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Περίληψη  

Σκοπός: Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι μια επειγούσα κατάσταση για τον ασθενή, 

όπου απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Σε δύσκολες αποκολλήσεις συχνά πραγματοποιείται 

υαλοειδεκτομή με έλαιο σιλικόνης, ως υλικό επιπωματισμού. Σε παλαιότερες μελέτες 

παρατηρήθηκαν μειωμένες ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις των κυττάρων του 

αμφιβληστροειδή όσο υπάρχει το έλαιο σιλικόνης στον οφθαλμό, οι οποίες μπορεί να 

οφείλονται σε κάποιο φαινόμενο μόνωσης που δημιουργεί το υλικό αυτό. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι, ο έλεγχος της υπόθεσης ότι το έλαιο σιλικόνης προκαλεί τοπικά φαινόμενα 

μόνωσης (insulation effect) στους φωτούποδοχείς και σε άλλα κύτταρα του αμφιβληστροειδή 

μειώνοντας τις αποκρίσεις τους, χωρίς να επηρεάζεται η ακέραια λειτουργία τους και η όραση 

του εξαταζόμενου. Γι’ αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη καταγραφή 

ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων από τα  κύτταρα του αμφιβληστροειδή και τα γαγγλιακά 

κύτταρα που μεταφερουν την οπτική πληροφορία στον οπτικο φλοιό.   

Μεθοδολογία: Στη παρούσα μελέτη καταγράφηκαν αποκρίσεις μέσω δυο ηλεκτροδιαγνωστικών 

τεχνικών, ERG (ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος) και VEP (οπτικών προκλητών δυναμικών) 

σε ένα ερέθισμα flash.  Πραγματοποιήθηκαν καταγραφες flash ERG και flash VEP σε 9 ασθενείς 

με μέσο όρο ηλικίας 63.56 ± 11.65 𝜀𝜏ώ𝜈 , πριν (1-2  μέρες) και μετά (περίπου 2-3 εβδομάδες) 

την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης στον υπό μελέτη οφθαλμό (study eye) και στον άλλο 

οφθαλμό που ήταν φυσιολογικός για τους περισσότερους ασθενείς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

όπου υπήρχε καταρράκτης, ως ομάδα ελέγχου (control eye). Η λήψη των μετρήσεων flash ERG 

έλαβε χώρα σε φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες, ενώ των flash VEP σε φωτοπικές συνθήκες. 

Η καταγραφή των αποκρίσεων έγινε με τη χρήση κοινού τεχνολγικού εξοπλισμού, με κάποιες 

διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους της κάθε τεχνικής (TOMEYBASE PRIMUS). Η χειρουργική 

επέμβαση αφαίρεσης του ελαίου σιλικόνης σε όλους τους ασθενείς που έλαβαν μέρος στη 

μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκε στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοκοσομείου Ηρακλείου (Π.Α.Γ.Ν.Η.). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και οι 

συσχετίσεις των διαφόρων παραμέτρων, έγιναν με το πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS 23 for 

Windows. 

Αποτελέσματα: Από τη σύγκριση του πλάτους των αποκρίσεων flash ERG σε τέσσερις συνθήκες, 
- δυο φωτοπικές (flash, flicker flash) και 2 σκοτοπικές (dim flash, flash) – βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικες διαφορές πριν και μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης σε όλες τις συνθήκες. 
Στον υπο μελέτη οφθαλμό καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) για τις 
αποκρίσεις με ισχυρό flash ERG σε φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες, ενώ στη σύγκριση της 
μεταβολής του πλάτους (ratio) αποκρίσεων flash  ERG μεταξύ των δυο οφθαλμών, 
καταγράφονται επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις συνθήκες. Σε φωτοπικές 
συνθήκες η μέση τιμή των αποκρίσεων flash ERG του ratio για το control οφθαλμό προκύπτει να 
είναι 1.06 ± 0.44 ενώ για το study 2.81 ± 1.41 με 𝑝 = 0.003, ενώ σε ίδιες συνθήκες το ratio των  

αποκρίσεων εναλλασσόμενου flash ERG είναι 0.93 ± 0.29 και 2.91 ± 2.49 αντίστοιχα, με 

𝑝 = 0.03. Σε σκοτοπικές συνθήκες, τα πλάτη για το ratio των αποκρίσεων μειωμένου flash 
ERG πριν είναι 1.13 ± 0.58 για το control eye και για το study eye 1.82 ± 0.71 με 𝑝 = 0.038 , 
ενώ σε σκοτοπικές συνθήκες με έντονο flash, οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.23 ± 0.63 και 5.68 ±
4.09, με 𝑝 = 0.005. Στη συνέχεια, συγκρίθηκαν τα πλάτη και οι χρόνοι απόκρισης flash VEP πριν 
και μετά την αφαίρεση της σιλικόνης και προέκυψαν τόσο για τα control όσο και για τα study 
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μάτια μη στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το ίδιο αποτέλεσμα έδωσε και η σύγκριση της 
μεταβολής του πλάτους και της διαφοράς (difference)  του χρόνου απόκρισης μεταξύ των δυο 
οφθαλμών με τιμές ratio 1.02 ± 0.25 για το control eye και 1.18 ± 0.65  για το study eye, όπου 
𝑝 = 0.965, και  difference  3.11 ± 4.14𝑠𝑒𝑐 και 3.89 ± 3.86𝑠𝑒𝑐 αντίστοιχα, όπου 𝑝 = 0.985.  
 
Συμπεράσματα: Μέσω της παρούσας μελέτης αποδεικνύεται  ότι υλικά όπως το έλαιο σιλικόνης, 

προκαλούν μειωση των αποκρισεων από κυτταρα του αμφιβληστροειδη ενώ δεν επηρεάζουν τις 

αποκρίσεις που καταγράφονται με την τεχνική των flash VEP. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η μειωμένη 

απόκριση των flash ERG πριν την αφαίρεση της σιλικόνης δεν οφείλεται στη τοξικότητα της 

σιλικόνης και στην μη ορθή λειτουργία των φωτοπϋποδοχέων, αλλά στο φαινόμενο μόνωσης 

που δημιουργεί το υλικό αυτό όσο υπάρχει μέσα στον οφθαλμό.  
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Summary 

Purpose: Detachment of the retina is an urgent situation for the patient, where it requires 
immediate treatment. In difficult detachments, vitrectomy with silicone oil is often performed as 
a dressing material. Previous studies, have seen reduced electrophysiological responses of retinal 
cells as long as there is silicone oil in the eye, which may be due to an insulating effect that 
generates this material. The purpose of this paper is to investigate the hypothesis that silicone oil 
causes isolation effects on photoreceptors and other retinal cells, by reducing their responses 
without affecting their full function and vision. For this reason, simultaneous recording of 
electrophysiological responses by retinal cells and ganglion cells which transferring visual 
information to the optic cortex will be performed. 
 
Methodology: In the present study, responses were recorded using two electrodetecting 

techniques, ERG (electroreflectivity) and VEP (optical evoked potentials) in a flash stimulus. Flash 

ERG and flash VEP were recorded in 9 patients, with an average age of 63.56 ± 11.65 years before 

(1-2 days) and after (about 2-3 weeks) the removal of silicone oil in the study eye and in the 

another eye that was normal for most patients, except in cases where there was a cataract, as a 

control eye. The record of the flash ERG measurements, took place in photopic and scotopic 

conditions, while the flash VEP in photopic conditions. The recording of responses was done using 

common technology equipment, with some variations in the parameters of each technique 

(TOMEYBASE PRIMUS). Silicone oil removal surgery in all patients who participated in this study, 

was performed in the Ophthalmology Clinic of the University Heraklion General Hospital (PGNNH). 

The statistical analysis of the results and the correlations of the various parameters were made 

with the SPSS 23 for Windows data analysis package. 

Results: From the comparison of the amplitude of the ERG responses in four conditions, - two 

photopic (flash, flicker flash) and 2 dark flash (flash flash) - statistically significant differences were 

found before and after removal of the silicone oil under all conditions. In the study eye, 

statistically significant differences (p <0.05) were observed for the responses with strong flash 

ERG in photopic and scoptic conditions, while in comparison of the change of the ERG flash 

response ratio between the two eyes, statistically significant differences in all circumstances. In 

photopic conditions, the mean ERG response of ratio for the eye control was 1.06 ± 0.44 while for 

the study 2.81 ± 1.41 with p = 0.003, under the same conditions the ratio of the ERG alternating 

flash responses was 0.93 ± 0.29 and 2.91 ± 2.49 respectively, with p = 0.03. In sciatic conditions, 

the back ratios for the reduced flash ERG responses before were 1.13 ± 0.58 for the control eye 

and for the study eye 1.82 ± 0.71 with p = 0.038, while in shadow conditions with strong flash, the 

corresponding values were 1.23 ± 0.63 and 5.68 ± 4.09, with p = 0.005. Subsequently, compared 

the amplitude and time of flash VEP response before and after silicone removal and statistically 

significant differences were observed for both of them, for control and study eyes. The same 

effect was obtained by comparing the variation in amplitude and the difference in the response 

time between two eyes, with a ratio of 1.02 ± 0.25 for the control eye and 1.18 ± 0.65 for the 

study eye, where p = 0.965, and difference 3.11 ± 4.14sec and 3.89 ± 3.86sec respectively, where 

p = 0.985. 
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Conclusions: The present study demonstrates that materials such as silicone oil cause a reduction 

in responses from retinal cells while not affecting the responses recorded by the flash VEP 

technique. This confirms that, the reduced flash ERG response before silicone removal is not due 

to the silicone toxicity and poor functioning of the photoreceptors but to the insulation effect that 

creates this material as it exists in the eye. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Περιεχόμενα 
 
Κεφάλαιο 1. Ανατομία του οφθαλμού και νευρωνική επεξεργασία.........9 
1.1 Γενικά χαρακτηριστικά..........................................................................9 
1.2 Αμφιβληστροειδής χιτώνας...............................................................10 
1.3  Επεξεργασία φωτεινού ερεθίσματος.................................................11 
1.4 Μετατροπή και μεταφορά της οπτικής πληροφορίας.......................14 
  1.4.1  Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτοϋποδοχέων................................15 
  1.4.2  Γαγγλιακά κύτταρα............................................................................16 
  1.4.3  Έξω γονατώδης πυρήνας (LGN).........................................................17 
  1.4.4  Οπτικός φλοιός..................................................................................18 
 
Κεφάλαιο 2. Παθοφυσιολογία αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.........20 
2.1  Μηχανισμοί σύνδεσης του αμφιβληστροειδούς...............................20 
2.2  Τύποι και παθογενετικοί μηχανισμοί αποκόλλησης 

αμφιβληστροειδούς...........................................................................20 
  2.2.1  Ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.............................21 
  2.2.2  Ελκτκή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.........................................21 
  2.2.3  Συνδιασμός ελκτικής και ρηγματογενούς αποκόλλησης 

αμφιβληστροειδούς...........................................................................22 
  2.2.4 Εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς..............................22 
2.3   Θεραπευτικές μέθοδοι αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.............23 
2.4  Έλαιο σιλικόνης και φαινόμενο μόνωσης.........................................25 
Κεφάλαιο 3. Οφθαλμική κλινική ηλεκτροδιαγνωστική............................26 
3.1 Ηλεκτοαμφιβληστροειδογράφημα ERG..............................................26 
  3.1.1 Flash ERG...............................................................................................26 
  3.1.2 Pattern ERG.........................................................................................29 
  3.1.3 Multifocal ERG (mERG)........................................................................30 
3.2  Οπτικά προκλητά δυναμικά VEP............................................................31 
  3.2.1 Pattern reversal VEP............................................................................33 
  3.2.2 Pattern Onset/Offset VEP....................................................................34 
  3.2.3Flash VEP.............................................................................................35 
  3.2.4 Άλλες τεχνικές VEPs............................................................................36 
3.3 Σκοπός της μελέτης............................................................................37 
Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία.....................................................................38 
4.1  Τεχνολογικός εξοπλισμός κλινικής ηλεκτροδιαγνωστικής................38 
4.2  Προετοιμασία εξεταζόμενων.............................................................39 



8 
 

  4.2.1 Προετοιμασία των flash VEP..............................................................40 
  4.2.2 Προετοιμασία των flash ERG.. ..........................................................40 
4.3  Παράμετροι ερεθίσματος στην κλινική ηλεκτροδιαγνωστική…….....41 
  4.3.1 Παράμετροι ερεθίσματος flash VEP......................................................41 
  4.3.2 Παράμετροι ερεθίσματος flash ERG…...............................................42 
4.4      Διαδικασία καταγραφής αποτελεσμάτων.........................................42 
Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα....................................................................43 
Κεφάλαιο 6. Συζήτηση............................................................................64 
Κεφάλαιο 7. Βιβλιογραφία.....................................................................65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

 

Κεφάλαιο 1. Ανατομία του οφθαλμού και νευρωνική επεξεργασία  
 
1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Ο οφθαλμός είναι από τα πιο σημαντικά αισθητήρια όργανα καθώς επιτρέπει στον άνθρωπο να 
επικοινωνεί με το εξωτερικό του περιβάλλον, και γι’ αυτό το λόγο έχει αναπτύξει ένα 
αξιοσημείωτο οπτικό σύστημα. Ο βολβός του οφθαλμού είναι το βασικό τμήμα του οπτικού 
συστήματος. Βρίσκεται εντός μιας οστέινης κοιλότητας, τον οφθαλμικό κόγχο, που προστατεύει 
τον βολβό αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το πρόσθιο τμήμα του. Ο οφθαλμικός αυτός κόγχος έχει 
σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας, με τη βάση, (κογχικό χείλος), προς τα εμπρός και την κορυφή 
προς τα πίσω και στα τοιχώματα του βρίσκονται οι κόλποι των οστών του προσώπου, που 
επικοινωνούν με τη ρινική κοιλότητα, μια σχέση με μεγάλη σπουδαιότητα για την παθολογία του 
κόγχου. Ο βολβός διακρίνεται σε πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα, που το κάθε ένα έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την οφθαλμική λειτουργία. Ο οφθαλμός αποτελείται από τρεις χιτώνες, το 
εξωτερικό στρώμα ινώδους συνδετικού ιστού που σχηματίζει τον κερατοειδή (cornea) και τον 
σκληρό χιτώνα (sclera), τον ενδιάμεσο αγγειοβριθές στρώμα που αποτελείται από την ίριδα (iris), 
το ακτινωτό σώμα (ciliary body) και τον χοριοειδή χιτώνα (choroid) και το εσωτερικό νευρωνικό 
στρώμα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (retina) (Εικόνα 1). 
 

Στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού από έξω προς τα μέσα, αρχικά διακρίνεται ο κερατοειδής 
(retina), ο οποίος μαζί με την δακρυϊκή στιβάδα αποτελούν την κύρια διαθλαστική επιφάνεια 
του οφθαλμού. Ακριβώς πίσω από τον κερατοειδή έως την ίριδα (iris) βρίσκεται ο πρόσθιος 
θάλαμος, που περιέχει το υδατοειδές υγρό (aqueous humor). Η ίριδα είναι χρωματισμένη δομή 
που βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλοειδούς φακού, αντιπροσωπεύει το οπίσθιο 
όριο του προσθίου θαλάμου και λειτουργεί ως διάφραγμα που ρυθμίζει το ποσό του φωτός που 
εισέρχεται από την κόρη (pupil). Σε συνέχεια με την ίριδα βρίσκεται το ακτινωτό σώμα, το οποίο 

Εικόνα 1. Οριζόντια διατομή του οφθαλμού, στην οποία απεικονίζονται οι βασικότερες 
ανατομικές δομές. 
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παράγει τα συστατικά του υδατοειδούς υγρού και αποτελείται από τον ακτινωτό μυ ο οποίος 
ελέγχει το σχήμα του φακού. Ο κρυσταλλοειδής φακός περιβάλλεται από κάψουλα, που 
ονομάζεται περιφάκιο και εξασφαλίζεται η θέση του από την υποστήριξη που του παρέχουν οι 
ίνες της ζιννείου ζώνης, μέσω των συνδέσεων τους στο περιφάκιο και το ακτινωτό σώμα. 
Το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού ξεκινάει πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό, όπου αποτελείται 
από το υαλώδες υγρό (vitreous). Πρόκειται για ένα διαφανές και ζελατινώδες υλικό, που είναι 
σταθερά προσκολλημένο στο εσωτερικό του οφθαλμού στα όρια της οπτικής θηλής, γύρω από 
την ωχρά, στην οπίσθια επιφάνεια του φακού και κυρίως στο οπίσθιο τμήμα της pars plana ( 
περιοχή της πρόσθιας κατάληξης του αμφιβληστροειδούς) και χάρη αυτό διατηρείται το σχήμα 
του οφθαλμού. 
Το τοίχωμα του οφθαλμού, οπίσθια του κερατοειδούς, αποτελείται από τρεις χιτώνες: τον 
σκληρό, τον χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή. Ο σκληρός χιτώνας είναι ένα σκληρό στρώμα 
ινώδους συνδετικού ιστού που προστατεύει τις εσωτερικές δομές, δίνει σχήμα και είναι θέση 
προσάρτησης των εξoφθάλμιων μυών. Ο χοριοειδής είναι μια ιδιαίτερα αγγειοβριθής στιβάδα 
εσωτερικά του σκληρού, που συνδέεται χαλαρά με τον σκληρό και ισχυρότερα με το μελάχρουν 
επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς. Ο αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας του βολβού 
και αποτελείται από φωτουποδοχείς και νευρικό ιστό. 
 
1.2 Αμφιβληστροειδής 
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμού αποτελεί τον εσώτατο χιτώνα του βολβού. Είναι μια 
λεπτή, ημιδιαφανής μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του ματιού και βρίσκεται 
μεταξύ του χοριοειδή και του υαλώδους σώματος. Αποτελείται από δύο πέταλα : Το μελάγχρουν 
επιθήλιο προς τα έξω και τον ιδίως αμφιβληστροειδή ή νευροεπιθήλιο προς τα έσω. Στον οπίσθιο 
πόλο το πάχος του ανέρχεται στα 0,4 mm και λεπταίνει προς την περιφέρεια στα 0,2-0,1 mm.  
Το μελάγχρουν επιθήλιο αποτελείται από μια σειρά κυβοειδών κυττάρων τα οποία επικάθονται 
στη μεμβράνη του Bruch και συνδέονται πολύ στερεά μαζί της. Αυτά τα κύτταρα συμμετέχουν 
στην ανακύκλωση των εξωτερικών τμημάτων των φωτοϋποδοχέων και στο σχηματισμό της 
ροδοψίνης και των χρωστικών των κωνίων. Επίσης, τα κύτταρα περιέχουν τη μαύρη χρωστική 
μελανίνη, η οποία απορροφά το φως που δεν δεσμεύεται από τον αμφιβληστροειδή. Με τον 

Εικόνα 2. Αναπαράσταση θέσης και δομής του αμφιβληστροειδή χιτώνα 
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υπόλοιπο αμφιβληστροειδή η σύνδεση είναι χαλαρή με αποτέλεσμα να αποσπάται εύκολα όπως 
κατά την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.  
Ο ιδίως ‘αισθητήριος’ αμφιβληστροειδής εκτείνεται από την είσοδο του οπτικού νεύρου μέχρι 
την πριονωτή περιφέρεια. Το πάχος του ανέρχεται στο 0.4 mm στον οπίσθιο πόλο και λεπτύνεται 
προς την περιφέρεια (0.2-0.1 mm). Αποτελείται από τρεις κύριες ομάδες κυττάρων που από έξω 
προς τα μέσα είναι τα οπτικά κύτταρα ή φωτοϋποδοχείς, τα δίπολα κύτταρα και τα γαγγλιακά 
κύτταρα των οποίων οι φυγόκεντρες ίνες σχηματίζουν την οπτική οδό μέχρι τα έξω γονατώδη 
σώματα (Εικόνα 2). Οι τρεις αυτοί νευρώνες συνδέονται μεταξύ τους με αποφυάδες.  
Στο μεγαλύτερο μέρος του αμφιβληστροειδή το φως πρέπει να διέλθει διά μέσω στιβάδων 
νευρικών κυττάρων πριν φθάσει στον αμφιβληστροειδή. Στο κεντρικό βοθρίο της ωχράς κηλίδας, 
αυτοί οι εγγύς νευρώνες έχουν μετατοπιστεί προς τα πλάγια με αποτέλεσμα το φως να έχει 
άμεση πρόσβαση στους φωτοϋποδοχείς. Κατά συνέπεια, η οπτική εικόνα που εμφανίζεται στο 
κεντρικό βοθρίο εμφανίζει την ελάχιστη παραμόρφωση. Τα νευρικά κύτταρα υποστηρίζονται 
από ίνες των κυττάρων Muller και τα αστροκύτταρα από το εσωτερικό τμήμα του 
αμφιβληστροειδούς. 
 
1.3 Επεξεργασία φωτεινού ερεθίσματος 
Η λήψη του φωτός, καθώς και η επεξεργασία των ερεθισμάτων, πραγματοποιείται μέσω της 
λειτουργίας του αμφιβληστροειδούς. Η λήψη ενός φωτονίου και η μετατροπή του σε ηλεκτρικό 
σήμα ονομάζεται φωτομετατροπή και επιτυγχάνεται εντός των εξωτερικών τμημάτων των 
φωτοϋποδοχέων. Οι δυο τύποι φωτοϋποδοχέων που έχει ο αμφιβληστροειδής είναι τα ραβδία 
(  ̴120 – 140 εκατομμύρια) και τα κωνία (  ̴6 – 7 εκατομμύρια). Τα ραβδία διαφοροποιούνται από 
τα κωνία τόσο για τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς την χωρική κατανομή 
τους. Επιπλέον, τα ραβδία και τα κωνία δεν διανέμονται ομοιόμορφα. Τα ραβδία, βρίσκονται 
κυρίως στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή με μέγιστη πυκνότητα περίπου στις 20° από το 
κέντρο της ωχράς, ενώ τα κωνία είναι επί το πλείστον συγκεντρωμένα στο κεντρικό βοθρίο όπου 
δεν υπάρχουν καθόλου ραβδία (Εικόνα 3). Αυτή η σημαντική διαφορά απεικονίζει τους 
διαφορετικούς ρόλους των κεντρικών και περιφερικών περιοχών του αμφιβληστροειδή με 
αποτέλεσμα ο κεντρικός αμφιβληστροειδής να είναι εξειδικευμένος για την αναγνώριση ενώ η 
περιφέρεια να είναι εξειδικευμένη για την ανίχνευση ερεθισμάτων.  

 

Εικόνα 3. Πυκνότητα κωνίων και ραβδίων οριζόντια του αμφιβληστροειδούς. 
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Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τόσο των ραβδίων όσο και των κωνίων, έχουν ένα εσωτερικό κι 
ένα εξωτερικό τμήμα τα οποία συνδέονται μ’ έναν κροσσό. Τα ονόματα τους βασίζονται στο 
σχήμα του εξωτερικού τμήματός τους αφού το εξωτερικό τμήμα των κωνίων είναι ελαφρώς 
κωνικό, ενώ εκείνο των ραβδίων κυλινδρικό. Το εσωτερικό τους τμήμα περιέχει τον πυρήνα του 
κυττάρου και το μεγαλύτερο μέρος των βιοσυνθετικών οργανιδίων και βρίσκεται περισσότερο 
προς την εγγύς επιφάνεια του αμφιβληστροειδή.  
Το εξωτερικό τους τμήμα, μια περιοχή εξειδικευμένη στη φωτομετατροπή, αποτελείται από μια 
στήλη μεμβρανικών δισκίων τα οποία περιέχουν τις οπτικές χρωστικές. Κάθε μόριο χρωστικής 
περιλαμβάνει μια φωτοευαίσθητη ουσία την 11-cis-ρετινάλη, προσκολλημένη σε μια 
μεγαλομοριακή διαμεμβρανική πρωτεΐνη την οψίνη. Το εξωτερικό τμήμα των φωτοϋποδοχέων 
περιέχει όλα τα συστατικά απαραίτητα για τη μετατροπή του φωτός σε ένα ηλεκτρικό σήμα, ενώ 
το εσωτερικό τμήμα περιέχει όλα τα συστατικά απαραίτητα για το μεταβολισμό του κυττάρου. 
Μια άλλη μορφολογική διάκριση των φωτοϋποδοχέων αφορά τις συναπτικές απολήξεις τους, 
όπου συνάπτονται τα οριζόντια και τα δίπολα κύτταρα. Η συναπτική απόληξη των κωνίων είναι 
επίπεδη, ονομάζεται ποδίσκος και αποτελείται από 3-5 κολπίσκους. Η συναπτική απόληξη των 
ραβδίων είναι στρογγυλωπή, ονομάζεται σφαιρίδιο και περιέχει ενιαίο κολπίσκο «υποδοχής».  
Μια άλλη κατηγορία είναι τα δίπολα κύτταρα, τα οποία πραγματοποιούν συνδέσεις των 
φωτοϋποδοχέων με τα γαγγλιακά κύτταρα. Οι οδοί των ραβδίων και των κωνίων παραμένουν 
συνήθως χωριστές στον αμφιβληστροειδή. Αν και ορισμένα κωνιο-δίπολα, κυρίως στο κέντρο 
του αμφιβληστροειδή, έρχονται σε άμεση επαφή με μόνο ένα κωνίο, είναι πιθανό να δέχονται 
και έμμεσες πληροφορίες από άλλα κωνία. 
Η τελευταία στιβάδα κυττάρων στον αμφιβληστροειδή είναι τα γαγγλιακά κύτταρα. Τα 
περισσότερα γαγγλιακά κύτταρα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες με διαφορετικά φυσιολογικά 
και ανατομικά χαρακτηριστικά, τα κύτταρα τύπου Μ και τα κύτταρα τύπου Ρ. Σε κάθε κατηγορία 
υπάρχουν κύτταρα τόσο φωτεινού όσο και σκοτεινού κέντρου. 
Οι νευρώνες Μ βρίσκονται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή και έχουν μεγάλο υποδεκτικό 
πεδίο με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη χωρική διακριτική ικανότητα αλλά αυξημένη 
ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση (contrast). Οι μικρότεροι νευρώνες Ρ όμως έχουν μικρό 
υποδεκτικό πεδίο. Βρίσκονται κεντρικά όπου οι απαιτήσεις ευκρινούς όρασης είναι υψηλές και 
είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία της έγχρωμης όρασης, και κυρίως της πρασινο-κόκκινης 
οδού. 
Χαρακτηριστικές περιοχές του αμφιβληστροειδούς είναι η ωχρά κηλίδα, το βοθρίο και η θηλή 
του οπτικού νεύρου. Η ωχρά κηλίδα με διάμετρο   5̴.0mm περιέχει την χρωστική ξανθοφύλλη, η 
οποία παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα στην έξω συναπτική μεμβράνη, στους νευρίτες των 
φωτοϋποδοχέων. Έχει κιτρινωπό χρώμα και είναι δύσκολο να παρατηρηθεί όταν φωτίζεται με 
κοινό φως. Αν και η απώλεια της περιφερειακής όρασης μπορεί να περάσει απαρατήρητη για 
κάποιο διάστημα, οποιαδήποτε βλάβη στην ωχρή κηλίδα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια 
της κεντρικής όρασης, που συνήθως γίνεται αμέσως αντιληπτή. Το βοθρίο, το οποίο 
καταλαμβάνει την κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας με διάμετρο 1.5 mm έχει μειωμένο πάχος 
επειδή τα κυτταρικά σώματα των εγγύς νευρώνων έχουν μετατοπισθεί προς τα πλάγια 
επιτρέποντας στους φωτοϋποδοχείς της περιοχής (μόνον κωνία) να λάβουν την οπτική εικόνα με 
την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση. Η κεντρική του περιοχή ονομάζεται κεντρικό βοθρίο. Το 
κεντρικό βοθρίο αποτελεί το λεπτότερο σημείο του αμφιβληστροειδή (  ̴150μm) στερείται 
ραβδίων και εμφανίζει τη μέγιστη ευκρίνεια λόγω της υψηλής πυκνότητας κωνίων. Η περιοχή 
αυτή είναι υπεύθυνη για την έγχρωμη και λεπτομερή οπτική επεξεργασία των εικόνων. Η 
παραβοθρική περιοχή είναι μια ζώνη πλάτους 0.5 mm, που περιβάλει το κεντρικό βοθρίο. Σε 
αυτή την απόσταση από το κέντρο της ωχράς, ο αμφιβληστροειδής διαθέτει κανονική 
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αρχιτεκτονική στιβάδων, η οποία περιλαμβάνει 4-6 στρώματα γαγγλιακών κυττάρων και 7-11 
στρώματα των διπολικών κυττάρων. 
Τέλος,η θηλή του οπτικού νεύρου είναι η μοίρα του οπτικού νεύρου και βρίσκεται μέσα στο 
σκληρό χιτώνα του οφθαλμού. Έχει διάμετρο   1̴,5 mm και ανοιχτό ροδαλό χρώμα ανοικτότερο 
από τον περιβάλλοντα αμφιβληστροειδή. Βρίσκεται περίπου   ̴4,5 mm ρινικά του κεντρικού 
βοθρίου στερείται φωτοϋποδοχέων και γι’ αυτό δημιουργεί ένα τυφλό σημείο στο οπτικό μας 
πεδίο. Αποτελεί την περιοχή από την οποία οι νευρικές απολήξεις του οπτικού νεύρου 
εγκαταλείπουν τον αμφιβληστροειδή. Ο αριθμός των νευρικών ινών φαίνεται να συσχετίζεται 
θετικά με το μέγεθος της κεφαλής του οπτικού νεύρου, καθώς μεγαλύτεροι δίσκοι έχουν σχετικά 
περισσότερες ίνες από τους μικρότερους σε μέγεθος δίσκους. Ο αριθμός των νευρικών ινών 
μειώνεται με την ηλικία. Η κοίλανση στην επιφάνεια του δίσκου, το φυσιολογικό κυπέλλιο, 
ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε μέγεθος και βάθος, σύμφωνα με την εμβρυική ανάπτυξη. 
 

Εικόνα 4. Σχηματική αναπαράσταση  ωχράς κηλίδας, βοθρίου, παραβοθρικής περιοχής και 
η θηλή του οπτικού νεύρου. 
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1.4 Μετατροπή και μεταφορά της οπτικής πληροφορίας 
Ο αμφιβληστροειδής αποτελεί τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού και όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, αποτελείται από δυο τύπους υποδοχέων, τα ραβδία και τα κωνία. Εκεί εκτελείται μια 
διαδικασία φωτομεταγωγής κατά την οποία, οι φωτοϋποδοχείς μετατρέπουν την φωτεινή 
ενέργεια (απορροφούμενα φωτόνια) σε ηλεκτρικά σήματα (νευρικές ώσεις) και διαβιβάζονται 
στον εγκέφαλο μέσω των οπτικών νεύρων. 
Η οπτική αντίληψη στον αμφιβληστροειδή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Αρχικά, το φώς 
διέρχεται από τη πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού και προβάλλεται στον αμφιβληστροειδή 
χιτώνα που βρίσκονται οι φωτοϋποδοχείς, οι οποίοι μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε 
ηλεκτρικό σήμα μέσω μιας σειράς χημικών και μεταβολικών αντιδράσεων. Έπειτα, οι ώσεις 
αυτές μεταβιβάζονται μέσω δίπολων κυττάρων στα γαγγλιακά κύτταρα. Οι πληροφορίες 
μεταφέρονται πλαγίως μεταξύ των φωτοϋποδοχέων και δίπολων κυττάρων, μέσω των 
οριζόντιων κυττάρων. Αυτό σημαίνει ότι, το σήμα που μεταδίδει ένας υποδοχέας μπορεί να 
επηρεαστεί από δραστηριότητες των γειτονικών φωτοϋποδοχέων. Επίσης, υπάρχουν τα 
βραχύινα κύτταρα όπου εκτελούν πλάγια αλληλεπίδραση σε διαφορετικό επίπεδο, μεταξύ των 
δίπολων και γαγγλιακών κυττάρων. Οι αποκρίσεις των φωτοϋποδοχέων και των δίπολων 
χαρακτηρίζονται από διαβαθμισμένες αλλαγές στη ροή ιόντων δια μέσου των κυτταρικών τους 
μεμβρανών που συνεπάγεται την αλλαγή του δυναμικού μεμβρανών, δηλαδή όσο πιο μεγάλο 
σήμα τόσο μεγαλύτερη αλλαγή της τάσης. Αντίθετα, οι αποκρίσεις των γαγγλιακών κυττάρων σε 
κάθε ερέθισμα αποτελούνται από μια ακολουθία ηλεκτρικών παλμών που ονομάζονται «σειρές 
δυναμικών ενέργειας», και επιτρέπουν το σήμα να μεταφέρεται μέσω του γαγγλιακού άξονα 
προς τον εγκέφαλο.  

Εικόνα 5. Μετατροπή και μεταφορά οπτικής πληροφορίας μέσω 
των κυττάρων του αμφιβληστροειδή. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο αμφιβληστροειδής δεν διαβιβάζει ολόκληρη την οπτική εικόνα αλλά 
εξάγει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας, φιλτράροντας μεγάλο όγκο 
πληροφοριών. Η διάταξη των νευρώνων στον αμφιβληστροειδή λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ανιχνεύει αλλαγές στην φωτεινότητα ή στο χρώμα ενός αντικειμένου και στην ουσία αγνοεί 
τις φωτεινότητες που παραμένουν σταθερές. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αποφυγή μεταφοράς 
μεγάλου όγκου πληροφοριών, αν και εξακολουθεί να είναι μεγάλη η ροή των πληροφοριών στον 
εγκέφαλο. 
 
 
1.4.1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτοϋποδοχέων 
Οι παραπάνω διαδικασίες συμβαίνουν χάρη στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
φωτοϋποδοχέων. Τα ραβδία λειτουργούν σε αμυδρό φώς ή σκοτάδι λόγω της περισσότερης 
φωτοευαίσθητης οπτικής χρωστικής που περιέχουν σε σχέση με τα κωνία. Επομένως, τα κωνία 
είναι υπεύθυνα για την όραση στο φώς. 
Το σύστημα των ραβδίων είναι συγκλίνον,  δηλαδή πολλά ραβδία συνάπτονται με τον ίδιο 
διάμεσο νευρώνα, το δίπολο κύτταρο. Έτσι τα σήματα των ραβδίων αλληλοενισχύονται, 
μειώνοντας σημαντικά την χωρική διακριτική τους ικανότητα, αλλά και δυναμώνοντας την 
προκαλούμενη από το φως απόκριση του κυττάρου και αυξάνοντας την ικανότητα του 
εγκεφάλου να ανιχνεύει αμυδρό φως στο σκοτάδι. Σύγκλιση παρατηρείται και στα κωνία. Στο 
κεντρικό βοθρίο πάντως δεν υπάρχει καθόλου σύγκλιση αφού ένα δίπολο δέχεται πληροφορίες 
από ένα μόνο κωνίο, εξασφαλίζοντας καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα. 
Τα κωνία επίσης εξασφαλίζουν καλύτερη διακριτική ικανότητα στις ταχείες αλλαγές της εικόνας, 
δηλαδή καλύτερη χρονική διακριτική ικανότητα. Τα ραβδία αποκρίνονται βραδέως σε στιγμιαίες 
λάμψεις. Για να φτάσει η απόκριση ενός ραβδίου σε μια αμυδρή στιγμιαία λάμψη στην 
κορύφωσή της απαιτούνται περίπου 200msec, με αποτέλεσμα οι δράσεις όλων των φωτονίων 
που απορροφήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος να αθροίζονται. Από την άλλη 
πλευρά, η απόκριση των κωνίων είναι πολύ ταχύτερη. Ο χρόνος που απαιτείται για την 
κορύφωση της απόκρισης είναι περίπου 50𝑚𝑠𝑒𝑐. Ως αποτέλεσμα μπορούν να ανιχνεύσουν 
ταλαντώσεις μέχρι και 55𝐻𝑧. Τέλος, τα κωνία είναι υπεύθυνα για την έγχρωμη όραση. Υπάρχουν 
τρεις τύποι κωνίων, που περιέχουν ο καθένας, μια οπτική χρωστική ευαίσθητη σε ένα 
διαφορετικό τμήμα του φάσματος. Αντιθέτως, τα ραβδία περιέχουν μόνο ένα είδος χρωστικής 
την ροδοψίνη με αποτέλεσμα να απαντούν όλο με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικά μήκη κύματος. 
Για τον λόγο αυτό η όραση μέσω των ραβδίων είναι “άχρωμη”.  
Όσον αφορά τη προσαρμογή στο σκοτάδι, ο χρόνος προσαρμογής των δύο τύπων 
φωτοϋποδοχέων διαφέρει. Η προσαρμογή του οφθαλμού στο απόλυτο σκοτάδι μετά από 
έκθεση σε έντονο φως αποτελεί μια φωτοχημική διαδικασία που διαρκεί τουλάχιστον 20 −
30𝑚𝑖𝑛𝑠 και παρουσιάζει δυο φάσεις ανάκτησης, λόγω των διαφορετικών ταχυτήτων 
αναγέννησης των φωτοχρωστικών που βρίσκονται στα ραβδία (ροδοψίνη) και τα κωνία. Στη 
πρώτη φάση κυριαρχεί η λειτουργία των κωνίων, η οποία ολοκληρώνεται σε 5 − 8𝑚𝑖𝑛𝑠 και 
οδηγεί σε αύξηση φωτεινής ευαισθησίας του οφθαλμού κατά 1.5 λογαριθμική μονάδα. Η 
δεύτερη φάση αντιπροσωπεύει τη λειτουργία των ραβδίων, εμφανίζει μεγαλύτερο χρόνο 
ανάκτησης (~30 − 40𝑚𝑖𝑛𝑠) και οδηγεί σε αύξηση της φωτεινής ευαισθησίας κατά 5 ή και 
περισσλοτερες λογαριθμηκές μονάδες, όμως ταυτόχρονα έχουμε μείωση της ευκρίνειας των 
εικόνων. Επιπλέον, με την αλλαγή του φωτισμού έχουμε μεταβολή της διαμέτρου της κόρης, που 
σημαίνει ότι αλλάζει και το ποσό φωτός που εισέρχεταο στον οφθαλμό. 
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Ο ρυθμός αύξησης της φωτεινής ευαισθησίας του οφθαλμού καθώς και ο συνολικός χρόνος 

ανάκτησης του, εξαρτώνται από την ηλικία του ατόμου, το μέγεθος και το μήκος κύματος του 

φωτεινού ερεθίσματος, και την περιοχή του αμφιβληστροειδή που ερεθίζεται. 

 

1.4.2 Γαγγλιακά κύτταρα 
Τα γαγγλικά κύτταρα αποτελούν τη τελευταία στιβάδα του αμφιβληστροειδούς. Κάθε γάγγλιο 
διαβιβάζει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο ως σειρές δυναμικών ενέργειας. Οι νευράξονες των 
γαγγλικών κυττάρων σχηματίζουν το οπτικό νεύρο, το οποίο προβάλλει σε τρεις υποφλοιώδεις 
περιοχές, το 90% στον έξω γονατώδη πυρήνα, στο θάλαμο για επεξεργασία οπτικών 
πληροφοριών, και το 10% των νευροαξόνων στο άνω διδύμιο για τη διεκπεραίωση των 
οφθαλμικών κινήσεων, καθώς και στην προτετραδυμική περιοχή για την παραγωγή των 
αντανακλαστικών της κόρης του οφθαλμού. 
Οι πληροφορίες για κάθε γαγγλιακό κύτταρο προέρχονται από τους ίδους φωτοϋποδοχείς μιας 
περιγεγραμμένης περιοχής του αμφιβληστροειδή, και αποτελεί το υποδεκτικό πεδίο για το 
κύτταρο αυτό. Τα υποδεκτικά πεδία θεωρούνται κυκλικά και διαφέρουν σε μέγεθος στα διάφορα 
σημεία του αμφιβληστροειδούς. Στη περιοχή του κεντρικού βοθρίου όπου η οπτική οξύτητα 
είναι μέγιστη, το μέγεθος των υποδεκτικών πεδίων είναι μέγιστο, ενώ στη περιφέρεια είναι 
μεγαλύτερο καθώς η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη. 
Το υποδεκτικό πεδίο αποτελείται από δυο περιοχές, μια κεντρική και μια περιφερική, οι οποίες 
επεξεργάζονται σήματα από φωτοϋποδοχείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να περιγραφεί 
από ένα προφίλ Gaussian. Τα σήματα από το κέντρο και την περιφέρεια έχουν αντίθετη 
πολικότητα και αθροίζονται από τον νευρώνα. Η κεντρική περιοχή είναι μικρότερη από τη 

Εικόνα 6. Χρόνος προσαρμογής κωνίων και ραβδίων στο σκοτάδι. 
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περιφερική, αλλά οι αποκρίσεις των δύο περιοχών είναι ισοδύναμες. Επομένως, ο νευρώνας 
αποκρίνεται αδύναμα στο διάχυτο φως. 
 
 

 
 

Υπάρχούν δυο κατηγορίες γαγγλιακών κυττάρων με διαφορετικά φυσιολογικά και ανατομικά 
χαρακτηριστικά. Διαχωρίζονται σε κύτταρα τύπου Μ (Magni, δηλαδή μεγάλα) και τύπου P ( Parvi, 
δηλαδή μικρά), ανάλογα με τις στιβάδες του έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) στις οποίες 
καταλήγουν. Οι νευρώνες Μ είναι λίγοι σε αριθμό (~10% των κυττάρων του οπτκού νεύρου), 
βρίσκονται στη περιφέρεια του αμφιβληστροειδή και έχουν μεγάλο υποδεκτικό πεδίο, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη χωρική διακριτική ικανότητα και αυξημένη ευαισθησία 
στη φωτεινή αντίθεση. Οι νευρώνες Ρ είναι πολύ περισσότεροι από τους Μ ( ~10 φορές) και 
έχουν μικρό υποδεκτικό πεδίο. Βρίσκονται στη περιοχή του κεντρικού βοθρίου και είναι 
υπεύθυνοι για την επεξεργασία της έγχρωμης όρασης, κυρίως της πράσινης και κόκκινης οδού 
(L και M κωνία). Επίσης, τα Μ κύτταρα όπου επιδεικνύουν υψηλότερες συναπτικές ταχύτητες 
από τα Ρ, παρουσιάζουν παροδική απόκριση στην έναρξη και τη λήξη του ερεθίσματος, ενώ τα Ρ 
αποκρίνονται παρατεταμένα κατά τη διάρκεια ερεθίσματος. 
Επομένως, οι νευρώνες Μ αποκρίνονται καλύτερα σε ερεθίσματα μεγάλου μεγέθους και 
σχετίζονται με τα αδρά χαρακτηριστικά και την κίνηση τους. Αντίθετα, οι νευρώνες Ρ σχετίζονται 
με τη μορφή και τα χρώματα και καθορίζουν την ανάλυση των λεπτομερειών της εικόνας. 
 

1.4.3 Έξω γονατώδης πυρήνας (LGN) 
Ο έξω γονατώδης πυρήνας έχει σύνθετη δομή και περιέχει έξι στιβάδες κυτταρικών στιβάδων 
νευροαξόνων και δενδριτών. Οι δυο τύποι των γαγγλιακών κυττάρων μεταφέρουν διαφορετικές 
πληροφορίες και τις μεταφέρουν σε διαφορετικές στιβάδες του έξω γονατώδη πυρήνα. Οι 
νευράξονες των κυττάρων Μ καταλήγουν στις δυο τελευταίες στιβάδες, δηλαδή τις 
μεγαλοκυτταρικές στιβάδες (Magno Cellurar), ενώ οι νευράξονες των κυττάρων Ρ καταλήγουν 
στις υπόλοιπες τέσσερις στιβάδες, τις μικροκυτταρικές στιβάδες (Parvo Cellular). Επιπλέον, 
υπάρχει μια ομάδα κυττάρων που ονομάζεται konio, όπου βρίσκονται σε λεπτές στιβάδες 
ενδιάμεσα των μικροκυτταρικών στιβάδων και δέχονται πληροφορίες από τα γαγγλιακά κύτταρα 
που παριουσιάζουν ανταγωνισμό στα χρώματα μπλε-κίτρινο. 
 
 

Εικόνα 7. Τρισδιάστατη αναπαράσταση κατανομής απόκρισης 
ενός γαγγλιακού κυττάρου. 
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Η προβολή των νευροαξόνων πραγματοπιείται με τοπογραφική οργάνωση, το οποίο σημαίνει 
ότι κάθε έξω γονατώδης πυρήνας αποτελεί μια αμφιβληστροειδική αντιπροσώπευση του 
ετερόπλευρου οπτικού ημιπεδίου. Ο έξω γονατώδης πυρήνας περιέχει έναν νευρικό χάρτη του 
αμφιβληστροειδή, ο οποίος χάρτης στις οπτικούς οδούς  δεν αντιπροσωπεύει σημείο προς 
σημείο τον αμφιβληστροειδή. Υπάρχει το φαινόμενο της φλοιώδους μεγέθυσνης, το οποίο 
βασίζεται στο γεγονός ότι στο κεντρικό βοθρίο υπάρχουν περισσότεροι φωτοϋποδοχείς ανά 
μονάδα επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι, το κεντρικό βοθρίο στέλνει περισσότερες πληροφορίες 
στον έξω γονατώδη πυρήνα και έπειτα στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό. Επομένως, ο μισός όγκος 
της νευρωνικής ουσίας διαδίδεται για την αντιπροσώπευση του κεντρικού βοθρίου. 
 
 
1.4.4 Οπτικός φλοιός 
Η πρωτοταγής περιοχή V1 και V2 του ινιακού φλοιού εμφανίζει υπoδιαιρέσεις, οι οποίες 
χρωματίζονται έντονα μέσω της τεχνικής του μιτοχονδριακού ενζύμου, κυττοχρωματική 
οξειδάση. H V1 αποτελείται από κουκίδες (έντονα χρωματισμένες περιοχές) οι οποίες 
σχηματίζουν ένα επαναλαμβανόμενο στικτό σχέδιο (ωχρές περιοχές) διαμέτρου 0.2mm, οι 
οποίες αποτελούν τις μεσοκηλίδες. Η V2, αποτελείται από περιοχές που σχηματίζουν παχιές και 
λεπές λωρίδες, οι οποίες χωρίζονται από αχνές μεσολωριδικές περιοχές. 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8. Αναπαράσταση έξω γονατώδους 
πυρήνα (LGN). 
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Η μικροκυτταρική-λεπτολωριδική οδός (P οδός), σχετίζεται με την αντίληψη των χρωμάτων, της 
μορφής και των σχημάτων. Η δεύτερη οδός, η μεγαλοκυτταρική-παχυλωριδική οδός (Μ οδός) 
είναι εξειδικευμένη για τον έλεγχο της κίνησης και των χωρικών σχέσεων και συμβάλει στην 
αντίληψη του βάθους. Όταν υπάρχουν βλάβες στις παραπάνω οδούς, προκαλείται επιλεκτική 
διαταραχή στην αντίληψη της κίνησης, καθώς και στη κίνηση των οφθαλμών προς κάποιο στόχο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 9. Περιοχές V1 και V2 του ινιακού φλοιού. 
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Κεφάλαιο 2. Παθοφυσιολογία αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς ορίζεται ως, ο διαχωρισμός του νευροευαίσθητου 
αμφιβληστροειδούς (neurosensory retina, NSR) από το εσωτερικό στρώμα του, το μελάχρουν 
επιθήλιο (retinal pigment epithelium, RPE) και αποτελεί μια κατάσταση επικύνδινη για την 
όραση. Μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων δεν υπάρχουν πραγματικές ανατομικές συνδέσεις 
μεταξύ των κυττάρων τους και οι δυνάμεις σύνδεσης που κρατούν σε επαφή τα στρώματα αυτά 
είναι ασθενείς, με αποτέλεσμα η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς να δημιουργήσει χώρο 
μεταξύ τους. 
 
 
2.1 Μηχανισμοί σύνδεσης του αμφιβληστροειδούς 
Σε κανονικές συνθήκες, οι δυνάμεις προσκόλλησης των στρωμάτων του νευροευαίσθητου 
αμφιβληστροειδούς και του μελάχρουν επιθηλίου χωρίζονται σε μηχανικές και μεταβολικές. Οι 
μηχανικοί παράγοντες χωρίζονται με τη σειρά τους σε αυτούς εξωτερικά και εσωτερικά του 
υποαμφιβληστροειδικού χώρου (subretinal space, SRS). 
Οι μηχανικές δυνάμεις εξωτερικά του υποαμφιβληστροειδικού χώρου περιλαμβάνουν πιέσεις 
υγρών και το υαλώδες. Υγρό εξέρχεται από τον οφθαλμό μέσω του γωνιακού δικτυωτού ηθμού 
(trabecular meshwork), όμως μια μικρή ποσότητα τείνει να εξέρχεται από το υαλώδες στο 
χοριοειδή, χάρις στις ενδοοφθάλμιες και χοριοειδικές ωσμωτικές πιέσεις. Επειδή ο 
αμφιβληστροειδής και το μελάχρουν επιθήλιο αντιστέκονται σε αυτή τη μεταφορά υγρού, το 
εξωτερικό διάνυσμα της κίνησης του υγρού τείνει να ωθεί τον αμφιβληστροειδή έναντι του 
μελάχρουν επιθηλίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό του μελάχρουν επιθηλίου, λόγω 
της αντίστασης του αμφιβληστροειδούς στην ροή. Η δομή του υαλοειδούς υγρού, λειτουργεί ως 
φραγή σε σημεία που ‘’σπάει’’ ο αμφιβληστροειδής, και έτσι προστατεύει έμμεσα από τη 
αποκόλληση και βοηθάει στη διατήρηση της πρόσφυσης μεταξύ του αμφιβληστροειδούς και του 
RPE. 
Οι μηχανικές δυνάμεις εσωτερικά του SRS περιλαμβάνουν το υλικό μήτρας μεταξύ του NSR και 
του RPE και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του RPE και των φωτοϋποδοχέων. 
Έχουν αναφερθεί τρεις μηχανισμοί με τους οποίους, οι αλληλεπιδράσεις του RPE και των 
εξωτερικών τμημάτων των φωτοϋποδοχέων συμβάλλουν στην προσκόλληση του 
αμφιβληστροειδούς. Συμπεριλαμβάνονται, η φαγωκυττάρωση, οι δυνάμεις τριβής και πιθανόν 
ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση. 
 Οι μεταβολικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσφυση του αμφιβληστροειδούς 
περιλαμβάνουν την οξυγόνωση. 
 
 
2.2 Τύποι και παθογενετικοί μηχανισμοί αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
Η αποκόλληση αμφιμβληστροειδούς εμφανίζεται όταν υπάρχει διαχωρισμός του NSR και RPE. 
Αυτό μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται η αποκόλληση, όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τη συσσώρευση υγρού στον 
υποαμφιβληστροειδικό χώρο. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι αποκόλλησης 
αμφιβληστροειδούς, η ρηγματογενής, η ελκτική, η εξιδρωματική, και συνδυασμός ελκτικής- 
ρηγματογενής. 
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2.2.1 Ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
Η συνηθέστερη περίπτωση αποκόλλησης είναι ρηγματογενής, η οποία οφείλεται σε σχίσιμο του 
αμφιβληστροειδή ή στη δημιουργία οπής. Σε αυτή την περίπτωση, το υγρό του υαλώδους 
σώματος περνά κάτω από τον αμφιβληστροειδή και τον διαχωρίζει από το μελάχρουν επιθήλιο, 
όπως μια φυσαλίδα υγρασίας μπορεί να ξεκολλήσει την ταπετσαρία από τον τοίχο. Επομένως, 
προϋπόθεση για αυτού του είδους αποκόλληση, είναι η υγροποίηση της υαλώδους γέλης και οι 
ελκτικές δυνάμεις, οι οποίες θα δημιουργίσουν ένα σχίσμα στο αμφιβληστροειδή που θα δώσει 
πρόσβαση στο υγρό αυτό να εισέλθει στον υποαμφιβληστροειδικό χώρο. Ακόμα και σχίσμα να 
υπάρχει στον αμφιβληστροειδή, αποκόλληση δεν θα πραγματοποιηθεί έαν δεν είναι μερικώς 
υγροποιημένο το υαλώδες και δεν υπάρχει η απαραίτητη έλξη. Επιπλέον, η οπίσθια αποκόλληση 
του υαλώδους σώματος (posterior vitreous detachment,PVD), είναι ικανή να παράγει όλες τις 
συνθήκες για την ρηγματογενή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Γι’ αυτό, στις περισσότερες 
περιπτώσεις ρηγματογενούς αποκόλλησης προηγείται αποκόλληση του οπίσθιου υαλώδους 
σώματος. 

 
Ανάλογα με τη θέση αυτής της παθολογίας, το RRD μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
παράγοντες. Αυτοί μπορεί να είναι είτε μυωπία, είτε σε αφάκους ή ψευδόφακους ασθενείς, είτε 
από τραυματισμό σε νέους ασθενείς. 
 
 
2.2.2 Ελκτκή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
Η απόσπαση του αμφιβληστροειδούς μέσω έλξης (Traction retinal detachment, TRD) συμβαίνει 
όταν ο αμφιβληστροειδής διαχωρίζεται από το μελάχρουν επιθήλιο με δυνάμεις έλξης χωρίς να 
να υπάρχουν οπές ή ρωγμές στον αμφιβληστροειδή. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να μεταδοθούν 
στον αμφιβληστροειδή είτε δια μέσου ελκτικών ζωνών, είτε μεμβρανών που γειτονεύουν με τον 
αμφιβληστροειδή ή μέσω υαλώδους που γεφυρώνει τον αμφιβληστροειδή με τις ζώνες έλξης ή 
καθαρά μέσω του υαλώδους όπως σε περιπτώσεις υαλοειδούς απώλειας και εγκλεισμού 
υαλοειδούς σε πληγές κατά τη διάρκεια χειρουργικών διεργασιών. Αυτός ο τύπος αποκόλλησης 
του αμφιβληστροειδούς είναι, ωστόσο, πιο συνηθισμένος στις νόσους του αμφιβληστροειδούς 
και του υαλοειδούς, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αμφιβληστροειδοπάθεια της 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, η αμφιβληστροειδοπάθεια του πρόωρου και στην υαλοειδεκτομή. 
Επίσης, μετά από διαμπερές τραύμα στον οφθαλμό, που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

Εικόνα 10. Αναπαράσταση ρηγματογενή αποκόλλησης αμφιβληστροειδή. 
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ινώδους ή ινωδο-αγγειώδους ιστού στην υαλοειδικήκοιλότητα μπορεί να οδηγήσει σε ελκτική 
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 
 

2.2.3 Συνδιασμός ελκτικής και ρηγματογενούς αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
Ο συνδυασμός των δυο τύπων αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς, ελκτικής και ρηγματογενούς 
(traction-rhegmatogenous retinal detachment, TRRD), όπως υποδηλώνει και το όνομα, είναι το 
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού σχισμής ή οπής στον αμφιβληστροειδή και έλξης. 
Το ρήγμα του αμφιβληστροειδούς, το οποίο βρίσκεται κυρίως κοντά σε έναν ινώδη ή 
ινοβλαστικό πολλαπλασιασμό, είναι συνήθως δευτερογενές της έλξης που είναι ο κύριος 
παράγοντας της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η μορφή 
αποκόλλησης, όπως και στο TRD, είναι πιο συνηθισμένη σε παραγωγικές παθήσεις  
αμφιβληστροειδoύς και υαλοειδούς. 

 
2.2.4 Εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς 
Εξιδρωματική ή ορώδης ή δευτεροπαθής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (serous retinal 
detachment, SRD) χαρακτηρίζεται από συσσώρευση υγρών στον υποαμφιβληστροειδικό χώρο, 
χωρίς να υπάρχει ρήγμα ή έλξεις στον αμφιβληστροειδή. Η πηγή του υγρού είναι τα αγγεία του 
αμφιβληστροειδούς ή του χοριοειδούς ή και των δύο. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω διαφόρων 
αγγειακών, φλεγμονωδών ή νεοπλασματικών ασθενειών του αμφιβληστροειδούς, του RPE και 
του χοριοειδούς, όπου το υγρό διαρρέει έξω από τα αγγεία και συσσωρεύεται κάτω από τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα. Όσο το μελάχρουν επιθήλιο είναι σε θέση να αντλεί το υγρό που 
διαρρέει στον χοριοειδή, δεν συσσωρεύεται υγρό στον υποαμφιβληστροειδικό χώρο και έτσι δεν 
πραγματοποιείται αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Ωστόσο, εάν το φανόμενο συνεχίζεται 
και η κανονική δραστηριότητα της αντλίας του RPE καθυστερεί ή εάν η δραστικότητα του 
μειώνεται λόγω απώλειας ή μειωμένης μεταβολικής παροχής (π.χ. ισχαιμία), τότε αρχίζει να 
συσσωρεύεται υγρό και ακολουθεί αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.  
Αυτός ο τύπος αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς μπορεί επίσης να οφείλεται στη 
συσσώρευση αίματος υπό τον αμφιβληστροειδή χιτώνα (αιμορραγική αποκόλληση του 

Εικόνα 11. Αναπαράσταση τύπων μη ρηγματογενή 
αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. 
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αμφιβληστροειδούς). Οι φλεγμονώδεις ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε SRD 
περιλαμβάνουν, την οπίσθια σκληρίτιδα, συμπαθητική οφθαλμία, ασθένεια Harada, pars planitis 
και αγγειακές ασθένειες κολλαγόνου. Οι αγγειακές παθήσεις περιλαμβάνουν κακοήθη 
υπέρταση, τοξίκια εγκυμοσύνης, απόφραξη φλεβικής φλέβας, ασθένεια Coats, αγγειακές 
παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και διάφορες μορφές χοριοειδικής νεοαγγειοποίησης, 
περιλαμβανομένης της πολυποειδούς χοριοειδικής αγγειοπάθειας. Οι όγκοι του χοριοειδούς 
που μπορεί να σχετίζονται με το SRD περιλαμβάνουν, σπήλους, μελανάμτα, αιμαγγειώματα, 
λεμφώματα και μεταστατικούς όγκους. Τέλος, εξιδρωματική αποκόλληση μπορεί να προκληθεί 
έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς και φωτοπηξία με λέιζερ. 
 
 
2.3 Θεραπευτικές μέθοδοι αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς 
Το είδος της θεραπευτικής μεθόδου που εφαρμόζεται σε ασθενείς που έχουν υποστεί 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς εξαρτάται από τον τύπο της αποκόλλησησης. Σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει ρωγμή χωρίς ή μερικής έκτασης αποκόλληση γίνεται κρυοπηξία ή φωτοπηξία 
μέσω λέιζερ, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ρηγματογενούς ή τραυματικής αποκόλλησης, 
αντιμετωπίζονται με χειρουργικές μεθόδους όπως, υαλοειδεκτομή και μοσχεύματα στον 
σκληρό. 
Όταν βρεθούν ρωγμές στον αμφιβληστροειδή, χωρίς υγρό πέριξ αυτών, τότε η προτιμότερη και 
γενικά συνιστώμενη αντιμετώπιση είναι Laser ή κρυοπηξία (Εικόνα 12). Η ενέργεια που εκπέμπει 
το laser είναι πιο ελεγχόμενη από την κρυοπηξία. Μέσω της τεχνικής αυτής (laser ή κρυοπηξία), 
εφαρμόζεται ενέργεια γύρω από τη κάθε ρωγμή στον αμφιβληστροειδή, η οποία προκαλεί ένα 
μικρό έγκαυμα τοπικά (φωτοπηξία), με σκοπό την δημιουργία συμφύσεων γύρω από τη ρωγμή 
ώστε να μην προκληθεί αποκόλληση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
εξωτερικά ιατρεία με τοπική ενστάλλαξη αναισθητικών κολλυρίων ή ένεση αναισθητικού υπό 
τον επιπεφυκότα. Οφθαλμοσκοπικά, η ανάπτυξη συμφύσεων γύρω από τη ρωγμή φαίνεται στον 
αμφιβληστροειδή υπό τη μορφή διάσπαρτης χρωστικής στίξης, που διαχωρίζεται εύκολα από τη 
χρώση του πέριξ υγιούς αμφιβληστροειδούς. Σε περιπτώσεις όμως, που η ρωγμή του 
αμφιβληστροειδούς έχει προχωρήσει και δημιουργείται αποκόλληση, τότε απαιτείται 
χειρουργική επέμβαση.  
 

 

Εικόνα 12. Περιχαράκωση των οπών ή σχισμών μέσω 
φωτοπηξίας με laser. 
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Συχνά, ως θεραπευτική μέθοδος χρησιμοποιείται αυτή των μοσχευμάτων στο σκληρό χιτώνα. Ο 
κύριος σκοπός της επέµβασης αυτής είναι να φέρει σε επαφή το χοριοειδή χιτώνα µε τον 
αποκολληµένο αµφιβληστροειδή και αυτό επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή και τη στερέωση 
εξωτερικά στο σκληρό χιτώνα µοσχευµάτων κυρίως σιλικόνης. Υπάρχουν μοσχεύματα σε 
διαφορετικά μεγέθη με διαφορετική διάμετρο από 3 χιλιοστά έως 7 χιλιοστά, τα οποία 
στερεώνονται εκεί που εσωτερικά υπάρχουν ρωγµές. Η στερέωση τους πάνω στο σκληρό πιέζει 
το σκληρό από έξω προς τα µέσα και τον κατευθύνει προς το χοριοειδή. Πολλές φορές µόνο η 
πίεση που ασκείται από έξω είναι ικανή να συµπλησιάσει το χοριοειδή και τον αµφιβληστροειδή 
στην περιοχή των ρωγµών. Άλλοτε όµως, απαιτείται να αφαιρεθεί και το υποαµφιβληστροειδικό 
υγρό που υπάρχει µεταξύ των στιβάδων του νευροεπιθηλίου και του µελάχρουν επιθηλίου. 
 

Η μέθοδος της υαλοειδεκτομής χρησιμοποιείται επίσης πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια για την 
θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδή. Κατά την υαλοειδεκτομή, μέσω 
μικροχειρουργικών εργαλείων,  αφαιρείται από το εσωτερικό του οφθαλμού το υαλοειδές και 
στην συνέχεια εγχέονται υλικά εσωτερικού επιπωματισμού, όπως ειδικά αέρια ή σιλικόνη για 
την σταθεροποίηση του αμφιβληστροειδούς.  Στη περίπτωση του αερίου, ο οφθαλμός 
απορροφάει με τη πάροδο του χρόνου αυτό το αέριο,το οποίο θα αντικατασταθεί με τον 
φυσιολογικό ορό του ασθενούς. Όταν το υλικό που εγχέεται είναι έλαιο σιλικόνης τότε, το υλικό 
αυτό δεν απορροφάται από τον ίδιο τον οφθαλμό, και έτσι απαιτείται η αφαίρεση του μέσω 
επέμβασης, έπειτα από ενα συγκεκριμένο χρονικό δράστημα. Επιπλέον, έχει ως πλεονέκτηµα ότι 
αναστέλνονται οι υφιστάµενες ασκούµενες έλξεις του υαλοειδούς στον αµφιβληστροειδή και 
χρησιμοποιείται συχνά σε παραμελημένες ή δύσκολες αποκολλήσεις. 

Εικόνα 13. Τοποθέτηση μοσχεύματος εξωτερικά του σκληρού. 
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2.4  Έλαιο σιλικόνης και φαινόμενο μόνωσης 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το έλαιο σιλικόνης (πολυδιμεθυλ-σιλοξάνη) χρησιμοποιείται στη 
υαλοειδεκτομή, ως υλικό έγχυσης, το οποίο συγκρατεί τον αμφιβληστροειδή σε επαφή με το 
μελάχρουν επιθήλιο. Πρόκειται για ένα διάφανο και παχύρευστο υλικό, το οποίο είναι 
ελαφρύτερο από το νερό και δεν διαλύεται σε αυτό.  
Κάποιες επιπλοκές που έχουν συσχετιστεί με τη χρήση του ελαίου σιλικόνης είναι  
καταρρακτογένεση, γαλακτωματοποίηση της σιλικόνης, ταινιοειδής κερατοπάθεια, γλαύκωμα, 
πρόοδος της PVR και το φαινόμενο μόνωσης (insulation effect). Στη παρούσα εργασία μελετάται 
το φαινόμενο της μόνωσης, καθώς σε παλαιότερες μελέτες παρουσιάζονται μειωμένες 
ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις που πιθανόν να οφείλονται σε αυτό το φαινόμενο, και όχι και 
κάποιο άλλο παράγοντα όπως η τοξικότητα της σιλικόνης. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14. Έγχυση αέριου ή ελαίου σιλικόνης έπειτα από 
υαλοειδεκτομή. 
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Κεφάλαιο 3. Οφθαλμική κλινική ηλεκτροδιαγνωστική 
Μέσω της οφθαλμικής κλινικής ηλεκτροδιαγνωστικής επιτυγχάνεται καταγραφή της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας από διάφορες ομάδες νευρώνων, οι οποίες συμμετέχουν στην διεκπεραίωση 
της αντίληψης της όρασης (αθροιστικές αποκρισεις νευρώνων). Ανάλογα με το είδος και την 
περιοχή από την οποία θέλουμε να πραγματοποιηθεί καταγραφή του ηλεκτρικού σήματος, 
υπάρχουν και οι αντίστοιχες τεχνικές.  
 
3.1 Ηλεκτοαμφιβληστροειδογράφημα ERG 
Η τεχνική των ERG ανακαλύφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1800 χρησιμοιποιώντας ζωικούς 
οφθαλμούς, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόστηκε σε άνθρωπο την δεκαετία του 1890. Το 
αμφιβληστροειδογράφημα μέσω του διάχυτου φωτός παρέχει πληροφορίες σε επίπεδο 
αμφιβληστροειδούς. Μετράει την ηλεκτρική δραστηριότητα των φωτοϋποδοχέων (ραβδίων και 
των κωνίων) και άλλων κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Ένας τέτοιος έλεγχος χρίζεται 
απαραίτητος για τη διάγνωση πολλών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως δυστροφία 
κωνίων, νόσος Staargardt, νόσος Leber κ.α. Τα ERG θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδιασμό 
με ένα ολοκληρωμένο κύκλο οφθαλμολογικών εξετάσεων (π.χ. οπτικά πεδία, 
φλουοροαγγειογραφία) και όποτε κρίνεται απαραίτητη. 
Οι αποκρίσεις στα ERG παράγονται από τις κινήσεις των ιόντων του αμφιβληστροειδούς λόγω 
του φωτός. Ανάλογα με το είδος των κυττάρων που πρέπει να ελεγχθεί, υπάρχουν αποκρίσεις 
που καταγράφονται είτε σε φωτοπικές (φυσιολογικές) συνθήκες είτε σε σκοτοπικές. Η 
καταγραφή των αποκρίσεων σε σκοτοπικές συνθήκες πραγματοποιούνται έπειτα από 20min 
προσαρμογής στο σκοτάδι, ενώ προτιμάται χρόνος 30-40min για μεγαλύτερη και πιο 
ολοκληρωμένη προσαρμογή των ραβδίων στο σκοτάδι. Στις φωτοπικές συνθήκες, η προσαρμογή 
πραγματοποιείται με την έκθεση του ασθενούς στο φως του περιβάλλοντος χώρου ή σε ειδικό 
θόλο και η καταγραφή των αποκρίσεων γίνεται περίπου μετά από 10min προσαρμογής. 
Παρακάτω περιγράφονται οι περαιτέρω κατηγορίες ERG, οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση 
το ερέθισμα που χρησιμοποιείται σε κάθε μια από αυτές, καθώς και από την περιοχή λήψης των 
πληροφοριών. 
 
 
3.1.1 Flash ERG 
Στη κατηγορία αυτή χρησιμοποιείται ως ερέθισμα λευκό flash μέσω ενός φωτισμένου θόλου, 
ώστε να γίνει η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των κυττάρων του 
αμφιβληστροειδούς, με εξαίρεση τα γαγγλιακά κύτταρα. Το ερέθισμα αυτό έχει μικρή χρονική 
διάρκεια, μικρότερη από 1𝑚𝑠𝑒𝑐. 
Η μορφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας που προκύπτει από τις καταγραφές αποκρίσεων flash 
ERG φαίνεται στην Eικόνα 15. Από την γραφική αυτή αναπαράσταση, αναγνωρίζονται τα κύματα 
a, b, c και ΟΡ, όπου το κάθε ένα από αυτά μας δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
επιμέρους κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. 
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Συγκεκριμένα, οι κορυφές a, b, c και ΟΡ, αποτελούν απόκριση των παρακάτω κυττάρων του 
αμφιβληστροειδούς κατά την επίδραση του ερεθίσματος flash ERG. 

 Κύμα a (a-wave): Παράγεται από το επίπεδο των φωτοϋποδοχέων (ραβδία και κωνία) 
μέσω φωτοχημικής αντίδρασης. 

 Κύμα b (b-wave): Προέρχεται από την βιοηλεκτρική δραστηριότητα των Muller και 
δίπολων κυττάρων. 

 Δυναμικά ταλαντώσεων (OP) : Προέρχονται από τα αμακρύινα και δίπολα κύτταρα και 
αναγνωρίζονται μέσα από το b-wave. 

 Κύμα c (c-wave): Οφείλεται στη δραστηριότητα του μελάχρουν επιθήλιου. 
  

 
 

Εικόνα 15. Χαρακτιριστική κυματομορφή πλάτους  flash ERG ως προς τον 
χρόνο. Διαχωρισμός κυματομορφής σε a, b, c, OP waves. 

Εικόνα 16. Σχηματική αναπαράσταση των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και η 
πληροφορία που αντανακλά το κάθε wave. 
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Για την απομόνωση της διαστηριότητας διαφόρων νευρώνων και κυττάρων που χρειάζεται να 
μελετηθούν, πραγματοποιείται τροποποίηση κάποιων παραμέτρων κατά τη διαδικασία 
καταγραφής των αποκρίσεων  flash ERG. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τις συνθήκες 
φωτισμού, την ένταση του ερεθίσματος, καθώς και την συχνότητα του. Όλες αυτές οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με το πρότυπο κλινικό πρωτόκολλο για flash ERG που 
προτάθηκε από την ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) και 
καταγράφονται: 

 Αποκρίσεις κωνίων μέσω ισχυρού flash, σε φωτοπικές συνθήκες.  

 Αποκρίσεις σε εναλλασσόμενο flash (flicker) σε φωτοπικές συνθήκες για την απομόνωση 
των κωνίων. 

 Αποκρίσεις ραβδίων μέσω χαμηλής έντασης flash σε σκοτοπικές συνθήκες. 

 Αποκρίσεις ραβδίων και κωνίων μέσω ισχυρού flash, σε σκοτοπικές συνθήκες. 
 
 

 
Εικόνα 17. Αναπαράσταση αποκρίσεων flash ERG υγειή οφθαλμού σε συνθήκες (α) 

φωτοπικές με ισχυρό flash  (b) φωτοπικές εναλλασσόμενου flash (c)σκοτοπικές μειωμένης 
έντασης flash και (d) σκοτοπικές ισχυρού flash. 

 
Για την καταγραφή των flash ERG απαιτείται μυδρίαση της κόρης του ασθενούς καθώς η 
διάμετρος της κόρης επηρεάζει το πλάτος των αποκρίσεων, όμως δεν είναι απαραίτητη η 
διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων και η αυστηρή προσήλωση. 
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3.1.2 Pattern ERG 
Τα pattern ERG καταγράφουν αποκρίσεις του αμφιβληστροειδούς με τη χρήση ερεθισμάτων σε 

μορφή σκακιέρας (checkerboarders). Μέσω αυτής της τεχνικής ERG, αντανακλάται η 

δραστηριότητα και η λειτουργία των γαγγλιακών κυττάρων και συμπεριλαμβάνει την συμβολή 

και άλλων κυττάρων του αμφιβληστροειδούς. Επίσης, επικεντρώνεται κυρίως στην λειτουργία 

της ωχράς κηλίδας (κεντρική όραση) λόγω της υψηλής πυκνότητας των φωτοϋποδοχέων και τον 

υψηλό αριθμό προβολών των γαγγλιακών κυττάρων. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διαταραχές της 

ωχράς κηλίδας και σε κάποιες νόσους των οπτικών νεύρων, ωστόσο τα pattern ERG δεν 

χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. 

Το ερέθισμα της σκακιέρας αποτελείται από λευκά και μαύρα τετράγωνα τα οποία 

εναλλάσσονται με περιοδικό ρυθμό, είτε με χαμηλή συχνότητα (transient) είτε με υψηλή 

συχνότητα (steady-state). 

 Αποκρίσεις transient pattern ERG: Η χρονική συχνότητα του ερεθίσματος είναι χαμηλή 

(≤3Hz). Η κυματομορφή αυτής της απόκρισης χαρακτηρίζεται από μικρή αρνητική 

κορυφή στα 35𝑚𝑠𝑒𝑐 (N35), κατόπιν μια μεγαλύτερη θετική κορυφή στα 50𝑚𝑠𝑒𝑐 (P50) 

και τέλος μια αρνητική στα 95𝑚𝑠𝑒𝑐 (N95). 

 Αποκρίσεις steady-state pattern ERG: Η χρονική συχνότητα του ερεθίσματος είναι υψηλή 

(≥5Hz). Στη περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση μετασχηματισμού Fourier για τον 

υπολογισμό του εύρους απόκρισης. 

Στα pattern ERG έχουμε πολύ πιο χαμηλό εύρος σε σύγκριση με τα flash ERG. Δεν απαιτείται 

μυδρίαση της κόρης κατά την καταγραφή των αποκρίσεων, όμως είναι πολύ σημαντική η 

προσήλωση του ασθενούς και η διόρθωση οπτικών σφαλμάτων. Η τεχνική αυτή έχει 

χρησιμοποιηθεί σε διαταραχές της ωχράς κηλίδας και σε κάποιες νόσους των οπτικών 

νεύρων, ωστόσο τα pattern ERG δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. Όπως και σε άλλου 

είδους ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις, τα pattern ERG είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιύνται σε συνδιασμό ένος πλήρους οφθαλμολογικού ελέγχου.  

Εικόνα 18. Απεικόνιση κυματομορφών αποκρίσεων  transient (αριστερά) και steady-state 
(δεξιά) pattern ERG. 



30 
 

 

3.1.3 Multifocal ERG (mERG) 
Το εστιακό ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (focal ERG) χρησιμοποιεί φως, το οποίο 
εστιάζεται και προκαλεί τοπικά αποκρίσεις ERG, κυρίως για την αξιολόγηση της ωχράς κηλίδας. 
Το πολυεστιακό ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (multifocal ERG) μετράει τοπογραφικά την 
λειτουργία  του αμφιβληστροειδούς, προβάλοντας έναν χάρτη οπτικού πεδίου με μαθηματικά 
υπολογισμένα σήματα ERG, που έχουν καταγραφεί κατά τόπους. Oι παραπάνω τεχνικές, 
αναπτύχθηκαν για την ανίχνευση τοπικών δυσλειτουργιών του αμφιβληστροειδούς. 
Το ερέθισμα που χρησιμοποείται στη τεχνική mERG είναι ένα μοτίβο εξαγωνικής μορφής, όπου 
το μέγεθος του κάθε εξαγώνου κλιμακώνεται ώστε να παράγονται ίσες αποκρίσεις ERG από τον 
αμφιβληστροειδή. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των αποκρίσεων κάθε εξάγωνο αλλάζει 
από λευκό σε μαύρο ή το αντίστροφο μέσω μιας προκαθορισμένης ψευδό-τυχαίας σειράς (m-
sequence), όπου υπάρχει 50% πιθανότητα κάθε φορά να φωτιστεί ένα εξάγωνο. 
 

 
Το mERG εξελίχθηκε διότι διαδοχικές καταγραφές από πολλές περιοχές του αμφιβληστροειδούς, 
γίνονται πολύ πιο αργά μέσω των παραδοσιακών εστιακών ΕRG. Αποτελεί ένα χρήσιμο κλινικό 
εργαλείο για την τοπογραφική αξιολόγηση της φωτοπικής λειτουργίας του αμφιβληστροειδή, 
όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η λειτουργία του 
αμφιβληστροειδούς σε σκοτοπικές συνθήκες, καθώς και να γίνει η λήψη ποιοτικών καταγραφών 
σε ασθενείς με χαμηλή όπτική οξύτητα και κακή προσήλωση. Μέσω της καθοδήγησης του 
πρότυπου mERG που προτάθηκε από το ISCEV, το mERG μπορεί να παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες τοπογραφικά του αμφιβληστροειδούς, σε όσους ασθενείς κρίνεται χρήσιμο. 

 

Εικόνα 19. Μοτίβο ερεθίσματος εξαγωνικής μορφής 
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Εικόνα 20. Αποτελέσματα που προκύπτουν από φυσιολογικό οφθαλμό μέσω multifocal ERG. 

 
 
3.2 Οπτικά προκλητά δυναμικά VEP 
Σε αντίθεση με τα ERG και τα διάφορα είδη των ERG τα οποία μετρούν τις δραστηριότητες του 
αμφιβληστροειδούς ή τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, τα οπτικά προκλητά 
δυναμικά VEP είναι η μόνη ηλεκτροφυσιολογική διαδικασία που αξιολογεί τη δραστηριότητα  
του οπτικού φλοιού. Τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα (EEG)  του εγκεφάλου που προκαλούνται 
από οπτικά ερεθίσματα καταγράφονται με δερματικά ηλεκτρόδια, τα οποία τοποθετούνται στο 
οπίσθιο μέρος του τριχωτού της κεφαλής, στην ινιακή περιοχή και παρέχουν ένα κλινικό μέτρο 
της λειτουργίας της οπτικής οδού. Στην κλινική, συνήθως χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 
ελλειμάτων της οπτικής οδού σε ασθενείς που δεν  εμφανίζουν αντικειμενικές ενδείξεις 
οφθαλμικής δυσλειτουργίας, δηλαδή ανεξήγητη απώλεια όρασης. Για παράδειγμα, η 
χρησιμότητα των VEP στον εντοπισμό δυσλειτουργιών της οπτικής οδού σε ασθενείς με 
σκλήρυνση κατά πλάκας έχει καταδειχθεί. Μια εξασθενημένη VEP μπορεί να παραχθεί από μια 
μη ορθή λειτουργία οπουδήποτε κατά μήκος της οπτικής οδού, συμπεριλαμβανομένου του 
αμφιβληστροειδή, του οπτικού νεύρου και του εγκεφάλου. Ως εκ τούτου, μια εξασθενημένη VEP 
είναι ανατομικά μη-ειδική, εκτός εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια λεπτομερή 
οφθαλμολογική εξέταση και άλλες κλινικές λεπτομέρειες όπως τα οπτικά πεδία, ERG και 
νευροαπεικόνιση. Συνεπώς, VEP δεν θα πρέπει να γίνεται στη θέση μιας ολοκληρωμένης 
οφθαλμολογικής εξέτασης ή νευροαπεικόνισης.  
Στη κλινική πράξη τα VEPς βασίζονται στη δραστηριότητα που καταγράφεται από το κεντρικό 
οπτικό πεδίο, καθώς η τοπογραφική αναπαράσταση του οπτικού πεδίου στον ραβδωτό φλοιό 
δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Το κεντρικό βοθρίο ή η κεντρική όραση αντιπροσωπεύεται 
δυσανάλογα από μια μεγάλη φλοιώδη περιοχή που καταλαμβάνει το οπίσθιο τμήμα του 
ραβδωτού φλοιού, κοντά στο τριχωτό της κεφαλής, όπου τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια 
καταγραφής VEP.  
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Αυτή η δυσανάλογη αντιπροσώπευση της κεντρικής όρασης αντανακλά την υψηλή πυκνότητα 
των φωτοϋποδοχέων και τον υψηλό αριθμό των προβολών των γαγγλιακών κυττάρων του 
αμφιβληστροειδούς από το κεντρικό βοθρίο. Τουλάχιστον το 50% των νευρώνων του ταινιωτού 
φλοιού έχουν δεκτικά πεδία 10ο κεντρικά του οπτικού πεδίου. Αντιθέτως, ο περιφερειακός 
αμφιβληστροειδής έχει χαμηλότερη πυκνότητα γαγγλιακών κυττάρων, με κάθε τέτοιο κύτταρο 
να δέχεται συγκλίνοντα σήματα από διάφορους φωτοϋποδοχείς. Το περιφερικό οπτικό πεδίο 
αντιπροσωπεύεται από μικρότερη φλοιώδη περιοχή που βρίσκεται πιο μπροστά στον φλοιό του 
ραβδωτού σώματος. Αυτή η περιοχή του φλοιού βρίσκεται μακριά από τα ηλεκτρόδια του 
τριχωτού της κεφαλής και έχει περιορισμένη κλινική συμβολή στα VEPs. 
Ο οπτικός φλοιός ανταποκρίνεται σε μια ευρεία ποικιλία διαφορετικών οπτικών ερεθισμάτων. 
Για να καταγραφεί η VEP, ο φλοιός χρειάζεται να διεγερθεί όσο το δυνατόν εντονότερα. Από 
έρευνα σε ζώα, είναι γνωστό ότι οι νευρώνες στον φλοιό, σε αντίθεση με φωτοϋποδοχείς, δεν 
ενεργοποιούνται έντονα από ερεθίσματα που είναι ομοιογενή ως προς το  χώρο (και το χρόνο). 
Όμως, για να παραχθεί μία ισχυρή απόκριση, το ερέθισμα πρέπει να είναι δομημένο είτε σε χώρο 
ή χρόνο ή και τα δύο. Τα πιο κοινά ερεθίσματα για ΟΠΔ είναι οι σύντομες λάμψεις ή αλλιώς η 
εμφάνιση ή την αντιστροφή του οπτικού μοτίβου. Επιπλέον, νεότερες μεθόδοι στοχεύουν στη 
διερεύνηση αντιδράσεων του εγκεφάλου που στοχεύουν το χρώμα, τη κίνηση ή το βάθος και 
έτσι απαιτούνται ειδικοί τύποι ερεθισμάτων.  Υπάρχουν τρεις πρότυποι έλεγχοι οπτικών 
προκλητών δυναμικών VEPs: 

 pattern reversal VEP 

 pattern onset/offset VEP 

 flash VEP 

 άλλες τεχνικές VEP 
 
Τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω ελέγχους πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη κλινική, σε 
μορφή παροδικών αποκρίσεων (transient VEP responses). Transient VEP αποκρίσεις 
προκαλούνται όταν ο ρυθμός προβολής των ερεθισμάτων είναι τόσο αργός, ώστε να επιτρέπεται 
στον εγκέφαλο να επιστρέφει σε κατάσταση ηρεμίας μεταξύ των ερεθισμάτων. Αντίθετα, 
αποκρίσεις σε σταθερή κατάσταση (steady-state VEPs responses), προκαλούνται όταν ο ρυθμός 
προβολής των ερεθισμάτων είναι τόσο γρήγορος ώστε να μην προλαβαίνει ο εγκέφαλος να 
φτάνει σε κατάσταση ηρεμίας μεταξύ των ερεθισμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο ρυθμός 

Εικόνα 21.Οπτική παρουσίαση ταινιωτού φλοιού. 
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διέγερσης είναι μικρότερος από 5Hz, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση κυματομορφής VEP με 
συγκεκριμένο εύρος σε πλάτος και χρόνο. Οι steady-state αποκρίσεις χρησιμοποιούνται σε 
εξειδικευμένες τεχνικές, καθώς προκύπτουν στοιχεία από αποκρίσεις υψηλότερων αποκρίσεων. 
 
 
3.2.1 Pattern reversal VEP 
Τα οπτικά προκλητά δυναμικά αναστροφής μοτίβου (pattern reversal VEP), επιτυγχάνονται με τη 
χρήση ενός ερεθίσματος υπό μορφή σκακιέρας ασπρόμαυρων εναλλασσόμενων τεταραγώνων, 
με κανονική συχνότητα φάσης. Πρόκειται για κλινική μελέτη επιλογής, καθώς προκαλείται 
σχετικά σταθερή και έντονη αντίδραση από τον οπτικό φλοιό. Ο συγκεκριμένος έλεγχος παρέχει 
επαναληψιμότητα σε ένα άτομο, αλλά και μικρή μεταβλητότητα στη κυματομορφή και την 
κορυφή ως προς το χρόνο, μεταξύ φυσιολογικών ατόμων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
απαιτείται σταθερή προσήλωση και διόρθωση κοντά στην οπτική οξύτητα. 
 

 

Ο ασπρόμαυρος πίνακας αποτελείται από ίσο αριθμό και μέγεθος άσπρων και μαύρων 

τετραγώνων. Ένα σημείο προσήλωσης βρίσκεται στο κέντρο του πίνακα. Η φωτεινότητα των 

λευκών τετραγώνων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 𝑐𝑑/𝑚2 με αντίθεση τουλάχιστον 75% 

σε σύγκριση με τα μαύρα τετράγωνα. Το ερέθισμα ορίζεται από την οπτική γωνία που 

σχηματίζεται από τη πλευρά ενός τετραγώνου σε μοίρες (˚) ή σε λεπτά του τόξου (arcmin) και 

τον οφθαλμό. Μια μοίρα ισοδυναμεί με εξήντα λεπτά του τόξου (1˚ = 60𝑎𝑟𝑐𝑚𝑖𝑛). Τα δύο 

πρότυπα μεγέθη τετραγώνων που χρησιμοποιούνται είναι 1˚ ± 20 και 0,25˚ ± 20% ανά πλευρά. 

Επιπλέον, το συνολικό μέγεθος του ερεθίσματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 15˚ στη 

κοντινότερη απόσταση από τον οφθαλμό. Η συνολική μέση φωτεινότητα του ερεθίσματος 

πρέπει να είναι ομοιόμορφη και σταθερή κατά την αναστροφή της σκακιέρας. Η φωτεινότητα 

του χώρου, στον οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, είναι στο ίδιο επίπεδο με το φωτισμό που 

παράγεται από το ερέθισμα προς την θέση του ασθενούς. Ο ρυθμός αναστροφής πρέπει να είναι 

μεταξύ 1 και 4 αναστροφών ανά δευτερόλεπτο (𝑠𝑒𝑐), που ισοδυναμεί σε συχνότητα  φάσης 0.5 −

2𝐻𝑧. 

Εικόνα 22. Απεικόνηση ερεθίσματος pattern reversal VEP 
και το ηλεκτρικό σήμα που προκύπτει. 
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Η κυματομορφή των pattern reversal VEPs αποτελείται από μια σειρά αρνητικών (N) και θετικών 

(P) συνιστωσών που χαρακτηρίζονται κατά προσέγγιση από τον χρόνο απόκρισης. Οι κορυφές 

που αναγνωρίζονται είναι οι Ν75, Ρ100 και Ν135. Το εύρος της Ρ100 μετράτεται από την 

προηγούμενη αρνητική κορυφή (Ν75) έως την θετική κορυφή (Ρ100). Ο χρόνος απόκρισης 

ορίζεται ως, ο χρόνος από την έναρξη του ερεθίσματος έως την το μέγιστο σημείο των παραπάνω 

κορυφών. Η κορυφή Ρ100 έχει χρόνο απόκρισης κοντά στα 100𝑚𝑠𝑒𝑐 σε φυσιολογικά άτομο, 

όμως η τιμής εξαρτάται από το μέγεθος και τη φωτεινότητα του ερεθίσματος. 

 

3.2.2 Pattern Onset/Offset VEP 
Στη τεχνική των onset/offset pattern στα οπτικά προκλητά δυναμικά, το μοτίβο της σκακιέρας 
εμφανίζεται (onset) και εξαφανίζεται (offset) απότομα, εμφανίζοντας ένα γκρίζο διάχυτο φόντο 
(backround). Η μέση φωτεινότητα αυτού του διάχυτου υποβάθρου και της σκακιέρας πρέπει να 
είναι ίδια με τη φωτεινότητα κατά την μετάβαση από το ερέθισμα του μοτίβου σε διάχυτα κενή 
οθόνη, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Η διάρκεια εμφάνισης του μοτίβου  πρέπει 
να είναι 200 𝑚𝑠 διαχωρισμένη με διάχυτο φόντο 400 𝑚𝑠.Σύμφωνα με το πρώτυπο ISCEV, η 
απόκριση onset/offset είναι ο η απόκριση όταν εμφανίζεται το μοτίβο της σκακιέρας. Το μέγεθος 
των στοιχείων του ερεθίσματος που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι 1˚ και 0,25˚ ανά πλευρα 
των τετραγώνων.  
 

 
 
Η κυματομορφή που προκύπτει από την τεχνική αυτή, αποτελείται από μια σειρά θετικών και 
αρνητικών συνιστωσών, οι οποίες αναγνωρίζονται κατά σειρά ως C1, C2, C3. Η χρονική απόκριση  
που παίρνει προσεγγιστικά η κάθε μία αντίστοιχα, είναι περίπου 75𝑚𝑠𝑒𝑐, 125𝑚𝑠𝑒𝑐, 150𝑚𝑠𝑒𝑐 
όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Το εύρος της απόκρισης υπολογίζεται από την 
προηγούμενη κορυφή έως την κορυφή της συνιστώσας, ενώ ο χρόνος απόκρισης από την αρχή 
της έναρξη προβολής του ερεθίσματος έως την εκάστοτε συνιστώσα. 
Οι αποκρίσεις των pattern onset/offset VEPs παρουσιάζουν περισσότερες διακυμάνσεις από τα 
pattern reversal VEPs, όμως επηρεάζονται λιγότερο από κακή προσήλωση ή οφθαλμικές 

Εικόνα 23. Ερέθισμα Onset/Offset στα VEP και το 
ηλεκτρικό σήμα που προκύπτει 
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κινήσεις. Για τον λόγο αυτό προτιμώνται για την αξιολόγηση της δονητικής οπτικής οξύτητας σε 
παιδιά και σε ασθενείς με νυσταγμό. 
 

 
 
 
3.2.3 Flash VEP 
Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου αυτή των pettern VEPs δυσκολεύεται να 
καταγράψει ηλεκτροεγκεφαλική δραστηριότητα, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε ασθενείς που 
δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να συνεργαστούν, είτε σε οπτικούς παράγοντες όπως 
αδιαφανή μέσα. Τα flash VEPs έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις αποκρίσεις μεταξύ των ασθενών 
σε σύγκριση με τα pettern VEPs, όμως μεταξύ των δύο οφθαλμών οι αποκρίσεις έχουν αρκετά 
κοντινές τιμές. 

Εικόνα 24. Χαρακτηριστική κυματομορφή πλάτους απόκρισης pattern 
Onset/Offset VEP συναρτήσει του χρόνου 

Εικόνα 25. Καταγραφή ηλεκτρικής δραστηριότητας flash VEP 
οπτικού πεδίου≥20 ˚. 
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Τα flash VEPs πραγματοποιούνται με τη χρήση ένος ερεθίσματος σε μορφή απότομης λάμψης 
(flash) οπτικού πεδίου τουλάχιστον 20˚, σε αμυδρά φωτισμένο χώρο. Η δύναμη του φωτεινού 
ερεθίσματος θα πρέπει να είναι περίπου 3𝑐𝑑·𝑠/𝑚2, και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας 
οθόνης που αναβοσβήνει, ενός στροβοσκοπικού φωτός ή το πιο σύνηθες, με ένα θόλο (ganz- 
feld) μπροστά από τη θέση του ασθενούς. Ο ρυθμός προβολής του flash πρέπει να είναι περίπου 
1 ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή   ̴1𝐻𝑧. 
Η κυματομορφή στην τεχνική flash VEP αποτελείται από μια σειρά αρνητικών (Ν) και θετικών (Ρ) 
κορυφών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 26. Η πρώτη κορυφή που ανιχνεύεται μετά τη προβολή 
του ερεθίσματος, αναγνωρίζεται περίπου στα 30𝑚𝑠𝑒𝑐. Η πιο σημαντική απόκριση είναι η Ρ2, της 
οποίας το εύρος υπολογίζεται από την προηγούμενη αρνητική κορυφή Ν2 έως την κορυφή της 
Ρ2, ενώ ο χρόνος απόκρισης είναι ο χρόνος από την έναρξη του ερεθίσματος έως τον χρόνο που 
αντιστοιχεί στην Ρ2 και αναγνωρίζεται σε τιμές κοντά στα 100 − 120𝑚𝑠𝑒𝑐 σε φυσιολογικά 
άτομα. Γι’αυτο το λόγο η Ρ2 μετονομάστηκε σε Ρ100. 
 
 
 

 
 
Τέλος, στη τεχνική αυτή υπάρχει μια ισχυρή εξάρτηση του εύρους και του χρόνου αποκρίσεων 
με την ηλικία των ασθενών, κάτι που δεν συμβαίνει με τα pattern VEPs. Αυτό μπορεί να 
δημιουργεί κάποιες διαφοροποιήσεις στη μορφή της κυματοσυνάρτησης. 
 
 
3.2.4 Άλλες τεχνικές VEPs 
Υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να καταγράψουν αποκρίσεις οπτικών 
προκλητών δυναμικών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση άλλου τύπου ερεθισμάτων, όπως 
ερεθίσματα χρώματος, κίνησης και μεταβαλλόμενης χρονικής και χωρικής συχνότητας. Η χρήση 
τέτοιων τεχνικών εφαρμόζεται για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων νευρικών υποσυστημάτων 
και την ανίχνευση βλαβών στο οπτικό πεδίο. Τα αποτελέσματα τέτοιων καταγραφών απαιτούν 
διαφορετικό τρόπο ανάλυσης. 
 

Εικόνα 26. Χαρακτηριστική κυματομορφή πλάτους απόκρισης  flash VEP 
συνάρτηση του χρόνου. 
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3.3 Σκοπός της μελέτης 
Στη παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν καταγραφές ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων flash 
ERG και flash VEP πριν και 2-3 εβδομάδες μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης από 9 
ασθενείς (ηλικίας 48-79 ετών) με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Σκοπός ήταν, να γίνει 
έλεγχος της υπόθεσης ότι το έλαιο σιλικόνης προκαλεί τοπικά φαινόμενα μόνωσης (insulation 
effect) στους φωτούποδοχείς και σε άλλα κύτταρα του αμφιβληστροειδή, μειώνοντας τις 
αποκρίσεις τους χωρίς να επηρεάζεται η ακέραια λειτουργία τους και η όραση του 
εξαταζόμενου. Γι’αυτο το λόγο, έγινε σύγκριση του πλάτους αποκρίσεων  flash ERG σε φωτοπικές 
και σκοτοπικές συνθήκες, καθώς και σύγκριση του πλάτους και χρόνου αποκρίσεων flash VEP, 
πριν και και μετά την αφαίρεση της σιλικόνης σε φωτοπικές συνθήκες. Οι συσχετίσεις 
πραγματοποιήθηκαν τόσο για την ομάδα των υπο μελέτη οφθαλμών (study) όσο και για την 
ομάδα ελέγχου (control). 
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Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία  
Για την παρούσα μελέτη, έγινε αξιολόγηση ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων flash ERG και flash 
VEP σε 9 ασθενείς πριν και μετά (  2̴-3 εβδομάδες) την αφαίρεση ελαίου σιλικόνης, το οποίο είχε 
τοποθετηθεί στον οφθαλμό έπειτα από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Εκτός από τις 
καταγραφές τιμών για τον υπο μελέτη οφθαλμό (study eye), πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους 
ασθενείς καταγραφές και του υγιή οφθαλμού πριν και μετά την αφαίρεση, ως μέτρο σύγκρισης 
και επαναληψιμότητας (control eye). Ο μέσος όρος ηλικάς των ασθενών ήταν 63.56±11.65ετών 
και συμπεριλήφθησαν ασθενείς που δεν είχαν διαφοροποιήσεις σε διαθλαστικά και οπτικά 
σφάλματα πριν και μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης (π.χ. αφαίρεση καταρράκτη). 
 

Ασθενής Ηλικία 
(έτη) 

Φύλο  Study 
οφθαλμός 

Control 
οφθαλμός 

1 56 M ΔΟ ΑΟ 
2 71 M ΑΟ ΔΟ 
3 69 M ΔΟ ΑΟ 
4 48 M ΔΟ ΑΟ 
5 79 F ΔΟ ΑΟ 
6 51 M ΔΟ ΑΟ 
7 54 M ΑΟ ΔΟ 
8 66 M ΔΟ ΑΟ 
9 78 Μ ΔΟ ΑΟ 

 

Πίνακας 1. Στοιχεία εξεταζόμενων που έλαβαν μέρος στη μελέτη. 
 
Παρακάτω περιγράφεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, ο τρόπος προετοιμασίας των 
ασθενών πριν τη κάθε μέτρηση, καθώς και η ακριβής διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
καταγραφή των μετρήσεων σε κάθε τεχνική. 
 
 
4.1. Τεχνολογικός εξοπλισμός κλινικής ηλεκτροδιαγνωστικής 
Και για τις δύο τεχνικές οφθαλμικής κλινικής ηλεκτροδιαγνωστικής που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, flash ERG και flash VEP, ο τεχνολογικός εξοπλισμός για 
την καταγραφή των αποκρίσεων ήταν κοινός, με κάποιες διαφοροποιήσεις στην κάθε μια, οι 
οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. 
Οι καταγραφές αυτές έλαβαν χώρα στο Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και 
Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) και ο βασικός εξοπλισμός αποτελείται από: 

 Κάρτα γραφικών υψηλής τεχνολογίας (VSG 2/5 , CRS) 

 Ενισxυτή (VSG 2/5 , CRS) 

 Μονάδα χρονισμού (micro 1401 CED) 

 Ηλεκτρόδια αναφοράς 

 Ηλεκτρόδια καταγραφής 

 Θόλος Ganzfeld 
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Επίσης, για την καταγραφή καλύτερου και πιο ποιοτικού σήματος, χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα 
ηλεκτρόδια δέρματος, ειδική πάστα Ten20 Conductive πρίν την εφαρμογή τους. 
Όλες οι συνθήκες και καταγραφές των ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων διαμορφώθηκαν 
σύμφωνα με  τα πρότυπα της Διεθνούς Εταιρείας Κλινικής Ηλεκτροδιαγνωστικής της Όρασης 
(ISCEV). 
 
 
 
4.2 Προετοιμασία εξεταζόμενων 
Σε όλες τις τεχνικές που χρησημοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε μυδρίαση και των δυο οφθαλμών πριν την διαδικασία λήψης των μετρήσεων. 
Αυτό πραγματοποιήθηκε με την συνδιαστική χρήση οφθαλμικών σταγόνων Tropixal 0.5% και 
Phenylephrine Hydrochloride 5%. Έπειτα από αναμονή περίπου 20𝑚𝑖𝑛𝑠 η διαδικασία της 
μυδρίασης είχε ολοκληρωθεί και σε κάθε ασθενή πραγματοποιήθηκε καταγραφή της διαμέτρου 
της κόρης. 
 

Ασθενής 

Διάμετρος κόρης (mm) 

control eye study eye 

Pre Post Pre Post 
1 8 8 8 7 
2 8 9 8 9 
3 7 7.5 8 6 
4 7 6 5 5 
5 9 9 9 9 
6 7.5 8 8 7.5 
7 10 9.5 8 8 
8 8.5 8 6.5 6 
9 7 7.5 7 7.5 

Πίνακας 2. Καταγραφή διαμέτρου κόρης μετά την μυδρίαση και των δυο οφθαλμών. 

Εικόνα 27. Τεχνολογικός εξοπλισμός που 
χρησιμοποιήθηκε για καταγραφές flash ERG και flash VEP. 
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4.2.1 Προετοιμασία  για την καταγραφή flash VEP 
Όλα τα ηλεκτρόδια που χρησιοποιήθηκαν για την καταγραφή των οπτικών προκλητών 
δυναμικών ήταν δέρματος και χρυσά. Για την τοποθέτηση τους, προηγήθηκε καθαρισμός σε 
εκείνη τη περιοχή δέρματος του μετώπου, καθώς και επίστρωση των ηλεκτροδίων στα σημεία 
επαφής με την ειδική πάστα (Ten20 conductive) για την εξασφάλιση καλύτερου και πιο σταθερού 
σήματος.  
 

 
 
Ανάλογα με τη περίμετρο του κρανίου, τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference 
electrode) σε απόσταση από το ρινικό οστό ίση με το 30% της περιμέτρου, στη θέση Fz (Eικόνα 
28), ενώ σε απόσταση από το ινίο ίση με το 10% της περιμέτρου τοποθετείται το ηλεκτρόδιο 
καταγραφής (active electrode), στη θέση Oz. Επιπλέον, τοποθετείται ένα τρίτο ηλεκτρόδιο στο 
μέτωπο ως γείωση, σε απόσταση από το ρινικό οστό περίπου 10% της περιμέτρου, θέση Fpz. 
Τέλος, για την καταγραφή των αποκρίσεων και στους δυο οφθαλμούς έγινε χρήση 
οφθαλμοκάλυπτρου (i-patch) στο ένα μάτι κάθε φορά, καθώς η καταγραφή δεν 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα και για τους δύο οφθαλμούς, αλλά μεμονωμένα το κάθε ένα. 
 
 
4.2.2 Προετοιμασία των flash ERG 
Σε αντίθεση με την τεχνική των flash VEP, για την καταγραφή των flash ERG εφαρμόστηκαν δυο 
τύποι ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια δέρματος που αναφέρθηκαν παραπάνω ως ηλεκτρόδια 
αναφοράς και ηλεκτρόδια καταγραφής. Ως ηλεκτρόδια καταγραφής μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: 

 Φακός επαφής 

 Conjuctival loop  

 DTL αγώγιμες ίνες 

 Δέρματος/επαφής 
 

Εικόνα 28. Θέσης τοποθέτησης ηλεκτροδίων αναφοράς (Fz), καταγραφής (Pz) και 
γείωσης (Fpz). 
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Για τη καταγραφή καλύτερης ποιότητας σήμα, προτείνονται ηλεκτρόδια που έρχονται σε επαφή 
με τον κερατοειδή ή τον επιπεφυκότα. Στη παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρόδια από 
DTL αγώγιμες ίνες, τα οποία δεν απαιτούν αναισθησία πριν την εφαρμογή τους καθώς είναι 
ανώδυνα, είναι μιας χρήσεως και δίνουν ισχυρό σήμα λόγω της επαφής τους με τον κερατοειδή. 

 
Έπειτα από τον καθαρισμό και την εφαρμογή των ηλεκτροδίων δέρματος κροταφικά ως 
αναφορά, τοποθετήθηκαν στους δύο οφθαλμούς με προσοχή τα ηλεκτρόδια DTL και ένα 
επιπλέον ηλεκτροδιο στο αυτί ως γείωση. 
 

 
 
4.3 Παράμετροι ερεθίσματος στην κλινική ηλεκτροδιαγνωστική 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, για τις δυο τεχνικές χρησιμοποιήθηκε κοινός τεχνολογικός 
εξοπλισμός και ως ερέθισμα διάχυτο φως (flash). Στη κάθε περίπτωση  όμως, η μορφή του flash, 
ο χρόνος προβολής του και η συχνότητα του διαφέρουν. Γι’αυτό το λόγο, εφαρμόζονται 
διαφορετικές παράμετροι σε κάθε τεχνική, οι οποίοι ορίζονται στη συνέχεια. 
 
 
4.3.1 Παράμετροι ερεθίσματος flash VEP 
Σύμφωνα με το πρότυπο κλινικό πρωτόκολλο για flash VEP που προτάθηκε από την ISCEV 
(International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) και μέσω του προγράμματος 
TOMEYBASE (PRIMUS), ορίστηκαν όλες οι παράμετροι του ερεθίσματος. Το flash με πεδίο 20˚ 
επιτεύχθηκε με τη χρήση του θόλου (ganzfeld) σε αμυδρά φωτεισμένο χώρο. Η δύναμη του 
φωτεινού ερεθίσματος εφαρμόστηκε στις 3𝑐𝑑·𝑠/𝑚2 ενώ η συχνότητα προβολής του 
ερεθέσματος στα 2𝐻𝑧. 
 

Εικόνα 29.Ηλεκτρόδιο καταγραφής DTL αγώγιμων ινών. 

Εικόνα 30. Τοποθέτηση ηλεκτοδίων καταγραφής DTL (αριστερά), αναφοράς και 
γείωσης (δεξιά). 
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4.3.2 Παράμετροι ερεθίσματος flash ERG 
Ομοίως, όπως και στα flash VEP ο καθορισμός των παραμέτρων του ερεθίσματος μέσω του 
προγράμματος TOMEYBASE, πραγματοποιήθε σύμφωνα με το ISCEV. Στη συγκεκριμένη τεχνική, 
η καταγραφή των αποκρίσεων του αμφιβληστροειδούς πραγματοποιήθηκε υπο τέσσερις 
διαφορετικές συνθήκες. Οι δυο από αυτές έλαβαν χώρα σε φωτοπικές συνθήκες και οι 
υπόλοιπες σε σκοτοπικές.  
Για τις αποκρίσεις των κωνίων, εφαρμόστηκε ισχυρό flash στις 2𝑐𝑑·𝑠/𝑚2 με φωτεινότητα χώρου 
στις 25𝑐𝑑/𝑚2. Η συχνότητα προβολής του ερεθίσματος ορίστηκε στο 1𝐻𝑧. Επιπλέον, για την 
απομόνωση των αποκρίσεων των κωνίων, χρησιμοποιήθηκε ξανά σε φωτοπικές συνθήκες 
εναλλασσόμενο flash (flicker) με τις ίδιες παραμέτρους αλλάζοντας την συχνότητα εμφάνισης 
του flash στα 30𝐻𝑧. 
Για την αξιολόγιση των αποκρίσεων των ραβδίων εφαρμόστηκε σε σκοτοπικές συνθήκες 
(0𝑐𝑑/𝑚2) flash χαμηλής έντασης. Αυτό επιτεύχθηκε ορίζοντας τη δύναμη του flash, μέσω του 
προγράμματος, στις 2𝑐𝑑·𝑠/𝑚2 και κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ενός μπλέ φίλτρου, όπου μειώνει 
τη τιμή αυτή στο 0.01𝑐𝑑·𝑠/𝑚2. Η συχνότητα εμφάνισης του ερεθίσματος ορίστηκε στα 0.3𝐻𝑧. 
Για την ταυτόχρονη καταγραφή των αποκρίσεων ραβδίων και κωνίων, εφαρμόστηκε σε 
σκοτοπικές συνθήκες ισχυρό flash στις 2𝑐𝑑·𝑠/𝑚2 και συχνότητα ομοίως, στα 0.3𝐻𝑧. 
 
 
4.4 Διαδικασία καταγραφής αποτελεσμάτων 
Έπειτα από την προετοιμασία των ασθενών και τον καθορισμό των παραμέτρων στις τεχνικές 
των flash VEP και flash ERG, ακολούθησε η καταγραφή των αποκρίσεων.  
Πρώτα έγινε η λήψη μετρήσεων των flash VEP, καθώς πραγματοποιήθηκε μόνο σε φωτοπικές 
συνθήκες. Όπως ήδη  αναφέρθηκε, η μέτρηση των δυο οφθαλμών δεν έγινε ταυτόχρονα αλλά 
μεμονωμένα στο κάθε μάτι, χρησιμοποιώντας οφθαλμοκάλυπτρο κάθε φορά στον έναν 
οφθαλμό . Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μετρήσων με αυτή τη τεχνική, ο ασθενής 
έμεινε για μερικά λεπτά στο χώρο εξέτασης, ώστε οι οφθαλμοί να επανέλθουν από το ερέθισμα 
flash. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος των μετρήσεων μέσω της τεχνικής 
flash ERG. Στην τεχνική αυτή, η λήψη των μετρήσεων έγινε ταυτόχρονα και για τους δυο 
οφθαλμούς και προηγήθηκε η καταγραφή αποκρίσεων σε φωτοπικές συνθήκες. Τέλος, η 
καταγραφή των αποκρίσεων σε σκοτοπικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε έπειτα από 20𝑚𝑖𝑛 
προσαρμογής στο σκοτάδι, ώστε να επιτευχθεί η ενεργοποίση των ραβδίων. 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα 
Έπειτα από τη καταγραφή των αποκρίσεων flash ERG και flash VEP και στους δυο οφθαλμούς του 
κάθε ασθενούς, πραγματοποιήθηκε ανάλυση μέσω του προγράμματος EXCEL for Windows 
καθώς και στατιστική ανάλυση μέσω του πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS 23 for Windows. 
Σκοπός είναι, η σύγκριση των αποκρίσεων flash ERG και flash VEP πριν και μετά την αφαίρεση 
του ελαίου σιλικόνης από τον υπο μελέτη οφθαλμό και συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ 
αυτού και του control οφθαλμού. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις καταγραφές flash 
ERG κατά μέσο όρο, και για τους 9 ασθενείς που συμμετείχαν στην μελέτη, παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 
Σε  φωτοπικές συνθήκες έντονου flash (photopic flash) πριν την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης, 
παρατηρείται μειωμένο πλάτος απόκρισης για τον υπό μελέτη οφθαλμό, καθώς η μέση τιμή του 
πλάτους απόκρισης flash ERG είναι 24.38 ± 8.27𝜇𝑉, ενώ μετά από την αφαιρέση της σιλικόνης 
το πλάτος παίρνει την τιμή 52.18 ± 8.27μV . Αντίστοιχα, στο control οφθαλμό φαίνεται να μην 
υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, καθώς στη πρώτη μέτρηση η μέση τιμή του πλάτους είναι 
100.13 ± 12.42𝜇𝑉 και στη δεύτερη 103.57 ± 12.42𝜇𝑉. 

 

  

 

 

Estimates 

Dependent Variable:   ERG_photopic 

eye time Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

control eye pre 100.134 12.416 73.814 126.453 

post 103.566 12.416 77.246 129.886 

study eye pre 24.380 8.269 6.850 41.909 

post 52.188 8.269 34.658 69.717 

 

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

0 100 200

A
m

p
lit

u
d

e(
μ

V
)

Time(msec)

flash ERG_photopic flash_control eye

control pre

control post

-50

-30

-10

10

30

50

70

90

110

0 50 100 150 200

A
m

p
lit

u
d

e(
μ

V
)

Time(msec)

flash ERG_photopic flash_study 
eye study pre

study post

Εικόνα 31. Διαγράμματα πλάτους αποκρίσεων  flash ERG σε φωτοπικές συνθήκες 
συνάρτηση του χρόνου για το control eye (αριστερά) και το study eye (δεξιά) πριν και μετά 

την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης. 
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Προχωρώντας στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και πραγματοποιώντας έλεγχο Two-

Way ANOVA παρατηρούμε ότι στο control οφθαλμό ,όπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο μετρήσεων (𝑝 = 0.847 > 0.05). Αντίθετα, η 

συσχέτιση των υπο μελέτη οφθαλμών δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά πριν 

και μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης (𝑝 = 0.030 < 0.05).  

 

 
 

 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   ERG_photopic 

eye (I) time 

(J) 

time 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 

eye 

pre post -3.432 17.558 .847 -40.654 33.790 

post pre 3.432 17.558 .847 -33.790 40.654 

study eye pre post -27.808* 11.694 .030 -52.599 -3.018 

post pre 27.808* 11.694 .030 3.018 52.599 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Εικόνα 32. Διαγράμματα box plot πλάτους αποκρίσεων flash ERG  σε φωτοπικές συνθήκες για 
control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable:   ERG_photopic   

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control eye Contrast 53.007 1 53.007 .038 .847 .002 

Error 22197.168 16 1387.323    

study eye Contrast 3479.861 1 3479.861 5.655 .030 .261 

Error 9846.167 16 615.385    

The F tests the effect of time. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated 

marginal means. 

 
 
Στη συνέχεια μελετάται το πως μεταβάλλεται το πλάτος των αποκρίσεων flash ERG μεταξύ των 
δυο οφθαλμών, control και study. Συγκρίνοντας το ratio των δυο οφθαλμών, όπου: 
 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑏 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡  (𝜇𝑉) 

𝑏 𝑤𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒(𝜇𝑉)
 

 
Όπως φαίνεται και από το αντίστοιχο box plot (Εικόνα 33), η μεταβολή στο πλάτος των 
αποκρίσεων για τα υπο μελέτη μάτια είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη των control. 
Παρατηρώντας και τα αποτελέσματα που έδωσε ο έλεγχος One-Way ANOVA, υπάρχουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταβολές των δυο οφθαλμών (𝑝 = 0.03) με τη μέση τιμή 
του ratio για το control οφθαλμό να είναι 1.06 ± 0.44 ενώ για το study 2.81 ± 1.41. 
 

Εικόνα 33. Διάγραμμα box plot του ratio των αποκρίσεων flash ERG σε 
φωτοπικές συνθήκες για control και study eye. 
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ANOVA 

ERG_photopic_ratio 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.803 1 13.803 12.591 .003 

Within Groups 17.539 16 1.096   

Total 31.342 17    

 
 
Στη περίπτωση του εναλλασσόμενου flash σε φωτοπικές συνθήκες, η μεταβολή στο πλάτος των 
αποκρίσεων φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνα 34). 
 

  
Εικόνα 34. Διαγράμματα πλάτους αποκρίσεων εναλλασσόμενου  flash ERG σε φωτοπικές συνθήκες 

συνάρτηση του χρόνου για το control eye (αριστερά) και το study eye (δεξιά) πριν και μετά την 
αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης. 
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Descriptives 

ERG_photopic_ratio 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 1.0568 .44383 .14794 .7156 1.3979 .65 2.13  

study 9 2.8081 1.41260 .47087 1.7223 3.8939 1.21 5.08  

Total 18 1.9324 1.35781 .32004 1.2572 2.6077 .65 5.08  

Model Fixed Effects   1.04700 .24678 1.4093 2.4556    

Random Effects    .87568 -9.1941 13.0590   1.41183 
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Η μέση τιμή του πλάτους απόκρισης εναλλασσόμενου flash ERG για την ομάδα ελέγχου είναι 
91.37 ± 21.07𝜇𝑉 στη πρώτη μέτρηση και 84.99 ± 34.54𝜇𝑉 στη δεύτερη, ενώ για την ομάδα των 
υπό μελέτη οφθαλμών είναι  24.48 ± 21.78𝜇𝑉 και 40.62 ± 20.93𝜇𝑉 αντίστοιχα. 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   ERG_flicker 

eye time Mean Std. Deviation N 

control eye pre 91.3771 21.07503 9 

post 84.9882 34.54278 9 

Total 88.1827 27.95223 18 

study eye pre 24.4815 21.78197 9 

post 40.6222 20.93433 9 

Total 32.5518 22.32639 18 

 
 
 

 
 

 

Εικόνα 35. Διαγράμματα box plot πλάτους αποκρίσεων εναλλασσόμενου flash ERG  σε φωτοπικές 
συνθήκες για control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης. 

 
 
Έπειτα από τον έλεγχο Two-Way ANOVA, φαίνεται να μην υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές πριν και μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης και στους δυο οφθαλμούς. Για το 
control eye 𝑝 = 0.642 και για το study eye 𝑝 = 0.129.  
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   ERG_flicker 

eye (I) time 

(J) 

time 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 

eye 

pre post 6.389 13.488 .642 -22.205 34.982 

post pre -6.389 13.488 .642 -34.982 22.205 

study eye pre post -16.141 10.070 .129 -37.489 5.207 

post pre 16.141 10.070 .129 -5.207 37.489 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:   ERG_flicker   

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control eye Contrast 183.677 1 183.677 .224 .642 .014 

Error 13098.882 16 818.680    

study eye Contrast 1172.344 1 1172.344 2.569 .129 .138 

Error 7301.605 16 456.350    

The F tests the effect of time. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated 

marginal means. 

 

 
Συγκρίνοντας όμως το πως μεταβάλλεται το πλάτος των αποκρίσεων μεταξύ των δυο οφθαλμών 
(Εικόνα 36), φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των ratio τιμών.  
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της σύγκρισης του ratio για τους δυο οφθαλμούς, από 

τον έλεγχο One Way ANOVA, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, με 

την μέση τιμή του ratio για το control eye να είναι 0.93 ± 0.29 και για το study eye 2.91 ±
2.49. 

 

Descriptives 

ERG_flicker_ratio 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 .9263 .29568 .09856 .6991 1.1536 .49 1.29  

study 9 2.9139 2.48879 .82960 1.0009 4.8270 .70 7.23  

Total 18 1.9201 2.00043 .47151 .9254 2.9149 .49 7.23  

Model Fixed Effects   1.77221 .41771 1.0346 2.8057    

Random Effects    .99381 -10.7074 14.5476   1.62633 

Εικόνα 36. Διάγραμμα box plot του ratio των αποκρίσεων 
εναλλασσόμενου  flash ERG σε φωτοπικές συνθήκες για control 

και study eye. 
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ANOVA 

ERG_flicker_ratio 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17.778 1 17.778 5.660 .030 

Within Groups 50.252 16 3.141   

Total 68.030 17    

 
 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα από μειωμένης έντασης flash ERG αποκρίσεις 
(dim), σε σκοτοπικές συνθήκες (Εικόνα 38). Η μέση τιμή του πλάτους απόκρισης dim flash ERG 
για το control eye στη πρώτη μέτρηση είναι 226.21 ± 109.55𝜇𝑉 και 223.21 ± 66.75𝜇𝑉 στη 
δεύτερη. Για το study eye πριν την αφαίρεση της σιλικόνης το αντίστοιχο πλάτος έχει τη τιμή 
69.61 ± 52.18𝜇𝑉 και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης η τιμή μεταβάλλεται σε 99.42 ± 48.17𝜇𝑉. 

 
 

  
Εικόνα 37. Διαγράμματα πλάτους αποκρίσεων μειωμένης έντασης  flash ERG σε σκοτοπικές 

συνθήκες συνάρτηση του χρόνου για το control eye (αριστερά) και το study eye (δεξιά) πριν και 
μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης. 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   ERG_dim 

eye time Mean Std. Deviation N 

control eye pre 226.2098 109.55473 9 

post 223.3616 66.75064 9 

Total 224.7857 88.01724 18 

study eye pre 69.6076 52.18204 9 

post 99.4194 48.17004 9 

Total 84.5135 51.07428 18 
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Κάνοντας τις συσχετίσεις στα πλάτη των αποκρίσεων με μειωμένο flash ERG σε σκοτοπικές 
συνθήκες, πριν και μετά, καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
σε κανένα από τους δυο οφθλμούς, αφού για την ομάδα ελέγχου 𝑝 = 0.948 και για την ομάδα 
του υπο μελέτη οφθαλμού 𝑝 = 0.226. 

 
 

 

Εικόνα 38. Διαγράμματα box plot πλάτους αποκρίσεων μειωμένης έντασης  flash ERG  σε σκοτοπικές συνθήκες 
για control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης. 

 

 

 

 

 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   ERG_dim 

eye (I) time (J) time 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 

eye 

pre post 2.848 42.763 .948 -87.805 93.501 

post pre -2.848 42.763 .948 -93.501 87.805 

study eye pre post -29.812 23.672 .226 -79.994 20.371 

post pre 29.812 23.672 .226 -20.371 79.994 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable:   ERG_dim   

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control eye Contrast 36.507 1 36.507 .004 .948 .000 

Error 131663.090 16 8228.943    

study eye Contrast 3999.349 1 3999.349 1.586 .226 .090 

Error 40346.544 16 2521.659    

The F tests the effect of time. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons among the estimated 

marginal means. 

 
 
 
Στη συνέχεια όμως, αφού συγκρίναμε το πως μεταβάλλεται το ratio μεταξύ των δυο οφθαλμών, 
προκύπτει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (𝑝 = 0.38), με τη μέση τιμή του ratio 
στο control eye να είναι 1.13 ± 0.58 και στο study eye 1.82 ± 0.71. 

 
 

 

Εικόνα 39. Διάγραμμα box plot του ratio των αποκρίσεων μειωμένης έντασης 
flash ERG σε σκοτοπικές συνθήκες για control και study eye. 
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Επομένως, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη μεταβολή του πλάτους 

απόκρισης των dim flash ERG μεταξύ των δυο οφθαλμών.  

 

Στη περίπτωση που η λήψη των αποκρίσεων πραγματοποιήθηκε σε σκοτοπικές συνθήκες με 
ισχυρό flash (Εικόνα 40), παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση του πλάτους μετά την αφαίρεση του 
ελαίου σιλικόνης (Εικόνα 41). Συγκεκριμένα, για το control eye το μέσο πλάτος απόκρισης πριν 
είναι 231.22 ± 65.93𝜇𝑉 και μετά 257.98 ± 83.19𝜇𝑉 , ενώ για το study eye είναι 53.94 ±
43.79𝜇𝑉 και 199.16 ± 98.32𝜇𝑉 αντίστοιχα. 
 

Descriptives 

ERG_dim_ratio 

 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 1.1272 .57809 .19270 .6828 1.5715 .58 2.55  

study 9 1.8184 .71195 .23732 1.2711 2.3657 .44 2.72  

Total 18 1.4728 .72268 .17034 1.1134 1.8322 .44 2.72  

Model Fixed Effects   .64849 .15285 1.1488 1.7968    

Random Effects    .34561 -2.9186 5.8642   .19216 

ANOVA 

ERG_dim_ratio 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.150 1 2.150 5.113 .038 

Within Groups 6.729 16 .421   

Total 8.879 17    
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Εικόνα 40. Διαγράμματα πλάτους αποκρίσεων έντονου flash ERG σε σκοτοπικές συνθήκες 
συνάρτηση του χρόνου για το control eye (αριστερά) και το study eye (δεξιά) πριν και μετά την 

αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης. 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   ERG_scotopic 

eye time Mean Std. Deviation N 

control eye pre 231.2240 65.93049 9 

post 257.9854 83.19284 9 

Total 244.6047 74.10875 18 

study eye pre 53.9457 43.79059 9 

post 199.1605 98.31739 9 

Total 126.5531 105.03904 18 

 
 
Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα box plot και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την αφαίρεση τη σιλικόνης στον υπο 
μελέτη οφθαλμό, ενώ στον άλλο οφθαλμό δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
Προκύπτει ότι για το study eye p=0.001 ενώ για το control eye p=0.460.  
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Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   ERG_scotopic 

eye (I) time 

(J) 

time 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval 

for Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 

eye 

pre post -26.761 35.383 .460 -101.771 48.248 

post pre 26.761 35.383 .460 -48.248 101.771 

study eye pre post -145.215* 35.876 .001 -221.269 -69.161 

post pre 145.215* 35.876 .001 69.161 221.269 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:   ERG_scotopic 

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control 

eye 

Contrast 3222.774 1 3222.774 .572 .460 .035 

Error 90143.030 16 5633.939    

study 

eye 

Contrast 94892.990 1 94892.990 16.384 .001 .506 

Error 92671.403 16 5791.963    

 

 
Εικόνα 41. Διαγράμματα box plot πλάτους αποκρίσεων μειωμένης έντασης  flash ERG  σε 
σκοτοπικές συνθήκες για control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης. 
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Από τη σύγκριση των μεταβολών ratio του πλάτους των αποκρίσεων flash ERG σε σκοτοπικές 
συνθήκες μεταξύ των δυο οφθαλμών, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το p 
value σε αυτή τη περίπτωση προκύπτει ότι είναι p=0.005. Η μέση τιμή του ratio για το control 
οφθαλμό είναι 1.23 ± 0.63 και για το study οφθαλμό 5.68 ± 4.09. 
 

 

 

Descriptives 

ERG_scotopicflash_ratio 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 1.2319 .63534 .21178 .7435 1.7202 .44 2.39  

study 9 5.6785 4.08965 1.36322 2.5349 8.8220 1.12 11.61  

Total 18 3.4552 3.64616 .85941 1.6420 5.2684 .44 11.61  

Model Fixed Effects   2.92651 .68978 1.9929 4.9174    

Random Effects    2.22330 -24.7946 31.7049   8.93454 

 

 
 
 

Εικόνα 41. Διάγραμμα box plot του ratio των αποκρίσεων  flash ERG σε 
σκοτοπικές συνθήκες για control και study eye 
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ANOVA 

ERG_scotopicflash_ratio 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 88.975 1 88.975 10.389 .005 

Within Groups 137.031 16 8.564   

Total 226.006 17    

 

 
 

Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις καταγραφές των flash VEP σε  
φωτοπικές συνθήκες (Εικόνα 42) για control και study eye, πριν και μετά την αφαίρεση του 
ελαίου σιλικόνης.  
 

  
Εικόνα 42. Διαγράμματα πλάτους αποκρίσεων flash VEP σε  φωτοπικές συνθήκες 

συνάρτηση του χρόνου για το control eye (αριστερά) και το study eye (δεξιά) πριν και μετά 
την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης. 

 
 
Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα, το πλάτος αλλά και ο χρόνος απόκρισης έχουν 
μεταβληθεί ελάχιστα και για τους δυο οφθαλμούς. Η μέση τιμή του πλάτους απόκρισης flash VEP 
για το control eye στη πρώτη μέτρηση είναι 14.59 ± 6.91𝜇𝑉  και στη δεύτερη 14.46 ± 5.94𝜇𝑉  
ενώ για το study eye είναι 17.24 ± 10.17𝜇𝑉 και 17.15 ± 9.53𝜇𝑉 αντίστοιχα. Στη περίπτωση του 
χρόνου απόκρισης flash VEP η μέση τιμή πριν είναι 108.89 ± 9.52𝑠𝑒𝑐 και 109.56 ± 10.52𝑠𝑒𝑐 
μετά για το control eye, και για το study eye είναι 112.11 ± 10.68𝑠𝑒𝑐 και 112.89 ± 9.43𝑠𝑒𝑐 
αντίστοιχα. 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   VEP_amplitude   

eye time Mean Std. Deviation N 

control eye pre 14.5933 6.91349 9 

post 14.4578 5.94187 9 

Total 14.5256 6.25394 18 

study eye pre 17.2422 10.17125 9 

post 17.1556 9.53247 9 

Total 17.1989 9.56283 18 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   VEP_latency   

eye time Mean Std. Deviation N 

control eye pre 108.89 9.519 9 

post 109.56 10.525 9 

Total 109.22 9.741 18 

study eye pre 112.11 10.682 9 

post 112.89 9.427 9 

Total 112.50 9.781 18 

 
 

Παρακάτω, φαίνονται τα box plot για τον κάθε οφθαλμό ως προς το πλάτος αλλά και ως προς το 
χρόνο απόκρισης των flash VEP. 
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Εικόνα 43. Διαγράμματα box plot πλάτους αποκρίσεων  flash VEP  σε φωτοπικές συνθήκες για 

control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης 
 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   VEP_amplitude 

eye (I) time (J) time 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower Bound Upper Bound 

control eye pre post .136 3.039 .965 -6.306 6.577 

post pre -.136 3.039 .965 -6.577 6.306 

study eye pre post .087 4.647 .985 -9.764 9.937 

post pre -.087 4.647 .985 -9.937 9.764 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable:   VEP_amplitude 

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control 

eye 

Contrast .083 1 .083 .002 .965 .000 

Error 664.817 16 41.551    

study 

eye 

Contrast .034 1 .034 .000 .985 .000 

Error 1554.578 16 97.161    

The F tests the effect of time. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons among the 

estimated marginal means. 
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Όπως επιβεβαιώνεται και από τον στατιστικό έλεγχο, και στους δυο οφθαλμούς δεν υπάρχουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στο πλάτος απόκρισης flash VEP πριν και μετά την αφαίρεση 
της σιλικόνης. Η τιμή για το control eye είναι p=0.965, ενώ για το study eye είναι 0.985. Ως προς 
το χρόνο απόκρισης, ομοίως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές, εφόσον p=0.890 
για το control eye και p=0.872 για το study eye. 
 

  

Εικόνα 44. Διαγράμματα box plot χρόνου αποκρίσεων  flash VEP  σε φωτοπικές συνθήκες για 
control και study eye πριν και μετά τη αφαίρεση της σιλικόνης. 

 
 
 
 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable:   VEP_latency 

eye (I) time (J) time 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

control eye pre post -.667 4.730 .890 -10.695 9.361 

post pre .667 4.730 .890 -9.361 10.695 

study eye pre post -.778 4.749 .872 -10.845 9.290 

post pre .778 4.749 .872 -9.290 10.845 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable:   VEP_latency   

eye Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

control 

eye 

Contrast 2.000 1 2.000 .020 .890 .001 

Error 1611.111 16 100.694    

study 

eye 

Contrast 2.722 1 2.722 .027 .872 .002 

Error 1623.778 16 101.486    

The F tests the effect of time. This test is based on the linearly independent pairwise comparisons among the 

estimated marginal means. 

 

Ακολουθεί η σύγκριση της μεταβολής ratio του πλάτους αποκρίσης flash VEP μεταξύ των δυο 
οφθαλμών, καθώς και σύγκριση της διαφοράς difference του χρόνου απόκρισης. Η διαφορά του 
χρόνου απόκρισης flash VEP προκύπτει από την σχέση: 
 

 
Difference=(Latency𝑝𝑜𝑠𝑡 − Latency𝑝𝑟𝑒) sec 

 
 
 

 

  
Εικόνα 45. Διαγράμματα box plot του ratio (αριστερά)  και difference (δεξιά) των αποκρίσεων  flash 

ERG σε φωτοπικές συνθήκες για control και study eye. 
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Η μέση τιμή της μεταβολής του πλάτους, που δίνεται από το ratio είναι 1.02 ± 0.25 για το control 
eye και 1.18 ± 0.65  για το study eye. H μέση τιμή της μεταβολής του χρόνου που δίνεται από το 
difference, και είναι 3.11 ± 4.14𝑠𝑒𝑐 για το control eye και 3.89 ± 3.86𝑠𝑒𝑐 για το study eye. 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives 

VEP_ratio 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 1.0256 .24633 .08211 .8362 1.2149 .67 1.49  

study 9 1.1822 .65084 .21695 .6819 1.6825 .35 2.33  

Total 18 1.1039 .48414 .11411 .8631 1.3446 .35 2.33  

Model Fixed Effects   .49207 .11598 .8580 1.3498    

Random Effects    .11598a -.3698a 2.5776a   -.01463 

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure. 

Descriptives 

VEP_difference 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

control 9 3.11 4.137 1.379 -.07 6.29 0 12  

study 9 3.89 3.855 1.285 .93 6.85 0 13  

Total 18 3.50 3.899 .919 1.56 5.44 0 13  

Model Fixed 

Effects 

  3.998 .942 1.50 5.50    

Random 

Effects 

   .942a -8.47a 15.47a   -1.474 

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure. 
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ANOVA 

VEP_ratio 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

.110 1 .110 .456 .509 

Within Groups 3.874 16 .242   

Total 3.985 17    

 
 

ANOVA 

VEP_difference 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.722 1 2.722 .170 .685 

Within Groups 255.778 16 15.986   

Total 258.500 17    

 
 

Επομένως, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ratio και το difference μεταξύ 

των δυο οφθαλμών. Για το ratio 𝑝 = 0.509 ενώ για το difference 𝑝 = 0.658. 
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Κεφάλαιο 6. Συζήτηση 
Το έλαιο σιλικόνης χρησιμοποιείται στη υαλοειδεκτομή, ως υλικό έγχυσης, το οποίο συγκρατεί 
τον αμφιβληστροειδή σε επαφή με το μελάχρουν επιθήλιο και συνήθως χρησιμοποιείται σε 
δύσκολες αποκολλήσεις. Όπως έχει παρατηρήθεί και σε παλαιότερες μελέτες, το έλαιο σιλικόνης 
δημιουργεί ένα φαινόμενο μόνωσης (insulation effect) στις αποκρίσεις flash ERG. Στη παρούσα 
εργασία μελετήθηκε το φαινόμενο αυτό και φαίνεται να επιβεβαιώνεται συμφωνα με τα 
παραπάνω αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, τα πλάτη των αποκρίσεων flash ERG σε φωτοπικές 
συνθήκες, κατά μέσο όρο και για τους 9 ασθενείς που μετρήθηκαν, πριν και μετά την αφαίρεση 
της σιλικόνης, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους υπο μελέτη οφθαλμούς 
(p=0.03). Στη σύγκριση της μεταβολής (ratio)  του πλάτους μεταξύ των δυο οφθαλμών και πάλι 
προκύπτει ότι οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές (p=0.003). Το πλάτος των αποκρίσεων 
εναλλασσόμενου flash ERG για το study eye, δείχνει να  μην έχει στατιστικά σημαντικές διαφορές  
πριν και μετά την αφαίρεση της σιλικόνης (p=0.129). Όμως, συγκρίνοντας τo ratio μεταξύ του 
control και study eye, φαίνεται η μεταβολή του study eye να είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή 
του control και προκύπτει ότι μεταξύ αυτων των δυο μεταβολών υπάρχουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (p=0.03). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των αποκρίσεων 
flash ERG σε σκοτοπικές συνθήκες. Στη περίπτωση των αποκρίσεων flash ERG μειωμένης 
έντασης, η στατιστική ανάλυση δείχνει να μην υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές  
(p=0.226) στο πλάτος πριν και μετά την αφαίρεση της σιλικόνης για τον υπο μελέτη οφθαλμό. 
Στη σύγκριση της μεταβολής του πλάτους μεταξύ των οφθλμών υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές (p=0.038). Παρατηρώντας όμως τα αποτελέσματα των αποκρίσεων έντονου flash ERG 
σε σκοτοπικές συνθήκες, διαπιστώνουμε ότι η μεταβολή στο πλάτος μετά την αφαίρεση της 
σιλικόνης στο study eye είναι αρκετά μεγάλη και από το p value που προκύπτει από τη συγκρίση 
του πλάτους πριν και μετά, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
(p=0.001). Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από την σύγκριση του ratio (p=0.005) μεταξύ των δυο 
οφθαλμών . Τέλος, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες συγκρίσεις για τις αποκρίσεις flash VEP, 
όμως στη τεχνική αυτή συγκρίθηκαν εκτός από τα πλάτη και οι χρόνοι των αποκρίσεων. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο υπο μελέτη οφθαλμός δεν παρουσιάζει ουσιαστικές αλλαγές μετά την 
αφαίρεση της σιλικόνης. Η σύγκριση του πλάτους και του χρόνου απόκρισης flash VEP, σύμφωνα 
με τη στατιστική ανάλυση, δεν προυσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές (p=0.985 και p=0.872 
αντίστοιχα). Ως προς τη μεταβολή του πλάτους μεταξύ των δυο οφθαλμών συγκρίθηκε το ratio 
(p=0.509), ενώ για το χρόνο συγκρίθηκε η διαφορά (difference) μεταξύ των δυο οφθαλμών 
(p=0.685), που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
Επομένως, μέσω αυτής της μελέτης, αποδεικνύεται ότι η τεχνική των flash VEP δεν επηρεάζεται 
από οπτικά μέσα όπως το έλαιο σιλικόνης και μέσω αυτής της τεχνικής επιβεβαιώνεται ότι η 
μείωση των αποκρίσεων flash ERG δεν οφείλεται σε τοξικότητα της σιλικόνης, αλλά στο 
φαινόμενο μόνωσης που δημιουργεί η σιλικόνη. ΄Ετσι, με την ταυτόχρονη καταγραφή των flash 
VEP δημιουργείται συμπληρωματική πληροφορία, η οποία επιβεβαιώνει  την ορθή λειτουργία 
των υποδοχέων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τεχνική των  flash ERG δεν αποτελεί κατάλληλη 
μέθοδο για τον έλεγχο λειτουργικότητας του αμφιβληστροειδούς. 
Κάποιες μελλοντικές εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα 
εργασία είναι η επανάληψη των αποκρίσεων flash ERG και flash VEP των ίδιων ασθενών έπειτα 
από ένα χρονικό διάστημα, περίπου 6 μηνων, ώστε να γίνει έλεγχος στο πως και αν αλλάζουν οι 
αποκρίσεις. Επίσης, μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση την παθολογία του 
οφθαλμού (ψευδόφακοι, άφακοι) και του αξονικού μήκους (διαθλαστικά σφάλματα). Τέλος, 
μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια μελέτη σχετικά με την τοξικότητα της σιλικόνης, σε ασθενείς 
που έχουν το έλαιο σιλικόνης στον οφθαλμό για περισσότερο από ένα χρόνο 
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