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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το ιστορικό χρήσης φακών επαφής, είναι συχνό σε ασθενείς υποψηφίους για 

διαθλαστική χειρουργική. Οι ασθενείς μπορεί να φορούν φακούς επαφής για πολλά 

χρόνια. Έχει αναφερθεί ότι η χρήση φακών επαφής, μπορεί προσωρινά να 

προκαλέσει ανωμαλία στην επιφάνεια του κερατοειδή και μεταβολές στη φυσιολογία 

του. Οι φακοί επαφής μπορεί να δημιουργήσουν προσωρινή αλλαγή στην τοπογραφία 

του κερατοειδή, μεταβολή στη διάθλαση του οφθαλμού, οίδημα στον κερατοειδή, με 

συνέπεια την αύξηση του πάχους του, ή σε άλλες περιπτώσεις λέπτυνση λόγω πίεσης 

του φακού στον κερατοειδή. 

Είναι σημαντικό να διακοπεί η χρήση φακών επαφής, ώστε να επιτραπεί στον 

κερατοειδή να σταθεροποιηθεί πριν τη διαθλαστική επέμβαση. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για 

την αποκατάσταση του κερατοειδή μετά τη διακοπή της χρήσης μαλακών φακών 

επαφής.  

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις διάθλασης, τοπογραφίας κερατοειδούς, 

εκτροπών του οφθαλμού και πάχους κεντρικού κερατοειδούς σε 9 χρήστες μαλακών 

φακών επαφής (18 πειραματικούς οφθαλμούς), αμέσως μετά την αφαίρεση των 

φακών (1η ημέρα) και σε διαστήματα 2, 4, 8, 11 και 15 ημερών μετά την αφαίρεση. Οι 

ίδιες μετρήσεις και στα ίδια χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν  και σε 9 μη 

χρήστες φακών επαφής (18 μάρτυρες). 

Βρέθηκε μεταβολή μόνο της παχυμετρίας του κερατοειδή και των εκτροπών 

υψηλής τάξης με το χρόνο στους πειραματικούς οφθαλμούς σε σχέση με τους 

μάρτυρες (p < 0.05). Το πάχος του κερατοειδή σταθεροποιήθηκε μεταξύ 4ης  και 8ης   

ημέρας από την αφαίρεση των φακών επαφής. Βρέθηκε διαφορά στη μέση 

καμπυλότητα του κερατοειδή ανάμεσα στις δύο ομάδες εξεταζόμενων (p < 0.05).  
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Θα μπορούσε να προταθεί αφαίρεση των μαλακών φακών επαφής κατά μέσο 

όρο 8 ημέρες πριν τη διαθλαστική επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα μετρήσεων και έλεγχο περισσότερων παραμέτρων που 

αφορούν το είδος του φακού επαφής και το ιστορικό του εξεταζόμενου.  
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SUMMARY 

History of contact lens wear is frequent in refractive surgery candidates. 

Patients may have been wearing lenses for many years. It has been reported 

that contact lens wear can temporarily distort corneal surface shape and 

physiology. There is supporting evidence for permanent contact lens – induced 

changes in corneal topography, transient changes in the refractive error, and 

transient corneal edema (leading to increased corneal thickness). Moreover, 

there have been reports of permanent decrease in corneal pachymetry possibly 

due to the long-term hypoxia, leading to keratocyte loss and suppression of the 

collagen production function.  

Prior refractive surgery, it is important to discontinue lens wear and allow 

the cornea to reach a stable state in order to exclude transient changes from 

the preoperative measurements.  

The purpose of the study is to evaluate the transient changes in corneal 

geometry following the discontinuation of soft contact lens wear.  

 Eighteen normal eyes and eighteen eyes that used soft contact lenses as 

primary means for refractive error correction were enrolled in this study. 

Refractive error, corneal topography, monochromatic aberrations and central 

corneal thickness measurements were performed immediately after 

discontinuation (day 1) and at each visit on days 2, 4, 8, 11 and 15. 

We found changes in the pachymetry of the cornea and in the high order 

aberrations over time between the two groups (p < 0.05). Corneal thickness 

was stabilized between the 4th and the 8th day after discontinuation. The dioptric 

range for the two main keratometric axes in the contact lens wearers group was 

slightly lower than in the noncontact lens wearers group (p < 0.05).  

It is suggested that a time interval of approximately 8 days is required for 

cornea in order to reach a stable condition following contact lens wear 

discontinuation. In refractive surgery candidates, preoperative measurements -
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and specifically refraction and pachymetry- should be performed after this time 

interval. Future studies enrolling more subjects, and associating the transient 

changes with different soft contact lens types and materials could provide could 

provide more reliable results on the temporal characteristics of these transient 

changes and moreover provide insight into the physiological mechanisms 

involved.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πριν την εφαρμογή διαθλαστικής χειρουργικής σε έναν ασθενή, χρειάζεται να 

ληφθούν υπ’ όψιν κάποιες παράμετροι οι οποίες θα οδηγήσουν στη σωστή 

απόφαση για το ποια μέθοδος διαθλαστικής χειρουργικής θα χρησιμοποιηθεί. Εκτός 

από την ηλικία, τη γενική κατάσταση του οφθαλμού και την ποσότητα δακρύων, 

χρειάζεται να μετρηθούν με ακρίβεια : 

 

o Η διάμετρος της κόρης σε σκοτοπικές συνθήκες 

o Το διαθλαστικό σφάλμα 

o Το πάχος του κερατοειδή 

o Η καμπυλότητα του κερατοειδή 

o Οι εκτροπές του οφθαλμού 

 

Ένα μικρό σχετικά διαθλαστικό σφάλμα με ικανοποιητική ποσότητα δακρύων 

θα οδηγήσει πιθανότατα σε απόφαση για εφαρμογή επιφανειακής φωτοδιαθλαστικής 

κερατεκτομής (PRK), ενώ ένα μεγάλο σχετικά διαθλαστικό σφάλμα σε οφθαλμό με  

πολύ λεπτό κερατοειδή ίσως καθιστά απαγορευτική την πλήρη διόρθωση με 

κερατεκτομή και οδηγεί σε απόφαση για εφαρμογή ενδοφακού. Γίνεται κατανοητό 

από τα παραπάνω ότι οι μετρήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια αλλά 

και σταθερότητα, γιατί η μεταβολή  κάποιας από τις παραπάνω παραμέτρους ίσως 

οδηγήσει σε μη επιθυμητό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση.  

Πολλοί υποψήφιοι για διαθλαστική χειρουργική, είναι χρήστες μαλακών, 

ημίσκληρων ή σκληρών φ.ε..  

Έχει αναφερθεί ότι οι φακοί επαφής παρεμβαίνουν στη φυσιολογία του 

κερατοειδή με μια σειρά τρόπους11,15,22,27,30,33. Συγκεκριμένα, αναφέρονται μεταβολές 

στο πάχος του κερατοειδή από χρήση ακόμη και μαλακών φακών επαφής, 

μεταβολές στο διαθλαστικό σφάλμα ή στη μέση καμπυλότητα του κερατοειδή. 
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μέσω της εφαρμογής μιας σειράς 

μετρήσεων σε χρήστες μαλακών φακών επαφής, να ελέγξουμε τις οπτικές 

παραμέτρους του κερατοειδή μετά από τη διακοπή της χρήσης των μαλακών φακών 

επαφής στο κατά πόσο αυτές μεταβάλλονται και ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί 

χρόνοι αποκατάστασής τους.   
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ                     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

 

1.1. Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού1,2 

 

Για τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης, είναι απαραίτητη η δημιουργία 

ευκρινούς ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα μέσω του οπτικού συστήματος του 

οφθαλμού (Σχήμα 1). 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 : σχηματική απεικόνιση του οπτικού συστήματος του οφθαλμού 

 

Όταν οι φωτεινές ακτίνες προσπίπτουν στο μάτι το πρώτο διαθλαστικό μέσο 

που συναντούν είναι ο κερατοειδής. Αυτός προκαλεί την πρώτη και πιο ισχυρή 

διάθλαση του φωτός. Η πρόσθια επιφάνειά του έχει σχήμα επιμήκους ελλειψοειδούς, 

ενώ η οπίσθια είναι σχεδόν σφαιρική. Το πάχος του είναι κατά προσέγγιση 550 μm 

και ο δείκτης διάθλασής του 1.376. Στη συνέχεια οι ακτίνες περνάνε από τον 

πρόσθιο θάλαμο αξονικού μήκους περίπου 3mm όπου υπάρχει το υδατοειδές υγρό 

(n = 1.336). Εκεί βρίσκεται η ίριδα η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που 

φτάνει στον αμφιβληστροειδή αυξομειώνοντας το άνοιγμα της κόρης, αποτελώντας 
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έτσι το διάφραγμα του οπτικού συστήματος. Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο 

κρυσταλλοειδής φακός ο οποίος είναι διαφανής και ελαστικός με δυνατότητα 

αλλαγής του σχήματός του και συνεπώς της εστιακής απόστασης του συστήματος 

απαραίτητη για τη μετάβαση από την κοντινή στη μακρινή παρατήρηση (λειτουργία 

της προσαρμογής). Ο δ.δ. (n = 1.41) και το σχήμα του φακού είναι τέτοια ώστε να 

αντισταθμίζεται σε κάποιο βαθμό η σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από την 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή. Αφού οι ακτίνες συγκεντρωθούν πίσω από το 

φακό, περνούν το υαλώδες σώμα το οποίο καλύπτει περίπου τα 2/3 του όγκου του 

οφθαλμού διατηρώντας την πορεία τους αφού το υαλώδες σώμα (n = 1.337) έχει 

περίπου τον ίδιο δ.δ. με το φακό. Τελικά οι ακτίνες φτάνουν στον αμφιβληστροειδή 
ο οποίος έχει σχήμα κατά προσέγγιση σφαιρικό με ακτίνα καμπυλότητας 12mm, 

ερεθίζοντας τους φωτοϋποδοχείς και μέσα από φωτοχημικές διεργασίες και 

βιοηλεκτρικές μεταβολές δημιουργούνται νευρικά ερεθίσματα που μεταφέρονται από 

το οπτικό νεύρο μέσω της οπτικής οδού στον εγκέφαλο. Στο οπίσθιο τμήμα του 

εγκεφάλου, στον ινιακό λοβό τα σήματα αυτά «αποκωδικοποιούνται» και έτσι 

ολοκληρώνεται η όλη λειτουργία της όρασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2 : Τα μέρη του ανθρώπινου οφθαλμού 
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Η εξώτατη διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού είναι ουσιαστικά η δακρυϊκή 
στοιβάδα η οποία μέσω της επιφανειακής τάσης αποκτά λείο σχήμα που είναι 

απαραίτητο για διάθλαση του φωτός χωρίς σημαντική σκέδαση. 

Η βασική διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού είναι η πρόσθια 
επιφάνεια του κερατοειδή , λόγω της μεγάλης διαφοράς του δ.δ. του (1.376) σε 

σχέση με αυτόν του αέρα (1). Η διαφάνειά του οφείλεται στην ενιαία απόσταση και 

την ειδική διάταξη μεταξύ των ινών  κολλαγόνου του κερατοειδικού στρώματος.  

Σε εγκάρσια τομή ο κερατοειδής αποτελείται από 5 στοιβάδες που από έξω 

προς τα μέσα είναι (σχήμα 3) : 

Το επιθήλιο του κερατοειδή που αποτελείται από 5 – 7 στρώσεις επιθηλιακών 

κυττάρων, τα οποία στην επιφάνεια είναι πεπλατυσμένα , ενώ τα βαθύτερα είναι 

κυλινδρικά. Τα επιθηλιακά κύτταρα αναγεννώνται κάθε 7 περίπου ημέρες και ο 

πολλαπλασιασμός τους πραγματοποιείται στο σκληροκερατοειδές όριο όπου 

βρίσκονται τα αρχέγονα κύτταρα (STEM cells). Κάτω από το επιθήλιο βρίσκεται η 
μεμβράνη του Bowman , ενώ μεταξύ τους υπάρχει η βασική μεμβράνη. Η 

μεμβράνη του Bowman δεν περιέχει κύτταρα , αποτελείται από διαπλεκόμενες ίνες 

κολλαγόνου και θεωρείται ότι προσδίδει μηχανική σταθερότητα στον κερατοειδή. Στη 

συνέχεια συναντάμε το στρώμα το οποίο αποτελεί το 90 % του κερατοειδή. 

Αποτελείται από ίνες κολλαγόνου διατεταγμένες παράλληλα σε επίπεδα που το 

καθένα έχει διαφορετική κατεύθυνση. Με τις ίνες αυτές, που είναι σε επίπεδο κάθετο 

στον οπτικό άξονα, επιτυγχάνεται η μηχανική ισοτροπία και παράλληλα 

εξασφαλίζεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ των δομικών στοιχείων του στρώματος 

είναι πολύ μικρότερη από το μήκος κύματος του ορατού φωτός ώστε να μην 

εμποδίζεται η διάδοσή του. Μεταξύ των ινών κολλαγόνου υπάρχει η εξωκυττάρια 

ουσία η οποία κυρίως αποτελείται από γλυκοσαμινογλυκάνες στις οποίες δεσμεύεται 

νερό μέσω δεσμών υδρογόνου. Το στρώμα έχει συνολικά περίπου 80% 

περιεκτικότητα σε νερό και σ’ αυτό βρίσκονται διάσπαρτα κερατοκύτταρα. Όταν 

απαιτείται αλλαγή της διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού στο στρώμα 
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πραγματοποιούνται γεωμετρικές αλλαγές. Κάτω από το στρώμα βρίσκεται η 
Δεσκεμέτειος μεμβράνη η οποία είναι η βασική μεμβράνη του ενδοθηλίου του 

κερατοειδή. Τέλος το ενδοθήλιο αποτελείται από ένα μόνο στρώμα εξαγωνικών 

κυττάρων τα οποία δεν αναγεννώνται και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 

της διαύγειας του κερατοειδή αντλώντας νερό απ’ αυτόν προς τον πρόσθιο θάλαμο 

εξασφαλίζοντας έτσι την πυκνή διάταξη των ινών κολλαγόνου του στρώματος όπως 

αναφέρθηκε. Αν δεν ασκείται αυτή η λειτουργία, αυξάνεται η μέση απόσταση των 

ινών (οίδημα), με αποτέλεσμα τη σκέδαση και την απώλεια διαύγειας. Παράλληλα το 

ενδοθήλιο εξασφαλίζει τη φυσιολογική ενυδάτωση και το μεταβολισμό του 

κερατοειδή. 

Λόγω του γεγονότος ότι η εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδή είναι ασφαιρική, 

μειώνεται η σφαιρική εκτροπή που συνολικά εισάγει ο κερατοειδής, έτσι ώστε να 

μπορεί να αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από την αρνητική σφαιρική εκτροπή που 

εισάγει ο κρυσταλλοειδής φακός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3 : Τα μέρη του κερατοειδή 
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1.2.  Τοπογραφία κερατοειδή 

Από τα πιο εξελιγμένα όργανα τα οποία μπορούν να μας δώσουν πολλές 

πληροφορίες για τον κερατοειδή, είναι οι τοπογράφοι. Η βασική αρχή των 

συστημάτων αυτών για την ανάλυση της επιφάνειας του κερατοειδή είναι η προβολή 

φωτεινών ομόκεντρων κύκλων στον κερατοειδή, η λήψη της εικόνας με τη βοήθεια 

μιας ψηφιακής βιντεοκάμερας, η επεξεργασία και ανάλυση χιλιάδων σημείων της 

ψηφιακής εικόνας από έναν υπολογιστή με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων και η 

εμφάνιση στην οθόνη των δεδομένων με τη μορφή έγχρωμου τοπογραφικού χάρτη. 

Με την βοήθεια ενός τοπογράφου μπορούμε να πάρουμε σημαντικές 

πληροφορίες για τον κερατοειδή όπως: 

 την καμπυλότητα οποιουδήποτε σημείου του χάρτη σε D ή mm 

 δείκτες ομαλότητας και ασυμμετρίας του κερατοειδή 

 τον οπτικό άξονα, τη θέση της κόρης και το γεωμετρικό της κέντρο πάνω στο 

χάρτη 

 τους άξονες του αστιγματισμού και άλλα στοιχεία 

 

 

 

1.3. Ποιότητα αμφιβληστροειδικού ειδώλου 

Η ποιότητα του οπτικού συστήματος του οφθαλμού εξαρτάται από τον 

συνδυασμό οπτικών και νευρωνικών παραγόντων, με τις υποκειμενικές μετρήσεις να 

εξαρτώνται επίσης από ψυχολογικούς παράγοντες. 

 

Οπτικοί παράγοντες: 

o διαθλαστικά σφάλματα 

o οφθαλμικές εκτροπές 
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o περίθλαση  

o σκέδαση 

 

Νευρωνικοί παράγοντες: 

o μέγεθος και χωρική κατανομή αμφιβληστροειδικών κυττάρων 

o επεξεργασία από τον αμφιβληστροειδή στον οπτικό φλοιό  

o ανώτερη επεξεργασία  

 

Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τα διαθλαστικά σφάλματα και τις οφθαλμικές 

εκτροπές, ως άμεσα συσχετιζόμενα με την παρούσα εργασία. 

 

 

Α. Διαθλαστικά σφάλματα 

Η φυσιολογική κατάσταση του οφθαλμού, κατά την οποία (χωρίς προσαρμογή) 

παράλληλες ακτίνες φωτός σχηματίζουν τέλειο είδωλο επάνω στον 

αμφιβληστροειδή, ονομάζεται εμμετρωπία. Η κατάσταση αυτή είναι λιγότερο συχνή 

από την οποιαδήποτε παρουσία διαθλαστικού προβλήματος, κατάσταση που σε 

αντίθεση καλείται αμετρωπία.  

Διακρίνουμε: 

 Την υπερμετρωπία (σχήμα 4), κατά την οποία η οπίσθια κύρια εστία του 

διαθλαστικού συστήματος του οφθαλμού εντοπίζεται πίσω από τον 

αμφιβληστροειδή. Αυτό σημαίνει ότι η διαθλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήματος 

του βολβού είναι μικρότερη από όση θα έπρεπε για το αξονικό μήκος του. Μπορεί να 

οφείλεται στο ότι ο οφθαλμός είναι μικρότερος του φυσιολογικού (αξονική 

υπερμετρωπία), στο ότι η κυρτότητα οποιασδήποτε διαθλαστικής επιφάνειας του 
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οφθαλμού είναι μικρότερη του φυσιολογικού (διαθλαστική υπερμετρωπία), ή και στο 

συνδυασμό των δύο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 : Υπερμετρωπία 

 

 

 

 Τη μυωπία (σχημα 5), κατά την οποία η κύρια εστία εντοπίζεται μπροστά 

από τον αμφιβληστροειδή. Ο μυωπικός οφθαλμός δηλαδή είναι περισσότερο 

επιμήκης για τη διαθλαστική ισχύ που έχει. Μπορεί να οφείλεται σε αύξηση του 

προσθιοπίσθιου άξονα του οφθαλμού (αξονική μυωπία), σε αύξηση της 

διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού, λόγω αύξησης της κυρτότητας οποιασδήποτε 

από τις διαθλαστικές του επιφάνειες (διαθλαστική μυωπία), ή σε συνδυασμό των 

δύο. 
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Σχήμα 5 : Μυωπία 

 

 Τον αστιγματισμό (σχήμα 6), κατά τον οποίο παράλληλες ακτίνες δεν 

διαθλώνται εξίσου σε όλους τους μεσημβρινούς. Οφείλεται είτε σε ανωμαλίες της 

κυρτότητας κάποιας διαθλαστικής επιφάνειας του οπτικού συστήματος του 

οφθαλμού (κατά κύριο λόγο του κερατοειδή), είτε στην έκκεντρη τοποθέτησή της, είτε  

σε ανωμαλίες του δείκτη διάθλασης, ή και σε συνδυασμό των παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6 : Αστιγματισμός 
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 Την ανισομετρωπία, κατά την οποία η διαθλαστική ισχύς ανάμεσα στα δύο 

μάτια διαφέρει σημαντικά (άνω των 2.00D). 

 

 Την πρεσβυωπία, η οποία αντιπροσωπεύει την απώλεια της ικανότητας 

προσαρμογής του οφθαλμού με την ηλικία. Η πρεσβυωπία δεν είναι διαθλαστική 

ανωμαλία αλλά συχνά αναφέρεται ως τέτοια λόγω του γεγονότος ότι αντισταθμίζεται 

με τη χρήση γυαλιών για την υποβοήθηση της κοντινής όρασης.   

 

Β. Οφθαλμικές εκτροπές 

 

Χωρίζονται σε χρωματικές και μονοχρωματικές εκτροπές 

 

 Χρωματικές εκτροπές 

 Προκύπτουν από την ανάλυση του λευκού φωτός στα συστατικά του χρώματα. 

Όταν στον οφθαλμό εισέλθει παράλληλη δέσμη ακτινών λευκού φωτός, εξερχόμενες 

από τα διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού, η κάθε ακτίνα θα συγκλίνει σε ξεχωριστή 

εστία ανάλογα με το κάθε χρώμα. Περισσότερο διαθλάται το ιώδες και λιγότερο το 

ερυθρό και ενδιάμεσα τοποθετούνται οι εστίες των άλλων χρωμάτων. Οι χρωματικές 

εκτροπές διακρίνονται σε  αξονικές και εγκάρσιες. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7 : Χρωματική εκτροπή 
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 Μονοχρωματικές εκτροπές 

 

 Σφαιρική εκτροπή 

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ακτίνες διαθλώμενες σε διαφορετικά σημεία 

μια σφαιρικής επιφάνειας, τέμνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σημεία. Αν 

ακτίνες φωτός πέσουν σε όλη την επιφάνεια του σφαιρικού διαθλαστικού μέσου, 

μετά την έξοδό τους δεν εστιάζουν σε ένα σημείο αλλά δημιουργούν κηλίδα. Για 

παράδειγμα, η παρουσία θετικής σφαιρικής εκτροπής υποδηλώνει ότι οι ακτίνες που 

διαδίδονται από την περιφέρεια της κόρης υπόκεινται σε ισχυρότερη διάθλαση από 

τις κεντρικές (παραξονικές) ακτίνες. Όπως και στη χρωματική εκτροπή διακρίνουμε 

και εδώ την αξονική και την εγκάρσια σφαιρική εκτροπή. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8 : Σφαιρική εκτροπή 

 

 Αστιγματισμός 

Είναι ένα σφάλμα λεπτών ακτινών που προσπίπτουν πλάγια σε μια 

διαθλαστική επιφάνεια. Η διαθλώμενη δέσμη τότε σχηματίζει δύο χωριστές εστιακές 

γραμμές, χαρακτηριστικές του αστιγματισμού σε δύο κύριους μεσημβρινούς που 

καλούνται εφαπτομενικός και εγκάρσιος. Ανάμεσα στις δύο εστιακές γραμμές 

υπάρχει θέση, όπου το σύνολο των ακτινών σχηματίζει τη μικρότερη διατομή σε 

σχήμα κύκλου και ονομάζεται κύκλος ελάχιστης σύγχυσης. 
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Σχήμα 9 : Αστιγματισμός 

 

 Κόμα 

Όταν δέσμη φωτός πέφτει σε ένα φακό παράλληλα με ένα δευτερεύοντα άξονά 

του, οι διαφορετικές ζώνες του φακού δίνουν και διαφορετικές εστίες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το είδωλο σημειακού αντικειμένου στη δεύτερη δευτερεύουσα εστία να 

μην είναι ένα σημείο αλλά κηλίδα ιδιόμορφου σχήματος και άνισης φωτεινότητας. 

Έτσι το είδωλο παρουσιάζεται συγκεχυμένο. Το σφάλμα αυτό ονομάζεται κόμα ή 

σφάλμα ασυμμετρίας. Η φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη στην κορυφή και μειώνεται η 

έντασή της προς τα κάτω. 
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Σχήμα 10 : Κόμα 

 

 Παραμόρφωση 

Πρόκειται για μια απόκλιση που εμφανίζεται από πηγές μη σημειακές και 

οφείλεται στο ότι η γραμμική μεγέθυνση ενός φακού (ή ενός συστήματος), δεν είναι 

ομοιόμορφη σε όλη την έκταση της επιφάνειάς του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σχήμα 11 : Παραμόρφωση 
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1.4. Εκτροπομετρία    

Ο πιο κοινός τρόπος για την αναπαράσταση των εκτροπών ενός οπτικού 

συστήματος είναι με τη μορφή των εκτροπών μετώπου κύματος (wave aberrations). 

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 εκτροπών.5,6 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 12 : 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 al5 -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 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. (σχήμα 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13 :Τα πολυώνυμα Zernike και οι συνήθεις εκτροπές με τις οποίες συνδέονται  

 

Σήμερα είναι εφικτός ο ακριβής και γρήγορος υπολογισμός των εκτροπών του 

οφθαλμού από αξιόπιστα όργανα (αισθητήρες ανάλυσης μετώπου κύματος). Με τη 

χρήση των εκτροπόμετρων επιτυγχάνεται η καταγραφή της κλίσης του μετώπου 
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κύματος για κάθε σημείο και στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός υπολογιστικού 

συστήματος καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των συνολικών εκτροπών του 

οφθαλμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

 

Οι φ.ε. όπως είναι γνωστό, αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο σε διάδοση 

και εφαρμογή μέσο για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών. 

Σ’ όλο τον κόσμο, ίσως οι άνθρωποι που φέρουν φ.ε. να υπερβαίνουν τα 70 

εκατομμύρια7. 

Από τα είδη των φ.ε., το 85% περίπου αποτελούν οι μαλακοί φ.ε., το 8% οι 

φακοί μιας χρήσης, το 14% οι αεροδιαπερατοί, ενώ οι ημίσκληροι και οι σκληροί 

μόνο το 1%. 

Οι φ.ε. προσφέρουν εξαίρετη διόρθωση και όραση, μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, 

ενώ ταυτόχρονα μειώνουν οπτικά προβλήματα των κρυστάλλων. Παρέχουν 

ασφάλεια, ακολουθούν την κίνηση των ματιών και σαφώς έχουν πλεονεκτήματα, 

χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν έχουν και μειονεκτήματα ή δεν δημιουργούν 

προβλήματα, με κυριότερο τις μολύνσεις, γι’ αυτό και απαιτούν καθημερινή και 

σχολαστική φροντίδα. 

 

2.1. Είδη φακών επαφής8,9 

1. Κλασικής κατασκευής φ.ε. : 

Α) Μαλακοί φ.ε. 

Οι μαλακοί διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

-τους λεπτούς υδρόφιλους φακούς 

-τους φακούς μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό 

-τους λεπτούς μέσης περιεκτικότητας σε νερό. 
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α) Οι λεπτοί υδρόφιλοι φακοί είναι κατασκευασμένοι από ΗΕΜΑ ή πολυμερείς 

ενώσεις του. Η περιεκτικότητά τους σε νερό είναι 38-43%. Έχουν κεντρικό πάχος 

κάτω από 0,10 χιλ. και χρησιμοποιούνται ως φακοί καθημερινής χρήσης. 

 

β) Οι φακοί μεγάλης περιεκτικότητας σε νερό προκύπτουν από ενώσεις του 

ΗΕΜΑ με άλλες πολυμερείς ουσίες. Η περιεκτικότητά τους σε νερό είναι 70-85 % , 

έχουν κεντρικό πάχος σχετικά μεγάλο, ενώ χρησιμοποιούνται ως φακοί συνεχούς 

χρήσης (αρκετά εύθραυστοι). 

 

γ) Οι φακοί μέσης περιεκτικότητας σε νερό αποτελούνται από το ίδιο υλικό με 

τους προηγούμενους. Η  υδροφιλία τους είναι 55-58%, ενώ χρησιμοποιούνται ως 

φακοί συνεχούς  παρατεταμένης χρήσεως (όχι τόσο εύθραυστοι). 

 

Οι μαλακοί, είναι φακοί οι οποίοι αλλάζουν εύκολα σχήμα και υφίστανται 

παραμόρφωση με τους χειρισμούς. Επανακτούν το αρχικό τους σχήμα χωρίς να 

υποστούν βλάβη μόλις πάψει να ενεργεί πάνω τους η δύναμη που προκάλεσε την 

παραμόρφωσή τους.  

Από άποψη υλικού κατασκευής διακρίνονται σε φακούς από υδρογέλες και 

φακούς από σιλικόνη. 

 

α) Φακοί από υδρογέλες (υδρόφιλοι φακοί επαφής): Οι υδρογέλες είναι  

υδρόφιλες πολυμερείς χημικές ενώσεις οι οποίες με την προσρόφηση ύδατος 

σχηματίζουν μαλακές και ελαστικές ουσίες. Αυτές που χρησιμοποιούνται 

,παρασκευάζονται από τον πολυμερισμό  μονομερών ενώσεων και διακρίνονται σε:  

-παράγωγα πολυμερισμού του ΗΕΜΑ. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η 

πλειονότητα των υδρόφιλων φακών. 
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-παράγωγα πολυμερισμού του ΗΕΜΑ με άλλες ενώσεις, οι οποίες αυξάνουν 

την υδροφιλία 

-παράγωγα πολυμερισμού μονομερών ενώσεων διαφόρων του ΗΕΜΑ. 

 

Από τεχνικής κατασκευής οι υδρόφιλοι διακρίνονται σε:  

- κατασκευαζόμενοι με τη μέθοδο της φυγοκεντρήσεως 

 -κατασκευαζόμενοι στον τόρνο 

-κατασκευαζόμενοι με έκχυση σε “καλούπι”. 

 

β) Φακοί από σιλικόνη: Είναι υλικό συμβατό  με τους ανθρώπινους ιστούς. 

Έχει το πλεονέκτημα να εμφανίζει μεγάλη διαπερατότητα, αλλά και το μειονέκτημα 

να είναι υδρόφοβο υλικό. 

Επιπλέον έχει το μειονέκτημα της προσρόφησης και αποδέσμευσης διαφόρων  

λιποδιαλυτών ουσιών ή επιθεμάτων που μπορούν να δράσουν βλαπτικά στο μάτι. 

Για την εξουδετέρωση της υδροφοβίας οι φακοί καλύπτονται με την υδρόφιλη 

πολυμερή ένωση P.V.P.  

 

 Φυσικοχημικές ιδιότητες υδρόφιλων φ.ε.                   

α) Πορώδης σύσταση 

Η μάζα των υδρόφιλων φακών αποτελείται από λεπτότατους πόρους. Όταν ο 

φακός βρίσκεται σε ενυδατωμένη κατάσταση το μέγεθος των πόρων αυτών είναι 

τόσο μικρό, ώστε η διέλευση μέσα απ’ αυτούς πρωτεϊνών, βακτηριδίων, ιών και 

σπόρων μυκήτων να είναι αδύνατη. 

β) Διαπερατότητα από το οξυγόνο. 

Οι υδρόφιλοι φακοί είναι διαπερατοί από το οξυγόνο. Η διέλευσή τους μέσα 

από τη μάζα του φακού γίνεται με διάλυση και διάχυση, δηλαδή λαμβάνει χώρα από 
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τη πλευρά της υψηλής προς την πλευρά της χαμηλής πιέσεως Ο2. Η διαπερατότητα 

αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της περιεκτικότητας του  φακού σε νερό και 

λιγότερο με τη μείωση του πάχους αυτού. 

Πρέπει  να σημειώσουμε ότι όταν είναι ανοιχτά τα βλέφαρα έχουμε μια 

ικανοποιητική οξυγόνωση του κερατοειδή με το φ.ε. και την κίνησή του. Όταν όμως 

κλείσουν για πολύ τα βλέφαρα όπως κατά τον ύπνο με το φ.ε. έχουμε σχετική 

υποξία. 

γ) Περιεκτικότητα σε νερό. 

Οι υδρόφιλοι φακοί είναι διαπερατοί από το νερό. Η διαπερατότητα αυξάνει με 

την αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό. Η ποσότητά του παίζει σπουδαίο ρόλο στη 

δίοδο διαμέσου της μάζας του φακού του Ο2 και άλλων υδροδιαλυτών μορίων και 

ιόντων. 

δ) Δείκτης διάθλασης. 

Εξαρτάται από το είδος της υδρογέλης και από την περιεκτικότητα του φακού 

σε νερό. Ο φακός στην απόλυτα ενυδατωμένη κατάσταση διατηρεί το δείκτη 

διάθλασης σε σταθερό σχετικά επίπεδο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο 

φακός, ενώ είναι στο μάτι παρουσιάζει μεταβολές του δείκτη διάθλασης.  

Αυτό οφείλεται  στα εξής: 

-μεταβολές της θερμοκρασίας από την έκθεση της πρόσθιας επιφάνειας του 

φακού στον ατμοσφαιρικό αέρα. 

-εξάτμιση νερού από τον φακό. 

-αδυναμία των δακρύων να δημιουργήσουν συνθήκες πλήρους εβαπτίσεως 

του φακού σε φυσιολογικό ορό. 

ε) Επίδραση της πυκνότητας των διαλυμάτων και του ΡΗ. 

Οι υδρόφιλοι φακοί για να μην επηρεάζονται ως προς τις διαστάσεις τους, 

πρέπει να είναι φυσιολογικά εμβαπτισμένοι σε διάλυμα NaCl με 0,9% πυκνότητα 
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που αντιστοιχεί σ’ αυτή των δακρύων. Επίσης έχει βρεθεί ότι το ΡΗ ενός διαλύματος 

μπορεί να επηρεάζει τη διάμετρο και  το δείκτη διαθλάσεως του φακού. 

στ) Απορρόφηση και αποδέσμευση χημικών ουσιών. 

Οι φακοί αυτοί σε εμβάπτισή τους μέσα σε διάλυμα που περιέχει ουσίες μικρού 

μοριακού βάρους και ιόντα, απορροφούν  ορισμένες από αυτές. 

Αυτό το γεγονός είναι επιζήμιο για το μάτι αν οι ουσίες είναι τοξικές και χρήσιμο 

αν αυτές είναι θεραπευτικές. 

 

Β) Σκληροί αεροδιαπερατοί φ.ε. 

Οι σκληροί αεροδιαπερατοί είναι οι λεγόμενοι ημίσκληροι (RGB, 
RigidGasPermeable). Εμφανίστηκαν γύρω στο 1977 όπου αντικατέστησαν τους 

σκληρούς από ΡΜΜΑ. 

Οι νέοι φακοί εμφανίζουν διαπερατότητα στο οξυγόνο σε αντίθεση με τους 

πρώτους που είχαν σχεδόν μηδενική διαπερατότητα. 

Ακόμα και αυτοί όμως  παρουσιάζουν προβλήματα όπως κακή διαβροχή, 

αυξημένες εναποθέσεις, δεν διαθέτουν μεγάλη ανθεκτικότητα, κοστίζουν και 

διορθώνουν λίγο αστιγματισμό. 

 Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τα υλικά κατασκευής τους: 

α) Φ.ε. από CAB, χρησιμοποιήθηκε για τους πρώτους φακούς. Το υλικό είναι 

σκληρό ενώ η πρόσληψη σε νερό και η διαπερατότητα σε οξυγόνο μικρή. Δεν 

προσελκύουν πρωτεΐνες και δεν σπάζουν εύκολα. 

Παρουσιάζουν ευαισθησία στην τριβή, προκαλούν εύκολα χαραγές, γραμμές, 

καθηλώνοντας λιπίδια από τα δάκρυα και ενίοτε “κολλούν” στον κερατοειδή.    

β) Φ.ε. από σιλοξάνες (σιλικόνη και μεθακρυλικό). 

Το ακρυλικό προσδίδει ακαμψία, ενώ η σιλικόνη διαπερατότητα σε οξυγόνο. Οι 

φακοί αυτοί παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα: μεγάλη ποικιλία σχεδιασμού και 

υλικού, υψηλό Dk, σταθερότητα υλικού, καλή οπτική απόδοση, αντοχή. 
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Παρόλα αυτά εμφανίζουν σχετική ευθραυστότητα καθώς επίσης παρουσιάζουν 

πρόσληψη πρωτεϊνών και βλέννας από τα δάκρυα.          

γ) Φ.ε. από πολυμερή βασιζόμενα στο φθόριο. 

Αυτή είναι η νεότερη κατηγορία υλικών που έχει ως βάση το φθόριο που 

αυξάνει τη διαπερατότητα σε οξυγόνο και παράλληλα αυξάνει την αντίσταση στις 

εναποθέσεις πάνω στις επιφάνειες των φ.ε. Έτσι παρέχουν την δυνατότητα 

παρατεταμένης συνεχούς χρήσης και περιορίζουν την εκδήλωση επιπεφυκίτιδων. 

Εμφανίζουν όμως υψηλό κόστος, προσκόλληση ενίοτε στον κερατοειδή, ενώ με 

το πέρασμα του χρόνου γίνονται πιο σφικτοί. 

δ) Από σιλικόνη. Είναι υλικό εύκαμπτο, μαλακό, ανθεκτικό και συμβατό με 

τους ανθρώπινους ιστούς. 

Η διαπερατότητά του είναι μεγάλη. Δίνει τη δυνατότητα συνεχούς χρήσης και 

σε πάσχοντες από δυστροφία του Fuchs, μετά από κερατοπλαστική κ.ά. 

 

2.  Ειδικής κατασκευής φακοί επαφής: 

α) Ασφαιρικοί φακοί. 

 Η οπίσθια επιφάνειά τους είναι ελλειπτική. Είναι σκληροί, μαλακοί ή και 

συνδυασμοί αυτών. 

Προσφέρουν καλύτερη ανανέωση της δακρυϊκής στιβάδας και καλύτερη 

οξυγόνωση  κερατοειδή. Επιπλέον δεν πιέζεται από την περιφέρεια του φακού και 

δεν προκαλείται νεοαγγείωση. 

β) Τορικοί  

Υδρόφιλοι για την διόρθωση του αστιγματισμού. 

γ) Διπλοεστιακοί.  

Και σ’ αυτούς τους φακούς έχουμε μαλακούς και ημίσκληρους.  
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Βασικά η σωστή εφαρμογή τους απαιτεί τη μη περιστροφή του φακού. Ενίοτε 

παρουσιάζουν προβλήματα όπως πήδημα εικόνας, σφικτή ή χαλαρή εφαρμογή, 

μεταβολή με την κίνηση των βλεφάρων. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, όπως 

ταυτόχρονης όρασης, εναλλασσόμενης όρασης, δακτυλιοειδής, με πρίσμα κ.λπ.. 

δ) Πολυεστιακοί. 

Με διαφορετικές εστίες για κάθε απόσταση όρασης οι οποίες τοποθετούνται 

διαδοχικά από το κέντρο του φακού (εστία για όραση σε μακρινή απόσταση) προς 

την  περιφέρειά του (εστία για όραση σε κοντινή απόσταση) ή, σε κάποιους φακούς,  

αντίστροφα (κέντρο – κοντινή απόσταση, περιφέρεια – μακρινή απόσταση).  

δ) Εδικής κατασκευής για κερατόκωνο.  

Υπάρχουν οι σκληροί, οι μαλακοί και ο συνδυασμός τους. 

Οι σκληροί συνήθως είναι μικροί κερατικοί με πρόβλημα τη μεγάλη  κόρη των 

νέων ατόμων. 

Ο συνδυασμός γίνεται με την εφαρμογή ενός σκληρού πάνω από το μαλακό. 

Στην περιφέρεια είναι μαλακός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση 

ανώμαλου αστιγματισμού. Διευκολύνει ιδιαίτερα άτομα που δεν ανέχονται τους 

σκληρούς. 

ε) Φακοί επαφής συνεχούς χρήσης.  

Είναι φακοί οι οποίοι δεν αφαιρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (από  1 

εβδομάδα-1 μήνα). Η αφαίρεσή τους εξαρτάται από την τάση για εναπόθεση 

ιζημάτων  στους φακούς. Παρουσιάζουν συγκεκριμένες επιδράσεις στο μάτι:  

 

• Μεταβολή στον μεταβολισμό του κερατοειδή. 

• Βραδύτερη ανάπλαση του επιθηλίου. 

• Αδρανοποίηση πρωτεολυτικών ενζύμων. 

• Ενεργοποίηση λυσοζύμης.  
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• Μείωση αντίστασης επιθηλίου. 

Και αυτά λόγω της υποξίας, της πίεσης του φακού, της ύπαρξης μη 

φυσιολογικής πιέσεως αερίων. 

στ) Φακοί μιας χρήσης ή συχνής αντικατάστασης. 

 Οι φακοί αυτοί περιέχουν  την δυνατότητα αντικατάστασής τους στις 7, 15, 30 

ημέρες ανάλογα τον τύπο. Επίσης κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν  με 

μεγαλύτερη ασφάλεια τις ανάγκες των ασθενών για παρατεταμένη χρήση. Παρόλα 

αυτά στην πράξη αποδείχτηκε ότι και με αυτούς τους φακούς η χρήση κατά τη 

διάρκεια του ύπνου αποτελεί μια επικίνδυνη συνήθεια. 

Τα θετικά στοιχεία αυτών των φακών είναι ότι εμφανίζουν σπανίως 

εναποθέσεις, υπάρχει μειωμένος κίνδυνος για αλλεργίες και μολύνσεις καθώς και για 

εμφάνιση γιγαντιαίας θυλακώδους επιπεφυκίτιδας. 

Θεωρούνται πιο ασφαλείς για παρατεταμένη χρήση από τους συμβατικούς 

φακούς παρατεταμένης χρήσης. 

Επιπλέον είναι εύκολοι στην εφαρμογή και στον καθαρισμό, ενώ είναι ιδανικοί 

για νεαρά και δραστήρια άτομα. 

Ταυτόχρονα παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, όπως μεγάλο κόστος σε ετήσια 

βάση, ιδιαίτερα λεπτοί, άρα και προβληματικοί στον χειρισμό τους και  συχνά 

παρουσιάζουν μικροελαττώματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάποια 

δυσανεξία στον ασθενή. 

ζ) Έγχρωμοι φ.ε. 

Οι φακοί αυτοί κυκλοφορούν σε διάφορες αποχρώσεις. Το χρώμα είναι 

ανεξίτηλο, μη τοξικό και είναι ενσωματωμένο το υλικό του φακού επαφής. 

Χρησιμεύουν και για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών. 

Όπως και με όλους τους φακούς απαιτείται να τηρούνται όλες οι φροντίδες. 
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Επίσης οι χρωματιστοί αποτελούν ιδανικό μέσο αντιμετώπισης οφθαλμικών 

παθήσεων όπως της ανιριδίας ή του αλφισμού, εμφανών αλλοιώσεων του 

κερατοειδή ή άλλων βλαβών που μπορούν με ένα τέτοιο φακό να καλυφθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14 : Έγχρωμοι φακοί επαφής με διάφορα σχέδια 

 

 

2.2. Οξυγόνωση κερατοειδή και φακοί επαφής 

1. Πηγές και τρόποι οξυγόνωσης του κερατοειδή 

Το οξυγόνο από τον ατμοσφαιρικό αέρα  εύκολα διαλύεται στην προκεράτιο 

στιβάδα των δακρύων και διαχέεται - διέρχεται στον κερατοειδή με μια μερική πίεση 

περίπου 155 mmHg. Ένα μικρότερο ποσοστό οξυγόνου φθάνει στον κερατοειδή, 

ιδίως στο ενδοθήλιο, από το υδατοειδές υγρό με πίεση περίπου 40 mmΗg (όπως 

έχει αποδείξει από το 1981 ο Steven Klyc). Οξυγόνο όμως μπορεί να φθάσει κυρίως 

στην περιφέρεια του κερατοειδή και από το αγγειακό τριχοειδικό πλέγμα του ΣΚΟ 

(Σκληροκερατοειδούς ορίου). 
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Στην περίπτωση που έχουμε κλειστά τα βλέφαρα ένα μικρό μέρος οξυγόνου 

παρέχεται από το βλεφαρικό επιπεφυκότα, ιδίως από την ταρσική του μοίρα. (Σχήμα  

15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15 : Διακίνηση αερίων μέσα από τον κερατοειδή, με φακούς επαφής 

 

Η ελάχιστη πίεση οξυγόνου στον κερατοειδή που είναι απαραίτητη για να μην 

εκδηλωθεί κλινικά η υποξία και το οίδημα του κερατοειδή είναι 11-19 mm Hg δηλαδή 

περίπου 1,5-2,5% οξυγόνο). 

Έτσι λοιπόν η πίεση οξυγόνου κάτω από ένα φ.ε. πρέπει να είναι 11-19 mm Hg 

 

2. Οξυγόνωση του κερατοειδή με Φ.Ε. 

Για την καλή οξυγόνωση του   κερατοειδή παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, 

οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:  

1. Κινητικότητα φ.ε. 
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2. Εφαρμογή του φ.ε. 

3. Ελαστικότητα του φ.ε. που επηρεάζει το μηχανισμό της “αντλίας” κ.ά. 

4. Κίνηση βλεφάρων (φυσιολογικός βλεφαρισμός) 

5. Διείσδυση οξυγόνου (DK/L του φ.ε.), πάχος, ενυδάτωση φ.ε.. 

 

Σχετικά με τους παράγοντες αυτούς θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ικανότητα 

διείσδυσης του οξυγόνου εξαρτάται κυρίως: από το πάχος του φ.ε., την ενυδάτωση 

και προσδιορίζεται από το γνωστό συντελεστή DK/L. 

To DK/L εκφράζει τη διαπερατότητα στο οξυγόνο ενός φ.ε. προς το 
πάχος του. 

Το οίδημα του κερατοειδή εκδηλώνεται όταν αυτός δεν οξυγονώνεται καλά. Ο 

φ.ε. περιορίζει την οξυγόνωση του επιθηλίου, με αποτέλεσμα αυτός για να 

“επιβιώσει” μετατρέπει το μεταβολισμό του σε αναερόβιο, με συνέπεια περίσσεια 

γαλακτικού οξέος που στη συνέχεια διαχέεται στο στρώμα. 

Έτσι αυξάνεται η οσμωτική πίεση στο στρώμα οπότε αυτό προσροφά νερό 

από το υδατοειδές μέσω του ενδοθηλίου με αποτέλεσμα τελικά το οίδημα του 
στρώματος και αύξηση του πάχους  του κερατοειδή. 

Για να γίνει κλινικά ορατό το οίδημα του κερατοειδή και να προκαλέσει 

δυσχέρεια στην όραση πρέπει να υπερβεί το 5% του συνολικού πάχους. Πάνω από 

10% θεωρείται σοβαρά, ενώ πάνω από 15% καθίσταται ιδιαίτερα παθολογικό. 

Όταν το οίδημα υπερβεί το 55% τότε έχουμε την εικόνα της “ραβδωτής” 

κερατοειδοπάθειας όπου στο βάθος του κερατοειδή παρουσιάζονται λεπτές, 

γκριζόλευκες “γραμμώσεις” ή πτυχές που μοιάζουν με “νεύρα”. Όταν έχουμε φ.ε. 

παρατεταμένης χρήσης ίσως αναμένεται αυτό το μικρό βαθμό οιδήματος. 

 Ένα οίδημα, ακόμη και με την αφαίρεση του φ.ε., χρειάζεται περίπου μία 

εβδομάδα να υποχωρήσει. 
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Το οίδημα από τους  σκληρούς και αεροδιαπερατούς “ημίσκληρους”φ.ε. είναι 

πιο εντοπισμένο και πρόκειται βασικά για ενδοκυττάριο οίδημα των βασικών του 

επιθηλίου. 

Το προκαλούμενο απ’ τους μαλακούς φ.ε. οίδημα είναι πιο διάχυτο, 

εμφανίζεται αρχικά ως ραβδώσεις ή πτυχές της δεσκεμετείου και είναι κυρίως οίδημα  

του στρώματος και εξωκυτταρικό οίδημα του επιθηλίου. 

Το οίδημα αυτό μπορεί να το υποψιασθούμε όταν έχουμε απότομη μεταβολή 

διάθλασης σε φέροντες φ.ε. (ιδίως μαλακούς). 

Αντίθετα από το σκληρό φακό, ο μαλακός, υδρόφιλος φακός, αφήνει αρκετή 

ποσότητα οξυγόνου να περάσει μέσα από τη μάζα του.  

Η ποσότητα αυτή του οξυγόνου εξαρτάται: 

α) Από το βαθμό της υδροφιλίας και της ενυδατώσεως του φακού. 

β) Από το πάχος του φακού. 

γ) Από τη συγκέντρωση και πίεση του οξυγόνου στην πρόσθια επιφάνεια του 

φακού και άλλους παράγοντες. Η συγκέντρωση και η μερική πίεση του οξυγόνου 

στην επιφάνεια του μαλακού φακού εξαρτάται και από την ατμοσφαιρική πίεση, το 

ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας, αν τα βλέφαρα είναι ανοιχτά ή κλειστά και 

άλλους παράγοντες. 

Το σίγουρο είναι πάντως ότι το προσφερόμενο οξυγόνο με τη χρήση φ.ε.  
είναι λιγότερο απ’ αυτό που προσλαμβάνεται κατά τη μη χρήση φ.ε. 

Οι κύριες εκδηλώσεις που συνοδεύουν την υποξία που προκαλεί μια σφικτή 

εφαρμογή φ.ε. είναι: 

• Πόνος, φωτοφοβία 

• Χήμωση επιπεφυκότα 

• Οίδημα κερατοειδή 

• Επιθηλιακές βλάβες 
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• Πάννος, νεοαγγείωση. 

Τα ευρήματα και τα προβλήματα των φ.ε. στον κερατοειδή έχουν σχέση: 

1. Με τους ίδιους τους φ.ε. (δηλ. το είδος, την κατασκευή, την 

αεροδιαπερατότητα αυτών). 

2. Με την εφαρμογή (εκτός από τον φ.ε. και τις ιδιότητες του, η καλή και 

προσεγμένη εφαρμογή έχει μεγάλη σημασία στην ελαχιστοποίηση των 

προβλημάτων). 

3. Με τα άτομα (δηλ. αυτούς που φέρουν τους φ.ε., την καθαριότητα, την 

αποστείρωση). 

Ακόμη, μη ξεχνάμε αυτή την ίδια τη “γήρανση” των φ.ε.. Η μακρόχρονη χρήση 

των φ.ε. επιφέρει σ’ αυτούς, εκτός από τις βλάβες και τη φθορά του υλικού, τα 

ιζήματα και τις εναποθέσεις. (Αυτά σχηματίζονται πιο εύκολα όταν έχουμε χαραγές, 

“γρατσουνιές” και σχισίματα στο φ.ε. ) 

Αλλά και ο ιστός, ο κερατοειδής, υφίσταται μακροχρόνια κάποια “εξάντληση”. 

Το λεγόμενο σύνδρομο “εξάντλησης” του κερατοειδή εμφανίζεται μετά από 15 

χρόνια χρήσης φ.ε. ΡΜΜΑ και μετά  από 10 χρόνια εφαρμογής φ.ε. ΗΕΜΑ και 

προκαλεί: 

 

• Επεισόδια οιδήματος κερατοειδή. 

• Μη ανοχή στη χρήση των φακών. 

• Διαταραχές ή βλάβες στο ενδοθήλιο. 

• Μεταβολή στην διαφάνεια του κερατοειδή. 

 

Οι διάφορες παρατηρήσεις, ιδίως της δεκαετίας του ’70 και ’80, αποκάλυψαν 

ότι η μακρόχρονη, πάνω από 5 χρόνια, συνεχής χρήση των φ.ε., ακόμη και των 

“μαλακών” (πάχους 0,2 ή 0,3 χιλ.) μπορεί να προκαλέσουν “χρόνια υποξία”. Αυτό 
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παρότρυνε τις κατασκευάστριες φ.ε. εταιρείες, να βελτιώσουν τα υλικά και τις μορφές 

των φακών. Τα προβλήματα τα επεσήμαναν ιδίως σε θετικούς φακούς, αναγκαστικά 

παχείς με χαμηλή υδατοβρίθεια. 

Τα κύρια ευρήματα από τη χρόνια υποξία είναι τα εξής: 

Πάνω από 5 χρόνια με φ.ε. ΗΕΜΑ  

• Αύξηση της αγγείωσης 

• Αύξηση της μυωπίας 

• διαταραχές στο ενδοθήλιο (πολυμεγέθυνση) 

• Δυσανεξία στη χρήση 

• Σύνδρομο “εξάντλησης” του κερατοειδή 

 

Αλλά και η “παρατεταμένη” χρήση φ.ε., δηλ. οι “φ.ε. συνεχούς χρήσης” 

(Extended Wear) φαίνεται ότι προκαλούν μικροπροβλήματα και βλάβες (πέρα του 

μεγάλου κινδύνου μόλυνσης). 

Μετά από 5 χρόνια χρήσης μαλακών φ.ε. συνεχούς χρήσης διαπιστώθηκε: 

 

 Στο επιθήλιο:         15%   μείωση πρόσληψης οξυγόνου 

                                85%   εμφάνιση “μικροκύστεων” 

                                6%     λέπτυνση 

στρώμα                    2%     λέπτυνση 

ενδοθήλιο                95%   πολυμεγενθυσμός 

 

Τα προβλήματα από τους φ.ε. “συνεχούς ή παρατεταμένης χρήσης” έχουν 

διαπιστωθεί αρχικά από τους Ruben (Lancet 1, 138, 1976), τους Cooper, Constable 

(Br. J. Ophthalm. 61:250, 1977) και έχουν μελετηθεί επισταμένα στη μελέτη (Study)  
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Gothenberg (Invest. Ophthal. 26, 1489, 1985), από τον  Grant (Contax 13-18 Μαϊου 

1987) κ.ά. πολλούς. 

Σήμερα, τα υλικά και κυρίως η αεροδιαπερατότητα των φ.ε. έχουν βελτιωθεί και 

πολύ λιγότερες βλάβες παρατηρούνται ή προβλήματα αναφύονται. 

Πρέπει να τονίσουμε, με έμφαση, ότι ένα απ’ τα πιο δύσκολα θέματα ή 

προβλήματα με τους φ.ε. είναι: 

Να διακρίνουμε (να ξεχωρίσουμε και να διαγνώσουμε) τις φυσιολογικές 

επιδράσεις (ή και αντιδράσεις) του κερατοειδή στους φ.ε. σε σχέση με τις ανωμαλίες 

(τις παθολογικές) που εμφανίζονται με τους φ.ε. 

Οι εκδηλώσεις και τα ευρήματα στον κερατοειδή μετά από χρήση (συνήθως 

μακρόχρονη) των φ.ε. είναι: 

 

Α.          Επιθηλίου 

             -Χρώση (επιθηλιακές αποπτώσεις κ.ά.) 

             -Μικροκύστεις 

             -Οίδημα 

             -Παννός (αγγείωση) 

 

Β.          Στρώματος 

             -Οίδημα 

             -Διήθηση 

             -Αγγείωση 

 

Γ.          Ενδοθηλίου 

             -Μικρές φυσαλίδες (blebs) 
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             -Μεγέθυνση κυττάρων (πολυμεγέθυνση)  

             -Μεταβολές ή βλάβες ενδοθηλίου 

Οι διηθήσεις του επιθηλίου του κερατοειδή προκαλούνται κυρίως από τη 

συμμετοχή φλεγμονωδών κυττάρων (πολυμορφοπύρηνων ή μονοκυττάρων). Όταν 

“εγκλωβίζεται” κάτω απ’ το φακό υλικό από κατεστραμμένα ή νεκρωμένα κύτταρα ή 

άλλα στοιχεία, αυτό το “εγκλωβισμένο” υλικό μπορεί να δράσει χημειοτακτικά για την 

ενεργοποίηση της φλεγμονής (δηλαδή τη συσσώρευση-μετανάστευση κυττάρων, 

έκλυση ενζύμων κ.ά. Όλα αυτά τα κύτταρα έρχονται στη περιοχή βλάβης από το 

ΣΚΟ ή  μέσω των δακρύων). Σ’ αυτό το μηχανισμό συμμετέχει σ’ ένα βαθμό η 

σχετική υποξία με το χρόνιο οίδημα, η λέπτυνση ή διαταραχή της δομής του 

κερατοειδή, επιθηλιακές βλάβες από τους φ.ε., η έκλυση νεοαγγειακών παραγόντων 

και η ανάπτυξη αγγείων (είτε επιπολής ως μικροπάννος ή, το χειρότερο, μέσα στο 

στρώμα ως αγγείωση). 

Αυτά εκλύουν παράγοντες όχι μόνο φλεγμονώδεις, αλλά γενικώς 

χημειοτακτικούς ή προκαλούντες τη μεγαλύτερη μετανάστευση κυττάρων ακόμη και 

το σχηματισμό αγγείων. 

Η αντιμετώπιση εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την αντικατάσταση του φ.ε., 

ακόμη και με μείωση του χρόνου εφαρμογής. 

Στο ενδοθήλιο του κερατοειδή, ακόμη μετά από λίγες ώρες εφαρμογής φ.ε. 

μπορεί να παρατηρηθούν μερικές, ίσως ασήμαντες αλλά ορατές (με μεγάλη 

μεγέθυνση) μεταβολές. Όπως αυτό που αναφέρουμε σχετικά με τις “φυσαλίδες” 

(blebs), που πιθανώς οφείλονται σε διόγκωση ή οίδημα των ενδοθηλιακών 

κυττάρων. Ένα στοιχείο που έχει διαπιστωθεί, ιδίως με μακρόχρονη χρήση φ.ε. είναι 

η πολυμεγέθυνση (polymegethism) που μελετάται με το “κατοπτρικό”  μικροσκόπιο. 

Αυτή η διαταραχή έχει ιδιαίτερα μελετηθεί στη μελέτη Gothenburg το 1985 (Invest. 

Ophthalmol. 26, 1489, 1985). Άλλη διαταραχή που μπορεί να παρατηρηθεί με τους 

φ.ε. στο ενδοθήλιο είναι του “Bedewing” που αποδίδουμε τον όρο ως “δάκρυσμα” με 

ενοχοποίηση των φλεγμονωδών παραγόντων και της υποξίας. 
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Η μόνη θεραπεία ή αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων είναι πολύ 

πιο λίγες ώρες χρήση των φ.ε. ή πιο αεροδιαπερατοί φ.ε. 

Αυτές οι διαταραχές ή τα ευρήματα στο ενδοθήλιο έχουν μελετηθεί από 

αρκετούς ερευνητές (ενδεικτικά αναφέρουμε MacRae 1986, Hirst 1984, Stocker 

1985, MacRae 1989 κ.ά.). Συνήθως τα βλέπουμε ή διακρίνονται ή εμφανίζονται μετά 

από μακρόχρονη χρήση φ.ε. κυρίως στο καλούμενο σύνδρομο εξάντλησης των φ.ε. 

“corneal exhaustion syndrome” (Holden 1988, 1989). Μπορεί όμως ενίοτε να 

παρατηρηθούν ευρήματα και μετά από λιγόχρονη χρήση, όπως έχει δείξει ο Atti 

Vannas το 1984. Έχουμε κυρίως τη μεγέθυνση των ενδοθηλιακών κυττάρων ή 

περιοχές του ενδοθηλίου που φαίνεται σαν να “λείπουν” κύτταρα. Αυτή η 

“εξαφάνιση” των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι καθαρά οπτικό φαινόμενο λόγω 

οιδήματος των κυττάρων αυτών, με αποτέλεσμα, καθώς το φως πέφτει πάνω στο 

κύτταρο, ο φωτισμός δεν αντανακλάται στα μάτια του παρατηρητή, που σημειώνει 

την εντύπωση ότι “λείπουν” κύτταρα. 

Η διαταραχή, ποιοτική ή ποσοτική, στα ενδοθηλιακά κύτταρα από τους φ.ε. θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε μια μορφή “stress”, που φαίνεται ότι είναι φαινόμενο 

αναστρέψιμο. 

 

 

2.3. Προβλήματα και επιπλοκές από χρήση φακών επαφής  

Η ευρύτατη και συνεχώς αυξανόμενη χρήση και εφαρμογή φ.ε., έχει ως φυσικό 

αποτέλεσμα εκτός των άλλων επιβαρυντικών παραγόντων την εμφάνιση 

προβλημάτων ή ακόμα και επιπλοκών, ιδιαίτερα από τον κερατοειδή. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι επιπολής και ασήμαντα μέχρι πολύ βαριά 

και καταστροφικά για το μάτι, όπως με τις μολύνσεις. Μάλιστα οι φ.ε. θεωρούνται ως 

ένας από τους πιο κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες για φλεγμονές και 

μολύνσεις σε μάτια χωρίς προηγούμενο ιστορικό ή τραύμα. 
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Οι φ.ε. προκαλούν προβλήματα που έχουν σχέση: 

α) Με κακή επιλογή του ατόμου για εφαρμογή των φ.ε. 

δηλ. το να μην είναι ο εφαρμοστής σωστά και ολοκληρωμένα εκπαιδευμένος 

πάνω στο αντικείμενο αυτό.                                                                                                   

β) Με τον ασθενή ή το άτομο που φέρει τους φ.ε.,  

π.χ.: κατάσταση οφθαλμών (προηγούμενες παθήσεις, κατάσταση κερατοειδή, 

βλεφάρων, δακρυϊκής στιβάδας, χρόνιες βλεφαρίτιδες, ξηροφθαλμία  κ.α... 

Από τα κύρια αίτια των προβλημάτων είναι και η μη συμμόρφωση με τις 

οδηγίες, αμέλεια, έλλειψη καθαριότητας. 

Η χρήση φαρμάκων, ιδίως τοπικά, χημειοθεραπευτικά, αντι-ιικά, στερινοειδή ή 

η χρήση θεραπευτικών φ.ε. για αντιμετώπιση παθήσεων, προδιαθέτουν για 

αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών που εμφανίζονται πιο συχνά λόγω της πάθησης αλλά 

και της αυξημένης πιθανότητας για μόλυνση με μύκητες, όπως και σε χρήση των 

προαναφερθέντων σε φακούς. 

γ) Επιπλοκές σε σχέση με τον ίδιο το φακό επαφής.  

Λόγω ελαττωματικής κατασκευής (μικροβλάβες ή μικρορήξεις που 

αποκαλύπτονται με τον έλεγχο όχι μόνο μακροσκοπικό αλλά και στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο-σχετικά βέβαια σπάνια). Συχνότερες όμως είναι οι επιπλοκές λόγω 

μακρόχρονης χρήσης, που οδηγεί σε εκφύλιση και αποδόμηση του πολυμερούς, 

μείωση της λειότητας της επιφανείας του και ιδίως λόγω εναποθέσεων ιζημάτων, 

εναποθέσεων κ.α. παραγόντων, που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη μικροβίων, 

όπως και μυκήτων (που μπορούν να διεισδύουν και μέσα στη μάζα του φακού). 

  Όλοι οι τύποι φ.ε. έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση επιπλοκών , ιδίως 

μολύνσεων . Το μεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να εμφανίζουν οι φ.ε. παρατεταμένης ή 

συνεχούς χρήσεως. Μάλιστα υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να είναι και 
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15 φορές πιο υψηλός απ’ ότι αν οι φ.ε. αφαιρούνται κάθε νύχτα . Γενικώς το 

πρακτικό συμπέρασμα που εξάγεται από όλες τις σχετικές μελέτες  είναι: 

Τα άτομα που “φέρουν” τους φ.ε. (ανεξάρτητα τύπου ή είδους) κατά τη διάρκεια 

της νύχτας (ακόμα και μιας νύχτας) έχουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές ή 

μολύνσεις. 

Η τήρηση των κανόνων καθαρισμού, συντήρησης και γενικής υγιεινής 

φροντίδας έχει σημασία  αλλά δεν εξαλείφει αυτόν τον κίνδυνο. 

Πέρα όμως από το σοβαρό και αυξημένο αυτό κίνδυνο μολύνσεων, η συνεχής 

(χωρίς να αφαιρούνται τη νύχτα ) χρήση των φ.ε. μπορεί να προκαλέσει: κάθετες 

μικροραβδώσεις, στικτή επιπολής χρώση, επιθηλιακές μικροκύστεις, έγκλιση 

νεκρωμένων στοιχείων, βλάβες και αλλοιώσεις στο ενδοθήλιο κ.ά. 

δ) Επιπλοκές και προβλήματα από τη συντήρηση των φ.ε. Βασικό  και 

θεμελιώδες αξίωμα είναι η συμμόρφωση του ατόμου που φέρει φ.ε. στις οδηγίες 

χρήσης, ιδιαίτερα ο  καθαρισμός και η συντήρηση των φ.ε. 

Παρ’ όλα αυτά, τα ίδια τα συντηρητικά, τα υγρά καθαρισμού κ.ά. μπορούν 

μέσω τοξικών ή αλλεργικών μηχανισμών να προκαλέσουν επιπλοκές. 

Από αυτές πιο γνωστές είναι: 

• Επιπολής, διάχυτη, κερατίτιδα. 

• Η κερατίτιδα του άνω ορίου (superior Limbic Keratitis). 

• Η των μεγαλύτερων θηλών επιπεφυκίτιδα. 

• Η μόλυνση και η βαριά κερατίτιδα. 

Από τις τοξικής ή αλλεργικής αιτιολογίας επιπλοκές η πιο γνωστή είναι η 

κερατοειδοπάθεια από τη θειομερσάλη. Αυτή εκδηλώνεται συνήθως μετά 1-2 χρόνια 

και φαίνεται κατά τον Thoft να ενοχοποιούνται τα “stem cells”, δηλαδή τα βλαστικά 

κύτταρα του ΣΚΟ και είναι κυρίως αντίδραση υπερευαισθησίας, με κύριες κλινικές 

εκδηλώσεις: υπεραιμία και αντίδραση στο άνω τμήμα του ΣΚΟ ως “limbitis”, 

επιπεφυκίτιδα, νεοαγγείωση μέχρι δυσπλασία του επιθηλίου. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

Α. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ Φ.Ε. ΣΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ 

1. Δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων 

2. Βλεφαρόπτωση. 

3. Εγκύστωση φακού στο άνω βλέφαρο 

4. Χρόνιος ερεθισμός βλεφάρων 

5. Οίδημα βλεφάρων 

 

Β. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ Φ.Ε. ΣΤΟN ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤA 

   1. Σχηματισμός γιγαντιαίων θηλών 

     (Επιπεφυκίτιδα Γιγαντιαίων Θηλών) Σχήμα 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 16 : Επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών 
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 2. Επιπεφυκίτιδα (σχήμα 17) 

       3. Ξηροφθαλμία 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 17 : Χρόνια επιπεφυκίτιδα από χρήση φακών επαφής 

 

Γ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ Φ.Ε. ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ 

(Ανάλογα με τη στιβάδα που προσβάλλεται πρωτοπαθώς) 

 

Ι. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ 

1. Επιπολής στικτή κερατίτιδα (ή κερατοειδοπάθεια) 

2. Απόπτωση επιθηλίου κερατοειδή 

3. Μηχανικές παραμορφώσεις κερατοειδή: 

     α. Πρόσθιο  κερατοειδικό μωσαϊκό 

     β. Ρυτίδωση επιθηλίου κερατοειδή 

                γ. Εντυπώματα επιθηλίου 

     δ. Τοξοειδής αύλακα ή δακτύλιος 
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        4. Μικροκύστεις επιθηλίου 

        5. Επιπολής νεοαγγείωση 

        6. Υπαισθησία κερατοειδή 

        7. Κερατοεπιπεφυκίτιδα άνω σκληροκερατοειδικού ορίου (ΣΚΟ)                                        

 

   ΙΙ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΩΜΑ 

1. Οίδημα στρώματος 

2. Νεοαγγείωση στρώματος και αιμοραγία 

3. Θολερότητες στρώματος 

4. Άσηπτες διηθήσεις 

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ  

1. Μορφολογικές διαταραχές ενδoθηλίου με τους φ.ε.:  

 

 Φυσαλίδες ενδοθηλίου                                                               

 Πολυμεγέθυνση ενδοθηλίου 

 “Δάκρυσμα” ενδοθηλίου 

 

Δ. ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ.Ε.   

- Βακτηριδιακή κερατίτιδα 

- Κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα 

- Μυκητιασική κερατίτιδα 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Σκοπός και σχεδιασμός της μελέτης  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι να 

διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο αποκαθίστανται τα ανατομικά και φυσιολογικά 

στοιχεία του κερατοειδή μετά από τη διακοπή χρήσης μαλακών φακών επαφής, και 

πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται γι’ αυτό. Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν μετρήσεις σε 

οφθαλμούς χρηστών φακών επαφής μετά τη διακοπή της χρήσης των φακών επαφής 

και σε προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα οι ίδιες μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε μη χρήστες φακών επαφής προκειμένου οι μετρήσεις αυτές να 

χρησιμοποιηθούν ως μέτρο σύγκρισης (μάρτυρες). Τα χαρακτηριστικά του δείγματος, το 

είδος των μετρήσεων και η σχετική μεθοδολογία παρατίθεται στις παραγράφους που 

ακολουθούν.  

 

 

2. Χαρακτηριστικά του δείγματος  

Πήραμε μετρήσεις από 9 χρήστες φ.ε. (18 πειραματικοί οφθαλμοί) και από 9 
μη χρήστες φ.ε. (18 μάρτυρες) 

Για τους χρήστες φ.ε., ορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια εισαγωγής – 

αποκλεισμού: 

• Ηλικία 20 έως 50 ετών. 

• Χρήστες Φ.Ε., το λιγότερο για τους τελευταίους 6 μήνες. 

• Η χρήση Φ.Ε. να είναι η κύρια μέθοδος διόρθωσης. 

• Να έχουν Best Corrected Visual Acuity, το λιγότερο 8/10. 
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• Να μην χρησιμοποιούν φάρμακα ή κολλύρια κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων. 

• Να μην έχουν κερατίτιδες, έλκη κερατοειδή, κερατόκωνο. 

• Να μην έχουν κάνει διαθλαστική επέμβαση.  

 

Για τους μη χρήστες φ.ε., ορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια εισαγωγής – 

αποκλεισμού: 

• Ηλικία 20 έως 50 ετών. 

• Να έχουν Best Corrected Visual Acuity, το λιγότερο 8/10. 

• Να μην χρησιμοποιούν φάρμακα ή κολλύρια κατά τη διάρκεια των 

μετρήσεων. 

• Να μην έχουν κερατίτιδες, έλκη κερατοειδή, κερατόκωνο. 

• Να μην έχουν κάνει διαθλαστική επέμβαση.  

 

Οι χρήστες φ.ε.: Ήταν 3 άντρες και 6 γυναίκες, ηλικίας από 23 εώς 38 ετών, 

με μ.ο. ηλικίας τα 28. Έκαναν χρήση φ.ε. από 6 μήνες έως 20 χρόνια με μ.ο. χρήσης 

τα 6 χρόνια. Στον πίνακα 1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των φακών επαφής για 

κάθε πειραματικό οφθαλμό και η διάρκεια χρήσης τους πριν τη διακοπή. 

 

Οι μη χρήστες φ.ε.: Ήταν 6 άντρες και 3 γυναίκες, ηλικίας από 25 έως 38 

ετών, με μ.ο. ηλικίας τα 28. 
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                                          ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
                                           ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ 

 
 ONOMATA  ΤΥΠΟΣ Φ.Ε   ΥΛΙΚΟ       DK 

 ΥΛΙΚΟΥ  BC (mm)    DIAMETER 
      (mm) WATER 

 
ΧΡΗΣΗ 

  D.T.   Acuvue 
  one day  Etafilcon A 28 9 14.2 58% 6 μήνες 

  D.T.   Acuvue 
  one day  Etafilcon A 28 9 14.2 58% 6 μήνες 

  D.D.    focus 
 monthlies  Vifilcon A 20 8.6 14 55% 2.5 χρόνια

   D.D.     focus 
 monthlies  Vifilcon A 20 8.6 14 55% 2.5 χρόνια

   M.L. 
 frequency 
  55 
aspheric 

Methafilcon
 A 45% 17 8.7 14.4 55% 6 μήνες 

   M.L.  frequency 
 XCEL toric 

 Methafilcon 
  A 45% 17 8.7 14.4 55% 6 μήνες 

   V.S.  comfort 
 monthlies  Hilafilcon B 22 8.6 14.2 59% 3 χρόνια

V.S. comfort  
monthlies Hilafilcon B 22 8.6 14.2 59% 3 χρόνια

H.H. gema  
monthlies Methafilcon A 17 8.6 14.2 55% 20 χρόνια

H.H. gema  
monthlies Methafilcon A 17 8.6 14.2 55% 20 χρόνια

I.A. toric  
monthlies Alphafilcon  A 32 8.5 14.5 66% 10 χρόνια

I.A. toric 
 monthlies Alphafilcon  A 32 8.5 14.5 66% 10 χρόνια

S.G comfort  
monthlies Hilafilcon B 22 8.6 14.2 59% 5 χρόνια

S.G. comfort  
monthlies Hilafilcon B 22 8.6 14.2 59% 5 χρόνια
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D.K. essilor  
monthlies Ocufilcon D 23 8.6 14.2 55% 11 χρόνια

D.K. essilor  
monthlies Ocufilcon D 23 8.6 14.2 55% 11 χρόνια

T.L. soflens 66  
monthlies Alphafilcon  A 32 8.7 14.2 66% 2 χρόνια

T.L. soflens 66  
monthlies Alphafilcon  A 32 8.7 14.2 66% 2 χρόνια

 

 

3. Διαδικασία εξέτασης  

Για τους χρήστες φακών επαφής, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η 

εξής: 

Πριν την αφαίρεση των φακών επαφής, έγινε εξέταση σε σχισμοειδή λυχνία με 

σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο ήταν καλή η εφαρμογή των φακών. Στη συνέχεια 

αφαιρέθηκαν οι φακοί επαφής και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

μετρήσεις με την εξής σειρά :   

1. Αντικειμενική διάθλαση χωρίς διόρθωση με το Canon RK – F1 Full Auto 

Ref - keratometer 

2. Υποκειμενική διάθλαση χωρίς διόρθωση με φορόπτερο τύπου 

Rodenstock – combine 

3. Τοπογραφία κερατοειδή με τον τοπογράφο Technomed C - scan 

4. Μέτρηση των wavefront aberrations με το Allegretto wave analyzer – 

ZEISS 

5. Παχυμετρία κερατοειδή με το PacScan 300p digital biometric ruler – 

SONOMED 
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Οι ίδιες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τη 2η, 4η, 8η, 11η και 15η ημέρα 

αφαίρεσης φ.ε., περίπου την ίδια ώρα της ημέρας για τον κάθε εξεταζόμενο. 

  Για τους μη χρήστες φακών επαφής, ακολουθήθηκε η διαδικασία των πέντε 

παραπάνω μετρήσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στα ίδια χρονικά διαστήματα.  

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα εξεταστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(ΒΕΜΜΟ). 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ10 

 1. Canon RK – F1 Full Auto Ref - keratometer 

Με το πλήρως αυτοματοποιημένο διαθλασι - κερατόμετρο, μπορούμε να 

πάρουμε μετρήσεις της διακορικής απόστασης των οφθαλμών, της διάθλασής του 

(σφαίρα από –30 D έως +22 D και κύλινδρο από 0 έως 10 D) , κερατομετρικές 

ενδείξεις (ακτίνα καμπυλότητας από 5.5 mm έως 10 mm, διάμετρο κερατοειδή από 2 

έως 16 mm και διαθλαστική ισχύς κερατοειδή από 33.75 έως 61.25 D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 18 : Canon RK – F1 Full Auto Ref - keratometer 
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 2. Rodenstock – combine 

     Με το όργανο αυτό έγιναν οι μετρήσεις της υποκειμενικής διάθλασης όπου 

καταγράφεται η μονόφθαλμη και διόφθαλμη οπτική οξύτητα με δοκιμαστικούς 

φακούς και οπτότυπο τύπου Snellen δεκαδικής κλίμακας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 19 : Rodenstock – combine 

 

 3. Technomed C - scan 

Οι περισσότερες συσκευές τοπογραφίας κερατοειδή βασίζονται στη μέθοδο 

Plácido disk, μετρώντας την παραμόρφωση σε ομόκεντρους φωτεινούς δακτυλίους, 

όπως ανακλώνται από τη δακρυϊκή στοιβάδα στην επιφάνεια του κερατοειδή. Στα 

σύγχρονα συστήματα οι ομόκεντροι δακτύλιοι προβάλλονται με κοινό φως από την 

κεφαλή της συσκευής, που έχει κωνικό, χωνοειδές σχήμα με κατεύθυνση προς τον 

οφθαλμό του εξεταζόμενου.  

Για την επικέντρωση της κεφαλής, το σύστημα χρησιμοποιεί την αντανάκλαση 

μιας δέσμης LASER, όπως λαμβάνεται από την βιντεοκάμερα που βρίσκεται στο 
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κέντρο της κεφαλής. Για την ευθυγράμμιση αξιοποιείται ο κερατομετρικός άξονα του 

εξεταζόμενου οφθαλμού, δηλαδή η ευθεία που διέρχεται από το κέντρο 

καμπυλότητας του κερατοειδή και το κέντρο του οργάνου. 

Αφού επιτευχθούν η επικέντρωση και η ευθυγράμμιση, λαμβάνεται μια 

ψηφιακή φωτογραφία της αντανάκλασης των φωτεινών δακτυλίων επί του 

κερατοειδή. Ένας αλγόριθμος προσδιορίζει το όριο του κάθε δακτυλίου πάνω στη 

φωτογραφία, η οποία έχει κατατμηθεί γωνιακά σε πολυάριθμα τόξα. Στη συνέχεια, 

υπολογίζεται η καμπυλότητα που πρέπει να έχει το κάθε τμήμα του κερατοειδή που 

απεικονίζεται στη φωτογραφία, ώστε να δικαιολογείται η απόκλιση της 

αντανάκλασης σε σχέση με μια πρότυπη επιφάνεια. 

Συγκεκριμένα, το C-SCAN προβάλλει 30 έγχρωμους δακτυλίους, ενώ γωνιακά 

κατατέμνει τον κερατοειδή κάθε 1 μοίρα, λαμβάνοντας συνολικά 10800 σημεία, στα 

οποία υπολογίζεται η καμπυλότητα. 

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος απεικόνισης των αποτελεσμάτων της 

επεξεργασίας είναι ο τοπογραφικός χάρτης του κερατοειδή, όπου διαβαθμίζονται με 

ψευδοχρώματα οι αποκλίσεις περιοχών του εξεταζόμενου οφθαλμού από την 

πρότυπη επιφάνεια. Εκείνες που έχουν φυσιολογική καμπυλότητα παρουσιάζονται 

πράσινες, εκείνες που έχουν μεγάλη καμπυλότητα κόκκινες, κι εκείνες που έχουν 

μικρή καμπυλότητα μπλε, με τις ενδιάμεσες περιοχές να λαμβάνουν αντίστοιχες 

αποχρώσεις. 

Εναλλακτικά, το σύστημα μπορεί να εξαγάγει απλά ένα κερατομετρικό χάρτη, 

όπου απεικονίζονται ο περισσότερο και ο λιγότερο διαθλαστικός άξονας του 

οφθαλμού ή απλούστερα το σύνολο των μετρήσεων για τα 10800 σημεία σε μορφή 

κειμένου, για επεξεργασία. 
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Σχήμα 20 : Προσδιορισμός των ορίων των ανακλώμενων δακτυλίων στον 
κερατοειδή και ο αντίστοιχος τοπογραφικός χάρτης 

 

4. Allegretto wave analyzer – ZEISS 

Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση των συνολικών οπτικών 

εκτροπών οι οποίες εν γένει, δίνουν αντίστοιχα αποτελέσματα όταν 

χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στους ίδιους οφθαλμούς. Μία από τις βασικότερες 

μεθόδους για την απευθείας μέτρηση των συνολικών οπτικών εκτροπών στον 

ανθρώπινο οφθαλμό, είναι η εκτροπομετρία Tscherning. Στη μέθοδο αυτή 

στηρίζονται οι μετρήσεις με το Allegretto wave analyzer. 

  

 

Α Β 

Σχήμα 21 : Α. Allegretto wave analyzer.  Β. Απεικόνιση μετώπου κύματος 
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   Στην τεχνική αυτή, δέσμες διοδικού laser εισάγονται στον οφθαλμό εν γένει 

παράλληλα με τη γραμμή όρασης.3 Οι δέσμες κατασκευάζονται με τη βοήθεια 

πετάσματος το οποίο φέρει ένα σύνολο οπών διατεταγμένων σε τετραγωνικό πλέγμα. 

Προκειμένου να είναι σαφής η αντιστοιχία των σημείων τομής των δεσμών εισόδου με 

τις κηλίδες που αυτές σχηματίζουν στον αμφιβληστροειδή, οι δέσμες εστιάζονται λίγο 

πριν τον αμφιβληστροειδή με τη χρήση ενός φακού (Aberroscope lens). Λόγω των 

εκτροπών οι δέσμες δεν θα συναντήσουν τον αμφιβληστροειδή στα σημεία της απλής 

γεωμετρικής αντιστοιχίας του τετραγωνικού πλέγματος (αναστροφή – μεγέθυνση), αλλά 

σε κάποια άλλα σημεία. Η απόσταση του κάθε σημείου από την αναμενόμενη θέση του 

–σε περίπτωση που το σύστημα ήταν ελεύθερο εκτροπών- αντιστοιχεί στην εγκάρσια 

εκτροπή της ακτίνας για το δεδομένο σημείο εισόδου. Θεωρώντας ότι το σύστημα του 

οφθαλμού έχει μία δεδομένη εστιακή απόσταση (19μμ) οι εγκάρσιες εκτροπές 

μετατρέπονται σε κλίση του μετώπου κύματος για το συγκεκριμένο σημείο εισόδου.  Το 

σύνολο των κηλίδων στον αμφιβληστροειδή απεικονίζεται σε μία camera υψηλής 

ευαισθησίας (σχήμα 22).  

 

Σχήμα 22 :  Αρχή λειτουργίας εκτροπομετρίας Tscherning. 
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Η επεξεργασία ειδώλων όπως αυτών του σχήματος 23,  με χρήση ειδικού 

λογισμικού4 οδηγεί στον υπολογισμό των εγκάρσιων εκτροπών των επιμέρους ακτινών 

και κατ’ επέκταση –όπως προαναφέρθηκε- της κλίσης του μετώπου κύματος για κάθε 

σημείο της κόρης εισόδου.  

 

 

 

Σχήμα 23 : Απεικόνιση σημείων του διαφράγματος στον αμφιβληστροειδή. α: Ιδανικό 
οπτικό σύστημα. β: Οπτικό σύστημα με εκτροπές. 

 

 

5. PacScan 300p digital biometric ruler – SONOMED 

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί υπερήχους μικρής σχετικά συχνότητας που 

εκπέμπονται σε λεπτή δέσμη από το άκρο ενός πομποδέκτη που εφάπτεται στην 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή.  

Πριν από κάθε μέτρηση γίνεται ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού.  

Παράμετροι που επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης με το όργανο αυτό είναι: 

 Κατά πόσο ο πομποδέκτης είναι ευθυγραμμισμένος με τον οπτικό άξονα 

 Η πίεση που ασκείται από τον εξεταστή στην πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή 
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Σχήμα 24 : Η συσκευή παχυμετρίας κερατοειδή PacScan 300p digital biometric ruler – 
SONOMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 25 : Απεικόνιση των μετρήσεων παχυμετρίας κερατοειδή 

 

 

 

 

 

 

 



  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ 

Ειδικό Μέρος 51

4. Αποτελέσματα μετρήσεων  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφηκαν ξεχωριστά για τον κάθε 

οφθαλμό, για το κάθε είδος μέτρησης και για την κάθε ημέρα μέτρησης. Στους 

παρακάτω πίνακες καταγράφονται τα αποτελέσματα για την κάθε παράμετρο 

μέτρησης και για κάθε ημέρα, όπου : 

  

Subjects : οι πειραματικοί οφθαλμοί 

Control : οι μάρτυρες 

Ν : ο αριθμός των οφθαλμών που μετρήθηκαν  

Mean : η μέση τιμή 

Std. Deviation :  η τυπική απόκλιση 

Minimum : η μικρότερη τιμή  

Maximum : η μέγιστη τιμή 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στο SPSS με Repeated Measured Analysis, 
στο οποίο μας δόθηκε η δυνατότητα να  συγκρίνουμε τις δύο ομάδες εξεταζόμενων 

(πειραματικοί οφθαλμοί και μάρτυρες )  για κάθε παράμετρο μέτρησης, έχοντας τη 

μεταβολή με το χρόνο ως επιπλέον παράγοντα ελέγχου. 
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Α.  ΔΙΑΘΛΑΣΗ 

• Σφαίρωμα από την υποκειμενική διάθλαση, εκφρασμένο σε διοπτρίες. 

                                                       

                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

•  Κύλινδρος από την υποκειμενική διάθλαση, εκφρασμένος σε διοπτρίες. 

 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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• Σφαιρικό ισοδύναμο (σφαίρωμα + ½  κυλίνδρου), εκφρασμένο σε διοπτρίες. 

 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

    ►  Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών 

οφθαλμών     και μαρτύρων στη μεταβολή της διάθλασης με το χρόνο.  

 

Σφαίρωμα : p = 0.395 

Κύλινδρος : p = 0.885 

Σφαιρικό ισοδύναμο : p = 0.303 

 

    ►  Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέγεθος της διάθλασης 

μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο ήταν αναμενόμενο εφόσον οι χρήστες φακών 

επαφής έχουν μεγαλύτερο διαθλαστικό σφάλμα από τους μη χρήστες, όπου οι 

περισσότεροι είχαν μηδενικό διαθλαστικό σφάλμα 

 

Σφαίρωμα : p < 0.001 

SPHERICAL EQUIVALENT
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Κύλινδρος : p < 0.05 

Σφαιρικό ισοδύναμο : p < 0.001 

Τα παραπάνω φαίνονται και στα διαγράμματα που ακολουθούν 
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K1
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Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

• Καμπυλότητα κερατοειδούς - Κερατομετρική ένδειξη Κ1 εκφρασμένη σε 

διοπτρίες. 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
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• Καμπυλότητα κερατοειδούς - Κερατομετρική ένδειξη Κ2 εκφρασμένη σε 

διοπτρίες. 

 

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

 

• Καμπυλότητα κερατοειδούς – Κερατοειδικός αστιγματισμός ( Κ1 – Κ2 ), 

εκφρασμένος σε διοπτρίες.  

                                                            

                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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► Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών 

οφθαλμών και μαρτύρων στη μεταβολή των κερατομετρικών ενδείξεων με το 

χρόνο. 

 

Κ1 : p = 0.667 

     Κ2 : p = 0.760 

     Κερατοειδικός αστιγματισμός : p = 0.115 

 

► Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέγεθος των 

κερατομετρικών ενδείξεων μεταξύ πειραματικών οφθαλμών και μαρτύρων. 

 Κ1 : p < 0.05 

Κ2 : p < 0.05 
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► Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών 

οφθαλμών και μαρτύρων στον κερατοειδικό αστιγματισμό (p=0.183). 
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RMS high

18 18 18 18 18 18
.5402 .5137 .4921 .5357 .4766 .5274

.32 .26 .29 .31 .25 .26

.95 1.08 .86 .86 .92 .93
.20408 .23800 .19504 .17690 .17955 .19553

18 18 18 18 18 12
.3198 .2994 .3235 .3236 .3960 .3737

.16 .19 .15 .20 .19 .16

.58 .50 .55 .52 .87 .57
.09862 .06908 .11086 .09756 .17605 .13776

N
Mean
Minimum
Maximum
Std. Deviation
N
Mean
Minimum
Maximum
Std. Deviation

case
subjects

control

Day1 Day2 Day4 Day8 Day11 Day15

Γ. ΕΚΤΡΟΠΕΣ 

• Εκτροπές ολικές –RMS all (άθροισμα των συντελεστών Zernike από 2ης 

τάξης και πάνω) 

 

                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

• Εκτροπές υψηλής τάξης – RMS high (άθροισμα των συντελεστών Zernike 

από 3ης τάξης και πάνω) 

 

                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

 

RMS all

18 18 18 18 18 18
5.9190 5.6535 5.8221 5.7996 5.9791 5.9001

2.73 2.61 2.62 2.78 2.48 1.91
13.10 12.95 12.56 12.59 12.38 12.46

3.01988 2.97853 3.14627 3.04847 3.04982 3.13715
18 18 18 18 18 12

1.3781 1.6379 1.6500 1.6887 1.8456 1.8121
.42 .70 .58 .29 .23 .22

3.14 3.48 3.71 4.38 4.54 3.70
.78281 .84522 .89745 .95791 1.17899 .93567

N
Mean
Minimum
Maximum
Std. Deviation
N
Mean
Minimum
Maximum
Std. Deviation

case
subjects

control

Day1 Day2 Day4 Day8 Day11 Day15
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 ► Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών 

οφθαλμών και μαρτύρων στη μεταβολή των ολικών εκτροπών με το χρόνο. (p = 

0.236) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών οφθαλμών 

και μαρτύρων μόνο στη μεταβολή των εκτροπών υψηλής τάξης με το χρόνο 

(p<0.05). 

     Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα απεικόνισης των υψηλών 

εκτροπών (RMS high), υπάρχει μεταβολή με το χρόνο και στις δύο ομάδες 

εξεταζόμενων ( μεγαλύτερη ίσως στους μάρτυρες που φυσιολογικά δεν 

αναμένουμε μεταβολή). Αναλύοντας ξεχωριστά διαφορετικούς συντελεστές 

εκτροπών, εντοπίσαμε μεγάλες διαφοροποιήσεις από τη μία μέτρηση στην 

επόμενη και στις δύο ομάδες που δεν εξηγούνται θεωρητικά και προφανώς 
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έχουν να κάνουν με σφάλμα στις μετρήσεις λόγω του ότι δεν έγινε κυκλοπληγία 

πριν την εκτροπομετρία. Επομένως θεωρούμε μη ασφαλές το στατιστικό 

αποτέλεσμα για όλες τις μετρησεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέγεθος των εκτροπών 

μεταξύ πειραματικών οφθαλμών και μαρτύρων, το οποίο ήταν αναμενόμενο όσον 

αφορά τις ολικές εκτροπές όπου συμπεριλαμβάνονται το σφαίρωμα και ο 

αστιγματισμός. 

 

       RMS all : p<0.001 

       RMS high : p<0.05 
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Δ. ΠΑΧΟΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

 • Παχυμετρία κερατοειδούς, εκφρασμένη σε μm. 

 

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

 

 

► Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών οφθαλμών 

και μαρτύρων στη μεταβολή της παχυμετρίας με το χρόνο. (p<0.05) 

 

Περαιτέρω στατιστική ανάλυση  έδειξε ότι το πάχος του κερατοειδούς στους 

πειραματικούς οφθαλμούς μεταβάλλεται σε σχέση με τους μάρτυρες μέχρι την 3η 

μέτρηση και σταθεροποιείται μεταξύ 3ης και 4ης μέτρησης ( δηλ. μεταξύ 4ης και 8ης 

ημέρας από την αφαίρεση των φακών επαφής ). Η μείωση της παχυμετρίας 

στους πειραματικούς οφθαλμούς φαίνεται και στην παρακάτω γραφική 

παράσταση. 

 

ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ

18 18 18 18 18 18
566.8889 558.4444 553.2222 557.2778 557.0556 556.4444
46.75454 42.70311 45.08105 42.97305 42.68416 40.74631

491.00 490.00 486.00 495.00 494.00 501.00
633.00 627.00 632.00 618.00 618.00 621.00

16 18 16 10 14 14
552.3750 548.4444 550.2500 565.4000 554.4286 552.7857
39.20183 36.38555 40.12065 45.06588 43.60613 40.69432

505.00 518.00 502.00 518.00 503.00 502.00
629.00 631.00 634.00 639.00 643.00 634.00

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
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case
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control

Day1 Day2 Day4 Day8 Day11 Day15
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► Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πειραματικών 

οφθαλμών και μαρτύρων στην παχυμετρία του κερατοειδούς (p=0.725). 

 

5. Συμπεράσματα 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων μας, οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα : 

 Δεν παρατηρούνται αλλαγές στη διάθλαση (σφαίρωμα, κύλινδρος, 

σφαιρικό ισοδύναμο), μετά από τη διακοπή χρήσης μαλακών φ.ε. 

 Η καμπυλότητα του κερατοειδή και στους δύο κύριους 

μεσημβρινούς, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στους χρήστες φ.ε., η οποία 

όμως δεν μεταβάλλεται μετά τη διακοπή της χρήσης 
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 Ο κερατομετρικός αστιγματισμός δεν έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ χρηστών και μη χρηστών φ.ε. , και δεν μεταβάλλεται μετά 

από τη διακοπή χρήσης φ.ε. 

 Η μεταβολή των εκτροπών υψηλής τάξης φαίνεται να 

διαφοροποιείται μεταξύ χρηστών φ.ε. (μετά τη διακοπή χρήσης) και μη 

χρηστών σε σχέση με το χρόνο (μη ασφαλές συμπέρασμα, λόγω του ότι πριν 

την εκτροπομετρία δεν έγινε   κυκλοπληγία).  

 Η χρήση μαλακών φ.ε. φαίνεται να προκαλεί αύξηση του πάχους 

του κερατοειδή, το οποίο υποχωρεί μετά τη διακοπή της χρήσης σταδιακά και 

τείνει να σταθεροποιηθεί μεταξύ 4ης και 8ης  ημέρας μετά τη διακοπή. 

 Οι μαλακοί φακοί επαφής για συνεχή και παρατεταμένη χρήση, διατέθηκαν 

πρώτη φορά το 1970 και έγιναν σύντομα πολύ δημοφιλείς, έως τα τέλη του 1980, 

οπότε σχετίστηκαν με μολύνσεις11,12, φλεγμονώδεις αντιδράσεις13 και χρόνιες 

μορφολογικές αλλαγές σε όλα τα στρώματα του κερατοειδή, οι οποίες 

δημιουργούνταν λόγω υποξίας και οξείδωσης και είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία επιθηλιακών μικροκύστεων, οίδημα στρώματος, πολυμεγεθυσμό 

ενδοθηλίου και αυξημένη ερυθρότητα και νεοαγγείωση14,15. Τελειότεροι φ.ε. 

διατέθηκαν σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επιπτώσεις. Ωστόσο, 

ενώ μειώθηκαν οι οξείες και φλεγμονώδεις αντιδράσεις, δεν μειώθηκαν οι 

φυσιολογικές αλλαγές λόγω υποξίας.  

Για τους Holden & Mertz16, η υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου του φακού ( 

υψηλό Dk), όπως είναι οι φ.ε. Silicone Hydrogel, είναι το βασικό κριτήριο, ώστε να 

εμποδίζεται η υποξία ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρ’ όλα αυτά ένα φακός 

επαφής χωρίς καθόλου αρνητικές επιδράσεις στη φυσιολογία του κερατοειδή δεν 

έχει ακόμη εφευρεθεί.  

Κάποιες από τις πρώτες έρευνες συσχέτισης της μεταβολής του διαθλαστικού 

σφάλματος με τη χρήση φακών επαφής ημερησίας χρήσης και χαμηλής 

διαπερατότητας σε οξυγόνο, έδειξαν αύξηση της μυωπίας, με παράλληλη αύξηση 
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της καμπυλότητας του κερατοειδή17,18,19. Κλινικά μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές 

αυξήσεις μυωπίας και καμπυλότητας του κερατοειδή σχετίστηκαν και με 

παρατεταμένης χρήσης φακούς επαφής χαμηλής διαπερατότητας σε οξυγόνο20. 

Αυτές οι αυξήσεις συμβαίνουν μέσα στους πρώτους (περίπου 6) μήνες  και δεν 

φαίνεται να χειροτερεύουν μετά από μεγαλύτερες περιόδους χρήσης. Το αντίθετο 

έχει βρεθεί σε έρευνα με χρήση φακών επαφής υψηλής διαπερατότητας σε οξυγόνο, 

δηλ. μείωση της μυωπίας με παράλληλη μείωση της καμπυλότητας του κερατοειδή 

του πρώτους 6 μήνες χρήσης21.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 26 : Μεταβολή σφαιρικού ισοδύναμου και μέσης καμπυλότητας κερατοειδή κατά τη 
διάρκεια χρήσης δύο ειδών φ.ε. για ένα χρόνο. (Εικόνα από Isabelle Jalberte et al. 200421)  

 

Οι Liu Z et al.22 ,καθώς και οι Budak K. Et al28. , αναφέρουν μεγαλύτερη 

καμπυλότητα στον κερατοειδή και στους δύο κύριους μεσημβρινούς, σε χρήστες 

φακών επαφής σε σχέση με μη χρήστες, αλλά όχι και στον κερατοειδικό 

αστιγματισμό, το οποίο ισχύει και στη δική μας μελέτη. Αυτό θα μπορούσε να 

συσχετιστεί με τη διαφορά στο διαθλαστικό σφάλμα μεταξύ χρηστών και μη χρηστών 
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φακών επαφής, παρόλο που δεν υπάρχει τέτοια συσχέτιση στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. 

Οι Liu Z et al.22 βρήκαν επίσης ότι οι παρατεταμένης χρήσης φακοί επαφής, 

τείνουν να μειώσουν το ολικό πάχος του κερατοειδή και ν’ αυξήσουν την 

καμπυλότητά του και την «ανωμαλία» στην επιφάνειά του. 

Οι Holden BA et al.15 σημείωσαν σημαντική λέπτυνση του επιθηλίου και του 

στρώματος του κερατοειδή σε χρήστες φακών επαφής. 

Οι  Barris Y. et al.23 βρήκαν πάχυνση στον κερατοειδή στον 1 μήνα χρήσης 

φ.ε.. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αναφορές που συσχετίζουν το πάχος του 

κερατοειδή με τη χρήση φακών επαφής. Οι περισσότερες συγκλίνουν στο ότι η 

χρήση φακών επαφής ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι χαμηλής διαπερατότητας σε 

οξυγόνο, ή φοριούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλεί υποξία στον 

κερατοειδή , η οποία οδηγεί σε οίδημα συνοδευόμενο με πρήξιμο και επομένως 

αύξηση του πάχους του κερατοειδή24,25. Το οίδημα είναι πιο έντονο στο κέντρο του 

κερατοειδή, εφόσον στα άκρα του φακού επαφής εισέρχεται περισσότερο οξυγόνο. 

Την ίδια στιγμή συνυπάρχει η μηχανική επίδραση του φακού επαφής, ο οποίος 

ανάλογα με το υλικό και το πάχος του πιέζει περισσότερο ή λιγότερο τον κερατοειδή, 

αναγκάζοντας σε μετανάστευση τα κερατοκύτταρα (π.χ. από το κέντρο προς την 

περιφέρεια), μεταβάλλοντας έτσι το πάχος του κερατοειδή.  

Μάλιστα οι Lin CM et al.32 βρήκαν ότι στις ασιατικές φυλές η λέπτυνση είναι 

μεγαλύτερη, λόγω του ότι οι Ασιάτες έχουν πιο σφιχτά βλέφαρα και στενότερο 

άνοιγμα του οφθαλμού, προκαλώντας έτσι περισσότερη μηχανική επίδραση όταν 

είναι κλειστά τα βλέφαρα. 

Οι Zuguo Liu et al22. μάλιστα βρήκαν συσχέτιση στη λέπτυνση του κερατοειδή  

ανάλογα με τα χρόνια χρήσης φακών επαφής όπως φαίνεται στο σχήμα 27. 

Τελικά φαίνεται πως ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδηγεί 

αναλόγως σε λέπτυνση ή πάχυνση του κερατοειδή, χωρίς να έχουν γίνει πολλές 
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μελέτες για το πότε αποκαθίσταται αυτή η μεταβολή μετά τη διακοπή της χρήσης 

των φακών επαφής 

Στην παρούσα μελέτη, είδαμε ότι το μέσο πάχος των κερατοειδών των 

πειραματικών οφθαλμών μειώνεται μετά τη διακοπή της χρήσης των φακών επαφής, 

το οποίο θα μπορούσε να εξηγηθεί με υποχώρηση οιδήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 27 : Πάχος κερατοειδή 

Α. φυσιολογικός κερατοειδής Β. χρήση μαλακού φακού επαφής για 10 χρόνια C. χρήση 
σκληρού φακού επαφής για 10 χρόνια και στη συνέχεια χρήση μαλακού φακού επαφής για 6 
χρόνια D. χρήση σκληρού φακού επαφής για 28 χρόνια. ( Εικόνα από Zuguo Liu et al. 22) 
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6. Περιορισμοί - Αδυναμίες της μελέτης 

      Εντοπίστηκαν οι παρακάτω περιορισμοί και αδυναμίες στην παρούσα 

μελέτη : 

 Είχαμε μικρό δείγμα εξεταζόμενων οφθαλμών. Ενδεχομένως τα στατιστικά 

συμπεράσματα να ήταν διαφορετικά εάν είχε εξεταστεί μεγαλύτερο δείγμα. 

 Η υποκειμενικότητα των μετρήσεων. Όλες οι μετρήσεις, εκτός της 

αντικειμενικής διάθλασης, απαιτούν ειδικό χειρισμό από τον εξεταστή και 

επομένως υπόκεινται στη γνώση και την εμπειρία του. Η υποκειμενική 

διάθλαση, προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από τις αποκρίσεις του 

εξεταζόμενου στο τι βλέπει και επομένως επηρεάζεται από τη γνώση των 

συμβόλων (π.χ. δεν βλέπει καθαρά αλλά του μοιάζει με τον αριθμό 5 και το 

λέει σωστά), ή την εκμάθησή τους. Επίσης στην παχυμετρία του κερατοειδή, 

παίζει σημαντικό ρόλο το που εστιάζει ο εξεταζόμενος, γιατί αν δεν εστιάζει σε 

μακρινό στόχο, όπως πρέπει, είναι πιθανό η μέτρηση που θα πάρουμε να 

μην είναι από το κέντρο αλλά από την περιφέρεια του κερατοειδή. Επιπλέον, 

λόγω  του ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν σε εξεταστήρια όπου 

παράλληλα διεξάγονταν προεγχειρηντικοί  έλεγχοι, η υποκειμενική διάθλαση 

δεν γινόταν πάντα στο ίδιο εξεταστήριο, ούτε από τον ίδιο εξεταστή. Επίσης 

και η παχυμετρία δεν γινόταν πάντα από τον ίδιο εξεταστή. Τα παραπάνω 

μπορεί να επηρεάσουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας. 

 Δεν ήταν πάντα σταθερή η ώρα μέτρησης της κάθε ημέρας, είτε λόγω 

δυσκολίας του εξεταζόμενου να προσέλθει, είτε επειδή στα εξεταστήρια 

διεξάγονταν άλλες μετρήσεις. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις, 

(κυρίως τη διάθλαση), η οποία μπορεί να μεταβάλλεται στη διάρκεια της 

ημέρας35, αν και στην παρούσα μελέτη δεν υπήρχε απόκλιση πάνω από 2 

ώρες. 

 Υπήρξε έλλειψη κάποιων μετρήσεων, κυρίως λόγω αδυναμίας των 

εξεταζόμενων να προσέλθουν σε κάποια μέτρηση. Ενδεχομένως τα 
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στατιστικά συμπεράσματα να ήταν διαφορετικά αν συμπεριλαμβάνονταν 

αυτές οι μετρήσεις. 

 

 

 

7. Εισηγήσεις – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Με βάση το σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παρούσα μελέτη, και με 

βάση τα αποτελέσματά της, θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε αφαίρεση των 

μαλακών φακών επαφής σε υποψήφιους για διαθλαστική χειρουργική ασθενείς, 8 

ημέρες πριν την επέμβαση εφόσον τότε φαίνεται να σταθεροποιείται το πάχος του 

κερατοειδή, ενώ δεν παρουσιάζεται κάποια άλλη μεταβολή σε άλλη παράμετρο που 

ελέγχθηκε, εκτός από τις εκτροπές υψηλής τάξης για τις οποίες όπως ήδη 

σημειώθηκε δεν προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα. Στις περισσότερες κλινικές 

διαθλαστικής χειρουργικής συστήνεται η διακοπή χρήσης το λιγότερο για μία 

εβδομάδα όταν πρόκειται για μαλακούς φακούς επαφής. Υπάρχει μελέτη που 

αναφέρει μεγαλύτερα διαστήματα αποκατάστασης του κερατοειδή31.  

Ωστόσο απαιτείται περαιτέρω μελέτη, για να καταλήξουμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα,   όπου εκτός από την ύπαρξη μεγαλύτερου δείγματος 

εξεταζόμενων, χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψιν παράγοντες όπως : 

 Το είδος του φακού επαφής (Dk, υλικό, περιεκτικότητα σε νερό). Έχει 
αναφερθεί ότι ανάλογα με το υλικό του φακού επαφής μπορεί να υπάρχουν 

διαφορετικές επιδράσεις στον κερατοειδή20,21. 

 Το χρόνο και τον τρόπο χρήσης ( π.χ. πόσα χρόνια και για πόσες ώρες την 

ημέρα γινόταν η χρήση). Έχουν γίνει ανάλογες έρευνες που αφορούσαν  τη 

διάρκεια χρήσης, με μελέτη παραμέτρων κατά τη χρήση και όχι μετά τη 

διακοπή.26,29  
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 Την εφαρμογή του φακού. Αν έχει δηλ. στενή ή χαλαρή εφαρμογή, το οποίο 

επηρεάζει και τη μηχανική επίδραση, αλλά και την ποιότητα οξυγόνωσης. 

 Το υπάρχον διαθλαστικό σφάλμα.  Έχει αναφερθεί ότι π.χ. σε μεγάλη 

μυωπία, το μεγάλο πάχος στα άκρα του φακού επαφής προκαλεί λέπτυνση του 

κερατοειδή περιφερικά λόγω μεγαλύτερης μηχανικής επίδρασης, σε σχέση με 

τους φακούς για μικρή μυωπία21. 

 

 Οι παραπάνω παράγοντες ήταν γνωστοί στη μελέτη μας  όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 1, αλλά επειδή ακριβώς ήταν περιορισμένο το δείγμα μας και με πολλές 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά το είδος του φακού, το διαθλαστικό σφάλμα και τα 

χρόνια χρήσης, αλλά και έλλειψης της εκτίμησης της εφαρμογής του φακού για 

όλους, δεν ήταν δυνατό να ομαδοποιήσουμε τους εξεταζόμενους με βάση αυτούς 

τους παράγοντες και με την ανάλυση να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 
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