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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο ανθρώπινος οφθαλµός διαθέτει ένα οπτικό σύστηµα λειτουργία του οποίου 

είναι ο σχηµατισµός ενός ευκρινούς ειδώλου στον αµφιβληστροειδή. Η 

πλέον συνηθισµένη ατέλεια του οπτικού συστήµατος είναι η ασυµβατότητα 

της συνολικής διοπτρικής του ισχύος µε το αξονικό µήκος του οφθαλµού, µε 

επακόλουθο το σχηµατισµό του ειδώλου είτε πριν (µυωπία) είτε µετά τον 

αµφιβληστροειδή (υπερµετρωπία). Το οπτικό αυτό σφάλµα, µπορεί να 

διορθωθεί µε τη χρήση σφαιρικών φακών, θετικών ή αρνητικών κατά 

περίπτωση. Ήδη από το έτος 1291 αναγνωρίστηκε η δυνατότητα χρήσης 

θετικών σφαιρικών φακών σαν βοήθηµα για κοντινή όραση και ανάγνωση. Η 

χρήση αρνητικών σφαιρικών φακών για τη διόρθωση της µυωπίας 

αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα γράµµα του Ardouino da Baesse προς τον 

Piero di Cosimo το έτος 1451.  

 Αστιγµατισµός στον ανθρώπινο οφθαλµό είναι η κατάσταση εκείνη στην 

οποία διαφορετικοί µεσηµβρινοί έχουν διαφορετική διαθλαστική ισχύ. Σε 

αυτήν την περίπτωση η όραση δεν µπορεί να βελτιστοποιηθεί απλά µε τη 

χρήση σφαιρικών φακών. Ο Young το 1801 ήταν ο πρώτος που περιέγραψε 

τον αστιγµατισµό του δικού του οφθαλµού και ο Airy το 1827 ο πρώτος που 

σχεδίασε και κατασκεύασε έναν κυλινδρικό φακό για τη διόρθωση του 

αστιγµατισµού.   

  Η διαθλαστική χειρουργική χρησιµοποιήθηκε αρχικά για τη διόρθωση 

της µυωπίας της υπερµετρωπίας και του αστιγµατισµού µέσω αντίστοιχης 

αλλαγής του σχήµατος της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή.   

 Παράλληλα µε την πρόοδο της διαθλαστικής χειρουργικής την τελευταία 

δεκαετία, αναγνωρίστηκε ο ρόλος των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης στην 

ποιότητα του σχηµατιζόµενου στον αµφιβληστροειδή ειδώλου. Η ανάπτυξη 

συσκευών και αλγορίθµων για τη µέτρηση των οπτικών εκτροπών στον 

ανθρώπινο οφθαλµό, αρχικά βοήθησε στην κατανόηση των µηχανισµών µε 

τους οποίους η διαθλαστική χειρουργική εισάγει νέες εκτροπές στο οπτικό 

σύστηµα του οφθαλµού και στη συνέχεια δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για 

την ελαχιστοποίησή τους. Σήµερα, εξατοµικευµένες φωτοεκτοµές της 
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επιφάνειας του κερατοειδή καθοδηγούµενες από συστήµατα µέτρησης των 

συνολικών οπτικών εκτροπών υπόσχονται διόρθωση ακόµη και των 

φυσιολογικά παρατηρούµενων εκτροπών µε αποτέλεσµα η ποιότητα του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου να περιορίζεται µόνο από την περίθλαση 

ακόµη και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. 

  Παράλληλα µε την οµάδα των ανθρώπων που έχουν υγιείς 

οφθαλµούς και που πρόκειται να αποκτήσουν υπερ-φυσιολογική όραση όταν 

η σχετική τεχνολογία αποκτήσει ευρεία χρήση (εφόσον βέβαια το επιθυµούν) 

υπάρχει µία οµάδα ασθενών οι οποίοι πάσχουν από ιδιαίτερα υψηλές οπτικές 

εκτροπές οι οποίες πηγάζουν από γεωµετρικές ανωµαλίες της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδή σαν συνέπεια δυστροφιών, τραυµατισµών, 

µετεγχειρητικών επιπλοκών και χηµικών ή θερµικών εγκαυµάτων. 

∆υστυχώς, οι ασθενείς της οµάδας αυτής είναι πολύ δύσκολο (αν όχι 

ανέφικτο) να επωφεληθούν από τις κατευθυνόµενες κερατεκτοµές για την 

αποκατάσταση της όρασής τους λόγω προβληµάτων που σχετίζονται µε τη 

µέτρηση των εκτροπών καθεαυτή αλλά και µε την ακριβή επικέντρωση της 

κερατεκτοµής στην επιφάνεια του κερατοειδή µε τρόπο που αυτή να 

εξουδετερώνει τις οπτικές εκτροπές (βλ. §2.5).  

 

 Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, πριν ακόµη την 

ανάπτυξη των συστηµάτων κατευθυνόµενων κερατεκτοµών, έχει προταθεί η 

χρήση “µίας κατάλληλης ουσίας” η οποία τοποθετούµενη στην επιφάνεια 

του κερατοειδή θα κάλυπτε τις γεωµετρικές ανωµαλίες του προσωρινά, 

δηµιουργώντας ένα εκµαγείο, του οποίου η εξωτερική επιφάνεια θα ήταν 

λεία και οµοιογενής. Στη συνέχεια ένα Excimer laser θα ακτινοβολούσε 

οµογενώς την επιφάνεια προκειµένου να αφαιρέσει τόσο τη στρώση της 

ουσίας όσο και τις γεωµετρικές ανωµαλίες του κερατοειδή, αναπαράγοντας 

τελικά την ελεύθερη (λεία) επιφάνεια της ουσίας στην επιφάνεια του 

κερατοειδή (βλ. §3.2 και §3.3). Σαν βασική ιδιότητα αυτής της ουσίας 

προσδιορίστηκε η ισότητα του ρυθµού φωτοαποδόµησής της (ablation rate) 

µε αυτόν του κερατοειδή. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης από το 1994 υπάρχει 

διαθέσιµη µία τέτοια ουσία η οποία είναι µια υδρογέλη κολλαγόνου και η 
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οποία µπορούσε να µορφοποιηθεί σε λεπτές στρώσεις στην επιφάνεια του 

κερατοειδή µε τη βοήθεια ενός σκληρού φακού επαφής. Αµέσως µετά την 

πραγµατοποίηση αυτού του βήµατος, (της παρασκευής µιας τέτοιας ουσίας) 

προέκυψε ένα σύνολο από ερωτήµατα τα οποία σχετίζονται µε τον τρόπο 

χρήσης της και κυρίως µε τη µέθοδο παρασκευής µίας κατάλληλης λεπτής 

στρώσης στην επιφάνεια του κερατοειδή (σχήµατα φακών, πάχος στρώσης, 

ανοχές στην τοποθέτηση, µηχανισµός επικέντρωσης κλπ).  

 Η εργασία που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή, αντιπροσωπεύει 

τη µελέτη των παραµέτρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της λύσης 

του προβλήµατος, µέσω της διευθέτησης όλων των “λεπτοµερειών” όπως 

αυτές είναι πλέον ορατές από το νέο τεχνολογικό επίπεδο στο οποίο µόλις 

φτάσαµε.  

 Συχνά οι “λεπτοµέρειες” που προηγουµένως έδειχναν τετριµµένες, 

αποδεικνύονται στην πράξη πολύ πιο πολύπλοκες από ότι στην αρχή είχαµε 

φανταστεί.  

Ηράκλειο, Μάιος 2003 

Χ.Γ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.   Εισαγωγή 

1.1. Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού. 

1.2.  Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο.  

1.3.  Τοπογραφία του κερατοειδή. 

1.4.  Οπτικές εκτροπές σαν αποτέλεσµα ανωµαλιών της επιφάνειας του 

κερατοειδή. 

1.5  Μέτρηση των συνολικών εκτροπών του οφθαλµού.  

 

2.   Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας του Excimer laser (193 nm) µε 

τον κερατοειδή.  

2.1.  Ο µηχανισµός της εκρηκτικής φωτοαποδόµησης. 

2.2.  Ρυθµός φωτοαποδόµησης. 

2.3. Παράλληλες δράσεις κατά την φωτοαποδόµηση.  

2.3.1. Θερµική δράση. 

2.3.2. ∆ευτερογενής ακτινοβολία. 

2.3.3. Ακουστικά κύµατα. 

2.4. Φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή 

2.4.1.  Επιφανειακή φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή - PRΚ 

2.4.2.  LASIK 

2.4.3. Epi-LASIK. 

2.5. Κατευθυνόµενες κερατεκτοµές. 

 

3.   Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή.   

3.1. Ανασκόπηση: Ενδείξεις, πεδίο εφαρµογής. 

3.2. Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή παρουσία λειαντικής ουσίας. 

3.3. Η αναγκαιότητα του µορφοποιήσιµου λειαντικού µέσου. 

3.4. Η χρησιµοποιούµενη υδρογέλη.  

3.5. Απαιτήσεις του µηχανισµού µορφοποίησης.   
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4.   Φυσικές παράµετροι της υδρογέλης που υπεισέρχονται στη  

   φωτοαποδόµηση. 

4.1. Ρυθµός φωτοαποδόµησης. 

4.2. Ρυθµός αφυδάτωσης. 

4.3. Ανταλλαγή νερού µε τον κερατοειδή. 

4.4. Πειραµατική εφαρµογή σε χοίρειους οφθαλµούς. 

 

5.  Επικέντρωση του διαµορφωτή.  

5.1.  Οπτικό µοντέλο του οφθαλµού.   

5.2.  Αποτελέσµατα της κεκλιµένης τοποθέτησης του διαµορφωτή. 

5.3. Αποτελέσµατα της έκκεντρης τοποθέτησης του διαµορφωτή. 

5.4. Στροφή του οπτικού άξονα. 

5.5. Συµπεράσµατα και εισηγήσεις σχετικά µε την επικέντρωση του 

διαµορφωτή. 

 

6.  Υπερµετρωπική µετατόπιση. 

6.1. Περιγραφή µοντέλου. 

6.1.1.  Μεταβολές του σχήµατος της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή. 

6.1.2. Οπτική ανάλυση 

6.1.3. ∆ιαδικασία βελτιστοποίησης 

6.1.4.  Υπολογισµός εκτροπών υψηλής τάξης 

6.2. Αποτελέσµατα. 

6.2.1. Εξάρτηση από την πυκνότητα ενέργειας. 

6.2.2. Εξάρτηση από το βάθος της εκτοµής. 

6.2.3. Προκαλούµενες εκτροπές υψηλής τάξης. 

6.3. Σχόλια - Συµπεράσµατα  

6.3.1. Ο ρόλος της ζώνης µετάβασης. 

6.3.2. Εισηγήσεις σχετικά µε την κλινική εφαρµογή. 
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7.  Μέθοδος και µηχανισµοί µορφοποίησης της υδρογέλης. 

7.1. Γενική περιγραφή της µεθόδου. 

7.2  Λογισµικό εξοµοίωσης της επικέντρωσης του διαµορφωτή µε βάση 

την τοπογραφία του κερατοειδή. 

7.3. ∆ιαµορφωτές. 

7.4. Συσκευή ελέγχου της θερµοκρασίας του διαµορφωτή. 

 

8.  Γενικά συµπεράσµατα και παρατηρήσεις. 

8.1. Στόχοι που επιτεύχθηκαν. 

8.2. Φυσικές ιδιότητες της υδρογέλης. 

8.3. Επικέντρωση και ευθυγράµµιση του διαµορφωτή. 

8.4. Υπερµετρωπική µετατόπιση.    

8.5. Μηχανισµοί µορφοποίησης.  

8.6. Παράλληλες µελέτες.  

 

Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

∆. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πειραµατική εφαρµογή σε πειραµατόζωα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πιλοτική εφαρµογή σε επιλεγµένους ασθενείς. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ανάτυπα δηµοσιεύσεων. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 
 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης είναι 

η δηµιουργία ενός ευκρινούς ειδώλου στον αµφιβληστροειδή. Το ρόλο της 

δηµιουργίας του ειδώλου στον αµφιβληστροειδή αναλαµβάνει το οπτικό 

σύστηµα του οφθαλµού. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής εξετάζεται ο 

ρόλος των ατελειών του οπτικού συστήµατος (και ιδιαίτερα του κερατοειδή) 

στην ποιότητα του παραγόµενου αµφιβληστροειδικού ειδώλου και 

µελετώνται οι οπτικές και φυσικές παράµετροι που υπεισέρχονται στην 

παρασκευή ενός µορφοποιηµένου στρώµατος υδρογέλης στην επιφάνεια του 

κερατοειδή. Η υδρογέλη, στην περίπτωση που έχει κατάλληλες ιδιότητες, 

µπορεί να χρησιµεύσει σαν µέσο κάλυψης των γεωµετρικών ατελειών του 

κερατοειδή, ενώ η ελεύθερη επιφάνειά της θα έχει µορφοποιηθεί µε τη 

βοήθεια µίας συµµετρικής επιφάνειας. Με τον τρόπο αυτό η στρώση της 

υδρογέλης στην εσωτερική της πλευρά θα ακολουθεί τις ανωµαλίες της 

επιφάνειας του κερατοειδή ενώ η εξωτερική θα µπορεί να έχει το ιδανικό 

σχήµα του κερατοειδή για το συγκεκριµένο οφθαλµό. Στη συνέχεια µε τη 

βοήθεια ενός ArF Excimer laser το οποίο θα πραγµατοποιεί µία οµογενή 

φωτοεκτοµή της επιφάνειας του συµπλέγµατος εκµαγείο-κερατοειδής,  η 

ιδανική ελεύθερη επιφάνεια της υδρογέλης, θα αναπαράγεται στην επιφάνεια 

του κερατοειδή και οι ανωµαλίες της επιφάνειάς του θα εξαλείφονται.  

  Αντικειµενικός σκοπός από µία τέτοια επέµβαση είναι η αποκατάσταση 

της ανατοµικής συµµετρίας της επιφάνειας του κερατοειδή και η επακόλουθη 

βελτίωση της ποιότητας του σχηµατιζόµενου ειδώλου.   

 

1.1. Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού. 

 Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού αποτελεί ένα θαυµαστό παράδειγµα 

οργάνωσης βιολογικού ιστού µε τέτοιο τρόπο, ώστε παράλληλα µε τις 

απαραίτητες βιολογικές του διεργασίες (λ.χ. µεταβολισµός, 

πρωτεϊνοσύνθεση, πολλαπλασιασµός κυττάρων) να επιτελεί µία 

εξειδικευµένη λειτουργία σε µακροσκοπική κλίµακα. Τα οπτικά µέσα του 
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οφθαλµού είναι µε τέτοιο τρόπο οργανωµένα σε µικροσκοπικό επίπεδο ώστε 

να επιτρέπουν τη διάδοση του ορατού φωτός µε πολύ χαµηλά επίπεδα 

σκέδασης1,2. Στην µακροσκοπική κλίµακα των δεκάδων χιλιοστών του 

µέτρου στην οποία εκτείνεται ο οφθαλµός (τυπικό αξονικό µήκος: 24mm), η 

γεωµετρία των οπτικών µέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει το σχηµατισµό 

ευκρινούς ειδώλου στον αµφιβληστροειδή µε σχετικά χαµηλές οπτικές 

εκτροπές3,4.    

 

Εικόνα 1. 1. Σχηµατική αναπαράσταση του οφθαλµού. 

 Σε µία σχετικά απλοϊκή αλλά -κατά γενική παραδοχή- υπολογιστικά 

αποτελεσµατική µοντελοποίηση, το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού µπορεί 

να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις διαθλαστικές επιφάνειες (βλ 

Εικόνα 1.2). Η πρώτη διαθλαστική επιφάνεια την οποία συναντούν οι 

εισερχόµενες στον οφθαλµό ακτίνες, είναι η πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή (α) η οποία έχει σχήµα επιµήκους ελλειψοειδούς5. Η οπίσθια 

επιφάνεια του κερατοειδή (β) έχει σχήµα κατά προσέγγιση σφαιρικό. Το 

πάχος του κερατοειδή είναι κατά προσέγγιση 550µm και ο δείκτης διάθλασής 

του 1.376. Στη συνέχεια, υπάρχει ο πρόσθιος θάλαµος ο οποίος περιέχει 

υδατοειδές υγρό (n=1.336) ο οποίος έχει αξονικό µήκος περίπου 3 mm. Η 

ίριδα (γ) αποτελεί το διάφραγµα του οπτικού συστήµατος, το οποίο ρυθµίζει 

την ποσότητα του φωτός που φτάνει στον αµφιβληστροειδή. Πίσω από την 

ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός, βασική οπτική λειτουργία του 

οποίου είναι η ρύθµιση της συνολικής διοπτρικής ισχύος του οφθαλµού 

προκειµένου να καθίσταται δυνατή η ευκρινής απεικόνιση τόσο των 

µακρινών όσο και των κοντινών αντικειµένων (λειτουργία της 

προσαρµογής)6. Ο δείκτης διάθλασης (n=1.41) και το σχήµα του 
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κρυσταλλοειδούς φακού (δ, ε) είναι τέτοια ώστε να αντισταθµίζεται σε 

κάποιο βαθµό η σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από την πρόσθια επιφάνεια 

του κερατοειδή7.  

 Ο αµφιβληστροειδής χιτώνας (στ) ο οποίος φέρει και τους 

φωτοϋποδοχείς έχει σχήµα κατά προσέγγιση σφαιρικό µε ακτίνα 

καµπυλότητας 12mm. Ο χώρος ανάµεσα στον κερατοειδή χιτώνα και στον 

κρυσταλλοειδή φακό (πρόσθιος θάλαµος) περιέχει υδατοειδές υγρό 

(n=1.336), ενώ ο χώρος πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό καταλαµβάνεται 

από το υαλώδες σώµα (n=1.337).  

 

α β γ δ ε

στ

  

Εικόνα 1. 2. Σχηµατική αναπαράσταση του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού σε 

εγκάρσια τοµή. α,β: πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή αντίστοιχα, γ: 

ίριδα, δ,ε: πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού αντίστοιχα, και 

στ: αµφιβληστροειδής.  Λεπτοµερής περιγραφή του οπτικού µοντέλου του οφθαλµού 

που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5 (§ 5.1) 

 
 
1.2. Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο. 
 
 Όπως γίνεται κατανοητό και από τα προηγούµενα, η βασική 

διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλµού είναι η πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή, καθώς αποτελεί τη διεπιφάνεια µε τη µέγιστη διαφορά δεικτών 

διάθλασης εκατέρωθέν της. Για το λόγο αυτό, η συµµετρία της επιφάνειας 

του κερατοειδή είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα του 

σχηµατιζόµενου ειδώλου. Στην εικόνα 1.3 φαίνεται σχηµατικά εγκάρσια 

τοµή του κερατοειδή όπου απεικονίζονται οι διάφορες στοιβάδες που τον 
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αποτελούν.  Στην εξωτερική πλευρά υπάρχει το επιθήλιο του κερατοειδή που 

αποτελείται από 5-7 στρώσεις επιθηλιακών κυττάρων. Τα επιθηλιακά 

κύτταρα στη βάση του επιθηλίου έχουν κυλινδρικό σχήµα ενώ τα 

επιφανειακά είναι πεπλατυσµένα. Το σύνολο των κυττάρων του επιθηλίου 

συνολικά αναγεννάται περίπου κάθε επτά ηµέρες. Ο πολλαπλασιασµός των 

επιθηλιακών κυττάρων πραγµατοποιείται κυρίως στην περιφέρεια του 

κερατοειδή και πιο συγκεκριµένα στο σκληροκερατοειδικό όριο όπου 

βρίσκονται τα αρχέγονα κύτταρα (STEM cells). Η πορεία των επιθηλιακών 

κυττάρων από τη µίτωση ως την απόπτωση συνοδεύεται από µετακίνηση από 

την περιφέρεια προς το κέντρο και από τη βάση του επιθηλίου προς την 

επιφάνεια.  

 Το επιθήλιο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία βρίσκεται η δακρυϊκή 

στοιβάδα. Η δακρυϊκή στοιβάδα είναι ουσιαστικά η εξώτατη  διαθλαστική 

επιφάνεια του οφθαλµού η οποία µέσω της επιφανειακής τάσης λαµβάνει το 

λείο σχήµα που απαιτείται για διάθλαση του φωτός χωρίς σηµαντική 

σκέδαση. Το επιθήλιο βρίσκεται πάνω στη βασική µεµβράνη η οποία 

αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV και προσφύεται σε αυτήν µε ηµι-

δεσµοσώµατα. Κάτω από τη βασική µεµβράνη υπάρχει η στοιβάδα του 

Bowman η οποία θεωρείται ότι αποτελεί ένα από τα δοµικά χαρακτηριστικά 

του κερατοειδή που του προσδίδουν µηχανική σταθερότητα.   

 Το στρώµα του κερατοειδή αντιπροσωπεύει περίπου το 90% του 

συνολικού πάχους του κερατοειδή. Αποτελείται από ίνες κολλαγόνου 

διατεταγµένες σε στρώσεις οι οποίες έχουν διαφορετική κατεύθυνση η κάθε 

µία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η µηχανική ισοτροπία στις 

κάθετες στον οπτικό άξονα κατευθύνσεις και αφετέρου εξασφαλίζεται ότι η 

µέση απόσταση µεταξύ των δοµικών στοιχείων του στρώµατος είναι πολύ 

µικρότερη από το µήκος κύµατος του (ορατού) φωτός του οποίου καλείται 

να υποστηρίξει τη διάδοση. Ανάµεσα στις ίνες του κολλαγόνου υπάρχει η 

εξωκυττάρια ουσία η οποία κυρίως αποτελείται από γλυκοσαµινογλυκάνες 

στις οποίες δεσµεύεται νερό µέσω δεσµών υδρογόνου. Η συνολική 

περιεκτικότητα του στρώµατος του κερατοειδή σε νερό είναι περίπου 80% 

κ.β. Το στρώµα του κερατοειδή είναι η στοιβάδα εκείνη στην οποία πρέπει 
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να πραγµατοποιηθούν γεωµετρικές αλλαγές στην περίπτωση που είναι 

επιθυµητό να αλλάξει η διαθλαστική ισχύς του οπτικού συστήµατος του 

οφθαλµού. Στο στρώµα του κερατοειδή βρίσκονται διάσπαρτα 

κερατοκύτταρα.  

 

 Στην εσωτερική πλευρά του κερατοειδή υπάρχει η ∆εσκεµέτειος 

µεµβράνη η οποία είναι η βασική µεµβράνη του ενδοθηλίου του κερατοειδή. 

Το ενδοθήλιο αποτελείται από µία µονοκυτταρική στρώση εξαγωνικών 

κυττάρων τα οποία αφενός δεν αναγεννώνται και αφετέρου παίζουν ζωτικό 

ρόλο στη διατήρηση της διαύγειας του κερατοειδή µέσω της άντλησης νερού 

από τον κερατοειδή προς τον πρόσθιο θάλαµο. Αυτή η αντλία εξασφαλίζει 

την πυκνή διάταξη των ινών κολλαγόνου του στρώµατος σε διαδοχικές 

στρώσεις όπως προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του ενδοθηλίου 

να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία η µέση απόσταση µεταξύ των ινών του 

κολλαγόνου αυξάνει (οίδηµα), µε αποτέλεσµα τη σκέδαση και την απώλεια 

της διαύγειας του κερατοειδή.            

 

α β
γ

ε

στ
ζ

δ

 

Εικόνα 1. 3 Σχηµατική αναπαράσταση των στοιβάδων του κερατοειδή χιτώνα. α: 
Επιθήλιο του κερατοειδή, β: βασική µεµβράνη, γ: στοιβάδα του Bowman, δ: στρώµα, 
ε: κερατοκύτταρα, στ: ∆εσκεµέτειος µεµβράνη και ζ: ενδοθήλιο.   
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 Όπως προαναφέρθηκε η εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδή έχει σχήµα 

επιµήκους ελλειψοειδούς. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η 

ασφαιρικότητα αυτή, µειώνει τη σφαιρική εκτροπή που εισάγεται στο οπτικό 

σύστηµα του οφθαλµού από τον κερατοειδή, σε επίπεδα που να µπορεί να 

αντισταθµιστεί σε µεγάλο βαθµό από την αρνητική σφαιρική εκτροπή που 

εισάγει ο κρυσταλλοειδής φακός7. Οι συντεταγµένες y, z του σηµείου α 

(Εικόνα 1.4) µπορούν να περιγραφούν από την ακόλουθη εξίσωση 

 
22

2

)1(11 yck
cyz

+−+
=   (1)* 

 

όπου c και k η βασική ακτίνα καµπυλότητας και η κωνική σταθερά 

αντίστοιχα. Οι τιµές που προκύπτουν για τις παραµέτρους c και k του 

ανθρώπινου κερατοειδή µε βάση µέσες τιµές µετρήσεων σε φυσιολογικό 

πληθυσµό8 είναι 1/c=7.72mm και k=-0.26 αντίστοιχα.  

 

 Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, ο κερατοειδής κάθε ανθρώπου 

διαφέρει από τον προαναφερθέντα µέσο όρο. Μεγάλη διακύµανση µεταξύ 

των φυσιολογικών οφθαλµών παρουσιάζει τόσο η βασική ακτίνα 

καµπυλότητας όσο και η κωνική σταθερά (η οποία συχνά στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται και ως ασφαιρικότητα (asphericity) και συµβολίζεται µε Q)5. 

Ακόµη, στη γενική περίπτωση το σχήµα της εξωτερικής επιφάνειας του 

κερατοειδή δεν είναι εκ περιστροφής συµµετρικό µε αποτέλεσµα το οπτικό 

σύστηµα να πάσχει από ασύµµετρες εκτροπές (λ.χ. αστιγµατισµό).   

  

 Η διαθλαστική ισχύς του σηµείου α εκπεφρασµένη σε διοπτρίες (Εικόνα 

1.4) υπολογίζεται σαν συνάρτηση της τοπικής ακτίνας καµπυλότητας (r) και 

του δείκτη διάθλασης του κερατοειδή (n) από την εξίσωση: 

 
r

nD 1−=     (2) 

 

                                                 
* Υπενθυµίζεται ότι οι σχέσεις που συνδέουν τις ποσότητες c και k µε τους ηµιάξονες a και b 
του ελλειψοειδούς είναι: 1/c=±b/a και k=-(a2-b2)/a2   
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a (y, z)

z

y

r(y,z)

O(y, z)

 

Εικόνα 1. 4 Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο.  

 

 Για τη µέτρηση της ακτίνας καµπυλότητας του κερατοειδή σαν 

συνάρτηση της θέσης και κατ’ επέκταση για την αξιολόγηση της ποιότητας 

του κερατοειδή σαν οπτική επιφάνεια χρησιµοποιούνται συσκευές 

τοπογραφίας του κερατοειδή.    

 

1.3. Τοπογραφία του κερατοειδή. 

 

 Η τοπογραφία του κερατοειδή χρησιµοποιείται για τη µελέτη του 

σχήµατος της εξωτερικής επιφάνειας του κερατοειδή9. Με την πρόοδο της 

διαθλαστική χειρουργικής η τοπογραφία του κερατοειδή εξελίχθηκε σε 

απαραίτητο  εργαλείο τόσο για τον προεγχειρητικό σχεδιασµό όσο και για τη 

µετεγχειρητική αξιολόγηση του αποτελέσµατος10. Η πλέον συνηθισµένη 

µέθοδος τοπογραφίας του κερατοειδή είναι αυτή που βασίζεται στην 

απεικόνιση ενός δίσκου µε εναλλασσόµενους φωτεινούς και σκοτεινούς 

οµόκεντρους δακτυλίους (placido disk), µέσω ανάκλασης στην πρόσθια 

επιφάνεια του κερατοειδή. Οι ανωµαλίες της επιφάνειας του κερατοειδή 

προκαλούν παραµόρφωση του ειδώλου του δίσκου που σχηµατίζεται από 

ανάκλαση (εικόνα 1.5).   
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Εικόνα 1. 5. Συσκευή τοπογραφίας του κερατοειδή, EyeSys 2000. (αριστερά). 
Παραµορφωµένο είδωλο των δακτυλίων του δίσκου placido λόγω ανωµαλιών του 
σχήµατος του κερατοειδή (κέντρο). Συµµετρικό είδωλο δακτυλίων σε περίπτωση 
οµαλού κερατοειδή (δεξιά).  

 
 Στο κέντρο του δίσκου placido υπάρχει µία camera η οποία λαµβάνει µία 

εικόνα του ειδώλου των δακτυλίων. Κατόπιν επεξεργασίας της εικόνας των 

δακτυλίων των δακτυλίων προκύπτουν πληροφορίες γεωµετρικές για την 

επιφάνεια του κερατοειδή (εικόνα 1.6). Η µέθοδος αυτή προσδιορίζει το 

σχήµα του κερατοειδή µε ακρίβεια η οποία εξαρτάται από το πλήθος των 

δακτυλίων που απεικονίζονται. Συνήθως, µεταξύ των δακτυλίων η επιφάνεια 

του κερατοειδή προσεγγίζεται µε πολυώνυµα παρεµβολής.  

 

    

Εικόνα 1. 6. ∆ιαθλαστικός χάρτης τοπογραφίας του κερατοειδή (αριστερά). Με 
διαφορετικά χρώµατα απεικονίζεται η διαφορετική διοπτρική ισχύς του κάθε σηµείου 
της επιφάνειας του κερατοειδή.  Συγκεντρωτική διαγνωστική περίληψη (δεξιά)  

  

 Πέραν της κατανοµής της διαθλαστικής ισχύος στην επιφάνεια του 

κερατοειδή, σε πολλές περιπτώσεις από τα συστήµατα τοπογραφίας του 

κερατοειδή υπολογίζονται και δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του 

κερατοειδή σαν οπτικό µέσο όπως η µέση ασφαιρικότητα (κωνική σταθερά), 
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ο δείκτης οµοιογένειας (uniformity index) και η προσδοκώµενη κερατοειδική 

οπτική οξύτητα (Potential Corneal Visual Acuity).  

 Στην πλειοψηφία τους τα συστήµατα τοπογραφίας επιτρέπουν την 

εξαγωγή των δεδοµένων σε µορφή πίνακα προκειµένου να είναι δυνατή από 

το χρήστη περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.      

 Όπως γίνεται κατανοητό από τα προηγούµενα, ένας γεωµετρικά 

ανώµαλος κερατοειδής µπορεί να εισάγει εκτροπές ικανές να επηρεάσουν 

την οπτική επίδοση  ολόκληρου του οπτικού συστήµατος.  

 
 

1.4.  Οπτικές εκτροπές σαν αποτέλεσµα ανωµαλιών της επιφάνειας του 

κερατοειδή. 

 Για την αξιολόγηση της σηµασίας της επιφάνειας του κερατοειδή στην 

ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί λογισµικό 

οπτικής εξοµοίωσης για τη µελέτη ενός οπτικού µοντέλου του οφθαλµού 

(εικόνα 1.2) όπου η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή έχει αντικατασταθεί 

από την επιφάνεια που µετράται από σύστηµα τοπογραφίας.  Το λογισµικό 

οπτικής εξοµοίωσης που χρησιµοποιήθηκε για όλους τους οπτικούς 

υπολογισµούς και εξοµοιώσεις στην παρούσα διατριβή είναι το ZEMAX -

EE* (Tucson, AZ) και το αρχικό µοντέλο του οφθαλµού το οποίο 

τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριµένου υπολογισµού είναι το 

πλέον πρόσφατο το οποίο περιγράφεται στη βιβλιογραφία11. Για την 

εισαγωγή των επιφανειών του κερατοειδή στο οπτικό µοντέλο 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από το σύστηµα τοπογραφίας C-SCAN 

(TECHNOMED, Germany) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για να ορίσουν ένα 

δι-διάστατο πλέγµα σηµείων 4096 σηµείων (64 Χ 64). Από αυτό το πλέγµα 

σηµείων ορίστηκε µία επιφάνεια µε χρήση πολυωνύµων παρεµβολής.  

Ενδεικτικά, στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις (εικόνες 1.7 και 

1.8) αυτής της προσοµοίωσης προκειµένου να καταστεί εµφανής η σηµασία 

της οµαλότητας της επιφάνειας του κερατοειδή στην ποιότητα του 

σχηµατιζόµενου αµφιβληστροειδικού ειδώλου.    

                                                 
*  Ο τρόπος χρήσης του λογισµικού καθώς και η µέθοδος µοντελοποίησης του οφθαλµού 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 5, §5.1.  
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Εικόνα 1. 7. Προσοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου για οφθαλµό µε συµµετρικό 
κερατοειδή για διάµετρο κόρης 2.5 mm (αριστερά) και 5 mm (δεξιά). Το γωνιακό 
µέγεθος του απεικονιζόµενου γράµµατος είναι 5’ της µοίρας το οποίο αντιστοιχεί στο 
µέγεθος των γραµµάτων της γραµµής “10/10” του πίνακα Snellen.  Όταν η κόρη ανοίξει 
π.χ. λόγω σκοτοπικών συνθηκών, η ποιότητα του ειδώλου χειροτερεύει λόγω των 
οπτικών εκτροπών. 

 Ακόµη και στην περίπτωση του συµµετρικού κερατοειδή είναι 

εµφανές ότι το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού - όπως σχεδόν κάθε οπτικό 

σύστηµα- έχει καλύτερη οπτική συµπεριφορά για µικρή διάµετρο κόρης. Για 

τον µέσο εµµετρωπικό οφθαλµό η διάµετρος της κόρης για την οποία 

βελτιστοποιείται η ποιότητα του ειδώλου είναι περίπου 2.5 mm. Για 

διαµέτρους κόρης µικρότερες από αυτήν, η περίθλαση είναι ο παράγοντας  

που περιορίζει την ευκρίνεια του ειδώλου ενώ για µεγαλύτερες διαµέτρους 

κόρης οι οπτικές εκτροπές είναι αυτές που καθορίζουν την ποιότητα του 

ειδώλου. 

    
Εικόνα 1. 8. Προσοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου για οφθαλµό µε ασύµµετρο  

κερατοειδή επακόλουθο επιπλεγµένης διαθλαστικής επέµβασης, για διάµετρο κόρης 

3mm (αριστερά) και 6 mm (δεξιά). Το γωνιακό µέγεθος του απεικονιζόµενου 

γράµµατος είναι 10’ της µοίρας (διπλάσιο από αυτό της εικόνας 1.7.) το οποίο 

αντιστοιχεί στο µέγεθος των γραµµάτων της γραµµής “5/10” του πίνακα Snellen.  Σε 

κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στις σκοτοπικές συνθήκες, η ποιότητα του ειδώλου δεν 

είναι αποδεκτή.  
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Στην περίπτωση που ο κερατοειδής χαρακτηρίζεται από γεωµετρικές 

ανωµαλίες η ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου δεν είναι αποδεκτή 

ακόµη και για µικρή διάµετρο κόρης. Το αντικείµενο της παρούσας 

διατριβής είναι η ανάπτυξη µίας µεθόδου για την αποκατάσταση της 

συµµετρίας του κερατοειδή σε αυτές τις περιπτώσεις.       

 
1.5. Μέτρηση των συνολικών εκτροπών του οφθαλµού. 
 
 Όπως προαναφέρθηκε, οι γεωµετρικές ανωµαλίες του κερατοειδή 

µπορούν να εισάγουν εκτροπές στο οπτικό σύστηµα του οφθαλµού στο 

βαθµό που να µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της όρασης. Οι 

εκτροπές που εισάγονται από τον κερατοειδή µπορούν να υπολογιστούν µε 

τη µέθοδο που αναφέρθηκε. Οι συνολικές οπτικές εκτροπές του οφθαλµού 

καθορίζονται από όλες τις διαθλαστικές του επιφάνειες, καθώς και από την 

οµοιογένεια των διαθλαστικών του µέσων7.∆ιάφορες µέθοδοι έχουν 

αναπτυχθεί για τη µέτρηση των συνολικών οπτικών εκτροπών οι οποίες εν 

γένει, δίνουν αντίστοιχα αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιηθούν συγκριτικά 

στους ίδιους οφθαλµούς12.  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι αρχές των 

βασικότερων µεθόδων για την απευθείας µέτρηση των συνολικών οπτικών 

εκτροπών στον ανθρώπινο οφθαλµό 

 

 

Retinal Ray Tracing (RRT). 

 

 Στην τεχνική αυτή η δέσµη ενός διοδικού laser εισάγεται στον οφθαλµό 

παράλληλα µε τον οπτικό άξονα διαδοχικά από διαφορετικά σηµεία εισόδου. 

Εν γένει, λόγω των εκτροπών η δέσµη δεν θα συναντήσει τον 

αµφιβληστροειδή στο σηµείο τοµής του µε τον οπτικό άξονα αλλά σε κάποιο 

άλλο σηµείο δηµιουργώντας µία δευτερογενή πηγή σκεδαζόµενης 

ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα, η κατεύθυνση 

διάδοσης του επιστρέφοντος κύµατος εξαρτάται από τη θέση της 

δευτερογενούς πηγής. Με χρήση συστήµατος φακών των οποίων ο ρόλος 

είναι να συζεύξουν οπτικά το επίπεδο του αµφιβληστροειδή µε αυτό του 
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δέκτη µιας CCD camera µετράται η απόσταση του κεντροειδούς της 

δευτερογενούς πηγής από τον οπτικό άξονα13. Από την απόσταση αυτή 

υπολογίζεται η εγκάρσια εκτροπή (transverse ray aberration) για το σηµείο 

εισόδου της δέσµης. Μέσω της διαδοχικής µέτρησης των εγκάρσιων 

εκτροπών για διαφορετικά σηµεία εισόδου, ‘χαρτογραφούνται’ οι συνολικές 

εκτροπές το οπτικού συστήµατος του οφθαλµού.      

 

L

d

F

Do

Κατεύθυν
ση διάδοσης

 

επιστρέφ
οντος κύµατος

Αρχική δέσµη εισάγεται στη θέση Do

 

Εικόνα 1. 9. Αρχή λειτουργίας της τεχνικής Retinal Ray Tracing.  

 

 Τυπικά, για τη λήψη µίας µέτρησης χρησιµοποιούνται 95 διαφορετικά 

σηµεία εισόδου ενώ ο συνολικός χρόνος που απαιτείται είναι της τάξης των 

20msec13.   

 

 Σήµερα, υπάρχει εµπορικά διαθέσιµο ένα όργανο το οποίο βασίζεται σε 

αυτήν την αρχή λειτουργίας (Tracey Technologies Houston TX, USA) το 

οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του 

Πανεπιστηµίου του Κιέβου σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης13,14.   

 

Εκτροποµετρία Tscherning.  

 

 Η εκτροποµετρία Tscherning είναι µία µέθοδος παρόµοια µε αυτήν της 

RRT, µε τη διαφορά ότι οι δέσµες αντί να προβάλλονται διαδοχικά, 
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προβάλλονται και ανιχνεύονται όλες ταυτόχρονα15. Προκειµένου να είναι 

σαφής η αντιστοιχία των σηµείων τοµής των δεσµών εισόδου µε τις κηλίδες 

στον αµφιβληστροειδή, οι δέσµες εστιάζονται πριν τον αµφιβληστροειδή  

(Εικόνα 1.10). Το σύνολο των κηλίδων στον αµφιβληστροειδή απεικονίζεται 

σε µία camera υψηλής ευαισθησίας. Η επεξεργασία ειδώλων όπως αυτών της 

εικόνας 1.11,  µε χρήση ειδικού λογισµικού οδηγεί στον υπολογισµό των 

οπτικών εκτροπών του οφθαλµού16.   

 

Laser
532 nm 10mW

Τηλεσκόπιο

∆ιάφραγµα πολλαπλών οπών

∆ιάχωριστής δέσµης

φίλτρο IR

Camera IR

Ευαίσθητη Camera

∆ιάφραγµα

 

Εικόνα 1. 10. Αρχή λειτουργίας εκτροποµετρίας Tscherning.  

 

 

Εικόνα 1. 11. Απεικόνιση σηµείων του διαφράγµατος στον αµφιβληστροειδή. α: 
Ιδανικό οπτικό σύστηµα. β: Οπτικό σύστηµα µε εκτροπές. 
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Εκτροποµετρία Shack -Hartmann. 

 

 Η εκτροποµετρία Shack -Hartmann παραδοσιακά χρησιµοποιείται για τη 

µέτρηση των εκτροπών που προκαλούνται στα αστρονοµικά τηλεσκόπια από 

διαταραχές του δείκτη διάθλασης της ατµόσφαιρας. Για τη µέτρηση των 

οφθαλµικών εκτροπών χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994 από τους 

Liang et al17. Κεντρικό εξάρτηµα αυτών των συστηµάτων είναι ο αισθητήρας 

Shack-Hartman, η λειτουργία του οποίου παρουσιάζεται σχηµατικά στην 

ακόλουθη εικόνα.  

 

 

Εικόνα 1.12. Αισθητήρας Shack-Hartmann. Αριστερά: Επίπεδο µέτωπο κύµατος 
απεικονίζεται σε µία κανονική διάταξη κηλίδων από τη διάταξη των µικρο-φακών. 
∆εξιά: Η απόσταση του κεντροειδούς της κάθε κηλίδας από την αναµενόµενη θέση 
είναι ανάλογη της κλίσης του µετώπου κύµατος στη θέση του αντίστοιχου µικροφακού. 

 

 Από τη διάταξη των κηλίδων στο επίπεδο της camera του αισθητήρα, 

υπολογίζεται η παραµόρφωση του µετώπου κύµατος. Η διακριτική 

ικανότητα του συστήµατος καθορίζεται από το πλήθος των µικροφακών που 

χρησιµοποιούνται για τη δειγµατοληψία του µετώπου κύµατος.    

 Στα συστήµατα µέτρησης των εκτροπών του οφθαλµού που η λειτουργία 

τους βασίζεται σε αισθητήρα Shack-Hartmann, χρησιµοποιείται µία 

φωτοδίοδος υπέρ-υψηλής λαµπρότητας (SLD: Super Luminance Photodiode) 

η ακτινοβολία της οποίας εστιάζεται στον αµφιβληστροειδή µέσω 

κατάλληλων οπτικών στοιχείων. Η ανακλώµενη ακτινοβολία οδηγείται στον 

αισθητήρα  Shack-Hartmann µέσω οπτικού συστήµατος το οποίο απεικονίζει 

το επίπεδο της κόρης του οφθαλµού στο επίπεδο της διάταξης των 

µικροφακών του αισθητήρα18 (Εικόνα 1.13). Με τον τρόπο αυτό η 

παραµόρφωση του µετώπου κύµατος που µετράται από τον αισθητήρα 
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αντιστοιχεί στις εκτροπές του οφθαλµού όταν αυτές έχουν αναχθεί στο 

επίπεδο της κόρης.  

 

SLD

Οπτικά 
παραλληλισµού

∆ιάχωριστής δέσµης

Οπτικά σύζευξης επιπέδου κόρης 
και επιπέδου αισθητήρα.

Αισθητήρας 
Shack-Hartmann  

 
 Εικόνα 1. 13. Αρχή λειτουργίας συστήµατος εκτροποµετρίας µε αισθητήρα Shack-
Hartmann. 

 

 

Εικόνα 1. 14. Παραµόρφωση διάταξης σηµείων σε αισθητήρα Shack-Hartmann. 
Αριστερά οφθαλµός µε κερατόκωνο. ∆εξιά οφθαλµός που έχει υποβληθεί σε 
διαθλαστική επέµβαση LASIK.   
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Κεφάλαιο 2 

Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας του Excimer laser (193 nm) 

µε τον κερατοειδή. 
 

Η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε µία µέθοδο για την 

εξατοµικευµένη εναπόθεση ενέργειας από ένα ArF Excimer laser στις 

περιοχές του κερατοειδή που είναι υπερυψωµένες ως προς τη θεωρητικά 

τέλεια επιφάνεια του κερατοειδή (εικόνα 2.1.) και στην ταυτόχρονη 

αποτροπή της ακτινοβόλησης των περιοχών που είναι σχετικά χαµηλότερες 

προκειµένου να µειωθεί η γεωµετρική ασυµµετρία του κερατοειδή και οι 

αρνητικές επιπτώσεις που αυτή έχει στην ποιότητα του σχηµατιζόµενου 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου (Κεφάλαιο 1, §1.4).   

 

   

περιοχές προς εκτοµή

 

Εικόνα 2. 1. Εγκάρσια τοµή κερατοειδή µε γεωµετρικές ανωµαλίες της επιφάνειας. Με 

πράσινη διακεκοµµένη γραµµή απεικονίζεται µία εκ περιστροφής συµµετρική 

επιφάνεια που αντιστοιχεί στην ιδανική επιφάνεια του κερατοειδή. Οι περιοχές του 

κερατοειδή που βρίσκονται έξω από αυτήν -και µόνον αυτές- είναι επιθυµητό να 

αφαιρεθούν. 

 Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφεται ο µηχανισµός της 

αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας του ArF Excimer laser µε τον κερατοειδή.  

 

2.1.  Ο µηχανισµός της εκρηκτικής φωτοαποδόµησης. 

 

 Τα Excimer laser (laser διεγερµένων διµερών) είναι παλµικές πηγές 

υπεριώδους ακτινοβολίας, χαµηλής συµφωνίας, µονοχρωµατικότητας και 
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κατευθυντικότητας, στα οποία το ενεργό µέσο είναι ένα δι-ατοµικό σύστηµα 

ευγενούς αερίου - αλογόνου το οποίο παρουσιάζει δέσµιες καταστάσεις µόνο 

κατά την περίπτωση που αυτό είναι ηλεκτρονικά διεγερµένο1 (Εικόνα 2.2). 

∆ιεγερµένα διµερή (όπως λ.χ. το ArF) τα οποία δεν υφίστανται στη 

θεµελιώδη ηλεκτρονική στάθµη, µπορούν να σχηµατιστούν κατά τη διάρκεια 

ηλεκτρικών εκκενώσεων υψηλής τάσης µέσω µειγµάτων αερίων που 

περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία1,2. Τα διεγερµένα διµερή έχουν τυπικό χρόνο 

ζωής της τάξης των µερικών nsec και διασπώνται αυθόρµητα µέσω µίας 

αντίδρασης όπως η ακόλουθη:   

 γ~* ++→ FArFAr   (6.4 eV) 

 Τα laser στα οποία χρησιµοποιούνται σαν ενεργά µέσα διεγερµένα 

διµερή, τυπικά είναι laser εγκάρσιας διέγερσης (άντλησης), δηλαδή το 

ηλεκτρικό πεδίο κατά µήκος του οποίου πραγµατοποιείται η εκκένωση είναι 

κάθετο στον οπτικό άξονα του αντηχείου και η πίεση του µείγµατος των 

αερίων είναι της τάξης της ατµοσφαιρικής. Η διάσπαση των διµερών 

ταυτόχρονα µε την ακτινοβόληση, γρήγορα καθιστά το ενεργό µέσο 

διαφανές στην ακτινοβολία που εκπέµπει, καθώς η αντίστροφη µετάβαση 

(από τη θεµελιώδη στάθµη προς τη διεγερµένη) δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. Στην υψηλή ενεργό διατοµή για την εξαναγκασµένη 

διάσπαση του διµερούς οφείλεται η υψηλή ενίσχυση που έχουν τα laser αυτά 

και συνεπώς η χαµηλή ανάδραση που τυπικά χρησιµοποιείται. Στην υψηλή 

ενίσχυση (και στη χαµηλή ανάδραση) οφείλεται κατά κύριο λόγο η χαµηλή 

κατευθυντικότητα των Excimer laser καθώς στην κοιλότητα δεν 

εγκαθίστανται ρυθµοί (modes) µε τον τρόπο που αυτό συµβαίνει στα laser 

υψηλής ανάδρασης.  Τα πλέον συνηθισµένα Excimer laser είναι το XeF 

(351nm), το XeCl (308nm), το KrF (248nm) και το ArF (193nm). Τυπικά, η 

διάρκεια του παλµού είναι της τάξης των 20nsec FWHM και η συνολική 

ενέργεια της τάξης των δεκάδων ή εκατοντάδων mJoule. Η ηλεκτρική 

απόδοση είναι της τάξης του 2% για το ArF Excimer laser2. Οι βιοµηχανικές 

εφαρµογές των Excimer laser περιλαµβάνουν εφαρµογές επεξεργασίας 

υλικών, µικρό-µηχανουργικής κατεργασία και ιατρικής (εκτοµές).    
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(ArF)* ∆ιεγερµένο
(δέσµια κατάσταση)

Ar + F 

6.4eV

∆ιαπυρηνική απόσταση Ar-F

Μετάβαση
laser

Μ
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κό

 ∆
υν
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ικ
ό

        

Εικόνα 2. 2 Αριστερά: Το µοριακό δυναµικό του διµερούς ArF δεν παρουσιάζει δέσµιες 
καταστάσεις στη θεµελιώδη ηλεκτρονική στάθµη. ∆εξιά: Εικόνα από ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης, χάραξης µέσω φωτοεκτοµής σε ανθρώπινη τρίχα διαµέτρου 
120µm.  

  

 Τα πρώτα πειράµατα για την αξιολόγηση των Excimer laser σαν µέσα για 

την πραγµατοποίηση φωτο-εκτοµών στον  κερατοειδή, πραγµατοποιήθηκαν 

στο τέλος της δεκαετίας του 19803,4,5. Το συµπέρασµα που προέκυψε άµεσα 

ήταν ότι το ArF Excimer laser (λ=193nm) είναι το καταλληλότερο από τα 

διαθέσιµα Excimer laser για την εκτοµή επιφανειακών στοιβάδων του 

κερατοειδή λόγω της µικρής σχετικά θερµικής βλάβης που προκαλεί στον 

υποκείµενο ιστό, της ακρίβειας του βάθους της εκτοµής και της ποιότητας 

της επιφάνειας µετά τη φωτοεκτοµή5.     

Η επικρατούσα άποψη σχετικά µε το µηχανισµό µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται η εκρηκτική φωτοαποδόµηση (ablative 

photodecomposition) του κερατοειδή συνοψίζεται στην ακόλουθη 

περιγραφή.  

Ο παλµός του Excimer laser κατευθυνόµενος προς τον κερατοειδή 

απορροφάται από ένα επιφανειακό στρώµα του. Χωρίς να έχει καταστεί 

δυνατή η ακριβής πειραµατική µέτρηση του συντελεστή απορρόφησης του 

κερατοειδή στα 193 nm (σε πραγµατικές συνθήκες), το βάθος διείσδυσης 

εκτιµάται σε µερικά µικρόµετρα6. Κατά την απορρόφηση πραγµατοποιούνται 

διασπάσεις των µοριακών δεσµών των δοµικών στοιχείων του κερατοειδή. 

(Εικόνα 2.3.Α). Η  διάσπαση αυτή δεν αποδίδεται σε τοπική αύξηση της 

θερµοκρασίας ούτε σε πολυφωτονικές διεργασίες αλλά θεωρείται κατά βάση 

φωτοχηµική5.  

 Σύµφωνα µε µοντέλο που έχει περιγραφεί από τους Dougherty, 

Wellish και Maloney για την περιγραφή του ρόλου της ενυδάτωσης του 

κερατοειδή στην διαδικασία της φωτοαποδόµησης7, η απορρόφηση της 
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ακτινοβολίας των 193nm, κυρίως πραγµατοποιείται στο πλέγµα των ινών 

κολλαγόνου, ενώ το ενδιάµεσο νερό απορροφά µικρό σχετικά ποσοστό της 

ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα µε τη φωτοδιάσπαση (και την περαιτέρω 

εναπόθεση ενέργειας στα θραύσµατα), αναπτύσσεται µία βαθµίδα πίεσης η 

οποία τείνει να αποκολλήσει τα θραύσµατα από την επιφάνεια (Εικόνα 

2.3.Β). Για συνήθεις πυκνότητες ενέργειας, η πίεση κοντά στην επιφάνεια 

µπορεί να φτάσει τα 100 bar8 (βλ. §2.3.3.). Τα προϊόντα της φωτοχηµικής 

διάσπασης εκτονώνονται γρήγορα και υπό το καθεστώς αυτής της βαθµίδας 

πίεσης αποκτούν υπερηχητικές ταχύτητες9 κινούµενα περίπου κάθετα στην 

επιφάνεια (Εικόνες 2.3.Γ, 2.4).  Η διαδικασία της αποµάκρυνσης 

ολοκληρώνεται σε χρόνους της τάξης των µερικών µsec. 
Π
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Εικόνα 2. 3. Ο µηχανισµός της εκρηκτικής φωτοαποδόµησης του κερατοειδή από την 

ακτινοβολία του Excimer laser. 

 Όπως γίνεται φανερό από την προηγούµενη περιγραφή, όσο 

βαθύτερα βρίσκεται µια ίνα κολλαγόνου από την επιφάνεια του κερατοειδή, 
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τόσο µειώνεται η ενέργεια η οποία έχει εναποτεθεί σε κάθε στοιχειώδες 

τµήµα της, ενώ αντίστοιχα µειώνεται η βαθµίδα πίεσης στην οποία 

βρίσκεται. Αντίστοιχα, οι επιφανειακές ίνες κολλαγόνου φαίνεται να είναι 

πιθανό να διασπαστούν σε µικρότερα τµήµατα τα οποία είναι ευκολότερο να 

αποµακρυνθούν από την επιφάνεια. Υπάρχει ένα κρίσιµο βάθος (το οποίο 

προφανώς εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας) πάνω από το οποίο 

το ακτινοβολούµενο υλικό εξορύσσεται από το υπόστρωµα σύµφωνα µε την 

προηγούµενη περιγραφή. Σε βάθη µικρότερα από το βάθος αυτό, αφενός ο 

τεµαχισµός των ινών κολλαγόνου είναι εκτεταµένος και αφετέρου η βαθµίδα 

της πίεσης µεγαλύτερη από την κρίσιµη τιµή που είναι ικανή να εκτινάξει τα 

θραύσµατα.  

 

Εικόνα 2. 4.  Φωτογραφία του νέφους των εκπεµπόµενων σωµατιδίων από την 
επιφάνεια του κερατοειδή µετά από ακτινοβόληση µε Excimer laser. 

 

 Σε περίπτωση που η πυκνότητα ενέργειας είναι χαµηλότερη από ένα 

συγκεκριµένο κατώφλι (ablation threshold), η διαδικασία φωτοεκτοµής δεν 

πραγµατοποιείται. Το κατώφλι φωτοεκτοµής το οποίο έχει προσδιοριστεί 

πειραµατικά10 για τον ανθρώπινο κερατοειδή είναι περίπου 40mJ/cm2.    

 

2.2.  Ρυθµός φωτοαποδόµησης. 

 

 Ο ρυθµός φωτοαποδόµησης (ablation rate) ισούται µε το πάχος του ιστού 

που εκτέµνεται από έναν παλµό (µετράται σε µm/παλµό). Το βάθος του 

κρατήρα που µένει στο σηµείο της ακτινοβόλησης (Εικόνα 2.3.∆), όπως 

προαναφέρθηκε, εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. ∆εδοµένου ότι σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα laser η χρονική 
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διάρκεια του παλµού είναι συγκεκριµένη, η ποσότητα η οποία 

χρησιµοποιείται εµπειρικά για να περιγραφεί ποσοτικά η ένταση της  

προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι η επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας 

(fluence) η οποία ισούται µε την συνολική ενέργεια που εναποτίθεται κατά 

τη διάρκεια ενός παλµού στη µονάδα της επιφάνειας του ακτινοβολούµενου 

µέσου και εκφράζεται σε mJ/cm2. Η εµπειρική σχέση η οποία συνδέει το 

ρυθµό φωτοαποδόµησης µε την επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας έχει 

λογαριθµική µορφή10:  

 )ln(
trhF
FmA ⋅=      (2.1) 

όπου  Α είναι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης σε µm/παλµό, F είναι η πυκνότητα 

ενέργειας, Fthr το κατώφλι φωτοεκτοµής (το οποίο στη συγκεκριµένη 

περίπτωση θεωρείται ίσο µε 50mJ/cm2), και m είναι εµπειρική σταθερά η 

οποία ισούται µε 0.3 µm/παλµό. Τυπικά στις εφαρµογές φωτοεκτοµής του 

κερατοειδή οι πυκνότητες ενέργειας που χρησιµοποιούνται κυµαίνονται11 

από 120 ως 225mJ/cm2. 
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Εικόνα 2. 5. Εξάρτηση του ρυθµού φωτοαποδόµησης από την επιφανειακή πυκνότητα 
ενέργειας. Η εξίσωση 2.1 µπορεί να θεωρηθεί σχετικά ακριβής µόνο µεταξύ των 
απεικονιζόµενων ορίων.  

 

 Πρακτικά η διαφοροποίηση άλλων παραµέτρων όπως η διάρκεια του 

παλµού, η κατανοµή της έντασης κατά την εγκάρσια διατοµή της κηλίδας, η 

παρουσία ροής αερίου η οποία αποµακρύνει το νέφος των εκπεµπόµενων 

σωµατιδίων και ο ρυθµός επαναληπτικότητας (repetition rate) του laser 
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µπορούν να επιφέρουν αλλαγές  στον παρατηρούµενο ρυθµό 

φωτοαποδόµησης (ο οποίος όπως προαναφέρθηκε είναι ένα εµπειρικό 

µακροσκοπικό µέγεθος). Η επακριβής γνώση του ρυθµού φωτοαποδόµησης 

σε κάθε περίπτωση ούτε έχει ιδιαίτερο ακαδηµαϊκό ενδιαφέρον ούτε είναι 

τόσο σηµαντική όσο µπορεί αρχικά να φαίνεται για το σχεδιασµό 

συστηµάτων laser διαθλαστικής χειρουργικής. Οι κατανοµές ακτινοβόλησης 

που παράγονται από τα συστήµατα αυτά, βαθµονοµούνται από σειρά προ-

κλινικών δοκιµών. Για την προεγχειρητική ρύθµιση της ενέργειας του 

παλµού προκειµένου να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα 

πραγµατοποιούνται κάθε φορά δοκιµαστικές φωτοεκτοµές σε ειδικά δοκίµια. 

Ακόµη και µε αυτή τη διαδικασία, προκειµένου να επιτευχθεί υψηλή 

ακρίβεια στις επεµβάσεις, χρησιµοποιούνται εξατοµικευµένα 

νοµογράµµατα12 όπου λαµβάνονται υπόψη και άλλες παράµετροι όπως η 

ηλικία του ασθενή, η επιδιωκόµενη διόρθωση, η διάµετρος της ζώνης 

ακτινοβόλησης, η ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδή, το πάχος του, ο 

χρόνος χρήσης των οπτικών στοιχείων του συστήµατος µετάδοσης της 

δέσµης κ.α.  

 Ο βασικότερος παράγοντας που µπορεί να διαφοροποιήσει το ρυθµό 

φωτοαποδόµησης του κερατοειδή και δεν σχετίζεται µε τις παραµέτρους του 

laser είναι η ενυδάτωση του κερατοειδή7.  Για τη διεχγειρητική µέτρηση της 

ενυδάτωσης του κερατοειδή µε σκοπό τη διόρθωση των παραµέτρων του 

laser προς αντιστάθµιση του σφάλµατος λόγω µεταβολών της ενυδάτωσης  

περιγράφηκε και εφαρµόστηκε πειραµατικά φασµατοσκοπική µέθοδος, στο 

πλαίσιο προπαρασκευαστικών της παρούσας διατριβής µελετών13.       

 

2.3. Παράλληλες δράσεις κατά την φωτοαποδόµηση.  

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η εκρηκτική φωτοαποδόµηση του κερατοειδή  

µπορεί να θεωρηθεί κατά βάση µία φωτοχηµική διάσπαση των δοµικών 

στοιχείων του κερατοειδή κατά την οποία αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις οι 

οποίες αποµακρύνουν τα προϊόντα της διάσπασης µε υπερηχητικές ταχύτητες 

από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια3,4,5. Παράλληλα όµως, συνυπάρχουν 
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φαινόµενα των οποίων ο ρόλος και οι πιθανοί κίνδυνοι που 

αντιπροσωπεύουν δεν ήταν από την αρχή κατανοητοί. Σήµερα, 

αναγνωρίζεται ότι η φωτοεκτοµή του κερατοειδή µε Excimer laser είναι µια 

ασφαλής µέθοδος για την αφαίρεση επιφανειακών στοιβάδων του 

κερατοειδή σε περίπτωση που αυτό είναι επιθυµητό.  

 

2.3.1. Θερµική δράση. 

 

 Μεγάλο ποσοστό της ενέργειας του κάθε παλµού του laser όπως 

προαναφέρθηκε χρησιµοποιείται για τη φωτοχηµική διάσπαση των ινών του 

κολλαγόνου. Η περίσσεια της ενέργειας µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια 

των εκπεµπόµενων σωµατιδίων και σε θερµότητα. Επίσης, µέρος της 

ενέργειας του παλµού που απορροφάται από στοιβάδες παρακείµενες σε 

αυτές που εκτέµνονται και για τις οποίες η πυκνότητα ενέργειας είναι 

χαµηλότερη από το κατώφλι φωτοεκτοµής. Έτσι, περιοχές υποκείµενες το 

τµήµα που αποβάλλεται από την επιφάνεια µέσω του µηχανισµού που 

περιγράφηκε, θερµαίνονται άµεσα µέσω της απορρόφησης ενέργειας του 

laser κάτω από το κατώφλι φωτοεκτοµής και δευτερογενώς µέσω 

εναπόθεσης ενέργειας από τα θραύσµατα.  

 Σαν αποτέλεσµα, η θερµοκρασία της ελεύθερης επιφάνειας του 

ακτινοβολούµενου κερατοειδή κατά τη διάρκεια φωτοεκτοµής µε 

επαναλαµβανόµενους παλµούς έχει αναφερθεί να αυξάνεται κατά περίπου 

8οC14. Η αύξηση της επιφανειακής θερµοκρασίας του  κερατοειδή έχει 

αναφερθεί να φτάνει και τους 20 οC σε δείγµατα τα οποία ακτιβοβολήθηκαν 

in-vitro15. Στην ίδια εργασία η αύξηση της θερµοκρασίας η οποία µετρήθηκε 

in-vivo ήταν κατά µέσο όρο 7οC. Η αύξηση αυτή αναφέρθηκε να εξαρτάται 

από το ρυθµό επαναληπτικότητας και από την πυκνότητα ενέργειας του 

laser, και προτάθηκε κατά την φωτοεκτοµή του κερατοειδή να καθορίζονται 

οι παράµετροι αυτοί έτσι ώστε η αύξηση της θερµοκρασίας να µην ξεπερνά 

τους 11οC.  

 Στα σύγχρονα συστήµατα laser, η σάρωση της δέσµης του laser στην 

επιφάνεια του κερατοειδή πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε πρακτικά 
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κανένα σηµείο του κερατοειδή να µην εκτίθεται σε πολλούς διαδοχικούς 

παλµούς. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ουσιαστικά κάθε σηµείο της 

επιφάνειας να προλαβαίνει να ψύχεται µεταξύ των παλµών που είναι 

προγραµµατισµένο να δεχθεί, και η αύξηση της θερµοκρασίας να είναι πολύ 

µικρή - πρακτικά µη µετρήσιµη16.  Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα όπου η 

σάρωση πραγµατοποιήθηκε µέσω ψευδο-τυχαιοποιηµένης σειράς 

εναπόθεσης των παλµών, η αύξηση της θερµοκρασίας ήταν τόσο µικρή που 

αντισταθµιζόταν πλήρως από την ψύξη του κερατοειδή λόγω της εξάτµισης 

της επιφανειακής υγρασίας µε αποτέλεσµα να αναφερθεί µείωση της 

επιφανειακής θερµοκρασίας του κερατοειδή κατά τη διάρκεια της 

φωτοεκτοµής16.   

 

2.3.2. ∆ευτερογενής ακτινοβολία. 

 

Όπως προαναφέρθηκε η ακτινοβολία των 193 nm υπόκειται σε πολύ ισχυρή 

απορρόφηση από τον κερατοειδή.  Θεωρητικά, η ακτινοβολία του ArF 

Excimer laser δεν είναι πιθανό να προκαλέσει δυνητικά επικίνδυνες βλάβες 

στο DNA των κερατοκυττάρων που βρίσκονται διάσπαρτα στο στρώµα του 

κερατοειδή (Κεφάλαιο 1, Εικόνα 1.3.) καθώς το βάθος διείσδυσης της 

ακτινοβολίας είναι µικρότερο από τις διαστάσεις ενός κυττάρου17. Οι πιθανοί 

κίνδυνοι από την ακτινοβολία σχετίζονται περισσότερο µε την δευτερογενή 

ακτινοβολία φθορισµού του ιστού παρά από την ίδια την ακτινοβολία του 

laser17,18. Η δευτερογενής ακτινοβολία εκπέµπεται κατά κύριο λόγο στην 

περιοχή µεταξύ 260 και 290nm18. Σε καλλιέργειες ζυµοµυκήτων οι οποίες 

ακτινοβολήθηκαν µε Excimer laser µε δόσεις αντίστοιχες µε αυτές που 

χρησιµοποιούνται σε µία τυπική επέµβαση διόρθωσης µυωπίας 

παρατηρήθηκε ενζυµατική δραστηριότητα επιδιόρθωσης του DNA σε 

αποστάσεις ακόµη και 2cm από το σηµείο ακτινοβόλησης17. Με βάση αυτή 

την παρατήρηση το σκληροκερατοειδικό όριο στο οποίο πραγµατοποιείται ο 

πολλαπλασιασµός των επιθηλιακών κυττάρων και είναι πιθανό σηµείο 

εµφάνισης επιθηλιακής νεοπλασίας,  βρίσκεται εντός της ζώνης επίδρασης 

του κάθε παλµού του laser που χρησιµοποιείται για την ακτινοβόληση του 



42 

κερατοειδή. Παράλληλα, δευτερογενής ακτινοβολία στην περιοχή µεταξύ 

295 και 320nm η οποία έχει συνδεθεί µε καταρρακτογένεση, έχει µετρηθεί 

να διαδίδεται µέσω του κερατοειδή και του υδατοειδούς υγρού µέχρι τον 

κρυσταλλοειδή φακό σε οφθαλµούς πειραµατοζώων18. Ο ρόλος της 

δευτερογενούς ακτινοβολίας στη διαδικασία επούλωσης και οι πιθανοί 

κίνδυνοι από αυτήν δεν έχουν µέχρι σήµερα καθοριστεί επακριβώς19.  

 Συµπερασµατικά, η δευτερογενής ακτινοβολία κατά την ακτινοβόληση 

του κερατοειδή µε Excimer laser, δεν έχει τεκµηριωµένα αποδειχθεί ασφαλής 

(σε προοπτική µελέτη ή σε in-vitro µοντέλο κυττάρων). Πιθανότατα όµως 

δεν είναι επικίνδυνη, δεδοµένου ότι δεν έχει (εργαστηριακά) αποδειχθεί το 

αντίθετο και ότι σήµερα (18 έτη µετά την πρώτη επέµβαση) 

πραγµατοποιούνται εκατοµµύρια επεµβάσεις ανά έτος χωρίς να έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις επιπλοκών που να σχετίζονται µε τη δευτερογενή 

ακτινοβολία.  

 

2.3.3. Ακουστικά κύµατα. 

 
 Για τη µελέτη των ακουστικών κυµάτων που διαδίδονται στο στρώµα του 

κερατοειδή και συνοδεύουν µε την εκρηκτική φωτοαποδόµηση έχουν 

χρησιµοποιηθεί πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες πίεσης (υµένια PVDF)8,20. Η 

ταχύτητα η οποία έχει αναφερθεί8 για τη διάδοση των ακουστικών κυµάτων 

µέσω του στρώµατος του κερατοειδή είναι περίπου 1630m/sec. Στην ίδια 

εργασία µετρήθηκε το πλάτος των ακουστικών κυµάτων να είναι µεταξύ 80 

και 150 bar όταν η επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας µεταβλήθηκε από 200 

ως 500mJoule/cm2. Η διάρκεια της πρώτης ηµιπεριόδου του κύµατος ήταν 

60nsec.  Για µικρές διαστάσεις της κηλίδας του laser (100µm) το πλάτος του 

κύµατος βρέθηκε να είναι αντιστρόφως ανάλογο µε την απόσταση από το 

σηµείο της ακτινοβόλησης. Για κηλίδες διαµέτρου 4mm το πλάτος του 

ακουστικού κύµατος δεν παρουσίαζε µείωση ακόµη και σε απόσταση 3mm 

από το σηµείο της ακτινοβόλησης. Το ακουστικό κύµα παράγεται µε µία 

καθυστέρηση της τάξης των 10nsec από την έναρξη της εναπόθεσης της 

ενέργειας του παλµού του laser στην επιφάνεια του κερατοειδή20.  
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 Έχει πιθανολογηθεί8 ότι η µηχανική καταπόνηση του κερατοειδή από τα 

ακουστικά κύµατα που συνοδεύουν τη φωτοεκτοµή µπορεί να οδηγήσει σε 

κυτταρικές αλλοιώσεις και σε δοµικές βλάβες του κολλαγόνου µε 

αποτέλεσµα τη µετεγχειρητική επουλωτική δραστηριότητα των 

κερατοκυττάρων και συνεπώς  σχηµατισµό ουλώδους ιστού, µε επακόλουθη 

απώλεια της διαύγειας του κερατοειδή.   

 
2.4. Φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή (PRK), LASIK, Epi-LASIK. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, κάθε παλµός του ArF Excimer laser επιφέρει τη 

δηµιουργία ενός κρατήρα στην επιφάνεια του κερατοειδή µε βάθος της τάξης 

των 0.3µm και διατοµή αντίστοιχη της διατοµής της δέσµης που τον 

προκάλεσε. Η κατάλληλη υπέρθεση ενός αριθµού τέτοιων κρατήρων µπορεί 

να οδηγήσει σε µία κατανοµή φωτοεκτοµής η οποία να εκτείνεται σε µεγάλο 

τµήµα της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή και να οδηγήσει σε αλλαγή 

της καµπυλότητάς του (Εικόνα 2.6).  
κατανοµή

φωτοεκτοµής

διόρθωση µυωπίας

κατανοµή
φωτοεκτοµής

διόρθωση υπερµετρωπίας 

Εικόνα 2. 6. Κατανοµές φωτοεκτοµής που οδηγούν σε αλλαγή της καµπυλότητας του 
κερατοειδή. Αριστερά, κατανοµή φωτοεκτοµής η οποία οδηγεί σε επιπέδωση της 
πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή µε σκοπό τη διόρθωση µυωπίας. ∆εξιά, αύξηση 
της καµπυλότητας της κεντρικής ζώνης του κερατοειδή για τη διόρθωση 
υπερµετρωπίας.  

  
 
 Η αλλαγή της καµπυλότητας πραγµατοποιείται σε µία ζώνη η οποία είναι 

κατά το δυνατόν µέγιστη προκειµένου να είναι µεγαλύτερη από τη 

(φαινόµενη) διάµετρο της κόρης σε όλες τις συνθήκες φωτισµού. Για την 
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περίπτωση της διόρθωσης µυωπίας το κεντρικό βάθος της εκτοµής δίνεται 

προσεγγιστικά από την εξίσωση του Munnerlyn21: 

2

3
δ∆Φ=KB   (2.2) 

όπου ΚΒ το κεντρικό βάθος σε µm, ∆Φ η επιθυµητή αλλαγή της 

διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδή σε διοπτρίες, και δ η διάµετρος της 

ζώνης φωτοεκτοµής σε mm. Για την επιλογή της διαµέτρου της ζώνης 

φωτοεκτοµής στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η διόρθωση πρέπει να 

συναξιολογηθούν η µέγιστη διάµετρος της κόρης του οφθαλµού που 

διορθώνεται, η επιδιωκόµενη διόρθωση και το διαθέσιµο πάχος του 

κερατοειδή. Καθώς είναι επιθυµητό να µην προκληθεί άσκοπη εκτοµή 

κερατοειδικού ιστού, οι παράµετροι αυτοί σταθµίζονται κατά τη φάση του 

σχεδιασµού της επέµβασης. Στην επόµενη γραφική παράσταση καθίσταται 

φανερό ότι για τη διόρθωση υψηλής µυωπίας το απαιτούµενο πάχος του 

κερατοειδή που πρέπει να αφαιρεθεί από το κέντρο της οπτικής ζώνης  είναι 

πολύ υψηλό στην περίπτωση που η διόρθωση επιχειρηθεί σε µεγάλη 

διάµετρο. Αυτό είναι επιθυµητό να αποφευχθεί εκτός και εάν η διάµετρος 

της κόρης του ασθενή είναι αντίστοιχα µεγάλη σε σκοτοπικές συνθήκες.   

 
Εικόνα 2. 7. Γραφική παράσταση της εξίσωσης του Munnerlyn, για τρεις διαφορετικές 
διαµέτρους της ζώνης φωτοεκτοµής.  

 

 Τα συστήµατα laser διαθλαστικής χειρουργικής πέραν της κοιλότητας 

ArF, περιλαµβάνουν κατάλληλο οπτικό σύστηµα το οποίο κατευθύνει τη 

δέσµη στον κερατοειδή προκειµένου να παραχθεί η επιθυµητή  
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φωτοεκτοµής. Επίσης,  περιλαµβάνουν ένα σύνολο από υποσυστήµατα, 

ελέγχου της ευθυγράµµισης (eye tracking), ελέγχου εστίασης,  µέτρησης της 

αποδιδόµενης ενέργειας / παλµό, και αυτοελέγχου της λειτουργίας τους. Τη 

λειτουργία του όλου συστήµατος διαχειρίζεται ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής στον οποίο γίνεται και προεγχειρητικά ο υπολογισµός της 

κατανοµής των παλµών που θα επιφέρουν την επιθυµητή διόρθωση. Οι 

κατανοµές αυτές µπορούν να είναι εκ περιστροφής συµµετρικές (τµήµατα 

σφαίρας ή επιµήκους ελλειψοειδούς) για τη διόρθωση µυωπίας και 

υπερµετρωπίας, τορικού σχήµατος για την ταυτόχρονη διόρθωση 

αστιγµατισµού και αυθαίρετες για τη διόρθωση γεωµετρικών ανωµαλιών της 

επιφάνειας του κερατοειδή (βλ. § 2.5.)  

 Η αλλαγή της καµπυλότητας του κερατοειδή προκειµένου να είναι 

µόνιµη, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 (§ 1.2), πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί στο στρώµα του κερατοειδή. Για το σκοπό αυτό 

ακολουθούνται µέχρι σήµερα δύο διαφορετικές τεχνικές. 

 

2.4.1.  Επιφανειακή φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή –PRK 

 

 Στην τεχνική PRK (Photorefractive Keratectomy), το επιθήλιο του 

κερατοειδή αφαιρείται µηχανικά µε απόξεση. Στη συνέχεια η στοιβάδα του 

Bowman και το στρώµα του κερατοειδή υπόκεινται σε κατανοµή 

φωτοεκτοµής προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή διόρθωση. Κατά τις 

πρώτες 3-5 ηµέρες µετά την επέµβαση το επιθήλιο του κερατοειδή έχει 

αναπλαστεί και καλύπτει την ακτινοβοληµένη περιοχή ακολουθώντας το νέο 

σχήµα της επιφάνειας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επανεπιθηλιοποίησης του 

κερατοειδή, τοποθετείται µαλακός φακός επαφής στην επιφάνεια του 

κερατοειδή. Η τεχνική PRK θεωρείται ασφαλής και αποτελεσµατική µέθοδος 

για τη διόρθωση χαµηλών και µέσων διαθλαστικών σφαλµάτων22.  Σπάνιες 

επιπλοκές είναι η υποεπιθηλιακή θόλωση του κερατοειδή και η υποτροπή 

του διαθλαστικού σφάλµατος23. 
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2.4.2.  LASIK 

 

 Η τεχνική LASIK (Laser in-situ Keratomileusis) η οποία αναπτύχθηκε 

και εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στο Πανεπιστήµιο Κρήτης24, συνίσταται 

στη δηµιουργία ενός κερατοειδικού κρηµνού πάχους περίπου 140µm µε 

χρήση ειδικού εργαλείου (µικρο-κερατόµος), και στην έκθεση του 

υποκείµενου στρώµατος του κερατοειδή στην κατανοµή φωτοεκτοµής.  Ο 

κερατοειδικός κρηµνός επανατοποθετείται στην επιφάνεια του 

ακτινοβοληµένου στρώµατος µε αποτέλεσµα την ταχύτερη αποκατάσταση 

της όρασης, τη µείωση του µετεγχειρητικού πόνου και την ελαχιστοποίηση 

της επουλωτικής δραστηριότητας στον κερατοειδή24,25. Η τεχνική LASIK 

χρησιµοποιείται διεθνώς σαν µέθοδος επιλογής για τη διόρθωση  µέσων και 

υψηλών διαθλαστικών σφαλµάτων. Οι πιθανές επιπλοκές στην τεχνική 

LASIK προέρχονται κυρίως από δυσλειτουργίες του µικροκερατόµου µε 

επακόλουθες ανωµαλίες του κρηµνού26, και από την κερατεκτασία27 η οποία 

σχετίζεται µε την διαταραχή της µηχανικής σταθερότητας του κερατοειδή 

λόγω αφενός της δηµιουργίας του κρηµνού και αφετέρου της φωτοεκτοµής 

σε περιπτώσεις διόρθωσης υψηλών διαθλαστικών σφαλµάτων.     

 

2.4.3.  Epi-LASIK.   

 

 Προκειµένου να συνδυαστούν τα πλεονεκτήµατα των δύο τεχνικών που 

προαναφέρθηκαν, αναπτύσσεται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης η τεχνική epi-

LASIK στην οποία η φωτοεκτοµή πραγµατοποιείται κάτω από έναν 

επιθηλιακό κρηµνό ο οποίος έχει δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια ειδικού 

εργαλείου το οποίο διαχωρίζει µηχανικά τη στοιβάδα των επιθηλιακών 

κυττάρων διατηρώντας τη συνέχειά της28. Μετά τη φωτοεκτοµή η επιφάνεια 

του κερατοειδή καλύπτεται από τα κύτταρα του επιθηλίου που αφαιρέθηκαν 

πριν την ακτινοβόληση. Εικάζεται, ότι µε αυτόν το τρόπο θα µένει σε χαµηλά 

επίπεδα η επουλωτική δραστηριότητα στον κερατοειδή όπως συµβαίνει στην 
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τεχνική LASIK και ταυτόχρονα ο κερατοειδής δεν θα υπόκειται στον 

κίνδυνο των πιθανών επιπλοκών που σχετίζονται µε την τεχνική αυτή26,27.  

  

2.5. Κατευθυνόµενες κερατεκτοµές. 

 

 Τα σύγχρονα συστήµατα laser διαθλαστικής χειρουργικής παράγουν την 

επιθυµητή κατανοµή φωτοεκτοµής µέσω σάρωσης της δέσµης τους και της  

υπέρθεσης πολλών παλµών.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη 

συστηµάτων που µετρούν τις γεωµετρικές ανωµαλίες της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδή, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για το σχεδιασµό 

εξατοµικευµένων κατανοµών φωτοεκτοµής οι οποίες θα εξοµαλύνουν τις 

γεωµετρικές ανωµαλίες του προς θεραπεία κερατοειδή. Οι δύο κυριότερες 

µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα για την αντιµετώπιση των οπτικών 

εκτροπών υψηλής τάξης βασίζονται στη δηµιουργία κατανοµών 

φωτοεκτοµής µέσω πληροφοριών από σύστηµα τοπογραφίας του 

κερατοειδή29 (Topography guided ablations) και µέσω πληροφοριών από 

σύστηµα µέτρησης εκτροπών µετώπου κύµατος30,31 (wavefront guided 

ablations).  Η αρχή λειτουργίας των συστηµάτων αυτών είναι φαινοµενικά 

απλή, παρόλα αυτά οι αλγόριθµοι οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των κατανοµών φωτοεκτοµής δεν έχουν ανακοινωθεί ως 

πνευµατική ιδιοκτησία των κατασκευαστών τέτοιων συστηµάτων. Τα 

προβλήµατα στην εφαρµογή αυτής της µεθόδου για τη διόρθωση εκτροπών 

υψηλής τάξης, συνδέονται αφενός µε τη µέτρηση των εκτροπών (ή του 

σχήµατος του κερατοειδή) και αφετέρου µε την επικέντρωση της 

εξατοµικευµένης φωτοεκτοµής µε τη ζώνη στην οποία πραγµατοποιήθηκε η 

µέτρηση. Στις περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι ιδιαίτερα θολερός,(όπως 

π.χ µετά από τραύµατα ή εγκαύµατα) δεν είναι πάντα δυνατή η λήψη 

µέτρησης µε τα συστήµατα τοπογραφίας ή ανίχνευσης µετώπου κύµατος. Το 

γεγονός αυτό καθιστά τη µέθοδο των καθοδηγούµενων κερατεκτοµών να 

είναι πρακτικά µη εφαρµόσιµη σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών µε 

ασύµµετρο κερατοειδή. Σηµειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις που η 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή είναι ιδιαίτερα ασύµµετρη, τα συστήµατα 
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µέτρησης των εκτροπών αδυνατούν να λάβουν µέτρηση λόγω υπέρβασης 

των ορίων της δυναµικής περιοχής τους ακόµα και στην περίπτωση που ο 

κερατοειδής είναι διαυγής. Ένα άλλο πρόβληµα που σχετίζεται µε την 

εφαρµογή καθοδηγούµενων κερατεκτοµών συνδέεται µε την πιθανή στροφή 

του οπτικού άξονα του υπό θεραπεία οφθαλµού µετά την αφαίρεση του 

επιθηλίου ή τη δηµιουργία του κερατοειδικού κρηµνού κατά την 

προπαρασκευαστική φάση της διόρθωσης. (βλ §2.4.1-2.4.3). Σε τέτοια 

περίπτωση,  η εξατοµικευµένη κερατεκτοµή η οποία έχει προσχεδιαστεί µε 

βάση µετρήσεις παρουσία του επιθηλίου ή πριν τη δηµιουργία του κρηµνού 

δεν θα επικεντρωθεί γύρω από τον άξονα στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η 

µέτρηση (και οι υπολογισµοί) αλλά γύρω από το νέο άξονα που έχει 

προκύψει µετά την αφαίρεση του επιθηλίου η τη δηµιουργία του κρηµνού.    
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Κεφάλαιο 3 

Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή.   
 

3.1. Ανασκόπηση: Ενδείξεις, πεδίο εφαρµογής. 

 

 ∆εδοµένης της δυνατότητας του ArF Excimer laser να αφαιρεί 

κερατοειδικό ιστό µε ακρίβεια και µε µικρή βλάβη στους υποκείµενους 

ιστούς, το ArF Excimer laser έχει χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση 

επιφανειακής κερατεκτοµής σε οφθαλµούς µε επιφανειακές θολερότητες του 

κερατοειδή1,2,3,4. Η τεχνική αυτή ονοµάστηκε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή 

(Phototherapeutic keratectomy – PTK) και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση κληρονοµικών δυστροφιών του 

κερατοειδή, και της δυστροφίας του Salzmann αλλά όχι και στην περίπτωση 

της ασβεστοποιητικής κερατοπάθειας (calcific band keratopathy)1,5.  

 Τυπικά στην φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή εφαρµόζεται στον 

κερατοειδή µία οµογενής κατανοµή φωτοεκτοµής µε σκοπό όχι την αλλαγή 

της καµπυλότητάς του αλλά την αφαίρεση του παθολογικού ιστού όταν 

αυτός βρίσκεται επιφανειακά. Συνήθως µε τον όρο “επιφανειακά” στη 

χειρουργική του κερατοειδή περιγράφεται το εξωτερικό 1/3 του συνολικού 

πάχους του κερατοειδή, αλλά στην περίπτωση της φωτοθεραπευτικής 

κερατεκτοµής τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά µόνο στην περίπτωση 

που ο παθολογικός ιστός αποτελεί λιγότερο από το 15-20% του πάχους του 

κερατοειδή5. Επιφανειακές ουλές του κερατοειδή µπορούν επίσης να 

αφαιρεθούν αποτελεσµατικά µε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή1-6.  

 

 Κατά την προετοιµασία για τη φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή εκτιµάται 

µε εξέταση στη σχισµοειδή λυχνία το πάχος του ιστού που πρέπει να 

αφαιρεθεί και το βάθος αυτό προγραµµατίζεται στο σύστηµα laser που θα 

πραγµατοποιήσει την εκτοµή σαν µία οµογενής κατανοµή. Έχει προταθεί ότι 

περίπου το 50-75% του πάχους αυτού πρέπει να αφαιρείται σε πρώτο χρόνο, 

το αποτέλεσµα της φωτοεκτοµής να αξιολογείται άµεσα στη σχισµοειδή 

λυχνία και αν κρίνεται απαραίτητο η εκτοµή να συνεχίζεται µέχρι το 
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προγραµµατισµένο βάθος5. Σε περίπτωση θολεροτήτων που µεταβάλλονται 

µε µη οµοιογενή τρόπο, είναι δυνατόν ακολουθώντας αυτή τη χειρουργική 

πρακτική, να αποφευχθεί άσκοπη εκτοµή ιστού από τον κερατοειδή.  

 

 Οι σηµαντικότερες επιπλοκές της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής είναι 

η υπερµετρωπική µετατόπιση1,2,7,8, η υποτροπή της προϋπάρχουσας 

παθολογίας1,2 και το θάµβος (glare) της όρασης κατά τη νύκτα1,2. Η 

υπερµετρωπική µετατόπιση (η επιπέδωση δηλαδή της κεντρικής ζώνης του 

κερατοειδή) έχει αναγνωριστεί ως η σηµαντικότερη παρενέργεια της 

φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής η οποία παρουσιάζεται σχεδόν στο σύνολο 

των περιστατικών. Η υπερµετρωπική µετατόπιση έχει αποδοθεί στη διαφορά 

της γωνίας πρόσπτωσης της δέσµης του laser µεταξύ του κέντρου και της 

περιφέρειας της ακτινοβολούµενης ζώνης9,10, στην επουλωτική 

δραστηριότητα9,10  και στη µηχανική απόκριση της επιφάνειας του 

κερατοειδή (υπό το καθεστώς και της ενδοφθάλµιας πίεσης) λόγω της 

αλλαγής του συνολικού πάχους του κερατοειδή11.   

 

 Ως πιθανές µέθοδοι για την αποτροπή της υπερµετρωπικής µετατόπισης, 

έχουν προταθεί η περιστροφικές κινήσεις του οφθαλµού κατά την 

ακτινοβόληση10, η πραγµατοποίηση των εκτοµών σε µεγάλη διάµετρο µε 

περιφερική ζώνη µετάβασης12,13, η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του 

βάθους της πραγµατοποιούµενης εκτοµής4,14,15, και η εκτοµή παρουσία 

λειαντικής ουσίας16.  

 

3.2. Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή παρουσία λειαντικής ουσίας. 

 

 Οι λειαντικές ουσίες είναι παχύρρευστα διαλύµατα τα οποία 

τοποθετούνται στην επιφάνεια του κερατοειδή στην περίπτωση που αυτή έχει 

γεωµετρικές ανωµαλίες πριν την ακτινοβόληση µε σκοπό την προφύλαξη 

των χαµηλών περιοχών και την επιλεκτική έκθεση των υπερυψωµένων 

(Εικόνα 3.1).  
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Εικόνα 3. 1. Αρχή λειτουργίας φωτοθεραπευτικής κερατοεκτοµής παρουσία  λειαντικής 
ουσίας. Οι υπερυψωµένες περιοχές εκτίθενται περισσότερο στην ακτινοβολία του laser, 
ενώ οι χαµηλότερες περιοχές καλύπτονται από ένα στρώµα διαλύµατος αρκετά παχύ 
ώστε να τις προφυλάξει από ΄τη φωτοεκτοµή.  

 

 Σαν λειαντικές ουσίες στη φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή έχουν 

χρησιµοποιηθεί διαλύµατα κολλαγόνου17,18, υδροξυ-προπυλ-µεθυλ-

κυτταρίνης, (hydroxy-propyl-methyl-cellulose 2910), δεξτρόζης5 (dextran 

70), νατριούχου καρβοξυ-µεθυλ-κυτταρίνης, (carboxymethylcellulose 

sodium), και ισότονου διαλύµατος χλωριούχου νατρίου19. Στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί λειαντικές ουσίες σε 

συνδυασµό µε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή, η ποιότητα της επιφάνειας 

του κερατοειδή ήταν καλύτερη συγκριτικά µε αυτήν χωρίς λειαντική ουσία19. 

Για το λόγο αυτό, έχει προταθεί η χρήση περιορισµένης (6µm βάθος) 

φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής παρουσία ισότονου διαλύµατος NaCl, µετά 

από την ολοκλήρωση φωτοεκτοµών διόρθωσης διαθλαστικών σφαλµάτων 

για τη βελτίωση της ποιότητας της επιφάνειας του κερατοειδή20.       

 

3.3. Η αναγκαιότητα του µορφοποιήσιµου λειαντικού µέσου. 

 

 Οι λειαντικές ουσίες που προαναφέρθηκαν τοποθετούνται στην 

επιφάνεια του κερατοειδή σε ρευστή µορφή και καλύπτουν τυχόν 

γεωµετρικές ανωµαλίες του ενώ η ελεύθερη επιφάνειά τους λαµβάνει ένα 

περισσότερο λείο (από τον κερατοειδή) σχήµα υπό την επίδραση της 

επιφανειακής τους τάσης. Στην περίπτωση που γεωµετρικές ανωµαλίες της 

επιφάνειας του κερατοειδή είναι ιδιαίτερα υψηλές (Εικόνα 3.2.άνω) ή 
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εκτεταµένες (Εικόνα 3.2.κάτω) η επιφανειακή τάση δεν αρκεί για να 

µορφοποιήσει την ελεύθερη επιφάνεια της λειαντικής ουσίας.  

  

 

Εικόνα 3. 2. Λειαντικές ουσίες οι οποίες τοποθετούνται στην επιφάνεια του κερατοειδή 
και µορφοποιούνται υπό την επίδραση της επιφανειακής τους τάσης, δεν µπορούν να 
καλύψουν πλήρως µεγάλες ανωµαλίες (άνω) ή ακόµη και µικρές ανωµαλίες οι οποίες 
όµως καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση της επιφάνειας (κάτω).  

 

 Σε σχέση µε την παρατήρηση αυτή, οι Kornmehl και συνεργάτες20 

ανέφεραν ότι το ιδανικό λειαντικό µέσο θα πρέπει να έχει µέτριο ιξώδες 

(ανάµεσα στο ιξώδες του ορού και της 1% καρβοξυµεθυλσελλουλόζης  (1% 

carboxymethylcellulose). Υπέθεσαν πως ιδιαίτερα παχύρρευστα υγρά 

(µεγάλο ιξώδες) δεν θα κάλυπταν οµοιογενώς την ανώµαλη επιφάνεια του 

κερατοειδούς ενώ αντίθετα, υπερβολικά λεπτόρευστα υγρά (µικρό ιξώδες)  

δεν θα σταθεροποιούντο στην επιφάνεια του κερατοειδή προκειµένου να 

ασκήσουν την προστατευτική τους δράση στης περισσότερο κοίλες περιοχές 

εκθέτοντας τις προέχουσες περιοχές στην φωτοαποδόµηση. 

 Εύλογα, προκύπτει η ιδέα για χρήση µιας λειαντικής ουσίας η οποία θα 

τοποθετείται στην επιφάνεια του κερατοειδή σε ρευστή µορφή, και η 

ελεύθερη επιφάνειά της θα µορφοποιείται µε τη βοήθεια µίας πρότυπης 

επιφάνειας (διαµορφωτή). Μετά τη στερεοποίηση της λειαντικής ουσίας ο 

διαµορφωτής θα αφαιρείται και στη συνέχεια θα πραγµατοποιείται 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω του εκµαγείου για την εξοµάλυνση των 

ανωµαλιών του κερατοειδή. Το οπτικό στοιχείο που φέρει την πρότυπη 

επιφάνεια που χρησιµοποιείται για την µορφοποίηση της ελεύθερης 

επιφάνειας της υδρογέλης, στη συνέχεια θα ονοµάζουµε “διαµορφωτή”. Η 

ιδέα αυτή έχει καταγραφεί από τον Fassano17 το 1991 τον Englanoff18 το 



53 

1992 και αργότερα από τον DeVore19, οι οποίοι περιέγραψαν τη χρήση ενός 

σκληρού φακού επαφής για να µορφοποιηθεί στην επιφάνεια του κερατοειδή 

ποσότητα γέλης κολλαγόνου. Στην πραγµατικότητα όµως, η ιδέα αυτή έχει 

απασχολήσει πολλούς επιστήµονες στο χώρο της διαθλαστικής χειρουργικής 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Παρόλο που υπάρχει -έστω και 

µικρός- αριθµός επιστηµονικών εργασιών στις οποίες περιγράφεται η 

µορφοποίηση υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή και επιπλέον δύο 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (DeVore, U.S. Pat. No. 5,861,486 και McDonnell, 

U.S. Pat. No. 6,136,334) τα οποία αναφέρονται στην παρασκευή εκµαγείου 

από κολλαγόνο στην επιφάνεια του κερατοειδή, δεν γίνεται καµία αναφορά  

µε σαφήνεια στη µέθοδο επιλογής της καµπυλότητας του διαµορφωτή και τη 

διαδικασία επικέντρωσής του.   

α β

δγ  

Εικόνα 3. 3. Αρχή λειτουργίας µορφοποιήσιµου στρώµατος λειαντικής ουσίας. α: Η 
επιφάνεια του κερατοειδή καλύπτεται µε περίσσεια λειαντικής ουσίας. β: Πρότυπη 
επιφάνεια (διαµορφωτής) χρησιµοποιείται σαν καλούπι για τη µοφοποίηση της 
ελεύθερης επιφάνειας και την αποµάκρυνση της περίσσειας της λειαντικής ουσίας. γ: 
φωτοεκτοµή µέσω του στερεοποιηµένου εκµαγείου. δ: µετά το πέρας της 
ακτινοβόλησης το σχήµα του κερατοειδή είναι ίδιο µε το σχήµα της πρότυπης 
επιφάνειας.  

 

 Για την αποτελεσµατική εφαρµογή της µεθόδου, και για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1 (§1.2) το εκµαγείο πρέπει να παρασκευαστεί 

στην επιφάνεια του κερατοειδή από την οποία έχει προηγουµένως αφαιρεθεί 

το επιθήλιο ή έχει δηµιουργηθεί ισοπαχής κρηµνός. Η ακτινοβόληση του 

εκµαγείου της λειαντικής ουσίας πρέπει να είναι οµογενής και να διαρκέσει 

µέχρι την πλήρη φωτοεκτοµή του. Καθώς διαφορετικές περιοχές του 
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εκµαγείου έχουν διαφορετικά πάχη που αντιστοιχούν στις γεωµετρικές 

ανωµαλίες του κερατοειδή, κατά την πρόοδο της φωτοεκτοµής οι 

υπερυψωµένες περιοχές του κερατοειδή εκτίθενται πρώτες στην ακτινοβολία 

του laser (Εικόνα 3.3γ). Στην περίπτωση που ο ρυθµός φωτοαποδόµησης της 

λειαντική ουσίας  είναι ίδιος µε αυτόν του κερατοειδή, το σχήµα της 

ελεύθερης επιφάνειας του κερατοειδή θα είναι ίδιο µε αυτό της επιφάνειας 

που χρησιµοποιήθηκε για τη µορφοποίηση της λειαντικής ουσίας, 

µετατοπισµένο κατά τη φορά µετάδοσης της δέσµης του laser και κατά 

απόσταση ίση µε το βάθος της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής. Όπως θα 

φανεί τη συνέχεια (κεφ 6 : Υπερµετρωπική µετατόπιση) η πρόταση αυτή 

είναι ακριβής µόνο για πολύ µικρά βάθη φωτοεκτοµής. Για µεγαλύτερα 

βάθη, το σχήµα της επιφάνειας του κερατοειδή µετά τη φωτοεκτοµή 

προβλέπεται θεωρητικά να έχει µεγαλύτερη ακτίνα καµπυλότητας από αυτήν 

της επιφάνειας του διαµορφωτή. Λεπτοµερής ανάλυση του ρόλου των 

παραµέτρων ακτινοβόλησης και οι σχετικοί υπολογισµοί του θεωρητικά 

αναµενόµενου σχήµατος του κερατοειδή µετά την ακτινοβόληση 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.  

 Μία βασική διαφορά µεταξύ της χρήσης µορφοποιούµενης και ρευστής 

λειαντικής ουσίας συνίσταται στην απαιτούµενη τιµή του ρυθµού 

φωτοαποδόµησης των λειαντικών ουσιών και στην επακόλουθη 

υπερµετρωπική µετατόπιση. Ο ρυθµός φωτοαποδόµησης της ρευστής ουσίας 

δεν είναι σηµαντικός καθώς κατά τη διάρκεια της φωτοθεραπευτικής 

κερατεκτοµής µπορεί να συµπληρώνεται λειαντική ουσία κατά βούληση από 

το χειρουργό µέχρι να επέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η διαδικασία αυτή 

παρόλο που είναι χειρουργικά απλή, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 

υπερµετρωπική µετατόπιση4,5. Η ρευστή λειαντική ουσία µεταξύ των 

παλµών του laser αναδιανέµεται στην επιφάνεια του κερατοειδή ωθούµενη 

και από το ακουστικό κύµα που συνοδεύει την εκτοµή, γεµίζοντας - κατά 

προτεραιότητα - τους “πυθµένες” των ανωµαλιών. Αντίθετα, στην περίπτωση 

της µορφοποιούµενης λειαντικής ουσίας, όπως προαναφέρθηκε, ο ρυθµός 

φωτοαποδόµησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος για την 

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, καθώς η λειαντική ουσία δεν ρέει κατά τη 
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διάρκεια της φωτοεκτοµής, και κατ’ επέκταση η ποσότητα της ουσίας η 

οποία βρίσκεται πάνω από τα σηµεία του κερατοειδή που δεν είναι 

επιθυµητό να ακτινοβοληθούν, πρέπει να φωτοαποδοµείται µε τον ίδιο ρυθµό 

µε αυτόν του κερατοειδή προκειµένου να επέλθει πλήρης εξοµάλυνση της 

επιφάνειας του κερατοειδή. ∆εδοµένου ότι το σχήµα της πρότυπης 

επιφάνειας που χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση της ελεύθερης 

επιφάνειας της λειαντικής ουσίας τελικά “προβάλλεται” στην επιφάνεια του 

κερατοειδή µετά το πέρας της ακτινοβόλησης, η υπερµετρωπική µετατόπιση 

που εκτιµάται ότι θα προκύψει, µπορεί να αντισταθµιστεί µε κατάλληλη 

επιλογή καµπυλότητας της πρότυπης επιφάνειας.  

Μία άλλη θεµελιώδης διαφορά µεταξύ της χρήσης µορφοποιούµενης και 

ρευστής λειαντικής ουσίας στη φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή συνίσταται 

στο µέγεθος των προκαλούµενων αλλαγών του σχήµατος της επιφάνειας του 

κερατοειδή. Η χρήση ρευστής λειαντικής ουσίας οδηγεί σε προοδευτική 

εξοµάλυνση της επιφάνειας του κερατοειδή και σε ταυτόχρονη µείωση της 

καµπυλότητάς της (επιπέδωση). Η χρήση µορφοποιούµενης λειαντικής 

ουσίας θεωρητικά οδηγεί σε ταύτιση της ακτινοβολούµενης ζώνης του 

κερατοειδή µε το αρχικό σχήµα της ελεύθερης επιφάνειας της λειαντικής 

ουσίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κλίσεις ή µετατοπίσεις της ελεύθερης 

επιφάνειας της λειαντικής ουσίας να προκαλούν αντίστοιχες κλίσεις ή 

µετατοπίσεις της - µετά την ακτινοβόληση – πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδή. Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του σχηµατιζόµενου 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου σαν επακόλουθο λανθασµένης (κεκλιµένης ή 

έκκεντρης) τοποθέτησης του καλουπιού που µορφοποιεί την ελεύθερη 

επιφάνεια της λειαντικής ουσίας αναλύεται στο κεφάλαιο 5.   

  

3.4. Η χρησιµοποιούµενη υδρογέλη.  

  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται ότι η εξοµάλυνση του 

επιφανειακού κερατοειδή απαιτεί την µεσολάβηση κάποιου µέσου το οποίο 

να γεµίζει τα κενά ανάµεσα στις προεξέχουσες ανωµαλίες της επιφάνειας του 

κερατοειδή και κατά την φωτοεκτοµή να αφαιρείται µε τον ίδιο ρυθµό µε τον 
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κερατοειδικό ιστό. Συγκεκριµένα έχει προταθεί, ότι το µέσο αυτό πρέπει κατ’ 

αρχήν να είναι βιοσυµβατό και επιπλέον να συγκεντρώνει τις ακόλουθες 

ιδιότητες17,18,19,20 : 

1. Να είναι αρχικά σχετικά ρευστό και να στερεοποιείται σε σύντοµο χρόνο 

στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. 

2. Στον χρόνο που µεσολαβεί από την τοποθέτησή του στην επιφάνεια του 

κερατοειδή µέχρι τη µετάβαση του από την υγρή στην στερεά φάση, να είναι 

δυνατή η διαµόρφωση της ελεύθερης επιφάνειάς του σε οποιαδήποτε 

επιθυµητή καµπυλότητα 

3. Ο ρυθµός φωτοεκτοµής του µέσου να είναι κατά το δυνατόν ίσος µε αυτόν 

του κερατοειδή. 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία αναµειξιµότητας πολυµιγµάτων µακροµορίων21 

στο Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει παρασκευαστεί ένα µίγµα το οποίο 

συγκεντρώνει σε ικανοποιητικό βαθµό τις προαναφερθείσες ιδιότητες και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο λείανσης για την φωτοθεραπευτική 

κερατεκτοµή22.  

 Αντίστοιχη υδρογέλη µε παρόµοια σύσταση και φυσικές ιδιότητες η 

οποία έχει παρασκευαστεί από τον Bowyer23, βρίσκεται σε κλινική 

αξιολόγηση.   

 Με βάση την προηγούµενη εµπειρία του εργαστηρίου21,22 αλλά και της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, για τις ανάγκες των πειραµάτων που περιγράφονται 

στη συνέχεια, προετοιµαζόταν η απαιτούµενη ποσότητα υδρογέλης 

διαλύοντας ζελατίνη από κολλαγόνο δέρµατος χοίρου (20% κ.β.) και 

καραγινάνη (1% κ.β.) σε απιονισµένο νερό. Το διάλυµα που προέκυπτε, 

µπορούσε να διατηρηθεί ρευστό σε θερµοκρασία 45-50οC ενώ σε 

θερµοκρασία κάτω των 40οC σχηµάτιζε µία συµπαγή υδρογέλη.  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το αντικείµενο της παρούσας διατριβής δεν 

είναι o προσδιορισµός µίας κατάλληλης γέλης, αλλά η οπτική ανάλυση του 

αποτελέσµατος από την εφαρµογή της καθώς και η ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών µηχανισµών µορφοποίησης στην επιφάνεια του 

κερατοειδή, οποιασδήποτε υδρογέλης που παρουσιάζει τις προαναφερθείσες 

ιδιότητες. 
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3.5. Απαιτήσεις του µηχανισµού µορφοποίησης.  

 

 Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το πρόβληµα της αποκατάστασης της 

συµµετρίας του κερατοειδή όταν αυτός έχει γεωµετρικές ανωµαλίες, 

ανάγεται στην εξεύρεση ενός κατάλληλου και αξιόπιστου µηχανισµού 

(µεθοδολογία + συσκευες) για τη µορφοποίηση της προαναφερθείσας 

υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή. Ο µηχανισµός αυτός θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

• Να δηµιουργεί τη µορφοποιηµένη επιφάνεια της υδρογέλης κατά το 

δυνατόν επικεντρωµένη και ευθυγραµµισµένη στον οπτικό άξονα του 

οφθαλµού. Οι ανοχές στην γωνία που σχηµατίζει ο οπτικός άξονας 

του οφθαλµού µε αυτόν του άξονα της επιφάνειας της υδρογέλης 

µένει να προσδιοριστεί.  

• Να παρέχει στο χειρουργό τον απαιτούµενο χρόνο για την 

επικέντρωση και την ευθυγράµµιση του διαµορφωτή.  

• Να δηµιουργεί σχετικά λεπτές στρώσεις υδρογέλης χωρίς να 

αλλοιώνει το σχήµα τους κατά την αφαίρεση του διαµορφωτή µετά 

την στερεοποίηση της υδρογέλης.   

 

Στο κεφάλαιο 5, υπολογίζονται οι οπτικές εκτροπές σαν αποτέλεσµα 

κεκλιµένης ή έκκεντρης παρασκευής του στρώµατος της υδρογέλης στην 

επιφάνεια του κερατοειδή. Οι συσκευές που αναπτύχθηκαν για τη 

µορφοποίηση της υδρογέλης περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.  
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Κεφάλαιο 4 

Φυσικές παράµετροι της υδρογέλης που υπεισέρχονται στη 

φωτοαποδόµηση. 
 

4.1. Ρυθµός φωτοαποδόµησης. 

Σκοπός 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση µορφοποιήσιµης λειαντικής 

ουσίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ο ρυθµός φωτοαποδόµησης της λειαντικής 

ουσίας να είναι ίδιος µε αυτόν του κερατοειδή. Για την επαλήθευση αυτής 

της προϋπόθεσης πραγµατοποιήθηκε µέτρηση του ρυθµού φωτοαποδόµησης 

της διαθέσιµης υδρογέλης για διάφορες πυκνότητες ενέργειας του Excimer 

laser µε την ακόλουθη µεθοδολογία.   

 

Μέθοδος 
 

 Σε πλακίδιο από χαλαζία (ο οποίος επιτρέπει την διέλευση της 

ακτινοβολίας του Excimer laser) παρασκευάστηκαν στρώσεις της υδρογέλης 

προκαθορισµένου πάχους. Για την παρασκευή κάθε στρώσης της υδρογέλης 

χρησιµοποιήθηκαν πρότυπα χαλύβδινα πλακίδια πάχους 100µm (Mitotoyo, 

prod. #611821), τα οποία τοποθετούνταν στα άκρα του υποστρώµατος για να 

δηµιουργήσουν ένα διάκενο εύρους 100µm ανάµεσα στο υπόστρωµα και µία 

καλυπτρίδα µικροσκοπίου (βλ. Εικόνα 4.1). Το διάκενο αυτό γεµιζόταν µε 

µία σταγόνα υδρογέλης σε θερµοκρασία 50οC. Μετά την παρέλευση µερικών 

δεκάδων δευτερολέπτων (προκειµένου να κρυώσει και να στερεοποιηθεί η 

υδρογέλη) η καλυπτρίδα ήταν δυνατό να αφαιρεθεί και να αποκαλυφθεί ένα 

ισοπαχές στρώµα στερεής υδρογέλης. 
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Υπόστρωµα quartz

πρότυπα χαλύβδινα πλακίδια

καλυπτρίδα

ποσότητα υδρογέλης

mmπάχος

πάχος
Υπόστρωµα quartz

Α Β  

Εικόνα 4. 1 Σχηµατική απεικόνιση της µεθόδου παρασκευής στρώσεων υδρογέλης 
προκαθορισµένου πάχους (Α) και επαλήθευσης του πάχους µε χρήση ηλεκτρονικού 
παχυµέτρου (Β). 

 

 Το πάχος των στρώσεων της υδρογέλης που παρασκευάστηκαν µε αυτόν 

το τρόπο µετρήθηκε µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροµέτρου (Mitutoyo 

IDC- 1121) του οποίου η διακριτική ικανότητα είναι 1µm. Η έδρα µέτρησης 

του µικροµέτρου που ερχόταν σε επαφή µε την υδρογέλη ήταν κυκλική µε 

διάµετρο 8mm. Συνεπώς η τιµή του πάχους που µετρήθηκε σε κάθε 

περίπτωση αντιστοιχούσε στο πάχος ενός αντίστοιχου τµήµατος της στρώσης 

της υδρογέλης η οποία όπως προαναφέρθηκε θεωρήθηκε ότι είναι (εκ 

κατασκευής) ισοπαχής. Ιδιαίτερη µέριµνα λήφθηκε για την αποφυγή της 

παραµόρφωσης της στρώσης κατά την επαφή της µε την έδρα του 

µικροµέτρου.  Επαναλαµβανόµενες προκαταρκτικές µετρήσεις σε σύντοµο 

χρόνο έδειξαν ότι η µέτρηση του πάχους της υδρογέλης µε το συγκεκριµένο 

όργανο είναι εφικτή. 

 Για τον υπολογισµό του ρυθµού φωτοαποδόµησης, πραγµατοποιήθηκαν 

ακτινοβολήσεις και πλήρεις φωτοεκτοµές έξι (6) τέτοιων στρώσεων, και 

καταγράφηκε ο αριθµός των παλµών του laser που απαιτήθηκε σε κάθε 

περίπτωση . 

 Για την ακτινοβόληση χρησιµοποιήθηκε το MEL-60 Excimer laser της 

εταιρείας (Aesculap- Meditech GmbH, Heroldsberg, Germany). Το σύστηµα 

ρυθµίστηκε να παρέχει κατά το δυνατόν οµογενή και παράλληλη δέσµη 

διαµέτρου 3mm, µε ρυθµό επαναληπτικότητας (repetition rate) 3Hz 

(παλµούς/sec). Ένα διάφραγµα ίριδας διαµέτρου 0.8 mm, χρησιµοποιήθηκε 
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για την επιλογή του πλέον οµογενούς τµήµατος της δέσµης το οποίο 

εκτιµήθηκε ποιοτικά µε βάση προκαταρκτικές ακτινοβολήσεις σε 

φωτογραφικό χαρτί απουσία του διαφράγµατος. Στην οπίσθια πλευρά του 

υποστρώµατος (Εικόνα 4.2) τοποθετήθηκε πυροηλεκτρικός αισθητήρας ο 

οποίος σηµατοδοτούσε την διάτρηση της στρώσης της υδρογέλης.  

 

πυροηλεκτρικός αισθητήρας 

Ar
F 

Ex
ci

m
er

 la
se

r

Παλµογράφος

διάφραγµα (0.8mm)

 

Εικόνα 4. 2. Κατά τη µέτρηση του αριθµού των παλµών που απαιτούνταν για τη 
φωτοαποδόµηση των στρώσεων της υδρογέλης, χρησιµοποιήθηκε πυροηλεκτρικός 
µετρητής ενέργειας της δέσµης του laser.  Η λήψη σήµατος από τον πυροηλεκτρικό 
αισθητήρα σηµατοδοτούσε τη διάτρηση του στρώµατος της υδρογέλης.  

 

 Ο πυροηλεκτρικός µετρητής της ενέργειας χρησιµοποιήθηκε σε κάθε 

περίπτωση πριν την ακτινοβόληση για τη µέτρηση της αποδιδόµενης 

ενέργειας/ παλµό. Η πυκνότητα ενέργειας στην επιφάνεια της υδρογέλης, 

προσδιορίστηκε σαν ο λόγος της ενέργειας του παλµού προς την επιφάνεια 

του διαφράγµατος. Η µικρή απόσταση του διαφράγµατος από την 

ακτινοβολούµενη επιφάνεια (~3mm), η αµελητέα περίθλαση λόγω του πολύ 

µικρού µήκους κύµατος, καθώς και το γεγονός ότι η αρχική δέσµη ήταν 

πρακτικά παράλληλη, δικαιολογεί την υπόθεση αυτή.  Η ενέργεια του 

παλµού µετά το διάφραγµα µεταβλήθηκε µεταξύ 0.52 και 0.82 mJoule, µε 

χρήση του εσωτερικού εξασθενητή* της δέσµης του laser, προκειµένου να 

                                                 
*  Το σύστηµα Aesculap Medidec MEL –60 διαθέτει ένα σύστηµα εξασθένισης της δέσµης 
του laser για τον έλεγχο της ενέργειας του παλµού, το οποίο αποτελείται από ένα ανοξείδωτο 
πλέγµα µε οπές διαµέτρου περίπου 300µm, του οποίου η γωνία ως προς τον άξονα διάδοσης 
της δέσµης του laser µπορεί να µεταβάλλεται.  Το σύστηµα φακών του συστήµατος 
µετάδοσης είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να απεικονίζει στο άπειρο το παράθυρο εξόδου της 
κοιλότητας του laser. Με τον τρόπο αυτό, το πλέγµα δεν προβάλλεται στο ακτινοβολούµενο 
πεδίο. 
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µετρηθεί ο ρυθµός φωτοαποδόµησης για διάφορες πυκνότητες ενέργειας της 

περιοχής ενδιαφέροντος. Για την αρίθµηση των παλµών του laser 

χρησιµοποιήθηκε ο ενσωµατωµένος µετρητής παλµών του συστήµατος. Για 

τη διάτρηση των στρώσεων που παρασκευάστηκαν απαιτήθηκαν από 325 ως 

780 παλµοί. 

 

Αποτελέσµατα 

 

 Ο ρυθµός φωτοαποδόµησης προσδιορίστηκε σαν ο λόγος του αριθµού 

των παλµών που απαιτήθηκαν για τη διάτρηση της κάθε στρώσης προς το 

πάχος της στρώσης. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στη γραφική παράσταση 

του ακόλουθου σχήµατος.  
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Εικόνα 4. 3. Αποτελέσµατα της µέτρησης του ρυθµού φωτοαποδόµησης. Με συµπαγή 

γραµµή απεικονίζεται η γραφική παράσταση της εµπειρικής σχέσης του ρυθµού 

φωτοαποδόµησης για τον κερατοειδή (βλ κεφάλαιο 2 §2.3).  

 

 Όπως φαίνεται και στη γραφική παράσταση τα αποτελέσµατα της 

µέτρησης του ρυθµού φωτοαποδόµησης των στρώσεων της υδρογέλης, είναι 

κοντά στις τιµές που προβλέπονται για τον ανθρώπινο κερατοειδή από τη 

σχετική εµπειρική σχέση1 (Κεφάλαιο2, §2.2, εξίσωση 2.1). Το γεγονός αυτό 
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ήταν αναµενόµενο, δεδοµένου ότι η υδρογέλη είχε σχεδιαστεί µε γνώµονα 

αυτή την ιδιότητα2 η οποία και είχε ελεγχθεί προηγουµένως ποιοτικά2 µε µία 

µέθοδο ανάλογη αυτής που περιγράφεται στην §4.5. Το µεγάλο απόλυτο 

σφάλµα στον άξονα της πυκνότητας ενέργειας (περίπου ±10 mJoule/cm2) 

προκύπτει από τη χαµηλή ευαισθησία του διαθέσιµου αισθητήρα που 

χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της ενέργειας του παλµού σε συνδυασµό 

µε την κατασκευαστική ανοχή της οπής του διαφράγµατος. Το απόλυτο 

σφάλµα στον άξονα του ρυθµού φωτοαποδόµησης (περίπου ±0.025 

µm/παλµό) προέκυψε από την ακρίβεια του οργάνου µέτρησης του πάχους 

της στρώσης, και από µια “ανοχή” 3 παλµών του laser στον προσδιορισµό 

του πλήθους των παλµών που απαιτήθηκαν για τη διάτρηση.   

 

 Η µέση απόκλιση του µετρούµενου ρυθµού φωτοαποδόµησης από αυτόν 

που προβλέπει η εµπειρική σχέση1 µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη 

σχέση: 
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m ⋅ είναι η τιµή που προβλέπει η εµπειρική σχέση για την  

πειραµατική τιµή της  πυκνότητας ενέργειας (Fi expr), και Αi expr η αντίστοιχη 

τιµή του ρυθµού φωτοαποδόµησης που προσδιορίστηκε µε βάση το πλήθος 

των παλµών διάτρησης και του πάχους της υδρογέλης. Η τιµή της µέσης 

απόκλισης από την παραπάνω σχέση υπολογίζεται σε ΜΑ=0.06 µm/παλµό, 

διακύµανση που µπορεί να παρουσιάσει και ο ρυθµός φωτοαποδόµησης του 

κερατοειδή στην περίπτωση που διαφοροποιηθεί ο βαθµός ενυδάτωσής του4.  

 

 Με βάση και την τελευταία παρατήρηση, η υδρογέλη κρίθηκε -κατ 

αρχήν- κατάλληλη (ως προς την τιµή του ρυθµού φωτοαποδόµησης) για 

χρήση ως λειαντική ουσία. Το γεγονός ότι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης 

από τις έξι φορές που µετρήθηκε τις πέντε βρέθηκε λίγο µικρότερος από 

την αντίστοιχη τιµή που προβλέπει η εµπειρική σχέση για τον 

κερατοειδή,  υποδεικνύει ότι η υδρογέλη εµφανίζεται (στις 
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συγκεκριµένες συνθήκες) ανθεκτικότερη του κερατοειδή στην 

ακτινοβολία του laser. Το αποτέλεσµα αυτό σηµαίνει ότι η υδρογέλη 

αποµονωµένη θα δηµιουργούσε ένα στρώµα το οποίο 

φωτοαποδοµούµενο θα οδηγούσε σε υπερδιόρθωση των γεωµετρικών 

ανωµαλιών του κερατοειδή. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η ιδιότητα 

αυτή αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι η υδρογέλη αφυδατώνεται 

κατά την έκθεσή της στο περιβάλλον σε συνθήκες χειρουργείου(§4.2), 

και το ότι κατά την επαφή της µε τον κερατοειδή ανταλλάσσει νερό 

(§4.3). 

 

Συµπεράσµατα- Παρατηρήσεις 

 

 Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση του ρυθµού 

φωτοαποδόµησης της υδρογέλης στην παρούσα εργασία, έχει 

χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για τη µέτρηση του ρυθµού φωτοαποδόµησης 

χόνδρου3.  

 Ένα ερώτηµα το οποίο προκύπτει σχετικά µε την αξιοπιστία της µεθόδου, 

σχετίζεται µε τη διαφοροποίηση των αρχικών και συνοριακών συνθηκών του 

φωτοαποδοµούµενου τµήµατος της στρώσης της υδρογέλης, κοντά στο όριο 

της διάτρησης. Όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.1, η ενέργεια του 

παλµού του laser απορροφάται από µία επιφανειακή στοιβάδα του 

ακτινοβολούµενου µέσου, µε αποτέλεσµα τη διάσπαση των µακροµορίων 

που αποτελούν τα δοµικά του χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, αρχίζει η 

δηµιουργία µιας βαθµίδας πίεσης η οποία “εξορύσσει” τα θραύσµατα από το 

υποκείµενο υπόστρωµα, δηµιουργώντας έναν κρατήρα στο σηµείο της 

ακτινοβόλησης. Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η πιθανή σηµασία που έχει 

το γεγονός αυτό στην τιµή του µετρούµενου (µέσου) ρυθµού 

φωτοαποδόµησης.  
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Εικόνα 4. 4 ∆ιαφοροποίηση των αρχικών και συνοριακών συνθηκών του 
φωτοαποδοµούµενου τµήµατος της στρώσης της υδρογέλης, στην περίπτωση του 
συνεχούς µέσου, και στην περίπτωση της διεπιφάνειας µε υπόστρωµα. Η 
διαγραµµισµένη περιοχή, η οποία εξορύσσεται κατά το δεδοµένο παλµό (αριστερά) 
ενδεχοµένως έχει διαφορετικό πάχος από την αντίστοιχη που εξορύσσεται στο όριο της 
διάτρησης της στρώσης (δεξιά).    

 

 Στις συνθήκες του πειράµατος που περιγράφηκε, λίγο πριν το όριο της 

διάτρησης της στρώσης της υδρογέλης, ενδεχοµένως διαφοροποιούνται οι 

συνοριακές συνθήκες στις οποίες υπόκειται το φωτοαποδοµούµενο (και 

εξορυσσόµενο τµήµα) λόγω της παρουσίας της διεπιφάνειας µε το 

υπόστρωµα. Το γεγονός αυτό ίσως έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 

διαφορετικού (φαινόµενου) ρυθµού φωτοαποδόµησης στο τµήµα της 

στρώσης που βρίσκεται κοντά στη διεπιφάνεια. ∆εδοµένου ότι οι 

χαρακτηριστικές διαστάσεις της διαδικασίας της φωτοαποδόµησης (βάθος 

διείσδυσης / εναπόθεσης της ενέργειας) είναι5 τις τάξης των 5µm, είναι 

πιθανό ότι το σχετικό σφάλµα που προκύπτει λόγω αυτού του φαινοµένου 

κατά τη φωτοαποδόµηση µιας στρώσης πάχους 100µm (όπως στο 

συγκεκριµένο πείραµα) δεν οδηγεί σε σηµαντική  διαφοροποίηση του 

καταγραφόµενου µέσου ρυθµού φωτοαποδόµησης.  
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4.2. Ρυθµός αφυδάτωσης. 

  

Σκοπός 

 Η σηµασία του ρυθµού αφυδάτωσης της υδρογέλης σε συνθήκες 

χειρουργείου αναγνωρίστηκε από τα αρχικά στάδια της παρούσας εργασίας 

ως µία σηµαντική παράµετρος η οποία θα έπρεπε να ελεγχθεί. Με βάση το 

ρυθµό αφυδάτωσης και την επακόλουθη αλλαγή του πάχους του στρώµατος 

της υδρογέλης αλλά και του ρυθµού φωτοαποδόµησής της, καθορίζονται τα 

χρονικά περιθώρια που υπάρχουν από την παρασκευή του στρώµατος της 

υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή, για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της φωτοεκτοµής της.  

 

Μέθοδος 

 Για τη µέτρηση του ρυθµού αφυδάτωσης παρασκευάστηκαν στρώσεις 

υδρογέλης πάχους 150µm όπως περιγράφηκε προηγουµένως αλλά σε 

(ελαφρύ) ακρυλικό υπόστρωµα, και τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρονικό ζυγό 

ακριβείας (Denver Instrument Company Model#AA-160) µε διακριτική 

ικανότητα 10-5gr. Ο ηλεκτρονικός ζυγός ήταν τοποθετηµένος στο 

χειρουργείο και οι συνθήκες του περιβάλλοντος είχαν ρυθµιστεί ώστε να 

είναι ίδιες µε αυτές που επικρατούν κατά τις  φωτοεκτοµές µε το Excimer 

laser (Θερµοκρασία 21οC, σχετική υγρασία 40%). Το βάρος κάθε µίας 

στρώσης καταγράφηκε κάθε 30sec και για διάστηµα 10 λεπτών. Μετά την 

ολοκλήρωση όλων των µετρήσεων, τα δείγµατα της υδρογέλης 

αποξηράνθηκαν στους 60ο C και σε κενό αέρος για 24 ώρες και στη συνέχεια 

ζυγίστηκαν ξανά προκειµένου να προσδιοριστεί η µάζα του στερεού 

υπολοίπου του καθενός. Από τη µάζα του στερεού υπολοίπου υπολογίστηκε 

η περιεκτικότητα κατά βάρος σε νερό (ενυδάτωση) για κάθε πειραµατική 

τιµή συνολικού βάρους. 

 

Αποτελέσµατα 

Οι µέσες τιµές της ενυδάτωσης σαν συνάρτηση του χρόνου για τέσσερις 

στρώσεις παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.  
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Εικόνα 4. 5. Ενυδάτωση στρώσεων υδρογέλης σαν συνάρτηση του χρόνου από την 
παρασκευή της.   

 

 Οι µετρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υδρογέλη στις συνθήκες που 

περιγράφηκαν αφυδατώνεται µε σταθερό ρυθµό, περίπου µίας ποσοστιαίας 

µονάδας ενυδάτωσης ανά λεπτό. Η γραµµική εξίσωση που προσεγγίζει τα 

πειραµατικά σηµεία δίνει την τιµή 76.73% για την αρχική ενυδάτωση. Η τιµή 

αυτή διαφέρει από την τιµή των 79% που προβλέπεται βάσει των στερεών 

συστατικών που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία της υδρογέλης (βλ 

κεφάλαιο 3, §3.4). Η διαφορά αυτή µπορεί να αποδοθεί στην απώλεια του 

νερού κατά τη θέρµανση του διαλύµατος, καθώς και σε απώλεια νερού κατά 

την επαναθέρµανση της υδρογέλης για την παρασκευή της στρώσης. 

Εκτιµάται ότι η τιµή 76.73% είναι κοντά στην πραγµατική τιµή της 

ενυδάτωσης του εκµαγείου της υδρογέλης κατά τη στιγµή που αφαιρείται 

από την επιφάνειά της η µορφοποιούσα επιφάνεια (διαµορφωτής).  

 
Συσχέτιση αφυδάτωσης – πάχους   

 

Σκοπός 

Η αφυδάτωση σε περίπτωση που επηρεάζει το πάχος δεδοµένης στρώσης 

υδρογέλης, είναι δυνατόν να επηρεάσει και το σχήµα της ελεύθερης 

επιφάνειάς της όταν αυτή βρίσκεται µορφοποιηµένη στην επιφάνεια του 

κερατοειδή, καθώς στη γενική περίπτωση αυτή δεν έχει σταθερό πάχος.   
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Μέθοδος 

 Για τη µέτρηση του ρόλου της αφυδάτωσης στο πάχος της στρώσης της 

υδρογέλης, παρασκευάστηκαν στρώσεις υδρογέλης πάχους 150µm µε τη 

µέθοδο που περιγράφηκε προηγουµένως και το πάχος τους µετρήθηκε µε το 

ψηφιακό παχύµετρο κάθε 30 sec και για 8 min συνολικά. Όπως και στην 

προηγούµενη µέτρηση, οι συνθήκες του περιβάλλοντος ήταν ίδιες µε αυτές 

που επικρατούν κατά τη διάρκεια φωτοεκτοµών του κερατοειδή.  

 

Αποτελέσµατα / Συµπέρασµα 

Οι µετρήσεις του πάχους τριών διαδοχικών στρώσεων υδρογέλης σαν 

συνάρτηση του χρόνου παριστάνονται γραφικά στο ακόλουθο σχήµα.  
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Εικόνα 4. 6. Πάχος στρώσης υδρογέλης συναρτήσει του χρόνου µετά την παρασκευή 
της. Η µεταβολή του πάχους αποδίδεται στην αφυδάτωση. (Θερµοκρασία δωµατίου 21ο 
C, Σχετική Υγρασία 40%) 

 

 Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δείχνουν ότι το µεγαλύτερο µέρος της 

συρρίκνωσης παρατηρείται µέσα στα πρώτα τρία λεπτά από την παρασκευή 

της στρώσης της υδρογέλης, κατά τα οποία το πάχος της στρώσης µειώνεται 

περίπου στο 90% του αρχικού. Στο πάχος αυτό ισορροπεί εντός του ορίου 

σφάλµατος για χρόνο περισσότερο από 5 λεπτά όπου και θα έχει 

ολοκληρωθεί πρακτικά οποιαδήποτε διαδικασία φωτοθεραπευτικής 

κερατεκτοµής.   
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Ο ρόλος της αφυδάτωσης στο ρυθµό φωτοαποδόµησης. 

Σκοπός 

Η αλλαγή του πάχους της υδρογέλης µε την αφυδάτωση υποδεικνύει όπως 

και στην περίπτωση του κερατοειδή ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της 

αφυδάτωσης και του ρυθµού φωτοαποδόµησης4. Για το σκοπό αυτό 

θεωρήθηκε ότι πρέπει να διερευνηθεί η εξάρτηση αυτή.  

 

Μέθοδος 

 Προκειµένου να προσδιοριστεί η σηµασία της αφυδάτωσης στο ρυθµό 

φωτοαποδόµησης παρασκευάστηκαν έξι στρώσεις υδρογέλης πάχους 150µm, 

οι οποίες φωτοαποδοµήθηκαν µέχρι της πλήρους διάτρησής τους σε 

διαφορετικούς χρόνους από την παρασκευή τους. Συγκεκριµένα, η έναρξη 

της ακτινοβόλησης τοποθετήθηκε στα 0.5, 1.5,...5.5 min.  Η διάτρηση 

πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της διάταξης της Εικόνας 4.2. Προκειµένου η 

διάτρηση να πραγµατοποιείται σε χρόνους µικρότερους από τους χρόνους 

στους οποίους  µετρήθηκε να συντελείται η αφυδάτωση (~3min), για τo 

συγκεκριµένο πείραµα προγραµµατίστηκε ρυθµός επαναληπτικότητας 10 Hz. 

Το πάχος της στρώσης της υδρογέλης, µετρήθηκε πριν και µετά τη διάτρηση 

και η αριθµητική µέση τιµή χρησιµοποιήθηκε για να αναχθεί το πλήθος των 

παλµών σε ρυθµό φωτοαποδόµησης. Η πυκνότητα ενέργειας µετρήθηκε µε 

το laser να λειτουργεί στα 3 Hz καθώς η µέτρηση στα 10 Hz δεν ήταν δυνατό 

να πραγµατοποιηθεί µε ακρίβεια µε το διαθέσιµο αισθητήρα. Η τιµή της 

πυκνότητας ενέργειας κατά τη διεξαγωγή αυτών των µετρήσεων 

προσδιορίστηκε σε 145mJoule/cm2.  

 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο 

ακόλουθο διάγραµµα. 
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Εικόνα 4. 7. Ρυθµός φωτοαποδόµησης σαν συνάρτηση του χρόνου µετά την παρασκευή 
της υδρογέλης. Το οριζόντιο σφάλµα στην παρούσα γραφική παράσταση, υποδεικνύει 
τη χρονική διάρκεια των φωτοεκτοµών (~1min). Τα σηµεία στον άξονα του χρόνου 
προσδιορίστηκαν σαν ο χρόνος έναρξης + το ήµισυ της διάρκειας της φωτοεκτοµής.  

 

 Τα πάχη των στρώσεων της υδρογέλης όπως µετρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια αυτού του πειράµατος φάνηκε (όπως ήταν αναµενόµενο) να 

µειώνονται µε τρόπο ανάλογο αυτού που φαίνεται στην Εικόνα 4.6.  Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 4.7, ο ρυθµός φωτοαποδόµησης δεν βρέθηκε να 

µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αφυδάτωση της στρώσης της υδρογέλης.   

 

Συµπεράσµατα 

 Η τιµή του ρυθµού φωτοαποδόµησης που µετρήθηκε κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, βρέθηκε διαφορετική από αυτήν που µετρήθηκε στις συνθήκες 

που περιγράφηκαν στην παράγραφο 4.1. Συγκεκριµένα ο ρυθµός 

φωτοαποδόµησης µετρήθηκε να είναι της τάξης των 0.21 µm/παλµό ενώ στις 

προηγούµενες συνθήκες για την ίδια πυκνότητα ενέργειας µετρήθηκε να 

είναι περίπου 0.3µm/παλµό. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί 

µε βάση τις ακόλουθες παρατηρήσεις. 

 Λόγω του αυξηµένου ρυθµού επαναληπτικότητας η ενέργεια του παλµού 

κατά τη λειτουργία του laser στα 10 Hz (η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν 

ήταν δυνατόν να µετρηθεί µε ακρίβεια) ήταν στην πραγµατικότητα 

µικρότερη από αυτήν του παλµού που µετρήθηκε στα 3 Hz, µε αποτέλεσµα η 

πυκνότητα ενέργειας να είναι µικρότερη από αυτήν που υπολογίστηκε. Η 
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µείωση της ενέργειας του παλµού του Excimer laser καθώς αυξάνεται ο 

ρυθµός επαναληπτικότητας είναι αναµενόµενη για laser αυτής της 

κατηγορίας.  

Επίσης, λόγω της µικρής απόστασης του διαφράγµατος από την 

ακτινοβολούµενη επιφάνεια, είναι πιθανό το νέφος των υποπροϊόντων της 

φωτοεκτοµής να συσσωρευόταν µεταξύ του διαφράγµατος και της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας (Εικόνα 4.2.) περισσότερο στην περίπτωση 

της λειτουργίας του laser 10Hz  από ότι στην περίπτωση της λειτουργίας του 

laser στα 3 Hz. Η παρουσία του νέφους των εκπεµπόµενων θραυσµάτων 

πάνω από το ακτινοβολούµενο σηµείο ίσως απορροφούσε τµήµα της 

ενέργειας το παλµού του laser, µε αποτέλεσµα στην πραγµατικότητα η 

διαθέσιµη πυκνότητα ενέργειας να ήταν ακόµη µικρότερη και για αυτό το 

λόγο.     

 

Γενικά συµπεράσµατα σχετικά µε την αφυδάτωση της υδρογέλης. 

 

 Το γεγονός ότι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης δεν διαφοροποιείται 

δραστικά µε την αλλαγή της ενυδάτωσης δεν σηµαίνει ότι η αφυδάτωση 

της στρώσης της υδρογέλης δεν επηρεάζει την αποτελεσµατικότητά της. 

Όπως φαίνεται από τη µέτρηση του πάχους της υδρογέλης συναρτήσει 

του χρόνου, παρόλο που ο ρυθµός φωτοαποδόµησης παραµένει (περίπου) 

σταθερός, για τη διάτρηση µίας δεδοµένης στρώσης υδρογέλης 

απαιτούνται προοδευτικά λιγότεροι παλµοί του laser καθώς αυτή 

αφυδατώνεται και µειώνεται το πάχος της. Με βάση αυτή την 

παρατήρηση, ένα εκµαγείο υδρογέλης το οποίο έχει παρασκευαστεί στην 

επιφάνεια του κερατοειδή και έχει µία κατανοµή πάχους η οποία 

καθορίζεται από τις γεωµετρικές ανωµαλίες της επιφάνειας του 

κερατοειδή, καθώς αφυδατώνεται, αποτελεί ένα στρώµα λειαντικής 

ουσίας το οποίο φωτοαποδοµούµενο θα υποδιορθώσει τις γεωµετρικές 

ανωµαλίες πάνω στις οποίες παρασκευάστηκε (Εικόνα 4.8.). Η 
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υποδιόρθωση αυτή, (σε αυτή τη φάση της εργασίας*) θεωρήθηκε ότι 

µπορεί να αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι ο ρυθµός 

φωτοαποδόµησης της υδρογέλης βρέθηκε πειραµατικά (§4.1) να είναι 

λίγο µικρότερος από αυτόν που έχει αναφερθεί για τον κερατοειδή1.    

 

 

Εικόνα 4. 8. Υποθετική περίπτωση λείανσης µίας “βηµατικής” ανωµαλίας της 
επιφάνειας του κερατοειδή. α: Αν το σύστηµα κερατοειδής-υδρογέλη ακτινοβοληθεί 
µέχρι την πλήρη φωτοεκτοµή της υδρογέλης, τότε η υπερυψωµένη περιοχή θα δεχθεί 
(∆z/Α) περισσότερους παλµούς από τη βυθισµένη περιοχή, (όπου Α ο κοινός ρυθµός 
φωτοαποδόµησης υδρογέλης κερατοειδή), δηλαδή όσους απαιτούνται για την 
αποµάκρυνση της ανωµαλίας(γ). β: Στην περίπτωση που η υδρογέλη έχει συρρικνωθεί, 
αν θεωρήσουµε ότι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης παραµένει περίπου σταθερός, η 
υπερυψωµένη περιοχή θα δεχθεί (∆z'/A) παλµούς περισσότερους από τη βυθισµένη 
περιοχή, γεγονός που θα οδηγήσει σε ελλιπή αφαίρεση (δ) της ανωµαλίας 
(υποδιόρθωση).     

  

                                                 
* Με βάση τα τελικά συµπεράσµατα από την εκπόνηση της παρούσας διατριβής, φαίνεται 
ότι πιθανότατα το φαινόµενο αυτό καθώς και η ανταλλαγή νερού που περιγράφεται στη 
συνέχεια, ευθύνεται για την ελλιπή διόρθωση των ανωµαλιών του κερατοειδή µε χρήση της 
συγκεκριµένης υδρογέλης. 
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4.3. Ανταλλαγή νερού µε τον κερατοειδή. 

 

Σκοπός 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 (§1.2) ο κερατοειδής περιέχει κατά 

περίπου 80% νερό το οποίο είναι ασθενώς δέσµιο στην εξωκυττάρια ουσία 

µε δεσµούς υδρογόνου. Το γεγονός ότι το νερό είναι ασθενώς δέσµιο είναι 

συµβατό µε την παρατήρηση ότι ο κερατοειδής εκτεθειµένος στην 

ατµόσφαιρα, αφυδατώνεται σταδιακά4. Στη βάση αυτή, και µε δεδοµένο ότι 

η υδρογέλη εύκολα ανταλλάσσει υγρασία µε το περιβάλλον (βλ § 4.2) 

κρίθηκε σκόπιµο να µελετηθεί  αν η υδρογέλη κατά την επαφή της µε τον 

κερατοειδή ανταλλάσσει νερό.  

 

Μέθοδος 

 
Προκειµένου να διερευνηθεί αν κατά την επαφή της υδρογέλης µε τον 

κερατοειδή ανταλλάσσεται νερό και προς ποια κατεύθυνση, 

παρασκευάστηκαν στρώσεις υδρογέλης στην επιφάνεια κερατοειδή κονίκλου 

και η ενυδάτωση της στρώσης της υδρογέλης µετρήθηκε κατά τη στιγµή της 

αφαίρεσης από τον κερατοειδή, πέντε λεπτά µετά την τοποθέτησή της. 

Συνολικά τρεις κόνικλοι χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή έξι 

στρώσεων υδρογέλης, εκ των οποίων η µία καταστράφηκε κατά την 

προσπάθεια αφαίρεσης του διαµορφωτή. Για τη νάρκωση των κονίκλων 

χρησιµοποιήθηκε ενδοµυϊκή ένεση ketamine (40mg/kg) and xylazine 

(7mg/kg). Στην επιφάνεια του κερατοειδή χορηγήθηκαν σταγόνες 

προπαρακαϊνης και στη συνέχεια τοποθετήθηκε βλεφαροδιαστολέας. Το 

επιθήλιο του κερατοειδή αφαιρέθηκε µε χρήση περιστρεφόµενης βούρτσας 

που χρησιµοποιείται στη διαθλαστική χειρουργική. Μετά την ενστάλαξη 

ποσότητας περίπου 0.05ml διαλύµατος υδρογέλης θερµοκρασίας 43ο C 

χρησιµοποιήθηκε σκληρός φακός επαφής διαµέτρου 8mm και βασικής 

ακτίνας καµπυλότητας 8.4mm για τη µορφοποίηση της σταγόνας σε µία 

λεπτή στρώση σχήµατος µηνίσκου στην επιφάνεια του κερατοειδή. Ο φακός 

αφαιρέθηκε µετά την παρέλευση δύο λεπτών από την τοποθέτησή του και 



76 

στη συνέχεια η στρώση της υδρογέλης αφέθηκε τοποθετηµένη στην 

επιφάνεια του κερατοειδή για τρία ακόµη λεπτά. Παράλληλα, και µε τον ίδιο 

τρόπο, για κάθε στρώση που παρασκευάστηκε σε κερατοειδή κονίκλου, 

παρασκευάστηκε παρόµοια στρώση στην επιφάνεια ειδικής βάσης από 

πλαστικό (PMMA) η οποία θεωρήθηκε ότι δεν περιέχει και δεν ανταλλάσσει 

νερό µε την υδρογέλη, ώστε να χρησιµεύσει ως µάρτυρας. Τρία λεπτά µετά 

την αφαίρεση του φακού τόσο οι στρώσεις από τους κερατοειδείς όσο και 

αυτές από την βάση PMMA ζυγίστηκαν και στη συνέχεια αφυδατώθηκαν 

προκειµένου να προσδιοριστεί η ενυδάτωσή τους όπως περιγράφεται στην 

§4.2. Προκειµένου να είναι κατά προσέγγιση σταθερή η ποσότητα της 

υδρογέλης της οποίας µετρήθηκε η ενυδάτωση σε κάθε περίπτωση, 

χρησιµοποιήθηκε ένας χειρουργικός marker διαµέτρου 6mm για το 

διαχωρισµό της αντίστοιχης κεντρικής ζώνης των στρώσεων τόσο από τους 

κερατοειδείς όσο και από την πλαστική βάση αµέσως πριν την αφαίρεση.  

 

Αποτελέσµατα 

 Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραµµα. 

Εικόνα 4. 9. Ενυδάτωση των πέντε επιτυχών ζευγών στρώσεων υδρογέλης κατά τη 

στιγµή της αφαίρεσής τους από τους κερατοειδείς των πειραµατοζώων.   
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 Η µέση τιµή της ενυδάτωσης των δειγµάτων που αφαιρέθηκαν από τον 

κερατοειδή ήταν 78,27% (SD=2,19%) ενώ αυτών που αφαιρέθηκαν από τη 

βάση PMMA ήταν 70,39% (SD=1.92%). Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σηµαντική (p=0.000312 για την υπόθεση ότι προέρχονται από πληθυσµούς 

µε ίδια µέση τιµή). Μετά την ολοκλήρωση των µετρήσεων, στους κονίκλους 

χορηγήθηκε συνδυασµός τοµπραµυκίνης (0.3%), δεξαµεθαζόνης (0.1%) σε 

αλοιφή (x2) µέχρι την ολοκλήρωση της επιθηλιοποίησης η οποία 

πραγµατοποιήθηκε οµαλά και το αργότερο εντός πέντε ηµερών από την 

ηµέρα εφαρµογής της υδρογέλης.   

 

Συµπεράσµατα 

 Η µέση τιµή της ενυδάτωσης που µετρήθηκε στα δείγµατα που 

αφαιρέθηκαν από την πλαστική βάση ήταν ανάλογη αυτής που 

προσδιορίστηκε για τους ίδιους χρόνους έκθεσης στην ατµόσφαιρα σε 

προηγούµενες µετρήσεις (Εικόνα 4.5). Η σχετικά υψηλή τυπική 

απόκλιση σε αυτή την περίπτωση αποδίδεται στο γεγονός ότι οι 

στρώσεις σε αυτήν την περίπτωση είχαν πολύ µικρότερο αρχικό βάρος 

από ότι στην προηγούµενη περίπτωση, µε αποτέλεσµα σε αυτές τις 

µετρήσεις η µάζα του στερεού υπολοίπου να είναι µόλις δύο τάξεις 

µεγέθους πάνω από τη διακριτική ικανότητα του ηλεκτρονικού ζυγού. 

 Η µέση τιµή της ενυδάτωσης που µετρήθηκε στα δείγµατα που 

αφαιρέθηκαν από τους κερατοειδείς ήταν µεγαλύτερη από αυτή που 

εκτιµάται ότι είχαν τα δείγµατα της πλαστικής βάσης ακόµη και κατά τη 

στιγµή της παρασκευής τους (Εικόνα 4.5. για t=0). Η παρατήρηση αυτή 

σηµαίνει ότι όχι µόνο η παρουσία της (πλούσιας σε νερό) υδρογέλης δεν 

προλαµβάνει την αφυδάτωση του κερατοειδή αλλά αντίθετα προσροφά 

από αυτόν νερό (κατά τα αρχικά στάδια της επαφής τους) µε ρυθµό 

µεγαλύτερο από ότι η ίδια αποβάλλει προς το περιβάλλον. Αυτό το 

φαινόµενο, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται επ’ άπειρο. 

Πιθανότατα, πέρα από κάποιο βαθµό αφυδάτωσης του κερατοειδή, η 

ροή νερού προς την υδρογέλη δεν επαρκεί για να διατηρήσει την 

ενυδάτωσή της σε υψηλά επίπεδα και αρχίζει η αφυδάτωση και της 
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υδρογέλης.  Το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρήθηκε για τους χρόνους των 

τριών λεπτών που εξετάστηκαν.  

Εκτιµάται ότι η αφυδάτωση του κερατοειδή που προκαλείται από την  

επαφή του µε την υδρογέλη, µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της 

αποτελεσµατικότητας της µεθόδου, καθώς µειώνεται το µέγεθος των 

ανωµαλιών της επιφάνειας του κερατοειδή το οποίο καθορίζει και τη 

διαφοροποίηση του πάχους της υδρογέλης. Το φαινόµενο αυτό 

παρουσιάζεται σχηµατικά στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Εικόνα 4. 10. Υποθετική περίπτωση λείανσης µίας “βηµατικής” ανωµαλίας της 
επιφάνειας του κερατοειδή στην περίπτωση που αυτή συρρικνώνεται κατά την 
αφυδάτωσή της ύστερα από απορρόφηση νερού από την υδρογέλη. α: Η ανωµαλία θα 
πρέπει να δεχθεί (∆z/Α) περισσότερους παλµούς από τη βυθισµένη περιοχή, (όπου Α ο 
κοινός ρυθµός φωτοαποδόµησης υδρογέλης και κερατοειδή). β: Η ανωµαλία της 
επιφάνειας συρρικνώνεται λόγω της µεταφοράς νερού προς την υδρογέλη. γ: Η 
συρρίκνωση της υδρογέλης λόγω της δικής της αφυδάτωσης οδηγεί σε περαιτέρω 
µείωση της προστασίας που παρέχει στη βυθισµένη περιοχή, καθώς αυτή θα εκτεθεί 
στην ακτινοβολία του laser όταν η υπερυψωµένη περιοχή θα έχει δεχθεί µόνο (∆z’’/A) 
περισσότερους παλµούς από αυτήν. δ: µετά την ακτινοβόληση παραµένει µέρος της 
ανωµαλίας η οποία µεγεθύνεται (ε) όταν η ενυδάτωση του κερατοειδή επανέλθει στις 
φυσιολογικές τιµές. 
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 Οι επιπτώσεις της µεταφοράς νερού από τον κερατοειδή στην 

υδρογέλη στην αποτελεσµατικότητα της εξοµάλυνσης είναι δύσκολο να 

εκτιµηθούν µε ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς απαιτείται ακριβής 

γνώση της µεταβολής του πάχους της υδρογέλης µε την ενυδάτωση, του 

βαθµού συρρίκνωσης των ανωµαλιών της επιφάνειας του κερατοειδή µε 

τις αλλαγές της ενυδάτωσης και η ακριβής εξάρτηση του ρυθµού 

φωτοαποδόµησης και των δύο µέσων από την ενυδάτωση. 

 

 Η µετακίνηση νερού από τον κερατοειδή στην υδρογέλη, είναι ένα 

φαινόµενο δύσκολο να µοντελοποιηθεί και να µελετηθεί θεωρητικά στο 

βαθµό που να µπορούν να προκύψουν χρήσιµα αριθµητικά 

αποτελέσµατα, καθώς δεν υπάρχουν βασικά αριθµητικά δεδοµένα 

(συντελεστές αλλαγής όγκου µε την ενυδάτωση, συντελεστές διάχυσης 

κλπ) τα οποία είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν 

πειραµατικά.  
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4.4. Πειραµατική εφαρµογή σε χοίρειους οφθαλµούς. 

 

Σκοπός 

Σκοπός του συγκεκριµένου πειράµατος ήταν ο πειραµατικός έλεγχος της 

αποτελεσµατικότητας της συγκεκριµένης υδρογέλης σε συνδυασµό µε 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή για την αφαίρεση επιφανειακών ανωµαλιών 

του κερατοειδή. 

 

Μέθοδος 

Η υδρογέλη εφαρµόστηκε σε κερατοειδείς χοίρειων οφθαλµών, στους 

οποίους προηγουµένως είχαν δηµιουργηθεί επιφανειακές ανωµαλίες γνωστού 

µεγέθους και µορφολογίας (Εικόνα 4.10). Στη συνέχεια επιχειρήθηκε 

εξοµάλυνση των ανωµαλιών µέσω της πλήρους φωτοεκτοµής της στρώσης 

της υδρογέλης.   

 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν χοίρειοι οφθαλµοί οι οποίοι 

παραχωρήθηκαν από τοπικό σφαγείο αµέσως µετά τη σφαγή των ζώων. Ο 

συνολικός χρόνος που παρήλθε από την αφαίρεση των οφθαλµών µέχρι τη 

διεξαγωγή του πειράµατος δεν ήταν µεγαλύτερος από τέσσερις ώρες.  

 Ο κάθε οφθαλµός τοποθετήθηκε σε ειδική βάση η οποία κρατάει την 

ενδοφθάλµια πίεση σε τιµές αντίστοιχες µε αυτές του ζωντανού οφθαλµού. 

Το επιθήλιο του κερατοειδή αφαιρέθηκε µε χρήση της περιστρεφόµενης 

βούρτσας και η επιφάνεια καθαρίστηκε από τυχόν υπολείµµατα επιθηλίου µε 

χρήση στεγνού χειρουργικού σπόγγου. Στη συνέχεια, στην επιφάνεια του 

κερατοειδή τοποθετήθηκε ανοξείδωτο πλέγµα µε διαστάσεις οπής περίπου 

1x1mm. Το χειρουργικό Excimer laser Aesculap – Meditec MEL – 60 

χρησιµοποιήθηκε για να σαρώσει οµογενώς µία ζώνη διαµέτρου 8mm µε 

προγραµµατισµένο βάθος εκτοµής 60µm. Μετά το πέρας της ακτινοβόλησης 

το πλέγµα αφαιρέθηκε. Στη θέση των οπών του πλέγµατος είχαν 

δηµιουργηθεί κρατήρες ενώ οι περιοχές που είχαν προστατευθεί από το 

µεταλλικό πλέγµα ο κερατοειδής είχε παραµείνει ανέπαφος (Εικόνα 4.10. 

αριστερά). 
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Εικόνα 4. 11. Αριστερά: Επιφάνεια χοίρειου κερατοειδή µε γεωµετρικές ανωµαλίες της 
επιφάνειας(διαστάσεις ανωµαλιών 1x1mm).  ∆εξιά: Μετά την ακτινοβόληση της µισής 
επιφάνειας οι ανωµαλίες έχουν αφαιρεθεί από το ακτινοβοληµένο τµήµα, ενώ 
παραµένουν ορατές κάτω από το τµήµα του εκµαγείου που δεν ακτινοβολήθηκε.  

 

 Για τη θέρµανση της υδρογέλης η οποία είχε παρασκευαστεί 

προηγουµένως χρησιµοποιήθηκε ειδική συσκευή η οποία αναπτύχθηκε για το 

σκοπό αυτό (Εικόνα 4.11). Μετά την ενστάλαξη ποσότητας περίπου 0.05ml 

διαλύµατος υδρογέλης θερµοκρασίας 43ο C χρησιµοποιήθηκε σκληρός 

φακός επαφής διαµέτρου 8mm και βασικής ακτίνας καµπυλότητας 10mm για 

τη µορφοποίηση της σταγόνας σε µία λεπτή στρώση σχήµατος µηνίσκου 

στην επιφάνεια του κερατοειδή. Ο φακός αφαιρέθηκε µετά την παρέλευση 

δύο λεπτών από την τοποθέτησή του προκειµένου η υδρογέλη να 

στερεοποιηθεί.   

 Μετά την παρασκευή της στρώσης της υδρογέλης τοποθετήθηκε στην 

επιφάνειά της διάφραγµα διαµέτρου 7 mm προκειµένου να περιοριστεί η 

ζώνη ακτινοβόλησης. Στη συνέχεια, η επιφάνεια της υδρογέλης 

ακτινοβολήθηκε µέχρι αυτή να αφαιρεθεί πλήρως από κάθε σηµείο. Σε µία 

περίπτωση, η µισή περίπου επιφάνεια της υδρογέλης καλύφθηκε µε φύλλο 
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αλουµινίου και στη συνέχεια ακτινοβολήθηκε η υπόλοιπη, προκειµένου να 

φωτογραφηθεί συγκριτικά το αποτέλεσµα. (Εικόνα 4.10, δεξιά)  

 Μετά τη χορήγηση δόσης ακτινοβολίας αντίστοιχης αυτής που απαιτείται 

για την εκτοµή 100µm κερατοειδικού ιστού, η εκτοµή έφτασε στο βάθος που 

οριζόταν από την περιβάλλουσα του παραµορφωµένου κερατοειδή και 

άρχισε η αφαίρεση των ανωµαλιών.      

 Κατά την πρόοδο της φωτοεκτοµής από αυτό το σηµείο και µετά η 

υδρογέλη παράµενε στους πυθµένες των κρατήρων και τους προστάτευε από 

την ακτινοβολία του laser ενώ αυτό αφαιρούσε τις υπερυψωµένες (και 

εκτεθειµένες) κορυφές. Η νατριούχος φλουοροσεϊνη που περιέχεται στην 

υδρογέλη φθόριζε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης µε 

αποτέλεσµα να είναι δυνατός ο οπτικός διαχωρισµός του κερατοειδή από την 

υδρογέλη*. Η ακτινοβόληση τερµατίστηκε όταν αφαιρέθηκε πλήρως η 

υδρογέλη γεγονός που σηµατοδοτήθηκε από τον τερµατισµό του 

χαρακτηριστικού της φθορισµού. 

 

Αποτελέσµατα 

 

 Μετά το πέρας της ακτινοβόλησης, σε κάθε περίπτωση εξετάστηκε 

µακροσκοπικά (στο χειρουργικό µικροσκόπιο) η επιφάνεια του κερατοειδή 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι ανωµαλίες είχαν αφαιρεθεί πλήρως. Σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ανωµαλίες ήταν ορατές και µετά την ολοκλήρωση 

της λείανσης. Το µέγεθός τους όµως ήταν τόσο µικρό που δεν ήταν δυνατό 

να προσδιοριστεί µακροσκοπικά αν ήταν προεξοχές η βυθίσεις δηλαδή αν η 

µέθοδος υπερδιορθώνει ή υποδιορθώνει. 

                                                 
* Ο φθορισµός του κερατοειδή εκτείνεται µέχρι το ορατό φάσµα και γίνεται αντιληπτός σαν 
ιώδες / κυανό φως χαµηλής έντασης. Ο φθορισµός της υδρογέλης (που περιέχει 
φλουοροσεϊνη) γίνεται αντιληπτός σαν πράσινο φως. Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο 
οπτικός διαχωρισµός του ακτινοβολούµενου κερατοειδή από την ακτινοβολούµενη 
υδρογέλη, ήταν αναγκαίο να χαµηλώσει ο φωτισµός του χειρουργικού µικροσκοπίου και η 
παρατήρηση του πεδίου να γίνεται µε πηγή φωτισµού τον φθορισµό και µόνο.    
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Εικόνα 4. 12. Συσκευή που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τον έλεγχο της 
θερµοκρασίας σύριγγας που περιέχει υδρογέλη. Η συσκευή αποτελείται από µια µονάδα 
ελέγχου (αριστερά) και ένα χιτώνιο που περιέχει αντιστάσεις και στην εσωτερική 
διάµετρο του οποίου εφαρµόζει µία σύριγγα του 1ml. Η θερµοκρασία της κεφαλής 
µετράται µε θερµοζεύγος το οποίο βρίσκεται στο άκρο του χιτωνίου. Η συσκευή αυτή 
κατασκευάστηκε στο αρχικό στάδιο εκπόνησης της παρούσας διατριβής και στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκε µε αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.  

 

Συµπεράσµατα / Συζήτηση 

 

 Το πείραµα που περιγράφηκε επαναλήφθηκε πολλές φορές κατά την 

εξέλιξη του τεχνολογικού υποβάθρου της εν λόγω τεχνικής και µε 

διαφορετικά µέσα κάθε φορά, καθώς αυτά γίνονταν διαθέσιµα. Όπως είναι 

φανερό, η δοκιµασία αυτή αποτελεί το τελικό (και πιο ουσιαστικό) κριτήριο 

αξιολόγησης κάθε µηχανισµού µορφοποίησης στρώσης υδρογέλης στην 

επιφάνεια του κερατοειδή. Το πείραµα αυτό είχε πραγµατοποιηθεί και στο 

παρελθόν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης2, µε τα ίδια αποτελέσµατα. 

Αναπαράχθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης και κατασκευής µηχανισµών 

µορφοποίησης της υδρογέλης (βλ. κεφάλαιο 7) και περιγράφεται στην 

παρούσα διατριβή κυρίως για λόγους πληρότητας.  

 Το ουσιαστικότερο συµπέρασµα που προέκυψε από αυτήν την πρώτη 

εφαρµογή, είναι ότι το πάχος της στρώσης της υδρογέλης που σχηµατίζεται 

στην επιφάνεια του κερατοειδή, είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που στην 

πραγµατικότητα απαιτείται (Εικόνα 4.12). Στη σειρά των πειραµάτων που 

πραγµατοποιήθηκαν τα πάχη της υδρογέλης που αφαιρέθηκαν µε το laser 

πριν αρχίσει η λείανση της επιφάνειας, κυµαίνονταν από 80 ως 120 µm. Το 

ακριβές πάχος είναι δύσκολο να εκτιµηθεί, γιατί αφενός γίνεται µε βάση την 
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εκτίµηση της δόσης της ακτινοβολίας που χορηγείται και αφετέρου δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η χρονική στιγµή κατά την οποία 

αρχίζει η εκτοµή των κορυφών των ανωµαλιών. Όπως είναι εύκολα 

κατανοητό, το επιπλέον πάχος της υδρογέλης δεν είναι επιθυµητό να υπάρχει 

γιατί συνδέεται µε τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 

• Αυξάνεται ο συνολικός χρόνος της επέµβασης και η αφυδάτωση της 

στρώσης όπως περιγράφηκε προηγουµένως (§4.2). 

• Αυξάνεται η συνολική δόση της ακτινοβολίας που χρειάζεται να 

χορηγηθεί µε άγνωστες συνέπειες λόγω των ακουστικών κυµάτων 

και της δευτερογενούς ακτινοβολίας.  

• Μεγαλύτερα βάθη εκτοµής συνδέονται µε χειρότερη ποιότητα 

επιφάνειας6.  

 

60µm

υδρογέλη

χοίρειος κερατοειδής

80 -120 µm

 

Εικόνα 4. 13. Το πάχος της στρώσης της υδρογέλης στην περίπτωση του χοίρειου 
κερατοειδή ήταν υπερ-διπλάσιο από αυτό που ήταν αναγκαίο για την διόρθωση των 
υπαρχουσών ανωµαλιών. 

            

 Η παρασκευή στρώσης υδρογέλης πάχους µεγαλύτερου από αυτό που 

απαιτείται αποδόθηκε στο γεγονός ότι η επιφάνεια του κερατοειδή του 

χοίρειου οφθαλµού ήταν πολύ ψυχρή (θερµοκρασία δωµατίου: 21οC) µε 

αποτέλεσµα η υδρογέλη να στερεοποιείται πρόωρα - πριν δηλαδή η 

περίσσειά της αποµακρυνθεί υπό την πίεση του διαµορφωτή (φακού 

επαφής).  Παρόλο που στην περίπτωση του ζωντανού οφθαλµού κάτι τέτοιο 

δεν είναι πιθανό να παρατηρηθεί (τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθµό) 
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αποφασίστηκε η σχεδίαση και η κατασκευή διαµορφωτών οι οποίοι µέσω 

ελέγχου της θερµοκρασίας της στρώσης της υδρογέλης θα αποτρέπουν το 

φαινόµενο αυτό (βλ. κεφάλαιο 7). 

 

 

Εικόνα 4. 14. Επιφάνεια χοίρειου κερατοειδή αµέσως µετά την ακτινοβόληση µέσω 
στρώσης υδρογέλης. ∆ιακρίνεται το όριο της φωτοεκτοµής όπως καθορίστηκε από το 
µηχανικό διάφραγµα που τοποθετήθηκε στην επιφάνεια της υδρογέλης πριν την 
ακτινοβόληση.  

 

 

Γενικό συµπέρασµα σχετικά µε τις φυσικές ιδιότητες της υδρογέλης. 

 

 Η υδρογέλη είναι εν γένει κατάλληλη ώστε να χρησιµοποιηθεί ως 

λειαντική ουσία κατά τη φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή. Παρόλα αυτά 

κατά την παρασκευή των µορφοποιηµένων στρώσεων στην επιφάνεια 

του κερατοειδή θα πρέπει να επιδιώκεται το πάχος της στρώσης να είναι 

ελαχιστοποιηµένο και η φωτοαποδόµηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται 

κατά το συντοµότερο δυνατόν µετά την αφαίρεση του διαµορφωτή πριν 

η αφυδάτωση διαφοροποιήσει αισθητά το σχήµα της ελεύθερης 

επιφάνειας της υδρογέλης. Η ανταλλαγή νερού µεταξύ της υδρογέλης και 

του κερατοειδή είναι ένα φαινόµενο που πιθανώς µπορεί να προληφθεί 

µέσω κατάλληλης τροποποίησης της χηµικής σύστασης της υδρογέλης. 

Το πρόβληµα αυτό βρίσκεται εκτός του αντικειµένου της παρούσας 

διατριβής.        
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Κεφάλαιο 5 

Επικέντρωση του διαµορφωτή.  

 

Σκοπός 
 
Όπως περιγράφηκε και στο κεφάλαιο 3, το σχήµα της επιφάνειας του 

κερατοειδή µετά το πέρας της ακτινοβόλησης, θα ταυτίζεται µε αυτό της 

επιφάνειας που χρησιµοποιήθηκε για τη µορφοποίηση της στρώσης της 

υδρογέλης. Η διαπίστωση αυτή ισχύει όχι µόνον για την ακτίνα 

καµπυλότητας αλλά και για τον άξονα συµµετρίας του. Στην περίπτωση 

έκκεντρης ή κεκλιµένης τοποθέτησης της µορφοποιούσας επιφάνειας 

(διαµορφωτή), αντίστοιχα κεκλιµένη ή έκκεντρη θα προκύψει και η 

εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδή µετά την ακτινοβόληση (Εικόνα 5.1).  

 

Εικόνα 5. 1. Μετά το πέρας της ακτινοβόλησης της στρώσης της υδρογέλης, η 
εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδή θα έχει θεωρητικά το σχήµα της µορφοποιούσας 
επιφάνειας.  Αποτέλεσµα κεκλιµένης τοποθέτησης (αριστερά) και έκκεντρης 
τοποθέτησης (δεξιά). Στην εικόνα, τα σφάλµατα στην τοποθέτηση έχουν µεγεθυνθεί 
προκειµένου να καταστεί ορατό το αποτέλεσµα.  
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Όταν δεν λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, κεκλιµένη ή έκκεντρη 

τοποθέτηση του διαµορφωτή µπορεί να προκύψει είτε στην περίπτωση που ο 

κερατοειδής έχει µικρότερη ακτίνα καµπυλότητας από το χρησιµοποιούµενο 

διαµορφωτή, είτε όταν οι γεωµετρικές ανωµαλίες του κερατοειδή είναι τόσο 

µεγάλες ώστε να µην επιτρέπουν την ορθή τοποθέτηση του διαµορφωτή (Βλ 

Εικόνα 5.2). 

  

 

α β

γ δ
 

Εικόνα 5. 2. Λόγοι για την έκκεντρη ή κεκλιµένη τοποθέτηση του διαµορφωτή. α,β: Ο 
διαµορφωτής έχει µεγαλύτερη ακτίνα καµπυλότητας από τον κερατοειδή µε 
αποτέλεσµα να µην στηρίζεται στην περιφέρεια κατά την τοποθέτηση.  γ: Υποθετική 
περίπτωση κερατοειδή µε µεγάλη ασυµµετρία στον οποίο ο διαµορφωτής έχει 
τοποθετηθεί υπό γωνία προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο ιστός που θα αφαιρεθεί ( 
σηµειώνεται µε κίτρινο). δ: Ο κερατοειδής της προηγούµενης περίπτωσης στον οποίο 
τοποθετείται κεντρικά και χωρίς κλίση ο διαµορφωτής. Στην περίπτωση αυτή, το 
βάθος της εκτοµής σε κάποιες περιοχές θα είναι εξαιρετικά µεγάλο.   

 

 Το ερώτηµα το οποίο προκύπτει, είναι κατά πόσο µία τέτοια κατάσταση 

είναι οπτικά αποδεκτή. Σκοπός των υπολογισµών που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια είναι η θεωρητική εκτίµηση της ευκρίνειας του σχηµατιζόµενου 

στον αµφιβληστροειδή ειδώλου σε περίπτωση που ο διαµορφωτής έχει 

τοποθετηθεί έκκεντρα ή υπό κλίση. 
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Μέθοδος 

 

Για τη µελέτη του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού στην περίπτωση που ο 

κερατοειδής είναι έκκεντρος ή κεκλιµένος σε σχέση µε τον οπτικό άξονα του 

οφθαλµού, χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό οπτικής σχεδίασης και 

προσοµοίωσης ZEMAX-ΕΕ (V10.0, Focus Software Tucson, AZ). 

Υλοποιήθηκε µοντέλο του οφθαλµού µε τέσσερις διαθλαστικές επιφάνειες 

και στη συνέχεια η επιφάνεια που αντιστοιχεί στην πρόσθια του κερατοειδή, 

στράφηκε ή µετατοπίστηκε κατά περίπτωση προκειµένου να εξεταστεί το 

οπτικό αποτέλεσµα.  

 

5.1.  Οπτικό µοντέλο του οφθαλµού. 

 

 Το οπτικό µοντέλο του οφθαλµού που χρησιµοποιήθηκε σαν βάση για 

την παρούσα ανάλυση παρουσιάστηκε το 1999 από του Sanz και Navarro1, 

και αποτελεί εξέλιξη παλαιότερου (παραξονικού) µοντέλου2 προκειµένου να  

παρουσιάζει και εκτός του οπτικού άξονα τις οπτικές εκτροπές που 

παρουσιάζει και ο µέσος ανθρώπινος οφθαλµός. Τα γεωµετρικά του στοιχεία 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Επιφάνεια 

Ακτίνα 

καµπυλότητας 

(mm) 

Πάχος 
 (mm) 

Ηµι- 
διάµετρος 

(mm) 

Κωνική 
Σταθερά 

ΠΡΟΣΘΙΑ 

ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η 
7.72 0.550  5.5 -0.26 

ΟΠΙΣΘΙΑ. 

ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η  
6.50 3.05 5 0 

 

ΙΡΙ∆Α 
 

ΑΠΕΙΡΗ 
 

0 
 

5 
 

0 
ΠΡΟΣΘΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΑΚΟΥ 

10.2 4 4.75 -3.13160 

ΟΠΙΣΘΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΑΚΟΥ  

-6 16.3203 4.75 -1 

 

ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΗΣ 
 

12  
 

8 
 

0 
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Εικόνα 5. 3. Σχηµατική αναπαράσταση αρχικού του µοντέλου του οφθαλµού που 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 
 Οι δείκτες διάθλασης των διαθλαστικών µέσων του οφθαλµού έχουν 

µετρηθεί πειραµατικά για διάφορες τιµές του µήκους κύµατος. Στην ίδια 

εργασία1 µε αυτήν στην οποία περιγράφεται το οπτικό µοντέλο, 

πραγµατοποιείται και µία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

αναφέρονται συγκεντρωτικά οι πλέον πρόσφατες πειραµατικές τιµές των 

δεικτών διάθλασης του οφθαλµού για τέσσερα διαφορετικά µήκη κύµατος. 

 Μέσο 458nm 543 nm 589.3nm 632.8nm 

Κερατοειδής 1.3828 1.3777 1.376 1.3747 

Υδατοειδές υγρό 1.3445 1.3391 1.3374 1.3360 

Κρυσταλλοειδής φακός 1.4292 1.4222 1.42 1.4183 

Υαλώδες σώµα 1.3428 1.3377 1.336 1.3347 

   

Για την προσαρµογή µια συνεχούς συνάρτησης στα παραπάνω αριθµητικά 

δεδοµένα χρησιµοποιήθηκε ο τύπος του Conrady ο οποίος είναι κατάλληλος 

για προσαρµογή όταν είναι γνωστός ο δείκτης διάθλασης για µικρό αριθµό 

(<6) µηκών κύµατος3.   

5,3)(
λλ

λ Β++= Ann o   (τύπος του Conrady) 
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Στον τύπο του Conrady, τα A και B είναι αυθαίρετες σταθερές και no είναι ο 

δείκτης διάθλασης στο µεγαλύτερο από τα διαθέσιµα µήκη κύµατος. Η 

προσαρµογή έγινε αυτόµατα από το λογισµικό µετά την εισαγωγή των 

ανωτέρω τιµών των δεικτών διάθλασης. 

 

 Στο λογισµικό ZEMAX –EE, ο ορισµός των γεωµετρικών ιδιοτήτων των 

οπτικών επιφανειών γίνεται µε τη µορφή ενός συνόλου γραµµών ορισµού, 

όπου κάθε γραµµή περιλαµβάνει τα δεδοµένα µίας επιφάνειας (Εκόνα 5.3). Η 

ανάλυση της πορείας των ακτίνων γίνεται ακολουθιακά (sequential ray 

tracing) µε τη σειρά που οι επιφάνειες έχουν οριστεί.  

 Για τη στροφή και τη µετατόπιση της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδή, στο αρχικό µοντέλο προστέθηκαν δύο επιφάνειες (coordinate 

breaks) οι οποίες πραγµατοποιούν µετασχηµατισµούς αξόνων. Στην 

προκειµένη περίπτωση οι επιφάνειες ορίστηκαν έτσι ώστε η µία να 

πραγµατοποιεί τον αντίθετο µετασχηµατισµό από την άλλη. Η πρώτη 

τοποθετήθηκε πριν τη γραµµή ορισµού της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδή ενώ η δεύτερη αµέσως µετά. Με τον τρόπο αυτό, ο 

µετασχηµατισµός στροφής η µετατόπισης που εισάγεται από την πρώτη 

επιφάνεια µετασχηµατισµού, ακυρώνεται αφού επιδράσει στην πρόσθια 

επιφάνεια του κερατοειδή αφήνοντας αναλλοίωτο το υπόλοιπο οπτικό 

σύστηµα του οφθαλµού.     

 

Εικόνα 5. 4. Εισαγωγή γεωµετρικών δεδοµένων του µοντέλου του οφθαλµού στο 
πρόγραµµα ΖΕΜΑΧ –ΕΕ. 

 Συνολικά εξετάστηκαν δέκα µοντέλα ‘στροφής’ για τα οποία ο οπτικός 

άξονας του κερατοειδή παρουσιάζει γωνία µε τον οπτικό άξονα του 

οφθαλµού από 0.5 ως 5ο και δέκα µοντέλα ‘µετατόπισης’ όπου ο κερατοειδής 
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έχει µετατοπιστεί εγκάρσια από 100µm ως 500µm. Η οπτική συµπεριφορά 

των µοντέλων αξιολογήθηκε για διάµετρο κόρης ίση µε 6mm. 

 

Ανάπτυγµα σε πολυώνυµα Zernike 

 

 Για τον υπολογισµό των οπτικών εκτροπών του µετώπου κύµατος µπορεί 

αυτό να αναπτυχθεί σε άθροισµα σειράς πολυωνύµων Zernike. Το 

ανάπτυγµα σε πολυώνυµα Zernike αποτελεί την τελευταία δεκαετία τη 

µέθοδο επιλογής για τη µελέτη των οφθαλµικών εκτροπών4,5. Τα πολυώνυµα 

Zernike είναι ορθογώνια, κανονικοποιηµένα  και αποτελούν βάση του χώρου 

των συνεχών συναρτήσεων που είναι ορισµένες µέσα στο µοναδιαίο κύκλο.  

Το µέτωπο κύµατος W(ρ,θ) µπορεί να γραφεί σαν επαλληλία των 

πολυωνύµων Zernike ως εξής: 

∑=
mn

m
n

m
n ZCW

,

),( θρ  , όπου m
nC  είναι ο συντελεστής που προκύπτει από το 

ανάπτυγµα για το πολυώνυµο m
nZ . 

 

Εικόνα 5. 5. Γραφικές παραστάσεις των δεκαπέντε πρώτων πολυωνύµων Zernike. Με n 
σηµειώνεται ο ακτινικός όρος (τάξη της εκτροπής) ενώ µε m ο γωνιακός.  
(Εικόνα από Thibos et al4 -2002).   
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 Όπως είναι κατανοητό, όσο περισσότεροι όροι των πολυωνύµων 

προστίθενται στο παραπάνω άθροισµα µε τόσο µεγαλύτερη ακρίβεια 

προσεγγίζεται το µέτωπο του κύµατος. Πρακτικά, δεδοµένης και της 

περιορισµένης ακρίβειας των συστηµάτων µέτρησης των οφθαλµικών 

εκτροπών, για χρήση στην οφθαλµολογία χρησιµοποιούνται όροι µέχρι και 

4ης τάξης (Εικόνα 5.5). Οι τιµές των συντελεστών των πολυωνύµων Zernike 

συνδέονται (κατά προσέγγιση) µε τις συνήθεις εκτροπές. Για παράδειγµα, τα 
2

2
−C 2

2C  συνδέονται µε τον αστιγµατισµό, το 0
2C  µε το σφαιρικό ισοδύναµο 

(µυωπία –υπερµετρωπία), το 0
4C µε τη σφαιρική εκτροπή, τα 1

3
−C 1

3C  µε την 

κοµατική εκτροπή (coma), κλπ. 

 

Οι εκτροπές µετώπου κύµατος που προκαλούνται από τη στροφή ή την κλίση 

του διαµορφωτή και κατ’ επέκταση του µετεγχειρητικού κερατοειδή 

αναπτύχθηκαν σε πολυώνυµα Zernike µε αριθµητική µέθοδο από το 

ZEMAX. 

 

Αποτελέσµατα 

 

5.2.  Αποτελέσµατα από την κεκλιµένη τοποθέτηση του διαµορφωτή. 

 

 Η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα µοντέλα του οφθαλµού έδειξε 

µικρή εξάρτηση της ποιότητας του αφιβληστροειδικού ειδώλου από την 

κλίση του κερατοειδή. 

 

 Στην ακόλουθη εικόνα παριστάνεται σχηµατικά  µοντέλο του οφθαλµού 

στο οποίο έχει στραφεί ο άξονας του κερατοειδή κατά 5ο. Η περιστροφή του 

κερατοειδή έχει πραγµατοποιηθεί γύρω από τον οριζόντιο άξονα που είναι 

κάθετος στον οπτικό άξονα του οφθαλµού και εφάπτεται στον αρχικό 

κερατοειδή. 
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Εικόνα 5. 6. Παράδειγµα κεκλιµένης τοποθέτησης του διαµορφωτή και κατ’ επέκταση 
του µετεγχειρητικού κερατοειδή  

 Η συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης (MTF) υπολογίστηκε για όλα τα 

µοντέλα µε κλίση του κερατοειδή (0-5ο). 
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Εικόνα 5. 7. Συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωση του αρχικού µοντέλου (αριστερά) και 
του µοντέλου στο οποίο έχει στραφεί ο κερατοειδής κατά 5ο (δεξιά). Με µαύρη γραµµή 
στο γράφηµα αριστερά παριστάνεται η MTF ενός αντίστοιχου συστήµατος ελεύθερου 
εκτροπών όπως αυτή καθορίζεται από το όριο της περίθλασης. Με µπλέ γραµµή 
παρουσιάζεται η MTF για διαµόρφωση κατά τον κατακόρυφο άξονα (δηλαδή 
οριζόντιες γραµµές) ενώ µε κόκκινη γραµµή φαίνεται η MTF για διαµόρφωση κατά τον 
οριζόντιο άξονα (δηλαδή κατακόρυφες γραµµές).  

 Η συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης βρέθηκε να επηρεάζεται 

διαφορετικά για διαµορφώσεις κατά τον οριζόντιο άξονα από ότι για 

διαµορφώσεις κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα. Συγκεκριµένα, µία 

διαµόρφωση που αποτελείται από διαδοχικές οριζόντιες γραµµές βρέθηκε να 
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απεικονίζεται γενικά µε χαµηλότερη αντίθεση από ότι µία µε κατακόρυφες 

γραµµές. Το γεγονός αυτό φαίνεται και στα προηγούµενα διαγράµµατα. 

 Το αποτέλεσµα αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό µε βάση τις επόµενες 

εικόνες όπου απεικονίζεται η συνάρτηση διασποράς σηµείου (Point Spread 

Function: PSF) του συστήµατος.   

 Η PSF αντιπροσωπεύει την κατανοµή της έντασης της ακτινοβολίας στο 

επίπεδο του αµφιβληστροειδή όταν το αντικείµενο αποτελεί µία σηµειακή 

πηγή*. Το (µάλλον αναµενόµενο) αποτέλεσµα της παραµόρφωσης και 

διασποράς της κηλίδας κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα όταν στρέφεται 

ο κερατοειδής όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση (Εικόνα 5.6) δικαιολογεί 

την συγκεχυµένη απεικόνιση λεπτοµερειών κατά µήκος του κατακόρυφου 

άξονα. Στην πραγµατικότητα η διεύρυνση της κηλίδας (PSF) και η 

επακόλουθη µείωση της MTF για την περίπτωση της κλίσης δεν 

αντιπροσωπεύουν ουσιαστική  επιδείνωση της ποιότητας του ειδώλου σε 

σχέση µε την αρχική δεδοµένου ότι ο οφθαλµός (και το αρχικό µοντέλο που 

χρησιµοποιήθηκε) έχουν ούτως ή άλλως εκτροπές οι οποίες περιορίζουν την 

ευκρίνεια του ειδώλου. 
 
 
 
 
 
 
 
0ο         1ο                2ο  
 
 
 
 
 
 
 
 
3ο         4ο            5ο  
 

Εικόνα 5. 8. Συνάρτηση διασποράς σηµείου για διάφορες τιµές της γωνίας κλίσης του 
κερατοειδή. Το µήκος της πλευράς του κάθε τετραγώνου είναι 37µm. 

                                                 
* ∆ηλαδή, ο οπτικός µετασχηµατισµός από το σύστηµα µίας συνάρτησης δ. 
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Για την πρακτική αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχει αυτή η διεύρυνση της 

PSF και η αντίστοιχη µείωση της MTF για όλες τις χωρικές συχνότητες 

παρουσιάζεται στη συνέχεια εξοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου ενός 

γράµµατος τοποθετηµένου στο άπειρο, µε γωνιακό µέγεθος 0.083333 µοίρες, 

Το γωνιακό µέγεθος αυτό είναι ισοδύναµο µε αυτό ενός γράµµατος της 

γραµµής οπτικής οξύτητας 20/20 του οπτοτύπου  Snellen. 

 

 

Εικόνα 5. 9. Εξοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου. (Αριστερά: Αρχικό µοντέλο, 
∆εξιά: Μοντέλο µε κλίση του κερατοειδή 5ο.) 

 

Εικόνα 5. 10. Παραµόρφωση µετώπου κύµατος. (Αριστερά: Αρχικό µοντέλο, ∆εξιά: 
Μοντέλο µε κλίση του κερατοειδή 5ο.) 

 

 Από την κλίση του κερατοειδή οι συντελεστές πολυωνύµων Zernike που 

βρέθηκε να επηρεάζονται περισσότερο ήταν ο 2
2C  που αντιστοιχεί στον 

κατακόρυφο αστιγµατισµό και ο 1
3
−C που αντιστοιχεί σε κοµατική εκτροπή 

(coma) κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα (βλ. Εικόνα 5.5). Η εξάρτηση 
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αυτών των συντελεστών από την κλίση του κερατοειδή φαίνεται στο 

ακόλουθο διάγραµµα. 
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Εικόνα 5. 11. Αστιγµατισµός (C2
2) και coma (C3

-1) κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα 
σαν συνάρτηση της γωνίας που σχηµατίζει ο άξονας του κερατοειδή µε τον άξονα του 
οφθαλµού. 

 

Η RMS (Root mean Square) παραµόρφωση του µετώπου κύµατος αυξήθηκε 

κατά 55,8% για κλίση ίση µε 5ο. Συγκεκριµένα από 1.51µm που ήταν η 

αρχική τιµή, έφτασε στα 2.35µm.  
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Εικόνα 5. 12. Εξάρτηση της συνολικής παραµόρφωσης (RMS διαφορά από ένα επίπεδο 
κάθετο στον οπτικό άξονα) του µετώπου κύµατος σαν συνάρτηση της γωνίας που 
σχηµατίζει ο άξονας του κερατοειδή µε τον άξονα του οφθαλµού. 
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5.3. Αποτελέσµατα από την έκκεντρη τοποθέτηση του διαµορφωτή. 

 

 Η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στα µοντέλα του οφθαλµού έδειξε 

ακόµη µικρότερη εξάρτηση της ποιότητας του αφιβληστροειδικού ειδώλου 

από την εγκάρσια µετατόπιση του κερατοειδή, από αυτήν που βρέθηκε να 

προκαλείται από στροφή.  

 Στην ακόλουθη εικόνα παριστάνεται σχηµατικά  µοντέλο του οφθαλµού 

στο οποίο ο κερατοειδής έχει µετατοπιστεί κατά 0.5mm κατά τον 

κατακόρυφο άξονα.  

 

Εικόνα 5. 13. Παράδειγµα έκκεντρης τοποθέτησης του διαµορφωτή.   

 

 Η MTF του συστήµατος διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ακόµη και για 

µετατόπιση του κερατοειδή (διαµορφωτή) κατά 0.5 mm. Όπως και στην 

περίπτωση της στροφής, η MTF για διαµόρφωση κατά µήκος του 

κατακόρυφου άξονα επηρεάστηκε περισσότερο. 

 

 Και µόνο η διατήρηση της MTF σε υψηλές τιµές αρκεί για να µας 

οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η µετατόπιση του διαµορφωτή δεν 

συνεπάγεται ουσιαστική µείωση ης ευκρίνειας του ειδώλου. Η αντίστοιχη 

εξοµοίωση του ειδώλου, η συνάρτηση διασποράς σηµείου και η 

παραµόρφωση του µετώπου κύµατος  παρουσιάζονται στη συνέχεια (κυρίως) 

για λόγους πληρότητας. 



99 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Χωρική συχνότητα (γραµµές/mm)

M
TF

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Χωρική συχνότητα (γραµµές/mm)

M
TF

 

Εικόνα 5. 14. Συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωση του αρχικού µοντέλου (αριστερά) και 
του µοντέλου στο οποίο έχει µετατοπιστεί ο κερατοειδής 0.5mm (δεξιά). Με µαύρη 
γραµµή στο γράφηµα αριστερά παριστάνεται η MTF ενός αντίστοιχου συστήµατος 
ελεύθερου εκτροπών όπως αυτή καθορίζεται από το όριο της περίθλασης. Με µπλέ 
γραµµή παρουσιάζεται η MTF για διαµόρφωση κατά τον κατακόρυφο άξονα (δηλαδή 
οριζόντιες γραµµές) ενώ µε κόκκινη γραµµή φαίνεται η MTF για διαµόρφωση κατά τον 
οριζόντιο άξονα (δηλαδή κατακόρυφες γραµµές 
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0.3mm        0.4mm          0.5mm 
 

ικόνα 5. 15. Συνάρτηση διασποράς σηµείου για διάφορες τιµές της µετατόπισης του 
ιαµορφωτή κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα. Το µήκος της πλευράς του κάθε 
ετραγώνου είναι 37µm. 
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Εικόνα 5. 15. Εξοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Αριστερά: Αρχικό µοντέλο, 
∆εξιά: Μοντέλο µε µετατοπισµένο τον κερατοειδή κατά 0.5mm. 

 

 

Εικόνα 5. 16. Παραµόρφωση µετώπου κύµατος. (Αριστερά: Αρχικό µοντέλο, ∆εξιά: 
Μοντέλο στο οποίο ο κερατοειδής έχει µετατοπιστεί κατά τον κατακόρυφο άξονα κατά 
0.5mm) 

 

 Όπως είναι αναµενόµενο, µε βάση και τα προηγούµενα αποτελέσµατα 

για τη συνολική συµπεριφορά του συστήµατος κατά τη µετατόπιση του 

διαµορφωτή, η αύξηση των συντελεστών των επιµέρους εκτροπών Zernike 

είναι επίσης µικρότερη στην περίπτωση της µετατόπισης του διαµορφωτή 

από ότι στην κλίση.   

 Από την µετατόπιση του κερατοειδή οι συντελεστές πολυωνύµων 

Zernike που βρέθηκε να επηρεάζονται περισσότερο ήταν ο 2
2C  που 

αντιστοιχεί στον κατακόρυφο αστιγµατισµό και ο 1
3
−C που αντιστοιχεί σε 

κοµατική εκτροπή (coma) κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα. Οι τιµές 
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αυτών των συντελεστών σαν συνάρτηση της µετατόπισης του διαµορφωτή 

φαίνονται στο ακόλουθο διάγραµµα. 
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Εικόνα 5. 17. Αστιγµατισµός (C2
2) και coma (C3

-1) κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα 
σαν συνάρτηση της εγκάρσιας µετατόπισης του διαµορφωτή.  

 

Αντίστοιχα, οι συνολική παραµόρφωση του µετώπου κύµατος, βρέθηκε 

ουσιαστικά να µην αυξάνεται από τη µετατόπιση του διαµορφωτή. 
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Εικόνα 5. 18. Εξάρτηση της συνολικής παραµόρφωσης (RMS διαφορά από ένα επίπεδο 

κάθετο στον οπτικό άξονα) του µετώπου κύµατος σαν συνάρτηση της εγκάρσιας 

µετατόπισης του διαµορφωτή.  
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5.4. Στροφή του οπτικού άξονα. 

 

Σκοπός 

 Από τα προηγούµενα αποτελέσµατα, διαφαίνεται ότι η κλίση ή η 

µετατόπιση του διαµορφωτή έχουν µικρές επιπτώσεις στην ευκρίνεια του 

σχηµατιζόµενου ειδώλου. Από τις εικόνες 5.6 και 5.13 είναι φανερό ότι το 

είδωλο µετατοπίζεται παρόλο που εν γένει δεν αλλοιώνεται. Ο πραγµατικός 

οφθαλµός θα αντισταθµίσει αυτή την µετατόπιση στρεφόµενος κατάλληλα 

προκειµένου να βρεθεί το είδωλο του παρατηρούµενου αντικειµένου στην 

ωχρά κηλίδα6,7,8. ∆εδοµένου ότι τα περιθώρια που διαθέτει το σύστηµα της 

ανθρώπινης όρασης για διόφθαλµη υπέρθεση των αµφιβληστροειδικών 

ειδώλων (fusional reserves) δεν είναι απεριόριστα6, αυτή η ‘πρισµατική’ 

δράση της µετατόπισης και της κλίσης του διαµορφωτή κρίθηκε σκόπιµο να 

µελετηθεί.     

 

Μέθοδος 

 Για τα µοντέλα του οφθαλµού που περιγράφηκαν προηγουµένως, 

ζητήθηκε από το ZEMAX να προσδιοριστεί η θέση του κεντροειδούς της 

PSF για κάθε τιµή της κλίσης και της µετατόπισης του κερατοειδή. Αν D 

είναι η απόσταση του δεύτερου κοµβικού σηµείου από τον αµφιβληστροειδή 

και d η εγκάρσια µετατόπιση του κεντροειδούς από τον οπτικό άξονα, 

απόσταση τότε η γωνία κατά την οποία θα εµφανίζεται το είδωλο να έχει 

στραφεί είναι :  

)arctan(
D
d=θ  (Βλ. Εικόνα 5.20)  

 

N1

N2

θ
d

D

 

Εικόνα 5. 19. Κοµβικά σηµεία (Ν1, Ν2) οπτικού συστήµατος. 
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Για το µοντέλο του οφθαλµού που χρησιµοποιήθηκε είναι D=16.21mm.     

 

Αποτελέσµατα 

 

Η εξάρτηση της προκαλούµενης στροφής του οπτικού άξονα του οφθαλµού 

από την κλίση και τη µετατόπιση του διαµορφωτή παρουσιάζονται στα 

ακόλουθα διαγράµµατα. 
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Εικόνα 5. 20.  Στροφή του οπτικού άξονα του οφθαλµού σαν συνάρτηση της γωνίας 
στροφής του διαµορφωτή.  
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Εικόνα 5. 21. Στροφή του οπτικού άξονα του οφθαλµού σαν συνάρτηση της 
µετατόπισης του διαµορφωτή. 
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 Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η στροφή και η µετατόπιση του 

διαµορφωτή κατά την παρασκευή της στρώσης της υδρογέλης στην 

επιφάνεια του κερατοειδή µπορούν να οδηγήσουν σε στροφή του οπτικού 

άξονα του οφθαλµού. Η στροφή αυτή παρατηρείται γύρω από τον ίδιο άξονα 

µε αυτόν που έχει πραγµατοποιηθεί η στροφή του διαµορφωτή ή τον κάθετο 

σε αυτόν κατά τον οποίο έχει µετατοπιστεί ο διαµορφωτής. Γενικά η 

εγκάρσια µετατόπιση του κεντροειδούς της PSF παρατηρείται προς την ίδια 

κατεύθυνση και φορά κατά την οποία έχει µετατοπιστεί το κέντρο 

καµπυλότητας του διαµορφωτή, είτε λόγω στροφής είτε λόγω µετατόπισης. 

Για παράδειγµα, στις εικόνες 5.6 και 5.13 το κέντρο καµπυλότητας του 

κερατοειδή έχει µετατοπιστεί προς τα πάνω (στη µία περίπτωση λόγω 

στροφής και στην άλλη λόγω µετατόπισης ολόκληρου του κερατοειδή) και 

αντίστοιχα έχει µετατοπιστεί το κεντροειδές της PSF.  

Τα πρισµατικά περιθώρια υπέρθεσης των αµφιβληστροειδικών ειδώλων 

(fusional reserves) συχνά αναφέρονται σε πρισµατικές διοπτρίες όπου µία 

πρισµατική διοπτρία ισούται µε 0.57ο. Τα fusional reserves για φυσιολογικό 

πληθυσµό αναφέρονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα6.  

 
  Απαιτούµενη τιµή πρίσµατος  

(σε ∆ιοπτρίες) για 
  Θόλωση Απώλεια 

Υπέρθεσης 
Ανάκτηση 
Υπέρθεσης 

Μακρινή όραση (6m)    
Πρόκληση εξωφορίας - 5-9 4 
Πρόκληση εσωφορίας 7-10 15-23 8-12 
    
Κοντινή όραση (33-40cm)    
Πρόκληση εξωφορίας 11-15 18-24 7-15 

Ο
ρι
ζό
ντ
ιο

 π
ρί
σµ
α 

Πρόκληση εσωφορίας    
    
  
  
Κλίση άνω του ∆εξιού Οφθαλµού  2-4 
Κλίση κάτω του ∆εξιού οφθαλµού 2-4 
    Κ

ατ
ακ
όρ
υφ
ο 

πρ
ίσ

µα
 

    
 

 Για τις τιµές κλίσης και µετατόπισης του διαµορφωτή που εξετάστηκαν η 

µέγιστη στροφή του οπτικού άξονα του οφθαλµού υπολογίστηκε σε 1.38ο 

δηλαδή 2.42 πρισµατικές διοπτρίες. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε κλίση του 
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διαµορφωτή κατά 5ο η οποία είναι πολύ υψηλή ώστε να παρατηρηθεί στην 

πράξη, δεδοµένου ότι γενικά χρησιµοποιούνται καµπυλότητες διαµορφωτή 

κοντινές µε αυτές του κερατοειδή (Βλ εικόνα 5.2).  

Παρόλα αυτά, στην περίπτωση που προκληθεί στροφή του οπτικού άξονα 

του οφθαλµού κατά 1.38ο γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (δηλαδή 

οριζόντιο πρίσµα) είναι πολύ πιθανό να µην παρατηρηθεί οποιαδήποτε 

κλινική εκδήλωση (βλ πίνακα). Η εισαγωγή όµως κατακόρυφου πρίσµατος 

τέτοιας τιµής (όπως στις εικόνες 5.6 και 5.13) είναι προτιµητέο να 

αποφευχθεί καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει διόφθαλµη διπλωπία6,7.   

 

 

5.5. Συµπεράσµατα και εισηγήσεις σχετικά  µε την επικέντρωση του 

 διαµορφωτή.  

 

 Με βάση την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε προκύπτει ότι οι οπτικές 

εκτροπές που σχετίζονται µε την ευθυγράµµιση και την επικέντρωση του 

διαµορφωτή δεν αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την  

αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, δεδοµένου και ότι προεγχειρητικά οι 

οφθαλµοί οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε αυτή την επέµβαση έχουν 

εξαιρετικά υψηλές εκτροπές. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται 

διαµορφωτής µε βασική ακτίνα καµπυλότητας µικρότερη από αυτή του 

κερατοειδή, τότε η ευθυγράµµιση εντός των ορίων της παραπάνω ανάλυσης 

πραγµατοποιείται αυτόµατα λόγω της επαφής της περιφέρειας του 

διαµορφωτή µε τον κερατοειδή. Στην περίπτωση εξαιρετικά µεγάλων 

ασυµµετριών (όπως στην περίπτωση της εικόνας 5.2.γ) η ευθυγράµµιση 

πρέπει να γίνεται µε κύριο γνώµονα την ελαχιστοποίηση του µέγιστου 

βάθους της εκτοµής και όχι µε κριτήριο τη οπτική επικέντρωση και 

ευθυγράµµιση.  

 Για τη διευκόλυνση της επικέντρωσης του διαµορφωτή αναπτύχθηκε 

ειδικό λογισµικό το οποίο υπολογίζει την κατανοµή του πάχους της 

δηµιουργούµενης στρώσης της υδρογέλης µε δεδοµένη την τοπογραφία του 

κερατοειδή που πρόκειται να χειρουργηθεί (Βλ. κεφάλαιο 7 .§ 7.2).  
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Γενικό συµπέρασµα σχετικά µε την επικέντρωση και ευθυγράµµιση του 

διαµορφωτή.  

 

 Στην περίπτωση που ο διαµορφωτής τοποθετηθεί έκκεντρα ή 

κεκλιµένα αυτό θα οδηγήσει σε ασύµµετρη κατανοµή φωτοεκτοµής (Βλ 

εικόνα 5.1).  Το γεγονός αυτό δεν βρέθηκε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

ως προς την οπτική συµπεριφορά του οπτικού συστήµατος του 

οφθαλµού. Η ασύµµετρη τοποθέτηση όµως του διαµορφωτή οδηγεί σε 

άσκοπη αφαίρεση ιστού λόγω του µεγάλου βάθους της εκτοµής στην 

περιοχή του κερατοειδή κοντά στο άκρο της ζώνης ακτινοβόλησης.  

  Από όλες τις επιπτώσεις της έκκεντρης  ή κεκλιµένης τοποθέτησης 

του διαµορφωτή, περισσότερο σηµαντική κρίνεται η εκτεταµένη εκτοµή 

ιστού χωρίς αυτό να απαιτείται για οπτικούς λόγους, καθώς και η 

εισαγωγή κατακόρυφου πρίσµατος που σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί 

να έχει τιµές συγκρίσιµες µε τα κατακόρυφα περιθώρια υπέρθεσης 

(fusional reserves) της όρασης.  

 Βασικό µέληµα κατά την τοποθέτηση του διαµορφωτή στην 

επιφάνεια της υδρογέλης θα πρέπει να είναι η επικέντρωση και η 

ευθυγράµµιση σύµφωνα µε τα παραπάνω ώστε να αποφεύγεται η 

άσκοπη εκτοµή ιστού και πιθανά η εισαγωγή κατακόρυφου πρίσµατος.   
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Κεφάλαιο 6 

Υπερµετρωπική µετατόπιση*.  
 

Σκοπός  

Όπως προαναφέρθηκε, η οµογενής ακτινοβόληση του κερατοειδή 

προκειµένου να λειανθούν οι γεωµετρικές ανωµαλίες της επιφάνειάς του 

µπορεί να οδηγήσει σε υπερµετρωπική µετατόπιση1,2,3,4. Η υπερµετρωπική 

µετατόπιση (η επιπέδωση δηλαδή της κεντρικής ζώνης του κερατοειδή) έχει 

αναγνωριστεί ως η σηµαντικότερη παρενέργεια της φωτοθεραπευτικής 

κερατεκτοµής η οποία παρουσιάζεται σχεδόν στο σύνολο των περιστατικών. 

Η υπερµετρωπική µετατόπιση έχει αποδοθεί µεταξύ άλλων στη διαφορά της 

γωνίας πρόσπτωσης της δέσµης του laser µεταξύ του κέντρου και της 

περιφέρειας της ακτινοβολούµενης ζώνης5,6, στην επουλωτική 

δραστηριότητα5,6 και στη µηχανική απόκριση της επιφάνειας του κερατοειδή 

(υπό το καθεστώς και της ενδοφθάλµιας πίεσης) στην αλλαγή του συνολικού 

πάχους του κερατοειδή7. Από τους παράγοντες αυτούς, µόνο η 

διαφοροποίηση της γωνίας πρόσπτωσης της δέσµης του laser µεταξύ κέντρου 

και περιφέρειας της ακτινοβολούµενης ζώνης, µπορεί να επηρεάσει την 

καµπυλότητα µιας στρώσης υδρογέλης. Ακόµη και στην περίπτωση που 

ακτινοβολείται µεικτό σύστηµα υδρογέλης - κερατοειδή το φαινόµενο αυτό 

µπορεί να επηρεάσει το άµεσο µετεγχειρητικό αποτέλεσµα. Στο βαθµό που η 

υπερµετρωπική µετατόπιση εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά 

της ακτινοβολούµενης επιφάνειας και από τις παραµέτρους ακτινοβόλησης, 

αυτή είναι δυνατόν να προληφθεί µέσω κατάλληλης εκλογής της 

καµπυλότητας της µορφοποιούσας επιφάνειας του διαµορφωτή. Στη 

συνέχεια αναπτύσσεται ένα µοντέλο υπολογισµού της υπερµετρωπικής 

µετατόπισης µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις οπτικές 

ιδιότητες του κερατοειδή θεωρώντας ότι ως επί το πλείστον η 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω στρώσης υδρογέλης χαρακτηρίζεται 

από ανάλογη συµπεριφορά (βλ. κεφάλαιο 4: Φυσικές παράµετροι της 
                                                 
* Η υπερµετρωπική µετατόπιση στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρεται ως “hyperopic shift”. 
Εναλλακτικά, στα Ελληνικά θα µπορούσε να αποδοθεί σαν “εισηγµένη υπερµετρωπία” ή  
“υπερµετρωπική εκτροπή”.   



108 

υδρογέλης που υπεισέρχονται στη φωτοαποδόµηση). Παρόλο που οι 

διαµορφωτές που έχουν κατασκευαστεί µέχρι σήµερα έχουν σφαιρική 

επιφάνεια, στο µοντέλο που ακολουθεί περιγράφεται η πιο ακριβής 

περίπτωση του επιµήκους ελλειψοειδούς που είναι και τη θεωρητικά 

βέλτιστο σχήµα για την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή8. Το µοντέλο 

αποσκοπεί στην αποµόνωση και µελέτη του ρόλου των παραµέτρων 

ακτινοβόλησης στην τιµή της άµεσα προκαλούµενης από το laser 

υπερµετρωπικής µετατόπισης9.  

 

Μέθοδος 

 

 Για τον υπολογισµό της πρόσθιας επιφάνεια του κερατοειδή που 

προκύπτει µετά από οµογενή ακτινοβόληση η οποία οδηγεί σε κεντρική 

εκτοµή δεδοµένου πάχους, συνεκτιµήθηκε η µείωση της διαθέσιµης 

επιφανειακής πυκνότητας λόγω της κεκλιµένης πρόσπτωσης, η οποία 

οφείλεται αφενός στην αύξηση της επιφάνειας στην οποία εναποτίθεται η 

ενέργεια του παλµού και αφετέρου στην αυξηµένη ανακλαστικότητα που 

παρουσιάζει η διεπιφάνεια αέρα - κερατοειδή σε γωνίες πρόσπτωσης 

διαφορετικές από το µηδέν.  

 

6.1. Περιγραφή µοντέλου. 

 

6.1.1. Μεταβολές του σχήµατος της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδή. 

 

 Ας θεωρήσουµε µία δέσµη Excimer laser η οποία έχει αρχική πυκνότητα 

ενέργειας Fo και προσπίπτει στην επιφάνεια του κερατοειδή σε απόσταση r 

από τον οπτικό άξονα. (Βλ εικόνα 6.1) 

 Η γωνία θ δίνεται από τη σχέση: 

 
R
r=)sin(θ    (1) 
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Θεωρώντας ότι η αρχική πυκνότητα ενέργειας είναι  Fo, τότε στη θέση r η 

πυκνότητα ενέργειας είναι: 

θθ 2sin1)()cos()( −⋅=⇔⋅= oo FrFFrF   εποµένως 

2

2

1)(
R
rFrF o −⋅=   (2) 

r

R
θ

θ

Fo

F

 

Εικόνα 6. 1. ∆έσµη µικρών διαστάσεων σε σχέση µε την ακτίνα καµπυλότητας του 
κερατοειδή προσπίπτει σε απόσταση r από τον οπτικό άξονα.  

 Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε υποθέσει ότι η διάµετρος της δέσµης 

είναι µικρή σε σχέση µε την ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδή, γεγονός 

το οποίο ισχύει και στην πραγµατικότητα. Επίσης για τον υπολογισµό της 

γωνίας πρόσπτωσης (θ) έχουµε προσεγγίσει την πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή µε σφαίρα.  

Όπως προαναφέρθηκε ο ρυθµός φωτοαποδόµησης του κερατοειδή* δίνεται 

από την ακόλουθη εµπειρική σχέση10.  

)ln(
trhF
FmA ⋅=   (3) 

όπου  Α είναι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης σε µm/παλµό, F είναι η πυκνότητα 

ενέργειας, Fthr το κατώφλι φωτοεκτοµής (50mJ/cm2), και m= 0.3 µm/παλµό. 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2) και (3)  παίρνουµε την ακόλουθη έκφραση 

για το βάθος εκτοµής D σε απόσταση r από τον άξονα του κερατοειδή:  

                                                 
* Στην προκειµένη περίπτωση θεωρούµε ότι και ο ρυθµός φωτοαποδόµησης της υδρογέλης 
περιγράφεται από παρόµοια σχέση.  
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)1ln()())(ln()( 2

2

R
r

F
FmDrD

F
rFmDrD

trh

o
o

thr
o −⋅⋅=⇒⋅⋅=   (4) 

όπου Do είναι το βάθος που έχει επιτευχθεί στο κέντρο, µε κάθετη 

πρόσπτωση της δέσµης στον κερατοειδή.   

Εκτός από τη µείωση της πυκνότητας ενέργειας λόγω της αύξησης της 

επιφάνειας στην οποία εναποτίθεται η δέσµη, η διαφοροποίηση της 

ανακλαστικότητας της επιφάνειας του κερατοειδή (η της υδρογέλης) λόγω 

της αλλαγής της γωνίας πρόσπτωσης,  είναι ένας άλλος παράγοντας που 

µειώνει τη διαθέσιµη πυκνότητα ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το 

φαινόµενο, η εξίσωση (4) γίνεται: 

)1))(1(ln()( 2

2

R
rrrefl

F
FmDrD

thr

o
o −−⋅⋅⋅=     (5) 

όπου 
2

)()(
)(

22 rqrq
rrefl ps +

= , είναι οι συντελεστές ανακλαστικότητας της s 

και p πόλωσης της δέσµης του laser το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι φυσικά 

πολωµένο.  

Οι συντελεστές ανακλαστικότητας υπολογίστηκαν από τις σχετικές 

εξισώσεις του Freshnel χρησιµοποιώντας την τιµή 1.58 για το δείκτη 

διάθλασης του ακτινοβολούµενου µέσου στο µήκος κύµατος των 193 nm 11.  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Απόσταση από τον οπτικό άξονα (mm)

Π
ρο

φ
ίλ

 ε
π
ιφ
άν

ει
ας

 (m
m

) Αρχική επιφάνεια
Μετά από εκτοµή 
κεντρικού βάθους 
200µm 

 

Εικόνα 6. 2. Με συµπαγή γραµµή απεικονίζεται το αρχικό προφίλ της επιφάνειας του 
κερατοειδή (ή της υδρογέλης).  Με διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται το προφίλ µετά από 
οµογενή ακτινοβόληση που οδήγησε σε κεντρική εκτοµή βάθους 200 µm. Η περιφέρεια 
έχει υποστεί λιγότερο βάθος εκτοµής, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ακτίνας 
καµπυλότητας του κερατοειδή (ή της υδρογέλης), δηλαδή την υπερµετρωπική 
µετατόπιση.  
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Η εξίσωση (5) αποτελεί µια έκφραση για την κατανοµή φωτοεκτοµής η 

οποία προκαλείται από µία οµογενή κατανοµή ακτινοβόλησης λόγω της 

καµπυλότητας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας.   

Το αξονικό βάθος (sagittal depth) της επιφάνειας του κερατοειδή θα δίνεται 

από τη σχέση: 

Ζ(r)=Zo(r)-D(r).   (6) 

Όπου Ζο(r) το αξονικό βάθος πριν την ακτινοβόληση. Το Ζο(r) για την 

παρούσα ανάλυση θεωρήσαµε ότι είναι το ιδανικό σχήµα της επιφάνειας του 

κερατοειδή, το οποίο δίνεται από τη σχέση: 

22

2

)1(11
)(

rck
crrZo

+−+
=  (βλ. και Κεφάλαιο 1, §1.2) όπου c-1=R=7.72mm 

και k= -0.26. 

 Σηµειώνεται ότι από την εξίσωση (5) προβλέπεται κάποιο µικρό σφάλµα 

ακόµη και για r=0 (πάνω στον άξονα) αφού η ανακλαστικότητα του φυσικά 

πολωµένου φωτός δεν είναι µηδέν για καµία γωνία πρόσπτωσης.  Το σφάλµα 

αυτό έχει κατάλληλα “ενσωµατωθεί” στον κεντρικό βάθος Do που 

εµφανίζεται στην εξίσωση (5) το οποίο σε αυτήν την περίπτωση 

επιτυγχάνεται µε διαφορετικό αριθµό παλµών από ότι αυτό στην εξίσωση 

(4). Στο ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζεται γραφικά το σφάλµα που 

προκύπτει στο βάθος της εκτοµής (Do-D(r)) λόγω των παραπάνω 

φαινοµένων.   
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Εικόνα 6. 3. Σφάλµα του βάθους της εκτοµής σαν συνάρτηση της απόστασης από τον 
οπτικό άξονα. Do=200µm, Fo=125mJ/cm2. 

 

 Από την εξίσωση (5) προκύπτει ότι η διαφοροποίηση του σχήµατος του 

κερατοειδή σαν συνάρτηση της απόστασης από τον οπτικό άξονα και κατ’ 

επέκταση και η διαθλαστική του ισχύς,  εξαρτάται από το κεντρικό βάθος της 

εκτοµής, από την αρχική πυκνότητα ενέργειας και από την αρχική ακτίνα 

καµπυλότητας της ακτινοβολούµενης επιφάνειας.   

 

 Η αλλαγή της διοπτρικής ισχύος για κάθε σηµείο του κερατοειδή µπορεί 

σε πρώτη προσέγγιση να υπολογιστεί µέσω της σχέσης:  

'

11
R

n
R

nD −−−=∆  (βλ. κεφάλαιο 1) όπου n ο δείκτης διάθλασης του 

κερατοειδή, R η αρχική ακτίνα καµπυλότητας και R’ η ακτίνα καµπυλότητας 

µετά την ακτινοβόληση. Η ακτίνα καµπυλότητας R’ µπορεί να υπολογιστεί 

από τη σχέση: 

2
32'

)))('(1(

)(''1

rZ

rZ
R +

= . Όπου Ζ(r) η συνάρτηση που δίνει το αξονικό βάθος 

της επιφάνειας του κερατοειδή (Εικόνα 6.2), και Ζ’ , Ζ’’ η πρώτη και 

δεύτερη παράγωγος αντίστοιχα. Για τον απλό υπολογισµό της αλλαγής της 

παραξονικής διαθλαστικής ισχύος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο συνδυασµός 

των δύο προηγούµενων σχέσεων (για r=0).  
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 Για λόγους που παρουσιάζονται στη συνέχεια προτιµήθηκε η αριθµητική 

επίλυση του προβλήµατος µε χρήση λογισµικού οπτικής σχεδίασης παρά η 

(οµολογουµένως απλοϊκή) παραξονική προσέγγιση που περιγράφηκε 

προηγουµένως. 

 

 Σαράντα οκτώ συνολικά επιφάνειες κατασκευάστηκαν που 

αντιστοιχούσαν σε έξι διαφορετικές πυκνότητες ενέργεια που καλύπτουν την 

περιοχή λειτουργίας των laser διαθλαστικής χειρουργικής και οκτώ 

διαφορετικά βάθη εκτοµής τα οποία κάλυψαν την περιοχή από 0 ως 200 µm. 

Οι επιφάνειες αυτές χρησιµοποιήθηκαν στην οπτική ανάλυση που 

περιγράφεται στη συνέχεια προκειµένου να προσδιοριστεί η εξάρτηση της 

υπερµετρωπικής µετατόπισης τόσο από το βάθος της εκτοµής όσο και από 

την χρησιµοποιούµενη πυκνότητα ενέργειας.  

 

6.1.2. Οπτική ανάλυση 

 

 ∆εδοµένου ότι πραγµατοποιείται µία αλλαγή του σχήµατος του 

κερατοειδή, κρίθηκε αναγκαία η µελέτη όχι µόνο του άµεσου διαθλαστικού 

ισοδυνάµου αλλά και των εκτροπών υψηλής τάξης που αυτή µπορεί να 

αντιπροσωπεύει. Ακόµη, οι οπτικές εκτροπές που υπάρχουν στο σύστηµα 

του οφθαλµού µπορεί να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της ισοδύναµης 

διάθλασης του οφθαλµού από την παραξονική τιµή όταν ληφθεί υπόψη το 

µέγεθος της διαµέτρου της κόρης12.  

 Με βάση τις προηγούµενες παρατηρήσεις, δηµιουργήθηκε οπτικό 

µοντέλο του ανθρώπινου οφθαλµού µε χρήση του λογισµικού οπτικής 

εξοµοίωσης ZEMAX –ΕΕ (Tuscon, AZ). Στο µοντέλο αυτό, σαν πρόσθια 

επιφάνεια του κερατοειδή χρησιµοποιήθηκαν οι επιφάνειες που 

υπολογίστηκαν από την εξίσωση (6). Οι επιφάνειες κατασκευάστηκαν εκ 

περιστροφής συµµετρικές ενώ το αξονικό τους βάθος (saggittal depth) 

περιγράφηκε µε ένα πολυώνυµο παρεµβολής τρίτου βαθµού το οποίο 

ορίστηκε σε 64 σηµεία µε βάση την εξίσωση (6). Το αντικείµενο 

τοποθετήθηκε στο άπειρο. Για τον υπολογισµό της υπερµετρωπικής 
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µετατόπισης τοποθετήθηκε ένας ιδανικός φακός µπροστά από τον οφθαλµό 

σε απόσταση 11 mm (όση συνήθως θεωρείται η απόσταση των διορθωτικών 

φακών από τον κερατοειδή) και αναζητήθηκε η τιµή της διαθλαστικής ισχύος 

αυτού του φακού που βελτιστοποιούσε την ποιότητα της εικόνας στο επίπεδο 

του αµφιβληστροειδή (Εικόνα 6.4 άνω).  

 Το µοντέλο του οφθαλµού το οποίο τροποποιήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας µελέτης θεωρείται ότι περιγράφει ικανοποιητικά τις οπτικές 

εκτροπές του µέσου ανθρώπινου οφθαλµού8. Οι οπτικές επιφάνειες του 

µοντέλου όπως τροποποιήθηκε, περιγράφεται συγκεντρωτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

 
 
 Επιφάνεια 

Ακτίνα 
καµπυλότητας 
(mm) 

Πάχος 
 (mm) 

Ηµι- 
διάµετρος 

(mm) 

Κωνική 
Σταθερά 

1 Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ F 11 5 - 
 

2 ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η πολυώνυµο 
παρεµβολής 

0.550 -  
(βάθος 
εκτοµής) 

5.5 πολυώνυµο 
παρεµβολής 

3 ΟΠΙΣΘΙΑ. ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η  6.50 3.05 5 0 
4 ΙΡΙ∆Α 

 

ΑΠΕΙΡΗ 
 

0 
 

5 
 

0 
5 ΠΡΟΣΘΙΑ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ 
ΦΑΚΟΥ 

10.2 4 4.75 -3.13160 

6 ΟΠΙΣΘΙΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ 

ΦΑΚΟΥ  
-6 0 4.75 -1 

7 Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ F 16.3203 5 - 
8 ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΗΣ 

 

12  
 

8 
 

0 
 

 

Οι δείκτες διάθλασης για τα οπτικά µέσα του οφθαλµού ορίστηκαν όπως και 

στο µοντέλο που περιγράφηκε στην §5.1.  

Η διάµετρος της κόρης για όλη την ανάλυση που ακολουθεί, τέθηκε ίση µε 

5mm. 



115 

ιδανικός λεπτός φακός

ιδανικός λεπτός φακός

πολυώνυµο παρεµβολής
εκ περιστροφής.

 

Εικόνα 6. 4. Σχηµατική αναπαράσταση των δύο οπτικών µοντέλων που 
χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό των διαθλαστικών επιπτώσεων της κεκλιµένης 
πρόσπτωσης της δέσµης του laser στην περιφέρεια του στρώµατος της υδρογέλης. Για 
τον υπολογισµό της τιµής της υπερµετρωπικής µετατόπισης τοποθετήθηκε ιδανικός 
φακός µπροστά από τον οφθαλµό και αναζητήθηκε η κατάλληλη τιµή της 
διαθλαστικής του ισχύος. Για τον υπολογισµό των εκτροπών υψηλής τάξης, ο ιδανικός 
φακός τοποθετήθηκε µετά τον κρυσταλλοειδή φακό προκειµένου η αξιολόγηση των 
εκτροπών του οπτικού συστήµατος να πραγµατοποιηθεί για αντικείµενο στο άπειρο σε 
κάθε περίπτωση.    

6.1.3. ∆ιαδικασία βελτιστοποίησης 

 

 Το λογισµικό ΖΕΜΑΧ –ΕΕ επιτρέπει τον καθορισµό µιας συνάρτησης 

“αξίας” (merit function) του οπτικού συστήµατος υπό ανάλυση, σαν 

άθροισµα ενός συνόλου τελεστών λειτουργίας (operands) 

πολλαπλασιασµένους µε συντελεστές “βάρους”. Σαν παραδείγµατα operands 

µπορούν να αναφερθούν η σφαιρική εκτροπή του συστήµατος ή µίας 

επιφάνειας, το RMS σφάλµα του µετώπου κύµατος, η τιµή της συνάρτησης 

µεταφοράς διαµόρφωσης (modulation transfer function: MTF) για κάποια 

χωρική συχνότητα, το εύρος της συνάρτησης διασποράς σηµείου κ.α. Στη 

συνέχεια µπορούν διάφορα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του συστήµατος να 

καθοριστούν ως µεταβλητές. Το λογισµικό µέσω της εντολής 

βελτιστοποίησης (optimization) υπολογίζει αριθµητικά τις τιµές εκείνες των 

παραµέτρων που έχουν δηλωθεί ως µεταβλητές που βελτιστοποιούν την τιµή 

της συνάρτησης αξίας (merit function).       
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 Στην προκειµένη περίπτωση για την αναζήτηση της καταλληλότερης 

διαθλαστικής ισχύος του ιδανικού φακού, η τιµή αυτή ορίστηκε ως 

µεταβλητή και σαν συνάρτηση αξίας (η οποία περιέγραφε µαθηµατικά τη 

βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας) ορίστηκε το άθροισµα της τιµής της 

συνάρτησης µεταφοράς διαµόρφωσης (MTF) για δέκα διαφορετικές χωρικές 

συχνότητες12 στο διάστηµα που αντιστοιχεί από 3 ως 20 κύκλους/µοίρα. Το 

µοντέλο αυτό θεωρήθηκε ότι αποτελεί εξοµοίωση της κλινικής διαθλαστικής 

εξέτασης.  

 

 Η τιµή του ιδανικού φακού θεωρήθηκε ότι συµπίπτει µε τη 

διαθλαστική ισχύ ενός φακού ο οποίος θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί για να 

διορθώσει το διαθλαστικό σφάλµα οφθαλµού ο οποίος αρχικά ήταν 

εµµετρωπικός αλλά είχε υποστεί υπερµετρωπική µετατόπιση λόγω 

φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής. 
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6.1.4. Υπολογισµός εκτροπών υψηλής τάξης 

 

 Για τον υπολογισµό της αλλαγής των εκτροπών υψηλής τάξης, ήταν 

απαραίτητο το µοντέλο του οφθαλµού µε την τροποποιηµένη πρόσθια 

επιφάνεια να είναι δυνατόν να εστιαστεί, προκειµένου να µετρηθούν τα 

υπολειπόµενα σφάλµατα λόγων υψηλότερων εκτροπών. Έτσι, ο ιδανικός 

φακός τοποθετήθηκε πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό, προκειµένου οι 

οπτικές εκτροπές του συστήµατος να αξιολογηθούν ως προς ένα αντικείµενο 

τοποθετηµένο στο άπειρο, και όχι µε µία συγκλίνουσα δέσµη όπως στην 

περίπτωση που παρεµβάλλεται ένας θετικός φακός. Εναλλακτικά, για την 

εστίαση του συστήµατος θα µπορούσε να µεταβληθεί η απόσταση του 

αµφιβληστροειδή από τον κρυσταλλοειδή φακό.  

 

 Για η µελέτη των εκτροπών υψηλής τάξης, υπολογίστηκε αριθµητικά 

η RMS παραµόρφωση του µετώπου κύµατος, η συνάρτηση µεταφοράς 

διαµόρφωσης και εξοµοιώθηκε ο σχηµατισµός ειδώλου στον 

αµφιβληστροειδή προκειµένου να εκτιµηθεί η ποιότητά του. 
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6.2. Αποτελέσµατα 

 

 Η τιµή της υπερµετρωπικής µετατόπισης βρέθηκε µεγαλύτερη για 

µεγαλύτερα βάθη εκτοµής και µικρότερη για µεγαλύτερες πυκνότητες 

ενέργειας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στις ακόλουθες 

γραφικές παραστάσεις. 

 

6.2.1 Εξάρτηση από την πυκνότητα ενέργειας. 

 

 Στην ακόλουθη γραφική παράσταση φαίνονται τα αποτελέσµατα των 

αριθµητικών υπολογισµών της υπερµετρωπικής µετατόπισης για 

διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας.  

 
Εικόνα 6. 5.  Εξάρτηση της υπερµετρωπικής µετατόπισης από την πυκνότητα 
ενέργειας, για διάφορα βάθη εκτοµής. Η υπερµετρωπική µετατόπιση βρέθηκε 
µικρότερη στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε υψηλή πυκνότητα ενέργειας. 

 

 Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η υπερµετρωπική µετατόπιση είναι 

µεγαλύτερη όταν για µικρότερες τιµές της πυκνότητας ενέργειας του laser 

που χρησιµοποιήθηκε για την φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή. Το µέγεθος 

της υπερµετρωπικής µετατόπισης λόγω της καµπυλότητας της 

ακτινοβολούµενης επιφάνειας µπορεί να φτάσει τις 2.38 διοπτρίες στην 
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περίπτωση που χρησιµοποιείται µικρή (100mJ/cm2) πυκνότητα ενέργειας για 

βάθη εκτοµής 200µm. Η υπερµετρωπική µετατόπιση αναµένεται να είναι 

0.59 διοπτρίες όταν χρησιµοποιείται πυκνότητα ενέργειας 100mJ/cm2 ακόµα 

και στην περίπτωση που πραγµατοποιείται βάθος εκτοµής 25 µόλις 

µικροµέτρων. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται υψηλή (225mJ/cm2) 

πυκνότητα ενέργειας όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του laser 

ALCON-Autonomous, η υπερµετρωπική µετατόπιση εκτιµάται στις 1.27 

διοπτρίες για βάθος εκτοµής 200µm και 0.31 διοπτρίες για βάθος εκτοµής 

25µm.  

 

6.2.2. Εξάρτηση από το βάθος της εκτοµής. 

 

 Στην ακόλουθη γραφική παράσταση φαίνονται τα προηγούµενα 

αποτελέσµατα ως προς το βάθος της εκτοµής. 
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Εικόνα 6. 6. Εξάρτηση της υπερµετρωπικής µετατόπισης από το βάθος της εκτοµής, 
για διάφορες πυκνότητες ενέργειας. Η υπερµετρωπική µετατόπιση παρουσιάζει 
πρακτικά  γραµµική εξάρτηση από το βάθος της εκτοµής. (R2=0.9999) 
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 Η εξάρτηση της υπερµετρωπικής µετατόπισης από το βάθος της εκτοµής 

στην περιοχή που εξετάστηκε παρουσιάζει πρακτικά γραµµική µορφή. 

∆οκιµαστική γραµµική παρεµβολή µε γραµµή η οποία διέρχεται και από το 

σηµείο (0,0) έδωσε πολύ καλή προσέγγιση (R2=0.9999).  

 

 Για κάθε πρακτική εφαρµογή και δεδοµένου ότι η διακριτική ικανότητα 

για τις διοπτρικές διορθώσεις στην οφθαλµολογία είναι 0.25 διοπτρίες, 

κρίθηκε ότι για την πρόβλεψη της  υπερµετρωπικής µετατόπισης από τη 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µπορεί να χρησιµοποιηθεί (και αρκεί) ο 

ακόλουθος πίνακας: 

  

 

Πυκνότητα 
Ενέργειας 
(mJ/cm2)      

Βάθος 

εκτοµής 

(µm) 

100 125 150 175 200 225 

25 0.30630998 0.239734 0.206204 0.185724 0.17178 0.161591 

50 0.61015302 0.477999 0.411333 0.370593 0.342835 0.322552 

75 0.91156715 0.714794 0.6154 0.554612 0.513181 0.482895 

100 1.21058654 0.95015 0.818411 0.737791 0.68282 0.642611 

125 1.50724572 1.184058 1.020376 0.920145 0.851744 0.801709 

150 1.80158053 1.416564 1.221326 1.101664 1.019972 0.960216 

175 2.09362524 1.64767 1.421229 1.282352 1.206975 1.118113 
200 2.3834104 1.877401 1.62014 1.462242 1.354371 1.275398 

 

 Εναλλακτικά στο ακόλουθο διάγραµµα µε µπλέ χρώµα φαίνονται 

συνδυασµοί (βάθους - πυκνότητας ενέργειας) που δεν προκαλούν σηµαντική 

υπερµετρωπική µετατόπιση ενώ µε κόκκινο χρώµα οι περιοχές που είναι 

προτιµητέο να αποφεύγονται κατά την κλινική  εφαρµογή. 
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Εικόνα 6. 7. Τρισδιάστατη απεικόνιση της προκαλούµενης υπερµετρωπικής 
µετατόπισης, µε ψευδοχρωµατική κωδικοποίηση.  

 

6.2.3. Προκαλούµενες εκτροπές υψηλής τάξης. 

 

 Αρχικά, και προκειµένου να διερευνηθεί το µέγεθος των εισαγόµενων 

εκτροπών από την επιπέδωση της κεντρικής ζώνης σε σχέση µε την 

περιφέρεια του οπτικού συστήµατος, εξετάστηκαν συγκριτικά η περίπτωση 

του αρχικού µοντέλου και αυτού µε τον κερατοειδή που έχει υποστεί µέγιστο 

βάθος φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής (200µm) µε ελάχιστη πυκνότητα 

ενέργειας (100mJ/cm2). O συνδυασµός αυτός βρέθηκε (βλ §6.2.2, §6.2.1.) να 

προκαλεί µέγιστη µεταβολή του σχήµατος της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδή και µέγιστη υπερµετρωπική µετατόπιση.   

 

 Ακόµη και µεταξύ αυτών των δύο οριακών περιπτώσεων δεν βρέθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στην ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου. Η 

υπολογιζόµενη συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης µάλιστα, ήταν 

καλύτερη στην περίπτωση του ακτινοβοληµένου κερατοειδή από αυτήν που 

υπολογίστηκε για το αρχικό µοντέλο.   



122 

 

Εικόνα 6. 8. Εκτροπή µετώπου κύµατος στο µοντέλο του οφθαλµού που 
χρησιµοποιήθηκε πριν (a) και µετά (b) την φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή βάθους 
200µm µε πυκνότητα ενέργειας 100mJ/cm2. 

 
 Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι µέρος της 

διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδή µετά την επιπέδωση έχει 

αντικατασταθεί από ισοδύναµο ιδανικό φακό. Τα αποτελέσµατα 

αντικατοπτρίζονται και στις ακόλουθες εικόνες. 
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Εικόνα 6. 9. Συνάρτηση µεταφοράς διαµόρφωσης (MTF) για το αρχικό µοντέλο και για 
το µοντέλο µε την τροποποιηµένη πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή µετά από 
φωτοεκτοµή βάθους 200µm. Η πυκνότητα ενέργειας ήταν 100 mJ/cm2. Με λεπτή 
γραµµή απεικονίζεται η MTF ενός αντίστοιχου συστήµατος ελεύθερου εκτροπών όπως 
καθορίζεται από την περίθλαση. 
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Εικόνα 6. 10. Εξοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου ενός γράµµατος τοποθετηµένου 
στο άπειρο, µε γωνιακό µέγεθος 0.083333 µοίρες, δηλαδή ισοδύναµο ενός γράµµατος 
της γραµµής οπτικής οξύτητας 20/20 του οπτοτύπου  Snellen. (Αριστερά: Αρχικό 
µοντέλο, ∆εξιά: Μετά από φωτοεκτοµή   200µm µε πυκνότητα ενέργειας 100 mJ/cm2) 

 

6.3. Σχόλια - Συµπεράσµατα. 

 

 Η φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µε Excimer laser είναι µία 

καθιερωµένη µέθοδος για την αντιµετώπιση επιφανειακών παθολογιών του 

κερατοειδή. Βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η υπερµετρωπική 

µετατόπιση στη διάθλαση του οφθαλµού η οποία παρατηρείται πρακτικά στο 

σύνολο των περιστατικών. Το µέγεθος της προκαλούµενης υπερµετρωπικής 

µετατόπισης έχει αναφερθεί να διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα σε διαφορετικές 

κλινικές εργασίες.  Εκτός των φαινοµένων που µοντελοποιήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, υπερµετρωπική µετατόπιση έχει αποδοθεί στην 

επουλωτική δραστηριότητα5,6 που ακολουθεί την εκτοµή και στη µηχανική 

απόκριση του κερατοειδή (υπό το καθεστώς και της ενδοφθάλµιας πίεσης) 

στην αλλαγή του συνολικού του πάχους7. Οι Dupps and Roberts7 

περιέγραψαν επιπέδωση πτωµατικών κερατοειδών σε ακτινοβόληση in-vitro, 

και ταυτόχρονη αύξηση του πάχους του περιφερικού (µη-ακτινοβοληµένου) 

κερατοειδή. Απέδωσαν τα ευρήµατά τους στη χαλάρωση των ινών 

κολλαγόνου του κερατοειδή που προκαλείται από την εκτοµή.  Ένα πλήρες 

µοντέλο υπολογισµού της υπερµετρωπικής µετατόπισης ενδεχοµένως θα 
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µπορούσε να περιλαµβάνει και συνεκτίµηση αυτού του φαινοµένου, της 

µηχανικής απόκρισης δηλαδή στην αφαίρεση επιφανειακών στρώσεων 

κολλαγόνου σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση των τµηµάτων τους στην 

περιφέρεια που δεν αφαιρούνται.  

Μέτρα που έχουν προταθεί για την ελαχιστοποίηση της υπερµετρωπικής 

µετατόπισης είναι η στροφή του οφθαλµού προς τυχαίες κατευθύνσεις κατά 

τη διάρκεια της ακτινοβόλησης6, η χρήση µεγάλων διαµέτρων 

ακτινοβόλησης µε ζώνη µετάβασης13,14, η πραγµατοποίηση εκτοµών 

ελάχιστου κατά το δυνατόν βάθους15,16,17 και η χρήση λειαντικών ουσιών18. 

 

 Σκοπός της παρούσας ανάλυσης ήταν η αποµόνωση και η µελέτη του 

ρόλου της κεκλιµένης πρόσπτωσης της δέσµης του laser στην περιφέρεια της 

ακτινοβολούµενης ζώνης, καθώς παράγοντες όπως η επούλωση και η 

χαλάρωση των ινών του κολλαγόνου δεν υπεισέρχονται στην υπερµετρωπική 

µετατόπιση στην οποία υπόκειται η ελεύθερη επιφάνεια της στρώσης της 

υδρογέλης.  Επιπλέον, οι υπολογισµοί αυτοί µπορούν να φανούν χρήσιµοι 

στους σχεδιαστές συστηµάτων laser διαθλαστικής χειρουργικής, όπου στους 

αλγορίθµους σάρωσης θα µπορούν να αντισταθµίσουν το σφάλµα που 

προκύπτει λόγω της κεκλιµένης πρόσπτωσης της δέσµης στην περιφέρεια.  

 

 Οι υπολογισµοί που παρουσιάστηκαν στην παρούσα ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκαν για εκτοµή καθ’ όλο το εύρος του κερατοειδή αλλά η 

οπτική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µόνο για την κεντρική περιοχή που 

αντιστοιχεί σε διάµετρο κόρης ίση µε 5mm. Ο λόγος για τον οποίο 

υπολογίστηκε η νέα επιφάνεια του κερατοειδή για διάµετρο µεγαλύτερη από 

αυτήν που αξιολογήθηκε ήταν προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

συµµετοχή ακραίων περιφερικών (µη-ακτινοβοληµένων) τµηµάτων του 

κερατοειδή στο σχηµατισµό του αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι το σχήµα της επιφάνειας που προκύπτει µε βάση την εν 

λόγω ανάλυση, -όπως φαίνεται και από την εξίσωση (5)- δεν εξαρτάται από 

τη διάµετρο της ακτινοβολούµενης ζώνης, καθώς δεν λαµβάνεται υπόψη 

τυχόν επουλωτική δραστηριότητα στα όρια της εκτοµής.   
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∆εδοµένου ότι τα περισσότερα συστήµατα laser διαθλαστικής χειρουργικής 

λειτουργούν στην περιοχή επιφανειακών πυκνοτήτων ενεργειών από 125 ως 

225mJ/cm2, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αναµενόµενη υπερµετρωπική 

µετατόπιση θα είναι µικρότερη από µία διοπτρία ακόµη και για σχετικά 

µεγάλα βάθη εκτοµής. Η τιµή αυτή, µπορούµε να θεωρηθεί ότι δεν είναι 

κλινικά ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένης και της αρχικά ανώµαλης 

διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλµού.  

 

 Σε σύγκριση µε κλινικά δεδοµένα, η υπερµετρωπική µετατόπιση η οποία 

οφείλεται στην κεκλιµένη πρόσπτωση της δέσµης του laser είναι µικρή. Σαν 

παραδείγµατα κλινικών δεδοµένων µπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

Οι Campos κ.α.3 ανάφεραν µέση υπερµετρωπική µετατόπιση 6.4 διοπτρίες 

στο 56%  από 18 οφθαλµούς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε φωτοθεραπευτική 

κερατεκτοµή από 80 ως 200 µm. Ο Faschinger19 ανέφερε υπερµετρωπική 

µετατόπιση 5 διοπτριών µετά από φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή βάθους 

25µm. Οι Ördahl και  Fagerholm20 µέτρησαν υπερµετρωπική µετατόπιση 

µέχρι 6 διοπτρίες για επιδιωκόµενα βάθη εκτοµής ως 100 µm και ανέφεραν 

ότι η τιµή της είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη για βάθη εκτοµής µεγαλύτερα από 

20µm. Οι Jain και Austin21 σε µία σειρά οφθαλµών όπου χρησιµοποίησαν 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή για υποτροπιάζοντα έλκη του κερατοειδή, 

παρατήρησαν υπερµετρωπική µετατόπιση µεγαλύτερη από 2 διοπτρίες σε 

ποσοστό 25% των οφθαλµών για βάθη εκτοµής της τάξης των 30µm. 

 

 Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες περισσότερο σηµαντικοί που συντελούν 

στην εµφάνιση της υπερµετρωπικής µετατόπισης όταν ακτινοβολείται ο 

κερατοειδής. Όπως προαναφέρθηκε αυτοί οι παράγοντες δεν αναµένεται 

να εµφανιστούν στην περίπτωση που η ελεύθερη επιφάνεια που 

ακτινοβολείται είναι αυτή της υδρογέλης. Μετά τη διάτρηση της 

στρώσης της υδρογέλης, κάποιες προεξέχουσες περιοχές του κερατοειδή 

θα δεχθούν φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή βάθους ίσου µε το πλάτος 

των ανωµαλιών ενώ κάποιες βυθισµένες περιοχές πρακτικά θα 
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ακτινοβοληθούν ελάχιστα µικρόµετρα ή και καθόλου. Εκτιµάται ότι ο 

προηγούµενος φορµαλισµός και τα αποτελέσµατά του µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε ακρίβεια για τον υπολογισµό  της υπερµετρωπικής 

µετατόπισης στην οποία θα υπόκειται η στρώση της υδρογέλης από την 

έναρξη της ακτινοβόλησης ως τη διάτρησή της από το laser. Η 

υπερµετρωπική αυτή µετατόπιση µπορεί - κατ΄ αρχήν - να 

αντισταθµιστεί µε κατάλληλη επιλογή της καµπυλότητας της 

µορφοποιούσας επιφάνειας του διαµορφωτή. 
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6.3.1. Ο ρόλος της ζώνης µετάβασης. 

 

 Στην περίπτωση της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής, έχουµε εκτοµή η 

οποία εκτείνεται µέχρι τα όρια της ζώνης ακτινοβόλησης µε πλάτος 

συγκρίσιµο µε αυτό του κεντρικού (Εικόνα 6.11α). Το γεγονός αυτό 

δηµιουργεί µία ασυνέχεια στο προφίλ της επιφάνειας του κερατοειδή η οποία 

εξοµαλύνεται στην πορεία της επουλωτικής διαδικασίας µε αποτέλεσµα τη 

µείωση της ωφέλιµης διαµέτρου της οπτικής ζώνης (Εικόνα 6.11β). 

Προκειµένου να αποφευχθεί ο φαινόµενο αυτό, είναι απαραίτητη η εκτοµή 

µιας περιφερικής ζώνης µετάβασης (όπως και στην περίπτωση φωτοεκτοµών 

για τη διόρθωση της υπερµετρωπίας)η οποία θα εξοµαλύνει την ασυνέχεια 

του σχήµατος του κερατοειδή (και της παραγώγου του) (Εικόνα 6.11γ). Σε 

περίπτωση που η µείωση της διαµέτρου της οπτικής ζώνης είναι τέτοια που η 

το όριό της να συµµετέχει στο σχηµατισµό του ειδώλου µπορεί να 

παρατηρηθεί θάµβος (glare) λόγω της ανώµαλης διάθλασης που αυτό 

προκαλεί1,2. 

α

β

γ
 

Εικόνα 6. 11. Η σηµασία της ζώνης µετάβασης στην λειτουργική διάµετρο της οπτικής 
ζώνης µετά και την ολοκλήρωση της επουλωτικής διαδικασίας. Με κόκκινη 
διακεκοµµένη γραµµή σηµειώνεται το άνοιγµα της κόρης. Τα βάθη έχουν µεγεθυνθεί 
για λόγους ευκρίνειας. 

 

 Προκειµένου να καταστεί σαφές το µέγεθος του οπτικού προβλήµατος 

που µπορεί να παρατηρηθεί σε τέτοια περίπτωση χρησιµοποιήθηκε το οπτικό 

 
 
 
 
           -----               κόρη                ----- 
 
 
 
           -----               κόρη                ----- 
 
 
 
 
           -----               κόρη                ----- 
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µοντέλο το οποίο προαναφέρθηκε και στο οποίο η πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή υπολογίστηκε µε χρήση της εξίσωσης (5) για 0<r<2.5mm και 

ενώ για 3<r<5.5 η επιφάνεια του κερατοειδή  αφέθηκε ανεπηρέαστη. Στη 

συνέχεια χρησιµοποιήθηκε πολυώνυµο παρεµβολής τρίτου βαθµού για την 

περιοχή 2.5<r<3 και η συνολική επιφάνεια (η οποία ήταν σαν αυτήν της 

εικόνας 6.11.β) χρησιµοποιήθηκε για την ποιοτική αξιολόγηση του θάµβους 

(glare) που οφείλεται στη συµµετοχή περιφερικών τµηµάτων της ζώνης 

επούλωσης / µετάβασης στο σχηµατισµό του ειδώλου.  

 

Εικόνα 6. 12. Εξοµοίωση αµφιβληστροειδικού ειδώλου φωτεινού γράµµατος 
τοποθετηµένου στο άπειρο µε γωνιακό µέγεθος 0.166666 µοίρες, δηλαδή ισοδύναµο 
ενός γράµµατος της γραµµής οπτικής οξύτητας 20/40 του οπτοτύπου  Snellen. 
(Αριστερά: διάµετρος κόρης 2mm, Κέντρο: διάµετρος κόρης 6mm, ∆εξιά: διάµετρος 
κόρης 6mm και αντικείµενο στις 10ο ως προς τον οπτικό άξονα του οφθαλµού) 

 

 Η απώλεια της ευκρίνειας του ειδώλου, είναι φανερή σε περίπτωση που 

µεγαλώνει η διάµετρος της κόρης όπως για παράδειγµα  σε συνθήκες 

χαµηλού φωτισµού. Το πρόβληµα αυτό γίνεται πολύ εντονότερο για 

αντικείµενα τα οποία βρίσκονται υπό γωνία ως προς τον οπτικό άξονα. 

 

6.3.2. Εισηγήσεις σχετικά µε την κλινική εφαρµογή. 

 

 Η σηµαντικότερη ίσως αιτία της µεγάλης υπερµετρωπικής 

µετατόπισης που έχει αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις στη 

βιβλιογραφία, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η εκτοµή 

πραγµατοποιήθηκε κεντρικά και σε µία µικρή διάµετρο ζώνης 

ακτινοβόλησης προκειµένου να περιοριστεί συνολικά ο εκτεµνόµενος 

ιστός. Όπως θα φανεί στην επόµενη παράγραφο αυτό πρέπει να 
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αποφεύγεται καθώς όταν η διάµετρος της ζώνης της εκτοµής είναι 

συγκρίσιµη µε τη διάµετρο της κόρης, τότε το όριο της φωτοεκτοµής 

και η σχετική µεταβατική ζώνη συµµετέχουν στο σχηµατισµό του 

ειδώλου µε απρόβλεπτα διαθλαστικά αποτελέσµατα.   

 Σαν γενικό συµπέρασµα, η φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή 

προτείνεται ότι πρέπει να πραγµατοποιείται κεντρικά, ανεξάρτητα από 

πιθανά έκκεντρο εντοπισµό της παθολογίας, στη µέγιστη δυνατή 

διάµετρο ζώνης (το λιγότερο 7 mm) και µε χρήση αλγορίθµου σάρωσης 

της δέσµης του laser µε µεταβατική περιφερική ζώνη.   
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Κεφάλαιο 7 

Μέθοδος και µηχανισµοί µορφοποίησης της υδρογέλης  
 

 Με βάση τις µετρήσεις που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4 και τις 

απαιτήσεις ευθυγράµµισης και επικέντρωσης που παρουσιάστηκαν στο 

κεφάλαιο 5 αναπτύχθηκε ένα σύνολο συσκευές και εργαλεία για την 

παρασκευή στρώσεων υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή.  

 
7.1. Γενική περιγραφή της µεθόδου. 
 
Για την παρασκευή στρώσης υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή, 

απαιτείται κατ’ αρχήν η ύπαρξη κατάλληλων διαµορφωτών και συσκευών 

για τον έλεγχο της θερµοκρασίας τους και επιπρόσθετα µία µέθοδος για την 

επιλογή της καµπυλότητας. Η µέθοδος περιγράφεται σχηµατικά στο 

ακόλουθο διάγραµµα. 

 

κερατοειδής

λήψη 
τοπογραφίας

δηµιουργία
τοπογραφικού 
χάρτη

επεξεργασία
τοπογραφικών 
δεδοµένων

λογισµικό 
εξοµοίωσης

κλινικά 
διαθλαστικά
δεδοµένα 

επιλογή 
καµπυλότητας 
διαµορφωτήεφαρµογή

Συσκευή ελέγχου
της θερµοκρασίας 
του διαµορφωτή

ειδικοί 
διαµορφωτές

 
Εικόνα 7. 1. Γενική επισκόπηση του συστήµατος.  

 
Η προεγχειρητική αξιολόγηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες µετρήσεις: 
 

• Υποκειµενική διαθλαστική εξέταση 
• ∆ιαθλαστική εξέταση υπό κυκλοπληγία.  



132 

• Παχυµετρία κερατοειδή.  
• Αυτόµατη ∆ιαθλασιµέτρηση 
• Τοπογραφία κερατοειδούς. 
• µέτρηση γυαλιών. 
• Γενική κλινική εξέταση στη σχισµοειδή λυχνία.  

 

 Εφόσον από την κλινική εξέταση προκύψει* ότι η καταλληλότερη 

θεραπευτική προσέγγιση είναι η φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω 

µορφοποιήσιµης λειαντικής ουσίας,  αξιολογούνται τα  τοπογραφικά και τα 

διαθλαστικά δεδοµένα προκειµένου να επιλεγεί η καµπυλότητα του 

διαµορφωτή που θα χρησιµοποιηθεί. Η προτεινόµενη χειρουργική διαδικασία 

περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους. 

 

7.2  Λογισµικό εξοµοίωσης της επικέντρωσης του διαµορφωτή µε  
  βάση την τοπογραφία του κερατοειδή. 
 
 Για τη προεγχειρητική εξοµοίωση της επικέντρωσης του διαµορφωτή 

αναπτύχθηκε ειδικό λογισµικό το οποίο υπολογίζει την κατανοµή του πάχους 

της δηµιουργούµενης στρώσης της υδρογέλης µε δεδοµένη την τοπογραφία 

του κερατοειδή που πρόκειται να χειρουργηθεί.  

Για την τοπογραφική ανάλυση χρησιµοποιείται το σύστηµα τοπογραφίας 

TECHNOMED C-Scan (Εικόνα 7.3), από το οποίο εξάγεται µε τη µορφή 

πίνακα το σχήµα της επιφάνειας του κερατοειδή σαν συνάρτηση της θέσης, 

σε πολικές συντεταγµένες. Το πρόγραµµα, το οποίο υλοποιήθηκε σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Visual Basic 6.0 (Microsoft Corporation), χρησιµοποιεί τα 

αρχεία που εξάγονται από το σύστηµα τοπογραφίας για να  υπολογίσει τις 

κατανοµές φωτοεκτοµής που απαιτούνται για την αποκατάσταση της 

συµµετρίας του κερατοειδή, και για τις κατανοµές φωτοεκτοµής που θα 

προκληθούν συναρτήσει της ακτίνας καµπυλότητας και της τοποθέτησης 

(ευθυγράµµιση – επικέντρωση) του διαµορφωτή. Στο ακόλουθο παράδειγµα 

φαίνεται η βασική οθόνη του προγράµµατος. Ο ασθενής του οποίου η 

                                                 
*  Η λήψη της σχετικής απόφασης είναι απόρροια της ειδικής κλινικής εµπειρίας του 
εξετάζοντα ιατρού. Η απόφαση εκτός από τα κλινικά δεδοµένα, σχετίζεται και µε τη 
διαθεσιµότητα των συσκευών που περιγράφονται στη συνέχεια η οποία είναι εξασφαλισµένη 
µόνο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά 
κριτήρια για εισαγωγή ή µη σε θεραπεία µε αυτήν τη µέθοδο.   
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τοπογραφία έχει εισαχθεί για αξιολόγηση, πάσχει από υψηλό κερατοειδικό 

αστιγµατισµό. Η οριζόντια κόκκινη ‘ταινία’ στον χάρτη υποδεικνύει τις 

περιοχές στις οποίες το πάχος της υδρογέλης θα είναι ελάχιστο (µέγιστη 

εκτοµή) ενώ οι πράσινες και γαλάζιες περιοχές αντιστοιχούν σε µεγαλύτερα 

πάχη υδρογελης δηλαδή µικρότερα βάθη εκτοµής.  

 

Εικόνα 7. 2. Λογισµικό εξοµοίωσης της επικέντρωσης του διαµορφωτή. Στην µεγάλο 
έγχρωµο χάρτη στην αριστερή πλευρά φαίνεται µε ψευδοχρωµατική κωδικοποίηση το 
αναµενόµενο πάχος της υδρογέλης για µία διάφορες τιµές της ακτίνας καµπυλότητας 
του διαµορφωτή (Στην προκειµένη περίπτωση 8.97 mm).  

 

 
Εικόνα 7. 3. Το σύστηµα τοπογραφίας του κερατοειδή TECHNOMED C-Scan του 

οποίου τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για ανάλυση στο πρόγραµµα εξοµοίωσης της 

επικέντρωσης που αναπτύχθηκε. 
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 Με µία άµεση αξιολόγηση του παραπάνω χάρτη, µπορεί να συµπεράνει 

κανείς ότι ο ασθενής αυτός µε τη συγκεκριµένη καµπυλότητα διαµορφωτή, 

θα  υποστεί µία οµοιογενή εκτοµή κατά τον οριζόντιο άξονα, ενώ κατά τον 

κατακόρυφο θα υποστεί περισσότερη εκτοµή στο κέντρο παρά στην 

περιφέρεια. Στην προκειµένη περίπτωση η  εφαρµογή µιας τέτοιας 

κατανοµής (µε κυλινδρική συµµετρία) θα έχει σαν αποτέλεσµα τη διόρθωση 

του κερατοειδικού αστιγµατισµού µέσω της επιπέδωσης του κατακόρυφου 

µεσηµβρινού. Και πάλι µε βάση τον προηγούµενο χάρτη µπορεί να εξαχθεί 

το συµπέρασµα ότι το µέγιστο βάθος της εκτοµής θα είναι περίπου 110µm 

καθώς τόση είναι η υψοµετρική διαφορά µεταξύ κέντρου και περιφέρειας 

κατά τον κατακόρυφο µεσηµβρινό. Αν θεωρήσουµε ότι το ελάχιστο πάχος 

της υδρογέλης στις περιοχές που ο διαµορφωτής εφαρµόζει στον κερατοειδή 

(κόκκινες περιοχές) είναι επιπλέον  περίπου 50µm*, η τελική ακτίνα 

καµπυλότητας του κερατοειδή µπορεί να προβλεφθεί λαµβάνονας υπόψη την 

καµπυλότητα του διαµορφωτή και την υπερµερωπική µετατόπιση. 

R
n

R
nDDFluencedSh

1
'
1'),( −−−=−=−      (1) 

όπου Sh η υπερµετρωπική µετατόπιση που προβλέπεται από τους 

υπολογισµούς του προηγούµενου κεφαλαίου για βάθος εκτοµής d µε 

πυκνότητα ενέργειας ‘fluence’, D’ και D η µετεγχειρητική και η 

προεγχειρητική διαθλαστική ισχύς του κερατοειδή αντίστοιχα, R’ η 

µετεγχειρητική ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδή, R η ακτίνα 

καµπυλότητας του διαµορφωτή που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή της 

στρώσης της υδρογέλης και n ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδή.  

Σαν παράδειγµα, στην προκειµένη περίπτωση έχουµε d=160µm, εποµένως 

αν χρησιµοποιήσουµε το laser της Asclepion MEL-70 µε πυκνότητα 

ενέργειας 200mJ/cm2, µε βάση τους υπολογισµούς του κεφαλαίου 6, θα 

έχουµε ότι 

1−≅hS  ∆ιοπτρίες. 

                                                 
* Το ακριβές πάχος της υδρογέλης που θα παραχθεί είναι δύσκολο να προβλεφθεί µε 
ακρίβεια, καθώς εξαρτάται µεταξύ άλλων από την ιδιαίτερη γεωµετρία του κερατοειδή.  



135 

Από τη εξίσωση (1) βρίσκουµε:  

mmR
R

99.8'
1079.8

13771.1
'

1377.11 3 =⇒
⋅

−−−=− −  

 Γενικά, για κάθε διαφορετικό φακό µπορεί να υπολογίζεται το µέγιστο 

βάθος της εκτοµής από τη µέγιστη υψοµετρική διαφορά του χρωµατικού 

χάρτη που παράγει το λογισµικό που αναπτύχθηκε, σε αυτήν να προστίθενται 

50 µm σαν ελάχιστο πάχος υδρογέλης και στη συνέχεια να υπολογίζεται η 

τελική τιµή της καµπυλότητας του κερατοειδή µε βάση τα νοµογράµµατα 

του κεφαλαίου 6. 

 Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραµµα υπολογίζει την ‘υψοµετρική’ 

διαφορά µεταξύ κάθε σηµείου του κερατοειδή, και του διαµορφωτή υπό 

αξιολόγηση. Σε περίπτωση που αυτό είναι επιθυµητό, µπορεί να ζητηθεί από 

το πρόγραµµα να υπολογίσει την καµπυλότητα το διαµορφωτή που θα 

ελαχιστοποιήσει τις υψοµετρικές διαφορές µέσα στη ζώνη ακτινοβόλησης 

και κατ’ επέκταση το συνολικό βάθος της εκτοµής. Σε αυτή την περίπτωση 

γενικά η ακτίνα καµπυλότητας του διαµορφωτή προκύπτει παρόµοια µε τη 

µέση ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδή και η εφαρµογή δεν αναµένεται 

να επηρεάσει τη σηµαντικά διάθλαση του ασθενή παρά µόνο τις εκτροπές 

υψηλής τάξης. Για τον υπολογισµό της καταλληλότερης ακτίνας 

καµπυλότητας χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος του οποίου το διάγραµµα ροής 

φαίνεται στην εικόνα 7.4. Στον αλγόριθµο αυτό, οι διαφορετικές διαθέσιµες 

καµπυλότητες των διαµορφωτών τοποθετούνται ακολουθιακά στην 

επιφάνεια του κερατοειδή και στη συνέχεια µετατοπίζονται κατά τον άξονα 

συµµετρίας τους προκειµένου να εφάπτονται στην επιφάνεια του κερατοειδή. 

Κατά τη διαδικασία της µετατόπισης επιτρέπεται µία ‘ανοχή’ πενήντα (από 

τα 10.800) σηµείων του κερατοειδή να βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια 

του διαµορφωτή, καθώς πρακτικά βρέθηκε ότι σε κάθε τοπογραφία που 

λήφθηκε, περίπου είκοσι σηµεία ήταν θόρυβος στο όριο της τοπογραφίας ο 

οποίος κρίθηκε αναγκαίο να αγνοηθεί. Ο θόρυβος στα δεδοµένα της 

τοπογραφίας TECHNOMED C-Scan που χρησιµοποιήθηκε 

αντιπροσωπεύεται µε τιµές µηδενικού βάθους στο προφίλ του κερατοειδή, 

όσο δηλαδή και στην κορυφή του. Η ανοχή των πενήντα σηµείων (που 
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αντιπροσωπεύει το 0.46% του συνόλου των σηµείων, χρησιµοποιήθηκε 

προκειµένου αφενός να αποκλείσει την πιθανότητα η επαφή του φακού να 

γίνεται σε κάποιο µεµονωµένο σηµείο και αφετέρου για  δώσει τη 

δυνατότητα για  εξοµοιωθεί η υποχώρηση του κερατοειδή κατά τη 

διαδικασία εφαρµογής στην περίπτωση που στην επιφάνεια του κερατοειδή 

υπάρχουν πολύ οξείες ανωµαλίες.    

ΑΡΧΗ 

Όχι

Κ= Το πλήθος 
σηµείων µε 
αρνητική τιµή 
απόστασης. 
Κ>50 ; 

Ναι 

Φόρτωσε λίστα µε 
διαθέσιµες 

καµπυλότητες 

Τοποθέτησε 
κορυφή του 
διαµορφωτή 

µε καµπυλότητα 
υπ’αριθµό n  

στην κορυφή του 
κερατοειδή 

 
∆ιάβασε την 
υπ’αριθµό n 
καµπυλότητα 

n=1 

n=n+1 

Υπολόγισε για κάθε 
σηµείο της 

τοπογραφίας, την 
απόσταση της 

επιφάνειας από το 
διαµορφωτή 

Μετατόπισε τον 
διαµορφωτή κατά  

1 µm κατά την 
αρνητική φορά του 

άξονα συµµετρίας του 

Μετατόπισε τον 
διαµορφωτή κατά  

1 µm κατά τη θετική 
φορά του άξονα 
συµµετρίας του. 

Κ>50; 

Κ<50; 

Ναι 

Όχι 

Υπολόγισε όγκο 
ανάµεσα σε 

διαµορφωτή και 
κερατοειδή. 

Αποθήκευσε την τιµή 
του όγκου σε πίνακα µε 
διάσταση όσο και το 
πλήθος των διαθέσιµων 
καµπυλοτήτων στη 
θέση υπ΄αριθµό n. 

Ναι 

Όχι 

n< πλήθος των 
διαφορετικών 
καµπυλοτήτων 

Ναι 

Όχι 

Ταξινόµησε πίνακα 
όγκων και βρες την τιµή 
της καµπυλότητας µε την 

οποία επιτεύχθηκε 
ελάχιστος όγκος. 

Το αποτέλεσµα είναι η υπ’ 
αριθµό κ καµπυλότητα για 
την οποία το αντίστοιχο 
στοιχείο του πίνακα των 
όγκων έχει ελάχιστη τιµή. 

ΤΕΛΟΣ 
(Επιστροφή) 

 

Εικόνα 7. 4. ∆ιάγραµµα ροής για τον υπολογισµό της βέλτιστης καµπυλότητας του 
διαµορφωτή. 
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 Όταν η επιλογή Corneal Elasticity (Hard- Soft) είναι σηµειωµένη στην 

επιλογή “soft”, το όριο αυτό των πενήντα σηµείων γίνεται πεντακόσια, οπότε 

το πρόγραµµα υπολογίζει  την επαφή του διαµορφωτή στον κερατοειδή 

αγνοώντας πεντακόσια σηµεία, αριθµός που αντιπροσωπεύει το 4.6% της 

επιφάνειας του κερατοειδή. Χωρίς σε καµία περίπτωση αυτό να σηµαίνει ότι 

γίνεται οποιοσδήποτε υπολογισµός που να σχετίζεται µε τις ελαστικές 

ιδιότητες του κερατοειδή, αυτή η ιδιότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

εξαιρεθούν από την ανάλυση πολύ υπερυψωµένες περιοχές του κερατοειδή 

όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο. 

 Στο µικρότερο παράθυρο (δεξιά) παρουσιάζεται η εξοµοίωση της 

παρατηρούµενης εικόνας από το χειρουργικό µικροσκόπιο. Με χρήση των 

scroll bars ή µε εισαγωγή των δεδοµένων από το πληκτρολόγιο µπορεί να 

εισαχθεί µετατόπιση ή στροφή του διαµορφωτή ως προς το άξονα του 

κερατοειδή. (Η δυνατότητα αυτή βρέθηκε να είναι οπτικά αποδεκτή στους 

υπολογισµούς του κεφαλαίου 5). Στην οθόνη σηµειώνεται τόσο η θέση του 

κέντρου του φακού όσο και η θέση του ειδώλου της λυχνίας του 

µικροσκοπίου. Η θέση του ειδώλου από ανάκλαση της λυχνίας στην πρόσθια 

επιφάνεια του διαµορφωτή, επηρεάζεται τόσο από τη µετατόπιση όσο και 

από την κλίση του.  

 Ταυτόχρονα καθώς µετατοπίζεται ή στρέφεται ο διαµορφωτής, στον 

έγχρωµο χάρτη αριστερά ανανεώνεται το προφίλ της φωτοεκτοµής. Με τον 

τρόπο  αυτό ο χειρουργός πριν την εφαρµογή µπορεί να ‘πειραµατιστεί’ µε 

την τοποθέτηση του διαµορφωτή µέχρι να πετύχει τη βέλτιστη εφαρµογή. 

Στο χειρουργείο, µπορεί να αναπαράξει αυτή την τοποθέτηση του 

διαµορφωτή στον κερατοειδή επιδιώκοντας να πετύχει την αναπαραγωγή του 

συσχετισµού των τριών σηµείων (κέντρο κερατοειδή, κέντρο φακού, θέση 

ειδώλου λυχνίας µικροσκοπίου) όπως κατά τη διάρκεια της εξοµοίωσης.   
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7.3. ∆ιαµορφωτές. 
 
 ΄Όπως είναι κατανοητό από τα προηγούµενα κεφάλαια, βασικότερο 

εξάρτηµα της µορφοποίησης της υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή 

είναι οι διαµορφωτές. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας 

διατριβής υπήρχε σε εξέλιξη πιλοτική δοκιµή της µεθόδου σε επιλεγµένους 

ασθενείς. Κατά τα αρχικά στάδια χρησιµοποιήθηκαν ως διαµορφωτές 

εµπορικά διαθέσιµοι σκληροί φακοί επαφής. Γρήγορα αναγνωρίστηκαν 

βασικά µειονεκτήµατα, όπως η έλλειψη µηχανικής σταθερότητας κατά την 

εφαρµογή (ιδιαίτερα σε πολύ ασύµµετρους κερατοειδείς), η πολύ µεγάλη 

οπτική ζώνη (π.χ 9mm), η απουσία σηµείων αναφοράς στην επιφάνειά τους 

για την ευθυγράµµιση και την επικέντρωσή τους και κυρίως η απουσία 

ζώνης µετάβασης.  

 Η µεγάλη διάµετρος της οπτικής ζώνης των εµπορικά διαθέσιµων  

σκληρών φακών επαφής είναι µειονέκτηµα για τους ακόλουθους λόγους: 

• ∆υσχεραίνεται η αποµάκρυνση του διαµορφωτή από την επιφάνεια 

της υδρογέλης.  

• Ο γεωµετρικές ανωµαλίες της περιφέρειας µπορεί να εµποδίσουν την 

σωστή εφαρµογή της κεντρικής ζώνης. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση ενός  υψηλού κερατοειδικού αστιγµατισµού οι 

υψοµετρικές διαφορές αυξάνονται καθώς διευρύνεται η διάµετρος τη 

ζώνης µορφοποίησης. 

   

 

Εικόνα 7. 5. Γυάλινος διαµορφωτής (ΒΚ7). Η διάµετρος όλου του στοιχείου είναι 11mm 
ενώ της οπτικής ζώνης είναι 6mm. Από το διαµορφωτή έχει αφαιρεθεί ένα τµήµα εκτός 
της οπτικής ζώνης για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κάτω από κερατοειδικό 
κρηµνό (LASIK).  



139 

 
Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά το 1999, σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν διαµορφωτές από οπτικό γυαλί (BK7- Εικόνα 7.5). Η 

κατασκευή έγινε στο εργαστήριο οπτικής του Πανεπιστηµίου του Κιέβου*.   

 

   11 

   8 

   
0,

7 

R=10

R=7,5 ... 10

   
1,

5 

6,0 

 

Εικόνα 7. 6. ∆ιαστάσεις του διαµορφωτή της προηγούµενης εικόνας (τοµή). Η οπτική 
ζώνη έχει σφαιρικό σχήµα.  

 

Κατασκευάστηκαν συνολικά 26 διαφορετικοί διαµορφωτές µε ακτίνα 

καµπυλότητας από 7.50 ως και 10.00 mm (κάθε 0.10mm). Στο κέντρο της 

κυρτής πλευράς οι διαµορφωτές αυτοί φέρουν ένα σηµάδι, το οποίο 

χρησιµοποιείται για την επικέντρωσή τους στην επιφάνεια του κερατοειδή.  

 

 Το βασικό πρόβληµα µε αυτούς τους διαµορφωτές υπήρξε η υψηλή 

θερµοχωρητικότητά τους. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσµα όταν ο 

διαµορφωτής είχε θερµοκρασία χειρουργείου κατά την τοποθέτησή του, η 

υδρογέλη να στερεοποιείται άµεσα λόγω της ταχείας απορρόφησης 

θερµότητας από το διαµορφωτή. Στην περίπτωση που ο διαµορφωτής είχε 

προθερµανθεί, χρειαζόταν πολύς χρόνος για την ψύξη του συστήµατος 

διαµορφωτής - υδρογέλη και την   στερεοποίησή της. Ό χρόνος αυτός για τη 

στερεοποίηση της υδρογέλης µέσω δοκιµών προσδιορίστηκε να είναι της 

τάξης των 5 λεπτών. Το χρονικό διάστηµα των πέντε λεπτών κρίθηκε 

                                                 
*  Η συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Κιέβου είναι διαρκής και αφορά κυρίως άλλα 
προγράµµατα σχετιζόµενα µε οπτικά όργανα για τη µέτρηση των οφθαλµικών εκτροπών.    
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υπερβολικά µακρύ για τα δεδοµένα του χειρουργείου και αναζητήθηκε άλλη 

λύση για την µορφοποίηση της υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή. 

Κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη ενός συστήµατος διαµορφωτών των οποίων 

η θερµοκρασία θα ελεγχόταν ενεργά.  

 

 ∆ιάφορες ιδέες αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν (για διάφορους 

λόγους) στην προσπάθεια για εξεύρεση µιας κατάλληλης λύσης η οποία θα 

ήταν και πρακτικά υλοποιήσιµη σε συνθήκες χειρουργείου.  

 

 Μερικές από τις ιδέες που αξιολογήθηκαν και απορρίφθηκαν 

περιελάµβαναν: 

• Τη χρήση θερµοηλεκτρικών στοιχείων (Peltrier effect) σε άµεση 

επαφή µε το διαµορφωτή  

• Τη χρήση πιδάκων αέρα ελεγχόµενης θερµοκρασίας για τη θέρµανση 

/ ψύξη ενός διαµορφωτή ο οποίος θα είχε πολύ λεπτή και 

θερµοαγώγιµη κεντρική ζώνη.  

• Τη χρήση ψυχρών διαµορφωτών από µονωτικό υλικό µε υψηλή 

θερµοχωρητικότητα και χαµηλή σχετικά θερµική αγωγιµότητα (π.χ. 

ΒΚ7) οι οποίοι θα ήταν αρχικά ψυχροί και οι οποίοι θα είχαν 

αγώγιµη επίστρωση (π.χ επιµετάλλωση) στην πλευρά που 

χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση. Επαγωγικά ρεύµατα στην 

επίστρωση που θα επάγονταν από εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο 

θα θέρµαιναν την πλευρά της υδρογέλης κατά την εφαρµογή και 

γρήγορα µετά τη διακοπή του µαγνητικού πεδίου το σύστηµα θα 

ισορροπούσε σε µία θερµοκρασία λίγο υψηλότερη από την αρχική 

αλλά κάτω από τη θερµοκρασία στερεοποίησης της υδρογέλης. 

• Τη χρήση ψυχρών διαµορφωτών από µονωτικό υλικό µε υψηλή 

θερµοχωρητικότητα και χαµηλή σχετικά θερµική αγωγιµότητα όπως 

στην προηγούµενη περίπτωση αλλά επαγωγική (γρήγορη) θέρµανση 

µόνο της υδρογέλης µέσω µικρών (<1µm) µαγνητικών σφαιριδίων 

στο εσωτερικό της υδρογέλης.   
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 Το σύστηµα που αναπτύχθηκε τελικά βασίστηκε σε µία από τις αρχές 

λειτουργίας που ήταν από την αρχή σε αξιολόγηση.  

 Συγκεκριµένα, οι διαµορφωτές είναι κοίλοι, και υγρό ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους. Το τοίχωµα της πλευράς που 

χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση έχει ελάχιστο πάχος προκειµένου να 

διευκολύνει τη διάχυση της θερµότητας από την υδρογέλη στο διαµορφωτή. 

Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του υγρού γίνεται από εξωτερική συσκευή (βλ. 

§7.4) µε τη βοήθεια αντιστάσεων και θερµοηλεκτρικών στοιχείων (Peltier 

effect). Τόσο ψυχρό όσο και θερµό υγρό (απιονισµένο νερό) 

προετοιµάζονται στο εσωτερικό της συσκευής πριν την εφαρµογή. Μια 

µεταγωγική βαλβίδα επιλέγει τη δεξαµενή του ψυχρού ή του θερµού νερού 

κατά περίπτωση και το νερό κυκλοφορείται µέσω του διαµορφωτή µέσω 

µίας περισταλτικής αντλίας.   

 Ο διαµορφωτής έχει στην επιφάνειά του µία ποσότητα υδρογέλης 

περίπου ίση µε 0.1ml η οποία σε κάθε περίπτωση αρκεί για την κάλυψη των 

ανωµαλιών της επιφάνειας του κερατοειδή.  Πριν την εφαρµογή ο 

διαµορφωτής συνδέεται µε την εξωτερική συσκευή ελέγχου της 

θερµοκρασίας και θερµό νερό (75οC) κυκλοφορείται µέσω του διαµορφωτή 

προκειµένου να ρευστοποιηθεί η υδρογέλη. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας η οποία παίρνει 3 λεπτά, ο διαµορφωτής είναι τοποθετηµένος σε 

ειδική βάση (Εικόνα 7.8) η οποία στη συνέχεια παίζει και το ρόλο της 

λαβίδας για την τοποθέτηση του διαµορφωτή στην επιφάνεια του 

κερατοειδή.   

 

 

Εικόνα 7. 7. Οι διαµορφωτές που αναπτύχθηκαν.  



142 

 

 Η ποσότητα της υδρογέλης που είναι σε επαφή µε το διαµορφωτή 

προστατεύεται από την αφυδάτωση µέσω ειδικού προστατευτικού 

καλύµµατος το οποίο φέρει στεγανωτικό δακτύλιο (o-ring) ο οποίος 

εξασφαλίζει την αεροστεγή θέρµανση της υδρογέλης. Μετά τη 

ρευστοποίηση της υδρογέλης  νερό θερµοκρασίας 50οC κυκλοφορείται µέσω 

του διαµορφωτή για να την διατηρήσει ρευστή µέχρι τη χρήση. 

 

 Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η επικέντρωση του διαµορφωτή 

στην επιφάνεια της υδρογέλης  ενεργοποιείται η κυκλοφορία του ψυχρού 

νερού και η υδρογέλη στερεοποιείται εντός 20 δευτερολέπτων.   

 

 

Εικόνα 7. 8. ∆ιαµορφωτής µε ποσότητα υδρογέλης τοποθετηµένος σε ειδική βάση και 
µε αεροστεγές κάλυµµα κατά τη φάση της ρευστοποίησης της υδρογέλης. 

 

Στην συνέχεια, (Εικόνα 7.9) παρουσιάζεται ένα από τα σχέδια τα οποία 

παραδόθηκαν στον κατασκευαστή των διαµορφωτών.   
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Εικόνα 7. 9. Σχέδιο του διαµορφωτή (τοµή). Η κατεργασία και η λείανση της 
µορφοποιούσας επιφάνειας γίνεται µετά τη συναρµολόγηση. 
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Οι διαµορφωτές κατασκευάζονται µε χύτευση υπό πίεση (injection molding) 

από εγχώριο κατασκευαστή πλαστικών εξαρτηµάτων και αποτελούνται από 

δύο κοµµάτια όπως φαίνεται στην εικόνα 7.9. Γα τη συναρµολόγησή τους 

χρησιµοποιείται κυανο-ακρυλική κόλλα στην έδρα της συναρµογής που είναι 

κάθετη στον οπτικό άξονα και υγρό ελαστοµερές στην κυλινδρική επιφάνεια 

για λόγους στεγάνωσης. Μετά τη συναρµολόγησή τους και τον έλεγχο της 

στεγανότητας, γίνεται η κατεργασία της µορφοποιούσας (κοίλης) επιφάνειας 

σε µικρο-τόρνο κατασκευής φακών επαφής*.   

Στην παρούσα φάση το σχήµα της µορφοποιούσας επιφάνειας 

κατασκευάζεται σφαιρικό λόγω δυσκολιών στη λείανση ελλειψοειδών 

επιφανειών. Μικρός αριθµός διαµορφωτών κατασκευάστηκαν µε βασική 

ακτίνα καµπυλότητας από 7.0 ως και 10.0mm. Στην περιφέρεια της οπτικής 

ζώνης περιελήφθηκε µία ζώνη µετάβασης της οποία η τοµή είχε σχήµα 

τµήµατος τόξου.  

 

Μεταβατική ζώνη
Επίπεδη ζώνη

Α
Β Γ

(0,0)

R

r

O

 

Εικόνα 7. 10. Η ζώνη µετάβασης κατασκευάστηκε σαν τµήµα τόξου.  

 

Προκειµένου να είναι εύκολα γνωστή η διοπτρική αλλαγή που προκαλεί η 

κάθε διαφορετική καµπυλότητα συναρτήσει της αρχικής (µέσης) 

καµπυλότητας του κερατοειδή, κατασκευάστηκε ο ακόλουθος πίνακας – 

νοµόγραµµα. 

                                                 
* NEW OPTOVISION, Μητροπόλεως 53 : 546 26, Θεσσαλονίκη. 
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Στον προηγούµενο πίνακα µε κόκκινα γράµµατα σηµειώνονται οι περιοχές 

που θα οδηγήσουν σε αλλαγή του σφαιρικού ισοδυνάµου (κατ’ απόλυτη 

τιµή) µεγαλύτερη από 6 ∆ιοπτρίες. Ενδεχοµένως τέτοιοι συνδυασµοί 

καµπυλοτήτων είναι επιθυµητό να αποφευχθούν. 

Για την ευθυγράµµιση και την επικέντρωση των διαµορφωτών στην 

επιφάνεια του κερατοειδή στην κυρτή τους επιφάνεια υπάρχει ένα κυκλικό 

σηµάδι. Πριν την εφαρµογή, το κέντρο του κερατοειδή επισηµαίνεται µε 

χρήση ειδικού εργαλείου ή µιας βελόνας.  

Κατά την τοποθέτηση, το κεντρικό σηµάδι του διαµορφωτή υπερτίθεται στο 

κεντρικό σηµάδι του κερατοειδή για να επιτευχθεί η επικέντρωση. Για την 

ευθυγράµµιση, το είδωλο από ανάκλαση της λυχνίας του µικροσκοπίου  

πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τα άλλα δύο σηµεία. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζεται η ευθυγράµµιση του διαµορφωτή (Εικόνα 7.11).  

 

Κεντρικό σηµάδι 
στο διαµορφωτή

Κεντρικό σηµάδι 
στον κερατοειδή

Είδωλο από ανάλαση 

της λυχνίας του µικροσκοπίου 

στην 
πρόσθια επιφάνεια του 
διαµορφωτή 

 

Εικόνα 7. 11. Η ευθυγράµµιση και επικέντρωση του διαµορφωτή είναι µια διαδικασία 
ταύτισης τριών σηµείων. 
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7.4. Συσκευή ελέγχου της θερµοκρασίας του διαµορφωτή. 

 

 Για τον έλεγχο της θερµοκρασίας των διαµορφωτών αναπτύχθηκε ειδική 

συσκευή (Εικόνα 7.12).  

 

Εικόνα 7. 12.  Συσκευή ελέγχου της θερµοκρασίας των διαµορφωτών.  

 Η συσκευή αυτή περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του απιονισµένου νερού όσο και για την 

κυκλοφορία του µέσω του διαµορφωτή. Τα λειτουργικά της µέρη φαίνονται 

σχηµατικά στο ακόλουθο διάγραµµα: 

οθόνη
αντλία

δεξαµενή
θερµού 
νερού

δεξαµενή
ψυχρού 
νερού

βαλβίδα 
µεταγωγής

διαµορφωτής

µονάδα
ελέγχου

ποδοδιακόπτες

τροφοδοτικά

 

Εικόνα 7. 13. Σχηµατικό διάγραµµα της λειτουργίας της συσκευής για τον έλεγχο της 
θερµοκρασίας του διαµορφωτή. 
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Η δεξαµενή του θερµού νερού είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο, 

έχει κυβικό σχήµα και βρίσκεται σε επαφή εξωτερικά (στο κάτω µέρος της) 

µε κεραµικές θερµαντικές αντιστάσεις οι οποίες τροφοδοτούνται από 220V 

AC. Οι πλαϊνές έδρες της δεξαµενής έχουν εγκοπές προκειµένου να αυξηθεί 

η εξωτερική επιφάνεια της δεξαµενής και αυτή να ψύχεται γρήγορα όταν 

πάψει η τροφοδοσία ρεύµατος στις αντιστάσεις. Η σκοπιµότητα αυτού του 

χαρακτηριστικού θα φανεί στη συνέχεια. Στο τοίχωµα της δεξαµενής έχει 

τοποθετηθεί ένα θερµοζέυγος η έξοδος του οποίου αφού προ-ενισχυθεί 

µετράται από τη µονάδα κεντρικού ελέγχου, προκειµένου να είναι γνωστή η 

θερµοκρασία της δεξαµενής. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται έλεγχος της 

θερµοκρασίας του νερού, η λειτουργία των θερµαντικών αντιστάσεων 

διακόπτεται και επανέρχεται κατόπιν µέτρησης της θερµοκρασίας της 

δεξαµενής, προκειµένου αυτή να κυµαίνεται εντός δύο βαθµών από την τιµή 

που έχει καθοριστεί.   

 

Κατά τη φάση ρευστοποίησης της υδρογέλης η θερµοκρασία του νερού 

της δεξαµενής ανέρχεται στους 75οC. Όταν παρέλθουν τρία λεπτά µετά την 

κυκλοφορία νερού 75ο C από το εσωτερικό του διαµορφωτή, η θερµοκρασία 

της δεξαµενής µειώνεται αυτόµατα στους 50ο C και σταθεροποιείται στην 

τιµή αυτή. Μετά την παρέλευση δύο λεπτών στους 50ο C, το σύστηµα 

ειδοποιεί ότι ο διαµορφωτής σε αυτή την φάση είναι έτοιµος προς χρήση 

καθώς αφενός η υδρογέλη έχει ρευστοποιηθεί και αφετέρου η θερµοκρασία 

έχει µειωθεί σε ασφαλή επίπεδα.  

 

Παράλληλα µε τον έλεγχο της θερµοκρασίας της δεξαµενής του θερµού 

νερού, η συσκευή προετοιµάζει νερό θερµοκρασίας 3ο C σε διαφορετική 

δεξαµενή η οποία είναι θερµικά µονωµένη από το περιβάλλον. Η δεξαµενή 

του ψυχρού νερού είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο, έχει κυλινδρικό 

σχήµα και είναι καλυµµένη για λόγους θερµοµόνωσης µε χιτώνιο από 

πλαστικό. Στη βάση του κυλίνδρου είναι τοποθετηµένο ένα θερµοηλεκτρικό 
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στοιχείο (Peltier effect) το οποίο βρίσκεται σε καλή θερµική επαφή µε το 

αλουµινένιο τοίχωµα της δεξαµενής.    

 

Μετά την τοποθέτηση του διαµορφωτή (µε την ρευστή υδρογέλη) στην 

επιφάνεια του κερατοειδή και αφού ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση και η 

επικέντρωσή του, ενεργοποιείται η κυκλοφορία του ψυχρού νερού και η 

υδρογέλη στερεοποιείται εντός περίπου 20 δευτερολέπτων.  Η ιδιαίτερα 

χαµηλή θερµοκρασία του νερού από την δεξαµενή του ψυχρού νερού, έχει 

σαν αποτέλεσµα την ψύξη της υδρογέλης σε επίπεδα που να διασφαλίζεται η 

µηχανική της σταθερότητα κατά την αφαίρεση του διαµορφωτή.   

 

Οι δύο δεξαµενές βρίσκονται σε επικοινωνία µε την ατµόσφαιρα µέσω 

µικρών ανοιγµάτων στο πάνω µέρος τους. Η φορά της λειτουργίας της 

αντλίας είναι τέτοια ώστε το νερό να αντλείται από τις δεξαµενές µέσω του 

διαµορφωτή και εποµένως η πίεση στο εσωτερικό του να είναι συνεχώς λίγο 

µικρότερη από την ατµοσφαιρική. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι σε 

περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης του διαµορφωτή, δεν θα διαρρεύσει 

νερό προς το κερατοειδή στον οποίο τοποθετείται.    

 

Η λειτουργία της συσκευής παρουσιάζεται στο ακόλουθο λογικό διάγραµµα:  
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Αρχή Προετοιµασία  
Νερού 75ο C T>75o  Ναι 

Όχι 

Μήνυµα:  
Συσκευή έτοιµη 
προς χρήση, 
συνδέστε διαµοφωτή 

Πατήθηκε 
ποδοδιακόπτης ? 

Έλεγχος 
τροφοδοσίας 
αντιστάσεων 
προκειµένου 
να διατηρηθεί 
η θερµοκρασία 
στους 75ο C 

Όχι 

Ναι 

Προετοιµασία  
 Ψυχρού νερού. 

Έναρξη λειτουργίας 
αντλίας.  
Αναµονή 3 λεπτά.  

Βαλβίδα στη θέση ‘Θερµό’ 
Aντλία OFF 

Έλεγχος 
τροφοδοσίας 
αντιστάσεων 
προκειµένου 
να διατηρηθεί 
η θερµοκρασία 
στους 50ο C 

Αναµονή 2 λεπτά.  

Μήνυµα:  
∆ιαµορφωτής έτοιµος 
προς χρήση, τοποθετήστε 
στον κερατοειδή.  

Πατήθηκε 
ποδοδιακόπτης ? Όχι 

Ναι 

Βαλβίδα στη  
θέση ‘Ψυχρό’  
Αναµονή 20 sec 

Παύση Αντλίας  
 Μήνυµα:  

Υδρογέλη στερεοποιήθηκε,
Αφαιρέστε διαµορφωτή.  

 

Εικόνα 7. 14. ∆ιάγραµµα ροής της συσκευής για τον έλεγχο της θερµοκρασίας των 
διαµορφωτών.  
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Κεφάλαιο 8 

Γενικά συµπεράσµατα και παρατηρήσεις. 
 

8.1.  Στόχοι που επιτεύχθηκαν.  

 

Η µέθοδος της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής µέσω µορφοποιήσιµης 

λειαντικής ουσίας, προϋποθέτει την παρασκευή µίας σχετικά λεπτής 

στρώσης υδρογέλης στην επιφάνεια του κερατοειδή η οποία στη συνέχεια θα 

αφαιρεθεί µε τη βοήθεια ενός χειρουργικού Excimer laser.  Με την εκπόνηση 

της παρούσας διατριβής εντοπίστηκαν οι παράµετροι εκείνες που 

υπεισέρχονται στην µορφοποίηση µίας ποσότητας υδρογέλης στην επιφάνεια 

του κερατοειδή, και εξετάστηκε η σηµασία τους στο επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα. Πιο συγκεκριµένα, επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 

1. Μελετήθηκαν πειραµατικά οι φυσικές ιδιότητες της διαθέσιµης 

υδρογέλης (π.χ. ρυθµός φωτοαποδόµησης, ρυθµός αφυδάτωσης, κλπ) 

προκειµένου να τεκµηριωθεί η καταλληλότητά της ως λειαντικού 

µέσου.  

2. Μελετήθηκαν θεωρητικά  οι οπτικές επιπτώσεις από µορφοποίηση της 

υδρογέλης από έκκεντρο ή κεκλιµένο διαµορφωτή, καθορίστηκαν οι 

σχετικές ανοχές και προσδιορίστηκαν τα κριτήρια κάτω από τα οποία 

θα πρέπει να πραγµατοποιείται η επικέντρωση και η ευθυγράµµιση του 

διαµορφωτή. 

3. Μελετήθηκε θεωρητικά ο ρόλος των παραµέτρων ακτινοβόλησης στη 

µετεγχειρητική αλλαγή της διοπτρικής ισχύος του οφθαλµού, και 

αναπτύχθηκε µία µέθοδος πρόβλεψης της µετεγχειρητικής 

καµπυλότητας του κερατοειδή η οποία αποτελείται από ένα 

νοµόγραµµα υπερµετρωπικής µετατόπισης και ένα πρόγραµµα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον υπολογισµό του βάθους της εκτοµής. 

4. Αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύνολο από συσκευές και 

εργαλεία για την παρασκευή στρώσεων υδρογέλης (µε βάση τις 
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προδιαγραφές που καθορίστηκαν νωρίτερα) στην επιφάνεια του 

κερατοειδή. 

 

8.2. Φυσικές ιδιότητες της υδρογέλης.  

 

 Σχετικά µε τις φυσικές ιδιότητες της υδρογέλης, µετρήθηκε ο ρυθµός 

φωτοαποδόµησης για διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας και για 

διαφορετικούς βαθµούς ενυδάτωσης. Η υδρογέλη βρέθηκε να είναι εν γένει 

κατάλληλη ως προς την τιµή του ρυθµού φωτοαποδόµησης ώστε να 

χρησιµοποιηθεί ως λειαντική ουσία σε συνδυασµό µε φωτοθεραπευτική 

κερατεκτοµή. Παρόλα αυτά η αφυδάτωση τόσο του κερατοειδή όσο και της 

υδρογέλης φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει το πάχος της στρώσης της 

υδρογέλης και κατ’ επέκταση την προστασία την οποία παρέχει στις 

‘βυθισµένες’ περιοχές του κερατοειδή. Με δεδοµένο αυτό, κατά την 

παρασκευή των µορφοποιηµένων στρώσεων στην επιφάνεια του κερατοειδή 

είναι σκόπιµο να επιδιώκεται το πάχος της στρώσης να είναι ελάχιστο 

προκειµένου η φωτοαποδόµηση να ολοκληρώνεται κατά το συντοµότερο 

δυνατόν µετά την αφαίρεση του διαµορφωτή, πριν δηλαδή η αφυδάτωση 

διαφοροποιήσει αισθητά το σχήµα της ελεύθερης επιφάνειας της υδρογέλης. 

Η ανταλλαγή νερού µεταξύ της υδρογέλης και του κερατοειδή είναι ένα 

φαινόµενο που πιθανώς επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου και 

που µελλοντικά µπορεί να προληφθεί µέσω κατάλληλης τροποποίησης της 

χηµικής σύστασης της υδρογέλης.  

 

8.3. Επικέντρωση και ευθυγράµµιση του διαµορφωτή. 

 

 Σχετικά µε την έκκεντρη ή κεκλιµένη τοποθέτηση του διαµορφωτή, και 

την ασύµµετρη κατανοµή φωτοεκτοµής που αυτή συνεπάγεται δεν βρέθηκε 

να εισάγονται οπτικές εκτροπές στο βαθµό που να επηρεάζεται η οπτική 

συµπεριφορά του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού. Παρόλα αυτά, η 

ασύµµετρη τοποθέτηση του διαµορφωτή µπορεί να οδηγήσει σε άσκοπη 

αφαίρεση ιστού λόγω του µεγάλου βάθους της εκτοµής στην περιοχή του 
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κερατοειδή κοντά στο άκρο της ζώνης ακτινοβόλησης.  Από όλες τις 

επιπτώσεις της έκκεντρης  ή κεκλιµένης τοποθέτησης του διαµορφωτή, 

περισσότερο σηµαντική κρίνεται η εκτεταµένη εκτοµή ιστού χωρίς αυτό να 

απαιτείται για οπτικούς λόγους, καθώς και η εισαγωγή κατακόρυφου 

πρίσµατος που σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να έχει τιµές συγκρίσιµες µε 

τα κατακόρυφα περιθώρια υπέρθεσης (fusional reserves) της όρασης. 

  

 Συµπερασµατικά, βασικό µέληµα κατά την τοποθέτηση του διαµορφωτή 

στην επιφάνεια της υδρογέλης θα πρέπει να είναι η επικέντρωση και η 

ευθυγράµµιση του διαµορφωτή ώστε να αποφεύγεται τόσο η άσκοπη εκτοµή 

ιστού όσο και η εισαγωγή κατακόρυφου πρίσµατος.   

 

 

6.4. Υπερµετρωπική µετατόπιση.  

 

 Το βάθος της εκτοµής και η χρησιµοποιούµενη πυκνότητα ενέργειας, 

βρέθηκαν να επηρεάζουν τη µετεγχειρητική καµπυλότητα του κερατοειδή σε 

ένα µαθηµατικό µοντέλο που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Η 

υπολογιζόµενη υπερµετρωπική µετατόπιση είναι µικρότερη από τιµές οι 

οποίες έχουν αναφερθεί σε κλινικές εργασίες. Το γεγονός αυτό, µας οδηγείς 

στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες (ίσως περισσότερο 

σηµαντικοί) που συντελούν στην εµφάνιση της υπερµετρωπικής µετατόπισης 

όταν ακτινοβολείται ο κερατοειδής. Όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6 

αυτοί οι παράγοντες δεν αναµένεται να εµφανιστούν στην περίπτωση που η 

ελεύθερη επιφάνεια που ακτινοβολείται είναι αυτή της υδρογέλης.   

 

 Εκτιµάται ότι ο φορµαλισµός και τα αποτελέσµατα που περιγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 6 µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ακρίβεια για τον 

υπολογισµό  της υπερµετρωπικής µετατόπισης στην οποία θα υπόκειται η 

στρώση της υδρογέλης από την έναρξη της ακτινοβόλησης ως τη διάτρησή 

της από το laser. Η υπερµετρωπική αυτή µετατόπιση µπορεί - κατ΄ αρχήν - 

να αντισταθµιστεί µε κατάλληλη επιλογή της καµπυλότητας της 
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µορφοποιούσας επιφάνειας του διαµορφωτή. Στο κεφάλαιο 7 περιγράφεται 

ένα παράδειγµα υπολογισµού της τελικής καµπυλότητας του κερατοειδή µε 

βάση την ακτίνα καµπυλότητας του διαµορφωτή και το συνολικό βάθος της 

εκτοµής.  

 Οι υπολογισµοί αυτοί που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 µπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους σχεδιαστές των αλγορίθµων των laser διαθλαστικής 

χειρουργικής για τη δηµιουργία νοµογραµµάτων, προκειµένου κατά την 

θεραπευτική κερατεκτοµή να µειωθεί η υπερµετρωπική µετατόπιση που 

οφείλεται στο ίδιο το laser.  

 

8.5. Μηχανισµοί µορφοποίησης. 

 

 Οι συσκευές οι οποίες αναπτύχθηκαν για τη µορφοποίηση της υδρογέλης 

στην επιφάνεια του κερατοειδή, είχαν προδιαγραφές οι οποίες καθορίστηκαν 

µε βάση τις παρατηρήσεις των προκαταρκτικών δοκιµών. Οι διαµορφωτές οι 

οποίοι σχεδιάστηκαν στην παρούσα φάση διαθέτουν σφαιρική  

µορφοποιούσα επιφάνεια παρόλο που όπως έχει αναφερθεί η θεωρητικά 

βέλτιστη επιφάνεια του κερατοειδή είναι ελλειψοειδής. Η απόφαση για 

κατασκευή σφαιρικών διαµορφωτών στηρίχθηκε στην ευκολία µε την οποία 

αυτοί κατασκευάζονται σε σχέση µε τους ελλειπτικούς. Ακόµη, 

δικαιολογείται κατά την εφαρµογή τους η εισαγωγή κάποιας σφαιρικής 

εκτροπής που αναµένεται να προκαλέσουν, λόγω της ιδιαίτερα 

ανοµοιογενούς διαθλαστικής κατάστασης των οφθαλµών στους οποίους οι 

διαµορφωτές αυτοί θα τοποθετηθούν κατά την αρχική φάση. 

 Η διαδικασία επικέντρωσης, που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα για 

τοποθέτηση του διαµορφωτή κεντρικά και µε ευθυγραµµισµένο τον οπτικό 

του άξονα όταν αυτό είναι επιθυµητό. Στην περίπτωση που για λόγους 

ελαχιστοποίησης του βάθους της εκτοµής (π.χ. λόγω εκτεταµένης 

ασυµµετρίας του κερατοειδή) είναι επιτρεπτό και επιθυµητό ο διαµορφωτής 

να τοποθετηθεί κεκλιµένος, η τοποθέτησή του και η παραγόµενη κατανοµή 

φωτοεκτοµής µπορεί να εξοµοιωθεί µε τη χρήση του ειδικού λογισµικού που 

αναπτύχθηκε.    
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Το σύστηµα ελέγχου της θερµοκρασίας των διαµορφωτών που σχεδιάστηκε 

και κατασκευάστηκε µπορεί να ελέγξει τη θερµοκρασία των διαµορφωτών 

όπως απαιτείται για την χρήση τους.  

 

8.6. Παράλληλες µελέτες. 

 

 Η µέθοδος για την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανωτέρω µελέτη και για 

την οποία αναπτύχθηκαν οι συσκευές, εφαρµόστηκε σε πειραµατόζωα και 

στη συνέχεια σε επιλεγµένους ασθενείς µε πολύ υψηλές ανωµαλίες της 

επιφάνειας του κερατοειδή. Η εργασίες αυτές και τα αποτελέσµατά τους 

αναπτύσσονται σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε παράλληλα µε την 

παρούσα (Β. Κατσανεβάκη: “Φακός από γέλη κολλαγόνου σαν µέσο για την 

εξοµάλυνση ανωµαλιών στην επιφάνεια του κερατοειδούς (Τεχνκή PALM”).  

  Η εφαρµογή σε οφθαλµούς πειραµατοζώων τεκµηρίωσε την ασφάλεια 

της µεθόδου αποδεικνύοντας ότι οι βλάβες που προκαλούνται στον 

κερατοειδή κατά τη φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω υδρογέλης είναι 

συγκρίσιµη µε αυτήν που παρατηρείται κατά τη συµβατική 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή. Τα αποτελέσµατα από την πιλοτική 

εφαρµογή σε ασθενείς έδειξαν ότι  παρόλο που υπάρχει µία σαφής βελτίωση 

της τοπογραφικής εικόνας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ανωµαλίες 

της επιφάνειας µικραίνουν αντί να εξαλείφονται πλήρως. ∆εδοµένου ότι η 

τιµή του ρυθµού φωτοαποδόµησης όπως µετρήθηκε (βλ. κεφάλαιο 4) δεν 

µπορεί να ερµηνεύσει αυτό το φαινόµενο, ως πλέον πιθανή ερµηνεία µπορεί 

να θεωρηθεί η αφυδάτωση της στρώσης της υδρογέλης, η συρρίκνωση που 

αυτή αντιπροσωπεύει (βλ. κεφάλαιο 4 εικόνα 4.8) καθώς και η αφυδάτωση 

του κερατοειδή κατά την επαφή του µε την υδρογέλη (βλ. κεφάλαιο 4 εικόνα 

4.10). 

 

(Συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών παρουσιάζονται στα 

παραρτήµατα 1 και 2.) 
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 Περαιτέρω µελλοντικές βελτιώσεις της όλης µεθόδου θα µπορούσαν να 

κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στη βελτίωση των µηχανισµών 

µορφοποίησης ώστε αφενός να είναι ακόµη ταχύτερη η παρασκευή των 

στρώσεων της υδρογέλης στη επιφάνεια του κερατοειδή και αφετέρου ώστε 

να µειωθεί ακόµη περισσότερο ο κίνδυνος παραµόρφωσης της στρώσης κατά 

την αφαίρεση του διαµορφωτή. ∆εύτερο, σηµαντική βελτίωση θα 

αποτελούσε η εξέλιξη µιας άλλης υδρογέλης η οποία να µην αφυδατώνεται 

µε τόσο γρήγορο ρυθµό, και να µην ανταλλάσσει νερό µε τον κερατοειδή. 

Με τον τρόπο αυτό, ίσως θα µπορούσε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα 

της µεθόδου και να εξαλειφθεί το φαινόµενο της υποδιόρθωσης των 

ανωµαλιών το οποίο παρατηρείται σήµερα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Πειραµατική εφαρµογή σε πειραµατόζωα 
 

Σκοπός 

 Σκοπός της εργασίας αυτής, ήταν ο ιστοπαθολογικός έλεγχος της 

ασφάλειας της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής µέσω της συγκεκριµένης 

υδρογέλης σε µοντέλο οφθαλµού κονίκλου.    

 

Μέθοδος 

 Φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω της υδρογέλης εφαρµόστηκε στους 

δεξιούς οφθαλµούς δέκα κονίκλων. Στους αριστερούς οφθαλµούς 

πραγµατοποιήθηκε συµβατική φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή ώστε να 

χρησιµεύσουν ως µάρτυρες. Η νάρκωση παραγµατοποιήθηκε µε υποδόρια 

ένεση µείγµατος Ketamine Hydrochloride και Xylazine Hydrochloride σε 

δόση 10mgr/kgr βάρους σώµατος.  

Το επιθήλιο του κερατοειδή σε κάθε περίπτωση αφαιρέθηκε µε χρήση 

περιστρεφόµενης βούρτσας. Το βάθος της εκτοµής ήταν 60 µm σε κάθε 

περίπτωση. Στους δεξιούς οφθαλµούς η µέτρηση των 60µm ξεκινούσε µετά 

τη διάτρηση της στρώσης της υδρογέλης. Το σύστηµα laser που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το Aesculap Meditec MEL-60.  

Τα πειραµατόζωα θυσιάστηκαν δύο ώρες, τέσσερις ώρες µία εβδοµάδα ένα 

µήνα και τρεις  µήνες µετεγχειρητικά. Οι κερατοειδείς αφαιρέθηκαν και 

προετοιµάστηκαν για οπτική και ηλεκτρονική µικροσκοπία.  

 

Αποτελέσµατα 

Κατά τη µετεγχειρητική πορεία δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στου 

χρόνους επανεπιθηλιοποίησης των δεξιών από τους αριστερούς οφθαλµούς. 

Τα αποτελέσµατα της ιστοπαθολογικής ανάλυσης των δεξιών οφθαλµών 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
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Εικόνα Α. 1. Φωτογραφία της επιφάνειας του κερατοειδή κονίκλου, αµέσως µετά την 

αφαίρεση του οφθαλµού, δύο ώρες µετά την ακτινοβόληση. Η επιφάνεια είναι οµογενής 

και σχετικά  λεία. 

 

 
Εικόνα Α. 2. Οπτική µικροσκοπία τοµής του κερατοειδή, µία εβδοµάδα µετά την 

ακτινοβόληση. Το επιθήλιο του κερατοειδή εµφανίζεται φυσιολογικό µορφολογικά και 

έχει 7 ως 8 στρώσεις κυττάρων.  
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Εικόνα Α. 3. Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) τοµής του 

επιθηλίου του κερατοειδή ένα µήνα µετά την ακτινοβόληση.  Το επιθήλιο (E) 

εµφανίζεται φυσιολογικό και αποτελείται από  8-9 στρώσεις κυττάρων. Τα βέλη  στην 

κεντρική περιοχή επισηµαίνουν δεσµοσώµατα. Ένα αφρώδες στρώµα νεοσυσταθέντος 

κολλαγόνου εµφανίζεται στη διεπιφάνεια του επιθηλίου µε το ανώτερο στρώµα. Η 

εικόνα αυτή παρατηρείται σε κάθε περίπτωση  ακτινοβόλησης του κερατοειδή µε 

Excimer laser και θεωρείται επακόλουθο της επουλωτικής δραστηριότητας. Τα βέλη 

στην κάτω πλευρά της εικόνας επισηµαίνουν ηµι-δεσµοσώµατα που συνδέουν τα 

επιθηλιακά κύτταρα µε τη νεοσυσταθείσα βασική µεµβράνη. 
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Εικόνα Α. 4. Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) τοµής του 

κερατοειδή τέσσερις ώρες µετά την ακτινοβόληση. Τα βέλη επισηµαίνουν την 

ψευδοµεµβράνη η οποία σχηµατίζεται στην επιφάνεια του ακτινοβοληµένου 

κερατοειδή. Μακροφάγα (Μ) έχουν συγκεντρωθεί στην ελεύθερη επιφάνεια.  Τα 

κερατοκύτταρα του ανώτερου στρώµατος (1) εµφανίζονται επηρεασµένα από την 

ακτινοβόληση αλλά βιώσιµα. Τα κερατοκύτταρα σε βαθύτερες περιοχές του στρώµατος 

(2) εµφανίζονται φυσιολογικά.  
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Εικόνα Α. 5. Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) τοµής του 

κερατοειδή δύο ώρες µετά την ακτινοβόληση.  Η ηλεκτροσκιερή στρώση (PM) στην 

επιφάνεια αντιπροσωπεύει την ψευδοµεµβράνη η οποία εµφανίζεται σε όλους τους 

ακτινοβοληµένους κερατοειδείς. Η µεγάλη µέση απόσταση µεταξύ των ινών του 

κολλαγόνου (C) ερµηνεύεται ως οίδηµα του κερατοειδή. Στην πάνω δεξιά πλευρά 

εµφανίζεται ένα µακροφάγο.  

 

Συµπέρασµα 
 
Τα ευρήµατα από την ιστοπαθολογική ανάλυση του κερατοειδή 

πειραµατοζώων µετά από φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω της 

υδρογέλης είναι αντίστοιχα µε αυτά της συµβατικής φωτοθεραπευτικής 

κερατεκτοµής. Με αυτό το δεδοµένο, η µέθοδος κρίνεται κατ’ αρχήν 

ασφαλής στο επίπεδο της επουλωτικής αντίδρασης του ιστού και της 

µορφολογίας των επιθηλιακών κυττάρων και των κερατοκυττάρων µετά την 

ακτινοβόληση. Η πλήρης ανάλυση της µελέτης για την ασφάλεια της 

φωτοθεραπετικής κερατεκτοµής παρουσία υδρογέλης µεσω της εφαρµογής 

σε πειραµατόζωα  παρουσιάζεται σε άλλη διδακτρορική διατριβή. (Β. 

Κατσανεβάκη: “Φακός από γέλη κολλαγόνου σαν µέσο για την εξοµάλυνση 

ανωµαλιών στην επιφάνεια του κερατοειδούς (Τεχνκή PALM”). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πιλοτική εφαρµογή σε επιλεγµένους ασθενείς. 
 

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα από την 

εφαρµογή της φωτοθεραπευτικής κερατεκτοµής µέσω µορφοποιήσιµης 

υδρογέλης σε επιλεγµένους ασθενείς, και στη συνέχεια συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα της κλινικής µελέτης. 

 

Περιστατικό 1. 

Άνδρας, 21 ετών µε δυστροφία του Salzmann. Υποεπιθηλιακές εναποθέσεις 

προκαλούσαν γεωµετρικές ανωµαλίες και εκτροπές υψηλής τάξης. 

Επιχειρήθηκε η λείανση των επιφανειακών ανωµαλιών µε φωτοθεραπευτική 

κερατεκτοµή µέσω της υδρογέλης. 

   

Εικόνα Β. 1. Αριστερά:Προεγχειρητική φωτογραφία του κερατοειδή στη σχισµοειδή λυχνία. 
∆εξιά: Φωτογραφία του ίδιου οφθαλµού 24 ώρες µετά την επέµβαση.  Τα όρια της ζώνης  
φωτοεκτοµής (διάµετρος: 6mm) είναι ορατά. Η επιφάνεια του κερατοειδή εµφανίζεται λεία 
και οµοιογενής.  

 

 
Εικόνα Β. 2. Μία εβδοµάδα µετά την επέµβαση, η επανεπιθηλιοποίηση έχει ολοκληρωθεί 
και η ζώνη που ακτινοβολήθηκε παρουσιάζεται λεία και διαυγής.  
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Περιστατικό 2. 

 Ασθενής 26 ετών υποβλήθηκε σε επέµβαση LASIK για την διόρθωση 

µέτριου βαθµού µυωπίας (-7.25 –0.75  x 180) στον αριστερό  οφθαλµό που 

λόγω δυσλειτουργίας του µικροκερατόµου (Flap Maker, Refractive 

Technologies, Houston, TX) επιπλέχτηκε µε την δηµιουργία ανώµαλου 

κερατοειδικού κρηµνού. Λόγω του ανώµαλου πάχους της τοµής, η 

ακόλουθη φωτοαποδόµηση εφαρµόστηκε έκκεντρα. ∆ώδεκα µήνες µετά 

την αρχική επέµβαση η όραση του χειρουργηµένου οφθαλµού ήταν 20/50 

µη περαιτέρω βελτιούµενη µε σφαιροκυλινδρικούς φακούς. Η τοπογραφία 

του κερατοειδούς παρουσίασε ευρεία διακύµανση της διοπτρικής ισχύος 

της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή που όπως φαίνεται στην εικόνα 

Β.3 (αριστερά) κυµαινόταν από 37 έως 49 διοπτρίες µέσα στην επιφάνεια 

της οπτικής ζώνης. Ο κερατοειδής κατά τον έλεγχο στην σχισµοειδή 

λυχνία βρέθηκε διαυγής. Η παχυµετρία του κερατοειδούς παρουσίασε 

µεγάλη διακύµανση τιµών (ελάχιστη µετρούµενη τιµή 400 µm κεντρικά 

και 213µm κροταφικά) µέσα στην οπτική ζώνη των 6mm.  

 Ο δεξιός οφθαλµός του ασθενούς είχε υποβληθεί σε φωτοδιαθλαστική 

κερατεκτοµή (PRK) για µέτρια µυωπία και σε αυτό το µετεγχειρητικό 

διάστηµα βρισκόταν στην εµµετρωπία µε οπτική οξυτητα χωρίς διόρθωση 

20/20.  

 Ο ασθενής υποβλήθηκε σε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω της 

υδρογέλης στοχεύοντας στην εξοµάλυνση της διαφοράς πάχους και κατ’ 

επέκταση της µείωσης της πολυεστιακότητας του κερατοειδούς. 

∆εδοµένου του ελάχιστου πάχους του κροταφικού τµήµατος της οπτικής 

ζώνης κατέστη γνωστό στον ασθενή ότι θα ήταν αδύνατη η πλήρης 

εξοµάλυνση της τοπογραφικής του εικόνας. Σκοπός της επέµβασης ήταν η 

πιθανή βελτίωση τη οπτικής οξύτητας και η κατά το δυνατό εξοµάλυνση 

των υποκειµενικών οπτικών ενοχλήσεων του ασθενή πριν αποφασιστεί 

µεταµόσχευση κερατοειδή. Η διόρθωση επιχειρήθηκε σε διάµετρο ζώνης 

5.5 mm. Η επιχειρούµενη ακτίνα καµπυλότητας της ελεύθερης επιφάνειας 

ήταν ίση µε 8.6 mm πάνω σε αποεπιθηλιοποιηµένο κερατοειδή. Η έναρξη 

της κερατεκτοµής σηµειώθηκε στο ρινικό τµήµα του κερατοειδή που 
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δέχθηκε το µεγιστο βάθος της κατανοµής φωτοεκτοµής (93 µm). Η 

πρώιµη µετεγχειρητική περίοδος εξελίχθηκε χωρίς επιπλοκές.  

∆ύο µήνες µετά την επέµβαση, η οπτική οξύτητα του αριστερού οφθαλµού 

ήταν 20/50 βελτιούµενη σε 20/32 µε σφαιροκυλινδρική διόρθωση: +2.25 –5  

x 75. Έξι µήνες µετά την επέµβαση, η οπτική οξύτητα και η διαθλαστική 

κατάσταση του ασθενούς παρέµεινε αµετάβλητη. Η τοπογραφία του 

κερατοειδούς σε αυτό το µετεγχειρητικό διάστηµα παρουσιάζεται στην 

εικόνα Β.3 (δεξιά). Ο ασθενής ανέφερε βελτίωση των υποκειµενικών του 

συµπτωµάτων αλλά όχι σε βαθµό που να µην εµποδίζουν την 

δραστηριότητά του, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες οπότε και 

αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέµβαση µεταµόσχευσης κερατοειδούς. 

Από την σύγκριση της προεγχειρητικής τοπογραφικής εικόνας 

αναδεικνύεται σαφώς η εξοµάλυνση της διοπτρικής διαφοράς σε σχέση µε 

την µετεγχειρητική εικόνα κυρίως σε ότι αφορά την κροταφική περιοχή 

υψηλότερης ακτίνας καµπυλότητας που µειώθηκε από τις 49 στις 43 

διοπτρίες πλησιάζοντας την δύναµη των ολιγότερο διαθλαστικών 

περιοχών. Σηµειώνεται η συνολική µετεγχειρητική υπερµετρωπική 

µετατόπιση της µέσης διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδή (µείωση από 

40.67 σε 37.96 διοπτρίες). 

 Συνολικά, η επέµβαση βελτίωσε την οπτική οξύτητα και την 

τοπογραφική εικόνα του κερατοειδή και εκτιµάται πως σε περίπτωση 

µικρότερης επιχειρούµενης διόρθωσης θα ήταν δυνατή η αποφυγή της 

µεταµόσχευσης του κερατοειδούς. 
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Εικόνα Β. 3. Αριστερά: Προεχγειρητική τοπογραφία του κερατοειδή. Η κόκκινη περιοχή 
κροταφικά, αντιστοιχεί στην περιοχή όπου δεν ήταν δυνατόν να επανατοποθετηθεί ο 
κρηµνός. ∆εξιά: Η φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω της υδρογέλης  επανέφερε µερικά 
τη συµµετρία του κερατοειδή µειώνοντας τις υψοµετρικές διαφορές και τη διαθλαστική 
διακύµανση µέσα στην οπτική ζώνη. 

 
 
 

Περιστατικό 3.  
 Ασθενής 41 ετών προσήλθε αιτιώµενη µονόφθαλµη διπλωπία 5 µήνες 

µετά έκκεντρη εκτοµή κατά την επιχειρούµενη διόρθωση υψηλής µυωπίας (-

13 διοπτρίες) µε LASIK που επιχειρήθηκε να αντιµετωπιστεί µε κλασσική 

φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή 2 µήνες µετά την αρχική επέµβαση. Οι 

εγχειρητικές παράµετροι της δεύτερης επέµβασης που στην οποία 

υποβλήθηκε η ασθενής δεν είναι διαθέσιµες. 

 Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο διαπιστώθηκε οπτική οξύτητα 20/50 

βελτιούµενη σε 20/40 µε +4.5. Η κεντρική παχυµετρία του κερατοειδούς 

καταγράφηκε 420 µm. Η τοπογραφία του κερατοειδούς ανέδειξε έκκεντρη 

εκτοµή εστιασµένη περίπου 1.5 mm από το κέντρο της κόρης. 

Ο δεξιός οφθαλµός της ασθενούς είχε επίσης υποβληθεί σε διόρθωση 

υψηλής µυωπίας και 5 µήνες µετά την επέµβαση βρισκόταν στην εµµετρωπία 

και είχε οπτική οξύτητα 20/32.  



181 

 Η ασθενής υποβλήθηκε σε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µετά από 

κινητοποίηση του ήδη σχηµατισµένου κρηµνού  του αριστερού οφθαλµού,  

µέσω φακιδίου υδρογέλης που σχηµατίστηκε µε χρήση διαµορφωτή 

εσωτερικής ακτίνας καµπυλότητας 8.33 mm. Η διόρθωση επιχειρήθηκε σε 

ζώνη εκτοµής 6 mm. 

 
Εικόνα Β. 4. Αριστερά: Προεχγειρητική τοπογραφία του κερατοειδή.  ∆εξιά: Τοπογραφική 
εικόνα ένα µήνα µετεγχειρητικά. 

 Κατά την ακτινοβόληση της στρώσης της υδρογέλης, η έναρξη της 

κερατεκτοµής σηµειώθηκε στο άνω ρινικό τµήµα του χειρουργικού πεδίου 

και µέχρι την ολοκληρωτική αποδόµηση του φακιδίου της υδρογέλης 

εκτελέστηκε φωτοαποδόµηση µεγαλύτερου βάθους 113 µm. 

 

 Ένα µήνα µετά την επέµβαση η όραση της ασθενούς ήταν 20/32 

βελτιούµενη σε 20/25 µε σφαιροκυλινδρικό φακό (+3.5 –2.0  x 60), ενώ η 

τοπογραφία του κερατοειδούς ανέδειξε µια περισσότερο συµµετρική εικόνα. 

∆εκατρείς µήνες µετά την επέµβαση, η οπτική οξύτητα της ασθενούς ήταν 

30/32 µη περαιτέρω βελτιούµενη µε σηµαντική βελτίωση των υποκειµενικών 

συµπτωµάτων. 

36 µήνες µετά την επέµβαση η οπτική οξύτητα ήταν 20/40 βελτιούµενη σε 

20/32 µε +1.25 –1.25  x 55 και κεντρική παχυµετρία 306 µm. 

Συνολικά η επέµβαση αντιµετώπισε επιτυχώς τα υποκειµενικά συµπτώµατα 

της ασθενούς και βελτίωσε σηµαντικά την τοπογραφική εικόνα, ενώ το 

διαθλαστικό αποτέλεσµα κρίθηκε αρχικά ικανοποιητικό. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως 4 χρόνια µετά την επέµβαση, η ασθενής 

επέστρεψε µε υποτροπή µυωπίας που αποδόθηκε σε ιατρογενή κερατεκτασία 
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οπότε και υποβλήθηκε σε επέµβαση ένθεσης ενδοκερατικών δακτυλίων. Η 

ασθενής βρίσκεται υπό παρακολούθηση . 

 
Περιστατικό 4.  
 Ασθενής 30 ετών προσήλθε για την αντιµετώπιση κερατικής ουλής του 

ανώτερου στρώµατος του δεξιού οφθαλµού µετά από χηµικό έγκαυµα µε 

ασβέστη. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο καταγράφηκε όραση δεξιού 

οφθαλµού, 20/80 µη περαιτέρω βελτιούµενη µε διορθωτικούς φακούς. Ο 

αριστερός οφθαλµός ελέγχθηκε εµµετρωπικός µε όραση 20/20 χωρίς 

διόρθωση.  Η τοπογραφία του κερατοειδούς κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο 

απεικονίζεται στην εικόνα 16 και παρουσίαζε ανώµαλο κερατοειδικό 

αστιγµατισµό και πολυεστιακότητα του κερατοειδή. Η κεντρική παχυµετρία 

του κερατοειδή µετρήθηκε 543 µm. 

 Ο ασθενής υποβλήθηκε σε φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή µέσω 

υδρογέλης σε ζώνη εκτοµής 7 mm. Η ακτίνα καµπυλότητας του διαµορφωτή 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν 7.3 mm. Ένα µήνα µετά την επέµβαση η οπτική 

οξύτητα του χειρουργηµένου οφθαλµού ήταν 20/63 που βελτιωνόταν σε 

20/25 µε εφαρµογή σφαιροκυλινδρικών φακών (+1 –3 x 140). Η τοπογραφία 

του κερατοειδή σε αυτό το διάστηµα παρουσίασε σηµαντική εξοµάλυνση της 

διοπτρικής διακύµανσης µέσα στην θεραπευµένη ζώνη καθώς και 

οµαλοποίηση του αστιγµατισµού. 

 

Εικόνα Β. 5. Αριστερά: Προεγχειρητική τοπογραφική εικόνα. ∆εξιά: Μετεγχειρητική 
τοπογραφία του χειρουργικού κερατοειδή, απεικονίζει χαµηλό υπολειπόµενο αστιγµατισµό.  
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Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσµάτων 

 
 
 Χειρουργήθηκαν συνολικά 14 ασθενείς. Περιλήφθηκαν 7 οφθαλµοί  µε 

προηγούµενη έκκεντρη εκτοµή, 4 οφθαλµοί µε επιφανειακές ανωµαλίες 

κερατοειδούς ποικίλης αιτιολογίας (περιλαµβάνοντας οζώδη εκφύλιση 

κερατοειδούς τύπου Salzmann, υποεπιθηλιακές θολερότητες µετά από 

επιδηµική κερατοεπιπεφυκίτιδα, επιφανειακή ουλή µετά από χηµικό έγκαυµα 

και ετερόπλευρο υψηλό κερατοειδικό αστιγµατισµό σε έναν ασθενή µε 

δυσανεξία σε σκληρούς φακούς επαφής), δύο οφθαλµοί µε κερατόκωνο και 

ένας οφθαλµός ασθενούς µε µονόφθαλµη αµβλυωπία. Η µετεγχειρητική 

παρακολούθηση κυµάνθηκε από έναν έως 48 µήνες. 

 Από τον διαθλαστικό έλεγχο των οφθαλµών (Ν=8) που επιδέχονταν 

βελτίωση της οπτικής οξύτητας µε σφαιροκυλινδρικούς φακούς και η 

εξέταση είναι καταγραµµένη πριν και µετά το χειρουργείο, η προεγχειρητική 

µέση σφαιρική διόρθωση του δείγµατος ήταν 1.75 (από -5.5 έως 16 ) 

διοπτρίες και η αστιγµατική διόρθωση –2.25 (από 0 έως –3.25) κυλινδρικές 

διοπτρίες . Σε αυτούς τους οφθαλµούς το µέσο µετεγχειρητικό σφαίρωµα 

κατά την τελευταία επίσκεψη ήταν 0.71 (από -11 έως 4.5) διοπτρίες και ο 

αστιγµατισµός –2.40 (από –1.25 έως 5 ) κυλινδρικές διοπτρίες. 

 

Εικόνα Β.6: Γραφική παράσταση της αλλαγής του σφαιρικού 

ισοδυνάµου στους ασθενείς που περιελήφθησαν στην µελέτη 

και ήταν δυνατή η βελτίωση της οπτικής οξύτητας µε γυαλιά 

(διαθλαστικός έλεγχος). 
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 Σύµφωνα µε την καταγραφή του τελευταίου µετεγχειρητικού ελέγχου, η 

καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα βελτιώθηκε από 1 έως 3 γραµµές της 

κλίµακας Snellen σε 5 από τους 7 (72%) οφθαλµούς µε προηγούµενη 

έκκεντρη εκτοµή, µειώθηκε κατά 2 γραµµές λόγω ιατρογενούς 

κερατεκτασίας σε έναν οφθαλµό (14%) ενώ στον τελευταίο οφθαλµό αυτής 

της οµάδας δεν είναι διαθέσιµη η καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα 

(14%) (Πίνακας 1).  

 Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά  

Ασθενής VSC VCC ∆ιόρθωση VSC VCC ∆ιόρθωση ∆ιάστηµα 

(µήνες) 

ΕΚ1 20/50 20/50 πλάνο* 20/40 20/25 +3.25-2.5 x85 9 

ΕΚ2 Μ∆*** 20/50 -5.50-0.5x135 Μ∆ 20/80 -11-1.25x180 31 

ΕΚ3 20/50 20/50 πλάνο 20/50 20/32 +2.25-5x75 6 

ΕΚ4 20/32 20/25 -1.25-3.25x175 20/100 20/20 +7-2.25x175 6 

ΕΚ5 20/50 20/50 αδύνατη 20/40 N/A N/A 3 

ΕΚ6 20/50 20/40 +4.25 20/40 20/32 +1.25-1.25X55 36 

ΕΚ7 Μ∆ 20/100 +16-5x50 20/156 20/63 -2.25-2.25x10 3 

Πίνακας 1. Προεγχειρητική και µετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς (VSC) και µε 

διόρθωση(Vcc)  µε γυαλιά (διόρθωση) σε ασθενείς µε προηγούµενη έκκεντρη εκτοµή. 

Αναγράφεται το διάστηµα παρέλευσης από την χειρουργική διόρθωση σε µήνες. 

πλάνο *: Εµµετρωπία 
(Μ∆ ***: Μέτρηση ∆ακτύλων)  

 

 Στην οµάδα ασθενών που χειρουργήθηκαν λόγω ποικίλων ανωµαλιών 

της επιφάνειας του κερατοειδούς (Πίνακας 2), η καλύτερα διορθωµένη 

οπτική οξύτητα βελτιώθηκε σε δύο οφθαλµούς (50%) κατά 4 και 5 γραµµές 

της κλίµακας Snellen αντίστοιχα, έµεινε αµετάβλητη σε έναν οφθαλµό (25%) 

ενώ µειώθηκε κατά 4 γραµµές της κλίµακας Snellen σε έναν οφθαλµό πιθανά 

λόγω αύξησης της ανωµαλίας της µετεγχειρητικής τοπογραφικής εικόνας και 

της επακόλουθης πρόκλησης ανώµαλου αστιγµατισµού (25%). 
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 Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά  
Ασθενής VSC VCC ∆ιόρθωση VSC VCC ∆ιόρθωση ∆ιάστηµα 

(µήνες) 
ΑΝ1 20/80 ΜΒ* αδύνατη 20/63 20/20 +1.25-2.25x150 24 

ΑΝ2 Μ∆ 20/63 +8-6x50 20/100 ΜΒ* πλάνο 1 

ΑΝ3 20/40 ΜΒ* +0.5 20/50 20/20 +4.5-1.25X180 48 

ΑΝ4 20/159 20/32 -7x180 20/80 20/32 +3.25-3.5x10 12 

Πίνακας 2 Εφαρµογή της θεραπείας σε ασθενείς µε ανωµαλίες κερατοειδούς ποικίλης 

αιτιολογίας: Προεγχειρητική και µετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς (VSC) και µετά 

από διόρθωση(Vcc)  µε γυαλιά. Αναγράφεται η διόρθωση για κάθε ασθενή καθώς και 

το διάστηµα παρέλευσης από την χειρουργική διόρθωση σε µήνες.  

ΜΒ*: Μη βελτιούµενη µε γυαλιά. 

 

 Στους οφθαλµούς µε κερατόκωνο (Πίνακας 3), η καλύτερα διορθωµένη 

οπτική οξύτητα βελτιώθηκε κατά 4 και 5 γραµµές της κλίµακας Snellen 

αντίστοιχα (100%) ενώ στον αµβλυωπικό οφθαλµό (Πίνακας 3) που 

υποβλήθηκε σε επέµβαση, η καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα µειώθηκε 

κατά µια γραµµή της κλίµακας Snellen λόγω ιατρογενούς πρόκλησης 

ανώµαλου αστιγµατισµού. 

 Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά  
Ασθενής VSC VCC ∆ιόρθωση VSC VCC ∆ιόρθωση ∆ιάστηµα 

(µήνες) 

ΚΝ1 Μ∆** ΜΒ* αδύνατη Μ∆** 20/40 -5.75-4.25x10 17 

ΚΝ2 20/100 πλάνο ΜΒ* 20/63 20/32 +6.6-5.25x45 18 

ΑΜ1 Μ∆** 20/159 +6.25-0.75x0 Μ∆** ΜΒ* αδύνατη 12 

Πίνακας 3 Εφαρµογή της θεραπείας σε ασθενείς µε κερατόκωνο ή αµβλυωπία: 

Προεγχειρητική και µετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς (VSC) και µετά από 

διόρθωση(Vcc)  µε γυαλιά. Αναγράφεται η διόρθωση για κάθε ασθενή καθώς και το 

διάστηµα παρέλευσης από την χειρουργική διόρθωση σε µήνες.  

ΜΒ *: Οπτική οξύτητα Μη Βελτιούµενη µε γυαλιά 

Μ∆ ** ¨: Μέτρηση ∆ακτύλων 
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 Η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση βελτιώθηκε κατά µία γραµµή σε 4 από 

τους 7 ασθενείς µε προηγούµενη έκκεντρη εκτοµή (57%), µία ασθενής από 

αυτήν την οµάδα έχασε 4 γραµµές από την όραση χωρίς διόρθωση λόγω της 

ιατρογενούς υπερµετρωπικής εκτροπής (15%) ενώ σε δύο ασθενείς από 

αυτήν την οµάδα, η όραση χωρίς διόρθωση έµεινε το ίδιο (28%) (Πίνακας 1).  

 

 Από τους 4 ασθενείς µε ποικίλες ανωµαλίες της επιφάνειας του 

κερατοειδούς, 3 ασθενείς κέρδισαν µία γραµµή όρασης χωρίς διόρθωση ενώ 

ένας ασθενής έχασε µία γραµµή λόγω προκαλούµενης υπερµετρωπίας 

(Πίνακας 2). 

 Από τους ασθενείς µε κερατόκωνο, η µία ασθενής κέρδισε µία γραµµή 

όρασης χωρίς διόρθωση µετά την επέµβαση ενώ στην άλλη ασθενή µε 

κερατόκωνο αλλά και στην ασθενή µε αµβλυωπία που περιλήφθηκε στο 

πρωτόκολλο η όραση χωρίς διόρθωση ήταν φτωχή πριν το χειρουργείο και 

δεν µεταβλήθηκε µετά την επέµβαση (Πίνακας 3). 

 

 

 Όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα (πίνακας 4) η µετεγχειρητική 

διαθλαστική δύναµη των χειρουργηµένων κερατοειδών ήταν ποικίλη σε 

σχέση µε την επιχειρούµενη διόρθωση. Σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες 

τιµές διαθλαστικής δύναµης των χειρουργικών κερατοειδών όπως 

υπολογίστηκε από τον τοπογραφικό έλεγχο αλλά και τη δύναµη του 

χρησιµοποιούµενου εκµαγείου, στην πλειονότητα των ασθενών προκλήθηκε 

µία απρόβλεπτου βαθµού υπερµετρωπική µετατόπιση σαν συνέπεια της 

επέµβασης. Εξαιρούνται οι ασθενείς που παρουσίασαν κερατεκτασία κατά 

την διάρκεια της παρακολούθησης οπότε η διαθλαστική δύναµη του 

κερατοειδούς αυξήθηκε άµεσα µετά το χειρουργείο (ΕΚ2 και ΕΚ7). Η µέση 

διαθλαστική δύναµη του κερατοειδούς του ασθενή ΑΝ3 επίσης αυξήθηκε 

µετεγχειρητικά ωστόσο σε µικρότερο βαθµό από ότι επιχειρήθηκε. 
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Ασθενής Τοπογραφία 

πριν 

Καµπυλότητα 

διαµορφωτή 

Τοπογραφία 

µετά 

Μετεγχειρητική 

περίοδος 

ΕΚ1 35.37 Ν/Α 30.63 1 ηµέρα 

ΕΚ2 37.29 41.55 37.30 2 µήνες 

ΕΚ3 40.67 39.18 37.96 2 µήνες 

ΕΚ4 41.89 39.18 34.86 1 εβδοµάδα 

ΕΚ5 41.27 39.64 38.18 3  

ΕΚ6 37.85 40.45 35.44 2 µήνες 

ΕΚ7 31.58 45.54 39.40 1 ηµέρα 

ΑΝ1 51.8 51 47.17 2 µήνες 

ΑΝ2 39.70 48 45.53 15 ηµέρες 

ΑΝ3 43 42.65 38.48 3 µήνες 

ΑΝ4 42.22 38.25 40.47 1 µήνας 

ΚΝ1 Ο/Υ 43.59 0/Υ  

ΚΝ2 49.82 42.65 43.65 2 µήνες 

ΑΜ1 40 62 37.30 2 µήνες 

Πίνακας 4. Συσχέτιση της τελικής µέσης διοπτρικής ισχύος του κερατοειδή σε σχέση 

µε την καµπυλότητα του χρησιµοποιούµενου διαµορφωτή. 
 

 Σε ότι αφορά την τοπογραφική εικόνα σαν κριτήριο επιτυχίας της 

επέµβασης, υπήρξε ασφαλής τοπογραφική βελτίωση µε σηµαντική 

εξοµάλυνση της εικόνας σε δύο (ΑΝ1 και ΑΝ3) από τους 4 ασθενείς µε 

ποικίλης αιτιολογίας επιφανειακές κερατοειδικές ανωµαλίες και 

ικανοποιητική επανεπικέντρωση προηγούµενων εκτοµών τουλάχιστον σε 4 

από τους 7 ασθενείς αυτής της οµάδας (ΕΚ2, ΕΚ4, ΕΚ 6 και ΕΚ7) παρά το 

γεγονός πως σε δύο από αυτούς σηµειώθηκε ιατρογενής εκτασία. Πρέπει να 

σηµειωθεί πως στους  ΕΚ1, ΕΚ 3 και ΕΚ5 παρά το γεγονός πως δεν 

επανεπικεντρώθηκαν άριστα οι προηγούµενες εκτοµές, ωστόσο υπήρξε 

τουλάχιστον βελτίωση της τοπογραφικής εικόνας. 
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 Από το σύνολο των χειρουργηµένων οφθαλµών 3 από τους 14 

(21%)ασθενείς που περιελήφθησαν στο πρωτόκολο χρειάστηκε, προκειµένου 

να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό οπτικό αποτέλεσµα, κατά την διάρκεια της 

παρακολούθησης να υποβληθούν  σε συµπληρωµατική µείζονα χειρουργική 

επέµβαση (διαµπερής  κερατοπλαστική).  

 

 Σε τρεις (21%) ακόµα ασθενείς του πρωτοκόλλου επιτεύχθηκε αποδεκτή 

τελική οπτική λειτουργία αφού υποβλήθηκαν σε ελάσσονα συµπληρωµατική 

χειρουργική επέµβαση όπως η ένθεση ενδοκερατικών δακτυλίων. 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ανάτυπα δηµοσιεύσεων. 
 
 



 

 
 



ABSTRACT
PURPOSE: The aim of the current study was to

control the hypothetical effects of decreased laser
energy delivered to the peripheral cornea during
phototherapeutic keratectomy (PTK) and provide
quantitative calculation of induced low and high
order aberrations.

METHODS: We employed a model eye to simulate
the refractive effect of homogeneous laser corneal
irradiation, as in PTK, for different laser fluences
(range 125 to 225 mJ/cm2) and treatment depths up
to 200 µm. 

RESULTS: The hyperopic shift induced by the
relatively lower energy delivered at the peripheral
ablation zone during PTK was proportional to the
treatment depth and inversely proportional to the
energy fluence. The hyperopic shift calculated
using the above ablation parameters was lower
compared to previously reported clinical results.
Higher order wavefront aberration (total root
mean square) changes were of minimal significance
for treatment depths up to 200 µm. 

CONCLUSIONS: After PTK, a hyperopic shift
cannot be attributed to the energy delivery method
alone. Modification of laser energy delivery algo-
rithms may only minimize PTK-induced hyperopia.
[J Refract Surg 2003;19:xxx-xxx]

The 193-nm excimer laser has been used to per-
form anterior keratectomy on patients with
superficial corneal opacities. This procedure

has been termed phototherapeutic keratectomy
(PTK). The excimer laser can remove precise
amounts of superficial corneal tissue and provides

an optically smooth surface that is conducive to sta-
ble epithelial recovery and basement membrane
complex re-formation.

Despite the lack of controlled clinical trials com-
paring PTK with other treatment modalities, such
as superficial keratectomy or lamellar keratoplasty,
the US Food and Drug Administration (FDA) iden-
tified PTK as an alternative therapeutic approach
for the treatment of superficial corneal and epithe-
lial membrane dystrophies, irregular corneal sur-
faces, and corneal scars and opacities.

The main advantage of the excimer laser lies in
its ability to remove deeper corneal opacities that
are not readily accessible by conventional superfi-
cial keratectomy. Reported complications include
induced refractive errors, most commonly hyper-
opia, corneal scarring, and glare (Summit
Technology, Inc. Summary of safety and receptive-
ness data, excised UV200LA or SVVS Apex [former-
ly the OmniMed] Excimer Laser System for pho-
totherapeutic keratectomy [PTK]. Waltman, MA:
Summit Technology, Inc. 1995).1 Early studies iden-
tified induced hyperopia as the principal disadvan-
tage of PTK.2-5

One of the proposed reasons for this complication
is the obliquity of incident radiation falling on
peripheral cornea, supposed to result in a relative
decrease in energy density at the periphery of the
ablation zone. According to this assumption, this
effect is expected to be more intense for larger irra-
diation deliveries, ie, deeper ablations.

This is the first study to control the hypothetic
effect of diminished energy delivery to the peripher-
al part of the cornea during PTK and provide
numerical data of the expected hyperopic shift,
resulting from the oblique angle of incidence of
peripheral laser pulses.

Given the known association of laser fluence to
the corneal ablation rate6 we calculated mathemati-
cally the photoablation profile of PTK, employing
varying fluences and ablation depths on a model
eye. We concurrently estimated the expected
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alterations of low and high order aberrations for
treatments at an 11-mm ablation zone.  

MATERIALS AND METHODS
A recent study by Mrochen and Seiler7 provided

an analytical method for calculation of ablation
depth error due to corneal curvature. In this study,
the authors took into account the decrease of effec-
tive radiant exposure (fluence) due to the inclination
of the corneal surface in respect to the angle of inci-
dence of the laser beam at the periphery and the
reflection losses at the air-cornea interface accord-
ing to Fresnel’s law. In the current study, we applied
this methodology to calculate the ablation profile of
uniform laser irradiation of the cornea.

Calculation of Ablation Profile
The angle � of the laser beam incidence at a dis-

tance r from the apex having radius of curvature R,
would be of 

sin(�) = r/R (Fig 1)                                            

given a fluence value at the apex Fo, the fluence F(r)
delivered to a point at a radial distance r is
described by the equation: 

(1)

Photoablation of the corneal tissue is a threshold
process that requires a minimum radiant exposure
for tissue removal. Above this threshold the ablation
depth is increased with the radiant exposure in a
logarithmic fashion6,7 as described by the function 

(2)  

In the above equation, A represents the ablation
depth per pulse in microns, F the fluence in mJ/cm2,
and Fthr the fluence threshold required for ablation.
The factor m represents the ablation rate at a flu-
ence of F=e Fthr (F~135 mJ/cm2). Parameters m and
Fthr were determined experimentally to be of
0.3 µm/pulse and 50 mJ/cm2, respectively.6

Combining the above equations the ablation depth
D(r) at any point at a distance r from the apex is
determined by the function:

(3)

where Do is the ablation depth at the corneal apex
(normal incidence of the laser beam). 

Moreover, the amount of fluence available for
ablation at the corneal periphery is additionally
diminished due to increased reflectivity of the
cornea at oblique incidence of the leaser beam.
Taking this fact into account, equation (3) becomes

(4)

where                                                                       

is the reflectivity of the air-cornea interface.  In the
above equation, we calculated the sagittal  (qs)  and
parallel  (qp)  polarization amplitude coefficients
of  reflection  and  applied  Fresnel's  law  using  a
value  of  1.52  for  the  corneal  refractive  index at
193 nm.7

Currently used clinical excimer lasers operate
with fluences ranging from 125 to 225 mJ/cm2. With
the use of equation (4) we calculated the ablation
profiles of phototherapeutic keratectomies for this
range of fluences and treatment depths of up to
200 µm on an eye model with a corneal curvature of
7.72 mm (Fig 2).
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Figure 1. Schematic representation of a laser beam at oblique
incidence on the surface of the cornea (see text for notations).



Optical Modeling 
Employment of several eye models described in

the literature served for simulation of human opti-
cal performance. This approach provided the theo-
retical platform to evaluate efficacy of optical
instruments and refractive procedures.8-10

In this study we employed a schematic eye origi-
nally presented by Sanz and Navarro for modeling
the off-axis aberrations of the human eye.10

The table summarizes the optical features of this
eye model, which incorporates a prolate ellipsoid as
anterior corneal surface, a hyperbolic anterior lens
surface, and a parabolic posterior lens surface. The
posterior corneal surface and retina are modeled as
spherical surfaces. The refractive indices of its opti-
cal media are defined at four different wavelengths
throughout the visible spectrum.

We modeled the anterior corneal surface using
the extended cubic spline surface of ZEMAX-EE
software (Focus Software Inc, Tucson, AZ). A set of
64 sag points evenly spaced along the radius of a
rotationally symmetric shape were calculated
according to the prolate ellipsoid formula of the orig-
inal model. Subtraction of the corresponding abla-
tion depth from each point provided a resulting set
of sag points that simulate the postoperative anteri-
or corneal surface. The model’s corneal thickness
was decreased accordingly to the treatment
depth.

The resulting set of sag points was imported to
ZEMAX-EE for evaluation. The software automati-
cally calculated the appropriate refractive power of
an ideal (aberration-free) thin lens situated at a dis-
tance 12 mm from the corneal apex to achieve reti-
nal focus. Focusing was performed on the basis of
minimization of root mean square (RMS) wavefront
error with respect to the diffraction centroid. The
calculated refractive power of this lens provided the
measure of the induced refractive shift on the model
eye (Fig 3, top).

To evaluate the higher order aberrations induced

by the treatment, we used an alternative method for
focusing the eye model. In this case the ideal lens
was introduced into the vitreous (Fig 3, bottom).
With this modality we ensured that both treated
and intact anterior corneal surfaces refracted paral-
lel incoming rays. Moreover, the insertion of the lens
at this position did not interrupt the known cornea-
crystalline lens aberration matching.11

RESULTS
Hyperopic shift was nearly inversely proportional

to the laser fluence. Figure 4 shows the estimated
hyperopic shift per micron of ablation, with laser
fluences from 100 to 225 mJ/cm2. The calculated dif-
ference of hyperopic shift within the range of flu-
ences currently used in clinical practice (125 to
225 mJ/cm2) was less than 0.50 diopters (D) for
treatment depths that did not exceed 150 µm,
increasing to about 1.00 D after 200-µm treatments.

The hyperopic shift was also related to the treat-
ment depth. The deeper the attempted treatment,
the higher the hyperopic shift induced by the
decreased laser energy delivered to the outer parts
of the treatment zone. Figure 5 shows changes of the
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Figure 2. Calculated corneal profile after
phototherapeutic keratectomy (Depth =
200 µm) using a fluence of 125 mJ/cm2.

Table
Optical Parameters of the Employed

Eye Model
Optical Curvature Thickness* Semi- Conic
Surface (mm) (µm) diameter Constant

(mm)
Anterior

cornea 7.72 0.550 5.5 -0.26
Posterior

cornea 6.50 3.05 5 0
Pupil Infinity 0 5 0
Anterior

lens 10.2 4 4.75 -3.13160
Posterior

lens -6 16.3203 4.75 -1
Retina 12 8 0

*Distance between consecutive optical surfaces



calculated hyperopic shift for treatment depths up
to 200 µm at different laser fluences.

Higher order wavefront aberrations (3rd order
and above) were minimally changed upon treat-
ments, representing subtle differences of the wave-
front map after the treatment (Fig 6). Similarly,
modulation transfer function (MTF) curves were
practically unaffected after the treatment (Fig 7).

DISCUSSION
Phototherapeutic keratectomy is an established

method for treatment of superficial corneal patholo-
gy. One of the principal drawbacks of the technique
is the induced postoperative hyperopia due to cen-
tral corneal flattening that occurs after stroma
removal. Although this effect was identified early, it
was highly unpredictable among different clinical
reports. The individual refractive response is not yet
fully understood. Several potential mechanisms
that may account for this hyperopic shift include dif-
ferent ablation rates of underlying pathology, cen-
trifugal differential contractive effect of the removal
of central corneal lamellae portions, intraoperative
shielding by debris toward the edge of treatment,

the increased obliquity of incident radiation toward
the peripheral part of the cornea, and corneal heal-
ing.12,13

In a recent study, Dupps and Roberts14 reported
flattening of donor corneas and thickening of the
unablated peripheral stroma following in vitro pho-
totherapeutic keratectomy. They associated their
findings to the biomechanical response of the cornea
secondary to ablation-induced lamellar relaxation.
A complete model for the calculation of acute
changes of corneal curvature following PTK could
incorporate both the biomechanical factor and the
“oblique incidence” effect analyzed in the present study.

Several measures proposed to prevent significant
postoperative PTK refractive changes include rota-
tional eye movements during treatment13, large
ablation diameters incorporating transition
zones15,16, shallow treatments17-19, and the use of
masking agents.20

Our purpose was to mathematically calculate the
isolated effect of the ablation profile and laser flu-
ence on the postoperative refractive result of PTK in
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Figure 3. Schematic representation of the eye models utilized in
this study (a,b: cornea, c: pupil, d,e: crystalline lens, f: retina).
Location of ideal lens for the calculation of: Top) Hyperopic shift;
Bottom) Wavefront aberration and MTF.

Figure 4. Calculated induced hyperopic shift per micron of PTK
depth for various laser fluences.

Figure 5. Induced hyperopic shift for various depths of ablation at
the apex, calculated for different laser fluences.



order to provide a rational approach for algorithm
design of this modality. We simulated PTK treat-
ment of different depths and laser fluences on an
eye model to demonstrate ideal visual performance
and calculated the induced wavefront aberrations.
The postoperative corneal surface profiles in this
study were calculated for an ablation zone diameter
of 11 mm. However, refraction and optical perfor-
mance were calculated by taking into account only
the central 5.5 mm of the postoperative corneal sur-
face. It must be noted that according to equation (4),
the shape of the central cornea is not dependent on
the total diameter of the ablation zone. We utilized
an ablation zone of 11 mm (wide in relation to clini-
cal PTK zones) to ensure that there would be no
interference of the peripheral unablated cornea with
the entrance pupil of our model.

Our results suggest that the postoperative PTK
hyperopic shift is nearly inversely proportional to
the laser fluence. The higher the fluence the less the
hyperopic shift induced by oblique incidence of
peripheral laser rays. Most popular laser systems
currently operate with fluences ranging from 125 to
225 mJ/cm2. According to our calculations, the
hyperopic shift within this range of fluences (for a
treatment of 150 µm) would be less than 0.50 D,
which we consider of minimal clinical significance. 

As mentioned before, numerous previous investi-
gators have suggested limitation of the ablation
depth as a measure to prevent induced hyperopia
after PTK.17-19 Despite the definite correlation of the
intended ablation depth to postoperative refractive
status, this relation remains rather unpredictable.

According to our model, the oblique angle of inci-
dence of the laser beam at the peripheral parts of
the cornea can substantially modify the refractive
status of the eye. Simulation of PTK treatment
depths up to 200 µm confirmed previous clinical
experience that PTK-induced hyperopia is propor-
tional to the treatment depth. However, compared to
clinical results, the estimated hyperopic effect is rel-
atively low. Our results suggest a hyperopic shift of
almost 2.50 D after a 200-µm-deep PTK ablation
with laser fluence of 125 mJ/cm2 (Fig 5). The esti-
mated hyperopic shift is even smaller for higher
laser fluences (1.27 D for laser fluence of
225 mJ/cm2). Campos and colleagues3 reported a
mean hyperopic shift of 6.40 D in 56% of 18 eyes
treated to depths from 80 to 200 µm. Faschinger
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Figure 6. Simulated wavefront aberration
maps at the retinal plane. a) Before treatment
(RMS=1.305243 waves), and b) after
200-µm-deep PTK (RMS=1.275031 waves)
with laser fluence of 125 mJ/cm2. Calculations
were performed for a pupil diameter of 5 mm.

Figure 7. Simulated modulation transfer functions (MTF) of the eye
model before and after treatment (D0=200 µm, F0= 125 mJ/cm2,
pupil apperture of 5 mm).



reported a hyperopic shift of +5.00 D after a 25-µm
ablation21; Ördahl and Fagerholm reported hyper-
opic shifts up to +6.00 D for intended treatment
depths of less than 100 µm22 and highly unpre-
dictable refractive outcome for treatments deeper
than 20 µm. Jain and colleagues reported induced
hyperopic shifts of more than +2.00 D in 25% of
their series treated with 30-µm-deep stromal PTK
for recurrent corneal erosions.23

Compared to these reports, our results, although
they confirm the implication of the treatment depth
on postoperative PTK refractive effect, also indicate
that this effect cannot be explained solely by the
peripheral under-ablation of the corneal stroma. It
seems that other mechanisms play an important
role in postoperative refractive results of PTK.
Given the unpredictable refractive outcome among
the different studies, we conclude that this effect is
probably related to the individual healing response
of each subject to the treatment. The clinical evi-
dence of favorable results of treatments including
transition zones and utilization of masking agents20

as well as the reported improvement of the postop-
erative refractive result over time3 support the
assumption that healing response plays a major role
in the postoperative refractive status of treated
eyes. Under these considerations, proper modifica-
tions of PTK nomograms are not expected to elimi-
nate postoperative induced hyperopia. Still, they
could serve to minimize this complication. 
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Abstract
Background: To compare the corneal healing response between conventional and
phototherapeutic keratectomy through a masking agent, in rabbit corneas.

Methods: 24 adult rabbits underwent phototherapeutic keratectomy. Animals were divided in
two groups: 12 received photoablation through a masking agent (PALM gel) and the remaining 12
received conventional phototherapeutic keratectomy of equal depth and served as control. Light
and transmission electron microscopy was performed in specimens of both groups obtained:
immediately after, four hours, one week, one, three and six months after treatment.

Results: Reepitheliazation was complete within five days in all eyes. Light and transmission
electron microscopy did not reveal any differences of the healing process in the experimental eyes
compared to the controls.

Conclusion: Photoablation through the PALM technique did not result any evident alterations of
the reepithelisation and stromal healing process.

Background
The excimer laser ablation is currently widely used prima-
rily to correct refractive errors by altering the anterior cur-
vature of the cornea. Due to its potential for accurate
ablation of anterior stromal corneal lesions its initial clin-
ical utilization was removal of diseased corneal tissue in a
procedure called photo therapeutic keratectomy (PTK). In
1985 Serdareviz et al proposed the first therapeutic use of
the excimer laser to treat an experimental Candida infec-
tious keratitis [1]. Despite the lack of controlled clinical
trials comparing PTK with other treatment modalities
such as superficial keratectomy or lamellar keratoplasty,

the US Food and Drug Administration (FDA) identified
PTK as an alternative therapeutic approach for the treat-
ment of superficial corneal and epithelial membrane dys-
trophies, irregular corneal surfaces and corneal scars and
opacities.

The major inherent obstacle of PTK for the management
of corneal surface irregularities is that through photoabla-
tion these irregularities are reproduced deeper within the
stroma.
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Masking techniques refer to photorefractive procedures
utilizing various masking means or so called modulators
to protect flatter corneal areas while steeper areas are ex-
cised with the excimer laser.

Kornmehl et al [2] have shown that an ideal masking
agent should have moderate viscosity (between that of sa-
line and 1% carboxymethylcellulose) and concluded that
very viscous fluids would not cover irregular surfaces uni-
formly whereas fluids of inadequate viscosity would run
off quickly exposing both peaks and valleys thus resulting
in irregular surfaces after ablation.

Numerous previous investigators have used different
masking agents as methylcellulose [3–6] and sodium hy-
aluronate [5,7,8] at various concentrations or performed
transepithelial (so that the epithelium acts as a natural
masking agent) treatments [5,6,9,10] and reported the
beneficial effect of masked PTK. Fasano et al [3] reported
that the ideal masking agent should have the same abla-
tion rate to that of the cornea, be biocompatible and ad-
here well to the cornea.

These properties have been met with the use of collagen
solutions as modulators. Their applicability as masking
agents for corneal photoablation was examined in experi-
mental models of animal and cadaver eyes (Scott et al:
Collagen modulator fluids for use during photoablation
keratectomy: ARVO 1992, Margaritis et al. Properties of a
new two component gel material as an aid in PRK corneal
remodeling: ARVO 1994) [11–13] as well as in limited
clinical trials of partially sighted eyes (Pallikaris et al: Pho-
toablated lenticular modulator PALM technique: A report
of ten cases: ARVO 1998) [14,15].

Photo-Ablatable Lenticular Modulator (PALM) technique
refers to the use of a modified collagen gel solution for the
photorefractive correction of corneal surface irregularities
[14]. The PALM gel similarly to other collagen modulators
[12,13,15] is thermo reversible. The gel is in liquid state
when heated to solidify to a firm gel as its temperature
lowers. Its use for masking purposes requires its applica-
tion onto the corneal stoma at a temperature of 49°C
where it can be molded to form a stable lenticule that
serves as the final masking agent.

At temperatures of 40° to 53°C, the collagen individual fi-
bril bonds are broken and the collagen denatures to its
parent gelatinous form. When the tissue temperature
drops to below 40°C, these bonds can reunite with possi-
ble rearrangement of the matrix but without any cellular
damage [16]. Under this consideration the thermal con-
tact of the 49°C preheated PALM gel onto the bare corneal
stroma for the in situ molding of the lenticule, would not
be expected to induce any irreversible changes of the cor-

neal collagen chains. However its sequential use as mask-
ing agent for PTK could affect the laser-tissue interaction
and probably the corneal healing response to irradiation.

In the current study we examined the possible implication
of the PALM gel when used as described above, to the cor-
neal wound healing on rabbit corneas.

We examined the reepithelization process of 12 rabbit
eyes after PTK through PALM gel lenticules formed in situ.
We used a moving slit delivery system in a 5 mm ablation
zone confined by means of a metal iris diaphragm. An
equal group of rabbit eyes received conventional PTK of
the same depth and treatment zone and served as control.

Methods
The PALM gel as a masking agent
The gel used, as modulator is a soluble mixture of purified
type A gelatin from porcine skin and a polysaccharide,
type III carrageenan K in nanopure water [17]. Both com-
ponents are commercially available for laboratory use
(Sigma Chemical Co, St Louis, Mo).

Being thermoreversible, the gel can be stored at room tem-
perature in solid form. When heated to 49°C it liquefies
to a high viscosity fluid that solidifies within minutes
when exposed to room temperature. When still in liquid
form the gel can be molded by means of a rigid contact
lens to form a stable lenticule that its upper surface will re-
produce the inner surface of the molding lens.

If the lenticule is molded in situ onto the cornea its bot-
tom surface will fill any corneal surface irregularity. As
shown by testing on freshly excised porcine corneas (fig.
1) the mixture for the preparation of the gel is condi-
tioned so that its solid form to have the same ablation to
that of the cornea [13]. The full removal of the lenticule
with photoablation in PTK mode would be expected to re-
produce the lenticule's upper surface onto the surface of
the cornea. Selecting the appropriate inner radius of cur-
vature of the molding lens, the upper surface of the
formed lenticule can be of variable curvature. Instillation
of 100 µm of the preheated liquid solution [18] on the
corneal surface requires 4 minutes for the lenticule to ac-
quire the mechanical stiffness required to withstand the
stress induced by the lens removal, at room temperature
of 25°C. After this time the lens mold is removed and the
lenticule is ablated through with irradiation in PTK mode.
An effective amount of fluorescein in the lenticule mixture
provides the surgeon visual feedback for the ablation
progress. Fluorescence fades as soon as the lenticule is ful-
ly removed.
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Surgical procedure
A total of 24 adult New Zealand white rabbits (average
weight 4–5 Kg) were anaesthetized by intramuscular in-
jection of ketamine hydrochloride (40 mg/kg) and xyla-
zine hydrochloride (7 mg/kg) mixture. All experimental
procedures were carried out in accordance with the Guid-
ing Principles in the Care and Use of Animals (DHEW
Publication, NIH 80–23) and were approved from the
University's of Crete ethics committee.

One drop of 0.5% proparacaine hydrochloride (Alcon, Ft
Worth, TX) was instilled into each eye and the corneas

were deepithelized with the use of a rotating brush. We
treated one eye of each animal. 12 were treated with PTK
through PALM gel (experimental eyes) and the remaining
12 received conventional treatment and served as con-
trols. The laser system used in all eyes was the Aesculap
Meditec Mel 60 (Karl-Zeiss, Jena, Germany), with laser
fluence of 180 mJ/cm2 pulse rate at 20 Hz, in PTK mode.

Experimental eyes received PTK through PALM gel lenti-
cules formed in situ onto deepithelized corneas as de-
scribed above. In order to shorten the time of the surgical
procedures we obtained the thinner possible lenticules

Figure 1
Ablation rate of the gel was examined on irregular porcine cornea developed by means of 60 microns deep phototherapeutic 
keratectomy through a metal grid. The irregular cornea created was fully covered with PALM gel. Half of the cornea was 
ablated until the gel was fully removed. Ablation resulted in smooth cornea. Microphotograph. Original magnification ×
Page 3 of 10
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using as molds the "best fitting" contact lenses for each
operative eye. Molds used in the current study had inner
radii of curvature ranging from 8.25 to 9 mm. After the re-
moval of the mold, an iris diaphragm having an inner ap-
erture of 5 mm was centrated over the pupil onto the
upper surface of the lenticule to define the ablation zone.
The gel lenticules were ablated through with irradiation in
PTK mode. As soon as fluorescence faded each experimen-
tal eye received an additional 60-micron deep PTK.

The control eyes were submitted to a phototherapeutic
keratectomy of 5 mm diameter ablation zone (confined
by the same iris diaphragm), depth of 60 µm, on deepi-
thelised cornea without the use of any masking agent.

Postoperative care
Postoperative treatment of all treated eyes included daily
application of combined tobramycin (0.3%), dexametha-
sone (0.1%) ointment (Alcon Ft Worth, TX) until reepi-
thelisation was complete. No topical steroids were used
subsequently in the study.

The reepithelization process was examined daily with
staining of the epithelial defect area using 2% fluorescein
dye and a hand held slit-lamp. Corneal clarity was record-
ed using a predetermined 5-scale grading of haze [19].

Two animals of each group (experimental and control)
were sacrificed with an overdose of penthobarbital sodi-
um through the marginal ear vein at each of the following
postoperative intervals: immediately after treatment, 4
hours after treatment, 1 week and at one, three and six
postoperative months.

Histology processing
Immediately after enucleation the eyes were fixed using
2.5% gludaraldehyde in 0.1 mol/l cacodylate buffer (pH
7.4). After short prefixation the corneas were excised and
placed in the same fresh fixative overnight. The tissue
samples were post fixated in 2% osmium tetroxide in 0.1
M cacodylate buffer (Ph 7.4) for 2 hours at 4°C, dehydrat-
ed in a series of alcohol and propylene oxide and embed-
ded in epoxy resin.

1-µm sections were stained with trichrome stain and were
processed for light microscopic examination whereas ul-
tra thin sections were stained with uranyl acetate and lead
citrate and were examined with transmit ion electron
microscopy.

Figure 2
Experimental cornea. Immediately after the procedure, the pseudomembrane (arrowheads) that was formed during ablation, 
has local thickness irregularities. cf – collagen fibers Electron microphotograph. Original magnification × 6600.
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Results
Clinical course
Reepithelisation was complete (no epithelial defect was
observed with fluorescein staining) within five days in all
treated eyes (within 3 days in two control and one exper-
imental eye, 4 days in three experimental and one control
eye and on the fifth postoperative day to the rest of the
treated eyes). No persistent defects or recurrent erosions
were recorded.

Corneal haze was evident from the first week in all treated
eyes ranging from grade 1 to grade 2.

Corneal haze reached its maximum on the first postoper-
ative month ranging from grade 2 to 3 (grade 3 in one ex-
perimental eye).

All treated eyes were clear or had minimal haze by the
third month (grade 1 in one experimental and two control
eyes), which was resolved in all eyes by the sixth postop-
erative month.

Histology
In the specimens taken immediately after treatment, the
surface of corneal stroma was covered by a pseudomem-
brane typical after excimer laser. The control group didn't
demonstrate any difference in pseudomembrane thick-
ness or regularity in comparison to the experiment. The
most typical corneal morphology is demonstrated in fig 2.
The appearance of collagen fibrils and stromal keratocytes
was close to normal in both groups of specimens.

4 hours after irradiation, the distribution of collagen fib-
ers under the ablated area was irregular due to the occur-
rence of corneal edema. Isolated macrophages were
observed on the stromal surface. Keratocytes situated
within the 20–40 µm of the upper stroma, demonstrated
various pathological changes including cytoplasm vacu-
olization and blebbing, with formation of cellular frag-
ments (fig 3). Keratocytes located deeper than 40 µm
under ablated stromal surface did not demonstrate any
noticeable morphological alterations. We observed no
differences in the type, degree and extent of the patholog-
ical changes of keratocytes under the ablated surface be-
tween the control and experimental specimens. In the
endothelial corneal layer, both inside and outside the ab-
lation area, we didn't observe any morphological abnor-
malities, neither in the experimental nor in the control
groups. The nuclear chromatin, abundant mitochondria,
reticulum and coated vesicles, had normal appearance.
The cells preserved their apical junctional complexes and
well developed intercellular gap junctions.

In the specimens obtained 1 week after the procedure, the
epithelium covering the stroma in the ablated zone dem-

onstrated mild hyperplasia. The typical desmosomal con-
tacts between the basal cells, which are very characteristic
for the intact stromal epithelium, were rather rare (fig 4).
However, adhesive contacts with significant resemblance
with zonula adherens were observed. The morphological
appearance of the regenerating basement membrane that
was removed during the procedure, corresponded to the
initial phases of its reconstruction: formation of character-
istic amorphous layer of extracellular matrix was evident
in some contact zones of the epithelial cells with stroma.

Figure 3
Experimental cornea 4 hours after the procedure. Macro-
phages (M) appear on the corneal surface covered by pseu-
domembrane (arrows). Abnormal keratocyte (AK) with 
vacuolized cytoplasm (asterisk), blebbing (big arrowheads) 
and cytoplasmic fragments surrounded by cell's membrane 
(small arrowheads). Deeper in the cornea, a normal kerato-
cyte (NK) may be seen, whose cytoplasmic and nuclear 
structures are typical for corneal stroma. Electron micro-
photograph. Original magnification × 3300.
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In some places this layer had focal discontinuities or du-
plication. Typical hemidesmosomes were not present.
However, few small sized hemidesmosomes with low
electron density of cytoplasmic plaque were observed. The
presence of these immature hemidesmosomes was con-
sidered as an evidence of adhesive contacts' reconstruc-
tion between the epithelium and the basement
membrane. At this stage, inflammatory cells infiltration
was rarely observed in all obtained specimens. The anteri-
or stroma beneath the treatment zone consisted of newly
synthesized extracellular matrix with collagen fibers of ir-
regular size and distribution, as well as few amorphous in-
clusions and "empty" spaces giving this layer a "foamy"
appearance. The thickness of this locally discontinued
"foam" layer did not exceed 3–4 µm. The corneal en-
dothelium of the 1 week specimens of both groups had
normal appearance. A discontinuous layer of an electron
dense substance was observed beneath the boarder be-

tween the endothelial layer and Descemet's membrane
(fig 5).

One month postoperatively, no epithelial irregularities
were observed (fig 6). The desmosomes between epitheli-
al cells, as well as the hemidesmosomes between the basal
epithelial cells and the basal lamina, were more frequent-
ly observed and although irregularly distributed, their
morphology was close to the normal structure of contacts
of the intact epithelium. The irregular distribution of
hemidesmosomes can be justified by their concurrent re-
construction with the basal lamina formation. The thick-
ness of the "foam" layer mostly consisted of activated
fibroblasts, achieved its maximum (10–15 µm) by this in-
terval. The deeper corneal layers demonstrated exquisitely
regular structure (fig 7).

Figure 4
Experimental cornea 1 week after the procedure. In the anterior stroma under the epithelium, appearance of chaotically dis-
tributed collagen fibers is observed (between the arrows), as well as of amorphous inclusions strictly under the basal parts of 
epithelial cells (arrowheads), and of small "empty" spaces in the extracellular matrix (asterisk). Original magnification × 3300.
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Three months postoperatively, the epithelium covering
the ablation zone exceeded normal thickness only in very
few locations (fig 8). The morphology of epithelial cells,
the number of layers and the intercellular contacts were
close to normal. The structure of the epithelial basal lam-
ina was also appeared close to normal: lamina densa and
lamina lucida were well distinguishable with rare branch-
ing and duplication. The hemidesmosomes were regularly
distributed, and had normal morphology. The thin (2–3
µm) layer of anterior stroma beneath the treatment zone
was close to normal, with rare exceptions of aggregations
of electron dense substance, few irregularly located
collagen fibres with small variations of their diameter (fig
9). The deeper stromal layers had normal architecture,
with no signs of scarring, inflammatory infiltration or de-
formation, neither in the experimental nor in the control
specimens.

Six months postoperatively, we didn't find any significant
morphological difference compared to the three-month
interval obtained specimens, neither in the experimental
nor in the control group.

Discussion
Application of a heated agent on denuded cornea or even
ablation through a chemical agent could affect laser-tissue

interaction, corneal reepithelization or stromal healing re-
sponse after photo ablation.

We used rabbits to examine the probable effect of the
PALM gel if used as a masking agent for PTK since stromal
healing is very similar in rabbits and humans [20].

The healing course proved similar in the experimental and
control eyes. No specimens obtained at any postoperative
interval had any sign of necrosis or macrophages
infiltration.

The simultaneous reepithelization as well as the similar
histological findings between experimental specimens
and controls is indicative of negligible gel's impact on cor-
neal healing response. The newly synthesized extracellular
matrix presented as foam layer at the early specimens is a
common finding reported after photo refractive keratecto-
my or even simple epithelial scrape injury in a number of

Figure 5
Experimental cornea 1 week after the procedure. The cells 
of corneal endothelium demonstrate normal appearance of 
cell structures and intercellular contacts. Under the endothe-
lial layer, the Descemet's membrane has a discontinuous 
layer of an electrondense substance (big arrowheads). m – 
mitochondria AC – apical junctional complex N – nucleus 
Original magnification × 3300.

Figure 6
Experimental cornea. Light microphotograph of the ablation 
zone 1 month after the procedure. The epithelial layer (E) 
covering the stroma has normal appearance, with the possi-
ble exception of minor thickness variations. The anterior 
stroma (AS) under the epithelium may be distinguished by a 
big number of cell elements (fibroblasts); the structure of 
extracellular matrix in the subepithelial stroma differs signifi-
cantly from that of extracellular matrix of deeper layers. 
Note the absence of inflammatory cells in the subepithelial 
stroma. Original magnification × 130.
Page 7 of 10
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Figure 7
Experimental cornea 1 month after the procedure. Adhesive contacts between epithelial cells are represented by normal 
desmosomes typical for corneal epithelial layer (big arrowheads). Hemidesmosomes (small arrrows) between basal epithelial 
cells and basement membrane are distributed extremely irregularly (compare zones I and II). The foamy layer (between big 
arrows) is significantly thicker in comparison to 1-week post-op specimens. Numerous activated fibroblasts (AF) are observed 
within this layer. Electron microphotograph. Original magnification × 3300.
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previous studies [21–24] and is supposed to manifest the
healing response of rabbit corneas [21,22,24].

The epithelial hyperplasia observed on the seventh post-
operative day was more intense than that reported in the
literature [21,24,25]. The possibility of the gel's implica-
tion to this response is minimized since it was also ob-
served in the control eyes. We assume that this finding is
related to the ablation profile of our treatments (a rather
deep keratectomy with sharp edges), which would justify
an intense epithelial healing response [26].

The extrusion of electron dense fibro-granular material
into the descemet's membrane is also a common finding
observed in a number of previous studies [20,21,27–29]
and has been attributed to acoustic shock waves by
irradiation [24] or the distraction of the epithelial integri-
ty after trauma [29]. The presence of this finding in only
one of our specimens may be related to the homogenous
and smooth removal of the corneal epithelium with the
rotating brush.

Figure 8
Experimental cornea 3 months after the procedure. Light 
microscopy of the ablation zone. The border of the ablation 
zone is indicated by a big arrowhead. The epithelium (E) in 
the ablated zone (to the left of the arrowhead) has local 
thickness irregularities. However, the cells have mostly nor-
mal appearance. No signs of inflammatory reaction. The 
"foamy" layer in the stroma (S) is practically indistinguishable 
in light microphotographs. Original magnification × 130.

Figure 9
Experimental cornea 3 months after the procedure. The basal part of epithelial cells demonstrates well-developed adhesive 
contacts. Hemidesmosomes (HD) have normal structure and regular distribution along basal lamina. The thickness and elec-
tron density of lamina densa (LD) and lamina lucida (LL) have returned back to normal values. The layer of anterior stroma 
(AS) contains aggregations of electrondense substance (arrowheads). The fibers of this layer have attained more regular distri-
bution in comparison to 1-month post-op specimens. Electron microphotograph. Original magnification × 10 000.
Page 9 of 10
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In conclusion the use of the PALM gel did not seem to se-
riously affect the healing process after PTK on rabbit cor-
neas as compared to controls. A larger number of animals
would allow for statistical analysis of pathologic findings
such as activated fibroblasts by depth and thickness of
newly formed extracellular matrix between experimental
and control eyes. Furthermore, tenascin and fibronectin
staining of the specimens would allow for better under-
standing of the corneal healing process.

The use of new generation laser systems that offer photo-
therapeutic ablation mode with transition zones are ex-
pected to minimize epithelial hyperplasia and corneal
stroma healing response. The major remaining drawback
of the PALM as well as of similar PTK techniques [15] in
order to obtain an optimal refractive result is the accurate
centration and placement of the molding lens for the
proper formation of the lenticule before irradiation.
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