοειδή σχηματίζουν πλευρικές διακλαδώσεις σε 

πολλαπλά επίπεδα στο εσωτερικό του αμφιβληστροειδούς, ενώ τα εγκαρσίως 

επεκτεινόμενα συμμετέχουν στη δημιουργία πολυάριθμων επίπεδων τριχοειδικών 

πλεγμάτων παράλληλων προς την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. [5] 

Τα τριχοειδικά αυτά πλέγματα διακρίνονται σε επιπολής και εν τω βάθει. Τα 

πρώτα εντοπίζονται στη στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων και των νευρικών ινών, 

ενώ τα δεύτερα στην έσω κοκκώδη στιβάδα. Υπάρχουν έως και τέσσερα παράλληλα 

πλέγματα τριχοειδών που απέχουν μεταξύ τους έως και 50μm. Αυτή η «τετράστιβη» 

διάταξη απαντάται κυρίως στις περιοχές γύρω από το κεντρικό βοθρίο στις οποίες ο 

αμφιβληστροειδής παρουσιάζει μεγαλύτερο πάχος. Ο αμφιβληστροειδής λεπταίνει 
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από το κεντρικό βοθρίο προς την περιφέρεια και ανάλογα μεταβάλλεται και η 

διάταξη των τριχοειδών. Η πυκνότητα των τριχοειδών μειώνεται και τα τέσσερα 

επίπεδα των τριχοειδών μετατρέπονται σε δύο ή σε ένα στην άκρα περιφέρεια του 

αμφιβληστροειδούς. Ο ελαττωμένος αριθμός των τριχοειδών και η αναδιάταξη σε 

λιγότερα επίπεδα βρίσκονται σε συμφωνία με το μειωμένο αριθμό κυττάρων στην 

περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς και την μικρότερη απόσταση κατά μήκος της 

οποίας απαιτείται αιμάτωση. Είναι σημαντικό, ακόμη, να αναφερθεί ότι στην 

περιθηλαία περιοχή υπάρχει ένα επιπλέον τριχοειδικό πλέγμα εντοπιζόμενο στο 

επιφανειακό τμήμα της στιβάδας των νευρικών ινών. [5], [6] 

 

 
 

Εικόνα 5. Το περιθηλαίο τριχοειδικό πλέγμα. [3] 

 

Εφόσον τα τριχοειδή δε διαπερνούν τα άκρα των φωτοϋποδοχέων στην έξω 

δικτυωτή στιβάδα, απέχουν από τα εξωτερικά τμήματα των φωτοϋποδοχέων 

περισσότερο από τα χοριοτριχοειδή. Τα τριχοειδή που προέρχονται από την κεντρική 

αρτηρία του αμφιβληστροειδούς δε σχετίζονται με την άρδευση της στιβάδας των 

φωτοϋποδοχέων, καθώς τα τριχοειδή υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν εντοπίζονται 

στις περιοχές όπου η τοπική τάση οξυγόνου είναι ήδη υψηλή. Το γεγονός αυτό 

εξηγεί, επίσης, την απουσία των τριχοειδών κατά μήκος μεγάλων κεντρικών 

αμφιβληστροειδικών κλάδων, από τα οποία διαχέεται επαρκής ποσότητα οξυγόνου 

προς το γειτονικό ιστό αναστέλλοντας, έτσι, το σχηματισμό τριχοειδών σε αυτή την 

περιοχή. [5] Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η πυκνότητα των τριχοειδών είναι ελαφρώς 

αυξημένη κοντά στα φλεβίδια και ελαφρώς ελαττωμένη κοντά στα αρτηριόλια. [7] 

Πειραματικές αποφράξεις τόσο της χοριοειδικής όσο και της αμφιβληστροειδικής 

κυκλοφορίας έχουν καταδείξει τη διπλή φύση της αιμάτωσης του 

αμφιβληστροειδούς. Η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς 

προκαλεί την εκφύλιση της πλειονότητας των κυττάρων σε αυτόν με εξαίρεση τους 

φωτοϋποδοχείς, οι οποίοι εκφυλίζονται σε περίπτωση απόφραξης της χοριοειδικής 

κυκλοφορίας. Σε μία τέτοια απόφραξη, τα λοιπά αμφιβληστροειδικά κύτταρα δεν 

επηρεάζονται. [5] 
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Εικόνα 6. Αρτηριακοί και φλεβικοί κλάδοι διατρέχουν ακτινωτά τον αμφιβληστροειδή και 

διασυνδέονται μεταξύ τους με τα τριχοειδή σε τέσσερα επίπεδα. Η διάταξη που απεικονίζεται εδώ 

αντιστοιχεί στην παραβοθρική περιοχή (parafovea), όπου τα επιπολής τριχοειδικά πλέγματα 

εντοπίζονται στις δύο πλευρές της στιβάδας των γαγγλιακών κυττάρων, ενώ τα εν τω βάθει 

τριχοειδικά πλέγματα εντοπίζονται στις δύο πλευρές της έσω κοκκώδους στιβάδας. Σε άλλες 

περιοχές του αμφιβληστροειδούς δεν απαντάται πιθανότατα αυτή η «τετράστιβη» τριχοειδική 

διάταξη. [5] 

 

2.4 Ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου 

 

Η ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου οριοθετείται από ένα τριχοειδικό 

δακτύλιο που αντιπροσωπεύει το βαθύτερο από τα τέσσερα τριχοειδικά επίπεδα 

κοντά στα τελικά τμήματα των φωτοϋποδοχέων. Απομακρυνόμενοι ακτινωτά από τον 

τριχοειδικό δακτύλιο, προστίθενται περισσότερα τριχοειδή, καθώς αυξάνουν οι 

εσωτερικές στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κεντρικό βοθρίο δεν είναι ανάγγειο. Τα τριχοειδή 

απουσιάζουν μόνο από τα κεντρικά 400-500μm (περίπου το 1/3 της διαμέτρου του 

κεντρικού βοθρίου). Η απουσία τριχοειδών από την περιοχή αυτή υποδηλώνει ότι 

τίποτε δεν παρεμβάλλεται μεταξύ εισερχόμενου φωτός και κωνίων στο κεντρικό 

βοθρίο. Τα κωνία στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου αρδεύονται επαρκώς από τα 

χοριοτριχοειδή και δεν υπάρχουν διατροφικές απαιτήσεις για επιπρόσθετα τριχοειδή 

από την κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς. [3] , [5] Η περιοχή αυτή 

χαρακτηρίζεται από μέγιστη αναλογία φωτοϋποδοχέων (κωνία) προς νευρικές ίνες 

και είναι υπεύθυνη για τη μέγιστη οπτική οξύτητα, τη μέγιστη ευαισθησία στη 

φωτεινή αντίθεση και την έγχρωμη όραση. [8] 
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Εικόνα 7. Ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου, όπως απεικονίζεται στη φλουοροαγγειογραφία. 

[9] 

 

2.5 Δομή των τριχοειδών του αμφιβληστροειδούς 

 

Τα τριχοειδή μπορούν να ταξινομηθούν σε συνεχή (continuous), θυριδωτά 

(fenestrated) και ασυνεχή (discontinuous). Τα συνεχή αποτελούν το λιγότερο 

διαπερατό τύπο και ανευρίσκονται συχνά στο μεσεντέριο, τους σκελετικούς μυς και 

τον εγκέφαλο. Το τοίχωμα των θυριδωτών τριχοειδών είναι λεπτό και φέρει θυρίδες 

που καλύπτονται από μία λεπτή και πορώδη μεμβράνη. Απαντώνται συνήθως σε 

ιστούς στους οποίους είναι συχνή η μετακίνηση υγρών μεταξύ ενδοαγγειακού και 

εξωαγγειακού χώρου, όπως οι νεφροί και ο εντερικός βλεννογόνος. Τα τριχοειδή στο 

ήπαρ, το σπλήνα και το μυελό των οστών ανήκουν συνήθως στην τελευταία 

κατηγορία τριχοειδών, τα ασυνεχή, τα οποία επιτρέπουν την εύκολη διέλευση των 

κυττάρων του αίματος μεταξύ των τοιχωμάτων τους. Στον οφθαλμό έχει διαπιστωθεί 

η παρουσία μόνο συνεχών και θυριδωτών τριχοειδών.  

Τα τριχοειδή διαθέτουν πόρους, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο ομάδες: τους 

μικρούς και τους μεγάλους. Οι μικροί έχουν διάμετρο περίπου 7 nm και είναι μη 

διαπερατοί στην αλβουμίνη και τα μεγάλα πρωτεϊνικά μόρια. Αντίθετα, οι μεγάλοι 

πόροι απαντώνται λιγότερο συχνά και η διάμετρός τους είναι μεταξύ 24 και 70 nm.  

Τα τριχοειδή στον αμφιβληστροειδή έχουν διάμετρο 5 έως 6 μm. [3] Το 

τοίχωμα των τριχοειδών αποτελείται από τρία στοιχεία: ενδοθηλιακά κύτταρα, 

ενδοτοιχωματικά περικύτταρα και βασική μεμβράνη. [6] 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα επικαλύπτονται έντονα σχηματίζοντας, έτσι, μακρά 

και ελικοειδή μονοπάτια μεταξύ των κυττάρων για την εξωκυττάρια διακίνηση υγρών 

και μορίων μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας των τριχοειδών. Αυτές 

οι εκτενείς διασυνδέσεις έχουν τη μορφή πολυάριθμων ισχυρών συνδέσεων (tight-

junctions) μεταξύ των παρακείμενων κυττάρων. Οι συνδέσεις αυτές εμποδίζουν τη 

μετακίνηση μορίων στον εξωκυττάριο χώρο και επιπλέον, διατηρούν τη δομική 
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ακεραιότητα του τριχοειδικού τοιχώματος συγκρατώντας τα κύτταρα ισχυρά μεταξύ 

τους σε παράθεση και αποτρέποντάς τα να απομακρυνθούν το ένα από το άλλο. [5]  

 
 

 
 

 
 

Εικόνες 8 και 9. Δομή των αμφιβληστροειδικών τριχοειδών. Σημαντικό ρόλο στη δομή των 

τριχοειδών του αμφιβληστροειδούς παίζουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα που παρουσιάζουν έντονη 

επικάλυψη και οι ισχυρές μεσοκυττάριες συνδέσεις μεταξύ των γειτονικών κυττάρων. Σε μεγέθυνση 

στην πρώτη εικόνα φαίνονται οι συνδέσεις αυτές σε ένα φυσιολογικό (αριστερά) και σε ένα άτομο με 

σακχαρώδη διαβήτη (δεξιά). [3], [10] 
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Η συνεχής στιβάδα των ενδοθηλιακών κυττάρων, που περιγράφηκε 

παραπάνω, περιβάλλεται από μία παχιά βασική μεμβράνη, εντός της οποίας 

βρίσκεται μία ασυνεχής στιβάδα ενδοτοιχωματικών περικυττάρων σε αναλογία ένα 

προς ένα με τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Παρατηρείται μία βαθμιαία μετάβαση από τα 

περικύτταρα στα λεία μυϊκά κύτταρα τόσο στα τελικά αρτηριόλια όσο και στα τελικά 

φλεβίδια. Τα περικύτταρα αποτελούν πολυδύναμα κύτταρα, που στηρίζουν τη δομή 

του τριχοειδικού τοιχώματος και επιπλέον πιστεύεται ότι εμπλέκονται στη ρύθμιση 

της μικροκυκλοφορίας, τη διαπερατότητα του τριχοειδικού τοιχώματος, την αύξηση 

των ενδοθηλιακών κυττάρων, την αγγειογένεση, το ανοσοποιητικό σύστημα του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και τέλος, ότι λειτουργούν ως προγονικά κύτταρα 

για ορισμένους κυτταρικούς πληθυσμούς, όπως είναι τα λεία μυϊκά κύτταρα των 

αγγείων και τα φαγοκύτταρα. [3], [6] 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

  

ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

3.1 Φυσικοχημικές ιδιότητες φλουορεσεΐνης 

 

Η αγγειογραφία με φλουορεσεΐνη αποτελεί μία από τις οφθαλμολογικές 

εξετάσεις που καθιερώθηκαν στην Οφθαλμολογία στις αρχές της δεκαετίας του ‘60. 

[11] Με την εξέταση αυτή μελετώνται η κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς, όπως 

και διάφορες παθήσεις του νευροεπιθηλίου, του μελάγχρου επιθηλίου, του 

χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς.  

Η φλουορεσεΐνη έχει χρησιμοποιηθεί διαγνωστικά στην Οφθαλμολογία για 

περισσότερα από 100 χρόνια (χρώση κερατοειδούς για έλεγχο της απόπτωσης του 

επιθηλίου, Seidel test κ.ά.). Η χρήση της για τη μελέτη των παθήσεων του οπισθίου 

ημιμορίου άρχισε από τη δεκαετία του ’50. Η τεχνική της εξέτασης ολοκληρώθηκε 

στις αρχές του 1961, κυρίως με την αποτύπωση των ευρημάτων σε φωτογραφικό 

φιλμ. Περαιτέρω εξέλιξη υπήρξε η βελτίωση των φωτογραφικών μηχανών του βυθού, 

η ανάπτυξη της στερεοσκοπικής φλουοροαγγειογραφίας, της φλουοροβιντεογραφίας 

και τέλος, της ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας.  

Το φαινόμενο του φθορισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εκτέλεση της 

φλουοροαγγειογραφίας. Φθορισμός είναι η ιδιότητα ορισμένων μορίων να 

διεγείρονται και να εκπέμπουν φωτεινή ακτινοβολία, όταν πάνω τους προσπέσει φως 

κατάλληλου μήκους κύματος. Το φως που διεγείρει δεν ανακλάται αλλά αλλάζει 

μήκος κύματος. Το μήκος κύματος της φωτεινής ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά 

το φαινόμενο του φθορισμού είναι πάντοτε μεγαλύτερο από εκείνο της φωτεινής 

ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω στη φθορίζουσα ουσία για να τη διεγείρει. Ο 

φθορισμός αρχίζει αμέσως μόλις υπάρξει διέγερση και διαρκεί μόνο όσο συνεχίζεται 

αυτή. Αν η διέγερση διακοπεί, τότε διακόπτεται αμέσως και ο φθορισμός. Το 

φαινόμενο της συνέχισης της εκπομπής φωτεινής ενέργειας μετά τη διακοπή της 

διεγείρουσας ακτινοβολίας ονομάζεται φωσφορισμός. 

Η φλουορεσεΐνη ανήκει χημικά στους υδρογονάνθρακες, και συγκεκριμένα 

στην ομάδα των χρωστικών του 

τριφαινυλμεθανίου, όπως η 

φαινολοφθαλεΐνη. Για την εκτέλεση 

της φλουοροαγγειογραφίας γίνεται 

ενδοφλέβια έγχυση νατριούχου 

φλουορεσεΐνης (C20H12O5Na), η 

οποία έχει πορτοκαλο-κίτρινη 

απόχρωση    και    μοριακό     βάρος  

 

Εικόνα 10. Χημικός τύπος νατριούχου 

φλουορεσεΐνης. [12] 
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376,27. Η χρωστική αυτή έχει την 

ιδιότητα να εκπέμπει φθορισμό, 

όταν   βρίσκεται  σε  περιβάλλον   

με κατάλληλο pH, εφόσον   

διεγερθεί    από    φωτεινή    

ενέργεια συγκεκριμένου μήκους 

κύματος. Το σημείο μέγιστης 

διέγερσής της βρίσκεται στην 

μπλε περιοχή του ορατού φωτός, 

ενώ το  σημείο  μέγιστης 

εκπομπής της ουσίας αυτής στα 

520 nm (φάσμα εκπομπής 520-

530 nm, δηλαδή στο 

κιτρινοπράσινο       τμήμα      του           Εικόνα 11. Καμπύλες απορρόφησης και εκπομπής 

ορατού   φωτός).   Απλοποιημένα            φωτεινής ακτινοβολίας από τη φλουορεσεΐνη. [13]        

αυτό σημαίνει ότι, όταν μπλε φως  

προσπέσει στο διάλυμα της φλουορεσεΐνης, αυτή διεγείρεται, φθορίζει και εκπέμπει 

κιτρινοπράσινο φως.                                    

Το pH του περιβάλλοντος μέσα  στο   οποίο   βρίσκεται η φλουορεσεΐνη είναι 

καθοριστικής σημασίας για το φθορισμό αυτής. Παρατηρείται μόνο όταν το pH είναι 

μεγαλύτερο από 6 και είναι ιδιαίτερα έντονος σε τιμές pH 7,37-7,45 (ιδανικά 7,4 ,  

όπως είναι το pH του αίματος). Το γεγονός αυτό εξηγεί το παράδοξο φαινόμενο του 

ελαττωμένου φθορισμού που παρατηρείται κατά τη φλουοροαγγειογραφία ορισμένων 

διαβητικών ασθενών με χαμηλό pH αίματος λόγω διαβητικής οξέωσης.  

Στην καθημερινή πράξη, για τη διενέργεια της φλουοροαγγειογραφίας 

ενίενται ενδοφλεβίως 8,5mL διαλύματος 5% ή 5mL διαλύματος 10% ή 3mL 

διαλύματος 25%. Ο χρόνος έγχυσης του διαλύματος είναι λίγα δευτερόλεπτα, ειδικά 

όταν ενδιαφέρει η καλή καταγραφή των πρώιμων φάσεων της εξέτασης. Ωστόσο, η 

ταχεία έγχυση αυξάνει τη συχνότητα πρόκλησης τάσης για έμετο ή έμετου στους 

ασθενείς. Τέλος, στα μικρά παιδιά η χορήγηση της φλουορεσεΐνης μπορεί να γίνει 

από το στόμα αντί ενδοφλεβίως με το μειονέκτημα ότι η ποιότητα της απεικόνισης σε 

αυτή την περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική (καταγράφονται μόνο οι όψιμες φάσεις 

της εξέτασης).  

Η φλουορεσεΐνη που ενίεται ενδοφλεβίως μετά την είσοδό της στην 

κυκλοφορία συνδέεται κατά 70-85% με τις μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνες του 

αίματος, κυρίως με τις λευκωματίνες (δεσμευμένη φλουορεσεΐνη). Η υπόλοιπη 

χρωστική (ελεύθερη φλουορεσεΐνη) κυκλοφορεί στα αγγεία σαν ελεύθερη και μπορεί, 

σε αντίθεση με τη δεσμευμένη, να διαχυθεί διαμέσου μικρών μεσοκυττάριων χώρων, 

να διεγερθεί από το μπλε φως της συσκευής της φλουοροαγγειογραφίας και να 

φθορίσει. Η δεσμευμένη φλουορεσεΐνη δεν μπορεί να διεγερθεί και γι’ αυτό δεν 

εκπέμπει φθορισμό.  

Η φλουορεσεΐνη αποβάλλεται από τον οργανισμό με τους νεφρούς και το 

ήπαρ σε 24-36 ώρες από την έγχυσή της ενδοφλεβίως. Ωστόσο, ίχνη της μπορεί να 
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ανιχνευτούν αρκετές μέρες μετά την εξέταση. Σε διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας 

παρατηρείται αυξημένη κατακράτηση της ουσίας με αποτέλεσμα η απομάκρυνσή της 

από τον οργανισμό να διαρκεί ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.  

 

3.2 Τεχνικά στοιχεία 

 

 Η συσκευή της φλουοροαγγειογραφίας είναι ουσιαστικά μία φωτογραφική 

μηχανή βυθού, η οποία διαθέτει κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Η βασικότερη από 

αυτές είναι η προσθήκη μέσα στο μηχάνημα δύο ειδικών φίλτρων.  

Το πρώτο από αυτά ονομάζεται φίλτρο διέγερσης και παρεμβάλλεται ανάμεσα 

στη φωτεινή πηγή της μηχανής και το βυθό του οφθαλμού. Η φωτεινή πηγή παράγει 

όλο το ορατό φάσμα της φωτεινής ακτινοβολίας. Προκειμένου, όμως, να διεγερθεί 

και να εκπέμψει φθορισμό η φλουορεσεΐνη πρέπει να πέσει πάνω της μπλε φως 

(ιδανικά με μήκος κύματος 490 nm). Αυτό επιτυγχάνεται με το φίλτρο διέγερσης, το 

οποίο επιτρέπει τη δίοδο σχεδόν αποκλειστικά της μπλε ακτινοβολίας και απορροφά 

όλο το υπόλοιπο τμήμα του ορατού φάσματος. Αν το φίλτρο διέγερσης δε λειτουργεί 

σωστά και είναι διαπερατό επιπλέον από το κιτρινοπράσινο τμήμα του ορατού 

φάσματος, τότε το τελευταίο θα ανακλαστεί στο βυθό, θα περάσει το φίλτρο φραγμού 

και θα αποτυπωθεί στο φωτογραφικό φιλμ.   

Το δεύτερο φίλτρο της συσκευής είναι το φίλτρο φραγμού, που 

παρεμβάλλεται μεταξύ του βυθού του οφθαλμού και του φωτογραφικού φιλμ. Το 

φίλτρο αυτό επιτρέπει τη δίοδο μόνο του κιτρινοπράσινου φωτός (ιδανικά μήκους 

κύματος 520nm) που προέρχεται από το φθορισμό της φλουορεσεΐνης και απορροφά 

όλο το υπόλοιπο τμήμα του ορατού φάσματος. Κύρια λειτουργία του φίλτρου είναι να 

εμποδίζει τη διέλευση του μπλε φωτός που περνά από το φίλτρο διέγερσης και 

διεγείρει τη φλουορεσεΐνη στο βυθό του οφθαλμού.  

Σ’ ένα μηχάνημα που λειτουργεί σωστά τα φάσματα απορρόφησης των δύο 

φίλτρων δεν πρέπει να παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη, καθώς σε αυτή την 

περίπτωση προκαλείται μείωση της φωτεινής αντίθεσης (contrast) και συνεπώς, 

υποβάθμιση της ποιότητας των λαμβανόμενων φλουοροαγγειογραφικών 

απεικονίσεων και εμφάνιση ψευδοφθορισμού. Ψευδοφθορισμός είναι το φαινόμενο 

κατά το οποίο περιοχές που δεν αναδύουν φυσιολογικά φθορισμό φαίνεται 

λανθασμένα ότι εκπέμπουν.  

 

3.3 Ενδείξεις 

 

Η εξέταση του βυθού με τις κλασικές μεθόδους (έμμεση και άμεση 

οφθαλμοσκόπηση, βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία με την τρικατοπτρική 

ύαλο του Goldmann ή με άλλους φακούς επαφής ή μη επαφής) αποτελεί 

αναντικατάστατο εργαλείο για τη μελέτη των παθήσεων του βυθού. Στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων, ένας έμπειρος εξεταστής είναι σε θέση με τη βοήθεια 

των παραπάνω εξετάσεων να θέσει την ορθή διάγνωση και επιπλέον, να προβλέψει το 

αποτέλεσμα της φλουοροαγγειογραφίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ο 
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φλουοροαγγειογραφικός έλεγχος είναι απαραίτητος για να τεθεί η σωστή διάγνωση ή 

για να δώσει σημαντικές επιπρόσθετες πληροφορίες που δεν είναι δυνατό να 

προκύψουν από τον οφθαλμοσκοπικό έλεγχο του βυθού.  

Γενικά ένδειξη για φλουοροαγγειογραφία υπάρχει όταν τα αποτελέσματα που 

θα προκύψουν από αυτή ενδέχεται να τροποποιήσουν την αρχική διάγνωση ή να 

βοηθήσουν στην εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας, καθώς και όταν θέλουμε να 

καταγράψουμε και να παρακολουθήσουμε αλλοιώσεις που είναι δυνατό να 

μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου.  

 

3.4 Επιπλοκές-Αντενδείξεις 

 

Η φλουοροαγγειογραφία είναι γενικά μία ασφαλής ιατρική εξέταση. Οι κίνδυνοι 

που απορρέουν από αυτή είναι πολύ περιορισμένοι.  

 Εξαγγείωση φλουορεσεΐνης κατά την ενδοφλέβια έγχυσή της, που προκαλεί 

τοπικά πόνο, οίδημα και ερυθρότητα.  

 Ναυτία και τάση για έμετο παρατηρούνται στο 2-4% των ασθενών, 

εκδηλώνονται λίγα δευτερόλεπτα μετά την έγχυση της φλουορεσεΐνης και 

υποχωρεί τα πρώτα 1-3 λεπτά.  

 Έμετος παρατηρείται στο 0,3-0,4% των ασθενών.  

 Αλλεργική αντίδραση στη φλουορεσεΐνη εμφανίζεται στο 1,5% των ασθενών 

που υποβάλλονται σε φλουοροαγγειογραφία. Οι αλλεργικές εκδηλώσεις 

μπορεί να είναι ήπιας έντασης, όπως κνησμός και αλλεργικό δερματικό 

εξάνθημα (1%) ή σοβαρότερες, όπως βρογχόσπασμος, οίδημα του λάρυγγα 

(0,03%), αναφυλακτικό shock (0,02%), τονικο-κλονικοί σπασμοί (0,007%) 

και εξαιρετικά σπάνια θάνατος (0,00045%). 

 Ψευδώς θετική αντίδραση για την ανίχνευση γλυκόζης στα ούρα., ανεύρεση 

παθολογικών επιπέδων κατεχολαμινών στα ούρα, κιτρινοπράσινη χρώση του 

δέρματος και των επιπεφυκότων που διαρκεί 6-12 ώρες. Ανάλογη χρώση 

αποκτούν και τα ούρα για 24-36 ώρες.  

 

3.5 Φυσιολογική φλουοροαγγειογραφία 

 

3.5.1 Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας 

 

3.5.1.1 Αιματοαμφιβληστροειδικοί φραγμοί 

 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, στο επίπεδο των αμφιβληστροειδικών αγγείων 

λειτουργεί ο έσω αιματοαμφιβληστροειδικός φραγμός. Ο φραγμός αυτός 

δημιουργείται από τις ισχυρές μεσοκυττάριες συνδέσεις (tight junctions) ανάμεσα στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και 

εμποδίζει τη διέλευση ορωδών στοιχείων και άλλων μορίων από την κυκλοφορία 

προς τον ιδίως αμφιβληστροειδή. Όταν ο φραγμός αυτός είναι ακέραιος, η 
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φλουορεσεΐνη παραμένει μέσα στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χωρίς να διαχέεται 

στο μεσοκυττάριο αμφιβληστροειδικό χώρο.  

Όπως ο έσω, έτσι και ο έξω αιματοαμφιβληστροειδικός φραγμός λειτουργεί σα 

στεγανό διάφραγμα τόσο για την ελεύθερη όσο και για τη δεσμευμένη φλουορεσεΐνη. 

Ο φραγμός αυτός σχηματίζεται από τις ισχυρές μεσοκυττάριες συνδέσεις ανάμεσα 

στα πλάγια τοιχώματα των κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου και εμποδίζει τη δίοδο 

ορωδών στοιχείων και άλλων μορίων από το χοριοειδικό χώρο προς τον ιδίως 

αμφιβληστροειδή.  

 

3.5.1.2 Κεντρικό βοθρίο  

 

 Το κεντρικό βοθρίο απεικονίζεται στη φλουοροαγγειογραφία ως μία σκοτεινή 

κυκλική ζώνη (εικόνα 12) που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο φθορισμό σε σχέση 

με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του βυθού. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στους 

ακόλουθους τέσσερις παράγοντες. 

 Τα κύτταρα του μελάγχρου επιθηλίου στην περιοχή της ωχράς περιέχουν 

μεγαλύτερη ποσότητα χρωστικής ανά μονάδα επιφανείας σε σύγκριση με άλλες 

περιοχές του βυθού.  

 Τα κοκκία των κυττάρων του μελάγχρου επιθηλίου στην περιοχή της ωχράς 

περιέχουν είτε καθαρή λιποφουσκίνη είτε μίγμα λιποφουσκίνης και μελανίνης, σε 

αντίθεση με τα αντίστοιχα σε πιο περιφερικές περιοχές του βυθού, στις οποίες τα 

κοκκία περιέχουν μόνο μελανίνη. Η λιποφουσκίνη απορροφά περισσότερο από τη 

μελανίνη τόσο τη μπλε ακτινοβολία που διεγείρει τη φλουορεσεΐνη, όσο και το 

φθορισμό που εκπέμπεται από αυτή.  

 Παρόμοια δράση με τη λιποφουσκίνη έχει και η ξανθοφύλλη, μία χρωστική με 

υψηλή συγκέντρωση στον ιδίως αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς. 

 Τέλος, η απουσία τριχοειδών από την περιοχή του κεντρικού βοθρίου. [14] 

 

 
 

Εικόνα 12. Φυσιολογικός υποφθορισμός στην περιοχή της ωχράς, που οφείλεται σε ένα συνδυασμό 

παραγόντων. [15] 
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3.5.2 Φάσεις (χρόνοι) φλουοροαγγειογραφίας  

 

 Μετά την ενδοφλέβια χορήγησή της η φλουορεσεΐνη φτάνει στο βυθό του 

οφθαλμού με την κυκλοφορία του αίματος (οφθαλμική αρτηρία). Η είσοδός της στη 

χοριοειδική κυκλοφορία γίνεται με τις οπίσθιες βραχείες ακτινοειδείς αρτηρίες και 

στην αμφιβληστροειδική με την κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς. Καθώς η 

πρώτη διαδρομή είναι μικρότερη, φθορισμός παρουσιάζεται πρώτα στο χοριοειδή και 

έπειτα από δύο δευτερόλεπτα στον αμφιβληστροειδή.  

 Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου η φλουορεσεΐνη να φτάσει από το 

σημείο έγχυσής της στην κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς ονομάζεται 

«χρόνος βραχίονα-αμφιβληστροειδούς» και υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι 7-14 

δευτερόλεπτα (κατά μέσο όρο 12 δευτερόλεπτα). Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από 

ορισμένους παράγοντες όπως η ταχύτητα έγχυσης της χρωστικής, το ιξώδες και ο 

όγκος του αίματος, ο όγκος καρδιακού παλμού και η βατότητα των καρωτίδων. Σε 

παθολογικές καταστάσεις ο παραπάνω χρόνος αναμένεται να είναι αυξημένος.  

 Η πορεία που ακολουθεί η κυκλοφορία της φλουορεσεΐνης στα 

αμφιβληστροειδικά αγγεία είναι συγκεκριμένη και βάσει αυτής η 

φλουοροαγγειογραφία διακρίνεται χρονικά στις εξής αλληλοδιάδοχες φάσεις: 

 

α. Χοριοειδική (προαρτηριακή) φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από την είσοδο της 

φλουορεσεΐνης στα χοριοειδικά αγγεία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο χοριοειδής 

γεμίζει πολύ γρήγορα (σε δύο περίπου δευτερόλεπτα). 

 

β. Αρτηριακή φάση κατά την οποία επιτελείται η πλήρωση του αρτηριακού αγγειακού 

δικτύου του αμφιβληστροειδούς (κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς και 

κλάδων αυτής). Ακολουθεί τη χοριοειδική και διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Ο 

κροταφικός κλάδος της αρτηρίας πληρούται λίγο πρωιμότερα του ρινικού και ο 

άνω του κάτω.  

 

γ. Φλεβική φάση κατά την οποία επιτελείται προοδευτική πλήρωση του φλεβικού 

αμφιβληστροειδικού αγγειακού δικτύου και διακρίνεται σε πρώιμη (ή 

αρτηριοφλεβική ή τριχοειδική), μέση και όψιμη φλεβική φάση ανάλογα με το 

βαθμό πλήρωσης του δικτύου αυτού.  

Κατά την πρώιμη φλεβική φάση, η φλουορεσεΐνη έχει ήδη γεμίσει τις 

αρτηρίες και περνά στα τριχοειδή και έπειτα, στην αμφιβληστροειδική φλεβική 

κυκλοφορία. Η φάση αυτή και η αμέσως επόμενή της (μέση φλεβική φάση) είναι 

οι καλύτερες για την απεικόνιση της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου και 

τη μελέτη των λεπτομερειών του περιβοθρικού αμφιβληστροειδικού τριχοειδικού 

δικτύου.  

 Κατά τη μέση φλεβική φάση, η χρωστική έχει γεμίσει σταδιακά τις φλέβες 

του αμφιβληστροειδούς, οι οποίες φθορίζουν καθόλο το πάχος τους εξίσου έντονα 

με τις αρτηρίες.  
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 Η όψιμη φλεβική φάση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συγκέντρωση της 

φλουορεσεΐνης στο φλεβικό παρά στο αρτηριακό αγγειακό δίκτυο του 

αμφιβληστροειδούς.  

 

δ. Φάση επανακυκλοφορίας κατά την οποία η χρωστική απομακρύνεται σταδιακά από 

τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς. Αρχίζει περίπου 30 

δευτερόλεπτα μετά την ενδοφλέβια έγχυση της φλουορεσεΐνης και χαρακτηρίζεται 

από την προοδευτική εξασθένιση της έντασης του διάχυτου φθορισμού του 

υποστρώματος καθώς και του φθορισμού των αμφιβληστροειδικών αγγείων.  

 

3.6 Παθολογικά ευρήματα φλουοροαγγειογραφίας 

 

Τα παθολογικά ευρήματα σε μία φλουοροαγγειογραφία απεικονίζονται ως 

μεταβολή της έντασης του φυσιολογικά αναμενόμενου φθορισμού.  

 

3.6.1 Υποφθορισμός 

 

Ως υποφθορισμός θεωρείται ο μειωμένος σε ένταση φθορισμός σε σύγκριση 

με το φυσιολογικό (σχετικός υποφθορισμός) ή η πλήρης απουσία του (απόλυτος 

υποφθορισμός) και μπορεί να οφείλεται σε απόκρυψη ή σε ατελή αγγειακή πλήρωση.  

Η πρώτη περίπτωση, δηλαδή ο υποφθορισμός από απόκρυψη (“blocked 

fluorescence” ή “masking effect”) διαπιστώνεται όταν ένα κώλυμα εντοπισμένο 

συνήθως στο βυθό εμποδίζει την καταγραφή του φυσιολογικού χοριοειδικού ή/και 

αμφιβληστροειδικού φθορισμού. Ως τέτοια κωλύματα λειτουργούν κατά κύριο λόγο 

οι αιμορραγίες (προαμφιβληστροειδικές, ενδοαμφιβληστροειδικές και 

υπαμφιβληστροειδικές), οι συναθροίσεις χρωστικής στο χοριοειδή ή τον 

αμφιβληστροειδή (όπως ένας χοριοειδικός σπίλος), καθώς και οι θολερότητες των 

διαφανών μέσων του οφθαλμού.  
 

 
 

Εικόνα 13. Παράδειγμα υποφθορισμού λόγω αιμορραγιών και ισχαιμίας σε ασθενή με διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια. [15] 
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Στη δεύτερη περίπτωση, η φλουορεσεΐνη δε φτάνει στην υποφθορίζουσα 

περιοχή λόγω  απόφραξης ή απουσίας αγγείων στη  σύστοιχη του βυθού και  μπορεί 

να αφορά τον αμφιβληστροειδή ή το χοριοειδή. Όταν η βλάβη εντοπίζεται στην 

κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς, πρόκειται συνήθως για μερική ή ολική 

απόφραξη αμφιβληστροειδικών αγγείων (αρτηρίας, φλέβας ή τριχοειδών) στα 

πλαίσια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, απόφραξης κεντρικής αρτηρίας, 

φλέβας ή κλάδου αυτών, αμφιβληστροειδοπάθειας από ακτινοβολία, νόσου Eales, 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, καθώς και άλλων παθήσεων. Όταν η διαταραχή αφορά 

το χοριοειδή, πρόκειται συχνά για χοριοειδική ατροφία στα πλαίσια μυωπίας, 

κεντρικής γεωγραφικής ατροφίας χοριοειδούς ή χοριοειδερεμίας.  

 

3.6.2 Υπερφθορισμός 

 

Ως υπερφθορισμός θεωρείται ο αυξημένος σε ένταση φθορισμός σε μία 

περιοχή του βυθού σε σχέση με τον αναμενόμενο φυσιολογικό. Μπορεί να οφείλεται 

σε διαφάνεια, λίμναση, διαρροή ή χρώση.  

Ο υπερφθορισμός εκ διαφανείας (“window defect”) οφείλεται σε ατροφία του 

μελάγχρου επιθηλίου σε κάποια περιοχή του βυθού με αποτέλεσμα το έλλειμμα αυτό 

να λειτουργεί σαν “παράθυρο” μέσω του οποίου φαίνεται εντονότερα ο διάχυτος 

φθορισμός του υποστρώματος. Το σχήμα και η έκταση του υπερφθορισμού αυτού 

παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ η έντασή του είναι 

ανομοιομερής (αλλού εντονότερη, αλλού ηπιότερη) λόγω της ανομοιομέρειας της 

ατροφίας του μελάγχρου επιθηλίου.  

Στην περίπτωση του υπερφθορισμού από λίμναση (“pooling”), φλουορεσεΐνη 

συναθροίζεται σε έναν καθορισμένο ανατομικό χώρο, όπως σε μία ορώδη 

αποκόλληση του μελάγχρου επιθηλίου στα πλαίσια κεντρικής ορώδους 

χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας ή ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. Χαρακτηρίζεται 

από βαθμιαία αύξηση της έντασης στις μέσες φάσεις χωρίς εξασθένιση κατά τις 

όψιμες και αμετάβλητη έκταση και σχήμα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

Ο υπερφθορισμός λόγω διαρροής (“leakage”) οφείλεται σε διαταραχή της 

ακεραιότητας του έσω ή του έξω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού ή σε ανάπτυξη 

παθολογικών αγγείων στο βυθό και αυξάνει σε ένταση και έκταση κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. Παρατηρείται σε παθήσεις, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(εικόνες 14 και 15), η απόφραξη κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή κλάδου 

αυτής, το μετεγχειρητικό κυστεοειδές οίδημα της ωχράς, οι παραβοθρικές 

τηλαγγειεκτασίες και η προαμφιβληστροειδική ίνωση.  

Τέλος, ο υπερφθορισμός από χρώση (“staining”) οφείλεται στη βραδεία 

κατακράτηση φλουορεσεΐνης σε κάποιο ιστό, όπως συμβαίνει στις φλεγμονώδεις 

χοριοαμφιβληστροειδικές εστίες στην οξεία φάση μίας οπίσθιας ραγοειδίτιδας, σε μία 

ουλοποιημένη χοριοειδική νεοαγγείωση της ωχράς ή στην κεντρική γεωγραφική 

ατροφία του μελάγχρου επιθηλίου επί ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας [14].  
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Εικόνες 14 και 15. Παράδειγμα υπερφθορισμού λόγω μικροανευρυσματίων και διάχυτης διαρροής 

κατά την αρτηριοφλεβική και όψιμη φάση της φλουοροαγγειογραφίας, αντίστοιχα, στον ίδιο ασθενή 

με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. [15] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παγκοσμίως μείζον αίτιο νοσηρότητας.  Η 

κύρια διαταραχή που χαρακτηρίζει το σακχαρώδη διαβήτη είναι η υπεργλυκαιμία και 

σύμφωνα με την American Diabetes Association (ADA) η διάγνωση τίθεται όταν η 

γλυκόζη νηστείας στο πλάσμα υπερβαίνει τα 7mmol/l ή τα 126mg/dl. [16] 

Διακρίνεται σε δύο τύπους, τον ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου Ι και το μη 

ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου ΙΙ.  

Ο πρώτος διαγιγνώσκεται σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών και αφορά το 

15% περίπου του συνόλου των διαβητικών ασθενών. Χαρακτηρίζεται από αυτοάνοση 

εκλεκτική καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος σε γενετικά προδιατεθειμένα 

άτομα με αποτέλεσμα την πολύ σοβαρή ή πλήρη απουσία ινσουλίνης. Ο τύπος αυτός 

συνοδεύεται από μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης βαριάς διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας. 

Αντίθετα με τον τύπο Ι, ο τύπος ΙΙ διαγιγνώσκεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και 

απαντά στο υπόλοιπο 85% των περιπτώσεων. Χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό 

ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης και ελαττωμένης ευαισθησίας των κυττάρων στη 

δράση της. Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αυτού του τύπου 

διαβήτη είναι η παχυσαρκία, η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό. Τέλος, προκαλεί 

μεν σπανιότερα την ανάπτυξη παραγωγικής νόσου, είναι συχνότερος δε από τον τύπο 

Ι και αφορά την πλειονότητα των ασθενών με οφθαλμικές επιπλοκές. [14], [17] 

 

4.2 Επιδημιολογία 

 

Οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο τύφλωσης 

από τους μη διαβητικούς, ανεξάρτητα από τον τύπο του σακχαρώδη διαβήτη. Στις 

αναπτυγμένες χώρες η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι το συχνότερο αίτιο 

νομικής τύφλωσης στα άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Οι μισοί περίπου από τους 

διαβητικούς ασθενείς παραμένουν αδιάγνωστοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά 

ακόμη και από όσους γνωρίζουν την πάθησή τους, είναι πολύ λίγοι αυτοί που δίνουν 

έγκαιρα προσοχή στον κίνδυνο που διατρέχουν από την εμφάνιση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας.  

Η μεγάλη επιδημιολογική μελέτη Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic 

Retinopathy (WESDR) έχει προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα 

και τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της έρευνας, μετά από 20 

χρόνια σακχαρώδους διαβήτη σχεδόν όλοι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι και 

περισσότεροι από το 60% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ 
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παρουσιάζουν κάποιου βαθμού διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που αποτελεί 

απειλή για την όρασή τους.  

Σε ασθενείς με διαβήτη τύπου Ι η συχνότητα της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας ανερχόταν στο 17%, όταν η διάρκεια του διαβήτη ήταν 

μικρότερη των 5 ετών και στο 98%, όταν η διάρκειά του ξεπερνούσε τα 15 έτη. 

Ειδικότερα, η συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας του υποστρώματος ήταν 18%, 

71%, 79% και 82% στις ομάδες των ασθενών με διάρκεια διαβήτη 5, 10, 15 και 30 

έτη, αντίστοιχα. Τα ποσοστά παραγωγικής νόσου ήταν 0%, 4%, 25% και 57% στις 

αντίστοιχες ομάδες ασθενών και 67% σε ασθενείς με διάρκεια διαβήτη άνω των 35 

ετών.  

Επιπλέον, στην ομάδα των ασθενών με διαβήτη τύπου Ι επιβαρυντικοί 

παράγοντες για σοβαρότερη προσβολή κατά την είσοδό τους στη μελέτη ήταν η 

μεγαλύτερη διάρκεια του διαβήτη, η μεγαλύτερη ηλικία του ασθενούς και τα υψηλά 

επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Στους ασθενείς με διάρκεια νόσου 

μεγαλύτερη των 10 ετών πρέπει να προστεθεί στους παραπάνω παράγοντες η 

παρουσία πρωτεϊνουρίας, η υπέρταση και το ανδρικό φύλο.  

Η εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με διαβήτη 

τύπου Ι μελετήθηκε σε τρεις ομάδες ασθενών ανάλογα με το χρόνο παρακολούθησής 

τους. Επιδείνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας διαπιστώθηκε στο 41% των ασθενών 

με χρόνο παρακολούθησης 4 ετών, στο 76% των ασθενών με χρόνο παρακολούθησης 

10 ετών και στο 86% των ασθενών με χρόνο παρακολούθησης 14 ετών. Από τους 

ασθενείς χωρίς διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κατά την είσοδό τους στη μελέτη, 

το 59% και το 89% εμφάνισε την πάθηση μετά από 4 και 10 έτη, αντίστοιχα. 

Παραγωγική νόσος διαπιστώθηκε στο 11%, το 30% και το 37% των ασθενών με 

χρόνο παρακολούθησης 4, 10 και 14 χρόνια, αντίστοιχα. Η παρουσία παραγωγικής 

πάθησης σχετιζόταν άμεσα με την ηλικία του ασθενούς και τη διάρκεια του 

σακχαρώδους διαβήτη. Σημαντικό είναι ότι κανένας διαβητικός ασθενής νεαρότερος 

των 13 ετών κατά την είσοδό του στη μελέτη δεν παρουσίασε παραγωγική νόσο μέσα 

στην επόμενη τετραετία παρακολούθησής του. Αντίθετα, ο κίνδυνος ανάπτυξης 

παραγωγικής νόσου στους μεγαλύτερους ασθενείς κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

παρουσίαζε σταδιακή αύξηση ανάλογα με τη διάρκεια του διαβήτη φτάνοντας το 

17% στο τέλος της τετραετίας. [14], [18] 

Η συχνότητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με διαβήτη 

τύπου ΙΙ εξετάστηκε ξεχωριστά ανάλογα με τη λήψη ή μη ινσουλίνης. Από τους μη 

ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια παρουσίαζε το 

23% με διάρκεια διαβήτη κάτω των 5 ετών, το 36% με διάρκεια 5-14 ετών και το 

56% με διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών. Στην ομάδα των ινσουλινοεξαρτώμενων 

ασθενών, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 40%, 60% και 85%. Στην ομάδα των μη 

ινσουλινοεξαρτώμενων ασθενών παραγωγική νόσος διαπιστώθηκε στο 3% των 

ατόμων με διάρκεια διαβήτη μικρότερη των 3 ετών και το 4% αυτών με διάρκεια 

μεγαλύτερη των 15 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ομάδα των 

ινσουλινοεξαρτώμενων ασθενών ήταν 4% και 20%, αντίστοιχα.  
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Στην ομάδα αυτή (ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ) ως επιβαρυντικοί 

παράγοντες για σοβαρότερη προσβολή κατά την είσοδό τους στη μελέτη 

επισημάνθηκαν η μεγαλύτερη διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη, η νεότερη ηλικία 

του ασθενούς κατά τη διάγνωση, η εξάρτηση από την ινσουλίνη, τα υψηλά επίπεδα 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η υπέρταση και η πρωτεϊνουρία.  

Η πορεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς με διαβήτη 

τύπου ΙΙ εξετάστηκε ξεχωριστά στους μη ινσουλινοεξαρτώμενους και τους 

ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς. Στους πρώτους επιδείνωση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας παρουσίασε το 25% με χρόνο παρακολούθησης 4 ετών και 

το 53% με χρόνο παρακολούθησης 10 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ομάδα των 

ινσουλινοεξαρτώμενων ασθενών ήταν 34% και 69%. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι 

από τους μη ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς χωρίς ευρήματα διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας κατά την είσοδό τους στη μελέτη το 34% ανέπτυξε την 

πάθηση μέσα στην επόμενη τετραετία και το 67% μέσα στα 10 πρώτα χρόνια της 

παρακολούθησης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ομάδα των ινσουλινοεξαρτώμενων 

ασθενών ήταν 47% και 79%.  

 

4.3 Επιβαρυντικοί παράγοντες 

 

Αρκετοί συστηματικοί και οφθαλμικοί παράγοντες κινδύνου έχουν 

προσδιοριστεί από τη μελέτη WESDR, οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη ή 

επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Αρκετοί από αυτούς 

αναφέρθηκαν συνοπτικά και παραπάνω.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

 Ηλικία του ατόμου. Η μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση της πάθησης 

αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η 

είσοδος στην εφηβεία επηρεάζει ιδιαίτερα δυσμενώς την ανάπτυξη και εξέλιξη της 

πάθησης λόγω των σημαντικών ορμονικών μεταβολών που συνοδεύουν την 

περίοδο αυτή, όπως είναι η αύξηση των επιπέδων του αυξητικού παράγοντα IGF ή 

αλλιώς σωματομεδίνη C (insulin-like growth factor).  

 Διάρκεια διαβήτη. Η μεγαλύτερη διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη σχετίζεται 

συνήθως με μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας.  

 Εξάρτηση από την ινσουλίνη. 

 Μεταβολικός έλεγχος. Σήμερα θεωρείται δεδομένο ότι η μακροχρόνια 

αυστηρή ρύθμιση του σακχάρου του αίματος σε ικανοποιητικά επίπεδα 

επιβραδύνει την εμφάνιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και επηρεάζει 

θετικά μακροπρόθεσμα την εξέλιξή της. Αυτό αφορά όλους τους διαβητικούς 

ασθενείς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή τον τύπο του σακχαρώδους διαβήτη 

από τον οποίο πάσχουν. Ωστόσο, η εφαρμογή αυστηρού μεταβολικού ελέγχου 
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απότομα, ιδιαίτερα στους νέους ασθενείς, μπορεί να προκαλέσει παροδική 

επιδείνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 Υπέρταση. Πρόκειται για σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, ειδικά για τη 

διαβητική ωχροπάθεια. Υποστηρίζεται ότι στο διαβήτη τύπου Ι η συστολική 

υπέρταση σχετίζεται με πρώιμη εμφάνιση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, 

ενώ η διαστολική υπέρταση με επιδείνωσή της.  

 Νεφροπάθεια. Θεωρείται ότι παρουσία μικροαλβουμινουρίας ή πρωτεϊνουρίας 

επηρεάζει δυσμενώς τη φυσική πορεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 Κύηση.  

 Αναιμία. 

 Κάπνισμα. 

 Παχυσαρκία.  

 Χρήση αντιπηκτικών.  

 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

 Αποκόλληση υαλοειδούς. Η παρουσία μερικής οπίσθιας αποκόλλησης του 

υαλοειδούς πιστεύεται ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη παραγωγικής διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας και την επιμονή του οιδήματος στην ωχρά.  

 Επέμβαση καταρράκτη. Εκτεταμένες σχετικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η 

επέμβαση καταρράκτη προκαλεί επιδείνωση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας ακόμη και σε απουσία διεγχειρητικών ή μετεγχειρητικών 

επιπλοκών.  

 Διαθλαστικές ανωμαλίες. Θεωρείται ότι η μυωπία ασκεί ανασταλτική 

επίδραση στην εμφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

[14] 

 

4.4 Παθογένεια – Παθοφυσιολογία 

 

Γενετικοί, ανοσολογικοί και εξωγενείς παράγοντες εμπλέκονται στην 

παθογένεια του διαβήτη, που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά 

σκοτεινά σημεία. Παρομοίως, οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μέσω των 

οποίων προκαλείται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν έχουν διευκρινιστεί 

πλήρως.  

Κύρια μεταβολική διαταραχή στο σακχαρώδη διαβήτη είναι η υπεργλυκαιμία, 

η οποία κινητοποιεί διάφορους ενδοκυττάριους μηχανισμούς στο μικροπεριβάλλον 

των ιστών με στόχο τη χρησιμοποίηση της περίσσειας της γλυκόζης και των 

μεταβολιτών της. Οι σημαντικότεροι από τους παθοφυσιολογικούς αυτούς 

μηχανισμούς παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.  

 

 Μεταβολική οδός πολυολών. Η οδός αυτή ενοχοποιείται για τη διαταραγμένη 

λειτουργία των περικυττάρων του τοιχώματος των αμφιβληστροειδικών αγγείων, 
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που περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες την αναγωγάση των αλδοζών. Η οδός αυτή 

θεωρείται, επίσης, υπεύθυνη για τις μεταβολές της διαθλαστικής ισχύος του φακού 

στους διαβητικούς ασθενείς.  

 

 Μη ενζυμική γλυκοζυλίωση. Σε κατάσταση υπεργλυκαιμίας, η γλυκόζη 

συνδέεται ομοιοπολικά με τις αμινομάδες των πρωτεϊνών και πιθανώς και των 

νουκλεϊκών οξέων. Από τη σύνδεση αυτή προκύπτουν προϊόντα ενδιάμεσης 

γλυκοζυλίωσης, τα οποία αυτόματα υφίστανται μη αναστρέψιμες μοριακές 

μεταβολές μετατρεπόμενα, έτσι, σε τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης. 

Τα προϊόντα αυτά επηρεάζουν την αγγειορύθμιση και συμμετέχουν στη 

δημιουργία της πάχυνσης των βασικών μεμβρανών μέσω γλυκοζυλίωσης του 

κολλαγόνου.  

 

 Μεταβολική οδός διακυλογλυκερόλης/πρωτεϊνικής κινάσης C. Η οδός αυτή 

χρησιμοποιείται από παράγοντες που συμμετέχουν στην κυτταρική ανάπτυξη, τη 

διαφοροποίηση, τη μορφολογία και τη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών 

και επιπλέον, στην τροποποίηση υποδοχέων ορμονών ή αυξητικών παραγόντων. 

Έχει διαπιστωθεί ότι σε πειραματικά μοντέλα διαβήτη τα κυτταρικά επίπεδα 

διακυλογλυκερόλης και η δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C είναι 

παράλληλα αυξημένα και σχετίζονται με διαταραχές της αιματικής ροής.  

 

 Διαταραχή ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναμικού. Ο μεταβολισμός της 

περίσσειας γλυκόζης μέσω της γλυκολυτικής οδού και της οδού των πολυολών 

οδηγεί σε αύξηση του πηλίκου NADH/NAD+ με αποτέλεσμα τη διαταραχή του 

ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναμικού. Σημαντική συνέπεια των παραπάνω 

είναι η ανάπτυξη σοβαρών διαταραχών στα επίπεδα των αγγειοδραστικών 

παραγόντων, όπως οι ενδοθηλίνες, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η ισταμίνη και το οξυγόνο, 

οι οποίοι ασκούν αγγειορυθμιστική δράση στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας. Οι 

διαταραχές των παραγόντων αυτών στους διαβητικούς ασθενείς σε συνδυασμό με 

τη μη φυσιολογική πήξη και την ινωδόλυση προκαλούν ελάττωση της ταχύτητας 

της αιματικής ροής στη μικροκυκλοφορία και συνεπώς, συνθήκες ιστικής υποξίας. 

Ένα από τα κύρια σημεία εντόπισης των παραπάνω διαταραχών είναι ο 

αμφιβληστροειδής. Κύριος μεσολαβητής για την ανάπτυξη της 

αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, καθώς και της νεοαγγείωσης στο πρόσθιο 

ημιμόριο είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (Vascular 

Endothelial Growth Factor, VEGF). Σε συνθήκες υποξίας αυξάνεται σημαντικά η 

παραγωγή του VEGF, ο οποίος προκαλεί διάσπαση του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού με αποτέλεσμα αυξημένη διαπερατότητα του 

τοιχώματος των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Σε ασθενείς με κακή ρύθμιση του 

σακχάρου του αίματος και υπογλυκαιμικές κρίσεις έχει βρεθεί αύξηση των 

συγκεντρώσεων της αυξητικής ορμόνης και του αυξητικού παράγοντα IGF που 

ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και επομένως, την 

ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης.  
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4.5 Κλινικοπαθολογικά ευρήματα 

 

Οι δύο κύριες παθολογοανατομικές διαταραχές που συνοδεύουν το 

σακχαρώδη διαβήτη και θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η πάχυνση των βασικών 

μεμβρανών και η μικροαγγειοπάθεια.  

Η πρώτη από τις δύο διαταραχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πάχυνση των 

βασικών μεμβρανών, επηρεάζει με διάφορους τρόπους τις μηχανικές τους ιδιότητες, 

τις σχετικές με τη ρύθμιση της κυτταρικής τους ανάπτυξης και διαφοροποίησης, τη 

λειτουργία τους ως φίλτρο για διάφορα μόρια, καθώς και την ικανότητά τους να 

συνδέονται με αυξητικούς παράγοντες.  

Από την άλλη, η μικροαγγειοπάθεια επιδρά στη φυσιολογική βατότητα των 

αγγείων και την αντίδρασή τους σε ρυθμιστές της μικροκυκλοφορίας οδηγώντας σε 

συνθήκες μειωμένης αιματικής ροής και ιστικής υποξίας.  

Οι κλινικοπαθολογικές αυτές αλλοιώσεις της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας εκδηλώνονται ανάλογα με τη βαρύτητα των εκάστοτε 

παθοφυσιολογικών διαταραχών με τα ευρήματα που περιγράφονται ακολούθως.  

 

 Διάταση αμφιβληστροειδικών αγγείων. Αποτελεί το πρωιμότερο εύρημα της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και οφείλεται στην προσπάθεια των 

αμφιβληστροειδικών αγγείων να αυξήσουν την αιματική παροχή προκειμένου να 

αντιρροπήσουν την ιστική υποξία.  [14] 
 

 
 

Εικόνα 16. Καθώς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εξελίσσεται, τα αμφιβληστροειδικά 

αγγεία υφίστανται διαστολή, ελίκωση και αποκτούν κομβολογιοειδή εμφάνιση. [15]  
 

 Διάσπαση έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού. Σε αυτήν οφείλεται η 

ανάπτυξη του οιδήματος της ωχράς και των σκληρών εξιδρωμάτων. Η διαταραχή 

αυτή καταγράφεται με τη φλουοροαγγειογραφία. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η 

φλουοροαγγειογραφική διαρροή δεν ισοδυναμεί με αμφιβληστροειδικό οίδημα. 

 

 Μικροανευρυσμάτια. Πρόκειται για ένα πρώιμο εύρημα της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας και αποτελούν τοπικές διατάσεις του τοιχώματος των 

αγγείων σε σημεία μηχανικής εξασθένισής του λόγω απώλειας των περικυττάρων. 
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Μπορεί να εντοπίζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο μεταξύ του επιπολής και εν τω 

βάθει τριχοειδικού δικτύου ή ακόμη και στη χοριοειδική κυκλοφορία. Η 

συνηθέστερη εντόπισή τους είναι η έσω κοκκώδης στιβάδα. [14] Έχει 

παρατηρηθεί ότι εντοπίζονται συχνά στα όρια αιματούμενων και ισχαιμικών 

περιοχών. [19] Το μέγεθός τους ποικίλλει από 10 έως 100μm, αλλά ορατά κατά 

την οφθαλμοσκόπηση είναι μόνο αυτά με διαστάσεις μεγαλύτερες από 30μm. 

Οφθαλμοσκοπικά τα μικροανευρυσμάτια εμφανίζονται σαν ερυθρές κηλίδες 

διάσπαρτες στο βυθό, ενώ φλουοροαγγειογραφικά τα βατά μικροανευρυσμάτια 

πληρούνται με χρωστική και απεικονίζονται ως υπερφθορίζοντα στίγματα κατά 

τους πρώιμους και μέσους χρόνους της εξέτασης. Αρκετά από αυτά κατά τους 

όψιμους χρόνους συνοδεύονται από ενδοαμφιβληστροειδική διαρροή χρωστικής 

λόγω σύστοιχης διάσπασης του έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 17 και 18. Ιστολογικό παρασκεύασμα του τριχοειδικού δικτύου του αμφιβληστροειδούς 

υγιούς ατόμου (πάνω σε χαμηλή και κάτω σε υψηλή μεγέθυνση) μετά από πέψη με θρυψίνη. Οι 

εντονότερα χρωσμένοι πυρήνες αντιστοιχούν στα περικύτταρα, ενώ οι πιο ανοιχτόχρωμοι στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. [20] 
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Εικόνες 19 και 20. Ιστολογικό παρασκεύασμα του τριχοειδικού δικτύου του αμφιβληστροειδούς από 

ασθενή με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (πάνω σε χαμηλή και κάτω σε υψηλή μεγέθυνση) μετά 

από πέψη με θρυψίνη. Εμφανή είναι τα μικροανευρυσμάτια και η απώλεια περικυττάρων. [20] 

 

 

 Ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες. Απαντώνται ως επιπολής (φλογοειδείς) 

όταν εντοπίζονται στο επίπεδο των οπτικών ινών και εν τω βάθει (στικτές) όταν 

εντοπίζονται στις βαθύτερες αμφιβληστροειδικές στιβάδες. Οι στικτές αιμορραγίες 

μοιάζουν πολύ με τα μικροανευρυσμάτια και η διάκρισή τους από αυτά γίνεται με 

βεβαιότητα μόνο με τη φλουοροαγγειογραφία. Κατά την εξέταση αυτή, οι 

αιμορραγίες απεικονίζονται ως εστίες υποφθορισμού σε αντίθεση με τα 

μικροανευρυσμάτια που υπερφθορίζουν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. [14], [17] 

 

 Οίδημα της ωχράς. Το οίδημα οφείλεται στη διάσπαση του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού, η οποία οδηγεί στην εξίδρωση 

λιποπρωτεϊνών και άλλων ορωδών στοιχείων του πλάσματος στον ιδίως 

αμφιβληστροειδή. Οφθαλμοσκοπικά το οίδημα της ωχράς γίνεται αντιληπτό ως 

πάχυνση του διαφανούς νευροεπιθηλίου. Αγγειογραφικά στις περιοχές του 

αμφιβληστροειδικού οιδήματος διαπιστώνεται κατά κανόνα υπερφθορισμός λόγω 

αμφιβληστροειδικής διαρροής της χρωστικής από τα παθολογικά τριχοειδή. Η 

παράταση του οιδήματος της ωχράς για μεγάλο διάστημα προκαλεί μόνιμες 
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εκφυλιστικές αλλοιώσεις μέσα στην ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου 

(κυστεοειδής εκφύλιση ωχράς) με αποτέλεσμα τη σοβαρή μη αναστρέψιμη 

απώλεια  λειτουργικότητας του οφθαλμού.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο όρος «κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς» που 

προτάθηκε από τη μελέτη ETDRS και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: α) Την πάχυνση του αμφιβληστροειδούς σε απόσταση ίση 

ή μικρότερη των 500 μm από το κέντρο της ανάγγειας ζώνης. β) Την παρουσία 

σκληρών εξιδρωμάτων σε απόσταση ίση ή μικρότερη των 500 μm από το κέντρο 

της ανάγγειας ζώνης, εφόσον συνυπάρχει πάχυνση του παρακείμενου 

αμφιβληστροειδούς. γ) Την πάχυνση του αμφιβληστροειδούς έκτασης τουλάχιστον 

1500 μm, εφόσον κάποιο τμήμα της εντοπίζεται σε απόσταση έως 1500 μm από το 

κέντρο της ανάγγειας ζώνης.  

 

 

 
 

 
 

Εικόνες 21 και 22. Διάσπαση του αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και ανάπτυξη οιδήματος 

στην περιοχή της ωχράς κηλίδας (πάνω) [21] και απεικόνιση του οιδήματος αυτού με οπτική 

τομογραφία συνοχής (SD-OCT) (κάτω) [22] 

 

 

 Σκληρά εξιδρώματα. Εμφανίζονται στα πλαίσια διάσπασης του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και χρόνιου αμφιβληστροειδικού οιδήματος. 

Εντοπίζονται πάντοτε σε περιοχές οιδήματος και προκύπτουν από τη βαθμιαία 



 
39 

 

καθίζηση των λιποπρωτεϊνών του πλάσματος στις βαθύτερες αμφιβληστροειδικές 

στιβάδες. Η ιστολογική τους εντόπιση είναι μεταξύ της έσω δικτυωτής και έσω 

κοκκώδους στιβάδας. Στη φλουοροαγγειογραφία τα σκληρά εξιδρώματα περνούν 

απαρατήρητα, εκτός αν πρόκειται για εξιδρωματικές πλάκες (πολύ πυκνά 

εξιδρώματα). [14] 

 Αμφιβληστροειδική ισχαιμία. Οφείλεται στην απόφραξη αμφιβληστροειδικών 

τριχοειδών ή/και αρτηριολίων. Οι ισχαιμικές περιοχές είναι πολύ δύσκολο να 

αναγνωριστούν οφθαλμοσκοπικά. Η εξέταση εκλογής για την καταγραφή τους 

είναι η φλουοροαγγειογραφία, στην οποία εμφανίζονται ως εστίες σχετικού 

υποφθορισμού λόγω μη πλήρωσης των σύστοιχων αμφιβληστροειδικών 

τριχοειδών.  

 

 
 

Εικόνα 23. Τριχοειδικό δίκτυο σε ένα υγιές άτομο (πάνω) και ένα διαβητικό ασθενή (κάτω). 

Εμφανής είναι ο σχηματισμός μικροανευρυσματίων κατά μήκος των τριχοειδών,  καθώς και η 

απόφραξη ορισμένων από αυτά.  [23] 

 

Δυσμενέστατο προγνωστικό σημείο για τη λειτουργική εξέλιξη της πάθησης 

αποτελεί η παρουσία ισχαιμίας στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου ανεξάρτητα 

από την εφαρμογή ή όχι θεραπευτικής αγωγής. Είναι σημαντικό ότι η αύξηση του 

μεγέθους της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου δεν πρέπει να θεωρείται 

ταυτόσημη της αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας. Η διάμετρος της ανάγγειας ζώνης, 

όπως αυτή προσδιορίζεται φλουοροαγγειογραφικά στα υγιή άτομα, είναι 450 έως 

550μm και γενικά παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. Στους διαβητικούς ασθενείς 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση των μέσων ορίων της ανάγγειας 

ζώνης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Σε μία φλουοροαγγειογραφία σαφές 
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σημείο ισχαιμίας είναι μόνο οι διαταραχές στην ομαλότητα του περιγράμματος του 

περιβοθρικού τριχοειδικού δακτυλίου, που εκδηλώνονται με την ανάπτυξη 

ανώμαλων προσεκβολών στους τελικούς τριχοειδικούς κλάδους και ακανόνιστων 

διατάσεων στα γειτονικά μεσοτριχοειδικά διαστήματα. [14] 

 
  

 
 

 
 

Εικόνες 24 και 25. Εκδηλώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (1:μικροανευρυσμάτια, 2: 

αιμορραγίες, 3: εξιδρώματα, 4: ισχαιμία και 5: βαμβακόμορφες αλλοιώσεις), όπως 

απεικονίζονται στην έγχρωμη φωτογραφία βυθού και στη φλουοροαγγειογραφία του ίδιου 

ασθενούς. [15] 

 

 Βαμβακόμορφες αλλοιώσεις (“Cotton-wool spots”). Οφθαλμοσκοπικά 

εμφανίζονται ως λευκάζουσες αλλοιώσεις με ασαφή όρια και εντοπίζονται στις 

επιπολής στιβάδες του αμφιβληστροειδούς. Ενώ παλαιότερα αποκαλούνταν 

«μαλακά εξιδρώματα»,  σήμερα  γνωρίζουμε ότι οι αλλοιώσεις αυτές δε 

σχετίζονται με εξίδρωση ορωδών στοιχείων από τα αμφιβληστροειδικά αγγεία. 

Αντίθετα, προκαλούνται από σύστοιχη αμφιβληστροειδική ισχαιμία, που οδηγεί σε 

διακοπή της αξοπλασμικής ροής και σε επακόλουθη εντοπισμένη εξοίδηση των 

νευραξόνων των γαγγλιακών κυττάρων. Το ισχαιμικό οίδημα που προκύπτει με 

αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε αδιαφάνεια των οπτικών ινών του αμφιβληστροειδούς, 
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γεγονός που ερμηνεύει τη λευκάζουσα απόχρωση των βαμβακόμορφων 

αλλοιώσεων. Σε μία φλουοροαγγειογραφία οι βαμβακόμορφες αλλοιώσεις 

απεικονίζονται ως εστίες σχετικού υποφθορισμού λόγω της αμφιβληστροειδικής 

ισχαιμίας κατά τις πρώιμες και μέσες φάσεις της εξέτασης.  

 

 Κομβολογιοειδείς φλέβες (“Venous beading”). Πρόκειται για εστιακές 

διατάσεις με συνοδό λέπτυνση του αγγειακού τοιχώματος που παρατηρούνται σε 

πιο προχωρημένες μορφές της νόσου. Αποτελούν σημείο αμφιβληστροειδικής 

ισχαιμίας και συνεπώς, αυξημένου κινδύνου για τη μετάπτωση της πάθησης στο 

παραγωγικό στάδιο.  

 

 Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες (“Intraretinal 

Microvascular Abnormalities, IRMA”).  Αποτελούν ανώμαλες τηλεαγγειεκτασικές 

διατάσεις του τριχοειδικού δικτύου, οι οποίες αναπτύσσονται πάντοτε γύρω από 

περιοχές αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας. Η κλινική τους σημασία έγκειται στο ότι 

αποτελούν δείκτες ισχαιμίας και κατ’ επέκταση, σημείο κινδύνου για τη 

μετάπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στην παραγωγική μορφή.  

 

 

 
 

 
 

Εικόνες 26 και 27. Παρουσία νεοαγγείωσης στην κεφαλή του οπτικού νεύρου (πάνω) και 

κατά μήκος των κροταφικών αρκάδων (κάτω). [15] 
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 Αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση. Η ανάπτυξή της αποτελεί σημείο 

μετάπτωσης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στο παραγωγικό στάδιο. Τα 

νεοαγγεία μπορεί να εντοπίζονται επί της οπτικής θηλής ή σε άλλα σημεία του 

οπισθίου πόλου. Όταν η νεοαγγείωση δεν αφορά την οπτική θηλή, τα 

αμφιβληστροειδικά νεοαγγεία εντοπίζονται συνήθως στα όρια των ισχαιμικών με 

τις μη ισχαιμικές περιοχές του αμφιβληστροειδούς.  

 

 Αιμορραγία υαλοειδούς. Η μείωση της όρασης στους ασθενείς με παραγωγική 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια οφείλεται συνήθως σε προαμφιβληστροειδικές 

αιμορραγίες, οι οποίες διαχέονται στην υαλοειδική κοιλότητα. Οι αιμορραγίες 

αυτές προκύπτουν λόγω της σαθρότητας του τοιχώματος των νεοαγγείων σε 

συνδυασμό με την τάση των υφιστάμενων υαλοειδοαμφιβληστροειδικών 

σχηματισμών για ρίκνωση.  

 

 Δευτεροπαθής (ελκτική) αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οφείλεται στην 

έντονη τάση ρίκνωσης των υφιστάμενων υαλοειδοαμφιβληστροειδικών 

σχηματισμών και αποτελεί την πιο δυσμενή εξέλιξη της πάθησης. [14] 

 

4.6 Ταξινόμηση 

 

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σχηματικά διακρίνεται σε μη 

παραγωγική και παραγωγική. Βασικό διαφοροδιαγνωστικό σημείο ανάμεσα σε αυτές 

τις δύο μορφές αποτελεί η παρουσία αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, που 

σηματοδοτεί τη μετάπτωση στο παραγωγικό στάδιο της πάθησης.  

 

Α. Μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  

 

Οι αλλοιώσεις αυτού του σταδίου εντοπίζονται ενδοαμφιβληστροειδικά και 

οφείλονται είτε στην αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα (φλογοειδείς και στικτές 

αιμορραγίες, αμφιβληστροειδικό οίδημα και σκληρά εξιδρώματα) είτε στην 

απόφραξη των τριχοειδών ή/και αρτηριολίων (μικροανευρυσμάτια, κομβολογιοειδής 

εμφάνιση των φλεβιδίων, IRMA και βαμβακόμορφες αλλοιώσεις).  

Σύμφωνα με την πολυνοσοκομειακή μελέτη ETDRS (Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study), η μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

διακρίνεται περαιτέρω ανάλογα με τη βαρύτητά της στις εξής τέσσερις μορφές: 

 

 Ήπια (mild), στην οποία παρατηρούνται μεμονωμένες 

ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες ή/και μικροανευρυσμάτια σε ένα έως τρία 

τεταρτημόρια του βυθού χωρίς άλλες συνοδές αλλοιώσεις.  

 

 Μέτρια (moderate), η οποία χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα 

μικροανευρυσμάτια ή/και ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες σε ένα έως τρία 
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τεταρτημόρια του βυθού, που συνοδεύονται από επιπρόσθετες αλλοιώσεις 

περιορισμένες σε αριθμό, μικρές σε μέγεθος και εντοπισμένες σε ένα 

τεταρτημόριο του βυθού.  

 

 Βαριά (severe), στην οποία απαντά ένα από τα ακόλουθα: α) 

Μικροανευρυσμάτια ή/και ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες και στα 4 

τεταρτημόρια του βυθού. β) Κομβολογιοειδής εμφάνιση των φλεβιδίων σε 2 ή 

περισσότερα τεταρτημόρια. γ) Αλλοιώσεις IRMA σε τουλάχιστον ένα 

τεταρτημόριο. Τα σημεία αυτά αποτελούν τον κανόνα «4-2-1».  

 

 Πολύ βαριά (very severe), στην οποία συνυπάρχουν τουλάχιστον δύο από τα 

στοιχεία της βαριάς μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Το 

75% αυτών των ασθενών θα αναπτύξουν παραγωγικές αλλοιώσεις εντός του 

επόμενου έτους. 

 

Β. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παρουσία αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης 

σηματοδοτεί τη μετάπτωση σε αυτό το στάδιο της πάθησης και προδιαθέτει σε 

υποτροπιάζουσες προαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες. Επίσης, ο ινώδης συνδετικός 

ιστός που αναπτύσσεται σε αυτό το στάδιο και περιβάλλει τα νεοαγγεία, καθώς και η 

βαθμιαία επέκταση των υαλοαμφιβληστροειδικών σχηματισμών στην υαλοειδική 

κοιλότητα προκαλούν συχνά ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. [14] 

Παρά την πρόοδο στη χειρουργική αντιμετώπιση των επιπλοκών της παραγωγικής 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, οι μισές περίπου από τις περιπτώσεις αυτές 

εξελίσσονται σε πλήρη απώλεια της όρασης. [5] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5.1 Εισαγωγή - Σκοπός 

 

Στην περίπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σημαντικό 

διαγνωστικό πρόβλημα, αλλά και πρόκληση αποτελεί η έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων 

μορφολογικών και λειτουργικών διαταραχών που σχετίζονται με απώλεια οπτικής 

οξύτητας σε προχωρημένα στάδια. Η καθιερωμένη αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας 

δεν έχει υψηλή προγνωστική αξία στα πρώιμα στάδια, αφού παραμένει σταθερή μέχρι 

να προσβληθεί περίπου το 55% των νευροαμφιβληστροειδικών οδών. [24] 

Μία σημαντική αμφιβληστροειδική μικροδομή για την έγκαιρη διάγνωση 

αρκετών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, περιλαμβανομένου του σακχαρώδη 

διαβήτη, είναι το τριχοειδικό δίκτυο. Σε πρώιμο στάδιο τέτοιες παθήσεις 

εκδηλώνονται ως μεταβολές της τριχοειδικής φυσιολογίας και της μορφολογίας του 

αγγειακού αυτού δικτύου. Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν αποφράξεις, πλήρη 

αποδόμηση των τμημάτων του τριχοειδικού δικτύου και σε προχωρημένα στάδια, 

νεοαγγείωση. [25] 

Σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω, η διαβητική μικροαγγειοπάθεια στα 

πρώιμα στάδιά της μπορεί να εκτιμηθεί μελετώντας την περιβοθρική κυκλοφορία. 

Στο κέντρο της ωχράς βρίσκεται η ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου (foveal 

avascular zone, FAZ) που οριοθετείται από έναν δακτύλιο αλληλοσυνδεόμενων 

τριχοειδών. Ανάλογα με την αγγειακή δομή το φυσιολογικό σχήμα της FAZ είναι 

ωοειδές ή στρογγυλό με μέση διάμετρο περίπου 500 μm. Αξιόλογες πρώιμες 

διαταραχές του αγγειακού δικτύου της ωχράς στα πλαίσια διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας είναι οι διαταραχές της αρχιτεκτονικής του περιβοθρικού 

αγγειακού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της κατάργησης του φυσιολογικά 

συνεχόμενου περιγράμματος και επιπλέον, της αύξησης των διαστάσεων της FAZ. 

[26] Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός με τον οποίο πραγματοποιείται η διεύρυνση 

της ανάγγειας ζώνης είναι η απόφραξη των τριχοειδών. [27] Οι παραπάνω 

μορφολογικές μεταβολές αποτυπώνονται πολύ καλά στη φλουοροαγγειογραφία, που 

αποτελεί το gold standard για την απεικόνιση των αμφιβληστροειδικών τριχοειδών, 

και επαρκούν για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των αλλοιώσεων στα τριχοειδή 

χωρίς να επηρεάζουν την οπτική οξύτητα έως ότου η πάθηση εξελιχθεί αρκετά. Η 

διεύρυνση της FAZ, όπως απεικονίζεται στη φλουοροαγγειογραφία βυθού, ενδέχεται 

να αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα για την όραση. Ωστόσο, διαβητικοί 

ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένες διαστάσεις της FAZ συγκριτικά με τους υγιείς 

είναι αρκετά πιθανό να μην έχουν απώλεια της οπτικής οξύτητας. [24]  

Μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση της υπολογιστικής ανάλυσης το τριχοειδικό 

δίκτυο της ωχράς σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη αξιολογούνταν ποιοτικά με 

βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες από την Early Treatment Diabetic Retinopathy 
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Study (ETDRS). Στα χαρακτηριστικά που πρέπει να εκτιμηθούν περιλαμβάνονται η 

έκταση της τριχοειδικής ισχαιμίας και η φυσιολογική ή μη εμφάνιση του 

περιγράμματος της FAZ. Εντούτοις, αυτή η μέθοδος είναι χρονοβόρα και τα 

αποτελέσματά της υπόκεινται σε διακύμανση. Πρόσφατα το ενδιαφέρον αρκετών 

ερευνητών έχει στραφεί στην ανάπτυξη υπολογιστικών προγραμμάτων για τη 

βελτίωση της εκτίμησης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. [26] 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η εκτίμηση της 

διαμόρφωσης του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου χρησιμοποιώντας ποσοτικές 

παραμέτρους σε νέους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι με τη βοήθεια ενός 

αλγορίθμου. Επιπρόσθετος στόχος είναι η σύγκριση των παραμέτρων μεταξύ 

διαβητικών ασθενών και ατόμων χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και τέλος, η διερεύνηση 

τυχόν συσχέτισης αυτών με χαρακτηριστικά του δείγματος. 

 

5.2 Δείγμα και μέθοδος 

 

5.2.1 Δείγμα 

 

Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν εικόνες φλουοροαγγειογραφίας 

ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ατόμων χωρίς διαβήτη. Οι εικόνες αυτές 

επιλέχθηκαν αναδρομικά από την ψηφιακή βάση φλουοροαγγειογραφιών του 

Τμήματος Βυθού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η επιλογή 

του δείγματος έγινε βάσει των κριτηρίων ένταξης που ακολουθούν.  

 

Α. Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι 

 ηλικίας μικρότερης των 30 ετών και διάρκεια της πάθησης μεγαλύτερη των 6 

ετών, 

 με καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 20/25 ή 0,8 σε 

decimal, 

 χωρίς γνωστή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κατά τη στιγμή της εξέτασης 

και  

 με εικόνες φλουοροαγγειογραφίας υψηλής ανάλυσης και καλής ποιότητας, 

στις οποίες αποτυπώνεται ευδιάκριτα το περιβοθρικό τριχοειδικό δίκτυο.  

 

Β. Άτομα χωρίς ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη  

 με ηλικία μικρότερη των 30 ετών, 

 με καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 20/25 ή 0,8 σε 

decimal, 

 χωρίς γνωστή μικροαγγειοπάθεια που να επηρεάζει τη μορφολογία του 

περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου και 

 με εικόνες φλουοροαγγειογραφίας υψηλής ανάλυσης και καλής ποιότητας, 

στις οποίες αποτυπώνεται ευδιάκριτα το περιβοθρικό τριχοειδικό δίκτυο.  
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Συνολικά επιλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν 29 υψηλής ανάλυσης και καλής 

ποιότητας εικόνες φλουοροαγγειογραφίας – 18 εικόνες (οφθαλμοί) από 18 ασθενείς 

με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και 11 εικόνες (οφθαλμοί) από 11 άτομα χωρίς 

ιστορικό διαβήτη. Οι φλουοροαγγειογραφίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο 

διάστημα μεταξύ Μαΐου 2011 και Φεβρουαρίου 2012 για τους ασθενείς και μεταξύ 

Σεπτεμβρίου 2008 και Φεβρουαρίου 2013 για τους μάρτυρες. Από κάθε άτομο 

επιλέχθηκε και μελετήθηκε ο οφθαλμός με την καλύτερη ποιότητα εικόνας 

φλουοροαγγειογραφίας. Τέλος, δεδομένου ότι η φλουοροαγγειογραφία ως 

επεμβατική διαγνωστική μέθοδος δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας σε υγιή άτομα, η 

επιλογή των μαρτύρων έγινε από ένα αρκετά περιορισμένο σύνολο 

φλουοροαγγειογραφιών καλής ποιότητας από άτομα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη και 

οποιαδήποτε αγγειακή πάθηση του αμφιβληστροειδούς ή δομική διαταραχή που 

αφορά την περιοχή της ωχράς κηλίδας στον οφθαλμό που αναλύθηκε .  

 

5.2.2 Μέθοδος 

 

Όλοι οι ασθενείς και οι μάρτυρες υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο με εκτίμηση της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA), μέτρηση 

της ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο Goldmann, βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή 

λυχνία του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, φλουοροαγγειογραφία 

βυθού, ενώ επιπρόσθετα με τα παραπάνω για τους διαβητικούς ασθενείς εκτιμήθηκε 

η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c). Οι τυχόν αλλοιώσεις διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας σταδιοποιήθηκαν κατά ETDRS.  

 

 
 

Εικόνα 28. Η κάμερα βυθού που χρησιμοποιήθηκε για τη φλουοροαγγειογραφία,  

Topcon TRC-50DX. [28] 
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Η φλουοροαγγειογραφία πραγματοποιήθηκε μετά από μυδρίαση όλων των 

ασθενών και των μαρτύρων με ενστάλαξη οφθαλμικών σταγόνων τροπικαμίδης 0,5% 

και  φαινυλεφρίνης 5%.  Φλουορεσεΐνη 5 mL 10%  χορηγήθηκε από  τη 

μεσοβασιλική φλέβα και φωτογραφίες πεδίου 50
ο
 λήφθηκαν με την κάμερα βυθού 

Topcon TRC-50DX (Topcon Medical Systems, Inc.). Η ανάλυση του οπτικού 

συστήματος που χρησιμοποιήθηκε είναι 3,2 Megapixel. Οι εικόνες 

φλουοροαγγειογραφίας εξήχθησαν σε μορφή .JPG με διαστάσεις  1900*1472 

pixel*pixel. Επιλέχθηκαν  κατά  κύριο  λόγο  εικόνες  από  τις πρώιμες φάσεις της 

φλουοροαγγειογραφίας, στις οποίες η απεικόνιση του περιβοθρικού τριχοειδικού 

δικτύου είναι ικανοποιητική για περαιτέρω ανάλυση. 

Οι εικόνες που επιλέχθηκαν επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα ψηφιακής 

επεξεργασίας  εικόνων  MatLab R2011a (The MathWorks Inc.). Με τη  βοήθεια  του  

προγράμματος  αυτού δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος που επιτρέπει την ανίχνευση 

και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των σημείων κατά μήκος της πορείας ενός 

τριχοειδούς αγγείου. Η ανίχνευση των σημείων έγινε με χειροκίνητο τρόπο 

επιλέγοντας με τον κέρσορα τα σημεία κατά μήκος του αγγείου. Καθώς περισσότερη 

πληροφορία μας δίνει η πορεία και η μορφολογία του τριχοειδικού δικτύου, παρά  

όλα τα σημεία που ανήκουν σε ένα αγγείο, ο κώδικας σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να 

δημιουργεί ένα σκελετό του περιβοθρικού τριχοειδικού πλέγματος. Η παραπάνω 

διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την αρχική εικόνα 

φλουοροαγγειογραφίας,  αλλά  σε  ένα  τμήμα  που  προέκυψε  από  αυτή  με 

περικοπή διαστάσεων 5
ο
 * 5

ο
 ή 201 pixel * 201 pixel και περιλαμβάνει την ανάγγεια 

ζώνη του κεντρικού βοθρίου. Ο λόγος που επικεντρωθήκαμε στην περιοχή αυτή είναι 

η σπουδαιότητά της στη μέγιστη οπτική οξύτητα, την έγχρωμη όραση και την 

ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1.4.  

Στη συνέχεια, σε αυτό το αρκετά μικρότερο τμήμα της αρχικής εικόνας 

(εικόνες 29 και 30) υπολογίστηκαν ορισμένες παράμετροι που εκτιμούν ποσοτικά την 

αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού. Ως τέτοιες παράμετροι επιλέχθηκαν: 

 

 η πυκνότητα του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου, που ορίστηκε 

ως το συνολικό μήκος των τριχοειδών σε μοίρες διαιρεμένο με την 

επιφάνεια της εικόνας σε μοίρες
2
. Για τον υπολογισμό αυτής της 

παραμέτρου προσδιορίσαμε με τον κέρσορα τα σημεία κατά μήκος της 

πορείας των τριχοειδών. Καθότι ένα τριχοειδές αγγείο ενδέχεται να 

αποτελείται από περισσότερα του ενός pixel σε διάμετρο, επιλέξαμε 

κατά το δυνατό σημεία στο κέντρο κάθε αγγείου και με τον τρόπο 

αυτό δημιουργήθηκε ένας σκελετός του τριχοειδικού πλέγματος.  

 

 η πυκνότητα των διακλαδώσεων των τριχοειδών, που ορίστηκε ως 

ο αριθμός των διακλαδώσεων διαιρεμένος με την επιφάνεια της 

εικόνας σε μοίρες
2
. Προκείμενου να υπολογιστεί από τον αλγόριθμο η 

πυκνότητα των διακλαδώσεων επιλέξαμε με τον κέρσορα τα σημεία 

στα οποία τα τριχοειδή παρουσίαζαν διακλάδωση.  
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 η επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου σε μοίρες
2
. 

Για τον υπολογισμό αυτής της τελευταίας παραμέτρου αναγκαίος είναι 

ο ορισμός χειροκίνητα του περιγράμματος της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου.  

 

 
 

 
 

Εικόνες 29 και 30. Εικόνα φλουοροαγγειογραφίας από άτομο χωρίς σακχαρώδη διαβήτη (πάνω) 

και τμήμα 5
ο
 * 5

ο
 της ίδιας εικόνας που προκύπτει μετά από επεξεργασία με τον αλγόριθμο (κάτω). 

 

 

Ο υπολογισμός των τριών αυτών παραμέτρων πραγματοποιήθηκε τόσο για 

τους διαβητικούς ασθενείς, όσο και για τους μη διαβητικούς μάρτυρες. Με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 20 ελέγχθηκε αν οι μέσες τιμές των 

παραμέτρων αυτών διαφέρουν ανάμεσα στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

χρησιμοποιώντας για κάθε παράμετρο ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων εφαρμογής του. Ως εξαρτημένη 
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μεταβλητή ορίσαμε την εκάστοτε παράμετρο, ως πρώτη ανεξάρτητη μεταβλητή την 

ομάδα στην οποία ανήκε κάθε άτομο (ασθενής ή μάρτυρας) και ως δεύτερη 

ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία του ατόμου. Τέλος, ελέγχθηκε αν υπάρχει 

συσχέτιση των παραμέτρων στην ομάδα των ασθενών με παραμέτρους της πάθησης 

(διάρκεια διαβήτη και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη). Ως επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας επιλέχθηκε  το 5%. 
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5.3 Αποτελέσματα 
 

5.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το δείγμα 

 

 Οι εικόνες προέρχονταν από 12 άρρενες και 6 θήλεις ασθενείς, όσον αφορά 

την ομάδα των ασθενών και από 5 άρρενες και 6 θήλεα στην ομάδα των μαρτύρων. Η 

μέση ηλικία στην ομάδα των ασθενών ήταν 19±6 έτη (εύρος : 12-30 έτη), ενώ στην 

ομάδα σύγκρισης 17±7 έτη (εύρος : 6-26 έτη). Ο σακχαρώδης διαβήτης είχε διάρκεια 

11±5 έτη (εύρος : 6-20 έτη). Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του δείγματος φαίνονται 

στον πίνακα 1, ενώ στα διαγράμματα 1 και 2 φαίνεται η κατανομή των ηλικιών στις 

δύο ομάδες. Με τη βοήθεια της δοκιμασίας t-test διαπιστώθηκε ότι ηλικία στις δύο 

ομάδες, των ασθενών και των μη διαβητικών ατόμων, δε διέφερε σε στατιστικά 

σημαντικό επίπεδο (p=0,328).  

 

 

 

 Ασθενείς Μάρτυρες 

Μέγεθος δείγματος 18 11 

Ηλικία (έτη) 19,6 (5,6) 17,3 (6,9) 

Φύλο 12 άρρενες 

6 θήλεα 

5 άρρενες 

6 θήλεα 

Διάρκεια διαβήτη (έτη) 11 (5) - 

HbA1c (%) 8,5 (2,5) - 

 
Πίνακας 1. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του δείγματος που μελετήθηκε. 

  

 

 
 

Age1 Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

                          ,00        1 . 

 3,00        1 .  233 

                         1,00        1 .  4 

                         2,00        1 .  67 

                         1,00        1 .  8 

                         1,00        2 .  0 

                         2,00        2 .  23 

                          ,00        2 . 

                         1,00        2 .  6 

 

                      Stem width:        10 

    Each leaf:          1 case(s) 

 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή της ηλικίας στην ομάδα των ασθενών. 
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Age2 Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

                         2,00         0 .  68 

 2,00         1 .  34 

  3,00         1 .  677 

                         1,00         2 .  2 

  3,00         2 .  566 

 

                        Stem width:        10 

        Each leaf:          1 case(s) 

 

 
Διάγραμμα 2. Κατανομή της ηλικίας στην ομάδα των μαρτύρων. 

 

. 
 
 

Κατά την εκτίμηση των φλουοροαγγειογραφιών διαπιστώθηκαν ήπιες 

αλλοιώσεις μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (κυρίως 

μεμονωμένα μικροανευρυσμάτια) σε 7 από τους 18 οφθαλμούς (39 %), όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2. 

 

                               DR_findings 

 Frequency Percent 

 

No findings 11 61,1 

Findings 7 38,9 

Total 18 100,0 

 

 
Πίνακας 2. Παράθεση των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων ανεύρεσης ή μη αλλοιώσεων 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 
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5.3.2 Αποτελέσματα σχετικά με τις τρεις παραμέτρους ποσοτικοποίησης του 

περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου 

 

Κατά την επεξεργασία κάθε εικόνας λαμβάνουμε τιμές για τις τρεις 

παραμέτρους του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου. Για τον υπολογισμό της 

πυκνότητας των τριχοειδών, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, 

ορίσαμε με το χέρι την πορεία τους σε μία συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος 

διαστάσεων 201 pixel * 201 pixel (εικόνα 31), ενώ για την εκτίμηση της πυκνότητας 

των τριχοειδικών διακλαδώσεων ορίσαμε με το χέρι τις διακλαδώσεις (εικόνα 32). 

Τέλος, για τον υπολογισμό του εμβαδού της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου 

δημιουργήσαμε, επίσης, με τον κέρσορα το περίγραμμα αυτής (εικόνα 33). Οι 

παράμετροι εκτιμήθηκαν στις δύο ομάδες ατόμων και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία. Οι τιμές των παραμέτρων για κάθε διαβητικό 

ασθενή παρατίθενται στον πίνακα 3, για κάθε μη διαβητικό μάρτυρα στον πίνακα 4 

και τέλος, στον πίνακα 5 φαίνεται η μέση τιμή κάθε παραμέτρου στις δύο ομάδες 

ατόμων .  
 

 

 

 

 
Εικόνες 31, 32 και 33. Οι εικόνες που δίνει το 

πρόγραμμα μετά την επιλογή των σημείων κατά 

μήκος της πορείας των τριχοειδών σε μία 

ορισμένη επιλογή ενδιαφέροντος διαστάσεων 

201 pixel * 201 pixel (άνω και αριστερά), μετά 

την επιλογή των σημείων των τριχοειδικών 

διακλαδώσεων (άνω και δεξιά) και τέλος, μετά 

την επιλογή των σημείων του περιγράμματος της 

ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου (κάτω). 

Και οι τρεις εικόνες προέρχονται από την ίδια 

αρχική εικόνα φλουοροαγγειογραφίας ασθενούς 

ηλικίας 26 ετών με σακχαρώδη διαβήτη 

διάρκειας 12 ετών. 
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Case Summaries 

 Capillary_density1 Branch_density1 Faz_area1 Age1 Duration HbA1c 

1 2,433 3,626 ,107 12 6 8,3 

2 1,792 2,988 ,276 14 7 7,4 

3 2,439 1,992 ,219 17 10 7,0 

4 1,993 1,713 ,209 13 13 8,7 

5 1,836 1,633 ,288 13 8 8,5 

6 1,960 1,952 ,235 20 7 7,2 

7 2,445 3,068 ,197 22 20 7,1 

8 2,512 3,386 ,270 26 12 7,3 

9 2,546 3,307 ,248 23 15 7,3 

10 3,139 3,705 ,184 16 6 9,0 

11 3,297 4,024 ,244 18 6 8,0 

12 3,091 3,904 ,163 14 6 8,1 

13 3,505 3,984 ,214 20 8 8,4 

14 2,523 3,227 ,331 19 7 6,5 

15 2,610 3,347 ,189 20 17 12,0 

16 3,143 4,064 ,165 28 11 8,7 

17 2,238 3,147 ,271 30 20 17,3 

18 3,308 3,108 ,272 28 15 6,5 

Total N 18 18 18 18 18 18 

 

 
Πίνακας 3. Οι τιμές για τις τρεις παραμέτρους του τριχοειδικού πλέγματος, την ηλικία, τη διάρκεια 
του διαβήτη και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη για καθένα από τους 18 οφθαλμούς από τους 18 
διαβητικούς ασθενείς. 
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Case Summaries 

 Capillary_density2 branch_density2 faz_area2 Age2 

1 3,150 3,626 ,235 6 

2 2,720 3,108 ,217 8 

3 2,403 2,151 ,272 14 

4 3,156 4,582 ,202 13 

5 2,881 3,745 ,232 16 

6 2,771 2,669 ,269 17 

7 2,850 3,745 ,178 17 

8 2,984 3,227 ,140 25 

9 2,866 3,426 ,217 26 

10 2,867 3,347 ,171 26 

11 3,616 4,343 ,180 22 

Total N 11 11 11 11 

 

 
Πίνακας 4. Οι τιμές των τριών τριχοειδικών παραμέτρων για καθέναν από τους 11 οφθαλμούς των 

μη διαβητικών μαρτύρων. 

 

 

 

 

 

 

 μ.τ. (ΤΑ) διάμεσος 

Ασθενείς Μάρτυρες 

Πυκνότητα περιβοθρικού 

τριχοειδικού δικτύου (deg
-1

) 

 

2,601 (0,535) 2,518 2,933 (0,306) 2,867 

 

Πυκνότητα τριχοειδικών 

διακλαδώσεων (branch points / 

deg
2
) 

 

3,121 (0,793) 3,267 3,452 (0,689) 3,426 

Εμβαδό FAZ (deg
2
) 

 

0,227 (0,055) 0,227 0,210 (0,041) 0,217 

 

 

Πίνακας 5. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η διάμεσος, κατά σειρά, για τις τρεις παραμέτρους 

που εκτιμήθηκαν στις δύο ομάδες ατόμων. 
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Διάγραμμα 3. Κατανομή των τιμών της τριχοειδικής πυκνότητας (deg

-1
) στις δύο ομάδες ατόμων. 

Στο διάγραμμα η διάμεσος φαίνεται να είναι λίγο μικρότερη από 2,5 deg
-1

, ενώ παραπάνω βρέθηκε 

ότι ισούται με 2,518 deg
-1

. 

 

 
 

Διάγραμμα 4. Κατανομή των τιμών της πυκνότητας των διακλαδώσεων των τριχοειδών στις δύο 

ομάδες ατόμων. 
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Διάγραμμα 5. Κατανομή των τιμών του εμβαδού της FAZ στις δύο ομάδες ατόμων. 
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Διαγράμματα 6, 7 και 8. Διαγράμματα διασποράς των υπολοίπων με τις προσαρμοσμένες τιμές για 

τις τρεις μεταβλητές. Η μορφή του τελευταίου διαγράμματος οφείλεται στην παρουσία της δυαδικής 
μεταβλητής group, εφόσον στο μοντέλο έχουμε συμπεριλάβει την ηλικία που δεν είχε καμία 
επίδραση στην επιφάνεια της FAZ (β=0, p=0,988).  
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Διερευνήθηκε η σχέση κάθε ποσοτικής μεταβλητής του τριχοειδικού δικτύου 

με την ομάδα που ανήκε το κάθε άτομο που μελετήθηκε (1: ασθενής, 0: μάρτυρας) 

και την ηλικία του. Εφαρμόστηκαν τρία μοντέλα πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης. Διαπιστώθηκε ότι η τριχοειδική πυκνότητα ήταν μειωμένη κατά 

0,374 deg
-1

 κατά μέσο όρο στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες (p=0,047) 

ελέγχοντας για πιθανές επιδράσεις της ηλικίας σε αυτή (0,018 deg
-1

 ανά έτος, 

p=0,226, 95%ΔΕ= (-0,012, 0,048)). Το διάγραμμα των υπολοίπων (residuals) έναντι 

των προσαρμοσμένων τιμών έδειξε μια τυχαία διασπορά των τιμών και ότι δεν 

υπήρχε κάποια ακραία τιμή (διάγραμμα 6). Η πυκνότητα των τριχοειδικών 

διακλαδώσεων βρέθηκε ότι είναι μειωμένη στην ομάδα των ασθενών σε σχέση με 

τους μάρτυρες κατά μέσο όρο κατά 0,384 branch points/deg
2 

ελέγχοντας για πιθανές 

επιδράσεις της ηλικίας σε αυτή (0,022 branch points/deg
2 

ανά έτος, p=0,205, 

95%ΔΕ=(-0,026, 0,071)). Το διάγραμμα των υπολοίπων (residuals) έναντι των 

προσαρμοσμένων τιμών έδειξε μια τυχαία διασπορά των τιμών και ότι δεν υπήρχε 

κάποια ακραία τιμή (διάγραμμα 7). Τέλος, το εμβαδό της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου διαπιστώθηκε ότι ήταν ελαττωμένο στους ασθενείς σε σχέση με 

τους μάρτυρες κατά μέσο όρο κατά 0,017 deg
2 

(p=0,403) ελέγχοντας για πιθανές 

επιδράσεις της ηλικίας σε αυτό (0 deg
2
 ανά έτος, p=0,933, 95%ΔΕ=(-0,003, 0,003)). 

Προέκυψε, έτσι, ότι η ηλικία δεν είχε καμία επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Το μορφή του διαγράμματος των υπολοίπων (residuals) έναντι των προσαρμοσμένων 

τιμών (διάγραμμα 8) οφείλεται στη δυαδική μεταβλητή της ομάδας, εφόσον στο 

μοντέλο έχει συμπεριληφθεί η ηλικία που δεν είχε καμία επίδραση στην επιφάνεια 

της FAZ. 

Το επόμενο βήμα ήταν να ελεγχθεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ καθεμίας από τις 

τρεις παραμέτρους που ορίσαμε με τη διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη και το βαθμό 

του γλυκαιμικού ελέγχου. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική γραμμική 

συσχέτιση για οποιαδήποτε από τις συγκρίσεις (διαγράμματα 9 έως 14).  
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Διάγραμμα 9. Διάγραμμα διασποράς της πυκνότητας του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου και της 

διάρκειας του σακχαρώδη διαβήτη (r=-0,119, p=0,639). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Διάγραμμα 10. Διάγραμμα διασποράς της πυκνότητας του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου και 

της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (rs=-0,005, p=0,984). 
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Διάγραμμα 11. Διάγραμμα διασποράς της πυκνότητας των τριχοειδικών διακλαδώσεων και της 

διάρκειας του σακχαρώδη διαβήτη (r=-0,104, p=0,680). 

 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 12. Διάγραμμα διασποράς της πυκνότητας των τριχοειδικών διακλαδώσεων και της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (rs=0,268, p=0,283). 
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Διάγραμμα 13. Διάγραμμα διασποράς του εμβαδού της FAZ και της διάρκειας του σακχαρώδη 

διαβήτη (r=0,098, p=0,700). 

 

 

 

 

 
 

 
Διάγραμμα 14. Διάγραμμα διασποράς του εμβαδού της FAZ και της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης στην ομάδα των 18 ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (rs=-0,394, p=0,106).  
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5.4 Συζήτηση 

 
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο συγκρίναμε δύο ομάδες ατόμων παρόμοιας 

ηλικίας. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι 

και η δεύτερη από άτομα χωρίς διαβήτη και χωρίς αγγειακή ή δομική αλλοίωση στην 

περιοχή της ωχράς κηλίδας στον υπό μελέτη οφθαλμό. Οι ασθενείς, των οποίων το 

περιβοθρικό τριχοειδικό πλέγμα εκτιμήθηκε ποσοτικά, είχαν μικρή διάρκεια 

σακχαρώδη διαβήτη, πολύ καλή οπτική οξύτητα, όπως και καλή εικόνα σε γενικές 

γραμμές στη φλουοροαγγειογραφία. Στην πλειοψηφία τους δεν παρουσίαζαν σοβαρές 

αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Περίπου στο 40% διαπιστώθηκαν 

μεμονωμένα μικροανευρυσμάτια στη φλουοροαγγειογραφία, κυρίως εκτός της 

κεντρικής περιοχής.  

Σε μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου 

επιλέξαμε τρεις μεταβλητές, την πυκνότητα του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου 

σε μία ορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος, την πυκνότητα των διακλαδώσεων των 

τριχοειδών στην ίδια περιοχή και τέλος, την έκταση της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου. Κατόπιν εκτίμησης κάθε μεταβλητής στις δύο ομάδες που 

αναφέρθηκαν νωρίτερα, διαπιστώθηκε μείωση της πυκνότητας του περιβοθρικού 

τριχοειδικού δικτύου και της πυκνότητας των τριχοειδικών διακλαδώσεων στην 

ομάδα των ασθενών σε σχέση με την ομάδα των μαρτύρων κατά 11,9 % και κατά 

10,1 %, αντίστοιχα. Η τρίτη παράμετρος, το εμβαδό της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου, βρέθηκε να είναι αυξημένη στην ομάδα των ασθενών σε σχέση 

με τους μάρτυρες κατά 7,7%. Ωστόσο, από τις παραπάνω διαφορές μεταξύ των δύο 

συγκρινόμενων ομάδων στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 5% βρέθηκε να είναι μόνο 

η πρώτη. Οι δύο άλλες παράμετροι δε διέφεραν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεταξύ ασθενών και μαρτύρων. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η σχέση των τριών 

παραμέτρων του περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου στην ομάδα των διαβητικών 

ασθενών με τη διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη και το βαθμό του γλυκαιμικού 

ελέγχου. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε λιγότερο πυκνό 

περιβοθρικό τριχοειδικό δίκτυο σε διαβητικούς ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια 

νόσου, αλλά καμία σχέση της πυκνότητας με τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η 

πυκνότητα των τριχοειδικών διακλαδώσεων διαπιστώθηκε ότι ελαττώνεται, όταν 

αυξάνει η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη και ότι αυξάνει με την αύξηση της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Τέλος, η έκταση της ανάγγειας ζώνης του 

κεντρικού βοθρίου βάσει των μετρήσεων στην ομάδα των ασθενών βρέθηκε ότι 

σχετίζεται ασθενώς θετικά με την διάρκεια του διαβήτη και αρνητικά με την τιμή της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.  

Μεταξύ των εικόνων φλουοροαγγειογραφίας που επεξεργάστηκαν ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η παραλλαγή της μορφολογίας της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού 

βοθρίου  σε έναν από τους ασθενείς (εικόνα 34). Η μορφολογία αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα μία αρκετά μικρή τιμή εμβαδού της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού 

βοθρίου (0,107 deg
2
).  



 
64 

 

 

 

 

 
Εικόνα 34. Τμήμα της αρχικής εικόνας 

φλουοροαγγειογραφίας από το δεξιό οφθαλμό του 

πρώτου ασθενή στην οποία καταδεικνύεται η 

παραλλαγή της διαμόρφωσης του τριχοειδικού δικτύου 

που οριοθετεί την ανάγγεια ζώνη του κεντρικού 

βοθρίου. 

 

 

 

 

 

Πέραν των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι αποτελούν 

περιορισμούς της παρούσας μελέτης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρεις παράμετροι 

έχουν εκφραστεί σε μοίρες
-1

, σημεία διακλάδωσης ανά μοίρες
2
 και μοίρες

2
. Καθότι 

δεν έχουμε τις τιμές των αξονικών μηκών των οφθαλμών που εκτιμήσαμε 

προκειμένου να εκφράσουμε τις μετρήσεις σε μm
-1

, σημεία διακλάδωσης ανά μm
2
 

και μm
2
, αντίστοιχα, περιοριστήκαμε σε αυτές τις μονάδες μέτρησης. Αυτό 

συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε άμεσες συγκρίσεις με τα 

αποτελέσματα παλαιότερων μελετών.  

Μεταξύ των ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με την ποσοτική εκτίμηση του 

περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου είναι οι Conrath και συν, οι οποίοι μελέτησαν το 

τριχοειδικό πλέγμα σε 110 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ με 

αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας χωρίς, όμως, οίδημα στην περιοχή 

της ωχράς κηλίδας και 31 μάρτυρες. Ανέλυσαν εικόνες φλουοροαγγειογραφίας με τη 

βοήθεια του λογισμικού Image J (Image J, 1.29*, Wayne Rasband, National Institutes 

of Health, USA) και διαπίστωσαν ότι το εμβαδό της ανάγγειας ζώνης ήταν αυξημένο 

στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

(p<0,001). Επιπλέον, το εμβαδό αυτό βρέθηκε να αυξάνει παράλληλα με τη βαρύτητα 

της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Ωστόσο, σημειώνουν ότι η διαφορά των 

διαστάσεων της κεντρικής ανάγγειας ζώνης μεταξύ διαβητικών ασθενών και ατόμων 

χωρίς ιστορικό διαβήτη είναι τόσο μικρή, ώστε να μη μπορούμε να στηριχτούμε μόνο 

στις διαστάσεις της FAZ ενός διαβητικού ατόμου προκειμένου να τη χαρακτηρίσουμε 

ως παθολογική ή μη. [29] Η ίδια ομάδα σε άλλη μελέτη της εκτίμησε ποσοτικά με το 

ίδιο λογισμικό αλλά και ποιοτικά με ταξινόμηση βάσει περιγράμματος την ανάγγεια 

ζώνη του κεντρικού βοθρίου σε εικόνες φλουοροαγγειογραφίας ασθενών με διαβήτη 

τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Διερεύνησαν τη συσχέτιση ανάμεσα στο εμβαδό της ζώνης 

αυτής και το στάδιό της βάσει περιγράμματος με την ηλικία του ατόμου, την ηλικία 

έναρξης του σακχαρώδη διαβήτη, το ύψος, το βάρος, το δείκτη μάζας σώματος, τη 

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την πιθανή συνυπάρχουσα αρτηριακή υπέρταση, την 

ενδεχόμενη νευροπάθεια, νεφροπάθεια και μακροαγγειοπάθεια. Η μόνη στατιστικά 

σημαντική σχέση (p=0,03) που διαπίστωσαν ήταν αυτή μεταξύ του σταδίου της 
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ανάγγειας ζώνης και της ηλικίας του ασθενούς (θετική συσχέτιση) προτείνοντας, 

έτσι, μία σταδιακή εκφύλιση του τριχοειδικού δικτύου με την πάροδο των χρόνων. 

Για τις υπόλοιπες συγκρίσεις δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. [8] 

Σε παρόμοια συμπεράσματα για τη στατιστικά σημαντική αύξηση της 

έκτασης της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου στους ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη σε σύγκριση με τους μάρτυρες κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, όπως οι 

Remky και συν, οι οποίοι μελέτησαν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη με τη βοήθεια 

της συμβατικής περιμετρίας Humphrey, της μικρού μήκους κύματος 

αυτοματοποιημένης περιμετρίας και της φλουοροαγγειογραφίας με scanning laser 

ophthalmoscope. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη 

αποδείχθηκε ότι έχουν ιδιαίτερη αξία στην ανίχνευση της πρώιμης διαβητικής 

τριχοειδικής ισχαιμίας ακόμη και πριν τη δημιουργία των μικροανευρυσματίων. 

Διαπίστωσαν διεύρυνση της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου ακόμη και σε 

ασθενείς με φυσιολογική οπτική οξύτητα χωρίς κλινικά σημαντικό οίδημα στην 

περιοχή της ωχράς. Ανέφεραν, επίσης, ότι σε κλινικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι η 

έγχρωμη όραση επηρεάζεται πριν την εμφάνιση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας. [24]  

Οι Arend και συν υπολόγισαν, μεταξύ άλλων παραμέτρων, το εμβαδό της 

ανάγγειας ζώνης σε εικόνες φλουοροαγγειογραφίας που λήφθηκαν με scanning laser 

ophthalmoscope από 48 οφθαλμούς 48 ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τόσο τύπου 

Ι, όσο και τύπου ΙΙ και από 21 οφθαλμούς 21 μαρτύρων. Οι τιμές που βρήκαν ήταν 

0,424±0,24 mm
2
 και 0,231±0,06 mm

2
, αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων ήταν σημαντική στο επίπεδο p~0,05. [30] Η διαφορά αυτή βρέθηκε να είναι, 

επίσης, σημαντική αυτή τη φορά στο επίπεδο p~0,01 για ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου Ι ηλικίας 42 έως 72 ετών με διάρκεια πάθησης 13±7 έτη που 

εκτιμήθηκαν με την ίδια μέθοδο. [11]  

Οι Tam και συν μελέτησαν τις μεταβολές του τριχοειδικού δικτύου σε 

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ ηλικίας 33 έως 70 ετών χωρίς αλλοιώσεις 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με τη βοήθεια ενός adaptive-optics scanning 

laser ophthalmoscope. Μεταξύ των παραμέτρων του τριχοειδικού δικτύου που 

εκτίμησαν ήταν και η πυκνότητα του τριχοειδικού πλέγματος και το μέγεθος της 

ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου ορισμένο ως η διάμετρος αυτής. Σύμφωνα με 

αυτή την ομάδα, η τριχοειδική πυκνότητα βρέθηκε ελαττωμένη και η διάμετρος της 

ανάγγειας ζώνης αυξημένη στην ομάδα των διαβητικών ασθενών σε σχέση με τους 

μη διαβητικούς μάρτυρες κατά 3,7% και 7,4%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά, 

όμως, δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Οι συγγραφείς απέδωσαν το γεγονός αυτό στη 

μεγάλη διακύμανση των παραμέτρων μεταξύ των ατόμων και ανέφεραν 

χαρακτηριστικά ότι η μέση επιφάνεια της ανάγγειας ζώνης σε μη πάσχοντες 

οφθαλμούς έχει υπολογιστεί από τρεις διαφορετικές μελέτες βάσει εικόνων 

φλουοροαγγειογραφίας ίση με 0,152±0,086, 0,367±0,090, 0,405±0,559 mm
2
. [7] Η 

ίδια ομάδα συνέκρινε τη μη επεμβατική αυτή μέθοδο απεικόνισης του τριχοειδικού 

δικτύου με τη συμβατική φλουοροαγγειογραφία. Υπολόγισαν σε 10 άτομα το εμβαδό 

και τη διάμετρο της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού βοθρίου και την τριχοειδική 
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πυκνότητα σε διάφορες κατευθύνσεις (ρινική, κροταφική, ανώτερη και κατώτερη) σε 

μία ορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος αρκετά μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με 

την αρχική εικόνα. Επικεντρώθηκαν σε 4 τεταρτημόρια με κοινή αρχή το κεντροειδές 

της ανάγγειας ζώνης. Οι τιμές της διαμέτρου και του εμβαδού της ανάγγειας ζώνης 

βρέθηκαν ίσες με 633±103 μm και 0,323±0,107 mm
2
, αντίστοιχα. Τέλος, δεν 

υπήρξαν στοιχεία ότι η πυκνότητα των τριχοειδών διαφέρει ανάλογα με την 

κατεύθυνση σε μία ορισμένη περιοχή ενδιαφέροντος. [31] 

Μία άλλη μη επεμβατική μέθοδος εκτίμησης του περιβοθρικού τριχοειδικού 

πλέγματος παρουσιάστηκε από τους Kim και συν. Πρόκειται για την οπτική 

τομογραφία συνοχής διακύμανσης φάσης (phase-variance optical coherence 

tomography, pvOCT)  με την οποία υπολόγισαν τη διάμετρο και την επιφάνεια της 

ανάγγειας ζώνης σε 8 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και σε 2 μάρτυρες. 

Διαπίστωσαν αύξηση των διαστάσεων της ανάγγειας ζώνης στους διαβητικούς 

ασθενείς σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Συγκρίνοντας τις τιμές που προέκυψαν με 

την τεχνική αυτή και τις αντίστοιχες από τη συμβατική φλουοροαγγειογραφία φάνηκε 

να υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο. [27] 

Αρκετά από τα πρότυπα μεταβολής των τριών παραμέτρων του περιβοθρικού 

τριχοειδικού δικτύου που διαπιστώθηκαν μελετώντας το συγκεκριμένο δείγμα είτε δε 

συμβαδίζουν με αποτελέσματα ανάλογων προσπαθειών που έχουν γίνει στο παρελθόν 

είτε συμβαδίζει η κατεύθυνση της σχέσης χωρίς, όμως, το αποτέλεσμα να είναι 

στατιστικά σημαντικό. Σημαντικοί παράγοντες που ευθύνονται ενδεχομένως για αυτό 

το γεγονός είναι το περιορισμένο μέγεθος του δείγματος που έχει μελετηθεί μέχρι 

στιγμής, η μικρή ηλικία και η μικρή διάρκεια του διαβήτη στην ομάδα των ασθενών. 

Επιπλέον, οι περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες αλλοιώσεις διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας στο δείγμα που μελετήθηκε σε συνδυασμό με τη μικρή 

διάρκεια του διαβήτη έχουν ως αποτέλεσμα η αρχιτεκτονική του τριχοειδικού 

δικτύου να μην έχει διαταραχθεί ιδιαίτερα από το σακχαρώδη διαβήτη 

προσεγγίζοντας το φυσιολογικό και κατά συνέπεια, οι μεταβλητές ποσοτικοποίησης 

του τριχοειδικού δικτύου στην ομάδα των ασθενών να μη διαφέρουν ιδιαίτερα από τις 

αντίστοιχες στην ομάδα των μη διαβητικών ατόμων. Κάποια επίδραση ενδεχομένως 

να έχει και η μεγάλη διακύμανση των παραμέτρων ακόμη και μεταξύ των 

φυσιολογικών ατόμων. Τέλος, μεγάλη βαρύτητα για την επιλογή του δείγματος είχε 

εκτός από την καλή ποιότητα των εικόνων, η ευδιάκριτη απεικόνιση του 

περιβοθρικού τριχοειδικού δικτύου προκειμένου να αναλυθούν και ενδεχομένως το 

κριτήριο αυτό να απέκλεισε από το δείγμα ασθενείς με βαρύτερες υποκλινικές 

αλλοιώσεις του τριχοειδικού δικτύου.  
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5.5 Συμπεράσματα 

 
Η ποσοτικοποίηση των μεταβολών του τριχοειδικού αγγειακού δικτύου της 

ωχράς αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη διάγνωση και την 

παρακολούθηση των αμφιβληστροειδικών μικροαγγειακών αλλοιώσεων στα πλαίσια 

σακχαρώδη διαβήτη. Οι ποσοτικές παράμετροι που επιλέξαμε εμφανίζονται να 

ακολουθούν τη γενική τάση και να μεταβάλλονται (αυξάνονται ή ελαττώνονται), 

όπως προτείνεται από τη βιβλιογραφία, ενώ η μόνη στατιστικά σημαντική μεταβολή 

που διαπιστώσαμε ήταν η ελάττωση της πυκνότητας του περιβοθρικού τριχοειδικού 

δικτύου στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι σε σχέση με τα μη διαβητικά 

άτομα, ελέγχοντας για τυχόν επιδράσεις της ηλικίας σε αυτή την παράμετρο. 

Περαιτέρω βελτίωση των αξιολογούμενων παραμέτρων και διεύρυνση του δείγματος 

της μελέτης μας θα βοηθήσει στην τελειοποίηση της μεθόδου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ MATLAB 

 

Function 1 

 
clear all 
close all 
fov = 201;  
degreesperpixel = 50/2006; 
fovhalf = (fov-1)/2; 

  
imgfiles = dir('*.JPG'); 

  
for j=1:size(imgfiles) 
    I=double(imread(imgfiles(j).name)); 
    I=I/max(max(I)); 
    filename= imgfiles(j).name; 
    figure;imshow(I,[]); 
    [xcenter,ycenter] = ginput(1); 
    Inew = I(ycenter-fovhalf:ycenter+fovhalf,xcenter-

fovhalf:xcenter+fovhalf); 
          

tracenetworkARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov,xcenter,ycenter); 
    tracebranchpointsARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov); 
    tracefazARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov); 

    
end 

 

Function 2 

 
function 

tracenetworkARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov,xcenter,ycenter) 

  

    
    h1 = figure;imshow(Inew(20:end-20,20:end-20),[]) 
    truesize(h1,[700 700]) 
    temppos= get(h1,'Position'); 
    hold on 
    title('Trace Network') 
    traceindex=1; 

     
    set(h1,'Position',[temppos(1) temppos(2) temppos(3) 

temppos(4)+25]); 
    h2 = uicontrol(h1,'Style', 'pushbutton', 'String', 'NewV',... 
        'Position', [0 10 70 50]); 
    set(h2,'UserData',1); 
    h3 = uicontrol(h1,'Style', 'pushbutton', 'String', 'F',... 
        'Position', [90 10 70 50]); 
    set(h3,'UserData',1); 

     
    k=1; 
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    while(get(h3,'UserData')==1) 
        [xtemp,ytemp]=ginput(1)    
        typetemp = get(gco,'type') 
        if(strcmp(typetemp,'uicontrol')) 
            set(gco,'UserData',2) 
        end                                      
        traceindex = get(h2,'UserData') 
        if(k == 1) 
            x(k) = xtemp; 
            y(k) = ytemp; 
            plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
            k=k+1; 
        elseif((traceindex==1) && (isnan(xtemp) ... 
                | isnan(ytemp) | xtemp>(fov-40) | ytemp<1 

|ytemp>(fov-40))) 
            ; 
        else 
            mdistance = sqrt((x(k-1)-xtemp)^2+(y(k-1)-ytemp)^2); 
            if(traceindex==1) 
                if(mdistance>=2) 
                    alpha = (y(k-1)-ytemp)/(x(k-1)-xtemp); 
                    beta = ytemp - alpha*xtemp; 
                    xexpand = linspace(x(k-

1),xtemp,floor(mdistance)); 
                    yexpand = alpha*xexpand+beta; 
                    x(k:(k+floor(mdistance)-2)) = xexpand(2:end); 
                    y(k:(k+floor(mdistance)-2)) = yexpand(2:end); 
                    plot(x(k:end),y(k:end),'r.','MarkerSize',10) 
                    k=k+floor(mdistance)-1; 
                else 
                    x(k) = xtemp; 
                    y(k) = ytemp; 
                    plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
                    k=k+1; 
                end 

                         

            else 
                [xtemp,ytemp]=ginput(1) 
                x(k) = xtemp; 
                y(k) = ytemp; 
                plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
                k=k+1; 
                set(h2,'UserData',1);   
            end 
        end 
    end 
        clear xtemp ytemp xexpand yexpand; 
    k = k-1; 
    x(end)=[]; 
    y(end)=[]; 
    alldata = [xcenter ycenter;x' y']; 
    densitynetwork = k/(size(Inew,1)*size(Inew,2)*degreesperpixel); 

    
    sizearray = 1+size(alldata,1); 
    xlarray = ['B2:C' num2str(sizearray)] 
    XLSWRITE('manualresult.xls','x',filename,'B1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls','y',filename,'C1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',{'center'},filename,'A2') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',{'density'},filename,'D1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',densitynetwork,filename,'D1') 
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    XLSWRITE('manualresult.xls',alldata,filename,xlarray) 
    clear alldata x y k center xlarray 

 

Function 3 

 
function tracebranchpointsARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov) 

  
    h1 = figure;imshow(Inew(20:end-20,20:end-20),[]) 
    truesize(h1,[700 700]) 
    temppos= get(h1,'Position'); 
    hold on 

     
    set(h1,'Position',[temppos(1) temppos(2) temppos(3) 

temppos(4)+25]); 
   title('Trace Branch Points') 
    h2 = uicontrol(h1,'Style', 'pushbutton', 'String', 'F',... 
        'Position', [90 10 70 50]'); 
    set(h2,'UserData',1); 

     
    k=1; 

     
    while(get(h2,'UserData')==1) 
        [xtemp,ytemp]=ginput(1)    
        typetemp = get(gco,'type') 
        if(strcmp(typetemp,'uicontrol')) 
            set(gco,'UserData',2) 
        else 
            x(k) = xtemp; 
            y(k) = ytemp; 
            plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
            k=k+1; 
        end 
    end 
    numbranchpoints = k-1; 
    densitybp = (k-1) / (size(Inew,1)*size(Inew,2)*degreesperpixel^2) 
        clear xtemp ytemp xexpand yexpand; 

  
    alldata = [x' y']; 

    
    sizearray = 1+size(alldata,1); 
    xlarray = ['E2:F' num2str(sizearray)] 
    XLSWRITE('manualresult.xls','x',filename,'E1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls','y',filename,'F1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',{'BrankcPoints'},filename,'G1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',{'densitybp'},filename,'H1')  
    XLSWRITE('manualresult.xls',densitybp,filename,'H2')  
    XLSWRITE('manualresult.xls',numbranchpoints,filename, 'G2') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',alldata,filename,xlarray) 
end 

 

Function 4 

 
function tracefazARVO(Inew,degreesperpixel,filename,fov) 

  
h1 = figure;imshow(Inew(20:end-20,20:end-20),[]) 
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truesize(h1,[700 700]) 
temppos= get(h1,'Position'); 
hold on 
set(h1,'Position',[temppos(1) temppos(2) temppos(3) temppos(4)+25]); 
title('Trace FAZ') 
h3 = uicontrol(h1,'Style', 'pushbutton', 'String', 'F',... 
    'Position', [90 10 70 50],'Callback','set(gcbo,''UserData'',2)'); 
set(h3,'UserData',1); 
k=1; 

  
while(get(h3,'UserData')==1) 
    [xtemp,ytemp]=ginput(1)    
    typetemp = get(gco,'type') 
    if(strcmp(typetemp,'uicontrol')) 
        set(gco,'UserData',2) 
        alpha = (y(end)-y(1))/(x(end)-x(1)); 
        beta = y(1) - alpha*x(1); 
        xexpand = linspace(x(end),x(1),floor(mdistance)); 
        yexpand = alpha*xexpand+beta; 
        x(k:(k+floor(mdistance)-2)) = xexpand(2:end); 
        y(k:(k+floor(mdistance)-2)) = yexpand(2:end); 
        plot(x(k:end),y(k:end),'r.','MarkerSize',10) 
        k=k+floor(mdistance)-1; 
    else 
        if(k == 1) 
            x(k) = xtemp; 
            y(k) = ytemp; 
            plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
            k=k+1; 
        else 
             mdistance = sqrt((x(k-1)-xtemp)^2+(y(k-1)-ytemp)^2); 
            if(mdistance>=2) 
                alpha = (y(k-1)-ytemp)/(x(k-1)-xtemp); 
                beta = ytemp - alpha*xtemp; 
                xexpand = linspace(x(k-1),xtemp,floor(mdistance)); 
                yexpand = alpha*xexpand+beta; 
                x(k:(k+floor(mdistance)-2)) = xexpand(2:end); 
                y(k:(k+floor(mdistance)-2)) = yexpand(2:end); 
                plot(x(k:end),y(k:end),'r.','MarkerSize',10) 
                k=k+floor(mdistance)-1; 
            else 
                x(k) = xtemp; 
                y(k) = ytemp; 
                plot(x(k),y(k),'r.','MarkerSize',10) 
                k=k+1; 
            end 
        end 

         
    end 
end 
    clear xtemp ytemp xexpand yexpand; 
   imgbw = zeros(size(Inew,1),size(Inew,2)); 
for j=1:length(x) 
    imgbw(round(y(j)), round(x(j)))=1; 
end 
imgbw= imclose(imgbw,strel('disk',3)); 
statsall = regionprops(imgbw); 
area = statsall.Area*(degreesperpixel)^2; 
    XLSWRITE('manualresult.xls',{'FAZ Area'},filename,'J1') 
    XLSWRITE('manualresult.xls',area,filename,'J2') 
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