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Περίληψη 

 Με την πάροδο της ηλικίας χάνεται η ικανότητα εστίασης σε αντικείµενα που 

βρίσκονται σε µέση και κοντινή απόσταση. Ένας από τους στόχους της διαθλαστικής 

χειρουργικής είναι η διόρθωση της πρεσβυωπίας ώστε να εκλείψει η ανάγκη 

εξάρτησης από τα γυαλιά για κοντινές εργασίες. Μέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες θεραπευτικής παρέµβασης και περιλαµβάνουν τις διαθλαστικές 

επεµβάσεις µονοόρασης, την ένθεση πολυεστιακών και προσαρµοστικών ενδοφακών 

κ.ο.κ. 

 Σκοπός της εργασίας είναι η µέτρηση και αξιολόγηση των οφθαλµικών 

εκτροπών κατά την µετακίνηση ενός στόχου από µακρινή σε κοντινή απόσταση. Στη 

µελέτη µας συµµετείχαν 6 ασθενείς (5 γυναίκες και 1 άνδρας) - 12 οφθαλµοί - µε 

µέση ηλικία τα 67,3 έτη (τυπική απόκλιση: ± 7,36 έτη) και εύρος ηλικιών από 56 έως 

79 έτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν χειρουργηθεί και τους εµφυτεύθηκε ο τεχνητός 

ενδοφακός WIOL-CF® και στους δύο οφθαλµούς.  

 Οι ασθενείς που προσήλθαν στην κλινική στο διάστηµα που διήρκησε η 

µελέτη υποβλήθησαν σε µετεγχειρητικές εξετάσεις που αφορούσαν διάστηµα 

παρακολούθησης από 3 έως 5.5 χρόνια µετά το χειρουργείο. Αφού ολοκληρώθηκε ο  

πλήρης οφθαλµολογικός έλεγχος, χρησιµοποιήθηκε το οφθαλµικό σύστηµα iTrace®, 

το οποίο βασίζεται στην αρχή ray tracing για τη µέτρηση των εκτροπών του 

οφθαλµού. Έγινε η καταγραφή του µετώπου κύµατος και η ανάλυση των οφθαλµικών 

εκτροπών, των ασθενών, µε τη βοήθεια των πολυωνύµων Zernike. Οι µετρήσεις 

έγιναν µονόφθαλµα, έχοντας κάθε φορά καλυµµένο τον έτερο οφθαλµό, για 

ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα, καθώς και για ευθυγράµµιση µε τη γραµµή 

όρασης. 

 Αρχικά, έγινε ανάλυση του σφαιρώµατος και του κυλίνδρου όπως την 

κατέγραψε το iTrace® για παρατήρηση σε µακρινή, ενδιάµεση και κοντινή απόσταση.  

Λόγω της µικρής διαµέτρου κόρης που παρουσίαζαν οι ασθενείς χρησιµοποιήθηκε 

για την ανάλυση των µετρήσεων µας η ζώνη των 2mm. Στη συνέχεια, µε τη χρήση 

των τρισδιάστατων διαθλαστικών χαρτών παρατηρήσαµε την αλλαγή στο µέτωπο 

κύµατος κατά την προσπάθεια του οφθαλµού να εστιάσει στις διαφορετικές 

αποστάσεις. Χαρακτηριστική σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η στροφή της διάθλασης 
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προς τη µυωπία (µυωπική στροφή) κατά την προσαρµογή. Τέλος, συνδυάζοντας την 

τοπογραφία µε το χάρτη µετώπου κύµατος, µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε µια 

πιο λεπτοµερή µελέτη των εκτροπών των οφθαλµών του κάθε ασθενούς για όλο τον 

οφθαλµό, καθώς και για τα εσωτερικά οπτικά (τον εµφυτευµένο ενδοφακό). Όπως 

φάνηκε και από τους χάρτες ανάλυσης της ποιότητας όρασης, οι τιµές του 

αστιγµατισµού και της κόµης (κυρίως κάθετης) είναι πιο αυξηµένες δίνοντας την 

χαρακτηριστική µορφή στα διαγράµµατα συνάρτησης διασποράς σηµείου. 

 Οι ασθενείς εµφανίζονται να είναι ικανοποιηµένοι από την ποιότητα όρασης 

που τους προσφέρει ο ενδοφακός WIOL-CF®. Η πλειοψηφία των ασθενών δήλωσε 

ότι µπορεί να εξυπηρετείται στην καθηµερινότητά του χωρίς να έχει ανάγκη τη χρήση 

γυαλιών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, παρά τον µικρό αριθµό του δείγµατος, 

ήταν ενθαρρυντικά αποδεικνύοντας σταθερότητα µε το πέρασµα του χρόνου, 

δίνοντας έδαφος για µελλοντικές έρευνες. 
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Abstract 

 Τhe ability to focus on objects that are in the middle and short distance is lost 

with advancing age. One goal of refractive surgery is to correct presbyopia in order to 

eliminate the dependence on glasses for close work. Many attempts for therapeutic 

intervention including refractive surgery monoorasis, the insertion of accommodative 

and multifocal intraocular lenses etc., have been made so far. 

 The purpose of this study is the measurement and evaluation of ocular 

aberrations during the process of accommodation - by moving a target from far to 

near distances. Our study involved six patients (5 women and 1 man) - 12 eyes - with 

a mean age of 67.3 years (standard deviation: ± 7,36 years) and the age ranged of 56-

79 years. All patients had undergone cataract extraction surgery and the artificial IOL 

WIOL-CF® was implanted in both eyes. 

 At the time that the study lasted, patients underwent postoperative 

examinations involving observation period from 3 to 5.5 years after surgery. After 

completion of the ophthalmologic testing, iTrace® ocular system was used, which is 

based on the ray tracing technique for measuring the aberrations of the eye. We 

recorded the wavefront and analyzed the ocular aberrations, of the patients, with the 

aid of Zernike polynomials. The measurements were made monocularly having its 

time the other eye covered, aligned with the optical axis and the line of sight as well. 

 Initially, we analysed defocus and cylinder as recorded by iTrace® for 

observation at distant, intermediate and near distance. Due to small pupil diameter 

presented, we used the zone of 2mm for the analysis of our measurements. Then, the 

change in wavefront, when trying to focus at different distances, was observed with 

the use of three-dimensional refractive maps. In all cases the turn of refraction to 

myopia (myopic shift), when adjusting, was typical. Finally, by combining 

topography with wavefront map, we were able to conduct a more detailed study of the 

aberrations of each patient for the entire eye and the internal optics (the implanted 

intraocular lens). As revealed by the analysis of visual function maps, the values of 

astigmatism and coma (mainly vertical) are increased, giving the characteristic form 

to psf diagrams. 
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 Patients appear to be satisfied with the quality of vision offered by the WIOL-

CF®. The majority of patients indicated that they can be served in daily life without 

the need for glasses. The results of our study, despite the small number of our sample, 

were encouraging demonstrating stability with the passage of time, giving way to 

future studies. 
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Κεφάλαιο 1ο 

    Φυσιολογία οφθαλµού 
 

 

 
 

1.1 Οφθαλµός 

 Ο οφθαλµός αποτελεί ένα πολύπλοκο οπτικό σύστηµα. Λειτουργεί ως οπτικός 

αισθητήρας που χρησιµεύει στη δηµιουργία ενός ειδώλου και σε συνδυασµό µε το 

νεύρο, που µεταδίδει το ερέθισµα στον εγκέφαλο και το τµήµα του εγκεφάλου που 

εκτελεί την επεξεργασία και την τελική κατανόηση της πληροφορίας, είναι υπεύθυνα 

για τη λειτουργία της όρασης. 

 Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένα τόσο µικρό όργανο αποτελείται από τόσα 

πολλά λειτουργικά µέρη όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Ωστόσο αν λαµβάναµε υπ’ 

όψη µας την πολυσύνθετη φύση της λειτουργίας της όρασης τότε αυτό δεν θα µας 

φαινόταν τόσο παράξενο. 

1.1.1 Φυσιολογία οφθαλµού 

 Για πρακτικούς λόγους, το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις διαθλαστικές επιφάνειες : την πρόσθια και 

οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, και την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του 

κρυσταλοειδούς φακού. 

 Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς είναι η σηµαντικότερη οπτική 

επιφάνεια του οφθαλµού. Συµβάλλει κατά 70% περίπου στην ολική διαθλαστική 

ικανότητα του οφθαλµού και έχει σχήµα επιµήκους ελλειψοειδούς (πεπλατυσµένο 

στα άκρα σε σχέση µε το κέντρο). Η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς έχει σχήµα, 

κατά προσέγγιση, σφαιρικό. Το πάχος του κερατοειδούς 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) και έχει αξονικό µήκος 
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περίπου 3 mm. Η ίριδα 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). Ο δείκτης διάθλασης (n = 1.41) και το 

σχήµα του κρυσταλλοειδούς φακού είναι τέτοια ώστε να αντισταθµίζεται σε κάποιο 

βαθµό σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από την πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδούς. 

 

Εικόνα 1: Τοµή απεικόνισης ανθρώπινου οφθαλµού 

 
 Ο αµφιβληστροειδής χιτώνας 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). 

1.1.2 Ο κερατοειδής σαν οπτικό σύστηµα 

 Η εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς έχει σχήµα επιµήκους 

ελλειψοειδούς. Η ασφαιρικότητα αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της 
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σφαιρικής εκτροπής που εισάγεται στο οπτικό σύστηµα του οφθαλµού από τον 

κερατοειδή, σε επίπεδα που µπορεί να αντισταθµιστεί σε µεγάλο βαθµό από την 

αρνητική σφαιρική εκτροπή που εισάγει ο κρυσταλλοειδής φακός. Στην Εικόνα 2 

βλέπουµε µια αναπαράσταση του κερατοειδή σαν οπτικό στοιχείο του οφθαλµού. Οι 

συντεταγµένες y, z του σηµείου α µπορούν να περιγραφούν από την ακόλουθη 

εξίσωση (1.1): 

 
( )

2

2 21 1 1

cy
z

k c y
=

+ − +
  (0.1) 

 
όπου c και k είναι η βασική ακτίνα καµπυλότητας και η κωνική σταθερά αντίστοιχα. 

Οι τιµές που προκύπτουν για τις παραµέτρους αυτές για τον ανθρώπινο κερατοειδή 

µε βάση τιµές µετρήσεων σε φυσιολογικό πληθυσµό είναι περίπου 1/c = 7.72mm και 

k = 0.26. 

 

Εικόνα 2: Ο κερατοειδής σαν οπτικό στοιχείο 

Η διαθλαστική ισχύς του σηµείου α εκπεφρασµένη σε διοπτρίες υπολογίζεται σαν 

συνάρτηση της τοπικής ακτίνας καµπυλότητας (r) και του δείκτη διάθλασης του 

κερατοειδούς (n) από την εξίσωση (1.2): 

 
1n

D
r

−
=   (0.2) 

 Μεγάλη διακύµανση µεταξύ των φυσιολογικών οφθαλµών παρουσιάζει τόσο 

η βασική ακτίνα καµπυλότητας όσο και η κωνική σταθερά. Ακόµα, στην γενική 

περίπτωση, το σχήµα της εξωτερικής επιφάνειας του κερατοειδούς δεν είναι εκ 
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περιστροφής συµµετρικό µε αποτέλεσµα το οπτικό σύστηµα να παρουσιάζει 

ασύµµετρες εκτροπές όπως ο αστιγµατισµός. 

1.2 ∆ιάθλαση και διαθλαστικές ανωµαλίες 

 Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπει µια φωτεινή πηγή διαδίδεται 

προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις µε µορφή κυµάτων που σχηµατίζουν οµόκεντρες 

σφαίρες. Οι σφαίρες αυτές ονοµάζονται κυµατικά µέτωπα και έχουν ως κέντρο τη 

φωτεινή πηγή. Η ακτίνα καµπυλότητας των κυµατικών µετώπων αυξάνεται καθώς η 

ακτινοβολία αποµακρύνεται από τη φωτεινή πηγή (Εικόνα 3). 

 Στη γεωµετρική οπτική, για τη διευκόλυνση της σχηµατικής απεικόνισης της 

πορείας της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, δεχόµαστε ότι το φως ταξιδεύει µε 

µορφή πολύ λεπτών ακτίνων. Οι ακτίνες αυτές πορεύονται σε ευθείες γραµµές 

κάθετες στα κυµατικά µέτωπα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Κατά τη πορεία 

τους οι φωτεινές ακτίνες µπορεί να είναι: α') Παράλληλες µεταξύ τους, όπως όταν 

προέρχονται από µια φωτεινή πηγή που βρίσκεται στο άπειρο. β') Να 

αποµακρύνονται η µια από την άλλη, όπως συµβαίνει κοντά στη φωτεινή πηγή, ή γ') 

Να πλησιάζουν η µία την άλλη µέχρι να συναντηθούν σε ένα ορισµένο σηµείο. 

 

 

Εικόνα 3: Φωτεινή πηγή και κυµατικά µέτωπα 
 

 Ο βαθµός της κλίσης των ακτίνων µια φωτεινής δέσµης µπορεί να εκτιµηθεί 

ποσοτικά. Όσο µικρότερη είναι η ακτίνα καµπυλότητας του κυµατικού µετώπου, όσο 

δηλαδή πιο κυρτό είναι το κυµατικό µέτωπο, τόσο µεγαλύτερη είναι η κλίση των 

ακτίνων. Η µονάδα που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της κλίσης των ακτίνων µιας 
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φωτεινής δέσµης είναι η διοπτρία (D). Η διοπτρία καθορίζεται σαν το αντίστροφο της 

απόστασης, σε µέτρα, από τη φωτεινή πηγή (ή το σηµείο σύγκλισης προκειµένου για 

συγκλίνουσα δέσµη) στον αέρα ή στο κενό.  

 Όταν αναφερόµαστε σε απόκλιση (αρνητική κλίση) µπροστά από τις διοπτρίες 

τοποθετούµε το πρόσηµο (-). Όταν αναφερόµαστε σε σύγκλιση (θετική κλίση) 

µπροστά από τις διοπτρίες τοποθετούµε το πρόσηµο (+). 

 
1

D
ό έπ σταση σε µ τρα

=
Α

  (0.3) 

Παραδείγµατος χάρην, η απόκλιση των ακτίνων µιας φωτεινής δέσµης σε απόσταση 

0.5m από τη φωτεινή πηγή είναι 
1

2.0
0.5

D
m
= − . 

 

1.2.1 ∆ιαθλαστικά σφάλµατα 

 Η φυσιολογική κατάσταση του οφθαλµού, κατά την οποία, χωρίς 

προσαρµογή, παράλληλες ακτίνες φωτός σχηµατίζουν τέλειο είδωλο επάνω στον 

αµφιβληστροειδή (Εικόνα 4), ονοµάζεται εµµετρωπία. Η κατάσταση αυτή είναι 

λιγότερο συχνή από την οποιαδήποτε παρουσία διαθλαστικού σφάλµατος, κατάσταση 

που σε αντίθεση καλείται αµετρωπία και επιδεινώνει την ποιότητα της όρασης. Αν η 

αµετρωπία οφείλεται κυρίως σε διαταραχή της διαθλαστικής δύναµης του µατιού 

(µεγάλη κυρτότητα του κερατοειδούς), ονοµάζεται διαθλαστική αµετρωπία, ενώ αν 

οφείλεται σε διαταραχή του αξονικού µήκους του µατιού (µεγαλύτερο ή µικρότερο 

µάτι), ονοµάζεται αξονική αµετρωπία [1]. ∆ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις 

διαθλαστικών σφαλµάτων: 

• Τη µυωπία, κατά την οποία η κύρια εστία εντοπίζεται µπροστά από τον 

αµφιβληστροειδή όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. 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. Ένα µυωπικό µάτι δεν 
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µπορεί να διακρίνει τα µακρινά αντικείµενα, αφού οι ακτίνες που προέρχονται 

από αυτά είναι παράλληλες. 

• Την υπερµετρωπία, κατά την οποία η οπίσθια κύρια εστία του διαθλαστικού 

συστήµατος του οφθαλµού εντοπίζεται πίσω από τον αµφιβληστροειδή όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 6. 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 οφθαλµού είναι µικρότερη του 

φυσιολογικού (διαθλαστική υπερµετρωπία), ή και στο συνδυασµό των δύο. 

Το υπερµετρωπικό µάτι δε βλέπει καθαρά ούτε τα κοντινά ούτε τα µακρινά 

αντικείµενα. 

 

Εικόνα 4: Περίπτωση εµµετρωπικού (υγειούς) οφθαλµού 
 

 

Εικόνα 5: Περίπτωση µυωπικού οφθαλµού 
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• Τον αστιγµατισµό, κατά τον οποίο παράλληλες ακτίνες δεν διαθλώνται εξίσου 

σε όλους τους µεσηµβρινούς όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. ∆ύο µεσηµβρινοί, 

συνήθως κάθετοι µεταξύ τους, εµφανίζουν τη µεγαλύτερη διαφορά και 

λέγονται κύριοι άξονες του αστιγµατισµού. Ο αστιγµατισµός οφείλεται σε 

ανατοµική ανωµαλία του κερατοειδούς ή, σπανιότερα, του φακού. Μία 

παράλληλη δέσµη ακτίνων περνώντας µέσα από ένα αστιγµατικό µάτι δε 

σχηµατίζει εστία, αλλά ένα κωνοειδές του Sturm, δηλαδή δύο εστιακές 

γραµµές κάθετες µεταξύ τους. Ανάλογα µε τη θέση αυτών των γραµµών µε 

τον αµφιβληστροειδή, ο αστιγµατισµός παίρνει διάφορες µορφές (µυωπικός, 

υπερµετρωπικός, µικτός κλπ). 

 

 

Εικόνα 6: Περίπτωση υπερµετρωπικού οφθαλµού 
 

 

Εικόνα 7: Περίπτωση αστιγµατικού οφθαλµού 
 

• Την ανισοµετρωπία, κατά την οποία η διαθλαστική ισχύς ανάµεσα στα δύο 

µάτια διαφέρει σηµαντικά (άνω των 2.00D). 
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• Την πρεσβυωπία, η οποία αντιπροσωπεύει την απώλεια της ικανότητας 

προσαρµογής του οφθαλµού µε την ηλικία όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. 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. 

 

Εικόνα 8: Περίπτωση πρεσβυωπικού οφθαλµού 

 

1.2.2 Εκτροπές οφθαλµού 

 Εκτροπή λέγεται η διαφορά ενός ιδεατού µαθηµατικού συστήµατος, από µία 

πραγµατική φυσική οντότητα και σχετίζεται µε το πόσο απέχει από το να είναι ένα 

σηµείο ένα αναµενόµενο σηµειακό είδωλο. Η εµφάνιση των σφαλµάτων οφείλεται σε 

πολλές αιτίες, σχετικές µε την γεωµετρία του συστήµατος, της δέσµης και την 

κυµατική φύση του φωτός. Το φως καθώς διαδίδεται και διαθλάται από τις διάφορες 

επιφάνειες του οφθαλµού και τις ατέλειες τους υφίσταται οπτικές εκτροπές, που 

υποβαθµίζουν την ποιότητα της εικόνας που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή. Οι 

εκτροπές του οφθαλµού χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: α') σε αυτές που οφείλονται 

µόνο στον κερατοειδή και β') στις εκτροπές που προέρχονται από ατέλειες ολόκληρου 

του οφθαλµού. 

 Αν ο οφθαλµός ήταν ένα τέλειο οπτικό σύστηµα, τότε οι ακτίνες οι οποίες 

προέρχονται από ένα σηµειακό αντικείµενο, µετά τη διάθλαση τους, θα εστιάζονταν 

σε ένα σηµειακό σηµείο. Αντίστοιχα αν έχουµε ένα επίπεδο µέτωπο κύµατος το οποίο 

εισέρχεται σε ένα τέλειο οπτικό σύστηµα, τότε το µέτωπο κύµατος θα εξακολουθεί να 

είναι επίπεδο κατά την έξοδο του από το οπτικό σύστηµα. Αυτό συµβαίνει σπάνια, 

δεδοµένου ότι ο οφθαλµός είναι ένα οπτικό σύστηµα µε εκτροπές. Ως αποτέλεσµα, οι 
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ακτίνες που προέρχονται από ένα σηµειακό αντικείµενο, δεν εστιάζονται σε ένα µόνο 

σηµείο, ενώ το επίπεδο µέτωπο κύµατος, δεν παραµένει επίπεδο κατά την έξοδο του 

από το οπτικό σύστηµα. 

 Oι εκτροπές ενός οπτικού συστήµατος χωρίζονται κυρίως σε δύο οµάδες, τις 

µονοχρωµατικές εκτροπές και τις χρωµατικές εκτροπές. Η πρώτη οµάδα αναφέρεται 

στις εκτροπές που είναι παρούσες όταν µόνο ένα µήκος κύµατος εξετάζεται, ενώ η 

δεύτερη οµάδα αναφέρεται στις πρόσθετες εκτροπές που εµφανίζονται όταν 

εξετάζονται τα χρωµατικά αποτελέσµατα της διασποράς από τα οπτικά µέσα. Να 

σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο πως οι µονοχρωµατικές εκτροπές σε ένα µήκος κύµατος 

είναι διαφορετικός από εκείνες σε άλλο µήκος κύµατος. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό κατά την εξέταση των οργάνων που µετρούν τη διάθλαση ή και εκτροπές 

στα υπέρυθρα µήκη κύµατος, ενώ η διόρθωση απαιτείται για το ορατό φάσµα [2]. 

 

Μονοχρωµατικές εκτροπές 

 Οι µονοχρωµατικές εκτροπές χωρίζονται σε χαµηλής και υψηλής τάξης. 

Εµφανίζουν µεγάλη διακύµανση στον πληθυσµό, η πλειοψηφία αυτών 

καταλαµβάνεται από τις εκτροπές δεύτερης τάξης, ενώ οι υψηλότερης τάξης 

εκτροπές εµφανίζονται σε µικρότερο µέγεθος και είναι περίπου συµµετρικές στα δύο 

µάτια [3]. Στις µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης (έως δεύτερης) ανήκουν τα 

απλά διαθλαστικά σφάλµατα, όπως προαναφέρθηκαν, όπως η µυωπία, η 

υπερµετρωπία και ο αστιγµατισµός. Η ύπαρξη των απλών διαθλαστικών σφαλµάτων 

επηρεάζει την ακριβή εστίαση των ακτίνων πάνω στο κεντρικό βοθρίο του 

αµφιβληστροειδή και κατά συνέπεια την ευκρίνεια του ειδώλου. Όσο µεγαλύτερο 

ποσό ενός απλού διαθλαστικού σφάλµατος έχει ένα άτοµο τόσο περισσότερο 

επηρεάζεται η ευκρίνεια του ειδώλου. Το φαινόµενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό 

στον αστιγµατισµό, ο οποίος λόγω της φύσης του διορθώνεται πιο δύσκολα µε τα 

υπάρχοντα µεσα. Στις µονοχρωµατικές εκτροπές υψηλής τάξης, αναφέρονται οι 

παραµορφώσεις που υφίστανται οι φωτεινές ακτίνες όταν διέρχονται µέσα από ένα 

οπτικό σύστηµα, στο οποίο έχουν διορθωθεί τα απλά διαθλαστικά σφάλµατα. Σε 

αυτές ανήκουν η σφαιρική εκτροπή, το κόµα, η παραµόρφωση πεδίου και η 

καµπύλωση πεδίου. 
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• Η σφαιρική εκτροπή (Εικόνα 9) είναι το φαινόµενο κατά το οποίο οι ακτίνες 

που διαθλώνται σε διαφορετικά ύψη µιας σφαιρικής επιφάνειας, τέµνουν τον 

οπτικό άξονα σε διαφορετικά σηµεία. Έτσι, οι διερχόµενες από την επιφάνεια 

ακτίνες δν σχηµατίζουν σηµειακή εστία αλλά µια κηλίδα. Υπάρχει η θετική 

και η αρνητική σφαιρική εκτροπή. Θετική είναι όταν οι ακτίνες από την 

περιφέρεια της σφαιρικής επιφάνειας εστιάζονται πιο µπροστά από τις 

κεντρικές και αρνητική όταν συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή οι περιφερικές 

ακτίνες εστιάζονται πιο µακριά από τις κεντρικές. Η σφαιρική εκτροπή είναι 

θετική στον κερατοειδή και στον φακό είναι αρνητική σε κατάσταση µη 

προσαρµογής, ενώ όσο προσαρµόζουµε σε κοντινά αντικείµενα τόσο 

µεταβάλλεται προς αρνητική, ώστε να εστιαστεί καλύτερα το είδωλο. ∆ηλαδή, 

υπάρχει µια ανταγωνιστική δράση εκτροπών φακού-κερατοειδή µε στόχο την 

καλύτερη δυνατή εστίαση της εικόνας στον αµφιβληστροειδή και την 

µικρότερη παραµόρφωση. 

 

Εικόνα 9: Σφαιρική εκτροπή 
 

• Το κόµα ή κόµη (Εικόνα 10) µπορεί να οριστεί ως η απόκλιση, που συµβαίνει 

σε µια δέσµη ακτίνων όταν αυτές διέρχονται από σηµείο του φακού, που 

σχηµατίζει γωνία µε τον οπτικό άξονα. Είναι µια “παρά τον άξονα” οπτική 

εκτροπή. Η απεικόνιση της δέσµης έχει το σχήµα κοµήτη, διότι οι ακτίνες που 

διέρχονται (υπό γωνία) από το κέντρο του φακού εστιάζονται πάνω στις 

ακτίνες που διέρχονται από την περιφέρεια αυτού. 
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Εικόνα 10: Κόµα ή κόµη 

 

• Η παραµόρφωση πεδίου (Εικόνα 11) αφορά την ανικανότητα ενός φακού (ή 

συστήµατος) να αναπαράγει, σε σχήµα, ένα είδωλο που είναι πιστό αντίγραφο 

του αντικειµένου. Τα σηµεία του ειδώλου µπορεί να είναι σε ακριβή εστίαση 

στο σωστό επίπεδο του ειδώλου, το οποίο θα είναι επίπεδο αν όλες οι άλλες 

εκτροπές έχουν εξαλειφθεί αλλα εξαιτίας της παραµόρφωσης θα 

καταλαµβάνουν θέσεις είτε κοντύτερα, είτε µακρύτερα του άξονα από ότι οι 

ιδανικές τους θέσεις. ∆ηλαδή, η παραµόρφωση δηµιουργείται επειδή η 

γραµµική µεγέθυνση ενός φακού δεν είναι οµοιόµορφη σε όλη την επιφάνειά 

του. 

 

(α΄) 

 

(β') 

Εικόνα 11: (α') Βαρελοειδής παραµόρφωση και (β') παραµόρφωση µηνίσκου 
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• H καµπύλωση πεδίου είναι η ικανότητα ενός οπτικού συστήµατος να εστιάζει 

τα σηµεία του ειδώλου σε µια καµπύλη επιφάνεια. Πιο αναλυτικά, όταν 

ασχολούµαστε µε παραξονικό σύστηµα συµπεραίνεται ότι ένας φακός ή ένα 

σύστηµα φακών παράγει µια επίπεδη εικόνα ή ένα επίπεδο αντικείµενο. Στην 

πραγµατικότητα όµως όλα τα σηµεία ενός ειδώλου βρίσκονται σε µια 

καµπύλη επιφάνεια και το είδωλο ενός επίπεδου αντικειµένου θα είναι 

πραγµατικά καµπύλο όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. Η καµπύλη αυτή 

επιφάνεια καλείται επιφάνεια Petzval. Σε έναν θετικό φακό οι περιφερικές 

ακτίνες εστιάζονται πιο κοντά στο φακό και οι κεντρικές πιο µακριά. Έτσι, η 

εικόνα του αντικειµένου φαίνεται κυρτωµένη προς τα άκρα του φακού. Το 

αντίθετο συµβαίνει µε έναν αρνητικό φακό. Η καµπύλωση αυτή του πεδίου 

έχει σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο σχηµατισµός της εικόνας του 

αντικειµένου πάνω σ επίπεδη επιφάνεια. Προκειµένου να εστιαστούν ακριβώς 

όλα τα σηµεία του αντικειµένου, η επιφάνεια πρέπει να είναι κυρτή. 

Οι µονοχρωµατικές εκτροπές χαµηλής τάξης µετρώνται µε την κλινική διάθλαση και 

µε τα αυτόµατα διαθλασίµετρα. Η αρχή των διαθλασίµετρων βασίζεται σε διάφορες 

διαθλαστικές µεθόδους. Οι συσκευές που µετρούν ταυτόχρονα τις µονοχρωµατικές 

εκτροπές χαµηλής και υψηλής τάξης λέγονται αµπερόµετρα ή εκτροπόµετρα και η 

αρχή τους βασίζεται στη µέτρηση του σφάλµατος του κυµατοµετώπου (wavefront). 

 

Εικόνα 12: Καµπύλωση πεδίου 
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Χρωµατικές εκτροπές 

 Οι χρωµατικές εκτροπές (Εικόνα 13) οφείλονται στο γεγονός ότι ο δείκτης 

διάθλασης εξαρτάται από το µήκος κύµατος, οπότε κάθε µήκος κύµατος έχει 

διαφορετική εστία. Το λευκό φως αποτελείται από ακτινοβολίες µε διάφορα µήκη 

κύµατος (πολυχρωµατικό) και όταν περνάει µέσα από έναν σφαιρικό φακό, η 

διάθλαση που υφίστανται οι διάφορες ακτινοβολίες που το συνιστούν διαφέρει και το 

φως αναλύεται. Οι ακτίνες µε µικρό µήκος σχηµατίζουν εστία πιο κοντά στο φακό 

και οι ακτίνες µε µεγάλο µήκος κύµατος πιο µακριά. Έτσι, δεν σχηµατίζεται 

σηµειακή εστία αλλά µια έγχρωµη κηλίδα. Οι περισσότερο διαθλώµενες ακτίνες είναι 

οι ιώδεις και οι λιγότερο οι ερυθρές. Οι χρωµατικές εκτροπές προκαλούν θόλωση στο 

είδωλο ακόµα και όταν το σύστηµα είναι διορθωµένο από τα απλά διαθλαστικά 

σφάλµατα [4]. 

 

Εικόνα 13: Χρωµατικές εκτροπές 

 

1.3 Ανατοµία κρυσταλλοειδούς φακού 

 Ο κρυσταλλοειδής φακός αποτελεί µαζί µε τον κερατοειδή ένα από τα 

σηµαντικότερα διαθλαστικά µέσα του οφθαλµού, καθώς λειτουργία του είναι να 

εστιάζει µε ευκρίνεια τις φωτεινές ακτίνες πάνω στην επιφάνεια του 

αµφιβληστροειδή. Oι καµπυλότητες των επιφανειών του αυξάνονται ώστε οι 

γηραιότεροι φακοί να διαθέτουν µεγαλύτερη διαθλαστική ισχύ. Βρίσκεται πίσω από 

την ίριδα και µπροστά από το υαλώδες σώµα. Έχει σχήµα δίσκου, µε µεγαλύτερη 

κυρτότητα στην οπίσθια πλευρά του. Η διάµετρος του ισηµερινού του (που αποτελεί 

την µεγαλύτερη περιφέρειά του) είναι περίπου 10mm, ενώ το πάχος του κατά µήκος 
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του οπτικού άξονα κυµαίνεται µεταξύ των 3.5mm και 5mm, ανάλογα µε την ηλικία 

και την κατάσταση προσαρµογής. Εξωτερικά, περιβάλλεται από το περιφάκιο που 

περικλείει το κυρίως σώµα του φακού, δηλαδή το φακικό επιθήλιο, το φλοιό και τον 

πυρήνα. Το περιφάκιο συνδέεται στο επίπεδο του ισηµερινού µέσω ινών διαµέτρου 

5µm - 30µm (ίνες της Ζιννείου ζώνης) µε το ακτινωτό σώµα και έτσι ο φακός 

συγκρατείται πίσω από την ίριδα (Εικόνα 14). Ο φακός είναι διαφανής λόγω της 

έλλειψης αιµοφόρων αγγείων σε όλη την έκτασή του και ιστολογικά αποτελείται 

µόνο από επιθηλιακά κύτταρα τα οποία είναι κανονικά διατεταγµένα, γεγονός στο 

οποίο οφείλει την ελαχιστοποίηση των φαινοµένων διάχυσης, αλλά και το 

χαρακτηρισµό κρυσταλλοειδής. 

 

Εικόνα 14: Η θέση του φακού και η σύνδεση µε τις ίνες της ζιννείου ζώνης 
 

Οι ίνες του, που παράγονται από τα επιθηλιακά του κύτταρα, αναγεννώνται αλλά δεν 

αντικαθίστανται, µε αποτέλεσµα µε την πάροδο των ετών να χάνει την ελαστικότητά 

του, άρα και τη ικανότητα προσαρµογής του. Λόγω αυτού, στις µεγαλύτερες ηλικίες 

εµφανίζεται πρεσβυωπία. Επίσης οποιαδήποτε διάσπαση της δοµής των φακικών 

ινών ή καταστροφή των πρωτεϊνών µέσα σε αυτές µπορεί να καταστρέψει την 

διαφάνεια του φακού, διαδικασία που είναι γνωστή ως καταρρακτογένεση. 

 

1.3.1 Μηχανισµός προσαρµογής 

 Η προσαρµογή αναφέρεται στην λειτουργία κατά την οποία πραγµατοποιείται 

ένας κύκλος ελάχιστης σύγχυσης και επιτυγχάνεται η διατήρηση ευκρινούς ειδώλου 

στον αµφιβληστροειδή µέσω κατάλληλης αλλαγής της διοπτρικής ισχύς του 

κρυσταλλοειδούς φακού. Με αυτόν τον τρόπο µεγιστοποιείται η αντίθεση του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Κατά την παρατήρηση ενός µακρινού αντικειµένου, το 

αµφιβληστροειδικό είδωλο είναι καλά εστιασµένο. Για ευκρινή διάκριση 
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αντικειµένων σε κοντινές αποστάσεις ο οφθαλµός πρέπει να αλλάξει το σηµείο 

εστίασης, αυξάνοντας την διαθλαστική του ισχύ. 

Θεωρίες προσαρµογής 

 Η γνώση που υπάρχει σήµερα σχετικά µε το µηχανισµό προσαρµογής 

στηρίζεται στη θεωρία του Helmholtz (1856). Όταν κοιτάµε µακριά, το ακτινωτό 

σώµα είναι χαλαρωµένο και η µεγάλη διάµετρος της ακτινωτής απόφυσης διατηρεί 

τις ίνες της ζιννείου ζώνης τεταµένες. Αν και δν έχει διευκρινθεί µε ποιο τρόπο η 

συστολή του ακτινωτού µυός επηρεάζει την πίεση που ασκούν οι ίνες στο φακό είναι 

γνωστό ότι αυτές οι ίνες επισυνάπτονται στον ισηµερινό, στο πρόσθιο και οπίσθιο 

µέρος του περιφακίου. Το αποτέλεσµα των δυνάµεων τάνυσης που ασκούν οι ίνες 

στο ελαστικό περιφάκιο, το οποίο αποτελεί το "καλούπι" του φακού, είναι η µείωση 

στην καµπυλότητα των επιφανειών, τη διάµετρο (απόσταση µεταξύ των δύο 

ισηµερινών) και το πάχος του φακού (σε σύγκριση µε την in vitro φυσιολογική µορφή 

του). Κατά την προσαρµογή ο ακτινωτός µυς συσπάται, µειώνοντας τη διάµτερο της 

ακτινωτής απόφυσης (κατά περίπου 1.6mm), µε αποτέλεσµα να υποχωρεί η πίεση 

στις ίνες της ζιννείου ζώνης, οι οποίες χαλαρώνουν. Έτσι, το ελαστικό περιφάκιο και 

ο φακός ανακτούν την πιο κυρτή φυσιολογική τους µορφή, δηλαδή, αυξάνεται η 

κυρτότητα της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας, αυξάνεται το πάχος του φακού ενώ 

η πρόσθια επιφάνεια µετατοπίζεται προς τα εµπρός, πλησιάζοντας τον κερατοειδή (η 

οπίσθια επιφάνεια παραµένει σχεδόν στην ίδια θέση). Το συνολικό αποτέλεσµα, είναι 

η αύξηση της διοπτρικής ισχύος του φακού, απαραίτητη για την εστίαση κοντινών 

αντικειµένων. Όταν ο ακτινωτός µυς χαλαρώνει, αφότου παύει η προσαρµοστική 

προσπάθεια, η ένταση των ινών της ζιννείου ζώνης στον ισηµερινό του φακού 

αυξάνεται και πάλι [5]. 
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Εικόνα 15: Θεωρίες προσαρµογής κατά Helmholtz (µεσαία) και κατά Schachar 

(δεξιά) 

 

 Ακόµα µία θεωρία, αυτή του Schachar αναφέρει ότι, υπάρχουν τρία είδη ινών 

ζιννείου ζώνης (πρόσθιες, οπίσθιες και ισηµερινού). Όπως µελετήθηκαν σε πιθήκους, 

οι µεν πρόσθιες και οπίσθιες ίνες είναι συνδεδεµένες µε τον οπίσθιο µέρος του 

ακτινωτού σώµατος (pars plana) ενώ οι ίνες από τον ισηµερινό συνδέονται στο 

πρόσθιο ακτινωτό σώµα (pars plicata) και υπάρχει ανταγωνιστική δράση µεταξύ του 

τµήµατος του ισηµερινού και των δύο άλλων τµηµάτων. Έτσι κατά την παρατήρηση 

µακρινών αντικειµένων, η πιο επίπεδη µορφή του φακού που δεν βρίσκεται σε 

προσαρµογή, επιτυγχάνεται µε την χαλάρωση των ινών του ισηµερινού και αύξηση 

της τάσης των άλλων δύο οµάδων των ινών, ενώ κατά την προσαρµογή η τάση των 

ινών του ισηµερινού αυξάνεται σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ίνες που χαλαρώνουν. 

Με άλλα λόγια δεν υπάρχει κάποια κατάσταση κατά την οποία όλες οι ίνες να είναι 

σε πλήρη χαλάρωση, καθώς επίσης οι ίνες του ισηµερινού πιστεύεται ότι αποτελούν 

τον κινητήριο ενεργό µετατροπέα κατά την δράση της προσαρµογής, µε τις πρόσθιες 

και οπίσθιες οµάδες ινών να σταθεροποιούν την δράση αυτής. Η άποψη αυτή 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η περιοχή του ισηµερινού του φακού µετακινείται 

προς το σκληρό (και η διάµετρος του φακού αυξάνεται) κατά τη διάρκεια της 

προσαρµογής. Πιο πρόσφατες έρευνες όµως αµφισβήτησαν τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα του Schachar, αποδεικνύοντας ότι κατά την προσαρµογή τόσο ο φακός 
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όσο και το ακτινωτό σώµα µετακινούνται µακριά από το σκληρό χιτώνα, ενώ 

ταυτόχρονα επέρχεται µείωση στη διάµετρο του φακού [6]. 

 

Εικόνα 16: Κίνηση του φακού και του ακτινωτού σώµατος που παρατηρείται σε ένα 

6χρονο πίθηκο κατά την προσαρµογή (η οποία επιτεύχθηκε µε τη χρήση 

παρασυµπαθητικών φαρµάκων). Είναι προφανές ότι ο ισηµερινός του φακού και το 

ακτινωτό σώµα µετακινούνται κατά την ίδια κατεύθυνση (µακριά από το σκληρό 

χιτώνα), ενώ υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ του ποσού µετακίνησης και της 

προσαρµογής. Οι κινήσεις καταγράφηκαν µε τη µέθοδο βιντεο-γωνιοσκοπίας (από 

Glasser and Kaufman, 1999). 
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Κεφάλαιο 2ο 

   Καταρράκτης και ενδοφακοί 
 

2.1 Γήρανση του φακού - Καταρράκτης 

 Είναι γνωστό ότι µε τη γήρανσή του ο φακός αυξάνει σε βάρος και πάχος και 

χάνει την ελαστικότητά του και κατ’ επέκταση την ικανότητα της προσαρµογής. 

Καθώς δηµιουργούνται νέες κολλαγόνες ίνες που τοποθετούνται οµόκεντρα, ο 

πυρήνας του φακού υφίσταται συµπύκνωση και σκλήρυνση. Τα µεγάλα αυτά 

αθροίσµατα πρωτεϊνών προκαλούν απότοµες διακυµάνσεις του δείκτη διάθλασης του 

φακού, σκεδάζουν τις φωτεινές ακτίνες και µειώνουν τη διαύγειά του. Οι χηµικές 

µεταβολές των πρωτεϊνών προκαλούν και τον προοδευτικό χρωµατισµό του φακού, ο 

οποίος παίρνει ένα κίτρινο ή καφέ χρώµα µε την πάροδο της ηλικίας (Εικόνα 17). 

  

Εικόνα 17: Αριστερά: Υγιής (πάνω) και καταρρακτικός (κάτω) φακός ∆εξιά: 

Καταρρακτικός φακός όπως φαίνεται µέσω της λυχνίας. Καθώς η δέσµη έρχεται υπό 

γωνία από τα αριστερά, πρώτα απεικονίζεται ο κερατοειδής (διακεκοµένα βελάκια), 

στη συνέχεια το µαύρο κενό αντιστοιχεί στον πρόσθιο θάλαµο και τέλος φωτίζεται η 

περιοχή του φακού (συνεχή βελάκια). 

 Έτσι, ο φακός γίνεται παχύτερος και λιγότερο ελαστικός, οπότε το περιφάκιο 

αδυνατεί να µεταβάλλει το σχήµα του φακού και συνεπώς την διαθλαστική του ισχύ. 

Επιπλέον γίνεται λιγότερο διαυγής και έτσι µειώνεται η ικανότητα του φωτός να 

διέρχεται µέσα από αυτόν και ελαττώνεται η ποιότητα της όρασης του ασθενούς [7]. 
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Το γεγονός ότι το χρώµα του µεταβάλλεται από διαφανές σε κίτρινο, επηρεάζει την 

ποιότητα της αντίληψης των χρωµάτων, αφού λειτουργεί σαν κίτρινο φίλτρο το οποίο 

απορροφά διάφορα µήκη κύµατος και κυρίως το µπλε. 

 Η µυωπία που προκαλούν οι πυρηνικοί καταρράκτες καθιστά τους 

πρεσβύωπες ικανούς να διαβάσουν χωρίς γυαλιά, κατάσταση που αναφέρεται ως 

“δεύτερη όραση”. 

2.1.1 Θεραπεία καταρράκτη 

 Η θεραπεία του καταρράκτη επιτυγχάνεται µε χειρουργική επέµβαση και 

συνίσταται στην αφαίρεση του καταρρακτικού φακού µε σκοπό, την ανεµπόδιστη οδό 

προσπέλασης των φωτεινών ακτίνων στον αµφιβληστροειδή. Προϋπόθεση για την 

επέµβαση, είναι ο ασθενής να παρουσιάζει τα συµπτώµατα (φωτεινές ανακλάσεις 

λόγω διάχυσης φωτός (glare), παραµόρφωση, µεταβαλλόµενη χρωµατική αντίληψη, 

όψιµη µυωπία) και η οπτική οξύτητα να παρουσιάζει σηµαντική µείωση (το σύνηθες 

όριο είναι οπτική οξύτητα 5/10). 

 Η διόρθωση της υψηλής υπερµετρωπίας, σαν συνέπεια της αφακίας, είναι 

απαραίτητη για να αποκτήσει ο ασθενής µετεγχειρητικά την µεγαλύτερη δυνατή 

οπτική οξύτητα. Τρεις είναι σήµερα οι βασικοί τύποι επεµβάσεων στην χειρουργική 

του καταρράκτη [7]: 

 

• Η ενδοφακική αφαίρεση του καταρράκτη, δηλαδή η αφαίρεση φακού και του 

περιφακίου σε ένα χρόνο.  

• Η εξωφακική αφαίρεση του καταρράκτη, κατά την οποία διατηρείται το 

οπίσθιο περιφάκιο και στην κατηγορία αυτή ανήκει και η φακοθρυψία.  

• Η εξωφακική αφαίρεση του καταρράκτη, κατά την οποία διατηρείται το 

οπίσθιο περιφάκιο και στην κατηγορία αυτή ανήκει και η φακοθρυψία.  

 Την αφαίρεση καταρράκτη ακολουθεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η 

τοποθέτηση φακού κατάλληλης ισχύος για την διόρθωση του διαθλαστικού 

ελλείµµατος που προκύπτει από την αφαίρεση του φυσικού φακού. 
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2.2 Ενδοφακοί (Intraocular lenses - IOLs) 

 Ενδοφακοί, ονοµάζονται οι τεχνητοί φακοί από βιοσυµβατό υλικό, οι οποίοι 

αντικαθιστούν τον κρυσταλλοειδή φακό, είτε για να διορθώσουν την διαθλαστική 

δύναµη του οφθαλµού στην περίπτωση ύπαρξης αµετρωπίας (φακικοί ενδοφακοί – 

PIOL), είτε έπειτα από επέµβαση καταρράκτη [8]. Αποτελούνται, από το οπτικό 

µέρος κεντρικά και τα απτικά τµήµατα στην περιφέρεια, τα οποία έρχονται σε επαφή 

µε της ανατοµικές δοµές του οφθαλµού και σκοπό έχουν να συγκρατούν και να 

σταθεροποιούν τον φακό. 

 Η ένθεση ενδοφακού στην εγχείρηση του καταρράκτη αποτελεί την κύρια 

µέθοδο για την αποκατάσταση του καταρράκτη στις ανεπτυγµένες χώρες. Η δύναµη 

του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί στον οφθαλµό παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

µετεγχειρητική διάθλαση. Για να υπολογισθεί η διοπτρική δύναµη του φακού που θα 

χρησιµοποιηθεί, είναι αναγκαία η γνώση της διοπτρικής δύναµης του κερατοειδή 

(πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια), η αφακική διάθλαση, η θέση του ενδοφακού µέσα 

στο µάτι και το αξονικό µήκος του βολβού. Αν τροφοδοτηθεί το λογισµικό των 

σύγχρονων βιοµετριών µε τα στοιχεία αυτά και µε διαφόρους τύπους (SRK I, SRK 

II), δίνεται η δύναµη του ενδοφακού για εµµετρωπία ή αµετρωπία. Αν δεν υπάρχει 

διαθέσιµο µηχάνηµα, τότε ο χειρουργός συµβουλεύεται ειδικούς πίνακες. Η δύναµη 

του ενδοφακού, όπως υπολογίζεται µε το µηχάνηµα της βιοµετρίας, καθιστά το µάτι 

εµµετρωπικό στο βαθµό βέβαια που αυτό επιτυγχάνεται. Συχνά, είναι επιθυµητός 

κάποιος βαθµός µετεγχειρητικής αµετρωπίας, το ύψος και το είδος της οποίας 

εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής του ατόµου, η 

προεγχειρητική διάθλαση, η λειτουργική ικανότητα της ωχράς, η κατάσταση του 

άλλου µατιού (διάθλαση, παρουσία ή όχι καταρράκτη) και ο απαιτούµενος χρόνος για 

εγχείρηση. 

2.2.1 Είδη ενδοφακών 

 Υπάρχουν διάφορα είδη ενδοφακών, τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα µε το σχήµα (square edge, round edge) και τον αριθµό των απτικών 

τµηµάτων τους, το υλικό κατασκευής (silicon, acrylic, PMMA), το σηµείο 

τοποθέτησής τους και το σηµείο στήριξης τους (posterior chamber, anterior chamber, 
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sulcus,) καθώς και την λειτουργικότητά τους (monofocal, multifocal, 

accommodative), κοκ [9]. 

Υλικά κατασκευής ενδοφακών 

 Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των ενδοφακών είναι: η πυκνότητα, ο 

δείκτης διάθλασης, η οπτική διάδοση, η σταθερότητα των διαστάσεων, οι µηχανικές 

προδιαγραφές, η βιοσυµβατότηα και η χηµική σταθερότητα [10]. Τα πρώτα υλικά 

που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των ενδοφακών, ήταν θερµοπλαστικά 

υλικά, όπως το PMMA (υδρόφοβα ή υδρόφιλα πολυµερή–polymethylmetacrylate), το 

οποίο είναι ένα πολυµερές του µεθακρυλικού µονοµερούς. Είναι ελαφρύ υλικό, 

ανθεκτικό και µη αναδιπλούµενο. Είναι άµορφο, διαφανές και άχρωµο (Εικόνα 18). 

Έχει δείκτη διάθλασης 1.49-1.50 και µεταδίδει το 92% του προσπίπτοντος φωτός. 

Είναι αδιάλυτο στο νερό και ανθίσταται στα έλαια, τα λίπη και σε αραιά διαλύµατα 

οξέρων και βάσεων. Οι φακοί PMMA είναι άκαµπτοι φακοί και για την εισαγωγή 

τους απαιτείται µεγάλη τοµή 6-8 mm. 

 

Εικόνα 18: Αριστερά: MO/P-006 Οπισθίου θαλάµου (PMMA) ∆εξιά: MO/P-AC01 
Προσθίου θαλάµου (PMMA) 

 Όµως, η τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε στην χρήση νέων πιο εύκαµπτων 

υλικών, όπως τα συνθετικά ελαστοµερή. Τέτοιο είναι η σιλικόνη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ευκαµψία, ελαστικότητα, είναι αναδιπλούµενη και απαιτείται 

µικρότερη τοµή για την τοποθέτησή της. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις µεγάλες 

οικογένειες εύκαµπτων ενδοφακών σιλικόνης: 

• ενδοφακούς σιλικόνης ενός τµήµατος 

• ενδοφακούς τριών τµηµάτων µε απτικά από πολυπροπυλένιο και 

• ενδοφακούς µε απτικά από PMMA 
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 Ένα µειονέκτηµα των φακών σιλικόνης, είναι ότι καταστρέφονται όταν 

έρθουν σε επαφή µε λάδι σιλικόνης. Σε ασθενείς µε ενδοφακό σιλικόνης που 

υποβλήθηκαν σε υαλοειδεκτοµή και ένθεση σιλικόνης στην υαλοειδική κοιλότητα, 

παρατηρήθηκε προσκόλληση της σιλικόνης στην επιφάνεια του ενδοφακού, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία οπτικών διαταραχών και την αδυναµία ελέγχου του 

βυθού. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί σε επέµβαση οπισθίων µορίων ή που έχουν αυξηµένες πιθανότητες να 

υποβληθούν, όπως για παράδειγµα οι διαβητικοί [11]. Οι εναποθέσιες και οι σταγόνες 

της σιλικόνης στην επιφάνεια των ενδοφακών είναι σταθερές και δύσκολο να 

αποµακρυνθούν (Εικόνα 19). 

 Άλλα υλικά, όπως οι υδροπηκτές και τα ακρυλικά έχουν χρησιµοποιηθεί εξ’ 

ίσου. Τα συµπολυµερή που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ακρυλικών 

εύκαµπτων ενδοφακών αποτελούνται από τρισδιάστατες αλυσίδες που έχουν συντεθεί 

από έναν εστέρα του ακρυλικού και του µεθακρυλικού οξέος. Ο δείκτης διάθλασής 

τους είναι ο υψηλότερος µεταξύ των ενδοφακών οπισθίου θαλάµου. Αν και είναι 

εύκαµπτοι διατηρούν πολλά από τα πλεονεκτήµατα των PMMA ενδοφακών, όπως η 

άριστη οπτική ποιότητα. Λόγω της τρισδιάστατης διάταξης των αλυσίδων τους, οι 

συγκεκριµένοι ενδοφακοί επανέρχονται στη µορφή και στις αρχικές διαστάσεις τους 

µετά την εµφύτευσή τους στον οφθαλµό. Εκπτύσσονται πιο αργά από τους 

εύκαµπτους ενδοφακούς σιλικόνης, όπως επίσης είναι πιο µαλακοί και λεπτοί από 

αυτούς. Ήπια άσκηση πίεσης επί της επιφάνειάς τους αρκεί για να αλλάξει το σχήµα 

τους. Παρόλα αυτά, οι επιφάνειές τους είναι εύθραυστες και οι χειρισµοί 

αναδίπλωσης και ένθεσης µπορεί να προκαλέσουν µόνιµα σηµάδια. 

 

Εικόνα 19: Αριστερά: Ενδοφακός σιλικόνης διπλωµένος κατά µήκος του µικρού 

άξονα των απτικών τµηµάτων ∆εξιά: Εναποθέσεις και σταγόνες σιλικόνης στην 

επιφάνεια του ενδοφακού. 
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 Το PHEMA είναι η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη υδροπηκτή για την 

κατασκευή ενδοφθάλµιων φακών. Η περιεκτικότητά της σε νερό είναι 38%. Η 

υδροφιλία υλικών όπως το PHEMA σχετίζεται µε την παρουσία οµάδων υδροξυλίου 

(ΟΗ-) που επιτρέπουν την απορρόφηση νερού στο δίκτυο του πολυµερούς. Το δίκτυο 

αυτό είναι άκαµπτο στην ξηρά κατάσταση και γίνεται εύκαµπτο σε υδάτινο 

περιβάλλον. Τα µόρια νερού προσδίδουν πλαστικότητα στο υλικό και το κάνουν 

εύκαµπτο. 

 Οι collamer φακοί, είναι τελευταίας τεχνολογίας φακοί και αποτελούν µείγµα 

κολλαγόνου και σιλικόνης, έχουν υψηλό δείκτη διάθλασης και τέλεια 

βιοσυµβατότητα (Εικόνα 20). Η περιεκτικότητα τους σε νερό είναι ~34%. Επιπλέον, 

αυτοί οι φακοί είναι πολύ λεπτοί κυρίως στο οπτικό της τµήµα και έτσι επιτρέπουν 

την εµφύτευσή τους µέσω µικρών τοµών 3.2mm. 

  

Εικόνα 20 : Αριστερά: Υδρόφιλος ενδοφακός υδρογέλης (Rayner C-flex), ∆εξιά: 

Collamer ενδοφακός 

 

2.2.2 Τοποθέτηση ενδοφακών 

 Η θέση όπου θα τοποθετηθεί κάθε φορά ο ενδοφακός, είναι πολύ σηµαντική 

για την τελική οπτική απόδοση και για την µέγιστη σταθερότητά του. Ως βέλτιστη 

θέση για την τοποθέτησή του, θεωρείται η εντός του περιφακίου (in the bag), δηλαδή 

στην ανατοµική θέση του κρυσταλλοειδούς φακού. Αυτό, σχετίζεται µε το γεγονός 

ότι παρουσιάζει τις µικρότερες πιθανότητες για πρόκληση µετεγχειρητικών 

επιπλοκών όπως καταστροφή της ίριδας, οίδηµα, µετατόπιση του φακού και 

γλαύκωµα. 
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 Μια εναλλακτική θέση, είναι η τοποθέτηση του ενδοφακού στον πρόσθιο 

θάλαµο. Αυτοί οι φακοί είναι κατασκευασµένοι συνήθως από εύκαµπτα υλικά όπως 

σιλικόνη ή ακρυλικό και η τοποθέτησή τους είναι σχετικά εύκολη, καθώς εισάγονται 

από µικρές τοµές. Χαρακτηρίζονται από εύκαµπτα απτικά τµήµατα που σέβονται τις 

δοµές της γωνίας. 

 Έπειτα από πρόσθια καψουλόρηξη, ή εφόσον υπάρχει αµελής καταστροφή 

της οπίσθιας κάψας κατά την οπίσθια καψουλόρηξη, είναι προτιµητέα η ένθεση του 

ενδοφακού στον οπίσθιο θάλαµο. Τα απτικά τµήµατα εισάγονται είτε µέσα στον σάκο 

του περιφακίου είτε στην αύλακα του ακτινωτού (sulcus). Τα απτικά τµήµατα 

κρατούν σταθερό το φακό µε τη δηµιουργία ινωδών συµφύσεων. 

 Στην περίπτωση άθικτης πρόσθιας καψουλόρηξης, ολόκληρος ο IOL µπορεί 

να τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την ίριδα, στο sulcus. Με την τοποθέτηση του 

φακού στο sulcus δεν υπάρχει ο κίνδυνος παρεµβολής της ίριδας στο οπτικό 

αποτέλεσµα προσθέτοντας ένα µειωτικό παράγοντα στο αποτέλεσµα της επέµβασης. 

 Σε περιπτώσεις µεγάλης ρήξης του οπίσθιου περιφακίου γίνεται 

σταθεροποίηση του ενδοφακού (οπίσθιου θαλάµου) µε σκληρικά (IOL σκληρικής 

στήριξης) ή ιριδικά ράµµατα (IOL ιριδικής στήριξης) στη µέση περιφέρεια της ίριδας. 

 Τα απτικά τµήµατα των ενδοφακών (haptics) µπορεί να ποικίλουν σε αριθµό. 

Υπάρχουν οι one-piece ενδοφακοί, στους οποίους τόσο το οπτικό όσο και το απτικό 

τµήµα είναι κατασκευασµένα από το ίδιο υλικό καθώς και οι three-piece ενδοφακοί, 

στους οποίους το οπτικό τµήµα αποτελείται από διαφορετικό υλικό από εκείνο των 

απτικών τµηµάτων τµήµα και παρουσιάζουν αρθρωτά τµήµατα (Εικόνα 21). 

 

Εικόνα 21 : Αριστερά: One-piece ενδοφακός, ∆εξιά: Three-piece ενδοφακός. 
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2.2.3 Τύποι ενδοφακών 

 Πρώτος ο Sir Harold Ridley µε τη βοήθεια της εταιρείας Rayner σχεδιάζει 

έναν ενδοφακό οπισθίου θαλάµου χρησιµοποιώντας ως υλικό 

polymethylmethacrylate (PMMA), το οποίο όπως είχε διαπιστωθεί ήταν καλά ανεκτό 

[12]. Σήµερα υπάρχουν αρκετά σχέδια ενδοφακών: 

Μονοεστιακοί ενδοφακοί (Monofocal): παρόλο που προσφέρουν εξαίρετα οπτικά 

αποτελέσµατα, χαρακτηρίζονται από περιορισµένο βάθος εστίασης, το οποίο 

σηµαίνει ότι έχουν µικρή ικανότητα ή καθόλου για κοντινή ή ενδιάµεση όραση. 

Αποτελούνται, από ένα διαθλαστικό φακό, ο οποίος δηµιουργεί µία εστία είτε για 

κοντά, είτε για µακριά ανάλογα µε την διοπτρική ισχύ του. Για να αντιµετωπισθεί 

αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιείται η µέθοδος monovision, κατά την οποία 

εµφυτεύεται στον έναν οφθαλµό ενδοφακός που παρέχει κοντινή όραση, ενώ στον 

άλλο οφθαλµό ενδοφακός για µακρινή όραση. Ένα πρόβληµα που προκύπτει από την 

µέθοδο αυτή, είναι η αντίληψη του βάθους διότι µειώνεται η διόφθαλµη όραση και 

επιπλέον είναι δύσκολο για τους ασθενείς να προσαρµοστούν στην κατάσταση αυτή 

[13]. Πριν την επέµβαση κρίνεται απαραίτητο οι ασθενείς να υποβληθούν σε τεστ 

ανοχής µε τη χρήση φακών επαφής. 

Πολυεστιακοί ενδοφακοί (Multifocal): παρέχουν στον ασθενή την δυνατότητα να 

έχει ικανοποιητική κοντινή, µακρινή και κάποιες φορές και ενδιάµεση όραση. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία δύο εστιών (ή και περισσοτέρων), µία για µακριά και 

µία για κοντά. Όταν ο ασθενής κοιτάζει µακριά, τότε η µακρινή εστία δίνει το 

ευκρινές είδωλο, ενώ η κοντινή εστία δίνει ένα θολωµένο είδωλο. Όταν ο ασθενής 

κοιτάζει κοντά, ενεργοποιείται η κοντινή εστία. Είναι κλινικά αποδεδειγµένο ότι ο 

ασθενής αντιλαµβάνεται πρώτα την καλά εστιασµένη εικόνα. Οι εστίες αυτές, 

µακρινή-κοντινή, έχουν διαφορά µεταξύ τους 3.5-4 διοπτρίες, ανάλογα µε την 

κατασκευή του φακού, γεγονός στο οποίο οφείλεται η µικρή επιρροή, στην οπτική 

απόδοση, της µιας εστίας στην άλλη. Στην περίπτωση που ο ασθενής θέλει να δει 

αντικείµενα που βρίσκονται σε ενδιάµεση απόσταση, τότε ενεργοποιούνται και οι δύο 

εστίες και στους περισσότερους πολυεστιακούς φακούς, η ενδιάµεση όραση 

παρέχεται από την συµβολή των µη εστιασµένων ειδώλων και των δύο εστιών. 
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 Έχουν χρησιµοποιηθεί τρεις βασικές αρχές της οπτικής, στην δηµιουργία των 

πολυεστιακών ενδοφακών [14]: 

• διαθλαστικοί πολλαπλών ζωνών (refractive) 

• περιθλαστικοί (diffractive) 

• και ασφαιρικοί (aspheric) 

 Η µέθοδος των πολλαπλών διαθλαστικών ζωνών βασίζεται στην δηµιουργία 

δύο διαφορετικών διαθλαστικών δυνάµεων, που ενσωµατώνονται σε δακτυλιοειδείς, 

οµόκεντρες ζώνες, διαφορετικής διαθλαστικής ισχύος. Συγκεκριµένα, οι πρώτοι 

ενδοφακοί (Iolab NuVue) είχαν δύο ζώνες διαφορετικής διαθλαστικής ισχύος, µια για 

να δηµιουργεί µια κοντινή εστία και την άλλη για την µακρινή εστία. Εάν η ζώνη η 

υπεύθυνη για την κοντινή εστίαση είναι η κεντρική, ο φακός λέγεται κυρίαρχος για 

κοντά, και κυρίαρχος για µακριά στην αντίθετη περίπτωση. Αργότερα 

κατασκευάστηκαν ενδοφακοί µε τρεις ζώνες (Storz Tru Vista, Alcon AcuraSee, 

Ioptex, Morcher, Pharmacia), µε τέσσερις ζώνες, µε πέντε ζώνες (Amo Array) και µε 

επτά (Adatomed), που δηµιουργούν πάλι δύο εστίες µε εναλλαγή των διαθλαστικών 

ζωνών για την κοντινή και την µακρινή όραση. Ο πιο επιτυχηµένος από αυτούς τους 

φακούς είναι ο Amo Array µε τις πέντε ζώνες, ο οποίος εγκρίθηκε από τον 

Αµερικανικό σύλλογο τροφίµων και φαρµάκων (FDA) το 1997. Αυτός είναι ένας 

ενδοφακός κυρίαρχος µακριά (η κεντρική ζώνη είναι υπεύθυνη για την µακρινή 

όραση) µε προοδευτικά εναλλασσόµενες ζώνες, που προσφέρουν σταδιακή 

µετάπτωση από την µακρινή στην κοντινή εστία, γεγονός µε το οποίο επιτυγχάνεται 

και ενδιάµεση όραση. 

 Κάθε ζώνη έχει ένα διαφορετικό ενεργό άνοιγµα και αυτό µπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα του ειδώλου που παράγει, επειδή η διάµετρος της κόρης 

µεταβάλλεται σαν αντίδραση στα διαφορετικά επίπεδα φωτισµού. Στους φακούς µε 

δύο ζώνες, όταν η κόρη έχει τέτοια διάµετρο ώστε να φωτίζεται µόνο η κεντρική 

ζώνη του φακού, πχ. φωτοπικες συνθήκες, τότε λειτουργεί η µια µόνο εστία (µακρινή 

ή κοντινή), ανάλογα µε το τι έχει επιλεγεί από τον ασθενή, σύµφωνα µε τις ανάγκες 

της δουλειάς και τις καθηµερινότητας του. Εάν η κόρη έχει µεγαλύτερη διάµετρο και 

φωτίζεται µέρος ή όλη η περιφερική ζώνη τότε λειτουργούν και οι δυο εστίες για 

µακριά και κοντά συγχρόνως. 
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 Το ίδιο συµβαίνει και για τους φακούς µε περισσότερες ζώνες, όπου ανάλογα 

µε την διαθλαστική ισχύ των ζωνών που φωτίζονται δηµιουργείται πότε η µακρινή ή 

η κοντινή εστία και πότε και οι δύο. Συνεπώς, η όραση εξαρτάται από τον αριθµό των 

ζωνών που φωτίζονται από την κόρη και κάθε ζώνη έχει διαφορετική διάµετρο κόρης 

στην οποία είναι ενεργή (Εικόνα 22). Το γεγονός αυτό επηρεάζει την ποιότητα του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου, αφού η διάµετρος της κόρης αλλάζει ανάλογα µε τον 

περιβαλλοντικό φωτισµό και το αντανακλαστικό της προσαρµογής κατά την κοντινή 

όραση (προσαρµογή-µύση-σύγκλιση των οφθαλµών, µειώνεται η ποιότητα λόγω της 

µύσης). Έτσι, η κατανοµή της ενέργειας του φωτός µεταξύ των δύο εστιών και η 

ποιότητα των σχηµατιζόµενων ειδώλων, ποικίλει ανάλογα µε τον σχεδιασµό του 

φακού (αριθµός ζωνών) και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

Εικόνα 22 : Λειτουργία ΙΟL πολλαπλών διαθλαστικών ζωνών συναρτήσει του 

φωτισµού και του µεγέθους της κόρης 

 Οι περιθλαστικοί ενδοφακοί χαρακτηρίζονται από µια βασική σφαιρική 

διαθλαστική επιφάνεια, η οποία έχει χωριστεί σε οµόκεντρους περιθλαστικούς 

δακτυλίους ή plates, οι οποίοι δηµιουργούν δύο διαφορετικά εστιακά σηµεία για την 

σύγκλιση του φωτός, µία για τα κοντινά αντικείµενα και µία για τα µακρινά. Οι 

πρώτοι τέτοιου τύπου φακοί ήταν της Pharmacia και Adatomed, οι οποίοι όµως 

παρουσίαζαν halos και glare σε σκοτοπικές συνθήκες. Αυτό ήταν σύνηθες διότι, οι 

περιθλαστικές ζώνες ήταν πολύ µικρές και το φως από όλες τις ζώνες κατέληγαν και 

στους δυο, διαφορετικής διοπτρικής ισχύος φακού, εξίσου. Σε αντίθεση µε τους 

φακούς διαθλαστικών ζωνών, στους φακούς περιθλαστικών ζωνών η ποιότητα του 

ειδώλου και η κατανοµή της ενέργειας µεταξύ των δύο ειδώλων, δεν εξαρτάται από 

την διάµετρο της κόρης, αλλά το φως από όλα τα σηµεία του πολυεστιακού 

κατευθύνεται ταυτόχρονα και στις δύο εστίες. Το πρόσθιο τµήµα τους, είναι µία 
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σφαιρική διαθλαστική επιφάνεια και το οπίσθιο είναι µία περιθλαστική επιφάνεια, η 

οποία δηµιουργεί δύο εστίες για µακρινή και κοντινή όραση. Η περιθλαστική 

επιφάνεια αποτελείται από οµόκεντρους δακτυλίους όπου ο καθένας είναι λεπτότερος 

από τον επόµενο και εστιάζει το φως προς το κέντρο. 

Περιθλαστική κατασκευή (δίσκος Fresnel) 

 Η δηµιουργία των ζωνικών φακών µπορεί να ανιχνευτεί στο 1820, όταν ο 

Augustin Fresnel προσπαθούσε να βελτιώσει τα οπτικά συστήµατα των φάρων, 

τεµαχίζοντας µεγάλους φακούς επιδιώκοντας να µειώσει το ολικό τους βάρος [15]. 

Το σχέδιο που δηµιουργήθηκε πρώτο-χρησιµοποιήθηκε στους φάρους και έγινε 

γνωστό ως φακός Fresnel. Η βασική ιδέα στηρίζεται στην κατασκευή ενός φακού από 

εκατοντάδες οµόκεντρους δακτυλίους, όπου ο κάθε ένας είναι λίγο λεπτότερος από 

τον επόµενο και εστιάζει το φως προς το κέντρο. Η ικανότητα να εστιάζουν βασίζεται 

στην διαφορετική γωνία διάθλασης που έχει ο κάθε δακτύλιος. Τελικά ενώνοντας 

όλους τους δακτυλίους δηµιουργείται ο Fresnel φακός. Περιέγραψε την κατασκευή 

στην οποία ένα µέτωπο κύµατος  µετακινούµενο από αριστερά προς τα δεξιά, µπορεί 

να χωριστεί σε ζώνες τοποθετώντας, µπροστά από αυτό, ζωνοειδή όρια (φράγµατα) 

στα σηµεία που ο οπτικός δρόµος (µήκος πολλαπλασιασµένο µε τον δείκτη 

διάθλασης) αυξάνεται κατά µισό µήκος κύµατος. Η αύξηση της απόστασης του 

οπτικού δρόµου του κύµατος, µεταξύ δύο σηµείων είναι η θεµελιώδης βάση στην 

δηµιουργία των πολυεστιακών περιθλαστικών ενδοφακών. Αλλά η πρώτη κατασκευή 

που εστίαζε το φως περιγράφηκε το 1870, πενήντα χρόνια µετά την εµφάνιση της 

θεωρίας. Τότε ο λόρδος Rayleigh παρατήρησε ότι οι εναλλασσόµενες κατά µισή 

περίοδο ζώνες, µπορούσαν να µετακινήσουν το φως που βρισκόταν σε συµβολή και 

να το εστιάσουν και αυτό οδήγησε στην κατασκευή του ζωνοειδή δίσκου Fresnel 

(Εικόνα 23). 

 Ο έλεγχος της τοποθέτησης των ορίων των ζωνών προσφέρει σε ένα 

περιθλαστικό φακό τις δύο κύριες εστίες του και να έχει µεγάλη ευκρίνεια σε αυτές. 

Μειώνοντας την απόσταση µεταξύ των περιθλαστικών στοιχείων, η περίθλαση του 

φωτός αυξάνεται, δηλαδή αυξάνεται η απόκλιση του από την αρχική πορεία και ο 

αριθµός των δευτερευόντων κυµάτων. Τοποθετώντας τα περιθλαστικά εµπόδια σε 

οµόκεντρους κύκλους και µειώνοντας την απόσταση µεταξύ τους όσο 
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αποµακρύνονται από το κέντρο, δηµιουργείται ο ζωνοειδής δίσκος Fresnel των 

πολυεστιακών ενδοφακών, ο οποίος µπορεί να εστιάζει το προσπίπτων φως. 

 

Εικόνα 23 : Α. Επίπεδο µέτωπο κύµατος που µετακινείται από αριστερά προς τα 
δεξιά, χωρίζεται σε ζώνες µέσω της χρήσης οµόκεντρων περιθλαστικών ζωνών µε 

ακτίνα προσαυξανόµενη κατά µισό µήκος κύµατος,  Β. ∆ίσκος Fresnel 

 Όταν το µέτωπο κύµατος διέρχεται µέσα από αυτόν τον σχηµατισµό 

διασπάται σε πολλές ακτίνες, οι οποίες, ανάλογα µε το µήκος κύµατος του 

προσπίπτοντος φωτός, έχουν συγκεκριµένη κατεύθυνση και εστία. Η κεντρική 

ακτίνα, η οποία περνάει µέσα από το περιθλαστικό φράγµα και δεν περιθλάται, 

λέγεται ακτίνα µηδενικής τάξης, η οποία ακολουθεί παράλληλη πορεία. Οι αµέσως 

επόµενες αυτής, µια δεξιά και µια αριστερά, λέγονται ακτίνες πρώτης τάξης, οι 

επόµενες δεύτερης και ούτω κάθε εξής. Αυτές οι ακτίνες εστιάζονται πιο κοντά από 

την κεντρική ακτίνα. Έτσι, η µακρινή εστία δηµιουργείται από την µηδενική τάξη της 

περίθλασης, ενώ η κοντινή εστία δηµιουργείται από την πρώτη τάξη της περίθλασης. 

Οι υπόλοιπες τάξεις δηµιουργούν ενδιάµεσες εστίες. Κατανέµοντας κατάλληλα τις 

διαστάσεις των 20-30 οµόκεντρων δακτυλίων-ζωνών (Εικόνα 24), το 41% του φωτός, 

που περιθλάται, βρίσκεται σε φάση και εστιάζεται στην κοντινή εστία, ένα άλλο 41% 

βρίσκεται σε φάση και εστιάζεται στην µακρινή εστία και το υπόλοιπο 18% χάνεται 

σε υψηλότερες τάξεις περίθλασης. Η περιθλαστική κατασκευή (δίσκος Fresnel) 

συνδυάζεται µε µια διαθλαστική πλατφόρµα, που προσφέρει την διοπτρική ισχύ του 

φακού. ‘Ετσι, η διοπτρική ισχύς των εστιών, προκύπτει από τον συνδυασµό της 

ισχύος της πρόσθιας περιθλαστικής επιφάνειας µε την οπίσθια διαθλαστική [16]. 

 Η εντύπωση του βραδινού θάµβους και των στεφανιών γύρω από φωτεινές 

πηγές, είναι µια συνήθης κλινική παρατήρηση των περιθλαστικών πολυεστιακών 

ενδοφακών [16]-[18]. Αυτό συµβαίνει διότι µε την αύξηση της διαµέτρου της κόρης 
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εισέρχονται στο οπτικό πεδίο περισσότεροι περιθλαστικοί κύκλοι οι οποίοι 

δηµιουργούν ενδιάµεσες εστίες και κυκλικά είδωλα γύρω από τις κύριες εστίες. Το 

θάµβος οράσεως είναι αισθητό γιατί µε την µείωση του περιβαλλοντικού φωτισµού 

ακόµα λιγότερο φως κατανέµεται στις εστίες, σε συνδυασµό µε τις εκτροπές οι οποίες 

αυξάνονται µε την διάµετρο της κόρης. 

 

Εικόνα 24 : Α. Σχηµατική απεικόνιση ενός full-optic περιθλαστικού ενδοφακού,  Β. 
Η επιφάνεια σε µεγέθυνση 

 Στους νέους φακούς αυτό καταλαµβάνει µικρότερη έκταση, όπως στον 

ReSTOR, όπου αυτό το φράγµα έχει τέτοια κατασκευή ώστε να µειώνονται αυτά τα 

φαινόµενα. Ο συγκεκριµένος πολυεστιακός ενδοφακός έχει ειδική σχεδίαση, που 

συνδυάζει µια περιθλαστική και µια διαθλαστική επιφάνεια. Η περιθλαστική 

επιφάνεια καταλαµβάνει διάµετρο 3,6mm από τα 6,0mm ολόκληρου του φακού και ο 

υπόλοιπος καλύπτεται από την διαθλαστική επιφάνεια (Εικόνα 25). Ο συνδυασµός 

περιθλαστικής µε διαθλαστική επιφάνεια έχει σκοπό να ελέγξει καλύτερα την 

κατανοµή της φωτεινής ενέργειας µεταξύ των δύο εστιών και να µειώσει τα 

ανεπιθύµητα οπτικά φαινόµενα. Για να επιτευχθεί αυτό έχει µια µοναδική κατασκευή 

στην περιθλαστική του επιφάνεια που λέγεται apodization [19]. 

 

Εικόνα 25 : ReSTOR apodized refractive IOL 
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 Περιγράφει την αλλαγή στις ιδιότητες του φακού ή στην λειτουργία του από 

το κέντρο αυτού προς την περιφέρεια, µε έναν ακτινικό τρόπο και εκφράζει την 

αλλαγή της πυκνότητας της φωτεινής ενέργειας γύρω από ένα απεικονιζόµενο 

σηµείο, η οποία ελαττώνεται σταδιακά. Η ιδιότητα αυτή καθορίζεται από την 

σταδιακή µείωση του ύψους των κυκλικών οµόκεντρων περιθλαστικών βηµάτων από 

το κέντρο του φακού προς την περιφέρεια του, που οδηγεί στην συνεχή ισορροπία της 

ενέργειας του φωτός µεταξύ των δύο πρωταρχικών εστιών. Αυτό χωρίζει ισοµερώς 

την φωτεινή ενέργεια στις δύο πρωταρχικές εστίες, διανέµοντας το 41% αυτής, σε 

κάθε εστία, όταν η διάµετρος της κόρης είναι σχετικά µικρή (≤ 2χιλιοστά). Τα 

µικρότερα και περιφερικότερα βήµατα προκαλούν καθυστέρηση του φωτός κατά 

µικρότερα κλάσµατα του ενός µήκους κύµατος (όχι απαραίτητα µισό), γεγονός το 

οποίο προκαλεί µεγαλύτερη κατανοµή του φωτός στην µακρινή εστία και λιγότερο 

στην κοντινή. Έτσι, όταν η κόρη είναι µέχρι 2 χιλιοστά υπάρχει µια σχετική 

ισοκατανοµή της φωτεινής ενέργειας µεταξύ των δύο κύριων εστιών, ενώ όταν 

διαστέλλεται από τα 2 µέχρι τα 3.6 χιλιοστά, εκτίθενται οι περιφερικές ζώνες οπότε 

περισσότερο φως διανέµεται στην µακρινή εστία και λιγότερο στην κοντινή (Εικόνα 

26). 

 

Εικόνα 26 : Σχετική κατανοµή ενέργειας του φωτός σε συνάρτηση µε τη διάµετρο 
της κόρης 

 Η τρίτη µέθοδος κατασκευής πολυεστιακών ενδοφακών είναι µε την χρήση 

ασφαιρικών οπτικών περιοχών, που µειώνουν τις ολικές εκτροπές, κυρίως την 
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σφαιρική. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η steep κεντρική περιοχή και η εµφανώς 

πιο flat περιφέρεια. Επιπλέον, οι φακοί αυτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

παρέχουν καλύτερη contrast sensitivity [20]. Η προσθήκη ασφαιρικότητας σε αυτού 

του τύπου τους ενδοφακούς, δεν προσφέρει µία πρόσθετη κύρια εστία αλλά έχει 

σκοπό να επεκτείνει το βάθος της εστίασης, ώστε να επιτυγχάνεται ένας βαθµός 

κοντινής και ενδιάµεσης όρασης. Ο νεανικός οφθαλµός χαρακτηρίζεται από θετική 

σφαιρική εκτροπή που υπεισέρχεται από τον κερατοειδή (+) και αρνητική σφαιρική 

εκτροπή από τον κρυσταλλοειδή φακό (-), ενώ όσο γερνά ο οφθαλµός αντιστρέφεται 

το πρόσηµο της σφαιρικής εκτροπής του φακού (+). Ο χειρουργηµένος µε συµβατικό 

φακό οφθαλµός, αποκτά θετική σφαιρική εκτροπή κερατοειδή (+) και εισάγεται και 

συµβατικός ενδοφακός µε θετική σφαιρική εκτροπή (+ IOL). Οι σηµερινοί 

ασφαιρικοί ενδοφακοί, στοχεύουν στην µείωση της ολικής θετικής σφαιρικής 

εκτροπής, η οποία εισάγεται µετά την επέµβαση καταρράκτη, εισάγοντας µέσω του 

νέου ενδοφακού αρνητική ή µηδενική σφαιρική εκτροπή. 

Προσαρµοστικοί ενδοφακοί (accommodative): Οι ενδοφακοί, οι οποίοι πιθανόν 

αποκαθιστούν την πραγµατική προσαρµογή έπειτα από χειρουργείο καταρράκτη, 

περιλαµβάνουν τους single-optic, dual-optic και gel ή injectable-liquid IOL. Γενικά οι 

προσαρµοστικοί ενδοφακοί επιδιώκουν να προσφέρουν ένα ποσό κοντινής όρασης. 

Οι φακοί αυτοί προκαλούν µία εστία, αλλά έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτελούνται από µικρά εύκαµπτα στηρίγµατα, τα οποία όταν συµπιέζονται 

µετακινούν τον ενδοφακό πρόσθια, µε σκοπό την αύξηση της συνολικής διοπτρικής 

ισχύος του οφθαλµού. Η συµπίεση προέρχεται απευθείας από το ακτινωτό σώµα ή 

µέσω του περιφακίου [21]. 

• Single-optic προσαρµοστικοί ενδοφακοί 

 Στους single-optic προσαρµοστικούς ενδοφακούς, ανήκει ο Akkommodative® 

1CU  και ο Crystalens® (Εικόνα 27). Ο πρώτος είναι ένας one-piece υδρόφιλος 

ακρυλικός πρόσθιου θαλάµου IOL. Τα απτικά του είναι κατασκευασµένα και 

συνδεδεµένα µε το οπτικό, µε τέτοιο τρόπο ώστε να δρουν σαν αρθρώσεις για να 

επιτύχουν προσθοπίσθια αξονική µετακίνηση του φακού και να αποκαταστήσουν έτσι 

την προσαρµογή του ενδοφακού. Όταν ο ακτινωτός µυς συσπάται, προκαλεί 

χαλάρωση της ζιννείου ζώνης, χαλάρωση του περιφακίου και εποµένως πρόσθια 

µετακίνηση του φακού (αύξηση της διοπτρικής δύναµης του φακού κατά την 
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σύσπαση) οπότε και επιτυγχάνεται η εστίαση των κοντινών αντικειµένων στον 

αµφιβληστροειδή. Το αντίθετο συµβαίνει όταν ο ακτινωτός µυς χαλαρώνει, δηλαδή ο 

φακός µετακινείται προς τα πίσω και εστιάζονται τα µακρινά αντικείµενα.  

 Ο δεύτερος ενδοφακός (Crystalens®), έχει αρθρωτά απτικά που συνδέονται 

µε οπτικό από σιλικόνη, για να προσφέρουν µεγιστοποίηση της προσθοπίσθιας 

αξονικής µετακίνησης του φακού. Ο µηχανισµός δράσης του βασίζεται στην 

αναδιοργάνωση του όγκου του ακτινωτού µυός στην προσπάθεια προσαρµογής. Η 

σύσπαση λοιπόν του ακτινωτού µυός, προκαλεί αύξηση της πίεσης του υαλώδους και 

έτσι επιτελείται πρόσθια µετακίνηση του IOL, αυξάνοντας έτσι την θετική διοπτρική 

δύναµη του φακού [22]. 

   

Εικόνα 27 : Αριστερά: Akkommodative® 1CU, Κέντρο-∆εξιά: Crystalens® HD 

 

• Dual-optic προσαρµοστικοί ενδοφακοί 

 Ο Visiogen Synchrony ανήκει στην κατηγορία των dual-optic 

προσαρµοστικών ενδοφακών (Εικόνα 28). Η σχεδίαση του φακού αυτού µε διπλό 

οπτικό σύστηµα, δίνει ικανό βαθµό προσαρµογής. Το πρόσθιο οπτικό τµήµα έχει ισχύ 

+32 D και διάµετρο 5.5 mm και κινείται 1.5 mm ανεξάρτητα από το οπίσθιο τµήµα 

(µε ισχύ -6 D), κατά τη διάρκεια της σύσπασης του ακτινωτού, προσφέροντας 

προσαρµογή 3.3 D. Οι διαστάσεις του ενδοφακού είναι 9.5 mm  x 9.8 mm και είναι 

κατασκευασµένος από σιλικόνη. Ο φακός αυτός είναι ο µόνος που γεµίζει απόλυτα το 

σάκο του περιφακίου, εµποδίζοντας την ίνωση του. Ο φακός έρχεται προφορτωµένος, 

µπορεί να τοποθετηθεί από τοµή 3.7 mm και η λειτουργία του απαιτεί µια απόλυτα 

συµµετρική, µικρή, κεντρική καψουλόρηξη, ώστε να εµποδίζεται η πρόπτωση του 

πρόσθιου οπτικού τµήµατος στον πρόσθιο θάλαµο [23]. 
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Εικόνα 28: Αριστερά: Visiogen Synchrony, ∆εξιά: Ένα χρόνο µετά την ένθεση του 

ενδοφακού στον οφθαλµό 

• Gel ή injectable-liquid προσαρµοστικοί ενδοφακοί 

 Ο SmartLens® κατασκευάζεται από ένα θερµοδυναµικό υδροφοβικό 

ακρυλικό πολυµερές gel και αποτελείται από δύο οπτικά τµήµατα τα οποία 

«γλιστρούν» το ένα σε σχέση µε το άλλο, λόγω της σύσπασης του ακτινωτού µυός. 

Είναι εύκαµπτο και µπορεί να προσαρµοστεί σε οποιοσδήποτε µέγεθος, µορφή, και 

διοπτρική δύναµη που απαιτείται για τον εκάστοτε ασθενή. 

 Στη θερµοκρασία δωµατίου, το υλικό µπορεί να διαµορφωθεί σε µια ράβδο 30 

mm σε µήκος και περίπου 2 mm σε πλάτος και µπορεί εποµένως να εµφυτευθεί στο 

µάτι του ασθενή µέσω µιας κανονικής τοµής (Εικόνα 29). Όταν φτάσει στη 

θερµοκρασία του σώµατος, ο ενδοφθάλµιος φακός επανέρχεται στο αρχικό µέγεθος, 

τη µορφή και τη διοπτρική δύναµή του που αποτυπώθηκε στο υλικό, γεµίζοντας 

ολόκληρη την καψική κοιλότητα. Λόγω της πλήρωσης της καψικής κοιλότητας, ο 

φακός αυτός παρέχει µεγάλη σταθερότητα και µείωση των PCO, αφού προσκολλάται 

στο περιφάκιο. Επιπλέον, απαιτείται πολύ µικρή τοµή για την ένθεσή του και το glare 

των άκρων του φακού είναι απίθανο [24]. 

  

Εικόνα 29 : SmartLens® IOL 
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2.2.4 Σχεδιαστική καινοτοµία στους ενδοφακούς 

 Η αφαίρεση καταρρακτικού κρυσταλλοειδούς φακού και αντικατάσταση του 

µε ενδοφακό για διαθλαστικούς λόγους κερδίζει διαρκώς έδαφος, καθώς οι 

καινοτοµίες στην τεχνική της επέµβασης και στον σχεδιασµό των ενδοφακών 

εξακολουθούν να βελτιώνουν τα άµεσα και τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της 

επέµβασης. 

 Οι περισσότερες από τις σχεδιαστικές καινοτοµίες των ενδοφακών γίνονται 

είτε για να αναβαθµίσουν τις οπτικές τους ιδιότητες είτε για να µειώσουν τον κίνδυνο 

εµφάνισης µετεγχειριτικών επιπλοκών. Τέτοια καινοτοµία για παράδειγµα είναι η 

δηµιουργία τετραγωνισµένων άκρων (Εικόνα 30) για την ελάττωση της πιθανότητας 

εξέλιξης της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου (PCO) [25] [26]. Η επιπλοκή αυτή 

εµφανίζεται όταν υπολειπόµενα κύτταρα φλοιού µετά την αφαίρεση του φακού 

µεταναστεύουν στην οπίσθια επιφάνεια του περιφακίου και πολλαπλασιάζονται. 

 

Εικόνα 30 : A. Sharp-edged AcrySof MA60BM, B. Round-edged Sensar AR40, C. 

Sensar OptiEdge AR40e - a rounded anterior edge connected to a sharp (squared) 

posterior edge by an angled (sloped) lateral edge 
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Κεφάλαιο 3ο 

   Σκοπός - Μεθοδολογία 

3.1 Σκοπός   

 

 Σκοπός της εργασίας είναι η µέτρηση και αξιολόγηση των οφθαλµικών 

εκτροπών κατά την διαδικασία της προσαρµογής - κατά την µετακίνηση ενός στόχου 

από µακρινή σε κοντινή απόσταση.  

 

3.1.1 Υλικό 

 Στη µελέτη αυτή έλαβαν µέρος ασθενείς οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε 

επέµβαση αφαίρεσης καταρρακτικού κρυσταλλοειδούς φακού και εν συνεχεία σε 

ένθεση τεχνητού ενδοφακού. Συγκεκριµένα, επιλέχθησαν ασθενείς στους οποίους 

είχε εµφυτευθεί ο προσαρµοστικός ενδοφακός WIOL-CF®.  

 Ο WIOL-CF®, προσαρµοστικός ενδοφακός, εφευρέθηκε από τον καθηγητή 

Otto Wichterie και τους συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Μακροµοριακής Χηµείας της 

Πράγας. Ο σχεδιασµός του βασίζεται στην αρχή της βιοµιµητικής: βάση αυτής, το 

υλικό υδρογέλης που χρησιµοποιείται και η γεωµετρία του φακού προσοµοιώνουν 

κάποιες από τις βασικές ιδιότητες του ίδιου του κρυσταλλοειδούς φακού. Ο WIOL-

CF® µπορεί, πραγµατικά, να θεωρηθεί ως ένα φυσικό προϊόν και όχι ένα τυπικά 

τεχνητό προϊόν. Το υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή του έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε νερό, υψηλή περιεκτικότητα καρβοξυλικού άλατος και χαµηλό 

δείκτη διάθλασης. Αυτές οι παράµετροι εξασφαλίζουν µέγιστη βιοσυµβατότητα, 

ανθεκτικότητα στην ασβεστοποίηση και εξάλειψη κυτταρικής προσκόλλησης ή 

διασποράς, τα οποία θεωρούνται ως οι κύριες αιτίες θολεροποίησης του φακού και 

του οπίσθιου περιφακίου. Η γεωµετρία του φακού µπορεί να διακριθεί από την 

µεγάλη εξωτερική διάµετρο, την κυρτή πρόσθια, οπίσθια επιφάνεια και το σχετικά 

µεγάλο οβελιαίο βάθος (Εικόνα 31). Τα χαρακτηριστικά αυτά επιλέχθησαν για να 

εξασφαλίσουν επαρκή επαφή µε το µεγαλύτερο µέρος του οπίσθιου περιφακίου χωρίς 

τη µεταβολή του σχήµατός του. Επιπρόσθετα, τα µεγάλα, συνεχή, ασφαιρικά οπτικά 

εξασφαλίζουν την σταθερότητα του φακού και µειώνουν τις ανακλάσεις και την άλω, 
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που µπορούν να προκαλέσουν νυχτερινά προβλήµατα όρασης. Ο σχεδιασµός του 

φακού προορίζεται να παράσχει ικανότητα ψευδοπροσαρµογής, διευκολύνοντας έτσι 

την κοντινή όραση. 

 

Εικόνα 31: Γεωµετρία ενδοφακού WIOL-CF® 

 Τα µεγάλα οπτικά του WIOL-CF® εξασφαλίζουν καλή οπτική απόδοση 

ακόµα και σε κόρες µεγάλης διαµέτρου υπό σκοτοπικές συνθήκες. Η µεγάλη οπτική 

ζώνη είναι κατασκευασµένη ώστε να εξασφαλίζει στο φακό ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων ενδοφακών, ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς, σε 

µεσοπικές συνθήκες και για υποψήφιους χειρουργικής υαλώδους-αµφιβληστροειδούς. 

Ανησυχητικά οπτικά φαινόµενα που παρατηρούνται κάποιες φορές σε ενδοφακούς µε 

µικρότερα οπτικά δεν παρατηρούνται στον WIOL-CF® (glare-free optics). Μπορεί να 

εισαχθεί µέσω µια µικρής τοµής, περίπου, 2.8 mm. Η µικρή τοµή που απαιτείται 

µπορεί να µειώσει σηµαντικά τον επαγόµενο αστιγµατισµό. Ο φακός υδρογέλης είναι 

µερικώς αφυδατωµένος και προσωρινά πλαστικοποιηµένος από ένα µη τοξικό, 

αναµίξιµο µε το νερό πλαστικοποιητή. Σε αυτή την πλαστικοποιηµένη κατάσταση, ο 

φακός είναι µικρότερος, σε µέγεθος, και έχει µεγαλύτερη αντοχή σε σχέση µε την 

πλήρως ενυδατωµένη του κατάσταση. Έτσι, µπορεί να αναδιπλωθεί πριν την 

εµφύτευσή του (Εικόνα 32).  

  

Εικόνα 32: Αριστερά: Πλαστικοποιηµένη µορφή WIOL-CF®  ∆εξιά: Αναδιπλωµένος 

WIOL-CF® έτοιµος για εµφύτευση. 
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Από τη στιγµή που ο φακός εισαχθεί, ξεδιπλώνεται εντός του περιφακίου και 

ενυδατώνεται σταδιακά χρησιµοποιώντας το ρευστό που υπάρχει στον οφθαλµό. 

Πλήρης ενυδάτωση µπορεί να επιτευχθεί µέσα στις πρώτες 48 ώρες, οπότε και 

εµφανίζεται πλήρης ισορροπία µε τα υγρά του οφθαλµού [27]. Το ποσό της 

ψευδοπροσαρµογής που µπορεί να επιτευχθεί µε τον ενδοφακό WIOL-CF® φτάνει τις 

2.5 διοπτρίες. Το µαλακό του υλικό και η διαρκής επαφή µε το οπίσθιο περιφάκιο 

επιτρέπει µερική αξονική κίνηση και παραµόρφωση του σχήµατος του φακού που 

ακολουθεί τη σύσπαση του ακτινωτού µυός (Εικόνα 33) [28]. 

 

Εικόνα 33: Αριστέρα: Ο WIOL-CF® σε κατάσταση ηρεµίας ∆εξιά: Ο WIOL-CF® 

παραµορφωµένος κατά την διάρκεια της προσαρµογής. 

 

3.1.2 Ασθενείς  

 Στη µελέτη µας συµµετείχαν 6 ασθενείς (5 γυναίκες και 1 άνδρας) µε µέση 

ηλικία τα 67,3 έτη (τυπική απόκλιση: ± 7,36 έτη) και εύρος ηλικιών από 56 έως 79 

έτη. Όλοι οι ασθενείς χειρουργήθηκαν και τους εµφυτεύθηκε ο τεχνητός ενδοφακός 

WIOL-CF® και στους δύο οφθαλµούς.  

 Οι ασθενείς που προσήλθαν στην κλινική στο διάστηµα που διήρκησε η 

µελέτη υποβλήθησαν σε µετεγχειρητικές εξετάσεις που αφορούσαν διάστηµα 

παρακολούθησης από 3 έως 5.5 χρόνια µετά το χειρουργείο. Στους Πίνακες Ι, ΙΙ 

φαίνονται οι µετρήσεις, σφαίρµωα, κύλινδρος και άξονας, από τον πλήρη 

οφθαλµολογικό έλεγχο για τους ασθενείς οι οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι για 

συµµετοχή στη µελέτη.  
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Ασθενής Sphere (D) Cylinder (D) Axis 

Κ.Α 1.75 -0.50 85 

Λ.Σ 3.00 -1.75 95 

Μ.Ν 2.25 -1.50 93 

Μ.Γ -0.75 -0.50 75 

Ζ.Μ 3.00 -1.75 83 

Τ.Γ 1.00 -0.75 78 

Πίνακας I.  Τιµές διάθλασης (σφαίρωµα, κύλινδρος, άξονας) για κάθε ασθενή. 

 
Ασθενής BCVA CNVA UVA UNVA UIVA 

Κ.Α 0.7 J3 0.7 J2 J2 

Λ.Σ 0.6 J3 0.6 J2 J2 

Μ.Ν 0.8 J2 0.8 J4 J4 

Μ.Γ 0.8 J1 0.5 J1 J1 

Ζ.Μ 0.7 J1 0.6 J2 J1 

Τ.Γ 0.7 J2 0.7 J3 J3 

Πίνακας II: Τιµές οπτικής οξύτητας µε διόρθωση και χωρίς διόρθωση για κοντινή 

και ενδιάµεση όραση. 

3.2 Μετρήσεις 

 Για την διεξαγωγή της µελέτης µετά τον πλήρη οφθαλµολογικό έλεγχο, έγινε 

η καταγραφή του µετώπου κύµατος και η ανάλυση των οφθαλµικών εκτροπών, των 

ασθενών, µε τη βοήθεια των πολυωνύµων Zernike. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε το οφθαλµικό σύστηµα iTrace®, το οποίο βασίζεται στην αρχή ray 

tracing για τη µέτρηση των εκτροπών του οφθαλµού. Πρόκειται για ένα σύστηµα 

σχεδιασµένο έτσι ώστε να συνδυάζει την τοπογραφία κερατοειδούς µε δίσκους 

Placido, µε εκτροπόµετρο ray tracing για την µέτρηση της ποιότητας όρασης του 
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ασθενούς. Η προσαρµογή της τεχνολογίας ray tracing στην οφθαλµολογία οφείλεται 

στην έρευνα του Vasyl Molebny και µια οµάδα µηχανικών του Κιέβου. Ο καθηγητής 

οφθαλµολογίας, Ιωάννης Παλλήκαρης, συµµετείχε επίσης στην ανάπτυξη του 

εξοπλισµού [29].  

3.2.1 Μέθοδος Ray tracing 

 Η µέθοδος ray tracing χρησιµοποιεί µια δέσµη laser παράλληλη στη γραµµή 

όρασης διαµέσου της κόρης. Η δέσµη (διοδικό Laser) σαρώνει τον οφθαλµό µε 

διαδοχικές βολές από διαφορετικά σηµεία εισόδου σε χρόνο µερικών χιλιοστών του 

δευτερολέπτου. Η κάθε διαµορφωµένη δέσµη συναντά τον αµφιβλιστροειδή σε 

κάποιο σηµείο δηµιουργώντας µια δευτερογενή πηγή σκεδαζόµενης ακτινοβολίας. Η 

σκεδαζόµενη ακτινοβολία επιστρέφει και η κατεύθυνση διάδοσης του επιστρέφοντος 

µετώπου κύµατος εξαρτάται από την θέση της δευτερογενούς πηγής. Η απόκλισή της 

επιστρεφόµενης ακτινοβολίας από την αρχική απεικονίζεται σε ένα ανιχνευτή θέσης, 

µε χρήση συστήµατος φακών (Εικόνα 34). Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι και 

οι 64 δέσµες να έχουν προβληθεί µέσω της εισόδου της κόρης, 4 φορές η κάθε µία 

(256 σηµεία), σε υψηλή ταχύτητα (περίπου 250 ms). Τέλος, το σήµα από τον 

ανιχνευτή θέσης µεταφράζεται σε ψηφιακή πληροφορία και οι αποκλίσεις από όλες 

τις δέσµες σχηµατίζουν τον χρωµατικό χάρτη του µετώπου κύµατος [30]. 

 

 

Εικόνα 34: ∆ιάγραµµα της µεθόδου Ray tracing 
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3.2.2 ∆ιαδικασία καταγραφής µετρήσεων 

 Για τη διεξαγωγή των µετρήσεων ζητήθηκε από τον κάθε ασθενή να 

τοποθετήσει το πηγούνι και το σαγόνι του στις ειδικές βάσεις στήριξης του 

µηχανήµατος και να παραµείνει σταθερός. Οι µετρήσεις γίνoνται µονόφθαλµα, 

έχοντας κάθε φορά τον έτερο οφθαλµό καλυµµένο. Ο εξεταστής µπορεί να 

παρακολουθεί τον ασθενή σε απευθείας βίντεο, µέσω του υπολογιστή που είναι 

συνδεδεµένος στο σύστηµα (Εικόνα 35), και να καταγράφει τακτικά τις αντιδράσεις 

καθώς αυτός προσηλώνει από ένα µακρινό σε ένα κοντινό στόχο . 

 

Εικόνα 35: Σύστηµα iTrace® 

 Αφού προηγήθηκε επεξήγηση της διαδικασίας των µετρήσεων, εν συνεχεία, 

υπό σκοτοπικές συνθήκες ζητήθηκε από τον ασθενή, κοιτώντας µέσα από το ανοιχτό 

πεδίο του µηχανήµατος, να προσηλώσει σε στόχο που είχε τοποθετηθεί σε µακρινή 

απόσταση. Ο στόχος φωτίζονταν µε τη βοήθεια ενός φορητού εξεταστικού φακού και 

η µέτρηση επαναλήφθηκε αρκετές φορές και καταγράφηκε το µέτωπο κύµατος. 

 Έπειτα, ο στόχος µετακινήθηκε σε ενδιάµεση απόσταση, περίπου 60 cm µε 

1m, ζητήθηκε από τον ασθενή να προσηλώσει και να προσπαθήσει να αναγνωρίσει το 

γράµµα ή τον αριθµό που αποτυπώνονταν στην κάρτα και καταγράφηκε το µέτωπο 

κύµατος κατ' επανάληψη. 

 Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια βαθµονοµηµένης ράβδου τοποθετηµένης στην 

ειδική υποδοχή του µηχανήµατος, προσαρµόστηκε η κάρτα ανάγνωσης σε 

αποστάσεις από 40cm έως 20cm (Εικόνα 36). Ζητήθηκε από τον ασθενή να 

προσηλώσει στο γράµµα ή τον αριθµό που αναγνώριζε και να προσπαθήσει να το δει 

όσο πιο καθαρά µπορούσε. Καταγράφηκε το µέτωπο κύµατος για το σύνολο των 
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επαναλήψεων σε κοντινή απόσταση και επαναλήφθηκε η καταγραφή για παρατήρηση 

του στόχου σε µακρινή απόσταση. 

 

Εικόνα 36: ∆ιαβαθµισµένη ράβδος προσαρµοσµένη στην ειδική υποδοχή του 

µηχανήµατος για παρατήρηση του στόχου σε κοντινή απόσταση 

 Στο τελευταίο στάδιο της εξέτασης, ενσταλάχθηκαν στους οφθαλµούς του 

ασθενούς σταγόνες κυκλοπληγικού φαρµάκου. Μετά από µισή ώρα, και αφού 

εξετάσθηκε ο βυθός του ασθενούς για τυχόν αλλοιώσεις, επαναλάβαµε την 

καταγραφή του µετώπου κύµατος µε τον κάθε οφθαλµό του ασθενούς πλήρως 

µυδριασµένο, έχοντας αναστείλει την ικανότητα προσαρµογής. Σε αυτό το σηµείο να 

αναφέρουµε πως πραγµατοποιήθηκε και τοπογραφία κερατοειδούς, καθώς και πως η 

καταγραφή του µετώπου κύµατος έγινε µε τον οπτικό άξονα του οργάνου 

ευθυγραµµισµένο µε τον οπτικό άξονα του οφθαλµού του ασθενούς, όπως επίσης και 

µε τη γραµµή όρασης.  
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Κεφάλαιο 4ο 

   Πειραµατικό µέρος 

4.1 Αποτελέσµατα 

 Από το λογισµικό του µηχανήµατος iTrace® συλλέχθησαν τα αρχεία µε τα 

δεδοµένα των εξετάσεων των ασθενών. Σε αυτά περιλαµβάνονται µετρήσεις για το 

σφαίρωµα, τον κύλινδρο και τον άξονα του αστιγµατισµού. Επιπρόσθετα, µας 

παρέχετε η πληροφορία για τις τιµές των συντελεστών των εκτροπών του µετώπου 

κύµατος, εκφρασµένων σε πολυώνυµα Zernike. Η επεξεργασία των µετρήσεων και η 

δηµιουργία των γραφηµάτων έγινε µε τη χρήση του λογιστικού προγράµµατος Excel 

και τα αποτελέσµατα παρατίθενται στη συνέχεια. Παρά τις σκοτοπικές συνθήκες 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης η πλειοψηφία των ασθενών είχε µικρή διάµετρο 

κόρης, 2.20-2.40mm και οι υπόλοιποι 3.00mm και άνω, οπότε για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων χρησιµοποιήσαµε τις µετρήσεις που αφορούσαν σε ζώνη διαµέτρου 

κόρης 2.00mm. 

4.1.1 Ανάλυση µετρήσεων σφαιρώµατος 

 Πραγµατοποιήθηκε µια σειρά µετρήσεων για παρατήρηση του στόχου από 

µακρινή, ενδιάµεση και κοντινή απόσταση. Για κάθε µία από τις αποστάσεις πήραµε 

τη µέση τιµή του συνόλου των µετρήσεων και στη συνέχεια υπολογίσαµε τη διαφορά 

της τιµής του σφαιρώµατος µεταξύ της µακρινής και ενδιάµεσης απόστασης, όπως 

επίσης και µεταξύ της µακρινής και κοντινής απόστασης. Στις παρακάτω εικόνες 

φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα για τις µέσες τιµές της διαφοράς του 

σφαιρώµατος σε κάθε ασθενή.  
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Εικόνα 37: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Κ.Α.  

  

Εικόνα 38: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Λ.Σ.  
 

  

Εικόνα 39: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Μ.Ν.  

 

  

Εικόνα 40: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Μ.Γ.  
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Εικόνα 41: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Ζ.Μ.  

  

Εικόνα 42: Μέση τιµή διαφοράς σφαιρώµατος του ασθενούς Τ.Γ.  

 Στα παραπάνω διαγράµµατα µπορούµε να δούµε στην πρώτη µπάρα τη µέση 

τιµή της διαφοράς του σφαιρώµατος µεταξύ της µακρινής και της ενδιάµεσης 

απόστασης παρατήρησης και στη δεύτερη µπάρα τη µέση τιµή της διαφοράς του 

σφαιρώµατος µεταξύ της µακρινής και της κοντινής απόστασης. Επίσης, να 

σηµειώσουµε πως αριστερά, των διαγραµµάτων, παρουσιάζονται οι µετρήσεις που 

γίνανε µε τον άξονα του µηχανήµατος ευθυγραµµισµένο παράλληλα µε τον οπτικό 

άξονα του ασθενούς. Αντίστοιχα, δεξιά παρουσιάζονται οι µετρήσεις που γίνανε µε 

τον άξονα του µηχανήµατος ευθυγραµµισµένο παράλληλα µε τη γραµµή όρασης του 

ασθενούς. Στον Πίνακας III που ακολουθεί παρατίθενται, αναλυτικά, οι µέσες τιµές 

της διαφοράς του σφαιρώµατος για κάθε ασθενή. 
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Ασθενής Centration 

Mean Defocus difference ± S.E (D) 

Far-int Far-near 

Κ.Α 
pupil -0.44 ± 0.44 -0.31 ± 0.31 

visual -1.42 ± 0.94 0.34 ± 0.55 

Λ.Σ 
pupil -0.80 ± 0.35 -0.61 ± 0.32 

visual -0.58 ± 0.51 -0.09 ± 0.45 

Μ.Ν 
pupil 0.45 ± 0.28 0.28 ± 0.28 

visual -0.16 ± 0.23 0.49 ± 0.50 

Μ.Γ 
pupil -0.02 ± 0.58 -0.26 ± 0.53 

visual -0.60 ± 0.38 0.77 ± 0.38 

Ζ.Μ 
pupil -0.64 ± 0.51 -1.06 ± 0.42 

visual -1.36 ± 0.72 -1.12 ± 0.45 

Τ.Γ 
pupil -0.41 ± 1.47 -1.70 ± 1.57 

visual -1.18 ± 1.02 -0.70 ± 1.01 

Πίνακας III: Μέσες τιµές διαφοράς σφαιρώµατος (Far-int: διαφορά µακρινής-

ενδιάµεσης απόστασης, Far-near: διαφορά µακρινής-κοντινής απόστασης) 

 

4.1.2 Ανάλυση µετρήσεων κυλίνδρου 

 Κατά αντιστοιχία µε την διαδικασία επεξεργασίας των µετρήσεων του 

σφαιρώµατος, πραγµατοποιήθηκε και η επεξεργασία των µετρήσεων του κυλίνδρου. 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα για τις µέσες τιµές της 

διαφοράς του κυλίνδρου σε κάθε ασθενή. 
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Εικόνα 43: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Κ.Α. 

  

Εικόνα 44: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Λ.Σ.  

 

 

  

Εικόνα 45: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Μ.Ν.  

  

Εικόνα 46: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Μ.Γ.  
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Εικόνα 47: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Ζ.Μ.  

 

  

Εικόνα 48: Μέση τιµή διαφοράς κυλίνδρου του ασθενούς Τ.Γ. 

 Στα παραπάνω διαγράµµατα µπορούµε να δούµε στην πρώτη µπάρα τη µέση 

τιµή της διαφοράς του κυλίνδρου µεταξύ της µακρινής και της ενδιάµεσης απόστασης 

παρατήρησης και στη δεύτερη µπάρα τη µέση τιµή της διαφοράς του κυλίνδρου 

µεταξύ της µακρινής και της κοντινής απόστασης. Επίσης, να σηµειώσουµε πως 

αριστερά, των διαγραµµάτων, παρουσιάζονται οι µετρήσεις που γίνανε µε τον άξονα 

του µηχανήµατος ευθυγραµµισµένο παράλληλα µε τον οπτικό άξονα του ασθενούς. 

Αντίστοιχα, δεξιά παρουσιάζονται οι µετρήσεις που γίνανε µε τον άξονα του 

µηχανήµατος ευθυγραµµισµένο παράλληλα µε τη γραµµή όρασης του ασθενούς. 

Στον που ακολουθεί παρατίθενται, αναλυτικά, οι µέσες τιµές της διαφοράς του 

κυλίνδρου για κάθε ασθενή. 
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Ασθενής Centration 

Mean Cylinder difference  

± S.E (D) 

Far-int Far-near 

Κ.Α 
pupil -0.39 ± 0.22 0.29 ± 0.19 

visual 0.13 ± 0.64 -0.57 ± 0.25 

Λ.Σ 
pupil 0.44 ± 0.37 0.26 ± 0.26 

visual -0.11 ± 0.20 -0.30 ± 0.21 

Μ.Ν 
pupil 0.04 ± 0.35 0.31 ± 0.33 

visual 0.37 ± 0.44 -0.03 ± 0.64 

Μ.Γ 
pupil 0.11 ± 0.76 0.06 ± 0.51 

visual 0.39 ± 0.27 -0.10 ± 0.27 

Ζ.Μ 
pupil 0.17 ± 0.24 0.37 ± 0.09 

visual 0.32 ± 0.23 0.28 ± 0.14 

Τ.Γ 
pupil 0.17 ± 0.88 0.73 ± 1.01 

visual 0.56 ± 0.42 0.13 ± 0.53 

Πίνακας IV: Μέσες τιµές διαφοράς κυλίνδρου (Far-int: διαφορά µακρινής-

ενδιάµεσης απόστασης, Far-near: διαφορά µακρινής-κοντινής απόστασης) 

4.1.3 ∆ιαθλαστικοί χάρτες 

 Το λογισµικό του iTrace® µας επιτρέπει να απεικονίσουµε σε τρισδιάστατους, 

έγχρωµους, χάρτες το µέτωπο κύµατος, του οφθαλµού, κατά την παρατήρηση του 

υποδεικνυόµενου στόχου σε διάφορες αποστάσεις. Στις εικόνες που ακολουθούν 

µπορούµε να δούµε την αλλαγή που συµβαίνει στο µέτωπο κύµατος καθώς ο ασθενής 

παρατηρεί το στόχο από µακρινή, ενδιάµεση και κοντινή απόσταση. 
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Εικόνα 49: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς αριστερού οφθαλµού. Πάνω δεξιά 

απεικονίζεται το µέτωπο κύµατος για παρατήρηση από µακρινή απόσταση, κάτω 

δεξιά για παρατήρηση από ενδιάµεση απόσταση και αριστερά η διαφορά των δύο 

χαρτών. Πάνω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις ολικές εκτροπές του οφθαλµού, 

Κάτω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις εκτροπές υψηλής τάξης του οφθαλµού 
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Εικόνα 50: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς αριστερού οφθαλµού. Πάνω δεξιά 

απεικονίζεται το µέτωπο κύµατος για παρατήρηση από µακρινή απόσταση, κάτω 

δεξιά για παρατήρηση από κοντινή απόσταση και αριστερά η διαφορά των δύο 

χαρτών. Πάνω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις ολικές εκτροπές του οφθαλµού, 

Κάτω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις εκτροπές υψηλής τάξης του οφθαλµού 

 Παραθέτουµε ακόµα ένα παράδειγµα, διαθλαστικών χαρτών διαφοράς, 

ασθενούς η οποία µπορούσε να διακρίνει καθαρά τον υποδεικνυόµενο στόχο και να 

τον διαβάσει. 
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Εικόνα 51: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς δεξιού οφθαλµού. Πάνω δεξιά 

απεικονίζεται το µέτωπο κύµατος για παρατήρηση από µακρινή απόσταση, κάτω 

δεξιά για παρατήρηση από ενδιάµεση απόσταση και αριστερά η διαφορά των δύο 

χαρτών. Πάνω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις ολικές εκτροπές του οφθαλµού, 

Κάτω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις εκτροπές υψηλής τάξης του οφθαλµού 
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Εικόνα 52: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς αριστερού οφθαλµού. Πάνω δεξιά 

απεικονίζεται το µέτωπο κύµατος για παρατήρηση από µακρινή απόσταση, κάτω 

δεξιά για παρατήρηση από κοντινή απόσταση και αριστερά η διαφορά των δύο 

χαρτών. Πάνω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις ολικές εκτροπές του οφθαλµού, 

Κάτω: ∆ιαθλαστικοί χάρτες διαφοράς για τις εκτροπές υψηλής τάξης του οφθαλµού 
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Από το σύνολο των χαρτών που συγκεντρώσαµε, όπως και στα παραδείγµατα που 

παραθέσαµε, µπορούµε να δούµε την προσπάθεια εστίασης, κατά την παρατήρηση 

του στόχου, από την µακρινή στην ενδιάµεση και στην κοντινή απόσταση.  

 Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράµµατα καθώς και τις µέσες τιµές, όπως 

φαίνονται στον Πίνακας V, βλέπουµε πως οι µεγαλύτερες διαφορές παρατηρούνται 

κατά την προσπάθεια για εστίαση από µακρινή σε ενδιάµεση απόσταση, τόσο για τις 

ολικές εκτροπές όσο και για τις συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης. 

 

 Centration Total Aberrations HO Total aberrations 

Mean difference (D) 

(Far-int) 

pupil -2.51 ± 2.11 -2.80 ± 1.90  

visual -1.41 ± 0.48  -1.39 ± 0.24  

Mean difference (D)  

(Far-near) 

pupil -1.40 ± 1.13  -2.26 ± 1.31  

visual -1.02 ± 0.59  -1.18 ± 0.26  

Πίνακας V: Μέσες τιµές της µέγιστης διαφοράς κατά την προσπάθεια για εστίαση 

από µακρινή σε ενδιάµεση απόσταση (Far-int) καθώς και από µακρινή σε κοντινή 

απόσταση (Far-near) 

 Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται η µέγιστη, η ελάχιστη και 

η µέση διαφορά για τις ολικές οφθαλµικές εκτροπές, όπως επίσης και για τις ολικές 

εκτροπές υψηλής τάξης των οφθαλµών των ασθενών. Με άσπρο χρώµα απεικονίζεται 

η µέγιστη διαφορά, µε γκρι χρώµα η ελάχιστη διαφορά και µε µαύρο χρώµα η µέση 

διαφορά. 
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Εικόνα 53: Μέγιστη, ελάχιστη και µέση διαφορά κατά την εστίαση από µακρινή σε 
ενδιάµεση απόσταση (αριστερές µπάρες)  και από µακρινή σε κοντινή απόσταση 

(δεξιές µπάρες)  για ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα. Αριστερά: Ολικές 
οφθαλµικές εκτροπές ∆εξιά: Ολικές εκτροπές υψηλής τάξης 

 

  

Εικόνα 54: Μέγιστη, ελάχιστη και µέση διαφορά κατά την εστίαση από µακρινή σε 

ενδιάµεση απόσταση (αριστερές µπάρες)  και από µακρινή σε κοντινή απόσταση 

(δεξιές µπάρες)  για ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης. Αριστερά: Ολικές 

οφθαλµικές εκτροπές ∆εξιά: Ολικές εκτροπές υψηλής τάξης 

4.1.4 Ανάλυση οφθαλµικών εκτροπών 

 Μέσω του λογισµικού του iTrace® µπορέσαµε να πραγµατοποιήσουµε µια πιο 

λεπτοµερή µελέτη των εκτροπών των οφθαλµών του κάθε ασθενούς, συνδυάζοντας 

την τοπογραφία µε το χάρτη µετώπου κύµατος. Στη συνέχεια, κάθε µέτωπο κύµατος 

αναλύθηκε µε τη χρήση των πολυωνύµων Zernike όπως φαίνεται στην Εικόνα 55. 
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Εικόνα 55: Συνδυασµός τοπογραφίας και µετώπου κύµατος για τον δεξιό οφθαλµό 

ασθενούς και ανάλυση του µετώπου κύµατος σε πολυώνυµα Zernike 

 Στην κάτω αριστερή πλευρά της εικόνας αναλύονται οι εκτροπές που 

εισάγονται από τον κερατοειδή (σύµφωνα µε τον αξονικό τοπογραφικό χάρτη στην 

κάτω αριστερή πλευρά). Στην πάνω αριστερή πλευρά αναλύονται οι εκτροπές που 

εισάγονται από τα εσωτερικά οπτικά του οφθαλµού (στην περίπτωσή µας 

αναφερόµαστε στον τεχνητό ενδοφακό που είναι εµφυτευµένος στον οφθαλµό του 

ασθενούς). Φαίνεται πως ο ενδοφακός αντισταθµίζει κατά ένας µέρος τις εκτροπές 

που εισάγονται από τον κερατοειδή (παρόµοιο µέγεθος µπάρας µε διαφορετικό 

πρόσηµο, απεικονίζεται µε διαφορετικό χρώµα). Αυτό µειώνει αρκετά τις ολικές 

τιµές του RMS (πάνω δεξιά πλευρά), ειδικά αυτές των εκτροπών υψηλής τάξης, όπως 

παρατηρούµε και στα διαγράµµατα που ακολουθούν. Μπορούµε, έτσι, να υποθέσουµε 

πως ο τεχνητός ενδοφακός συµβάλλει επιτυχώς στην καλή ποιότητα όρασης του ασθενούς. 
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Εικόνα 56: Μέσες τιµές διαφοράς εκτροπών κατά την εστίαση από µακρινή σε 

ενδιάµεση (Far-int) και από µακρινή σε κοντινή απόσταση (Far-near) σε 

ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα. Αριστερά: Εκτροπές από τα εσωτερικά οπτικά 

των οφθαλµών των ασθενών, ∆εξιά: Ολικές εκτροπές των οφθαλµών των ασθενών 

 

   

Εικόνα 57: Μέσες τιµές διαφοράς εκτροπών κατά την εστίαση από µακρινή σε 

ενδιάµεση (Far-int) και από µακρινή σε κοντινή απόσταση (Far-near) σε 

ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης. Αριστερά: Εκτροπές από τα εσωτερικά οπτικά 

των οφθαλµών των ασθενών, ∆εξιά: Ολικές εκτροπές των οφθαλµών των ασθενών 

  

Εικόνα 58: Μέσες τιµές διαφοράς εκτροπών κατά την παρατήρηση σε µακρινή  

απόσταση για ζώνες διαµέτρου κόρης 2 και 3 mm. Αριστερά: Ευθυγράµµιση µε τον 

οπτικό άξονα, ∆εξιά: Ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης. 
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4.2 Συµπεράσµατα 

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η µέτρηση και η εκτίµηση των 

οφθαλµικών εκτροπών σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε επέµβαση 

αφαίρεσης καταρρακτικού φακού και εµφύτευση του προσαρµοστικού ενδοφακού 

WIOL-CF® και στους δύο οφθαλµούς, καθώς εστιάζουν σε ένα στόχο που 

µετακινείται από µακρινή σε κοντινή απόσταση. 

 Των µετρήσεων προηγήθηκε πλήρης οφθαλµολογικός έλεγχος και στους 

Πίνακες VI, VII φαίνονται οι µέσες τιµές για τις µετρήσεις της οπτικής οξύτητας µε 

διόρθωση και χωρίς καθώς και της διάθλασης. 

 

 Mean value 

BCVA 0.73±0.05 

CNVA J2.0 ± 1.21 

UVA 0.64±0.10 

UIVA J2.1 ± 1.26 

UNVA J2.4 ± 1.19 

Πίνακας VI: Μέσες τιµές οπτικής οξύτητας µε και χωρίς διόρθωση για µακριά, 

ενδιάµεσα και κοντά 

 

 Mean value 

Sphere (D) 1.42±1.31 

Cylinder (D) -1.21±0.60 

Πίνακας VII: Μέσες τιµές για σφαίρωµα και κύλινδρο 
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 Από τα αποτελέσµατα και την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε για την τιµή 

του σφαιρώµατος κατά την µετακίνηση του στόχου από µακρινή, σε ενδιάµεση και 

κοντινή απόσταση παρατηρήθηκε µείωση αυτής και µετακίνηση προς τα αρνητικά. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για κάθε ένα από τους οφθαλµούς των ασθενών 

ξεχωριστά µε ευθυγράµµιση είτε στον οπτικό άξονα του ασθενούς, είτε στην γραµµή 

όρασης. Για ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα η µέση τιµή της διαφοράς του 

σφαιρώµατος µακρινής και ενδιάµεσης απόστασης βρέθηκε ίση µε -0.21±0.57D, ενώ 

για ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης βρέθηκε ίση µε -0.30±0.57D. Για 

ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα, η µέση τιµή της διαφοράς του σφαιρώµατος 

µακρινής και κοντινής απόστασης βρέθηκε ίση µε -0.56±0.60D, ενώ για 

ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης βρέθηκε ίση µε -0.07±0.65D. 

 Αντίστοιχη ανάλυση έγινε για την τιµή του κυλίνδρου κατά την µετακίνηση 

του στόχου από µακρινή, σε ενδιάµεση και κοντινή απόσταση και παρατηρήθηκε 

µετακίνηση αυτής προς τα θετικά. Για ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα η µέση 

τιµή της διαφοράς του κυλίνδρου µακρινής και ενδιάµεσης απόστασης βρέθηκε ίση 

µε 0.09±0.44D, ενώ για ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης βρέθηκε ίση µε 

0.02±0.39D. Για ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα, η µέση τιµή της διαφοράς του 

κυλίνδρου µακρινής και κοντινής απόστασης βρέθηκε ίση µε 0.22±0.40D, ενώ για 

ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης βρέθηκε ίση µε 0.02±0.39D. 

 Παρατηρώντας τα διαγράµµατα στην ανάλυση των µετρήσεων του 

σφαιρώµατος για κάθε ασθενή, βλέπουµε πως οι µεγαλύτερες διαφορές στις µέσες 

τιµές του σφαιρώµατος παρουσιάζονται κατά την εστίαση από µακρινή σε ενδιάµεση 

απόσταση. Ωστόσο, και οι διαφορές στις µέσες τιµές του σφαιρώµατος κατά την 

εστίαση από µακρινή σε κοντινή απόσταση είναι εξίσου σηµαντικές. Σε αυτό το 

σηµείο να σηµειώσουµε πως δεν υπήρξε διαφορά µεταξύ των µετρήσεων που γίνανε 

µε ευθυγράµµιση στον οπτικό άξονα και αυτών που γίνανε µε ευθυγράµµιση στην 

γραµµή όρασης. 

 Οι Urminsky J. et al [31], πραγµατοποίησαν µελέτη για την οπτική οξύτητα 

ασθενών στους οποίους είχε εµφυτευθεί ο προσαρµοστικός ενδοφακός WIOL-CF®. H 

µέση ηλικία του δείγµατος ήταν τα 63.5±8.4 έτη και η περίοδος παρακολούθησης 

ήταν 12 µήνες µετεγχειρητικά. Η µη διορθωµένη οπτική οξύτητα για µακριά βρέθηκε 

ίση µε 0.89±0.16, για ενδιάµεση απόσταση βρέθηκε ίση µε J2.74 και για κοντινή 
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απόσταση ίση µε J3.25. Επίσης, η καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα για µακριά 

βρέθηκε ίση µε 0.93 και για κοντά βρέθηκε ίση µε J1.27. 

 Ακόµα µια µελέτη για την οπτική οξύτητα ασθενών µε ενδοφακό WIOL-CF® 

είναι αυτή των Mrukwa-Kominek E et al [32]. Η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν τα 

59.9±7.83 έτη και η περίοδος παρακολούθησης ήταν 3 µήνες µετεγχειρητικά. Η µη 

διορθωµένη οπτική οξύτητα για µακριά βρέθηκε ίση µε 1.00±0.22, για ενδιάµεση 

απόσταση βρέθηκε ίση µε J2 και για κοντινή απόσταση ίση µε J2.9. Επίσης, η 

καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα για µακριά βρέθηκε ίση µε J1.05. 

 Οι Portaliou D et al µελέτησαν 50 οφθαλµούς, 25 ασθενών, µέσης ηλικίας 

67.4±7.13 ετών στους οποίους είχε εµφυτευθεί ο προσαρµοστικός ενδοφακός WIOL-

CF® έπειτα από επέµβαση αφαίρεσης καταρρακτικού φακού για διάστηµα 

παρακολούθησης από 5 έως 12 µήνες µετεγχειρητικά [33]. Η µη διορθωµένη οπτική 

οξύτητα για µακριά βελτιώθηκε από 0.45±0.21 προεγχειρητικά σε 0.66±0.13 στην 

τελευταία εξέταση µετεγχειρητικά. Η διορθωµένη οπτική οξύτητα για µακριά 

βελτιώθηκε από 0.57±0.19 προεγχειρητικά σε 0.75±0.11 µετεγχειρητικά στην 

τελευταία εξέταση µετεγχειρητικά. Επιπλέον 71% των οφθαλµών κέρδισαν γραµµές 

διορθωµένης οπτική οξύτητας για µακριά. Χρησιµοποιήθηκε ο χάρτης ανάγνωσης 

Birkhauser σε απόσταση 35cm σε φωτοπικές συνθήκες και κατά την τελευταία 

εξέταση παρακολούθησης το 64%  των ασθενών είχαν J1, J1-2. 

 Χρησιµοποιώντας τους τρισδιάστατους διαθλαστικούς χάρτες για µακρινή, 

ενδιάµεση και κοντινή απόσταση, µπορέσαµε να αναλύσουµε και να εκτιµήσουµε την 

απόδοση του προσαρµοστικού ενδοφακού. Αυτό έγινε απεικονίζοντας τη διαφορά 

του µετώπου κύµατος µεταξύ µακρινής και ενδιάµεσης απόστασης, καθώς και µεταξύ 

µακρινής και κοντινής απόστασης. Στους χάρτες ενδιάµεσης και κοντινής απόστασης 

παρατηρήσαµε την προσπάθεια που κατέβαλε ο κάθε ασθενής να εστιάσει, όπως αυτή 

απεικονίστηκε ως στροφή της διάθλασης προς τη µυωπία (µυωπική στροφή). Η 

µέγιστη διαφορά που καταγράψαµε, τόσο στους χάρτες που απεικόνιζαν τις ολικές 

οφθαλµικές εκτροπές, όσο σε αυτούς που απεικόνιζαν τις ολικές εκτροπές υψηλής 

τάξης, βρέθηκε να είναι εκείνη κατά την προσπάθεια εστίασης από µακρινή σε 

ενδιάµεση απόσταση. Ωστόσο, εξίσου σηµαντική ήταν και η µέγιστη διαφορά που 

καταγράψαµε κατά την προσπάθεια εστίασης από µακρινή σε κοντινή απόσταση. 
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 Από κλινικές µελέτες που έχουν γίνει καταγράφηκε εύρος προσαρµογής 

µεγαλύτερο από 2D. Οι Pasta et al το 2003 [34], για περίοδο παρακολούθησης από 3 

έως 9 χρόνια κατέγραψαν εύρος προσαρµογής 2D, ενώ σε µελέτη που έγινε το 2006 

για περίοδο παρακολούθησης πάνω από 1 χρόνο κατέγραψαν εύρος προσαρµογής 

2.2D [35]. Οι Nylander et al, για περίοδο παρακολούθησης µέχρι και 2 χρόνια, 

κατέγραψαν εύρος προσαρµογής πάνω από 2.25D [36]. Επίσης, οι Pallikaris I. et al, 

για περίοδο παρακολούθησης 2 ετών, κατέγραψαν εύρος προσαρµογής 2D [37].  

 Συνδυάζοντας την τοπογραφία, κάθε ασθενούς, µε το χάρτη του µετώπου 

κύµατος αναλύσαµε τις εκτροπές του οφθαλµού σε αυτές που εισάγονται από τον 

κερατοειδή και σε αυτές που εισάγονται από τον εµφυτευµένο ενδοφακό. Η αλλαγή 

στη διάθλαση φαίνεται να επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις εκτροπές χαµηλής 

τάξης, όπως συµβαίνει και µε τον κρυσταλλοειδή φακό. Αυξηµένες τιµές 

παρουσιάζονται για τον αστιγµατισµό, οριζόντιο και κάθετο, καθώς και για το 

οριζόντιο και κάθετο κόµα. Σε ό,τι αφορά την σφαιρική εκτροπή, παρατηρήθηκε πως 

κατά την προσαρµογή κινείται σε πιο αρνητικές τιµές, τόσο στην περίπτωση 

ευθυγράµµισης µε τον οπτικό άξονα, όσο και στην ευθυγράµµιση µε τη γραµµή 

όρασης. Είναι αξιοσηµείωτο, άλλωστε, πως η σφαιρική εκτροπή αποτελεί την 

εκτροπή υψηλής τάξης που µεταβάλλεται χαρακτηριστικά µε την προσαρµογή. Οι 

Pallikaris I. et al [37], βρήκανε πως κατά µέσο όρο στην προσαρµογή το σφαίρωµα 

συνισφέρει σε ποσοστό 40%, ο αστιγµατισµός σε ποσοστό 59% και οι εκτροπές 

υψηλής τάξης έχουν επιρροή σε ποσοστό 1%, κάτι το βρίσκεται σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα της µελέτης µας. 

 Μετά την ενστάλλαξη σταγόνων κυκλοπληγικού φαρµάκου στους οφθαλµούς 

των ασθενών φτάσαµε σε ζώνες διαµέτρου κόρης έως και 6mm. Παρατηρήθηκε, 

όπως ήταν αναµενόµενο, µείωση της ποιότητας της όρασης των ασθενών και αυτό 

οφείλεται στην αύξηση τόσο των εκτροπών χαµηλής τάξης (κυρίως του defocus), όσο 

και στην εισαγωγή εκτροπών υψηλής τάξης, κυρίως κάθετου κόµα και σφαιρικής 

εκτροπής. Στα παρακάτω διαγράµµατα µπορούµε να δούµε πως αυξάνονται οι 

εκτροπές καθώς η διάµετρος της κόρης αυξάνεται από τα 3mm, στα 4mm και τέλος 

στα 6mm. 
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Εικόνα 59: Μέσες τιµές συντελεστών πολυωνύµων Zernike για διαµέτρους κόρης 3,4 

και 6 mm (άσπρες, γκρι και µαύρες µπάρες αντίστοιχα). Ανάλυση εκτροπών ολικού 

οπτικού συστήµατος.   

 

 

Εικόνα 60: Μέσες τιµές συντελεστών πολυωνύµων Zernike για διαµέτρους κόρης 3,4 

και 6 mm (άσπρες, γκρι και µαύρες µπάρες αντίστοιχα). Ανάλυση εσωτερικών 

εκτροπών. 
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Εικόνα 61: Σύγκριση εκτροπών ολικού οπτικού συστήµατος χωρίς κυκλοπληγία 

(γκρι µπάρες) και µετά την ενστάλλαξη κυκλοπληγικών σταγόνων (µαύρες µπάρες) 

για ζώνη διαµέτρου κόρης 3mm. Πάνω: Ευθυγράµµιση µε τον οπτικό άξονα, Κάτω: 

Ευθυγράµµιση µε τη γραµµή όρασης 

 Όλοι οι ασθενείς παρουσιάστηκαν να είναι ευχαριστηµένοι από την ποιότητα 

της όρασης που τους προσφέρει ο προσαρµοστικός ενδοφακός WIOL-CF®. Έτσι, 

θελήσαµε να δούµε την ποιότητα της αµφιβληστροειδικής εικόνας, όπως αυτή 

αποτυπώνεται από το iTrace® στις εικόνες που ακολουθούν. Η ποιότητα του ειδώλου 

εκτιµήθηκε µε τη χρήση αλγόριθµου που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση 

οπτικών συστηµάτων, όπως η συνάρτηση διασποράς σηµείου (PSF), που 

απεικονίζεται στο κάτω αριστερά τετράγωνο. Για κάθε οφθαλµό, δεξιό και αριστερό, 

στο κάτω δεξιά τετράγωνο απεικονίζεται η προσοµοίωση του γράµµατος Snellen Ε 

που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή. 
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Εικόνα 62: Ανάλυση οπτικής λειτουργίας για δεξιό και αριστερό οφθαλµό κατά την 

παρουσία του συνόλου των εκτροπών υψηλής τάξης 

 Παρατηρώντας τις παραπάνω εικόνες µπορούµε να διακρίνουµε τόσο στην 

συνάρτηση διασποράς σηµείου, όσο και στην προσοµοίωση του γράµµατος, ένα 

σχηµαρισµό κόµης σε διαφορετικούς προσανατολισµούς. Παρά την φαινόµενη 

θόλωση οι ασθενείς δεν φαίνεται να ενοχλούνται και αναφέρουν ικανοποιητική 

όραση τόσο για µακριά, όσο και για ενδιάµεσες και κοντινές αποστάσεις χωρίς την 

ανάγκη χρήσης γυαλιών. Μόνο µία ασθενής ανέφερε πως χρειάζεται τα γυαλιά της 

για να πραγµατοποιήσει εργασίες σε κοντινή απόσταση που απαιτούν ώρα, όπως 

κέντηµα ή πλέξιµο. 
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4.3 Περιορισµοί εργασίας - Μελλοντικές εργασίες 

 Σε κάθε εργασία υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

έκβαση του τελικού αποτελέσµατος.  

 Ο πιο καθοριστικός περιοριστικός παράγοντας ήταν ο µικρός αριθµός των 

ασθενών που µπόρεσαν να προσέλθουν και απότελεσαν το δείγµα της µελέτης µας. 

Απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός δείγµατος, για ένα γενικευµένο αποτέλεσµα, ώστε 

να εκτιµηθεί κατά πόσο ο προσαρµοστικός ενδοφακός WIOL-CF® µπορεί να 

αντισταθµίζει τις εκτροπές που υπεισέρχονται από τον κερατοειδή στο οπτικό 

σύστηµα, και να προσφέρει καλή και σταθερή ποιότητα όρασης µε το πέρασµα του 

χρόνου. 

 Από τις µετρήσεις που γίνανε για το φακό WIOL-CF µε το iTrace, 

παρατηρούνται φυσικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά οπτικής ισχύος που φαίνεται να 

επηρεάζονται από την αλλαγή στο σχήµα του φακού. 

 Οι αλλαγές που παρατηρούµε καθώς ο ασθενής εστιάζει από ένα µακρινό σε 

ένα κοντινό στόχο, µοιάζουν µε τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά του 

κρυσταλλοειδούς φακού κατά την προσπάθεια για προσαρµογή 

 Η διάθλαση φαίνεται να διαφοροποιείται κυρίως λόγω της επίδρασης των 

εκτροπών χαµηλής τάξης, σφαίρωµα και αστιγµατισµός.  

 Έντονη παρουσιάζεται η παρουσία της κόµης, µε την κάθετη να υπερισχύει. 
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