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Περίληψη 
H οφθαλμική ακαμψία είναι μια μακροσκοπική μηχανική παράμετρος η οποία 

εκφράζει τις ελαστικές ιδιότητες του οφθαλμού.  Μαθηματικά ορίζεται ως η 

μεταβολή της πίεσης δια την μεταβολή του όγκου του οφθαλμού. Ο ίδιος ο  

Friedenwald περίγραψε τον συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας ως «την μέτρηση 

της αντίστασης την οποία προβάλλει ο οφθαλμός στις δυνάμεις που τείνουν να τον 

παραμορφώσουν». Η ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης αλλά και η ευρύτερη μελέτη του 

συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας,  αποτελούν διεθνές ερευνητικό αντικείμενο, 

έπειτα από πλήθος μελετών που τον συσχετίζουν με την εμφάνιση και την εξέλιξη 

οφθαλμικών νόσων όπως την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και τον κερατόκωνο. 

 Στον παρελθόν αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Β.Ε.Μ.Μ.Ο. (IG 

Pallikaris, GD Kymionis, HS Ginis, GA Kounis and MK Tsilimbaris) ειδική συσκευή 

η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της στήλης του ορού και του οφθαλμού, μέσω της 

οποίας μπορεί να μετρηθεί ο συντελεστής της οφθαλμικής ακαμψίας και οι 

τονογραφικές παράμετροι του οφθαλμού διεγχειρητικά. Η λειτουργία της βασίζεται 

στον έλεγχο της ροής του υγρού που εγχύεται στο εσωτερικό του οφθαλμού και στην 

παράλληλη καταγραφή της πίεσης.  Ωστόσο παρά την ακρίβεια της συσκευής αυτής, 

η μέτρηση του συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας βάσει αυτής της μεθόδου, 

καθίσταται δύσκολη και εφικτή μόνο κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων 

στον οφθαλμό. Για τον λόγο αυτό παράλληλα με  την εν λόγω συσκευή αναπτύχθηκε 

και μια δεύτερη, μέσω της οποίας καθίσταται εφικτή η μη επεμβατική μέτρηση του 

συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας. 

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής αυτής βασίζεται στην παρεκτόπιση όγκου του 

προσθίου θαλάμου, μέσω ενός οπτικού στοιχείου το οποίο έρχεται σε επαφή με τον 

κερατοειδή. Κατά την διάρκεια της επαφής, η φωτεινή δέσμη ενός LED διαδίδεται 

μέσω του οπτικού συστήματος στον κερατοειδή, οπότε και η διαφορά των δεικτών 

διάθλασης μεταξύ του οπτικού στοιχείου και του κερατοειδούς, προσδιορίζει την 

ένταση της ανακλώμενης δέσμης βάσει του εμβαδού της ζώνης επαφής. Η δέσμη 

οδηγείται στην συνέχεια μέσω της οπτικής κεφαλής σε μια συστοιχία τεσσάρων 

φωτοδιόδων, οι οποίες και καταγράφουν την έντασή της. Ο οπτοηλεκτρονικός αυτός 

αισθητήρας προσαρμόζεται πάνω σε ένα αισθητήρα δύναμης, ενώ το όλο σύστημα 

κατά την διάρκεια της μέτρησης, τοποθετείται πάνω στην σχισμοειδή λυχνία και 

χρησιμοποιείται κατά παρόμοιο τρόπο όπως το τονόμετρο Goldmann. Έπειτα από 
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βαθμονόμηση, το σύστημα είναι σε θέση με την χρησιμοποίηση νομογράμματος να 

μετρήσει την ενδοφθάλμια πίεση, όπως επίσης και τον συντελεστή της οφθαλμικής 

ακαμψίας. 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η βελτιστοποίηση αλλά και η ευρύτερη 

μελέτη του μη επεμβατικού ελαστόμετρου. Ειδικότερα στόχος της εργασίας αυτής 

είναι η βαθμονόμηση των τεσσάρων φωτοδιόδων, όπως επίσης και η βαθμονόμηση 

του αισθητήρα της δύναμης. Επίσης θα παρουσιαστεί η πειραματική διαδικασία από 

την οποία  υπολογίστηκε το νομόγραμμα, μέσω του οποίου προσδιορίζεται η 

ενδοφθάλμια πίεση. Τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 

την χρήση του νομογράμματος σε κουνελήσιους οφθαλμούς, σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση του θεωρητικού μοντέλου της 

γραμμικής προσέγγισης.  

 

Summary 
Ocular rigidity is a macroscopic mechanic parameter which expresses the flexible 

attributes of eye. Using mathematics it is defined as the change of pressure via the 

change of volume of eye. Friedenwald himself described the coefficient of ocular 

rigidity as a "measure of the resistance, which the eye exerts to distending forces". 

The development of techniques of measurement but also the wider study of 

coefficient of ocular rigidity is subject of international research, after publications that 

connect the value of the coefficient with the appearance and the development of 

ocular diseases such as macular degeneration and kearatokonus.  

 In the past it was developed by the researching team of V.E.I.C (IG Pallikaris, 

GD  Kymionis,  HS Ginis,  GA Kounis and MK Tsilimbaris)  a device which is 

interfered between the column of balanced salt solution and the eye, whereby the 

coefficient of ocular rigidity can be measured invasive. That was achieved by 

injecting a balanced salt solution through the limbus in the anterior chamber, while 

monitoring continually the intraocular pressure with a transducer. However despite 

the precision of this device, the measurement of the coefficient of ocular rigidity 

based on that method, is rendered difficult and feasible only during intraocular 

surgery. For that reason at the same time a second device was developed, whereby is 

possible the non invasive measurement of the coefficient of ocular rigidity. 
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The principle operation of this device is based on removing volume from the 

anterior chamber, using an optical element which comes in contact and deform the 

corneal surface. During the contact, a light beam of a LED is propagated through the 

optical system and cornea. The partial refractive index matching at the area of contact 

modulates the back-reflected intensity of the beam according to the size of the 

applanated corneal zone. The beam is propagated through the optical head in a set of 

four photodiodes, which they record the intensity of the back-reflected light beam. 

This opto-electronic sensor is mounted on a force sensor recording the applanation 

force. The whole system is mounted on a slit lamp and is operated in a manner similar 

to a Goldmann tonometer.  After calibrating the system and using a nomogram this 

device is able to measure the not only the intraocular pressure, but also the coefficient 

of ocular rigidity.  

Aim of this thesis is constituting the optimisation and the wider study of the non 

invasive elastometer. Specifically objective target of this work is the calibration of 

four photodiodes and the force sensor. Also it will be presented the experimental 

process that was used for the nomogram’s determination. At the end of this study a 

comparison is presented between the nomogram that was calculated using  rabbit eyes 

and the theoretical model of linear approach.   
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Εισαγωγή 
 

Η οφθαλμική ανελαστικότητα είναι μια μετρήσιμη παράμετρος, η οποία εκφράζει 

τις ελαστικές ιδιότητες του οφθαλμού. Η παράμετρος αυτή απέκτησε μεγάλη κλινική 

σημασία, έπειτα από πλήθος μελετών που την συσχετίζουν με την εμφάνιση και την 

εξέλιξη οφθαλμικών νόσων όπως και με τις εν γένει δομικές ιδιότητες του οφθαλμού. 

Επιπλέον η τιμή της οφθαλμικής ανελαστικότητας φαίνεται να επηρεάζει την 

αιματική ροή στον οφθαλμό, ενώ τυχόν απόκλισή της από την μέση τιμή αποτελεί 

ένα από τους βασικούς λόγους εσφαλμένης μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης.  

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η οφθαλμική ανελαστικότητα, αποτελεί ένα από τα 

αντικείμενα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας του 

Β.Ε.Μ.Μ.Ο. η οποία και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη 

τεχνικών μέτρησης του εν λόγω συντελεστή όπως επίσης και στην ευρύτερη μελέτη 

του. Καρπός της ερευνητικής προσπάθειας των τελευταίων ετών, αποτελεί μια ειδική 

συσκευή η οποία μετράει τον συντελεστή της οφθαλμικής ανελαστικότητας 

διεγχειρητικά. Η λειτουργία της βασίζεται στην έγχυση φυσιολογικού ορού στον 

πρόσθιο θάλαμο έπειτα από παρακέντηση του κερατοειδούς και την ταυτόχρονη 

καταγραφή της ενδοφθάλμιας πίεσης μέσω ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα. Ωστόσο 

παρά την ακρίβεια της εν λόγω διάταξης, η μέθοδος αυτή καθιστά την λήψη 

μετρήσεων δύσκολη και εφικτή, μόνο κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων 

στον ανθρώπινο οφθαλμό. Για τον λόγο αυτό παράλληλα με την εν λόγω συσκευή 

αναπτύχθηκε και μια δεύτερη, μέσω της οποίας καθίσταται εφικτή η μη επεμβατική 

μέτρηση του συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας.   

Η αρχή λειτουργίας της συσκευής αυτής, είναι ανάλογη με αυτή του τονομέτρου 

Goldmann, με την διαφορά ότι η επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή ο 

κερατοειδής είναι ένας σφαιρικός φακός και όχι μια επίπεδη επιφάνεια. Επιπλέον ο 

προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη 

μέτρηση της δύναμης που απαιτείται για την επαφή του φακού με τον κερατοειδή και 

της επιφάνειας της ζώνης επαφής. Ο υπολογισμός της ζώνης επιπέδωσης 

επιτυγχάνεται μέσω μιας συστοιχίας τεσσάρων φωτοδιόδων και η μέτρηση της 

δύναμης που απαιτήθηκε για την δεδομένη παρεκτόπιση, μέσω ενός αισθητήρα πάνω 

στον οποίο προσαρμόζεται όλη η οπτοηλεκτρονική διάταξη. Έτσι από την διάμετρο 

της ζώνης επιπέδωσης υπολογίζεται μέσω μαθηματικής σχέσης ο όγκος του 
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κερατοειδούς που παρεκτοπίζει η σφαιρική επιφάνεια, ενώ η ενδοφθάλμια πίεση 

προσδιορίζεται μέσω ενός εμπειρικού νομογράμματος, οπότε ο συντελεστής της 

οφθαλμικής ανελαστικότητας υπολογίζεται από την κλίση της καμπύλης πίεσης – 

όγκου.  

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη και η βελτιστοποίηση του μη 

επεμβατικού ελαστόμετρου. Κύριος στόχος είναι η βαθμονόμηση των τεσσάρων 

φωτοδιόδων και του αισθητήρα της δύναμης, οπότε και στην συνέχεια θα 

παρουσιαστεί η πειραματική διαδικασία μέσω της οποίας προέκυψε το νομόγραμμα. 

Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την χρήση του 

εμπειρικού νομογράμματος με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το θεωρητικό 

μοντέλο της γραμμικής προσέγγισης. 
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Α. Γενικό Μέρος 
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Κεφάλαιο Ι 
1.1 Πρόσθιος και οπίσθιος θάλαμος. 

 
Ο βολβός του οφθαλμού περιλαμβάνει τρεις χώρους: τον πρόσθιο και τον οπίσθιο 

θάλαμο και την κοιλότητα του υαλοειδούς. 

Ο πρόσθιος θάλαμος ορίζεται προς τα εμπρός από το ενδοθήλιο του 

κερατοειδούς, περιφερικά από το δικτυωτό του trabeculum, μικρή μοίρα του 

ακτινωτού σώματος και την ρίζα της ίριδας. Προς τα πίσω ορίζεται από την πρόσθια 

επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού και την πρόσθια επιφάνεια της ίριδας. 

Η κεντρική μοίρα του προσθίου θαλάμου είναι βαθύτερη από την περιφερική. Το 

περιεχόμενό του είναι το υδατοειδές υγρό το οποίο εξέρχεται από τον πρόσθιο 

θάλαμο από τις κατασκευές που υπάρχουν στην γωνία του προσθίου θαλάμου, η 

οποία και σχηματίζεται στην περιφέρεια του θαλάμου από την συνάντηση του 

κερατοσκληρικού χιτώνα με τον ραγοειδή χιτώνα.  

 
Σχήμα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση του ανθρώπινου οφθαλμού  

 

Ο οπίσθιος θάλαμος αποτελεί δακτυλιοειδή περιοχή η οποία βρίσκεται πίσω από 

την ίριδα. Ορίζεται από την επιφάνεια της ίριδας, την περιοχή του ισημερινού του 
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κρυσταλλοειδούς φακού, την πρόσθια επιφάνεια του υαλοειδούς και το ακτινωτό 

σώμα. 

Μέσα στον οπίσθιο θάλαμο προβάλλουν οι ακτινοειδείς προβολές του ακτινωτού 

σώματος, ενώ τον διατρέχουν οι ίνες της ζινείου ζώνης. Εδώ παράγεται το υδατοειδές 

υγρό που δια της φακοκοριαίας σχισμής εισέρχεται στον πρόσθιο θάλαμο.  

 

 

1.2 Ανατομικά στοιχεία του οφθαλμού τα οποία σχετίζονται με 

την παραγωγή και την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. 
 

Τα κύρια ανατομικά στοιχεία του οφθαλμού, τα οποία έχουν σχέση με την 

παραγωγή και αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού είναι το ακτινωτό σώμα, η γωνία 

του προσθίου θαλάμου (γωνιακό δικτυωτό, trabeculum) και το κανάλι του Schlemm. 

 

 
Σχήμα 1.2: Βασικές δομές της γωνίας του προσθίου θαλάμου 

 

1.2.1 Το ακτινωτό σώμα. 
 

Είναι ιστός υψηλής αγγείωσης. Σε κάποιο τμήμα της επιφάνειάς του (ακτινωτός 

στέφανος) εμφανίζει πτυχές που ονομάζονται ακτινοειδείς προβολές. Οι ακτινοειδείς 

προβολές είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθείς και παράγουν το υδατοειδές υγρό με 

υπερδιήθηση και ενεργό έκκριση. 

   Άλλη μοίρα του ακτινωτού σώματος είναι ο ακτινωτός μυς. Έχει λείες μυϊκές 

ίνες και νευρώνεται από το παρασυμπαθητικό σύστημα. Ο ακτινωτός μυς εμφανίζει 
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ουσιαστικά δυο μοίρες την έξω ή επιμήκη και την έσω ή κυκλοτερή. Οι έξω επιμήκης 

ίνες μεταβαίνουν προς τα εμπρός σε τένοντα, ο οποίος καταφύεται σε μοίρα της 

γωνίας του προσθίου θαλάμου, ώστε η σύσπασή τους τείνει μηχανικά το  trabeculum 

διευκολύνοντας έτσι την εκροή του υδατοειδούς υγρού. Οι έσω κυκλοτερείς μυϊκές 

ίνες εξυπηρετούν την λειτουργία της προσαρμογής. 

Οι κύριες λειτουργίες του ακτινωτού σώματος είναι: 

α) Η παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. 

β) Η λειτουργία της προσαρμογής. 

γ) Η διευκόλυνση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού με την μηχανική 

έκταση του trabeculum από την σύσπαση των επιμήκων μυϊκών ινών. Συμμετοχή και 

στη ραγοειδοσκληρική οδό αποχέτευσης. 

δ) Η διατήρηση του αιματοϋδατοειδικού φραγμού, ο οποίος υπό κανονικές 

συνθήκες επιτρέπει μόνο την διήθηση ύδατος και μικρομοριακών ουσιών προς τον 

οπίσθιο θάλαμο.        

 

 

1.2.2 Το γωνιακό δικτυωτό ή trabeculum. 
 

Υπαλείφει την περιφέρεια και την γωνία του προσθίου θαλάμου. Αποτελεί ένα 

δίκτυο με στρογγυλά ή ωοειδή ανοίγματα από τα οποία διέρχεται το υδατοειδές υγρό 

για να περάσει στο κανάλι ή σωλήνα του Schlemm (κύρια οδός αποχέτευσης).  

Όπως προαναφέρθηκε οι αλλεπάλληλες δοκίδες του γωνιακού ακτινωτού μυός 

μπορούν να τείνονται από την δράση του ακτινωτού μυός με αποτέλεσμα την 

διεύρυνση των ανοιγμάτων και την διευκόλυνση της απαγωγής του υδατοειδούς 

υγρού. 

 

 

1.2.3 Το κανάλι του Schlemm. 
 

Είναι κυκλοτερής σωληνοειδής κατασκευή, η οποία βρίσκεται προς τα έξω του 

γωνιακού δικτυωτού και σε επαφή με αυτό. Συλλέγει το υδατοειδές υγρό, το οποίο 

διέρχεται μέσα από τα ανοίγματα του trabeculum. Το κανάλι του Schlemm προς την 

σκληρική πλευρά έχει στο τοίχωμά του στόμια 25 – 35 συλλεκτικών σωληνίσκων, τα 
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συλλεκτικά κανάλια ή υδάτινες φλέβες, διαμέσου των οποίων το υδατοειδές υγρό 

καταλήγει στο επισκληρικό φλεβικό σύστημα (στη φλεβική κυκλοφορία). 

 

 

1.3 Στοιχεία φυσιολογίας του υδατοειδούς υγρού. 
 

Το υδατοειδές υγρό είναι διαυγές και άχρωμο υδατικό διάλυμα. Πληροί τον 

οπίσθιο και τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού. 

Η παραγωγή του είναι συνεχής καθώς και η αποχέτευσή του. Η αποχέτευση του 

υδατοειδούς υγρού (70% - 80%) γίνεται κυρίως διαμέσου του δικτυωτού 

σχηματισμού  (trabeculum) και του καναλιού του Schlemm προς το επισκληρικό 

φλεβικό σύστημα, ενώ το υπόλοιπο 20 – 30% αποχετεύεται μέσω της 

ραγοειδοσκληρικής οδού από την πρόσθια επιφάνεια του ακτινωτού και της ίριδας 

προς τον υπερακτινωτό και υπερχοριοειδικό χώρο.   

 

 

1.3.1 Βασικές λειτουργίες του υδατοειδούς υγρού. 
 

Οι βασικές λειτουργίες του υδατοειδούς υγρού είναι οι παρακάτω: 

 Μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών (γλυκόζη, αμινοξέα κλπ) στις 

ανάγγειες κατασκευές όπως ο κρυσταλλοειδής φακός, ο κερατοειδής, το trabeculum, 

αλλά και η πρόσθια επιφάνεια του υαλοειδούς. 

 Η υψηλή περιεκτικότητα του υδατοειδούς υγρού σε ασκορβικό οξύ χρησιμεύει 

ως αντιοξειδωτικό, απορροφά μερικώς την καταρρακτογόνο υπεριώδη ακτινοβολία 

και δρα ως ουσία καθαρισμού των υπεροξειδίων. 

 Απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού (γαλακτικού οξέος, 

πυροσταφυλικού οξέος και CO2) του κρυσταλλοειδούς φακού και του κερατοειδή. 

 Συντήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης υψηλότερα από την ατμοσφαιρική και 

διατήρηση του σχήματος και της εσωτερικής δομής του οφθαλμού. 

 Διευκολύνει τις κυτταρικές και χημικές ανοσοαπαντήσεις σε φλεγμονή και 

λοίμωξη. 

 Αποχέτευση αίματος, μακροφάγων και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων και 

προϊόντων από τον πρόσθιο θάλαμο.  
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1.3.2 Η παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. 
 

Το υδατοειδές υγρό παράγεται από το μη χρωστικοφόρο επιθήλιο του ακτινωτού 

σώματος που καλύπτει τις ακτινοειδείς προβολές. Η υπερμικροσκοπική κατασκευή 

των ακτινοειδών προβολών έχει ιδιαιτερότητες που υποβοηθούν την παραγωγή του 

υδατοειδούς υγρού και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

 Τα τριχοειδή του στρώματος έχουν ευρέα θυριδωτά ανοίγματα. 

 Τα κύτταρα του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου περιέχουν άφθονα μιτοχόνδρια 

και καλά αναπτυγμένο ενδοπλασματικό δίκτυο, που δείχνει υψηλή μεταβολική 

δραστηριότητα. Η κυτταρική μεμβράνη της βάσης των κυττάρων αυτών εμφανίζει 

πτυχώσεις, ενώ υπάρχουν πλάγιες αλληλοεγκολπώσεις μεταξύ τους. 

 Οι επαφές μεταξύ των κυττάρων του μελαγχρόου και του μη χρωστικοφόρου 

επιθηλίου ακτινοειδών προβολών είναι ποικίλες. 

 Λόγω της εγκόλπωσης του οφθαλμικού κυστιδίου κατά την εμβρυογένεση, τα 

κύτταρα του μελαγχρόου και τα κύτταρα του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου των 

ακτινοειδών προβολών είναι τοποθετημένα το ένα αντίκρυ στο άλλο, κορυφή με 

κορυφή και σχηματίζουν μεταξύ τους κανάλια τα οποία σχετίζονται με την μεταφορά 

υγρού. 

Γενικά υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους διάφορες ουσίες μπορούν να 

διαπεράσουν έναν επιθηλιακό φραγμό. Αυτοί είναι: α) η διάχυση, β) η διάλυση και η 

υπερδιήθηση και γ) η ενεργός μεταφορά. Το υδατοειδές υγρό παράγεται και με τους 

τρεις αυτούς τρόπους αλλά κυρίως με την ενεργό μεταφορά (ή έκκριση) όπου κυρίως 

ρόλο ως ένζυμο έχει η Na+/K+ ATPάση. 

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι για την ενεργό μεταφορά υγρών χρειάζονται η 

Na+/K+ ATPάση και το HCO3. Έχει βρεθεί επίσης ότι το μη χρωστικοφόρο επιθήλιο 

του ακτινωτού σώματος περιέχει πάρα πολλούς ενζυμικούς παράγοντες και ιδιαίτερα 

ATPάση. Όλα αυτά μαζί με τα χαρακτηριστικά υψηλού μεταβολισμού που 

εμφανίζουν τα κύτταρα του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου του ακτινωτού σώματος 

δείχνουν ότι έχει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή του υδατοειδούς υγρού. 

 

 

 

 

 17



1.3.3 Ο έλεγχος του σχηματισμού του υδατοειδούς υγρού. 
 

Υπάρχουν κλινικές παρατηρήσεις και πειραματικά δεδομένα ότι υπάρχει νευρική 

και χημική ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης, όπου κύριο ρόλο παίζει και η 

μεταβολή του ρυθμού παραγωγής του υδατοειδούς υγρού, ενώ ενζυμικοί παράγοντες 

παίζουν επίσης ρόλο στη ρύθμιση και στον σχηματισμό του. 

 

 

1.3.4 Φυσικές ιδιότητες και σύσταση του υδατοειδούς υγρού. 
 

Η σύσταση του υδατοειδούς υγρού αναφέρεται στο παρακάτω πίνακα: 

 

 
Σχήμα 1.3:  Σύσταση του υδατοειδούς υγρού 

 
      Το υδατοειδές υγρό περιέχει 96,6% νερό. Αποτελεί εκ πρώτης όψεως προϊόν 

υπερδιήθησης του αίματος, αφού δεν περιέχει κανένα έμμορφο στοιχείο του αίματος 

και περιέχει 300 φορές λιγότερες πρωτεΐνες από το αίμα. Εντούτοις, δεν είναι απλώς 

προϊόν υπερδιήθησης, αφού ορισμένα στοιχεία περιέχονται σε μεγαλύτερη πυκνότητα 

από ότι στο πλάσμα, όπως π.χ. το ασκορβικό οξύ εμπεριέχεται σε πυκνότητα 20 

φορές μεγαλύτερη. Γενικά το υδατοειδές υγρό περιέχει σχεδόν όλα τα στοιχεία του 

πλάσματος, αλλά σε πολύ μικρότερη ποσότητα, εκτός από το ασκορβικό οξύ, που 
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αναφέραμε προηγουμένως, το κάλιο και τα χλωριούχα που εμπεριέχονται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα. 

      Μια ουσία που δεν υπάρχει στο πλάσμα του αίματος, αλλά εμπεριέχεται στο 

υδατοειδές υγρό είναι το υαλουρονικό οξύ (άφθονο στο υαλοειδές) παραγόμενο από 

το όργανο του Golgi των ειδικών κυττάρων του υαλοειδούς και του trabeculum. 

Σχετικά τώρα με  τις φυσικές ιδιότητες του υδατοειδούς υγρού πρέπει να 

σημειωθούν τα εξής: 

• Ο όγκος του υδατοειδούς υγρού στον πρόσθιο και στον οπίσθιο θάλαμο είναι 

αντίστοιχα περίπου 0,25 ml και 0,06 ml. 

• Ο δείκτης διάθλασης του υδατοειδούς υγρού είναι 1,3336. Είναι μικρότερος 

από τον δείκτη διάθλασης του κερατοειδούς οπότε και οι φωτεινές ακτίνες 

αποκλίνουν ανεπαίσθητα κατά τη διέλευσή τους από το υδατοειδές υγρό. 

• Το ιξώδες και η πυκνότητα είναι ελαφρώς υψηλότερες απ’ ότι στο νερό. 

• Η ωσμωτικότητα είναι ελαφρώς υψηλότερη από ότι στο πλάσμα. 

 

 

1.3.5 Η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού. 
 

Υπάρχουν δυο οδοί αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Η πρώτη είναι η 

αποχέτευση δια του γωνιακού δικτυωτού και η δεύτερη είναι η ραγοειδοσκληρική 

οδός. 

Η αποχέτευση δια της πρώτης οδού εξαρτάται από την υδροστατική πίεση. Το 

υδατοειδές υγρό διέρχεται από προοδευτικά στενότερα κανάλια και πόρους που 

σχηματίζει το γωνιακό δικτυωτό. Στην συνέχεια φθάνει και διέρχεται το προκαναλικό 

δικτυωτό που βρίσκεται προς την έσω πλευρά του καναλιού του Schlemm και 

εισέρχεται μέσα σε αυτό. Από εκεί δια των συλλεκτικών σωληνάριων και των 

υδάτινων φλεβών εισέρχεται στην σκληρική και επισκληρική φλεβική κυκλοφορία.  

Η άλλη κύρια οδός αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού είναι η 

ραγοειδοσκληρική. Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι, σε φυσιολογικές καταστάσεις 

ένα μέρος του υδατοειδούς υγρού διαρρέει δια της επιφάνειας του ακτινωτού 

σώματος και ειδικότερα από την περιοχή που βρίσκεται αμέσως πίσω από τον 

σκληραίο πτερνιστήρα, μεταξύ της βάσης της ίριδας και του σκληραίου πτερνιστήρα. 
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Το υδατοειδές υγρό εκρέει σε μικρές ποσότητες από την περιοχή αυτή, διέρχεται 

από τα διαμυϊκά διαστήματα του ακτινωτού μυός, οδεύει προς τον υπερακτινωτό και 

υπερχοριοειδικό χώρο και από εκεί αποχετεύεται δια του σκληρού ή δια της 

αιματικής κυκλοφορίας. 

Ο ρυθμός της ραγοειδοσκληρικής αποχέτευσης διαφέρει στα διάφορα είδη και 

έχει υπολογισθεί στον άνθρωπο σε περίπου 0,2 μl/min. Φαίνεται ότι η 

ραγοειδοσκληρική αποχέτευση είναι σε μεγάλο βαθμό, σχετικά ανεξάρτητη από το 

ύψος της ενδοφθάλμιας πίεσης, ενώ μεταβάλλεται με την επίδραση διάφορων 

φαρμακευτικών ουσιών. 

 

 

1.3.6 Η φυσιολογική ροή του υδατοειδούς υγρού. 
 

Η φυσιολογική ροή του υδατοειδούς υγρού ξεκινά με την παραγωγή του από τις 

ακτινοειδείς προβολές, γεμίζει τον οπίσθιο θάλαμο, διέρχεται δια της φακοκοριαίας 

σχισμής στον πρόσθιο θάλαμο, οδεύει προς τη γωνία του προσθίου θαλάμου και 

διαμέσου του γωνιακού δικτυωτού και του σωλήνα του Schlemm φτάνει στην 

φλεβική κυκλοφορία. Μέρος του υδατοειδούς υγρού, 20% - 30%1, απάγεται δια του 

ακτινωτού σώματος και του χοριοειδή (ραγοειδοσκληρική οδός αποχετεύσεως). 

 
Σχήμα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση της φυσιολογικής ροής του ΥΥ. 
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Σε φυσιολογικούς οφθαλμούς, ο ρυθμός εισροής του υδατοειδούς υγρού είναι 

περίπου 2,5 – 2,8 μl/min, το οποίο είναι αρκετό για να γεμίσει τον όγκο του προσθίου 

θαλάμου μια φορά κάθε 100 λεπτά.  Επομένως υπό συνθήκες σταθερής ενδοφθάλμιας 

πίεσης,    ο ρυθμός εισροής του υδατοειδούς υγρού θα πρέπει να είναι ίσος με τον 

ρυθμό εκροής του, κάτι που περιγράφεται από τον παρακάτω σχέση: 

 

                                    in trab uF F F= +                     (1.1) 

 

με Fin να αντιστοιχεί στον ρυθμό εισροής του υδατοειδούς υγρού, Ftrab τον ρυθμό 

εκροής διαμέσου του γωνιακού δικτυωτού και του καναλιού του Schlemm και Fu τον 

ρυθμό εκροής διαμέσου της ραγοειδοσκληρικής οδού. Ο ρυθμός εκροής της 

συμβατικής οδού (Ftrab), εξαρτάται από την βαθμίδα πίεσης μεταξύ της ενδοφθάλμιας 

πίεσης (IOP) και της επισκληρικής φλεβικής πίεσης (Pv), τουλάχιστον μέσα στα 

φυσιολογικά όρια ενδοφθάλμιας πίεσης, όπως επίσης και από την αντίσταση (R) που 

θα συναντήσει το υδατοειδές υγρό κατά την έξοδό του διαμέσου του καναλιού του 

Schlemm. Επομένως η εξίσωση (1.1) μπορεί να γραφεί ως: 

 

                                           ( ) /in v uF IOP P R F= − +                                               (1.2) 

 

ή σε διαφορετική μορφή 

 

                                            ( )in u vIOP F F R P= − ∗ +                                            (1.3)  

 

Συνήθως στη εξίσωση (1.3) αντί της αντίστασης R χρησιμοποιείται η 

αγωγιμότητα (C) που είναι το αντίστροφο της αντίστασης. Η προηγούμενη 

αντικατάσταση παράγει την παρακάτω εξίσωση η οποία είναι γνωστή ως 

τροποποιημένη εξίσωση του Goldmann: 

 

                                      ( ) /in u vIOP F F C P= − +                                            (1.4) 
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1.3.7 Ο αιματοϋδατοειδικός φραγμός. 
 

      Αντιστοιχεί στο σύνολο των ιστών που διαχωρίζουν την αιματική κυκλοφορία 

από τους χώρους που περιέχουν υδατοειδές υγρό. Με άλλα λόγια, ονομάζουμε 

αιματοϋδατοειδικό φραγμό το σύνολο των ιστών του πρόσθιου ραγοειδούς που 

παρεμβάλλονται μεταξύ του αίματος που ρέει μέσα στο αρτηριακό και φλεβικό 

δίκτυο και του υδατοειδούς υγρού. 

      Δεν αποτελεί μόνο μια έννοια ανατομική, που απλώς χωρίζει δύο διαφορετικής 

σύστασης υγρά αλλά είναι συγχρόνως και λειτουργικός φραγμός. Αφήνει δηλαδή 

εκλεκτικά να τον διαπερνούν ορισμένες ουσίες ενώ δεν αφήνει άλλες, γεγονός που 

έχει μεγάλη σημασία, τόσο από φυσιολογικής όσο και από θεραπευτικής απόψεως 

(π.χ. είσοδος μόνο ορισμένων αντιβιοτικών μέσα στον οφθαλμό). 

Ποικιλία βλαβών και ερεθισμάτων (τραύμα, φλεγμονή, παρακέντηση προσθίου 

θαλάμου) μπορεί να προκαλέσει διάσπαση του αιματοϋδατοειδικού φραγμού. Η 

διάσπαση αυτή εκδηλώνεται με την παραγωγή προσταγλανδινών E και F που 

επιφέρουν ρήξη των στερεών συνδέσεων και αύξηση της περιεκτικότητας σε 

πρωτεΐνες του υδατοειδούς υγρού. Οι προσταγλανδίνες αυτές προκαλούν  επίσης 

μύση, αγγειοδιαστολή και αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. 
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Κεφάλαιο ΙI  
2.1 Ενδοφθάλμια πίεση. 

 

 Το μάτι συμπεριφέρεται σαν μια φουσκωμένη σφαίρα, της οποίας τα τοιχώματα 

δεν είναι άκαμπτα. Η ενδοφθάλμια πίεση απωθεί το οφθαλμικό τοίχωμα προς τα έξω. 

Από την άλλη μεριά η ατμοσφαιρική πίεση και το οφθαλμικό τοίχωμα κατ’ επέκταση 

σπρώχνουν προς τα μέσα αποτρέποντας σημαντική διαστολή του ματιού, όταν 

αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση. Με τον τρόπο αυτό ο οφθαλμός διατηρεί σταθερό 

σχήμα λειτουργώντας έτσι ως σταθερό δίοπτρο. 

 

 
Σχήμα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση των λόγων που συντελούν στην σταθερότητα 

του οφθαλμικού σχήματος. 

 

Είναι εμφανές λοιπόν ότι μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης μπορεί να έχει 

σημαντικές δομικές συνέπειες στο μάτι και στην λειτουργικότητά του ως δίοπτρο. 

Πολύ χαμηλή ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην διαθλαστική 

ισχύ του οφθαλμού, όπως επίσης καταρράκτη, οίδημα στον αμφιβληστροειδή και 

άλλα. Αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να προκαλέσει παράλυση του σφικτήρα 

της ίριδας, ατροφία της ίριδας, μείωση της διαφάνειας του κρυσταλλοειδούς φακού 

και ατροφία του οπτικού νεύρου.    
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2.2 Φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση. 

 
Η μέση τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι μεταξύ 15 – 16  mm Hg2, ενώ τα 

ανώτερα αποδεκτά όρια είναι μεταξύ 21 – 22 mm Hg.  Εάν παραδεχτούμε ότι η 

διασπορά της ενδοφθάλμιας πίεσης των φυσιολογικών ατόμων ακολουθεί κατανομή 

Gauss, τότε το 97.5 % των ατόμων θα έχουν ανώτερη ενδοφθάλμια πίεση ≤ 21 mmHg 

(Μ+ 2SD) και το 99.5 %  ΕΟΠ ≤ 24 mmHg (M+3 SD). Επίσης να σημειωθεί ότι η 

ενδοφθάλμια πίεση είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλο σημείο του σώματος, 

όπου η μέση πίεση είναι περίπου 5  mm Hg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2.1: Κατανομή συχνοτήτων ενδοφθάλμιας πίεσης. 

(Colton T, Ederer F. 1980). 
 

Το πρόσθιο τμήμα της ίριδας απορροφά περίπου 2 mm Hg από την ενδοφθάλμια 

πίεση, οπότε ο χώρος μεταξύ πρόσθιου τμήματος της ίριδας και του σκληρού 

(υπερχοριοειδικός χώρος), έχει πίεση κατά 2 mm Hg μικρότερη από την 

ενδοφθάλμια. Η προηγούμενη παρατήρηση είναι πολύ σημαντική αφού κατά την 

διάρκεια ενδοοφθαλμικού χειρουργείου η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να πέσει κοντά  
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στο μηδέν (ίση με την ατμοσφαιρική πίεση), οπότε και ο υπερχοριοειδικός χώρος θα 

γεμίσει με πλάσμα (χοριοειδική έκχυση), η οποία ίσως προκαλέσει αποκόλληση του 

χοριοειδούς και του ακτινωτού σώματος.  

Η φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση παρουσιάζει παλμικά χαρακτηριστικά. Οι 

παλμοί ακολουθούν τους αρτηριακούς παλμούς κάτι που επιτρέπει την διάγνωση της 

καρδιακής αρρυθμίας μέσω της συνεχής καταγραφής της ενδοφθάλμιας πίεσης. Το 

πλάτος του κάθε  παλμού είναι περίπου 2 -3 mm Hg ή και μεγαλύτερο σε περιπτώσεις 

υψηλής αρτηριακής πίεσης, όπως π.χ. στην υπέρταση. 

 

 
Σχήμα 2.2: Χαρακτηριστικά  στοιχεία της παλμικής συμπεριφοράς της ΕΟΠ. 

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την ενδοφθάλμια πίεση. 
 

  Η ενδοφθάλμια πίεση είναι μια δυναμική συνάρτηση, όπως παραδείγματος χάριν 

ο καρδιακός ρυθμός και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους 

οποίους είναι η ημερήσια διακύμανση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η ηλικία και η φυλή, 

το φύλλο, η συστηματική πίεση, μετά από επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής και η 

χρήση φαρμακευτικών ουσιών. 
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2.3.1 Ημερήσια διακύμανση της φυσιολογικής ενδοφθάλμιας 

πίεσης.  
 

Όπως όλες οι βιολογικές παράμετροι, έτσι και η ενδοφθάλμια πίεση εμφανίζει 

μεταβολές κατά την διάρκεια του 24ώρου. Η μέγιστη τιμή της πίεσης παρατηρείται 

νωρίς το πρωί (περίπου στις 7) και η χαμηλότερη τιμή το βράδυ, ενώ επιμέρους 

διακυμάνσεις3 παρατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

Στις μεταβολές αυτές της ενδοφθάλμιας πίεσης σημαντικό ρόλο φαίνεται να 

παίζει το ύψος των κορτικοστεροειδών στο αίμα, αφού παρατηρήθηκε ότι μερικές 

ώρες πριν την άνοδό της, αυξάνεται το επίπεδο της κορτιζόνης στο πλάσμα. 

Προσπάθειες έχουν γίνει να συσχετιστεί η διακύμανση της ενδοφθάλμιας πίεσης με 

τις 24ωρες διακυμάνσεις άλλων μεγεθών, όπως της πίεσης του αίματος, της 

σωματικής θερμοκρασίας χωρίς αποτέλεσμα. 

Εκτός από τις πιο πάνω ημερήσιες μεταβολές, η ενδοφθάλμια πίεση παρουσιάζει 

και εποχιακές διακυμάνσεις της τάξης του 1,5 mm Hg4. Είναι υψηλότερη τον 

χειμώνα και χαμηλότερη το καλοκαίρι. 

 

 
Διάγραμμα 2.2: Ημερήσια διακύμανση της ΕΟΠ συναρτήσει  της στάσης του 

σώματος. (John H. K. Liu et al. 1998). 

 

 26



Η φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση εξαρτάται και από την στάση του σώματός 

μας. Παρατηρείται αύξηση από 2 – 4 mm Hg5 όταν το άτομο περνά από την καθιστή 

θέση στη στην οριζόντια, ενώ φαίνεται να επηρεάζεται και από το μήκος του 

βολβού6.  

  

 

2.3.2 Η συστηματική πίεση. 
 

Η ενδοφθάλμια πίεση δεν επηρεάζεται από τις φυσιολογικές αλλαγές στην 

συστηματική πίεση του αίματος. Ωστόσο μεγάλες μεταβολές της, θα προκαλέσουν 

την διαφοροποίηση της ενδοφθάλμιας πίεσης προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν7.  

 

 

2.3.3 Η ηλικία,  φυλή και φύλο. 
 

Η μέση φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται με την ηλικία (για άτομα > 40 

ετών), είναι όμως παραδεκτό ότι τα ανώτερα όρια δεν ξεπερνούν τα 21 – 22 mm Hg.  

Και ενώ τα ανωτέρω ισχύουν σχεδόν για όλο τον πληθυσμό της γης, στους Ιάπωνες 

παρατηρήθηκε τελευταία ότι η ενδοφθάλμια πίεση ελαττώνεται με την ηλικία. Κατά 

το γήρας όμως, (ηλικία > 60 ετών) μελέτες που έγιναν σε ευρωπαϊκούς και 

αμερικανικούς πληθυσμούς, έδειξαν ότι η μέση ενδοφθάλμια πίεση ελαττώνεται, 

κυρίως στους άνδρες. Τούτο  μπορεί να οφείλεται κυρίως στην ελάττωση της 

παραγωγής του υδατοειδούς υγρού στη μεγάλη ηλικία, λόγω εκφυλιστικών 

αλλοιώσεων του ακτινωτού σώματος ή και σε άλλους συστηματικούς παράγοντες. 

Επίσης έχει βρεθεί ότι ο γυναικείος πληθυσμός έχει μέση φυσιολογική πίεση 

ελαφρώς ανώτερη απ’ αυτή των ανδρών, κάτι το οποίο οφείλεται σε ορμονικούς 

παράγοντες.  
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2.3.4 Η χρήση φαρμακευτικών ουσιών. 
 

Έχει βρεθεί ότι η ενδοφθάλμια πίεση μειώνεται σε συνθήκες γενικής 

αναισθησίας, ανεξάρτητα από το αναισθητικό που θα χρησιμοποιηθεί. Πιθανές αιτίες 

στις οποίες οφείλεται αυτό είναι η χαλάρωση των μυών και η μειωμένη πίεση του 

αίματος. 

Η χρήση των παρασυμπαθητομιμητικών φαρμάκων έχουν ως αποτέλεσμα την 

σύσφιξη του σφικτήρα της κόρης, όπως επίσης και την σύσφιξη του ακτινωτού μυός. 

Η  σύσφιξη του ακτινωτού μυός προκαλεί μηχανικές αλλαγές στον σωλήνα του 

Sclemm, κάτι το οποίο οδηγεί σε   αυξημένη εκροή του υδατοειδούς υγρού οπότε και 

σε μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Τέλος τα συμπαθητομιμητικά φάρμακα έχουν 

πολύπλοκη δράση, όμως και αυτά συντελούν στην μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

Όσον’ αφορά τα κορτικοστεροειδή και πιο συγκεκριμένα  τα κορτιζονούχα 

κολλύρια, είναι γνωστό ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση 

της ενδοφθάλμιας πίεσης.  Στο 26% του πληθυσμού θα προκαλέσει αύξηση (μέχρι 8 

mm Hg) μετά από τοπική χρήση 4 – 6 εβδομάδων, ενώ στο 4%  του πληθυσμού θα 

προκαλέσει αύξηση πάνω από 8 mm Hg. Η δράση της αυτή έγκειται στην μείωση της  

εκροής του υδατοειδούς υγρού, ωστόσο ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν είναι 

ακόμα γνωστός.  

 

 

2.3.5 Η διαθλαστική χειρουργική. 
 

Τελειώνοντας την ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί η επίδραση της 

διαθλαστικής χειρουργικής στην ενδοφθάλμια πίεση. 

Έχει βρεθεί ότι μετά από διαθλαστική διόρθωση της μυωπίας, είτε με PRK είτε με 

LASIK μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση. Αυτό ίσως συμβαίνει λόγω μείωσης του 

πάχους του κερατοειδή όπως επίσης και της κυρτότητάς του. Η μείωση που επέρχεται 

στην ενδοφθάλμια πίεση είναι περίπου 0,5 mm Hg/D μυωπικής διόρθωσης8.  

Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης παρατηρείται και μετά διαθλαστική διόρθωση 

της υπερμετρωπίας με LASIK. Ωστόσο η μείωση αυτή δεν έχει βρεθεί να σχετίζεται 

με την βαθμό της διαθλαστικής διόρθωσης9.    
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2.4 Γλαύκωμα – Βασικές αρχές. 
 

Γλαύκωμα είναι ομάδα παθολογικών οφθαλμολογικών καταστάσεων, που έχουν 

ως χαρακτηριστικό τους, την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε επίπεδα δυσμενή, 

για την ακεραιότητα και την λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου. Αποτέλεσμα είναι 

η εμφάνιση παθολογικής κοίλανσης και ατροφίας της θηλής και του οπτικού νεύρου, 

με συνοδές διαταραχές των οπτικών πεδίων και της όρασης   

 
Σχήμα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση της παθογένειας και των ανατομικών 

επιπτώσεων μερικών περιπτώσεων γλαυκώματος. 

 

Παλαιότερα θεωρούταν ότι όλοι οι άνθρωποι με ενδοφθάλμια πίεση μεγαλύτερη 

απο 2 – 2,5 μονάδες τυπικής απόκλισης ήταν γλαυκωματικοί. Ωστόσο αυτός ο 

ορισμός αποδείχθηκε ανακριβής βάσει νέων μελετών. Τώρα είναι γνωστό ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό ατόμων με ενδοφθάλμια πίεση μεγαλύτερη από 22 mm Hg θα 

παρουσιάσει γλαυκωματικές βλάβες σε βάθος χρόνου 7 – 10 ετών, ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό ασθενών με τυπικές γλαυκωματικές βλάβες έχουν ενδοφθάλμια 

πίεση κάτω από 22 mm Hg. Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι το 

ύψος της ενδοφθάλμιας πίεσης που θα προκαλέσει γλαυκωματικές βλάβες διαφέρει 

από άτομο σε άτομο.  
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Η σύγχρονη άποψη αντί να θεωρεί το γλαύκωμα ως μια ασθένεια που 

προκαλείται από την οφθαλμική υπερτονία, θεωρεί ότι είναι μια πολυπαραγοντική 

ασθένεια, αποτέλεσμα της οποίας είναι η προοδευτική καταστροφή του οπτικού 

νεύρου. Επομένως η ενδοφθάλμια πίεση είναι μόνο ένας από του παράγοντες υψηλού 

κινδύνου για την ανάπτυξη γλαυκωματικής βλάβης10. Άλλοι παράγοντες είναι η 

ηλικία, η κληρονομικότητα11, η φυλή, η μυωπία, ο σακχαρώδης διαβήτης και άλλες. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι νεότερες μελέτες συσχετίζουν την ανάπτυξη 

γλαυκωματικής βλάβης σε υπερτασικούς ασθενείς, με το πάχος του κερατοειδούς12, 

(όσο πιο λεπτός τόσο πιο πιθανή η ανάπτυξή της), όπως επίσης και με το ύψος της 

γλαυκωματικής βλάβης που θα επέλθει στο οπτικό νεύρο.13, 14 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί  ότι η παθολογική αύξηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης θα προκαλέσει είτε την προοδευτική, είτε και την άμεση καταστροφή του 

οπτικού νεύρου. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί με τους παρακάτω βασικούς 

μηχανισμούς: 

α) Αδυναμία διόδου του ΥΥ από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο δια της 

φακοκοριαίας σχισμής (γλαύκωμα κλειστής γωνίας). 

β) Ανεπάρκεια αποχέτευσης ΥΥ από το trabeculum (μηχανισμός πρωτοπαθούς 

γλαυκώματος ανοικτής γωνίας). 

γ) Αδυναμία πρόσβασης του ΥΥ προ το trabeculum (πρωτοπαθές γλαύκωμα 

κλειστής γωνίας). 

δ) Αύξηση της φλεβικής σκληρικής πίεσης (δυσχέρεια αποχέτευσης του ΥΥ προς 

το κανάλι του Schlemm και τα συλλεκτικά κανάλια). 

 

 

2.5 Οφθαλμική υποτονία. 
 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ενδοφθάλμια πίεση κάτω από 8 mm Hg, θεωρείται 

παθολογικά χαμηλή. Τέτοιου είδους καταστάσεις προκαλούνται συνήθως είτε λόγω 

μειωμένης παραγωγής υδατοειδούς υγρού15 (λόγω  φλεγμονής ή μείωση της 

αιματικής κυκλοφορίας στο ακτινωτό σώμα κ.α.), είτε λόγω αυξημένης εκροής του 

υδατοειδούς υγρού, (λόγω διάτρησης του κερατοειδούς από τραύμα ή μετά από 

αποτυχημένη επέμβαση θεραπείας γλαυκώματος κ.α.).  Αξίζει πάντως να σημειωθεί 

ότι η οφθαλμική υπερτονία είναι μια πάθηση που μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς την 
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ύπαρξη κάποιου τραυματισμού, ερεθισμού ή καταστροφής ζωτικού οργάνου που 

σχετίζονται με την φυσιολογική κυκλοφορία του υδατοειδούς υγρού. Είναι μια 

χρόνια, πολυπαραγοντική πάθηση που μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλικία, ενώ και 

σε αυτήν την περίπτωση η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει δεσπόζοντα ρόλο 

στους παράγοντες κινδύνου. 
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Κεφάλαιο ΙIΙ  
3.1 Μέθοδοι μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 
Αρκετές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Το 

μεγαλύτερο μέρος των μεθόδων  αυτών μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: α) 

την μανομετρία, β) την τονομετρία επιπέδωσης και γ) την τονομετρία εμβύθισης. Η 

μανομετρία είναι η μόνη μέθοδος άμεσης μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, ενώ οι 

άλλες δυο είναι έμμεσες. Κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της τα οποία και θα αναπτυχθούν στις παρακάτω ενότητες όπως και η αρχή 

λειτουργίας τους.  

 

 

3.2 Μανομετρία. 
 

Στην μανομετρία, ένας καθετήρας  χρησιμοποιείται για την παρακέντηση του 

προσθίου θαλάμου. Επειδή η ενδοφθάλμια πίεση είναι υψηλότερη από την 

ατμοσφαιρική, το υδατοειδές υγρό θα έχει την τάση να εκρεύσει από τον πρόσθιο 

θάλαμο διαμέσου του καθετήρα. Εάν η σύριγγα συνδεθεί σε ένα δοχείο το οποίο 

περιέχει φυσιολογικό ορό και το δοχείο αυτό ανυψωθεί όσο χρειάζεται για να 

αποτρέψει την εκροή του υδατοειδούς υγρού, το ύψος της στήλης του ορού (το οποίο 

βαθμονομείται συνήθως σε εκατοστά νερού ή χιλιοστά της στήλης υδραργύρου), θα 

αντιπροσωπεύει την ενδοφθάλμια πίεση. Στην περίπτωση κατά την οποία το δοχείο 

ανυψωθεί πάνω από το όριο αυτό, ο ορός θα εισρεύσει μέσα στο μάτι αυξάνοντας την 

ενδοφθάλμια πίεση. 
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Σχήμα 3.1: Σχηματική αναπαράσταση της μανομέτρησης. 

 

Η μανομετρία είναι συνήθως χρήσιμη μόνο σαν εργαστηριακή τεχνική. Όταν 

χρησιμοποιείται in vivo, πρέπει να προηγείται πάντα γενική αναισθησία, ενώ θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθετήρας δεν πρέπει να παραμείνει μέσα στον οφθαλμό 

για πάνω από μερικές ώρες. Ένα σοβαρό μειονέκτημα της μανομετρίας είναι το 

γεγονός, ότι η εισαγωγή του καθετήρα μέσα στο μάτι προκαλεί την απελευθέρωση 

προσταγλανδινών, εμποδίζοντας έτσι το πάρσιμο μετρήσεων που να αντιστοιχούν με 

αυτές του αδιατάραχτου οφθαλμού. Η συνήθης χρήσης της μανομετρίας είναι στην 

συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των αλλαγών που προκαλούνται στην 

ενδοφθάλμια πίεση από την χρήση φαρμακευτικών ουσιών. Τέλος να σημειωθεί ότι 

τα αποτελέσματα της μανομετρίας χρησιμοποιούνται κατά κόρον, τόσο για την 

αξιολόγηση των τονομέτρων, όσο και για την αξιολόγηση μοντέλων που σχετίζονται 

με την υδροδυναμική του προσθίου θαλάμου.     

 

 

3.3 Τονομετρία εμβύθισης (Schiotz). 
 

Με το τονόμετρο εμβύθισης Schiotz γίνεται εκτίμηση πόσο εμβυθίζεται η 

επιφάνεια του κερατοειδή, από το βάρος ενός επακριβώς βαθμονομημένου στυλεού. 

Όσο πιο μεγάλη είναι η αντίσταση (σκληρός οφθαλμός),  λόγω αυξημένης 

ενδοφθάλμιας πίεσης, τόσο λιγότερο εμβυθίζεται ο στυλεός. Η εμβύθιση του στυλεού 

μετριέται με την κλίμακα του οργάνου και μετατρέπεται σε mm Hg με την χρήση 
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συνοδευτικών διαγραμμάτων για κάθε όργανο. Προκειμένου να αυξηθεί το εύρος και 

η ακρίβεια των μετρήσεων χρησιμοποιούνται ειδικά βαρίδια. 

 

i)     ii)  

Σχήμα 3.2: i) Το τονόμετρο Schiotz, ii) αναπαράσταση της τονομέτρησης.  

 

Μετά την εφαρμογή τοπικού αναισθητικού, ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση 

και του ζητείται να κοιτά ευθεία εμπρός. Το όργανο στην συνέχεια τοποθετείται με 

ελαφρές κινήσεις σε κάθετη θέση και ο στυλεός εμβύθισης αφήνεται να πιέσει την 

επιφάνεια του κερατοειδούς με το βάρος του. Ο δείκτης του οργάνου μετά από 

σύντομο διάστημα παραμένει σταθερός σε μια ένδειξη της βαθμονομημένης 

κλίμακας. Εφαρμόζοντας το βαρίδιο των 5,5 γραμμαρίων σε περίπτωση που η 

μέτρηση βρίσκεται μεταξύ της τιμής 3 της κλίμακας του οργάνου, χρησιμοποιείται η 

ευρεθείσα τιμή. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται η μέτρηση 

χρησιμοποιώντας το βαρίδιο των 7,5  γραμμαρίων ή αν και αυτό δεν είναι αρκετό το 

βαρίδιο των 10 γραμμαρίων. 

Η μέτρηση με το τονόμετρο εμβύθισης εξαρτάται από την ενδοφθάλμια πίεση 

αλλά επίσης κατά ένα βαθμό και από την κερατοειδική και σκληρική δυσκαμψία. Το 

όργανο είναι βαθμονομημένο με βάση μια μέση τιμή και κατά συνέπεια σε περίπτωση 

που ο εξεταζόμενος οφθαλμός δεν έχει κανονική δυσκαμψία παρουσιάζει μεγάλες 

διακυμάνσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μυωπικοί οφθαλμοί, οι οποίοι 

έχουν αρκετά μειωμένη δυσκαμψία, στους οποίους η μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση 

είναι μικρότερη της κανονικής. Ακόμα θα πρέπει να τονιστεί ότι το βάθος εμβύθισης 

και κατά συνέπεια οι μετρήσεις που γίνονται με το τονόμετρο Schiotz,  επηρεάζονται 

από το πάχος και την καμπυλότητα του κερατοειδούς. 

Το τονόμετρο αυτό είναι φορητό και εύκολο στην χρήση του, ενώ οι μετρήσεις 

του, για φυσιολογικούς οφθαλμούς είναι σχετικά ακριβείς. Ωστόσο κατά την 
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τονομέτρηση, αυξάνεται αρκετά η ενδοφθάλμια πίεση, λόγω της τοποθέτησης του 

βαριδίου στον οφθαλμό, επηρεάζοντας τον ρυθμό εισροής – εκροής του υδατοειδούς 

υγρού, όπως επίσης και την επισκληρική φλεβική πίεση.  

Η παραπάνω παρατήρηση αποτελεί την αρχή λειτουργίας της τονογραφίας, η 

οποία μελετά τον ρυθμό παραγωγής και αποχέτευσης. Πιο αναλυτικά, η συνεχής 

καταγραφή της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά την τοποθέτηση ενός βαριδίου πάνω στον 

οφθαλμό, δείχνει αύξηση στην τιμή της. Μετά την πάροδο κάποιου χρονικού 

διαστήματος, η αύξηση αυτή ακολουθείται από πτώση στην μετρούμενη ενδοφθάλμια 

πίεση, η οποία και οφείλεται σε αυξημένη ροή αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. 

Μέσω διαγραμμάτων που συσχετίζουν την ενδοφθάλμια πίεση με τον οφθαλμικό 

όγκο (σχέσεις Friedenwald) και μετά από μερικές προσεγγίσεις, καθίσταται δυνατός ο 

υπολογισμός του ρυθμού εισροής και αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού. Τέλος να 

σημειωθεί ότι η αυξημένη ροή αποχέτευσης που υπολογίζεται, μέσω των 

τονογραφικών σχέσεων, οφείλεται εν μέρει και στην μείωση του ρυθμού εισροής του  

υδατοειδούς υγρού, η οποία και πρέπει να συνυπολογιστεί για την αποφυγή 

λανθασμένων εκτιμήσεων, με την προσθήκη ενός συντελεστή που είναι γνωστός ως 

συντελεστής ψευδοευκολίας.16  

 

 

3.4 Τονομετρία επιπέδωσης. 
 

Η τονομετρία επιπέδωσης στηρίζεται στο γεγονός ότι η πίεση μέσα σε μια 

ελαστική σφαίρα, μπορεί να προσεγγιστεί με μεγάλη ακρίβεια, από την μέτρηση της 

δύναμης που απαιτείται για την επιπέδωση  μιας συγκεκριμένης περιοχής.  

 

 

3.4.1 Τονομετρία επιπέδωσης Goldmann. 
 

Το τονόμετρο αποτελείται από μια ειδική κεφαλή επιπέδωσης, διαμέτρου 3,06 

mm, η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο πλαστικού σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός 

συνδέεται μέσω ενός βραχίονα, σε μια βάση η οποία μετράει την ασκούμενη δύναμη, 

μέσω μιας βαθμονομημένης κλίμακας. 
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Κατά την τονομέτρηση εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και χρώση του 

κερατοειδή με φλουροσκεΐνη. Ακολούθως η κεφαλή του τονομέτρου τοποθετείται 

στο ύψος του κερατοειδή με την βοήθεια της σχισμοειδούς λυχνίας. Η κλίμακα του 

τονομέτρου τοποθετείται στην ένδειξη 1 (10 mm Hg) και η πρόσθια επιφάνεια της 

κεφαλής του τονομέτρου έρχεται σε επαφή με τον κερατοειδή. Με την επαφή και 

κατά την επισκόπηση με το φίλτρο του μπλε του κοβαλτίου, η φλουροσκεΐνη 

φθορίζει, οπότε με την χρήση δυο πρισμάτων κατάλληλης διοπτρικής ισχύος, ο 

εξεταστής παρατηρεί δυο ημικύκλια, τα οποία διαχωρίζονται οπτικά μεταξύ τους με 

απόσταση ίση με 3,06 mm Hg. Γυρνώντας το μοχλό της κλίμακας του τονομέτρου, 

αυξάνεται ή μειώνεται η δύναμη που ασκεί η κεφαλή του τονομέτρου στον 

κερατοειδή ενώ τα ημικύκλια αλλάζουν θέση. Η διαδικασία αυτή σταματά όταν τα 

ημικύκλια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους γεγονός που θεωρείται η σωστή 

επιδιωκόμενη θέση. Μόλις τα ημικύκλια έρθουν στη σωστή θέση γίνεται ανάγνωση 

της ένδειξης του τονομέτρου, οπότε και για να βρεθεί η ενδοφθάλμια πίεση σε mm 

Hg, πολλαπλασιάζεται η  ένδειξη αυτή επί 10. 

 

i)                 ii)  
Σχήμα 3.3: i) Το τονόμετρο του Goldmann, ii) παράδειγμα ορθούς οριοθέτησης των 

ημικυκλίων πριν την λήψη της ένδειξης της κλίμακας. 

 

Η αρχή λειτουργίας του τονομέτρου στηρίζεται στον νόμο Imbert – Fick17. Ο 

νόμος αυτός περιγράφει την σχέση μεταξύ των δυνάμεων που ασκούνται σε μια 

ιδανική, τελείως ελαστική σφαίρα με απείρως λεπτά τοιχώματα, που πιέζεται από μια 

επίπεδη επιφάνεια. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι, με δεδομένη πίεση μέσα στην σφαίρα, θα 

επέλθει ισορροπία όταν η δύναμη που ασκεί η επιφάνεια επιπέδωσης σε αυτή, 

εξισορροπηθεί από την εσωτερική της πίεση, για την δεδομένη επιφάνεια επαφής 

μεταξύ σφαίρας – επίπεδης επιφάνειας. Ωστόσο ο παραπάνω νόμος αγνοεί το γεγονός 
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ότι ο κερατοειδής δεν  ικανοποιεί καμιά από τις παραπάνω υποθέσεις. Για τον λόγο 

αυτό ο Goldmann μελέτησε τους περιορισμούς που πηγάζουν από την εφαρμογή του 

νόμου αυτού στον κερατοειδή. Πρόσθεσε ότι μια ενυδατωμένη επιφάνεια, όπως ο 

κερατοειδής δημιουργεί επιφανειακή τάση (S), η οποία προκαλεί μια ελκτική δύναμη 

μεταξύ της δακρυικής στοιβάδας και της επίπεδης επιφάνειας, όπως επίσης και την 

διαπίστωση ότι το οφθαλμικό τοίχωμα αντιστέκεται σε οποιαδήποτε δύναμη τείνει να 

το παραμορφώσει (W) και η οποία εφαρμόζεται σε περιοχή εμβαδού (Α), με δύναμη 

ανάλογη με τον συντελεστή ελαστικότητας Μ, οπότε και κατέληξε στην παρακάτω 

εξίσωση: 

 

                                                                                         (3.1) /P M W A S+ = +
 

στην οποία Ρ είναι η ενδοφθάλμια πίεση και Μ ο συντελεστής ελαστικότητας του 

κερατοειδούς, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από το πάχος του, ενώ W είναι η δύναμη 

που ασκείται από την κεφαλή του τονομέτρου. 

Μετρώντας όλες τις εμπλεκόμενες μεταβλητές, ο Goldmann κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι για πάχος κερατοειδούς 520 μm και διάμετρο περιοχής επιπέδωσης 

ίση με 3,06 mm, η επιφανειακή τάση της δακρυικής στοιβάδας και η αντίσταση του 

κερατοειδούς στην παραμόρφωση αλληλοαναιρούνται, απλουστεύοντας έτσι την 

παραπάνω εξίσωση στην σχέση: 

 

                                            /P W A=                                                              (3.2) 

 

Ακόμα επειδή η δύναμη που ασκείται στον κερατοειδή κατά την επιπέδωση είναι 

της τάξης των 1 – 2 γραμμαρίων και η περιοχή επιπέδωσης είναι πολύ μικρή, η 

μέτρηση που προκύπτει είναι μόνο κατά 3% μεγαλύτερη από την ενδοφθάλμια πίεση 

του αδιατάραχτου οφθαλμού. Έτσι με γνωστό εμβαδό επιπέδωσης και μέτρηση της 

δύναμης W, υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση Ρ. 

Ωστόσο το γεγονός ότι ο Goldmann βαθμονόμησε το τονόμετρο, βασιζόμενος 

στην μέση τιμή της επιφανειακής τάσης (42 – 46 mN/m)18  της δακρυικής στοιβάδας, 

μπορεί να οδηγήσει σε τυχόν υποεκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στην περίπτωση 

που είναι μεγαλύτερη από την μέση και αντίστοιχα υπερεκτίμηση στην αντίθετη 
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περίπτωση. Για τον λόγο αυτό η κεφαλή του τονομέτρου θα πρέπει να είναι απολύτως 

καθαρή, ώστε να μην εισαχθούν άλλες ουσίες στην δακρυική στοιβάδα. 

Επίσης σε κάθε περίπτωση απόκλισης της κερατομετρίας από τον μέσο όρο, 

εισάγει σφάλμα στην μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση. Δεσπόζοντα ρόλο στα 

κερατομετρικά χαρακτηριστικά έχει το πάχος του κερατοειδούς. Πιθανή απόκλιση 

του υπό μέτρηση κερατοειδικού πάχους του οφθαλμού από τον μέσο όρο (550 μm), 

προκαλεί σημαντική απόκλιση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης από την 

πραγματική19. Έτσι η τονομέτρηση σε περιπτώσεις λεπτότερου κερατοειδούς από τον 

μέσο όρο, όπως σε αυτή των αφροαμερικανών20, υποτιμά συστηματικά την 

ενδοφθάλμια πίεση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση την υπερτιμά. Συστηματικές 

μελέτες για την διόρθωση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης βάσει του 

κερατοειδικού πάχους έχουν καταλήξει στην εξίσωση: 

 

                                  ( )550 /11,8P A T= + −                                                     (3.3) 

 

με Α, την μετρούμενη πίεση από το τονόμετρο Goldmann, Τ το κερατοειδικό πάχος 

και Ρ την διορθωμένη ενδοφθάλμια πίεση. Ακραίο παράδειγμα που ωστόσο αξίζει να 

σημειωθεί, είναι η περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών με πάχος κερατοειδούς 900 

μm21. Η τονομέτρηση έδειξε ενδοφθάλμια πίεση και στα δυο μάτια από 30 – 40 mm 

Hg, ωστόσο μετά από μανομέτρηση η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε 11 mm Hg. 

Τέτοιου είδους σφάλματα δεν είναι μεμονωμένα. Αν και υπάρχουν μελέτες που 

ισχυρίζονται ότι οι ασθενείς που πάσχουν από οφθαλμική υπερτονία, έχουν 

μεγαλύτερο πάχος κερατοειδούς από τον μέσο όρο του πληθυσμού22, άλλες μελέτες 

υποδεικνύουν την αναγκαιότητα της παχυμετρίας ώστε να αποφεύγεται τυχόν λάθος 

διάγνωση οφθαλμικής υπερτονίας23. Επίσης να σημειωθεί ότι άλλες κερατομετρικές 

παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή μέτρηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης είναι, η καμπυλότητα του κερατοειδούς (μεγαλύτερη κυρτότητα από τον μέσο 

όρο οδηγεί σε υπερεκτίμηση, αφού απαιτείται η άσκηση μεγαλύτερης δύναμης για 

την επιθυμητή επιπέδωση) και ο αστιγματισμός (οδηγεί σε σφάλμα 2 – 3 mm Hg αν 

δεν στραφεί κατάλληλα το πρίσμα). 

Ακόμα σημαντική συμβολή στην μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση, η τυχόν 

απόκλιση του συντελεστή της οφθαλμικής ανελαστικότητας24 του υπό μέτρηση 

οφθαλμού από τον μέσο όρο. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις που υπολείπεται από 
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τον μέσο όρο η ενδοφθάλμια πίεση υποτιμάται, όπως στην περίπτωση που ο σκληρός 

είναι πιο λεπτός από το κανονικό, λόγω σκληρίτιδας25.   

Τέλος να σημειωθεί ότι η ακρίβεια της μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης, 

επηρεάζεται όπως είναι φυσιολογικό και από παθολογικές καταστάσεις εκείνες που 

μεταβάλλουν τα φυσιολογικά χαρακτηρίστηκα του οφθαλμού. Τέτοιες καταστάσεις 

είναι το οίδημα του κερατοειδούς, ουλές στον κερατοειδή, ο κερατόκωνος, η 

διαθλαστική χειρουργική και φυσικά η κερατοπλαστική.  

Το τονόμετρο Goldmann, παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί ένα από τα πιο 

αξιόπιστα τονόμετρα που υπάρχουν, το οποίο για αρκετές δεκαετίες θεωρείτο σαν το 

‘gold standard’ βάσει του οποίου συγκρινόταν οι μετρήσεις από άλλα τονόμετρα. 

Αποτελεί ακόμα και  σήμερα πεδίο μελετών οι οποίες ως σκοπό έχουν την 

βελτιστοποίησή της λειτουργίας του26.  

 

 

3.4.2 Τονόμετρο αέρος (χωρίς επαφή). 
 

Το τονόμετρο αυτό λειτουργεί βασιζόμενο στην αρχή λειτουργίας του τονομέτρου 

Goldmann. Μια δέσμη αέρος, η δύναμη της οποίας αυξάνεται γραμμικά για 8 ms 

εκτοξεύεται στον κερατοειδή. Η δέσμη αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να είναι 

γνωστή η επιφάνεια επαφής της με τον κερατοειδή. Κατά την τονομέτρηση 

προκαλείται προοδευτικά η επιπέδωση του κερατοειδή, μέχρι  να δημιουργηθεί σε 

αυτόν μια μικρή κοίλανση. Η στιγμή κατά την οποία λαμβάνεται η μέτρηση, 

προσδιορίζεται από ένα οπτικό αισθητήρα, ο οποίος είναι τοποθετημένος κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να ανιχνεύει την μέγιστη τιμή του ανακλώμενου φωτός, (η πηγή του 

οποίου είναι τοποθετημένη πλαγίως του οφθαλμού), μόνο όταν δημιουργηθεί 

συγκεκριμένη επιπέδωση στον κερατοειδή (ο οποίος και δρα ως επίπεδο κάτοπτρο). 

Την στιγμή εκείνη, ο αισθητήρας στέλνει ένα ηλεκτρονικό παλμό στην γεννήτρια της 

δέσμης αέριος την οποία και απενεργοποιεί, ενώ ένας δεύτερος παλμός στέλνεται 

στον μικροεπεξεργαστή της συσκευής, η οποία παρακολουθεί την δύναμη της 

δέσμης, την οποία και καταγράφει. Έτσι η δύναμη της δέσμη είναι γνωστή, όπως και 

η περιοχή επιπέδωσης, οπότε και υπολογίζεται η μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεσης, η 

οποία και αναγράφεται σε ψηφιακή οθόνη.  Η συσκευή διαθέτει κατάλληλα 
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συστήματα, που εξασφαλίζουν την σωστή ευθυγράμμιση των οργάνων, όπως επίσης 

και την βαθμονόμηση της δέσμης αέρος. 

 

(i) (ii)  

Σχήμα 3.4: i) Το τονόμετρο αέρος, ii) σε φορητή μορφή.  

 

Η επαναληψημότητα των μετρήσεων του οργάνου αυτού είναι αρκετά 

ικανοποιητική27, όπως και η συσχέτιση των μετρήσεών του, με αυτές του τονομέτρου 

Goldmann28, για φυσιολογικές ενδοφθάλμιες πιέσεις. Η λήψη μετρήσεων με το 

τονόμετρο αυτό δεν απαιτεί την αναισθητοποίηση του κερατοειδούς, λόγω του ότι η 

δέσμη αέρος είναι πολύ μικρής διάρκειας, ενώ και η έντασή είναι αρκετά μικρή ώστε 

να μην προκαλεί πόνο. Επειδή είναι το μόνο τονόμετρο που χρησιμοποιείται χωρίς 

αναισθησία, έχει βρει αρκετές εφαρμογές στην οπτομετρία και σε διάφορα 

απεικονιστικά προγράμματα, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μη ιατρικό 

προσωπικό.  Επιπλέον επειδή το τονόμετρο δεν έρχεται σε επαφή με τον οφθαλμό, 

αποφεύγεται η μετάδοση μολύνσεων, κάτι που επιτρέπει την χρησιμοποίησή του σε 

προληπτικούς ελέγχους ομάδων πληθυσμών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

χρησιμοποιείται με τον ασθενή σε καθιστή στάση.  

Τέλος το τονόμετρο αυτό παρουσιάζει τα ίδια σφάλματα με το τονόμετρο 

Goldmann και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ η ακρίβειά του φαίνεται να είναι 

περιορισμένη σε περιπτώσεις αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης. 
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3.4.3 Τονόμετρο Mackay – Marg. 
 

Στο τονόμετρο Mackay – Marg χρησιμοποιείται ένας στυλεός που κρατείται με το 

χέρι, η άκρη του οποίου φέρει ένα αισθητήρα πίεσης, πλάτος ενός περίπου χιλιοστού, 

ενσωματωμένο μέσα σε μια πλάκα έδρασης. Κατά την επαφή του στυλεού με τον 

κερατοειδή, η πίεση από τον κερατοειδή μεταδίδεται στον αισθητήρα οπότε και 

καταγράφεται σε χαρτί, με μορφή όμοια ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος.  

Η μορφή του γραφήματος αντανακλά τα στάδια  της επιπέδωσης του 

κερατοειδούς. Όσο ο στυλεός ασκεί δύναμη στον κερατοειδή, λόγω της 

ενδοφθάλμιας πίεσης και της αντίστασης του κερατοειδούς σε κάθε δύναμη που 

τείνει να τον παραμορφώσει, θα ασκείται μια ίση και  αντίθετη δύναμη σε αυτό, 

αυξάνοντας το ύψος στο οποίο καταγράφει η γραφίδα του οργάνου. Όταν ο 

κερατοειδής επιπεδωθεί σε μεγαλύτερη έκταση από αυτήν που καταλαμβάνει ο 

αισθητήρας, η δύναμη που ασκείται λόγω της αντίστασης του κερατοειδούς σε αυτόν 

μηδενίζεται, και έτσι η μόνη δύναμη που ασκείται είναι εκείνη που προέρχεται λόγω 

της ενδοφθάλμιας πίεσης, προκαλώντας μια μικρή πτώση στην καταγραφή. Αν ο 

στυλεός συνεχίσει να πιέζει τον κερατοειδή, πέρα από αυτό το όριο, τότε θα 

απωθηθεί το υδατοειδές υγρό, αυξάνοντας την ενδοφθάλμια πίεση, οπότε και θα 

καταγραφεί αύξηση στην μετρούμενη πίεση από την καταγραφή. Η πραγματική 

ενδοφθάλμια πίεση μετράται στο σημείο εκείνο στο οποίο η καταγραφή φαίνεται να 

‘ηρεμεί’, πριν την νέα αυτή αύξηση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Επίσης 

αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του κάθε ‘παλμού’ της καταγραφής, μετράει την 

ενδοφθάλμια πίεση, ενώ το πλάτος του, είναι ενδεικτικό μέγεθος του συντελεστή της 

ανελαστικότητας του κερατοειδούς. 

(i)            (ii)  

Σχήμα 3.5: i) Το τονόμετρο Mackay – Marg, ii) χαρακτηριστική καταγραφή του 

τονομέτρου. 
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Λόγω του γεγονότος, ότι   η ενδοφθάλμια πίεση υπολογίζεται ανεξάρτητα από την 

κερατοειδική ανελαστικότητα του υπό μέτρηση οφθαλμού, το τονόμετρο αυτό είναι 

πιο ακριβές στην περίπτωση οιδηματικών κερατοειδών29 ή κερατοειδών με ουλές, 

ενώ οι μετρήσεις του φαίνονται να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτές του 

τονομέτρου Goldmann30. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει είναι το 

γεγονός ότι μπορεί να μετρήσει, με αρκετά καλή ακρίβεια την ενδοφθάλμια πίεση, 

ακόμα και μέσα από μαλακούς φακούς επαφής. Επίσης αγνοεί τα σφάλματα της 

τονομετρίας Goldmann που υπεισέρχονται, λόγω αστιγματισμού31, ενώ δεν 

απαιτείται η ύπτια στάση του ασθενούς, κατά την τονομέτρηση. 

Στα μειονεκτήματα του τονομέτρου είναι το γεγονός, ότι  λόγω της 

χρησιμοποίησης ιδιαίτερα ευαίσθητου αισθητήρα πίεσης, για την καταγραφή και 

στην ουσία την γραφική εύρεση της ενδοφθάλμιας πίεσης, το τονόμετρο αυτό έχει 

κακή επαναληψημότητα παρουσιάζοντας σημαντική διακύμανση, μεταξύ 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Για αυτό και προτείνεται, το πάρσιμο διαδοχικών 

μετρήσεων και υπολογισμού του μέσου όρου τους για την εξαγωγή του τελικού 

αποτελέσματος της ενδοφθάλμιας πίεσης.  

 

3.4.4 Το Tono-Pen. 
 

To Tono-Pen32 είναι ένα ηλεκτρονικό τονόμετρο που στην ουσία αποτελεί μια 

φορητή παραλλαγή του Mackay – Marg. Για την κάθε τονομέτρηση απαιτούνται 

αρκετές επιπεδώσεις του κερατοειδούς (τρεις διαδοχικές μετρήσεις δίνουν ακριβή 

αποτελέσματα), οπότε και μικροεπεξεργαστής του τονομέτρου, υπολογίζει τον μέσο 

όρο των μετρήσεων, τον οποίο και προβάλλει σε ψηφιακή μορφή, στην οθόνη υγρών 

κρυστάλλων, όπως επίσης και την διακύμανση των διαδοχικών μετρήσεων που 

προηγήθηκαν. Αν οι συνθήκες της εξέτασης (χρόνος επαφής, τοποθέτηση του 

οργάνου) δεν επιτρέπουν την σωστή εκτίμηση, το όργανο καταγράφει ένα μήνυμα 

λάθους που οδηγεί στην επανάληψη της εξέτασης. 
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Σχήμα 3.6: Το Tono-Pen. 

 

Συγκριτικές μελέτες μεταξύ του Tono-Pen και του τονομέτρου Goldmann, 

δείχνουν αρκετά καλή συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεών τους.33 Ωστόσο άλλες 

μελέτες δείχνουν συστηματική υπερτίμηση της ενδοφθάλμιας  πίεσης για τιμές 

μικρότερες από 9 mm Hg και συστηματική υποτίμηση για τιμές μεγαλύτερες από 20 

mm Hg.   

Όπως και το τονόμετρο Mackay – Marg, το Tono-Pen, είναι ιδιαίτερα χρήσιμό 

στην μέτρηση της ενδοφθάλμια πίεσης στην περίπτωση οιδηματικών κερατοειδών ή 

κερατοειδών με ουλές, ενώ φαίνεται να μετράει αρκετά αξιόπιστα και μέσα από 

μαλακούς φακούς επαφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μείωση της ακρίβειάς 

του στον περιφερειακό κερατοειδή, κάτι που το κάνει πολύ δημοφιλές στην 

περίπτωση διαθλαστικής χειρουργικής, αφού επίσης, παρουσιάζεται να μην 

επηρεάζεται από το τυχόν διαθλαστικό σφάλμα.34 Ακόμα να σημειωθεί ότι λόγω της 

ευχρηστότητάς του και του γεγονότος ότι μπορεί να μετρήσει, με τον ασθενή 

βρισκόμενο σε οποιαδήποτε θέση, έχει βαθμονομηθεί για χρήση σε ζώα.35  

 

 

3.4.5 Το τονόμετρο Perkins και το τονόμετρο Draeger. 
 

Το τονόμετρο Perkins, είναι ένα φορητό τονόμετρο επιπέδωσης, που βασίζεται 

στην αρχή λειτουργίας του τονομέτρου Goldmann. Αποτελείται από μια κεφαλή με 

πρίσματα, όμοια με του τονομέτρου Goldmann και μια φορητή πηγή φωτός (μπλε του 

κοβαλτίου). Η ειδική υποδοχή του οργάνου ακουμπά στο μέτωπο του ασθενή και η 

κεφαλή έρχεται σε επαφή με τον αναισθητοποιημένο κερατοειδή, αφού 
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προηγουμένως ενσταλαχθεί φλουροσκεΐνη στο σάκο του επιπεφυκότα. Η δύναμη που 

ασκεί το τονόμετρο στον κερατοειδή, ρυθμίζεται χειροκίνητα από τον εξεταστή,  

παρατηρώντας τα ημικύκλια που σχηματίζονται, οπότε και ακολουθεί τα ίδια βήματα 

τονομέτρησης, όπως με το τονόμετρο Goldmann.  

Τα πλεονεκτήματα του τονομέτρου αυτού είναι το γεγονός ότι είναι φορητό, με 

τις μετρήσεις του να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αυτές του τονομέτρου 

Goldmann.36 Επίσης η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να μετρηθεί με τον ασθενή σε 

οποιαδήποτε στάση, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις 

εκείνες, που ο ασθενής αδυνατεί να καθίσει στην σχισμοειδή λυχνία. Αρνητικό 

ωστόσο είναι το γεγονός ότι το εν λόγω τονόμετρο είναι το μεγαλύτερο από 

οποιοδήποτε άλλο φορητό τονόμετρο και επιπλέον απαιτείται ο εξεταστής να είναι 

ιδιαίτερα έμπειρος στη χρήση του, για να πάρει καλή μέτρηση. 

 

(i) (ii)  

Σχήμα 3.7: i) Το τονόμετρο Perkins, ii) το τονόμετρο Draeger. 

 

Το τονόμετρο Draeger, είναι όμοιο σε όλα με το τονόμετρο Perkins, με την μόνη 

διαφορά να έγκειται, στην ρύθμιση της ασκούμενης δύναμης στον κερατοειδή 

αυτόματα μέσω ενός μοτέρ.37 Αυτό το γεγονός  αποτελεί και το μοναδικό 

πλεονέκτημά  σε σχέση με το τονόμετρο Perkins. Στα μειονεκτήματά του θα πρέπει 

να αναφερθούν ότι είναι πιο δύσχρηστο, ενώ φαίνεται να είναι λιγότερο αξιόπιστο 

από το τονόμετρο Goldmann. 
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3.4.6 Το τονόμετρο BFΑ. 
 

Στο τονόμετρο αυτό χρησιμοποιείται μια ελαστική και πολύ μικρού πάχους 

μεμβράνη σιλικόνης,  διαμέτρου 5 χιλιοστών, πίσω από την οποία έχει τοποθετηθεί 

μια πολύ μικρή πλαστική αιχμή. Το  σύστημα βρίσκεται σε ένα θάλαμο που περιέχει 

αέρα, οπότε και ωθείται προς τον κερατοειδή, μέσω μιας αυτόματα ρυθμιζόμενης 

ροής αέρος, η οποία και εισέρχεται σε αυτόν μέσω ενός ειδικού ανοίγματος.  Όταν η 

μεμβράνη έρθει σε επαφή με τον κερατοειδή, η πίεση μέσα στον θάλαμο θα 

αυξάνεται μέχρι το σημείο εκείνο, στο οποίο ο κερατοειδής και η μεμβράνη, 

επιπεδωθούν επαρκώς. Από την στιγμή εκείνη και έπειτα, βάσει της αύξησης της 

πίεσης που επήλθε στον θάλαμο υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση μέσω μιας 

διάταξης, που μετατρέπει την πίεση σε αναλογικό σήμα. 

 

(i) (ii)  

Σχήμα 3.8: i) Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας του τονομέτρου Durham38, 

στην οποία στηρίζεται και το (ii) BFΑ  (ocular blood flow analyzer) . 

 

Η μέτρηση διαρκεί περίπου 7 - 20 δευτερόλεπτα, κατά την διάρκεια της οποίας το 

σύστημα καταγράφει τις αλλαγές στην πίεση με συχνότητα 200 Hz, ενώ ο αέρας που 

διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, αναπληρώνεται αυτόματα από αυτό, διατηρώντας έτσι 

σταθερά επιπεδωμένο το σύστημα μεμβράνης – κερατοειδή. Ωστόσο η καταγραφή 

αυτή παρουσιάζει όλα τα παλμικά χαρακτηριστικά της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

Εν συντομία θα πρέπει να αναφερθεί ότι, η ροή αίματος του χοριοειδούς είναι 

παλμικής φύσης, γεγονός που οφείλεται στον όγκο του αίματος που εισάγεται στον 

χοριοειδή κατά τη διάρκεια κάθε καρδιακής συστολής. Με τον τρόπο αυτό, 

δημιουργείται μεταβολή στον οφθαλμικό όγκο, η οποία  παρατηρείται μέσω της 

παλμικής συμπεριφοράς της ενδοφθάλμιας πίεσης (σχήμα 2.2).  

Η διάρκεια της μέτρησης είναι αρκετή, ώστε να καταγραφούν επτά  παλμοί. Το 

λογισμικό του συστήματος στην συνέχεια, αφού συσχετίσει τις ομοιότητες και τις 
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διαφορές μεταξύ των παλμών, απορρίπτει τους δυο. Έτσι βάσει των εναπομεινάντων 

5 παλμών υπολογίζονται οι μέσοι όροι της διαστολικής και της συστολικής 

ενδοφθάλμιας πίεσης οπότε και μέσω αυτών υπολογίζει την μέση ενδοφθάλμια πίεση 

η οποία και χρησιμοποιείται κλινικά.   

Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσω τονογραφικών σχέσεων,  

υπολογίζεται εκτός των προαναφερθέντων, ο ρυθμός παραγωγής και αποχέτευσης του 

υδατοειδούς υγρού. Ωστόσο για τους υπολογισμούς αυτούς, θεωρείται μια μέση 

σχέση του συντελεστή οφθαλμικής ανελαστικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι οι 

ρυθμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται πάντα σε απόλυτες τιμές.  

Το τονόμετρο αυτό είναι αρκετά ακριβές, όπως και το τονόμετρο Mackay – Marg, 

στις περιπτώσεις κερατοειδών με οίδημα ή με ουλές, ενώ μπορεί να μετρήσει πάνω 

από μαλακούς φακούς επαφής. Οι μετρήσεις του συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με 

εκείνες του τονομέτρου Goldmann39, ωστόσο φαίνεται να έχει χειρότερη 

επαναληψημότητα μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων40, κυρίως όταν αυτές γίνονται μέσα 

σε χρονικό διάστημα δυο λεπτών41. Τέλος οι μετρήσεις του εμφανίζονται να 

επηρεάζονται  από το πάχος του κερατοειδούς42, γεγονός που υποδεικνύει την 

συσχέτισή του με τον συντελεστή της οφθαλμικής ανελαστικότητας.     

 

 

 3.5 Dynamic Contour Tonometry. 
  

Στην τονομετρία επιπέδωσης, όπως και στην τονομετρία εμβύθισης, ο 

υπολογισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, γίνεται μέσω του προσδιορισμού της δύναμης 

που απαιτείται για να επιπεδωθεί μια συγκεκριμένη επιφάνεια του κερατοειδούς. 

Ωστόσο οι τεχνικές αυτές θεωρούν, μια μέση τιμή των κερατοειδικών παραμέτρων  

όμοια για όλους τους οφθαλμούς, γεγονός που επηρεάζει την ακρίβεια των 

μετρήσεών τους σε διάφορες περιπτώσεις. Παρακάτω περιγράφεται η αρχή 

λειτουργίας του DCT, το οποίο θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη πρόταση στον χώρο της 

τονομετρίας αφού οι μετρήσεις του, δεν φαίνονται να συσχετίζονται με κάποια 

κερατοειδική παράμετρο. 

Η αρχή λειτουργίας του DCT στηρίζεται, στην προσομοίωση του κερατοειδούς, 

μέσω ενός σφαιρικού κελύφους, το οποίο δεν μεταβάλλει το σχήμα του και το οποίο 

ασκεί πίεση σε αυτό ίση με την ενδοφθάλμια.43 Θεωρητικά μπορούμε να υποθέσουμε 
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ένα εκμαγείο  το οποίο περιέχει ρητίνη, μέσα στο οποίο τοποθετείται ο οφθαλμός. Σε 

αυτήν την περίπτωση οι δυνάμεις που δημιουργούνται από την ενδοφθάλμια πίεση, 

θα δράσουν μέσω του οφθαλμικού τοιχώματος, στην επιφάνεια μεταξύ κερατοειδούς 

– στρώματος ρητίνης που εφάπτεται σε αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

δημιουργηθεί ένα κοίλωμα, το οποίο θα ταιριάζει ακριβώς στο μέγεθος και στο 

σχήμα του ματιού. Αν αντικατασταθεί ένα πολύ μικρό μέρος του στρώματος της 

ρητίνης που εφάπτεται στον οφθαλμό, με ένα αισθητήρα πίεσης, τότε ο αισθητήρας 

αυτός θα μετρήσει ακριβώς της ενδοφθάλμια πίεση. 

 

(i) (ii)  

Σχήμα 3.9: i) Θεωρητική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας του DCT, ii) Ρεαλιστική 

απεικόνιση της εφαρμογής του στον κερατοειδή. 

(H. E. Kanngiesser et al. 2002). 

 

Η υποθετική συσκευή η οποία περιγράφηκε  παραπάνω και η οποία δεν είναι 

πρακτική για εμφανείς λόγους, μπορεί να αντικατασταθεί από μια σφαιρική κοίλη 

επιφάνεια, η οποία εφάπτεται με το κεντρικό τμήμα του κερατοειδή. Η ακτίνα 

καμπυλότητας της επιφάνειας αυτής ισούται με εκείνη του κερατοειδούς, στην 

περιοχή που εφάπτονται, όταν η πίεση που ασκεί, εξισωθεί με την ενδοφθάλμια. 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, οι εφαπτομενικές τάσεις σt, οι οποίες 

προκαλούνται από τις δυνάμεις F που ασκούνται στο οφθαλμικό τοίχωμα, λόγω της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, υφίστανται μόνο στο τμήμα εκείνο του κερατοειδή, με ακτίνα 

Rc, το οποίο έρχεται σε επαφή με το σφαιρικό κέλυφος ακτίνας Rc + ΔR. Η εξίσωση 

αυτή των ακτίνων σφαιρικού κελύφους – κερατοειδή, καθορίζει την διάμετρο 

περιοχής d. Αν τώρα στο μέσο του σφαιρικού κελύφους, τοποθετηθεί ένας 

αισθητήρας πίεσης διαμέτρου μικρότερης από d, η ένδειξή του θα αντιστοιχεί στην 

ενδοφθάλμια πίεση.    

 47



 

(i)          (ii)  

Σχήμα 3.10: i) Το Pascal DCT, ii) άποψη της κεφαλής του οργάνου. 

 

Οι δυο βασικές διαφορές του τονομέτρου αυτού με τα υπόλοιπα, είναι ότι ασκεί 

σταθερή δύναμη, περίπου ενός γραμμαρίου, μέσω της σφαιρικής επιφάνειας ακτίνας 

10,5 χιλιοστών  και κυρίως το γεγονός ότι δεν επιπεδώνει τον κερατοειδή. Βάσει  των 

διαφορών αυτών μπορεί να εξηγηθεί εύκολα ο λόγος που οι μετρήσεις της DCT 

συμφωνούν περισσότερο από ότι το Goldmann με την μανομετρία44. Η DCT 

επιτρέπει την τονομέτρηση,  μεταβάλλοντας ελάχιστα τις παραμέτρους του 

‘αδιατάραχτου οφθαλμού’, ενώ παράλληλα το μόνο που υποθέτει σε θεωρητικό 

υπόβαθρο, είναι ότι σε συνθήκες εξίσωσης της πίεσης, θα υπάρχει μια περιοχή του 

κερατοειδούς, το σχήμα της οποίας θα συμπίπτει με αυτή του σφαιρικού κελύφους. 

Η DCT διεκδικεί από την τονομετρία Goldmann το ‘gold standard’, το οποίο 

κατείχε για πάνω από 50 χρόνια. Εκτός από την παραπάνω παρατήρηση, ότι οι 

μετρήσεις του σχετίζονται περισσότερο από κάθε άλλο τονόμετρο με τις αντίστοιχες 

μανομετρικές, επιπλέον δεν φαίνονται να συσχετίζονται με τις δομικές παραμέτρους 

του οφθαλμού, όπως το κερατοειδικό πάχος, την καμπυλότητα του κερατοειδούς, τον 

αστιγματισμό, το μήκος προσθίου θαλάμου ή το αξονικό μήκος του οφθαλμού.45   

Αυτό  αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι οι μετρήσεις που έγιναν πριν και  μετά 

από διαθλαστική χειρουργική, για διόρθωση μυωπίας με την DCT  συμφωνούσαν 

μεταξύ τους, κατά αναντιστοιχία με το Goldmann, το οποίο μετά την επέμβαση 

βρέθηκε να υποτιμά την ενδοφθάλμια πίεση κατά 3 mm Hg.46  
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3.6 Νέες τεχνικές τονομέτρησης.  
 

Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του γλαυκώματος. 

Επίσης είναι μεγάλης κλινικής σημασίας, η γνώση της ημερήσιας διακύμανσης της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εμφανίζει, 

παθολογικά αυξημένες τιμές. Η καταγραφή αυτής της διακύμανσης γίνεται συνήθως 

με το τονόμετρο Goldmann, το οποίο αν και ακριβές στις μετρήσεις του, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί εκτός κλινικής πράξης, ενώ παράλληλα απαιτείται να προσέλθει ο 

ασθενής αρκετές φορές στο ιατρείο, για την καταγραφή των διακυμάνσεων της 

ενδοφθάλμιας πίεσης.   

Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη τονομέτρων, τα οποία αν και μειονεκτούν 

ως προς την ακρίβειά τους, επιτρέπουν την συνεχή παρακολούθηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης από τους ίδιους τους ασθενείς, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στην 

χρήση τους, ή την βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, αποφεύγεται η 

χρήση φλουροσκεΐνης επιτρέποντας την τονομέτρηση και σε όσους είναι αλλεργικοί 

σε αυτή, ενώ τέλος το κόστος των τονομέτρων αυτών είναι αρκετά χαμηλό, γεγονός 

που συνηγορεί στην ευρέα χρήση των τονομέτρων αυτών. 

 

 

3.6.1 Τονομέτρηση με χρήση φακών επαφής. 
 

Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικά σχεδιασμένοι φακοί, διαθέτουν στο κέντρο τους, 

ένα ηλεκτρονικό αισθητήρα πίεσης, ο οποίος μετράει διαρκώς, τόσο την ενδοφθάλμια 

πίεση, όπως επίσης και το κυριότερο χαρακτηριστικό της παλμικής συμπεριφοράς 

της, δηλαδή το πλάτος κάθε παλμού. Ζυγίζει περίπου 25 γραμμάρια, ενώ στο κέντρο 

του φακού είναι τοποθετημένη μια ειδική μεμβράνη διαμέτρου 2,5 χιλιοστών, μέσω 

της οποίας, επιπεδώνεται ο  κερατοειδής. Η κοιλότητα πίσω από την μεμβράνη, είναι 

εφοδιασμένη με λάδι σιλικόνης και συνδέεται με ένα πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, που 

μετατρέπει τις μετρήσεις σε ψηφιακή μορφή. Η διαρκής μέτρηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, επιτυγχάνεται από την μετάδοση της πίεσης στον αισθητήρα, μέσω του 

λαδιού σιλικόνης, από  την  κάθε εκτόπιση της μεμβράνης κατά την διάρκεια 

επιπέδωσης του κερατοειδούς. Η πίεση μετράται με συχνότητα 100 Hz, οπότε και οι 

 49



μετρήσεις αυτές μεταδίδονται τηλεμετρικά σε μια ειδική βάση όπου και γίνεται η 

καταγραφή και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή αν και φαίνεται 

να υπερτιμά συστηματικά την ενδοφθάλμια πίεση,47 αποτελεί μια μη επεμβατική 

μέθοδο αυτοτονομέτρησης, που επιτρέπει την συνεχή καταγραφή και 

παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, ενώ ο ασθενής εκτελεί τις καθημερινές 

του δραστηριότητες. 

 

(i)  (ii)  

Σχήμα 3.11: i) Άποψη του φακού μέτρησης ενδοφθάλμιας πίεσης, ii) ο φακός που 

αναπτύσσεται σε ασύρματη μορφή. 

 

Σε μια άλλη παραλλαγή αυτής της μεθόδου, η εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης 

γίνεται μέσω αισθητήρων τάνυσης. Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται σε μελέτες 

που υποστηρίζουν, ότι μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης κατά 1 mm Hg, επιφέρει 

μεταβολή της κυρτότητας του κερατοειδούς κατά 3 μm. Ο αισθητήρας αυτός 

αποτελείται από δυο ενεργούς μετρητές τάνυσης, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι 

περιφερικά του φακού και από άλλους δυο παθητικούς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι 

ακτινικά. Ο αισθητήρας ο οποίος και τροφοδοτείται από συνεχές ρεύμα, συνδέεται 

στην συνέχεια με μια γέφυρα Weatstone,  ενώ η μέτρηση του αισθητήρα μεταδίδεται 

μέσω ενός καλωδίου. Το ρεύμα εξόδου, είναι ανάλογο της μετρούμενης τάνυσης, άρα 

ανάλογο με την ενδοφθάλμια πίεση η οποία και καταγράφεται σε ένα ειδικά 

βαθμονομημένη βάση. Αυτή την περίοδο μελετάται η ανάπτυξη της συσκευής αυτής 

και σε ασύρματη μορφή, με την τοποθέτηση μια κεραίας πολύ μικρών διαστάσεων 

στον φακό, η οποία μέσω δικτύου wireless, θα μεταδίδει τις μετρήσεις.   

 

 

 

 

 50



3.6.2 Το τονόμετρο Ocuton – S. 
 

Η αρχή λειτουργίας του τονομέτρου αυτού, στηρίζεται στην αρχή λειτουργίας του 

τονομέτρου Goldmann. Κατά την διάρκεια της μέτρησης, το τονόμετρο εκπέμπει μια 

φωτεινή δέσμη στον κερατοειδή, μέσω ενός ειδικού πρίσματος. Στην συνέχεια το 

πρίσμα αυτό μετακινείται προς τον κερατοειδή, επιπεδώνοντάς τον. Η 

προκαθορισμένη διάμετρος επιπέδωσης, ανιχνεύεται μέσω ενός φωτοκύτταρου, το 

οποίο ανιχνεύει το ανακλώμενο φως, οπότε και υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση 

από την δύναμη που ασκήθηκε για να επιπεδωθεί, συγκεκριμένη επιφάνεια του 

κερατοειδούς. Η κίνηση του πρίσματος, η μέτρηση της ορθούς επιφάνειας 

επιπέδωσης, η δύναμη που ασκήθηκε, όπως και ο υπολογισμός της ενδοφθάλμιας 

πίεσης,  γίνεται αυτόματα μέσω ενός μικροεπεξεργαστή, ο οποίος και την 

καταγράφει, ενώ  πριν και κατά την διάρκεια της τονομέτρησης, η συσκευή εκπέμπει 

ένα ειδικό φως, το οποίο βοηθάει τον ασθενή να τοποθετήσει το πρίσμα στην σωστή 

θέση.  

 
Σχήμα 3.12: 1) Το τονόμετρο Ocuton – S,  2) χαρακτηριστική εικόνα αυτοτονομέτρησης. 

(Theofylaktopoulos I. et al. 1999). 

 

Βάσει μελετών, αποδεικνύεται ότι η χρήση του τονομέτρου αυτού δεν είναι και 

τόσο εύκολη από τον ίδιο τον ασθενή (το 41% δεν κατάφερε να αυτονομετρηθεί)48, 

ενώ φαίνεται να υπερτιμά συστηματικά την ενδοφθάλμια πίεση σε σχέση με το 

Goldmann, κατά 2 mm Hg περίπου.49 
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3.6.3 Phosphene tonometer. 
 

Η αρχή λειτουργίας του τονομέτρου αυτού στηρίζεται σε ένα εντροπικό 

φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αντίληψη φωτός, μετά από μηχανική 

διέγερση του αμφιβληστροειδή. 

Κατά την διάρκεια της τονομέτρησης, ασκείται πίεση μέσω μιας επιφάνειας 

επιπέδωσης, διαμέτρου 3,06 χιλιοστών, την οποία φέρει ο στυλεός του τονομέτρου 

αυτού. Η πίεση αυτή ασκείται στο στην ρινική πλευρά του άνω βλεφάρου, οπότε και 

μεταφέρεται προοδευτικά στον αμφιβληστροειδή γεγονός που επιφέρει τον ερεθισμό 

των φωτοϋποδοχέων και των δίπολων κυττάρων, με άμεση συνέπεια την αίσθηση της 

όρασης φωτός. Στην συνέχεια η πίεση που απαιτήθηκε για την πραγματοποίηση του 

φαινομένου αυτού, μετράται από μια ειδικά βαθμονομημένη διάταξη, την οποία 

περιέχει ο στυλεός του οργάνου, μέσω της οποίας ενδείκνυται η μετρούμενη 

ενδοφθάλμια πίεση.  

 

(i)              (ii)  

Σχήμα 3.13: i) Το Proview pressure phpsphene tonometer, ii) εικόνα κατά την διάρκεια 

της τονομέτρησης. (Shigeta N. et al. 2005). 

 

Το τονόμετρο αυτό είναι εύκολο  και ασφαλές στην χρήση του, ενώ είναι το 

μοναδικό το οποίο εκτιμά την ενδοφθάλμια πίεση, χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον 

κερατοειδή. Τα  πλεονεκτήματα αυτά το έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές, ενώ ήδη 

έχει αρχίσει να θεωρείται κλινικά αποδεκτό.50 Ωστόσο οι μετρήσεις του, δεν 

φαίνονται να συμφωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με εκείνες του τονομέτρου 

Goldmann.51 Γεγονός πάντως είναι ότι το τονόμετρο αυτό παρά το ότι δίνει 

ενδεικτικές τιμές της ενδοφθάλμιας πίεσης, μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμο, για τον 

χρονικό προσδιορισμό των διαστημάτων εκείνων κατά τα οποία η ενδοφθάλμια πίεση 

φαίνεται να αυξάνεται παθολογικά.   
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Κεφάλαιο ΙV 
4.1 Οφθαλμική ακαμψία. 
 

Ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας, είναι μια μετρήσιμη παράμετρος του 

οφθαλμού, η οποία συσχετίζει την μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης με την αλλαγή 

που επέρχονται στον οφθαλμικό όγκο. Ο ίδιος ο Friedenwald περίγραψε τον 

συντελεστή ακαμψίας, ως  ‘την αντίσταση που προβάλλει ο  οφθαλμός στις δυνάμεις 

που τείνουν να τον παραμορφώσουν’ και παράλληλα ανέπτυξε μια εξίσωση για τον 

υπολογισμό της.   Η παράμετρος αυτή εκτός του ότι σχετίζεται με διάφορες παθήσεις, 

οπότε και ο προσδιορισμός της αποκτά μεγάλη κλινική σημασία, σχετίζεται με τα 

σφάλματα τονομέτρησης, ιδιαίτερα με την τονομετρία εμβύθισης, όπως επίσης και με 

την τονογραφία,52 λόγοι που αποτέλεσαν και την αρχική αιτία για την μελέτη της 

παραμέτρου αυτής. 

 

 

4.2 Υπολογισμός του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας. 
 

Η πρώτη απόπειρα για την μελέτη της οφθαλμικής ανελαστικότητας έγινε από τον 

Weber το 1887 και στην συνέχεια ακολούθησαν εκείνες των Schulten, Koster, 

Schiotz, Ridley και Clark. Η τεχνική που ακολουθήθηκε από τους τελευταίους ήταν η 

εξής: Ο πρόσθιος θάλαμος του οφθαλμού συνδέθηκε με μια κάνουλα, η οποία ήταν 

συνδεδεμένη με ένα δοχείο που περιείχε διάλυμα. Καθώς το δοχείο ανυψωνόταν, ο 

οφθαλμός διογκώνονταν ενώ ταυτόχρονα μετρούνταν ο όγκος του εισερχόμενου 

υγρού. 

Η γραφική αναπαράσταση των πειραματικών αποτελεσμάτων, των παραπάνω 

συγγραφέων είχε όμοια μορφή, όποτε και βάσει αυτών προέκυπτε ότι σε χαμηλές 

πιέσεις, μεγάλος όγκος διαλύματος μπορούσε να εισρεύσει στον οφθαλμό 

επιφέροντας μικρή αλλαγή στην ενδοφθάλμια πίεση, ενώ σε μεγάλες πιέσεις η εισροή 

του ίδιου όγκου επέφερε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές. Η παραπάνω παρατήρηση 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε μικρές πιέσεις, όλα τα μάτια χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη εκτατικότητα η οποία μειώνεται όσο τα μάτια διατείνονταν.   
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Διάγραμμα 4.1: Πειραματικές μετρήσεις των Ridley, Clark . A: φυσιολογικός οφθαλμός,     

Β: γλαυκωματικός ασθενής, C: φυσιολογικός οφθαλμός σε χαμηλή πίεση, D: πίθηκος,  

E: γάτα, F: σκύλος. 

 

Ο μαθηματικός τύπος που προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση ήταν: 

 

                                           dP dP kV kdV dV
P P

= ⇒ =
V

                  (4.1) 

 

Ο Friedenwald53 θεώρησε, ότι η αλλαγή dV που επέρχεται στον οφθαλμικό όγκο V, 

είναι πολύ μικρή για αυτό και έκανε την προσέγγιση ότι  ο οφθαλμικός όγκος 

παραμένει σταθερός και ίσος με τον όγκο του αδιατάραχτου οφθαλμού V0. Επομένως 

εύλογα αντικατέστησε τον λόγο των σταθερών k/V με μια νέα σταθερά που ονόμασε 

K, οπότε με ολοκλήρωση και πολλαπλασιασμό με τον συντελεστή Μ = 2,303 που 

μετατρέπει τους λογαρίθμους με βάσει το e  στους δεκαδικούς λογαρίθμους  έχουμε 

ότι: 

 

                              ln log 'dP KdV P c V P c KV
P

= ⇒ = +Κ ⇒ = +∫ ∫  (4.2) 

 

Στην συνέχεια, αντικατέστησε την τιμή του οφθαλμικού όγκου με την πραγματική 

του τιμή, η οποία επήλθε μετά την εξισορρόπηση της  πίεσης Ρ, θεωρώντας ως ΔV 

την διαστολή του οφθαλμού που απαιτήθηκε για την εξισορρόπηση αυτή: 
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                                  ( )0log ' logP c K V V P C K V= + + Δ ⇒ = + Δ   (4.3) 

 

Ακολούθως  απεικόνισε γραφικά τα πειραματικά αποτελέσματα που είχε σε 

λογαριθμικά διαγράμματα, οπότε και παρατήρησε ότι τα γραφήματα που 

περιγράφονται από την ανάλυση αυτή είναι ευθείες. Τέλος εφάρμοσε την μέθοδο των 

ελάχιστων τετραγώνων για τον μαθηματικό προσδιορισμό τους, οπότε και υπολόγισε 

την κλίση τους K την οποία ονόμασε ως συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας.  

Ωστόσο στην σχέση (4.3) παρατηρούμε, ότι για ΔV = 0, δηλαδή πριν την 

εκκίνηση της έγχυσης του διαλύματος μέσα στο μάτι: 

 

                                                         log P C=  (4.4) 

 

επομένως η σταθερά C θα πρέπει να ισούται με τον δεκαδικό λογάριθμο της 

ενδοφθάλμιας πίεσης του αδιατάραχτου οφθαλμού, οπότε και κατέληξε στην σχέση: 

 

                                        0
0

log log log PP P K V K V
P

= + Δ ⇒ = Δ  (4.5) 

 

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που απασχόλησαν τον Friedenwald, ήταν ο 

προσδιορισμός του όγκου εμβύθισης, ο οποίος και είναι αναγκαίος για τον 

προσδιορισμός του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας. Το όργανο που 

χρησιμοποίησε ο Friedenwald για τον υπολογισμό της ενδοφθάλμιας πίεσης ήταν το 

τονόμετρο Schiotz με ελαφρά διαφοροποιημένο βάρος, αφού ζύγιζε χωρίς το έμβολο 

13 γραμμάρια αντί για 12 που ζύγιζε το τονόμετρο που είχε χρησιμοποιήσει ο 

Schiotz. Το τονόμετρο αυτό όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο μετρά το 

βάθος εμβύθισης το οποίο γνωστό βάρος προκαλεί στον κερατοειδή. 

 Η συσχέτιση του βάθους, του εμβαδού αλλά και του όγκου εμβύθισης, μπορεί να 

γίνει με διάφορους τρόπους. Ο πιο απλός είναι να θεωρηθεί ότι η ακτίνα της 

επιφάνειας  εμβύθισης (R) συνδέεται γραμμικά με το βάθος εμβύθισης (D): 

 

                                                       R a bD= +  (4.6) 
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οπότε από την σχέση που δίνει το εμβαδό κύκλου και την σχέση (3.2) καταλήγουμε 

στην εξίσωση: 

 

                                                          
( )2

WP
a bDπ

=
+

 (4.7) 

 

Με χρήση των αποτελεσμάτων του Schiotz βρίσκουμε ότι 1.62 0.2a = ± , ενώ ο 

υπολογισμός του b που είναι αρκετά πολύπλοκος δίνει b = 1. Έτσι έχουμε: 

 

                                                      2(1,62 0,05 )
WP

dπ
=

+
 (4.8) 

 

Τέλος θεωρώντας ότι ο όγκος εμβύθισης έχει κωνικός σχήμα καταλήγουμε ότι: 

 

                                               ( )3 31,62 1,62
3

V Dπ ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦  (4.9) 

 

Η δεύτερη  προσέγγιση προτάθηκε από τον Schiotz και η οποία είχε ως εξής. 

Συνέδεσε το μάτι με ένα μανόμετρο, ενώ παράλληλα μετρούσε με το τονόμετρο για 

διαφορετικές ενδοφθάλμιες πιέσεις ακολουθώντας 2 διαφορετικές διαδικασίες.  Στην 

πρώτη η σύνδεση μανομέτρου – οφθαλμού ήταν ανοικτή. Στη δεύτερη η ενδοφθάλμια 

πίεση αφού αρχικά σταθεροποιούταν σε ένα επίπεδο, έπειτα έκλεινε την σύνδεση με 

το μανόμετρο. Τα αποτελέσματα αυτά παραστάθηκαν γραφικά, οπότε και προέκυψε ο 

παρακάτω τύπος: 

 

                                                   WP
a bD

=
+

 (4.10) 

 

Έπειτα από τη συσχέτιση των μετρήσεων με τις θεωρητικές αυτές σχέσεις 

παρατηρήθηκε ότι στις μικρές μετρήσεις ταιριάζει ο τύπος του Schiotz (4.10), ενώ για 

μετρήσεις,  με ένδειξη τονομέτρου μεγαλύτερη του 5 ο τύπος του Friedenwald (4.8). 

Στην συνέχεια και αφού είχε λύσει το πρόβλημα του προσδιορισμού του όγκου 

εμβύθισης, συνέλλεξε πειραματικά δεδομένα πίεσης και όγκου, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά βάρη στο τονόμετρο. Η ένωση των σημείων της πίεσης που έχουν 
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παρθεί με διαφορετικά βάρη και τα οποία απεικονίζονται σε λογαριθμικό διάγραμμα, 

έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας ευθείας, η οποία αντιπροσωπεύει την σχέση 

ενδοφθάλμιας πίεσης – όγκου. Η προέκταση αυτής της ευθείας προς τα αριστερά θα 

συναντήσει τον άξονα της πίεσης, υποδεικνύοντας την ενδοφθάλμια πίεση του 

αδιατάραχτου οφθαλμού. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει αυτών των 

μετρήσεων υπολόγισε την μέση τιμή του συντελεστή ακαμψίας σε 0,0215 mm Hg/μl. 

 

 
Διάγραμμα 4.2: Το νομόγραμμα του Friedenwald. 

 

 

4.3 Συσχετισμός του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας με 

άλλες παραμέτρους βάσει των αποτελεσμάτων του Friedenwald. 
 

Στην συνέχεια της μελέτης του, μέσω του νομογράμματος, o Friedenwald 

υπολόγισε  τον συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας, χρησιμοποιώντας το τονόμετρο 

του Schiotz, για διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Πραγματοποίησε 2 μετρήσεις για  

κάθε μάτι και για κάθε βάρος ξεχωριστά, υπολογίζοντας την ενδοφθάλμια πίεση για 

κάθε βάρος από τον μέσο όρο των 2 μετρήσεων. 
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4.3.1 Σχέση ηλικίας και συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας. 
 

Αρχικά δημιούργησε τέσσερεις ηλικιακές ομάδες, οπότε από την γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων, προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα: 

 

 
Διάγραμμα 4.3: Οι τιμές της οφθαλμικής ακαμψίας σε 4 ηλικιακές ομάδες. 

(J. Friedenwald 1937). 

 

Από την παρατήρηση των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτει, ότι οι δυο πρώτες 

ομάδες  ακολουθούν κανονική κατανομή, είναι συμμετρικές και σχεδόν ταυτίζονται, 

ενώ οι 2 τελευταίες ομάδες παρουσιάζουν ασυμμετρία, ενώ οι τιμές του συντελεστή 

οφθαλμικής ακαμψίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε νεότερες έρευνες που έγιναν, 

βρέθηκε να υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση της ηλικίας και της οφθαλμικής 

ακαμψίας. Συγκεκριμένα με την αύξηση της ηλικίας, ο σκληρός γίνεται πιο 

δύσκαμπτος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η τιμή της οφθαλμικής ακαμψίας. 
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4.3.2 Επίδραση της αξονικής διάθλασης. 
 

Ο Friedenwald με σκοπό την αποφυγή των περιπτώσεων εκείνων, όπου η 

οφθαλμική ακαμψία επηρεάζεται από την ηλικία ή την σκλήρυνση του φακού, 

εξαίρεσε από αυτή την μελέτη τα άτομα πάνω των 50 ετών. Παρατηρήθηκε λοιπόν, 

ότι οι τιμές του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας είναι μεγαλύτερες στους 

υπερμετρωπικούς οφθαλμούς σε σχέση με τους εμμετρωπικούς, με τους μυωπικούς 

οφθαλμούς να παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές.  Η παρατήρηση αυτή  

επιβεβαιώθηκε αργότερα  από νεότερη μελέτη.54  

 

 

4.3.3 Επίδραση της κυρτότητας του κερατοειδή. 
 

Για την μέτρηση της κυρτότητας χρησιμοποιήθηκε ένα κερατόμετρο, οπότε στην 

συνέχεια έγινε συσχετισμός των αποτελεσμάτων, μεταξύ του συντελεστή της 

οφθαλμικής ακαμψίας με τον κερατοειδικό αστιγματισμό και την ακτίνα 

καμπυλότητας.  

Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του αστιγματισμού και του συντελεστή 

οφθαλμικής ακαμψίας, σε αντίθεση με την με την κυρτότητα, με την οποία 

σχετίζονται θετικά. Πιο συγκεκριμένα, οι οφθαλμοί με μικρή ακτίνα καμπυλότητας 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας, σε σχέση με τους 

οφθαλμούς με μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας. 

 

 

4.3.4 Επίδραση παθολογικών καταστάσεων. 
 

Στο τέλος της μελέτης του ο Friedenwald, παρατήρησε σε περιπτώσεις ιριδίτιδας, 

παρουσιάζεται αυξημένη μέση τιμή του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας (0,034 

mm Hg/μl). Επίσης παρατήρησε μεγάλες τιμές του συντελεστή οφθαλμικής  

ακαμψίας, σε περιπτώσεις χρόνιου γλαυκώματος. 
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4.4 Νεότερες έρευνες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της 

οφθαλμικής ακαμψίας.   
 

Μετά την παρουσίαση της μελέτης του Friedenwald, αρκετοί ερευνητές 

ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό του συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας, όπως 

επίσης και με τους παράγοντες με τους οποίους συσχετίζεται. Αν και όλες οι μελέτες 

είχαν ως αφετηρία την σχέση του Friedenwald, αρκετές κατέληξαν στον 

προσδιορισμό νέων σχέσεων, οι οποίες παρά το γεγονός ότι είναι πιο ακριβείς, είναι 

δύσκολο να εφαρμοστούν στην κλινική πράξη. Οι μαθηματικές αυτές σχέσεις 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας Ι: Σχέσεις που αναπτύχθηκαν για τον υπολογισμό της οφθαλμικής 

ακαμψίας. 

Friedenwald 

 

McBain 

 

Holland et al 

 

Van der Weff 

 

Woo et al 

 

Hibbard et al 

 

McEwen and St Helen 

dP KP
dV

=  

ndP aP
dV

=  

( )ndP a P c
dV

= −  

2
33dP KP

dV
=  

0,016 0,13dP P
dV

= +  

0,02 0, 24dP P
dV

= +  

dP aP b
dV

= +  

 

Κοινό εύρημα όλων των μελετητών ήταν, ότι  ο συντελεστής οφθαλμικής 

ανελαστικότητας αυξάνεται κατακόρυφα, όταν η μελέτη γίνεται σε εξορυγμένα 

μάτια, σε σχέση με όταν αυτή γίνεται in vivo. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει 

προοδευτική αύξηση της ακαμψίας σε σχέση με τον χρόνο που έχει παρέλθει από την 

εξόρυξη.55  
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Επίσης σε αντίθεση με τον Friedenwald, ο οποίος υποστήριξε, ότι η τιμή του 

συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας (Κ) είναι σταθερή, από τις νέες μελέτες προέκυψε 

ότι το Κ είναι μεταβαλλόμενο και πιο συγκεκριμένα, μειώνεται όσο αυξάνεται η 

ενδοφθάλμια πίεση.56 Να σημειωθεί επίσης, ότι μερικοί ερευνητές αμφισβήτησαν την 

ορθότητα των προσεγγίσεων που έκανε ο Friedenwald, για τον μαθηματικό 

προσδιορισμό που διέπει την πίεση και τον όγκο και πιο συγκεκριμένα, την παραδοχή 

που έκανε αρχικά, θεωρώντας ότι η αύξηση του όγκου που συνεπάγεται η έγχυση του 

υγρού στον πρόσθιο θάλαμο, αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του ολικού όγκου V, οπότε 

και αντικατέστησε τον λόγο k/V με V. Η προσέγγιση αυτή έδωσε τροφή για την 

διερεύνηση μαθηματικής εξίσωσης, η οποία συνδέει τις μεταβολές της πίεσης (ΔΡ) 

και του όγκου (ΔV), συναρτήσει του αρχικού όγκου (V) του κάθε οφθαλμού. Πιο 

συγκεκριμένα μια αρκετά πρόσφατη μελέτη57 κατέληξε στην μαθηματική σχέση: 

 

                    (4.11) ( )3 38,03 10 4,87 10 ln 3,9 10V V P P− − −Δ = − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅5

 

Ακόμα βρέθηκε ότι ο βαθμός ενυδάτωσης του κερατοειδούς και του σκληρού, 

επηρεάζει τον συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας. Μείωση του βαθμού ενυδάτωσης, 

συνεπάγεται την αύξηση της οφθαλμικής ανελαστικότητας και αντίστροφα στην 

περίπτωση αύξησης του βαθμού ενυδάτωσης.58  

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι η τιμή του συντελεστή οφθαλμικής 

ακαμψίας φαίνεται να παίζει δεσπόζοντα ρόλο στην ανάπτυξη εκτατικών ασθενειών 

του οφθαλμού, όπως η εκτασία και ο κερατόκωνος. Επί παραδείγματι, έχει  βρεθεί 

πειραματικά ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν κερατόκωνο, έχουν μειωμένη 

οφθαλμική ακαμψία κατά περίπου 16% από τον μέσο όρο.59 Η παρατήρηση αυτή 

είναι πολύ σημαντική, διότι αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μειωμένης οφθαλμικής 

ακαμψίας και της ανάπτυξης εκτατικών ασθενειών, τότε η τιμή του συντελεστή Κ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγων πρόβλεψης της ανάπτυξής τους. Ακόμα 

επειδή η εκτασία, αποτελεί μια από τις επιπλοκές της διαθλαστικής χειρουργικής, η 

γνώση του K θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική παράμετρο, βάσει της οποίας 

ένας ασθενής θα μπορούσε να υποβληθεί σε διαθλαστική χειρουργική ή να εξαιρεθεί 

από αυτή, λόγω του ότι θα είχε μεγαλύτερη πιθανότητα για την εκδήλωσή της.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό ο προσδιορισμός του 

συντελεστή της οφθαλμικής ανελαστικότητας να γίνεται σε μη εξορυγμένους 
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οφθαλμούς. Η νεότερη και πιο σημαντική μελέτη που κινήθηκε σε αυτήν την 

κατεύθυνση ήταν εκείνη με επικεφαλή τον κ. Παλλήκαρη.60 Στην μελέτη αυτή, 

προσδιορίστηκε ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας, όχι βάσει της εξίσωσης του 

Friedenwald (σχέση 4.5), αλλά βάσει της γραμμικής σχέσης: 

 

                                                   dP E
dV

=  (4.12) 

 

με τον συντελεστή Ε να συνδέεται με τον Κ μέσω της σχέσης: 

 

                                                     log
15
e EK ⋅

=    (4.13) 

 
Διάγραμμα 4.4: Γραφική αναπαράσταση των μετρήσεων για ένα οφθαλμό. 

(I. G. Pallikaris et al. 2005). 

 

Τα πειραματικά δεδομένα πάρθηκαν με μανομέτρηση, μέσω συσκευής που θα 

περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο. Βάσει της μελέτης αυτής, η μέση τιμή του 

συντελεστή οφθαλμικής ανελαστικότητας υπολογίστηκε σε Κ = 0,0126 mm Hg/μl. 

Επίσης όπως και στην μελέτη του Friedenwald, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της 

οφθαλμικής ακαμψίας και της ηλικίας, ενώ παρά το ότι παρατηρήθηκε τάση για 

αυξημένο Κ σε ασθενείς με μικρό αξονικό μήκος του οφθαλμού, η συσχέτιση δεν 

ήταν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Ακόμα από την ίδια μελέτη δεν προέκυψε 

συσχέτιση μεταξύ του Κ και του κερατοειδικού πάχους, όπως επίσης δεν 

συσχετίστηκε η  τιμή του Κ σε ασθενείς που πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς ή υπέρταση. Τέλος οι ίδιοι συγγραφείς σε μια νέα δημοσίευση παρατήρησαν, 
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ότι οι ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς νεοαγγειακού τύπου, παρουσιάζουν 

αυξημένη τιμή του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας, σε στατιστικά σημαντικό 

επίπεδο.61  

Η παραπάνω μελέτη αποκτά μεγάλη σημασία όχι μόνο λόγο του μεγάλου αριθμού 

δείγματος, όσο του γεγονότος ότι οι οφθαλμοί αυτοί δεν ήταν εξορυγμένοι, όπως στις 

περισσότερες μελέτες. Επίσης μια άλλη σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από 

την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων, είναι ότι για εύρος πίεσης μεταξύ 10 και 

35 mm Hg, ο συντελεστής ακαμψίας είναι σταθερός.  Ωστόσο αμφισβητήθηκε το αν 

η μέτρηση του Κ προσδιορίζει τον πραγματικό συντελεστή ακαμψίας ολόκληρου του 

οφθαλμού, λόγω του ότι η ίριδα εμποδίζει την εισροή του υδατοειδούς υγρού από τον 

πρόσθιο στον οπίσθιο θάλαμο, με πιθανό αποτέλεσμα να είναι διαφορετικές οι πιέσεις 

τους.62 Παρόλα αυτά μια σημαντική ερώτηση που κατά την γνώμη μου πρέπει  να 

απαντηθεί, είναι σε πιο βαθμό και με πιο τρόπο τα διάφορα τμήματα του οφθαλμικού 

τοιχώματος, αντιστέκονται σε ενδεχόμενη οφθαλμική παρεκτόπιση.  

Οι πιο πολύ μελετητές συμφωνούν στο ότι ο σκληρός, ο κερατοειδής αλλά και ο 

χοριοειδής, αποτελούν τα τμήματα του οφθαλμικού τοιχώματος, τα οποία αντιτίθεται 

σε ενδεχόμενη παρεκτόπιση. Ωστόσο όπως αποδεικνύεται από νεότερη μελέτη,63 που 

έγινε σε χοιρινούς οφθαλμούς, η ακαμψία  του σκληρού είναι αρκετά μεγαλύτερη από 

αυτή του κερατοειδή. Μάλιστα παρατήρησαν ότι με την αύξηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, ο σκληρός αλλάζει καμπυλότητα με ρυθμό 0,1 mm/mm Hg, με την 

ελαστικότητά του να παραμένει σταθερή για εύρος πιέσεων μεταξύ 15 και 50 mm Hg.  

Τέλος σε μια άλλη μελέτη,64 αφού πρώτα αφαιρέθηκαν από τους οφθαλμούς το 

υαλοειδές, ο αμφιβληστροειδής, ο κρυσταλλοειδής φακός και η ίριδα, στην συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε ένα τεχνητό πρόσθιο θάλαμο, όπου γινόταν εισροή φυσιολογικού 

ορού με ρυθμό 10 mL/h, οπότε και καταγραφόταν η πίεση στο εσωτερικό του. Στο 

πρώτο μέρος του πειράματος, η εισροή του φυσιολογικού ορού διακόπηκε όταν η 

πίεση έφτασε τα 100 mm Hg, ενώ στο δεύτερο διακόπηκε όταν έφτασε τα 200 mm 

Hg.  Στην συνέχεια παρέστησαν γραφικά τα αποτελέσματά τους οπότε και 

υπολόγισαν τον συντελεστή ακαμψίας, από την κλίση της ευθείας που προέκυπτε για 

το εύρος πιέσεων μεταξύ 10 – 40 mm Hg. 
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Διάγραμμα 4.5: Σχηματική απεικόνιση των μετρήσεων του πρώτου set. 

(C. S. Johnson et al. 2007). 

 

Η μορφή των καμπύλων πίεσης - όγκου του παραπάνω σχήματος έχει αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά με αυτή του διαγράμματος 4.4, και κατά συνέπεια με την 

συμπεριφορά ολόκληρου του οφθαλμού. Καταρχήν για εύρος πιέσεων μεταξύ 10 – 50 

mm Hg η κλίση των καμπύλων αυτών είναι επίσης σταθερή, ενώ η μέση τιμή τους 

είναι αρκετά κοντά σε αυτή που βρέθηκε από την προηγούμενη μελέτη. Επίσης κατά 

την διάρκεια της έγχυσης, μέσω OCT (Optical Coherence Tomography), 

παρατηρήθηκε ότι με την αύξηση της πίεσης, η κεντρική μοίρα του κερατοειδή 

εκτεινόταν, οπότε  αυξανόταν η ακτίνα καμπυλότητάς του ενώ συγχρόνως  μειωνόταν 

το πάχος του. 

 

 
Σχήμα 4.1: (Α) IOP 5 mm Hg, (Β) IOP 211 mm Hg. Η αλλαγή στην ακτίνα 

καμπυλότητας ήταν  Δr = 200 μm και η μείωση του πάχους του βρέθηκε ίση με 120 μm. 

(C. S. Johnson et al. 2007). 

 

Η παρατήρηση αυτή μπορεί να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο η ανάπτυξη 

γλαυκωματικής βλάβης συνδέεται με λεπτό κερατοειδή. Στην πραγματικότητα το 

πάχος του μειώνεται λόγω της πίεσης που δέχεται. Επιπλέον αν συνυπολογίσουμε την 
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τάνυση που έχει υποστεί, μπορούμε να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο μικρή 

μεταβολή στον όγκο του υδατοειδούς υγρού, θα προκαλέσει  μεγάλη μεταβολή στην 

ενδοφθάλμια πίεση. 
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Κεφάλαιο V 
5.1 Θεωρητικός προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων του 

οφθαλμού. 

 
Κατά βάση, στις  κλινικές μελέτες συλλέγονται πειραματικά δεδομένα, είτε in 

vivo είτε in vitro, οπότε στην συνέχεια βάσει αυτών και χρησιμοποιώντας κατά κύριο 

λόγο την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, προσαρμόζονται καμπύλες οι οποίες 

περιγράφουν τα δεδομένα αυτά. Οι  μαθηματικές εξισώσεις που διέπουν τις καμπύλες 

αυτές, χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τον εμπειρικό προσδιορισμό του 

συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας.  

Εκτός από τις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει, αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι 

προσπάθησαν να βρουν μια αναλυτική σχέση που να περιγράφει την συμπεριφορά 

του οφθαλμικού τοιχώματος μέσω χρήσης των μαθηματικών65 και της φυσικής. 

Επιπλέον  έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται η μέθοδος των μη πεπερασμένων 

στοιχείων, η οποία με την βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων, φαίνεται να δίνει 

αρκετά καλές τρισδιάστατες προσομοιώσεις της συμπεριφοράς του οφθαλμού σε 

σχέση με την μεταβολή της ενδοφθάλμιας πίεσης.  

 

 

5.1.1 Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς του οφθαλμικού 

τοιχώματος βάσει της εφαρμοσμένης μηχανικής. 
 

Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές οι οποίοι θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο 

προσέγγισε και στην συνέχεια υπολόγισε ο Friedenwald τον συντελεστή οφθαλμικής 

ακαμψίας, δεν έχει φυσική βάση. Αυτό το αιτιολογούν κυρίως, λόγω του ότι η φύση 

της μελέτης του είναι καθαρά εμπειρική, χωρίς να χρησιμοποιεί φυσικές ποσότητες 

μέσω των οποίων να προσδιορίζεται σαφώς το φυσικό περιεχόμενο της σχέσης που 

προσδιόρισε μεταξύ της πίεσης και του όγκου. Οι ίδιοι ερευνητές θεωρούν ότι η 

μελέτη των ελαστικών ιδιοτήτων του οφθαλμικού τοιχώματος, πρέπει να γίνει 

χρησιμοποιώντας τις  βασικές αρχές της εφαρμοσμένης μηχανικής και της επιστήμης 

 66



υλικών. Η παράγραφος αυτή παρουσιάζει μια μελέτη66 η οποία κινείται σε αυτό το 

πλαίσιο.  

Αν ο οφθαλμός προσεγγιστεί ως μια σφαίρα ακτίνας R, με σταθερό πάχος t, το 

οποίο είναι πολύ μικρό σε σχέση με την ακτίνα του, όπως επίσης και ότι το 

οφθαλμικό τοίχωμα είναι ομογενές και ισότροπο, τότε λόγω της πίεσης P, η 

περιμετρική πίεση που ασκείται σε κάθε κατεύθυνση είναι ίση με: 

 

                                                         
2

P R
t

σ ⋅
=   (5.1) 

 

Έτσι με την χρήση των μερικών παραγώγων, η σχέση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 

για να συσχετιστούν οι απειροστές μεταβολές στην πίεση, την ακτίνα και το πάχος. 

 

                                             ( ) ( )( )
( )2

P dP R dR
d

t t dt
σ σ

+ +
+ =

⋅ ⋅
 (5.2) 

 

Διαχωρίζοντας του όρους υψηλής τάξης (dP, dR, dσ,dt) και χρησιμοποιώντας την 

εξίσωση (5.1) καταλήγουμε ότι: 

 

                                               
2

P dR R dP dtd
t t

σσ ⋅ + ⋅ ⋅
= −  (5.3) 

 

Η απειροστή μεταβολή της ελαστικής παραμόρφωσης (η οποία ορίζεται εν γένει σε 

ένα υλικό ως: ε = δl/l0, με l0 το μήκος του υπό μελέτη υλικού και δl η μεταβολή που 

επήλθε σε αυτόν λόγο της άσκησης πίεσης ή δύναμης) dε, συναρτήσει της απειροστής 

μεταβολής της εφελκυστικής τάσης  περιγράφεται από την σχέση: 

 

                                                          (1 )
p

dd
E
σε ν= −  (5.4) 

 

Στην παραπάνω εξίσωση το ν περιγράφει τον λόγο Poisson ο οποίος σχετίζεται εν 

γένει με την ασυμπιεστότητα της σφαίρας, (στην συγκεκριμένη περίπτωση με αυτή 

του σκληρού), και Ερ είναι ο συντελεστής του Young (μέσω του οποίου μετράται η 
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ελαστικότητα στην επιστήμη υλικών Ε = σ/ε), οπότε με αντικατάσταση των σ και dσ 

από τις εξισώσεις (5.1) και (5.3) έχουμε: 

 

                                             
( ) 2

2
1

pEdP t P P dt
dR R R t dRν

⋅
= − +

− ⋅
        (5.5) 

 

Ο ενδοφθάλμιος όγκος στην περίπτωσή μας είναι ίσος με : 

 

                                               3
2

4
3 4

dVV R dR
R

π
π

= ⇒ =   (5.6) 

 

Οπότε με αντικατάσταση της προηγούμενης σχέσης στην (5.5), έχουμε: 

 

                                      
( )2 2

21
4 1

pE tdP P P dt
dV R R R t drπ ν

⎡ ⎤⋅ ⋅
= − +⎢ ⎥− ⋅⎣ ⎦

    (5.7) 

 

Στην παραπάνω σχέση το μόνο που μένει για να αναλυθεί είναι ο λόγος dt/dr, όπως 

επίσης και ο λόγος ν, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια σχέση πίεσης – όγκου. Για 

τον λόγο αυτό, βάσει μετρήσεων που έχουν γίνει σε βιολογικούς ιστούς, ο λόγος ν 

θεωρείται ίσος με 0,5 και dt/dR = - 2t/R. Με την αντικατάσταση των παραπάνω 

λόγων καταλήγουμε στην εξίσωση: 

 

                                               3

41 3
4

pE tdP P
dV R Rπ

⋅⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (5.8) 

 

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί μια από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης 

αναλυτικών σχέσεων, που περιγράφουν την συμπεριφορά την οφθαλμικού 

τοιχώματος σε σχέση με την μεταβολή πίεσης και όγκου. Αντί του συντελεστή Κ έχει 

χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής του Young, όπως γίνεται στην επιστήμη υλικών, ο 

οποίος έχει παρόμοιο φυσικό περιεχόμενο. Ο συντελεστής ακαμψίας του 

Friedenwald, αναφέρεται σε μονάδες mm Hg/μl και περιγράφει την αύξηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης που θα επέλθει από την αύξηση του όγκου του υδατοειδούς 

υγρού, ενώ ο συντελεστής του Young, διαστατικά αντιστοιχεί σε πίεση και 

 68



προσδιορίζεται πειραματικά για κάθε υλικό, από την κλίση της καμπύλης, της 

εφελκυστικής τάσης  συναρτήσει της ελαστικής παραμόρφωσης που αυτό υπέστη. 

Και στις δυο περιπτώσεις υψηλή τιμή των συντελεστών αυτών συνεπάγει την υψηλή 

ακαμψία του υλικού, που αυτές περιγράφουν. 

Όπως προκύπτει από την πειραματική ανάλυση της εξίσωσης (5.8) στην 

συγκεκριμένη μελέτη, για να επαληθεύσει τα πειραματικά δεδομένα, ο συντελεστής 

Ep, δεν μπορεί να είναι σταθερός, για κάθε οφθαλμό. Θα πρέπει να μεταβάλλεται 

συναρτήσει της εκτάνυσης που επέρχεται από την αύξηση της πίεσης όπως επίσης και 

συναρτήσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε σκληρού. Το βέβαιο 

είναι ότι μια τέτοια συνάρτηση δεν μπορεί να βρεθεί από πρώτες αρχές, παρά μόνο 

από μελέτες in vitro.   

Παρά το γεγονός ότι η εξίσωση που προκύπτει είναι σε θέση να διαχωρίσει στην 

σχέση πίεσης – όγκου, την μορφολογία από  τις  μηχανικές ιδιότητες του οφθαλμικού 

τοιχώματος, κάτι που δεν κάνει η εξίσωση του Friednwald, είναι αδύνατο να 

χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη. Αν και ενδεχομένως κάποιες από τις 

προσεγγίσεις που έγιναν θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, είναι εμφανές ότι η όλη 

προσπάθεια θα κατέληγε σε μια εξίσωση ακόμα πιο πολύπλοκη.  

Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω μελέτη, η εξίσωση του Friedenwald παρά τις 

όποιες αδυναμίες της, είναι χρήσιμη στην κλινική πράξη, αφού  ο συντελεστής Κ που 

προκύπτει από αυτές, αποτελεί μια μετρήσιμη παράμετρο, που προκύπτει με σχετικά 

απλό τρόπο.  Εν κατακλείδι, οι μηχανικές ιδιότητες του οφθαλμικού τοιχώματος είναι 

πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθούν από πρώτες αρχές. Αν και η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου μοντέλου, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την πλήρη κατανόηση της 

συμπεριφοράς του οφθαλμικού τοιχώματος σε συνθήκες αυξημένης πίεσης, προς το 

παρόν ο προσδιορισμός του συντελεστή οφθαλμικής ακαμψίας του Friedenwald, 

φαίνεται να  καλύπτει τις απαιτήσεις της κλινικής έρευνας.   

 

5.1.2 Αριθμητική μοντελοποίηση και προσομοίωση των 

μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς. 
 

Η μέθοδος της αριθμητικής ανάλυσης πειραματικών μετρήσεων και της 

συνακόλουθης εξαγωγής προσομοιώσεων έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στο 

παρελθόν στην οφθαλμολογία, κυρίως για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του 
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κερατοειδούς, μετά από επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής. Ωστόσο έχει αρχίσει 

να χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια και για την πρόβλεψη – προσομοίωση  της 

συμπεριφοράς του οφθαλμού συναρτήσει της ενδοφθάλμιας  πίεσης, βάσει διαφόρων 

παραμέτρων, τόσο για την κατανόηση των μηχανισμών εκείνων που προκαλούν 

γλαύκωμα, όσο και για την ευρύτερη θεωρητική μελέτη των φαινομένων που 

σχετίζονται με αυτήν την συμπεριφορά. Στην μελέτη αυτή67 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από χοιρινά μάτια.  

Αρχικά αφού διαχωρίστηκε με μηχανικό τρόπο ο σκληρός και ο κερατοειδής από 

τον υπόλοιπο οφθαλμό, τοποθετήθηκε μέσα σε ένα θάλαμο στον οποίο 

προσομοιωνόταν οι συνθήκες του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού. Στην συνέχεια, 

μέσω εισροής φυσιολογικού ορού μέσα στον θάλαμο αυξανόταν τεχνητά η πίεση 

οπότε και μέσω ενός laser καταγραφόταν η εκτόπιση της κορυφής τους κερατοειδούς.  

 

 
Διάγραμμα 5.1: Γραφική απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων πίεσης –  

μετατόπισης του κέντρου του κερατοειδούς. (A. Elsheikh et al. 2005). 

 

Μέσω της γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε ότι η 

καμπύλη που αναπαριστούσε τα δεδομένα απαρτιζόταν από δυο φάσεις. Η πρώτη 

φάση χαρακτηριζόταν από την γραμμική συμπεριφορά του σκληροκερατοειδικού 

κελύφους, την οποία ακολουθούσε μια δεύτερη με χαρακτηριστικά μεγαλύτερη 

ακαμψία, η οποία ξεκινούσε από τα περίπου 30 mm Hg. Μέσω μαθηματικής 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της θεώρησης, ότι ο οφθαλμός μπορεί να 

προσεγγιστεί ικανοποιητικά ως μια ομογενή σφαιρική δομή, προέκυψε η παρακάτω 
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μαθηματική εξίσωση, η οποία συσχετίζει την πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου p, με 

την εκτόπιση που προκάλεσε στο κέντρο του κερατοειδούς r (apical rise): 

 

                                   ( ) ( )
2

1 1 cos
2
p Rr e

E t
βγν βγ−⋅ ⎡ ⎤= − −⎣ ⎦⋅

  (5.9) 

 

με R την ακτίνα του κερατοειδούς, t το μέσο πάχος του, ν τον λόγο Poisson (που 

θεωρήθηκε και εδώ ίσος με 0,5), ενώ οι παράμετροι γ και β εκφράζονται μέσω των 

σχέσεων, ( )1sin /iR Rγ −= , με Ri την ακτίνα της σύνδεσης του κερατοειδή με τον 

σκληρό και ( )24/ 3 1R tβ ν= ⋅ − . 

Επίσης από την εξίσωση (5.9) και μέσω κάποιων Επιπλέον σχέσεων κατέστη 

δυνατός  ο υπολογισμός του συντελεστή Young, από την κλίση του παρακάτω 

γραφήματος: 

 
Διάγραμμα 5.2: Γραφική απεικόνιση της εφελκυστικής τάσης συναρτήσει της  

ελαστικής παραμόρφωσης που επήλθε. (A. Elsheikh et al. 2005). 

 

Εν συνεχεία  προσδιόρισαν το πλήθος αλλά και το μέγεθος των παραμέτρων που 

έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα  μερικές από τις παραμέτρους που 

υπολόγισαν ήταν  η βέλτιστη κατανομή του πάχους του κερατοειδούς και ο αριθμός 

των στρώσεων που έπρεπε να θεωρήσουν, οπότε και προχώρησαν στην προσομοίωση 

όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήμα 5.1:Αριστερά προσομοιώνεται κατά σειρά υπό πίεση 0,002 N/mm2, η 

εκτόπιση της κορυφής του κερατοειδούς, η ελαστική παραμόρφωση  και η εφελκυστική 

τάση που υπέστη ο σκληροκερατοειδικός ιστός, ενώ δεξιά είναι οι ίδιες προσομοιώσεις 

για πίεση 0,0014 N/mm2. (A. Elsheikh et al. 2005). 

 

 

5.2 In vivo καθορισμός των βίο-μηχανικών ιδιοτήτων του 

κερατοειδούς με το οπτικό αναλυτή ORA (Ocular Response 

Analyzer) 

 
Κατά την διάρκεια της μέτρησης με το ORA,68 ένας παλμός αέρα γνωστών 

χαρακτηριστικών, εκτοξεύεται στο μάτι, προκαλώντας την μετακίνηση του 

κερατοειδή προς τα μέσα. Σε πρώτη φάση επιπεδώνεται μια μικρή περιοχή του  

κερατοειδούς, ενώ με την πάροδο του χρόνου δημιουργείται μια μικρή κοίλανση. 

Χιλιοστά του δευτερολέπτου μετά την επιπέδωση, ο μηχανισμός που εκτοξεύει τον 

 72



αέρα κλείνει, οπότε και η δύναμη που ασκείται στο οφθαλμό μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα κατά την επάνοδο του οφθαλμού στο αρχικό του 

σχήμα να περάσει και μια δεύτερη φάση επιπέδωσης.  

Επίσης κατά την διάρκεια της μέτρησης η οποία διαρκεί 20 ms, μέσω ενός 

ήλεκτρο-οπτικού αισθητήρα, ο οποίος ευθυγραμμίζεται αυτόματα, παρακολουθείται η 

κυρτότητα του κερατοειδούς σε περιοχή διαμέτρου 3 mm. Από την μορφή του 

σήματος του αισθητήρα ορίζονται δυο κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν στις δυο 

φάσεις επιπέδωσης, ενώ από την συμβολή της καμπύλης του παραπάνω σήματος και 

της καμπύλης της έντασης του παλμού αέρα, ορίζονται δύο τιμές της πίεσης. Η 

διαφορά των δύο αυτών πιέσεων ορίζει την υστέρηση του κερατοειδούς. 

 

 
Σχήμα 5.2: Η διαφορά μεταξύ των πιέσεων, των δυο φάσεων επιπέδωσης, ορίζουν την 

τιμή της κερατοειδικής υστέρησης. (David Luce & David Taylor 2006). 

 

Θα περίμενε κανείς, οι δύο αυτές τιμές να είναι ίσες μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως 

προκύπτει από  μετρήσεις είναι διαφορετικές, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως 

στην ιξωδοελαστική συμπεριφορά του κερατοειδούς. Επομένως βάσει αυτού, η 

συγκεκριμένη παράμετρος αποτελεί ένα μέτρο της δυναμικής συμπεριφοράς του 

κερατοειδούς σε ενδεχόμενη παρεκτόπιση. Επιπλέον να σημειωθεί ότι μέσω αυτής 

της μεθόδου, από τον μέσο όρο των δυο πιέσεων προκύπτει μέσω βαθμονόμησης η 

μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση. 

Η παράμετρος αυτή αξιολογήθηκε σε α) φυσιολογικούς οφθαλμούς, β) σε 

ασθενείς που έπασχαν από δυστροφία του fuchs, γ) σε ασθενείς με κερατόκωνο και δ) 

σε οφθαλμούς πριν και μετά από LASIK. Στους φυσιολογικούς οφθαλμούς η 

υστέρηση βρέθηκε περίπου σταθερή, χωρίς να συσχετίζεται με το ύψος της 
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ενδοφθάλμιας πίεσης ή την ημερήσια διακύμανσή της.69 Ακόμα στις άλλες τρεις 

περιπτώσεις βρέθηκε μειωμένη υστέρηση σε σχέση με τους φυσιολογικούς 

οφθαλμούς. Επιπλέον μεταξύ της παραμέτρου αυτής και του πάχους του 

κερατοειδούς δεν προκύπτει ισχυρή συσχέτιση.70  

Τα παραπάνω, μαζί με το γεγονός ότι ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας του 

Friedenwald δεν εμπεριέχει στοιχεία της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του 

κερατοειδούς, έχουν συντελέσει στο να υποστηρίξουν αρκετοί ερευνητές ότι η 

υστέρηση αποτελεί μια παράμετρο η οποία περιγράφει καλύτερα την συμπεριφορά 

του κερατοειδούς σε ενδεχόμενη παρεκτόπιση. Ανεξάρτητα ωστόσο από το πιο είναι 

το φυσικό περιεχόμενο της κερατοειδικής υστέρησης, το σίγουρο είναι ότι αποτελεί 

μια καινούρια παράμετρο, η οποία φαίνεται να συσχετίζεται με την οφθαλμική 

ανελαστικότητα. Ωστόσο η κλινική χρησιμότητά της θα πρέπει να αξιολογηθεί με 

νέες μελέτες. 

 

 

5.3 Επεμβατική συσκευή μέτρησης του συντελεστή οφθαλμικής 

ακαμψίας. 

 
Στο παρελθόν έχει αναπτυχθεί συσκευή, με την οποία μπορεί να μετρηθεί ο 

συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας διεγχειρητικά. Η συσκευή αυτή παρεμβάλλεται 

μεταξύ της στήλης του ορού και του οφθαλμού με σκοπό τον  έλεγχο  της ροή του 

εγχεόμενου υγρού και την παράλληλη καταγραφή της πίεσης.  

Αποτελείται από μια δοσιμετρική αντλία και ένα αισθητήρα πίεσης. Μέσω 

κυκλώματος, τα δεδομένα μεταφέρονται σε  μια εργαστηριακή κάρτα η οποία είναι 

συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ με την χρήση ειδικού λογισμικού 

ελέγχεται ο  βηματικός κινητήρας που οδηγεί την δοσιμετρική αντλία.  Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την καταγραφή αφενός της πίεσης στο εσωτερικό του οφθαλμού 

αφετέρου τον έλεγχο του όγκου του υγρού που εγχύεται στο μάτι. Έτσι από την κλίση 

της καμπύλης πίεσης – όγκου, υπολογίζεται ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας. 
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Σχήμα 5.3: Εφαρμογή της συσκευής σε πειραματόζωο. 

 

Κατά την διάρκεια της μέτρησης, σε πρώτη φάση γίνεται παρακέντηση προσθίου 

θαλάμου μέσω ειδικής βελόνης. Η βελόνη αυτή συνδέεται με την δοσιμετρική αντλία, 

η οποία ελέγχει τον όγκο του εγχεόμενου υγρού. Στην συνέχεια η ενδοφθαλμια πίεση 

αρχικοποιείται στα 10 mm Hg, οπότε και ξεκινά η καταγραφή της πίεσης. Ανά 4 

δευτερόλεπτα, η αντλία εισάγει 4,5 μl υγρού, μέχρι η πίεση να γίνει ίση με   

(συνήθως)  50 mm Hg, ενώ μέσω του αισθητήρα καταγράφεται η πίεση με συχνότητα 

200 Ηz.  

Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την λήψη 800 μετρήσεων πίεσης για κάθε 

βήμα της αντλίας, οπότε και γίνεται αυτόματα η ανάλυση μέσω ειδικού λογισμικού.  

Αρχικά για κάθε βήμα προσδιορίζεται η μέση τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης, οπότε 

και  από την κλίση του διαγράμματος 4.4 προσδιορίζεται ο συντελεστής οφθαλμικής 

ακαμψίας. Τέλος μέσω της περαιτέρω ανάλυσης των μετρήσεων καθίσταται δυνατός 

ο προσδιορισμός τονογραφικών ποσοτήτων, όπως ο ρυθμός αποχέτευσης του 

υδατοειδούς υγρού συναρτήσει της πίεσης. 
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  Β. Ειδικό Μέρος 
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Κεφάλαιο VI 
6.1 Γενική περιγραφή των κύριων στοιχείων του ελαστόμετρου. 

 
Το ελαστόμετρο είναι στην ουσία μια οπτοηλεκτρονική διάταξη, μέσω της οποίας 

καθίσταται δυνατή η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, όπως και των διακυμάνσεών 

της, ενώ παράλληλα επιτρέπει την μη επεμβατική μέτρηση του συντελεστή 

οφθαλμικής ακαμψίας, μέσω της παρεκτόπισης υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο 

θάλαμο.   

Η λειτουργία του ελαστόμετρου ομοιάζει σε πολλά σημεία με εκείνη του 

τονομέτρου Goldmann. Ωστόσο μια από τις κύριες διαφορές τους έγκειται στο 

γεγονός ότι η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τον κερατοειδή είναι σφαιρική και 

όχι επίπεδη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η μέτρηση με το ελαστόμετρο, όχι μόνο να 

επιπεδώνει τον κερατοειδή αλλά και να του δημιουργεί μια κύλανση. Επιπλέον σε 

αντίθεση με το τονόμετρο Goldmann, το οποίο είναι βαθμονομημένο για να 

υπολογίζει στατικά την ενδοφθάλμια πίεση συσχετίζοντας την δύναμη που απαιτείται 

για την επιπέδωση συγκεκριμένης περιοχής του κερατοειδούς, το ελαστόμετρο 

συσχετίζει τον όγκο παρεκτόπισης που προκαλεί στον κερατοειδή με την δύναμη που 

απαιτήθηκε για την εκάστοτε παρεκτόπιση. Τέλος τόσο η ενδοφθάλμια πίεση (όσο 

και ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας) υπολογίζεται με γραφικό τρόπο και όχι με  

άμεσο υπολογισμό όπως αυτός υπαγορεύεται από την εξίσωση (3.2).   

Τα κύρια στοιχεία της συσκευής είναι ένα LED το οποίο εκπέμπει στα 850 nm, η 

οπτική κεφαλή και ένας αισθητήρας δύναμης πάνω στον οποίο στηρίζεται η οπτική 

διάταξη. Η οπτική κεφαλή αποτελείται από δυο διαχωριστές δέσμης, οι οποίοι είναι 

τοποθετημένοι μέσα σε γυαλί μήκους 20 χιλιοστών και σχήματος ορθογώνιου 

παραλληλεπιπέδου. Ο κάθε διαχωριστής δέσμης είναι διαπερατότητας   T = 50%, ενώ 

μπροστά από το γυάλινο παραλληλεπίπεδο βρίσκεται ένας σφαιρικός φακός ακτίνας 

καμπυλότητας 21 χιλιοστών, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από γυαλί ίδιου δείκτη 

διάθλασης, n = 1,5.  

Κάτω από την οπτική κεφαλή βρίσκονται 4 φωτοδίοδοι τοποθετημένοι σε σχήμα 

ρόμβου (βλέπε §7.2), οι οποίες συλλέγουν το ανακλώμενο φως το οποίο διέρχεται 

μέσα από ένα διάφραγμα. Η κάθε φωτοδίοδος αποκρίνεται με την μορφή ηλεκτρικού 

σήματος, μέσω των οποίων όπως θα δούμε, καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του 

 77



εμβαδού της ζώνης επαφής φακού – κερατοειδή, οπότε και στην συνέχεια μέσω 

μαθηματικού υπολογισμού ο όγκος παρεκτόπισης. Τέλος ο αισθητήρας της δύναμης 

αποτελεί μια αυτόνομη ηλεκτρονική διάταξη η οποία μετατρέπει την δύναμη που 

απαιτείται για την παρεκτόπιση του κερατοειδούς από τον φακό σε ηλεκτρικό σήμα 

 

 

 

 
Σχήμα 6.1: Τα κύρια στοιχεία του ελαστόμετρου. 

 

Επομένως, το προϊόν της χρήσης του ελαστόμετρου στον οφθαλμό είναι αυτά τα 

πέντε αναλογικά σήματα (ένα από κάθε φωτοδίοδο και το σήμα από τον αισθητήρα 

της δύναμης). Τα σήματα αυτά, οδηγούνται μέσω εργαστηριακής κάρτας, σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του προγράμματος Labview, οπότε και 

καταγράφονται σε ψηφιακή μορφή. Στην συνέχεια επεξεργάζονται μέσω ρουτίνας 

του Matlab, με συνακόλουθο αποτέλεσμα τον υπολογισμό τόσο της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, όσο και του συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η φυσική σημασία των σημάτων αυτών, όπως 

επίσης και η διαδικασία μέσω της οποίας από τα σήματα αυτά θα καταλήξουμε στις 

ποσότητες εκείνες, που θα μας επιτρέψουν τον υπολογισμό του συντελεστή της 

οφθαλμικής ακαμψίας.  

 

Οπτικό Σύστημα LED Αισθητήρας 
Δύναμης  
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6.2 Μέτρηση του εμβαδού της επιφάνειας επαφής με την χρήση 

του οπτικού συστήματος. 
 

Η αρχή λειτουργίας του οπτικού συστήματος με σκοπό την μέτρηση του εμβαδού 

επιφάνειας η οποία έρχεται σε επαφή με τον φακό του συστήματος, στηρίζεται στην 

ανάκλαση του φωτός η οποία συντελείται στην επιφάνεια του φακού. Ας 

φανταστούμε ένα δοχείο με νερό στο οποίο βρίσκεται μια πηγή φωτός και πάνω από 

αυτό ένας φωτοανιχνευτής. Στην διαχωριστική επιφάνεια που ορίζεται από το νερό 

και τον αέρα, ένα μέρος της ακτινοβολίας θα ανακλαστεί, λόγω της διαφοράς μεταξύ 

των δεικτών διάθλασης, οπότε και δεν θα φτάσει στον φωτοανιχνευτή. Η υπόλοιπη 

ακτινοβολία θα διαθλαστεί βάσει του νόμου του Snell, οπότε και θα μετρηθεί από τον 

φωτοανιχνευτή (εικόνα 6.2.i).  

 

i)              ii)  

Σχήμα 6.2: i) Στάθμη του νερού και φακός πριν έρθουν σε επαφή, ii) μετά την επαφή. 

 

Αν η στάθμη του νερού αυξηθεί σε επίπεδο τέτοιο ώστε να φτάσει το επίπεδο του 

φακού του φωτοανιχνευτή, το φως το οποίο φτάνει στον φακό θα ανακλαστεί σε πολύ 

μικρότερο βαθμό επειδή η διαφορά μεταξύ των δεικτών διάθλασης του φακού και του 

νερού είναι  πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή μεταξύ του φακού και του αέρα. 

Οπότε ένα πολύ σημαντικό μέρος του φωτός που πριν ανακλάστηκε τώρα θα 

ανιχνευτεί, αυξάνοντας την απόκρισή του φωτοανιχνευτή (εικόνα 6.2.ii). Επομένως 

όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια της ζώνης επαφής μεταξύ του φακού που έρχεται 

σε επαφή με το νερό, τόσο λιγότερο θα είναι το ανακλώμενο φως το οποίο δεν θα 
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ανιχνευτεί. Έτσι με βάση τα παραπάνω,  την απόκριση του φωτοανιχνευτή και μετά 

από  κατάλληλη βαθμονόμηση μπορούμε να την συσχετίσουμε με την επιφάνεια της 

ζώνης επαφής  η οποία εφάπτεται με τον φακό. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο συμβαίνει και στο οπτικό σύστημα του ελαστόμετρου. 

Κατ’ αντιστοιχία ο φακός του φωτοανιχνευτή είναι τώρα ο φακός της οπτικής 

διάταξης του ελαστόμετρου και το νερό που πριν ερχόταν σε επαφή με τον φακό 

αντιστοιχεί τώρα στον κερατοειδή. Όταν ο φακός δεν έρχεται σε επαφή με τον 

κερατοειδή, υπάρχει ισχυρή ανάκλαση του φωτός, οπότε και λαμβάνεται μεγάλο 

σήμα από τον φωτοανιχνευτή. Όσο περισσότερο ο φακός έρχεται σε επαφή με τον 

κερατοειδή, η ανάκλαση ολοένα και μειώνεται οπότε και παρατηρείται μικρότερη 

απόκριση. 

 
Σχήμα 6.3: Αναπαράσταση της λειτουργίας του οπτικού συστήματος του ελαστόμετρου, 

πριν και μετά την επαφή του με τον κερατοειδή. 

 

  

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανακλώμενο φως κατευθύνεται μέσω του 

δεύτερου διαχωριστή δέσμης στο επίπεδο του φωτοανιχνευτή, ο οποίος όπως έχει 

αναφερθεί αποτελείται από μια συστοιχία τεσσάρων φωτοδιόδων. Οι φωτοδίοδοι 

αυτές είναι τοποθετημένες σε σχήμα τεταρτημορίου προκειμένου να είναι δυνατός ο 

έλεγχος της επικέντρωσης της ζώνης παρεκτόπισης, με τις διαφορές μεταξύ των 

σημάτων εκφράζουν την τυχόν έκκεντρη επαφή του φακού με τον κερατοειδή, ενώ 

μετά από βαθμονόμηση το άθροισμα των σημάτων εκφράζει την επιφάνεια της ζώνης 

παραμόρφωσης. Επιπλέον το διάφραγμα πάνω από τις φωτοδιόδους είναι 

τοποθετημένο στο επίπεδο όπου σχηματίζεται το είδωλο που προκύπτει από την 

ανάκλαση της κατά προσέγγιση σημειακής πηγής (LED). Με τον τρόπο αυτό 

απορρίπτεται σε μεγάλο βαθμό η ακτινοβολία που προέρχεται από τις διαδοχικές 

ανακλάσεις στο σύστημα των διαχωριστών δέσμης.  
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6.3 Περιγραφή της διαδικασίας λήψης μέτρησης και λειτουργίας 

του ελαστόμετρου. 

 
Όπως έχει αναφερθεί η οφθαλμική ακαμψία εκφράζει την αντίσταση που 

προβάλλει το οφθαλμικό τοίχωμα στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες τείνουν να το 

παραμορφώσουν. Εάν ασκηθεί πίεση στο μάτι, η ενδοφθάλμια πίεση θα αυξηθεί, 

τείνοντας να επαναφέρει τον οφθαλμό στο φυσιολογικό του σχήμα. Όσο πιο μεγάλη 

είναι η δύναμη η οποία τείνει να παραμορφώσει τον οφθαλμό, τόσο περισσότερο 

αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση, οπότε και θα πρέπει να αυξηθεί η εξωτερική δύναμη 

που του ασκείται για να αυξηθεί και η υφιστάμενη παραμόρφωση.  

Ένα παράδειγμα που θα κάνει κατανοητή την λειτουργία του ελαστόμετρου είναι 

ο τρόπος που συμπεραίνουμε αν ένα μπαλόνι είναι φουσκωμένο ή όχι.  Για να το 

ελέγξουμε αυτό,  πιέζουμε την επιφάνειά του και συγκρίνουμε την πίεση την οποία 

ασκήσαμε με τον όγκο του αέρα που παρεκτοπίστηκε. Βάσει της ίδιας αρχής 

λειτουργεί και το ελαστόμετρο. Μέσω του φακού του ελαστόμετρου πιέζεται το μάτι, 

οπότε και μετράται η δύναμη που ασκήθηκε από τον αισθητήρα της δύναμης, πάνω 

στον οποίο είναι στερεωμένο όλο το σύστημα. Κατά την διάρκεια της μέτρησης 

αυτής, το οπτικό σύστημα προσδιορίζει την επιφάνεια της ζώνης επαφής μεταξύ του 

φακού και του κερατοειδή. Από την δύναμη που ασκείται σε μια συγκεκριμένη 

επιφάνεια υπολογίζεται η πίεση, ενώ από την διάμετρο της ζώνης επαφής 

υπολογίζεται και ο όγκος παρεκτόπισης, ο οποίος αντιστοιχεί στον όγκο στον οποίο 

έχει εμβυθιστεί ο φακός του ελαστόμετρου μέσα στον κερατοειδή, (ο συγκεκριμένος 

υπολογισμός ακολουθεί στην επόμενη ενότητα). Τόσο η δύναμη όσο και η διάμετρος 

παραμόρφωσης μετρώνται 200 φορές το δευτερόλεπτο μέσω μίας εργαστηριακής 

κάρτας που διαθέτει μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D Converters), 

οπότε και επεξεργάζονται στην συνέχεια τα δεδομένα μέσω ειδικής ρουτίνας του 

Matlab.  

Μετά την ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού και μιας σταγόνας BSS (Balanced 

Saline Solution) στον οφθαλμό του ασθενούς, τοποθετείται στην ειδική υποδοχή της 

σχισμοειδούς λυχνίας, πάνω στην οποία είναι αναρτημένο το ελαστόμετρο.  Στην 

συνέχεια φέρουμε σε επαφή τον φακό του ελαστόμετρου με τον κερατοειδή μέσω της 

σταθερής αύξησης της δύναμης που ασκούμε στον μοχλό της λυχνίας. Κατά την 

διάρκεια της μέτρησης η οποία διαρκεί 20 δευτερόλεπτα περίπου, τα σήματα 
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καταγράφονται μέσω της κάρτας με συχνότητα 200 Hz. Τέλος με σκοπό την 

προστασία της ακεραιότητας του κερατοειδούς, στην περίπτωση άσκησης  

υπερβολικής δύναμης από τον φακό του ελαστόμετρου στον κερατοειδή, ακούγεται 

ένας χαρακτηριστικός ήχος. 

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων, αναπαρίσταται γραφικά η πίεση, 

συναρτήσει του όγκου παρεκτόπισης η οποία έχει την παρακάτω μορφή (η μέτρηση 

έχει ληφθεί από την χρήση προηγούμενης εκδοχής του ελαστόμετρου): 

 
Διάγραμμα 6.1: Γραφική απεικόνιση της πίεσης συναρτήσει του παρεκτοπιζόμενου 

όγκου.  

 

Η κλίση της ευθείας του παραπάνω διαγράμματος προσδιορίζει την τιμή του 

συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας. Τέλος το σημείο στο οποίο η ευθεία αυτή 

τέμνει τον κατακόρυφο άξονα υποδεικνύει την πίεση του αδιατάραχτου οφθαλμού, 

αφού αντιστοιχεί  σε μηδενικό παρεκτοπιζόμενο όγκο. Έτσι βάσει της τιμής του 

σημείου αυτού προσδιορίζεται η ενδοφθάλμια πίεση.    

 

6.4 Υπολογισμός του όγκου παρεκτόπισης. 

 
Κατά την επαφή του φακού του ελαστόμετρου με τον κερατοειδή και καθώς 

αυτός ωθείται προς την κατεύθυνσή του, παρεκτοπίζεται ολοένα και μεγαλύτερος 
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όγκος του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού. Στην παρούσα ενότητα, αφού πρώτα 

εισαχθούν οι αναγκαίες εξισώσεις από την γεωμετρία, θα υπολογιστεί ο εν λόγω 

όγκος, συναρτήσει της διαμέτρου της ζώνης επαφής μεταξύ του φακού και του 

κερατοειδή. 

 Ο όγκος του σφαιρικού τμήματος που ορίζεται με βάση τον κύκλο  διαμέτρου ΒΓ 

δίνεται από τον τύπο: 
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(6.1) 

 

 
Σχήμα 6.4: Χαρακτηριστικά στοιχεία σφαιρικού τμήματος 

 

Στο παρακάτω σχήμα αναπαρίσταται η παρεκτόπιση που υφίσταται  ο οφθαλμός, 

ο οποίος προσεγγίζεται ως σφαίρα ακτίνας ρ1 από τον φακό του ελαστόμετρου 

ακτίνας ρ2, οπότε βάσει αυτών και με d την διάμετρο της ζώνης επαφής έχουμε: 
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Σχήμα 6.5: Σχηματική αναπαράσταση  του όγκου παρεκτόπισης. 
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Οπότε με βάση τις παραπάνω σχέσεις και την εξίσωση (6.1), υπολογίζουμε τους 

όγκους των δυο σχηματιζόμενων σφαιρικών τμημάτων, οπότε και καταλήγουμε ότι ο 

ζητούμενος όγκος είναι: 

 

 

Επιπλέον με χρήση του πυθαγόρειου θεωρήματος, οι ποσότητες υ1, υ2, (ΑΒ), (ΒΔ), 

αναλύονται ως εξής: 
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(6.2) 

 

Αν θεωρήσουμε ότι ο οφθαλμός προσεγγίζεται ως μια σφαίρα ακτίνας ρ1 = 7,73 

χιλιοστών και δεδομένου ότι η ακτίνα λότητας του φακού του ελαστόμετρου 

είναι ρ2 = 21 χιλιοστά, η προηγούμενη ρτηση παριστάνεται στο παρακάτω 

γρά

καμπυ

 συνά

φημα: 

 
Διάγραμμα 6.2: Γραφική απεικόνιση του παρεκτοπιζόμενου όγκου συναρτήσει της 

διαμέτρου της ζώνης επιπέδωσης. 
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6.5 Περιγραφή ενός απλού μοντέλου για τον υπολογισμό της 

ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 
Κατά την επαφή του φακού του ελαστόμετρου στον κερατοειδή, ο φακός του 

ασκεί  δύναμη ίση με FL. Ωστόσο ο οφθαλμός αντιτίθεται στην παραμόρφωση την 

οποία τείνει να επιφέρει ο φακός στον κερατοειδή ασκώντας με την σειρά του μια 

δύναμη ίση και αντίθετη με την FL. Η δύναμη αυτή αποτελείται από δυο συνιστώσες. 

Βάσει της ενδοφθάλμιας πίεσης η οποία ασκείται ακτινικά και τείνει να διαστείλει 

τον οφθαλμό, θα υπάρξει μια αντιδρώσα δύναμη με μέτρο AIOPF IOP= ⋅  και A το 

εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης. Επιπλέον στην υφιστάμενη παραμόρφωση, 

αντιτίθεται και μια δύναμη FS, η οποία σχετίζεται με την τάση του κερατοειδή.  

 

 
Σχήμα 6.6: Οι δυνάμεις που δρουν κατά την επαφή φακού – κερατοειδούς. 

 

Η τάση αυτή ασκείται σε όλα τα σημεία που ορίζονται ίμετρο της 

σφαιρικής επι άνειας επαφής του φακού και τ υ κερατοειδή. Όπω  είναι εμφανές 

από το παρακάτω σχήμα οι κάθετες συνιστώσες αλληλοεξουδετερώνοντα

από την περ

φ ο ς

ι, με 

αποτέλεσμα να ‘επιζούν’ μόνο οι οριζόντιες. Αθροίζοντας όλες τις δυνάμεις S που 

δρουν κατά μήκος του κύκλου υπολογίζουμε την συνισταμένη FS, οπότε και έχουμε 

ότι: 
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Σχήμα 6.7: Σχηματική αναπαράσταση της δράσης της τάσης κατά την επαφή του 

φακού στον κερατοειδή. 

 

 

                                         
2

sin sin 2
r

S
0 0

F S dr d S r
π

θ θ θ π= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅∫ ∫   (6.3) 

 

Επιπλέον αναλύοντας το ημίτονο σε γνωστές ποσότητες έχουμε: 

 

                                                     sin
lens

r
R

θ =   (6.4) 

 

Συνδυάζοντας τις δυο προηγούμενες σχέσεις καταλήγουμε για την τάση: 

 

                                           22 2
S

lens lens

S SF r A
R R

π= ⋅ = ⋅    (6.5) 

 

Αθροίζοντας όλες τις δυνάμεις που δρουν κατά την επαφή του φακού και του 

κερατοειδούς έχουμε την παρακάτω εξίσωση: 
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                                                   2
L

lens

SF A IOP A
R

= ⋅ + ⋅  (6.6) 

 

πως παρατηρούμε στην παραπάνω εξίσωση η μόνη άγνωστη ποσότητα είναι η 

ς θεωρούμε τον οφθαλμό πριν την επαφή του με τον φ

Στην περίπτωση αυτή λόγω της ενδοφθάλμιας πίεσης, ασκούνται ακτινικές δυνάμεις 

άθετα στην επιφάνεια του οφθαλμικού τοιχώματος.  Αυτό επιφέρει την διαστολή 

η του οφθαλμικού 

ιχώματος στην περαιτέρω διαστολή θα εξισορροπήσει την δύναμη που ασκείται σε 

. Στην περίπτωση αυτή όπως και προηγουμένω

κάθετες συνιστώσες αλληλοεξουδετερώνονται οπότε και έχουμε: 

Ό

S. Για τον υπολογισμό τη ακό. 

κ

του οφθαλμού μέχρι την ακτίνα Reye στην οποία η αντίστασ

το

αυτό από την ενδοφθάλμια πίεση ς, οι 

 

                                 22 2eye eye eyeIOP A R S IOP R R Sπ π π⋅ = ⋅ ⇒ ⋅ = ⋅ ⇒  

2
eyeIOP R

S
⋅

=                                                         (6.7) 

 

πό τις εξισώσεις (6.6), (6.7) καταλήγουμε ότι για εμβαδό ζώνης επιπέδωσης A, η Α

δύναμη FL ισούται με: 

 

1eye
LF I

lens

R
OP A

R
⎛ ⎞

=                                                ⋅ ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Ενώ

 (6.8) 

 για δεδομένη δύναμη FL που ασκεί ο φακός στον κερατοειδή έχουμε: 

 

                                                 1

1

L

eye

lens

FIOP
RA
R

= ⋅
⎛ ⎞

+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.9) 

 

Από την προηγούμενη σχέση, όλες οι ποσότητες είναι γνωστές μετά από μέτρηση 

με το ελαστόμετρο, οπότε και μπορεί να υπολογιστεί η ενδοφθάλμια πίεση. Επιπλέον 

κάνοντας το γράφημα IOP vs Volume καθίσταται δυνατός ο θεωρητικός υπολογισμός 

 συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας. Επίσης με δεδομένη την ενδοφθάλμια του
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πίεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η για τον θεωρητικό υπολογισμό της  σχέση (6.8), 

δύναμης FL. 

Το παραπάνω μοντέλο παρά την απλότητά του μπορεί να δώσει ικανοποιητικά 

όπου θα συγκριθούν τα πειραματικά αποτελέσματα, με αυτά 

ου προκύπτουν από την χρήση του μοντέλου αυτού, υπάρχουν αρκετές παράμετροι 

 

 

 

 

 

 

 

αποτελέσματα για ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών της FL. Ωστόσο όπως θα αναλυθεί  

στο επόμενο κεφάλαιο 

π

που δεν λαμβάνει υπ’ όψη. 
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Κεφάλαιο VII 
7.1 Έλεγχος της καταλληλότητας πηγής φωτός  δεδομένης 

ραδιομετρικής έντασης στο ελαστόμετρο. 

 
την παρούσα εκδοχή του ελαστόμετρου, η πηγή φωτός αποφασίστηκε να 

τοποθετηθεί πίσω από την οπτική κεφαλή και όχι κάτω από αυτήν όπως είχε γίνει 

στη προηγούμενη.71 Επιπλέον θεωρήθηκε ότι αντί για λέιζερ, θα ήταν προτιμότερο 

να ησιμοποιηθεί ένα LED, υπερύθρου με σκοπό την εκπομπή πιο συμμετρικού 

προφίλ έντασης. Ωστόσο πριν την παραγγελία και την τοποθέτηση του LED  θα 

πρέπει να ελεγχθεί η καταλληλότητά του, για την χρήση του στο ελαστόμετρο. Πιο 

συγκεκριμένα  θα πρέπει να ελεγχθεί  βάσει του μήκους κύματος στο οποίο εκπέμπει 

η πηγή, όπως επίσης και βάσει της έντασης του φωτός που φτάνει στον οφθαλμό του 

ασθενούς, αν είναι ασφαλής η χρήση του ή αν η χρησιμοποίησή του θα προκαλέσει, 

βλάβες στα στοιχεία εκείνα του οφθαλμού που απορροφούν την συγκεκριμένη 

ακτινοβολία.  

Σ

ν 

χρ

 
Σχήμα 7.1: Χαρακτηριστικά στοιχεία της οπτικής κεφ λής. 

 

Κατά την διάδοση του φωτός από την πηγή στον φακό του ελαστόμετρου, αφού 

διανύσει απόσταση ίση με 18 χιλιοστά θα διαδοθεί μέσω της διαχωριστής επιφάνειας 

που ορίζεται από τον αέρα και  την οπίσθια επιφάνεια της οπτικής κεφαλής, η οποία 

έχει δείκτη διάθλασης n = 1,5 και μήκος ίσο με 20 χιλιοστά. Στην συνέχεια αφού 

διέλθει από τους δυο διαχωριστές δέσμης διαπερατότητας 50%, θα συνεχίσει την 

διάδοσή του μέσω της διαχωριστικής επιφάνειας που ορίζεται από τον φακό του 

α
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ελαστόμετρου και τον αέρα, οπότε και εν τέλει θα φθάσει στον οφθαλμό. Για να 

βρεθεί η ένταση του φωτός που φτάνει στο μάτι θα πρέπει αρχικά να υπολογιστούν οι 

απώλειες που υφίσταται το φως κατά την διάδοσή του από την οπτική κεφαλή. 

Από την φυσική γνωρίζουμε ότι όταν ένα κύμα φωτός προσπέσει σε διαχωριστική 

επιφάνεια μεταξύ δυο διηλεκτρικών μέσων, μια ποσότητα φωτός θα ανακλαστεί, ενώ 

η εναπομένουσα ποσότητα θα διαδοθεί μέσω της επιφάνειας αυτής. Ο υπολογισμός 

αυτών των ποσοτήτων γίνεται μέσω των συντελεστών ανάκλασης R και διάδοσης T, 

οι οποίοι προκύπτουν από τις εξισώσεις Fresnel.72 Θεωρώντας ότι το φως προσπίπτει 

κάθετα στις διαχωριστικές επιφάνειες προκύπτει: 

 

 
Σχήμα 7.2: Διάδοση του φωτός μέσω διαχωριστικής επιφάνειας δυο διηλεκτρικών 

μέσων. 

 

                                                         
2

2 1

2 1

n nR
n n

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (7.1) 

 

                                                          
( )

1 2
2

2 1

4n nT
n n

=
+

 (7.2) 

 

 

. 

ν 

 

 

Όπως παρατηρούμε οι συντελεστές αυτοί δίνουν ίδια τιμή, τόσο κατά την είσοδο του

φωτός στο μέσο με δείκτη διάθλασης n2 όσο και κατά την έξοδό του από αυτό

Θέτοντας τις τιμές του συγκεκριμένου προβλήματος καταλήγουμε για τις τιμές τω

συντελεστών ότι R = 0,04 και T = 0,96. Οι τιμές που προκύπτουν από τους

συντελεστές αυτούς, αντιστοιχούν στο % του ολικού φωτός το οποίο προσπίπτοντας
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στην διαχωριστική επιφάνεια είτε  θα διαδοθεί είτε  θα ανακλαστεί. Επομένως οι 

ολικές απώλειες του φωτός, τις οποίες υφίσταται κατά την διάδοσή του διαμέσου της 

οπτικής κεφαλής του ελαστόμετρου, ισούται με: 

 

                           (7.3) 

 

Αν θεωρήσουμε τώρα ότι το LED έχει στην γενική περίπτωση ραδιομετρική 

ένταση X mW/sr, τότε για να βρεθεί η ένταση του φωτός που εξέρχεται από τον φακό 

του ελαστόμετρου, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την τιμή αυτή  την στερεά 

γω η 

η στερεά γωνία αντιστοιχεί στον κώνο εικονίζεται στο σχήμα 7.1, οπότε και 

έχουμε: 

                                 

2 2
1 1 2 2 0,96 0,5 0, 2304TotLoss T BS BS T= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

με

νία που προκύπτει από την γεωμετρία του προβλήματος. Στην δική μας περίπτωσ

 που απ

 

( )

2 2

22 2

5 0,05439
18 20

A r
R R

π π ⋅
Ω = = = =

+
(sr) (7.4) 

Επομένως η ένταση του φωτός που εξέρχεται από τον φακό του ελαστόμετρου 

ίναι ίση με: 

 

ε

 

                            
( )2 2

0,05439 0,2304
0,016

0,5

mWX sr mWsrI X
cmcmπ

⋅ ⋅
= = ⋅

⋅
 (7.5) 

 

Το κοντινό υπέρυθρο παρά το γεγονός ότι δεν το βλέπουμε, απορροφάται σε 

κάποιο βαθμό από τον κρυσταλλοειδή φακό και επιπλέον φτάνει στον 

αμφιβληστροειδή σε ποσοστό άνω του 90%. Το γεγονός ότι δεν είναι ορατό από τον 

ανθρώπινο οφθαλμό, έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν ενεργοποιείται το κορικό 

ανα την έκθεση του οφθαλμού σε τέτοιου είδους α

είναι δυνατό, παρατεταμένη έκθεση σε μεγάλης έντασης ακτινοβολία, με μήκος 

κύματος

κλαστικό, κατά κτινοβολία. Έτσι 

 στο κοντινό υπέρυθρο, να προκαλέσει καταρράκτη ή ακόμα και μόνιμη 

βλάβη στον αμφιβληστροειδή. Για την αποφυγή δημιουργίας βλαβών κατά την 

διάρκεια οφθαλμολογικής εξέτασης, έχουν θεσπιστεί κάποια ανώτατα επίπεδα 
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έκθεσης σε ακτινοβολία, βάσει του μήκους κύματός, του χρόνου έκθεσης και της 

έντασης της ακτινοβολίας (η οποία μετράται στο επίπεδο του κερατοειδή).  

 ΙΙ: Μέγιστα επίπεδα επιτρεπόμενης 

 

Πίνακας έκθεσης. 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα για ακτινοβολία  μήκους κύματος 840 nm και έντασης  

1,9 mW/cm2, το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο έκθεσης είναι 10 sec. 

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω κριτήριο, προκύπτει ότι το μέγιστο επίπεδο 

ραδιομετρικής έντασης που πορεί να έχει το LED  του ελαστόμετρου είναι: 

 

                                                     

μ

118,75 mWX =  
sr

(7.6) 

 

Η παραπάνω τιμή η οποία όταν η εκπομπή της πηγής δίνεται σε ραδιομετρική ροή 

ισούται 6,47 mW, αντιστοιχεί στο ‘χειρότερο σενάριο’, κατά το οποίο όλη η 

ακτινοβολία του LED η οποία εξέρχεται από τον φακό του ελαστόμετρου, θα 

προσπέσει στον κερατοειδή και ως εκ τούτου  κρίνεται ως ιδιαίτερα αυστηρή. Σε 

κάθε περίπτωση όμως αποτελεί τουλάχιστον, ενδεικτική τιμή για την μέγιστη 

ραδιομετρική ένταση που μπορεί να έχει η πηγή που χρησιμοποιείται στο οπτικό 

σύστημα του ελαστόμετρου. 
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Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα πρέπει να  αναφερθεί ότι όταν ο φακός 

βρίσκεται σε επαφή με τον κερατοειδή, κατά την διάρκεια της μέτρησης, επειδή 

μεταβάλλει το φυσιολογικό του σχήμα, προκαλείται απώλεια της διαθλαστικής του 

ισχύς με αποτέλεσμα να μην εστιάζεται το φως στον αμφιβληστροειδή. Αντιθέτως 

όταν ο οφθαλμός ευθυγραμμιστεί με τον φακό του ελαστόμετρου και πριν την επαφή, 

το οπτικό σύστημα του οφθαλμού είναι σε θέση να εστιάσει το είδωλο της πηγής του 

οφθαλμού στον αμφιβληστροειδή,  με συνακόλουθο αποτέλεσμα τον 

πολλαπλασιασμό της έντασης ακτινοβολίας που φθάνει σε αυτόν. Επομένως  

συνιστάται μετά την τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενούς στην ειδική υποδοχή της 

σχισμοειδούς λυχνίας να ενεργοποιείται η φωτεινή πηγή, αφού σε τόσο κοντινή 

απόσταση φακού – κερατοειδή το είδωλο της πηγής δεν εστιάζεται σημαντικά στον 

αμφιβληστροειδή.   

 

  
Σχήμα 7.3: Έλεγχος της εστίασης του φωτός στον αμφιβληστροειδή  πριν και κατά 

την επαφή  φακού – κερατοειδή. 

 

7.2

υ ρεύματος τροφοδοσίας, ενώ το προφίλ έντασης που 

εκπ

 

 Υπολογισμός της μέγιστης ροής ακτινοβολίας στο επίπεδο 

των φωτοδιόδων.  

 
Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό, παραγγέλθηκε LED το οποίο εκπέμπει στα 

880 nm. Η ραδιομετρική ροή ακτινοβολίας  ήταν 10,5 mW, η οποία ωστόσο μπορεί 

να μεταβληθεί συναρτήσει το

έμπει είναι συμμετρικό σε σχέση με την γωνιακή απόκλιση από τον κεντρικό 

άξονα. Επιπλέον λόγω του ότι η τάση στα άκρα του LED άρα και το ρεύμα που το 

διαρρέει  επηρεάζεται από την θερμοκρασία, η ραδιομετρική ροή ακτινοβολίας είναι 

συνάρτηση και της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, μειώνεται η ένταση της εκπεμπόμενης  ακτινοβολίας. 
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       ii)  i)

iii)         iv)  
Σχήμα 7.4: i) Ένταση συναρτήσει η μεταβολή της έντασης 

συναρτήσει του ρεύματος τροφοδοσίας του LED,  iii) Ένταση εκπομπής συναρτήσει της 

γωνιακής απόκλισης, iv) Συσχέτιση μεταξύ θερμοκρασίας και τάσης στα άκρα του LED. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, όταν ο φακός του ελαστόμετρου είναι σε 

δή, μειώνεται η ανακλαστικότητα (εξίσωση 7.1), επειδή 

ομοιώνονται οι δείκτες διάθλασης. Οπότε η μέγιστη ροή ακτινοβολίας στο επίπεδο 

των

 λ

 επίπεδο που 

βρίσκονται οι  φωτοδίοδοι είναι: 

 

        3  (7.7) 

 

 του φασματικού εύρους,  ii) 

 

επαφή με τον κερατοει

εξ

 φωτοδιόδων θα φτάσει όταν δεν υπάρχει ακόμα επαφή φακού – κερατοειδή. Στην 

περίπτωση αυτή, το φως κατά την διάδοσή του από την φωτεινή πηγή στις 

φωτοδιόδους, αρχικά θα συναντήσει την διαχωριστική επιφάνεια αέρα – γυαλιού. 

Μετέπειτα αφού διέλθει από τους δυο διαχωριστές δέσμης, ένα ποσό του φωτός θα 

ανακλαστεί πίσω από την διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού – αέρα, οπότε μέσω του 

δεύτερου διαχωριστή δέσμης, θα εξέλθει από την οπτική κεφαλή και θα προσπέσει 

στο επίπεδο των φωτοδιόδων. Επομένως οι συνολικές απώ ειες που υφίσταται το 

φως κατά την διάδοσή του μέσα στην οπτική κεφαλή  μέχρι το

2 3
1 1 2 2 2 0,96 0,5 0,04 4,608 10TotLoss T BS BS R BS T −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
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Το LED  κατά την διάρκεια των πειραμάτων τροφοδοτήθηκε με ρεύμα ίσο με 200 

mA. Επομένως από το σχήμα 7.4.ii βλέπουμε ότι η εκπομπή του αυξήθηκε κατά 

175%. Ωστόσο πριν χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να 

υπολογιστεί η ροή ακτινοβολίας, η οποία διαπερνά την οπτική κεφαλή. Βάσει του 

σχήματος 7.4.iii, παρατηρούμε ότι το 90% περίπου της ροής ακτινοβολίας θα 

εκπεμφθεί σε γωνία ίση με 450 εκατέρωθεν του άξονα διάδοσης.  

 
Σχήμα 7.5: Υπολογισμός του ποσοστού της ροής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο 

ελαστόμετρο. 

 

Βάσει της γεωμετρίας του συστήματος, η γωνία που εκμεταλλευόμαστε είναι ίση με: 

 

                                  1 05tan tan 0, 277 15,52
18

mm
mm

θ θ −= ⇒ = =  

 

Αντίστοιχα η γωνία στην οποία εκπέμπει το LED το 90% της ολικής ροής 

ακτινοβολίας είναι ίση με 450. Οπότε για την εύρεση της ακτίνας του κύκλου πάνω 

στο οποίο αυτή προβάλλεται,  στο επίπεδο του πίσω μέρους της οπτικής κεφαλής 

κάν τους παρακάτω υπολογισμούς: 

 

                                             

ν 

ουμε 

'tan 45 ' 18
18

o r r m
mm

= ⇒ =  m
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Ο λόγος της ροής ακτινοβολίας η οποία εισέρχεται στην οπτική κεφαλή του 

ελαστόμετρου, προς την ολική ροή η οποία εκπέμπεται από το LED, αντιστοιχεί στον 

λόγο των εμβαδών των κύκλων οι οποίοι σχηματίζονται στο επίπεδο της οπίσθιας 

επιφάνειας της οπτικής κεφαλής. Οπότε έχουμε: 

 

                                            
25 0,077elastometerAQ π ⋅    218totA π

= =
⋅

(7.8) 

 

Επομένως η μέγιστη ροή ακτινοβολίας που ανιχνεύεται από τις φωτοδιόδους είναι 

ίση με: 

 

                        310,5 1,75 0,9 0,077 4,608 10 5,86mW Wμ−Φ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (7.9) 

 

Τέλος αν θεωρήσουμε ότι το είδωλο της πηγής που προβάλλεται πάνω στο επίπεδο 

των φωτοδιόδων είναι συμμετρικά εστιασμένο, τότε σε κάθε φωτοδίοδο η μέγιστη 

ποσότητα φωτός που μπορεί να φτάσει από το LED είναι ίσο με 1,465 μW. 

 

7.3 Ευθυγράμμιση του LED και της οπτικής κεφαλής. 
 

Μετά την τοποθέτηση του LED  υποδοχή στην οποία στηρίζεται, 

ελέγχθηκε η ευθυγράμμισή του  σε σχέση με τον κεντρικό άξονα της οπτικής 

να συμπίπτει με τον κεντρικό άξονα της κεφαλής του ελαστόμετρου.  

 

στη ειδική

κεφαλής. Η υποδοχή αυτή είναι τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε το κέντρο της, 

 
Σχήμα 7.6: Το LED μετά την τοποθέτησή του στην ειδική υποδοχή. 
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Από την επεξεργασία της παραπάνω φωτογραφίας μέσω του Corel Draw, προκύπτει 

ότι είναι συμμετρικά τοποθετημένο  καθέτως, ενώ οριζοντίως αποκλίνει κατά 100 

μικρόμετρα προς τα δεξιά. Η απόκλιση αυτή κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου ότι 

δεν υπήρχαν τα περιθώρια στην υποδοχή του LED, που να επιτρέπουν περαιτέρω 

ιόρθωσή της. Επιπλέον λόγο της συμμετρικότητας της κατανομής έντασης, η 

 να επηρεάσει σημαντικά   την κατανομή

έντασης του ειδώλου που θα φτάσει στις τέσσερεις φωτοδιόδους. 

Η επίτευξη συμμετρικής κατανομής στο επίπεδο των φωτοδιόδων, εξαρτάται 

ημένες ακριβώς κάτω από το άνοιγμα του pinhole (βλέπε σχήμα 6.3), τυχόν 

ετατόπιση της οπτικής κεφαλής, θα επιφέρει την μετατόπιση του ειδώλου στο 

τοδιόδων, γεγονός που θα προκαλέσει την ασύμμετρ

πότε και θα πρέπει να ελεγχθεί ποια είναι η κατάλληλη θέση στην οποία θα πρέπει 

 από την 

θροιση των αποκρίσεων των τεσσάρων φωτοδιόδων όσο και τα διαφορικά σήματά 

. Η καταλληλότητα της θέσης είναι εμφανές ότι ορίζεται στο σημείο εκείνο όπου 

ποιούνται τα 

ιαφορικά σήματα.  

ικά σε κάθε 

τεταρτημόριο του φακού οφθαλμική γέλη, οπότε στο τεταρτημόριο αυτό μειωνόταν η 

ανάκλαση του φωτός άρα και η απόκριση της φωτοδιόδου που αντιστοιχούσε σε 

αυτό.  Επιπλέον μέσω του χρωματικού κώδικα του Labview, η απόκριση της κάθε 

φωτοδιόδου παριστάνεται με διαφορετικό χρώμα. Οπότε από την αντιστοιχία που 

προκύπτει οδηγούμαστε στις παρακάτω εικόνες, θεωρώντας ότι οι φωτοδίοδοι 

βρίσκονται ακριβώς κάτω από την οπτική διάταξη και όχι πλαγίως της:   

 

δ

παραπάνω απόκλιση, δεν αναμένεται  της 

κυρίως από την  θέση της οπτικής κεφαλής. Επειδή οι φωτοδίοδοι είναι 

τοποθετ

μ

επίπεδο των φω η απόκρισή τους. 

Ο

να σταθεροποιηθεί (μέσω της βίδας που βρίσκεται πλαγίως), η οπτική κεφαλή του 

ελαστόμετρου. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω ελέγχου, μέσω του ειδικού 

προγράμματος Labview, συγκρινόταν τόσο το ολικό σήμα που προέκυπτε

ά

τους

μεγιστοποιείται το άθροισμα των αποκρίσεων, ενώ παράλληλα ελαχιστο

δ

Αν χωρίσουμε τον φακό του ελαστόμετρου σε τέσσερα τεταρτημόρια, τότε βάσει 

της διάδοσης των ακτίνων, η ανάκλαση του φωτός από το κάθε  τεταρτημόριο θα το 

οδηγήσει σε συγκεκριμένη περιοχή πάνω στο επίπεδο των φωτοδιόδων. Για την 

εύρεση της αντιστοιχίας αυτής, αρχικά ενσταλάχθηκε διαδοχ
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Σχήμα 7.7: Διαίρεση του φακού σε τεταρτημόρια και η αντιστοιχία τους με τις 

αποκρίσεις των τεσσάρων φωτοδιόδων  βάσει του χρωματικού κώδικα του Labview. 

 

Μετά από πολλές διαδοχικές μετατοπίσεις, στην βέλτιστη θέση της οπτικής κεφαλής 

όπου εν τέλει σταθεροποιήθηκε μέσω της βίδας, η  διαφορική απόκριση μεταξύ της 

1ης και της 2ης φωτοδιόδου ήταν σχεδόν μηδέν. Ωστόσο η απόκριση της 4ης 

φωτοδιόδου ήταν αρκετά μεγαλύτερη της 3ης. Στην συνέχεια δοκιμάστηκε η λύση της 

ανύψωσης της οπτικής κεφαλής χωρίς όμως αποτέλεσμα, οπότε και παρέμεινε στην 

προηγούμενη θέση. 

  

 

 

τ

 

ο εμβαδού

 οι 

αποκρίσεις των φωτοδιόδων. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της βαθμονόμησης, όπως επίσης και θα περιγραφεί 

η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. Τέλος αφού παρατεθούν τα 

αποτελέσματα θα αναλυθεί το φυσικό περιεχόμενο που προκύπτει από αυτά.  

7.4 Βαθμονόμηση των αποκρίσεων των φωτοδιόδων 

συναρ ήσει του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης. 

 
 Έπειτα και από την τοποθέτηση της οπτικής κεφαλής του ελαστόμετρου, η 

οπτική διάταξη από την οποία αποτελείται είναι έτοιμη για να λειτουργήσει. Ωστόσο 

για να επιτελέσει τον ρόλο της, που είναι  προσδιορισμός του  της ζώνης 

επιπέδωσης μεταξύ φακού – κερατοειδούς, θα πρέπει να βαθμονομηθούν
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Για την διενέργεια της βαθμονόμησης χρησιμοποιήθηκαν εξορυγμένα κουνελήσια 

μάτια, στα οποία είχε προηγηθεί διαχωρισμός του σκληρού και του κερατοειδούς με 

μηχανικό τρόπο από τον υπόλοιπο οφθαλμό. Στην ουσία  το μέρος  εκείνο του 

οφθαλμού που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το εμπρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς ο 

οποίος περιμετρικά του συνδεόταν με ένα μικρό τμήμα σκληρού.  

 

i)            ii)  
Σχήμα 7.8: i) Φωτογραφία του επεξεργασμένου οφθαλμικού τμήματος, ii) του 

τεχνητού προσθίου θαλάμου. 

 

Τα επεξεργασμένα αυτά τμήματα του οφθαλμού, στην συνέχεια τοποθετούταν 

μέσα στο τεχνητό πρόσθιο θάλαμο. Ο θάλαμος αυτός απαρτίζεται ουσιαστικά από  

α πλαστικό  κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος εσωτερικά είναι κενός. Ο οφθαλμός 

ποθετούταν στο εμπρόσθιο τμήμα του, οπότε και σταθεροποιούταν μέσω των 

ιδών, ενώ το οπίσθιο τμήμα του καλύπτεται από μια διαφανή υδατοστεγή μεμβράνη. 

χε  τ

όπως θα περιγραφεί 

του οφθαλμού στον 

ρόσθιο θάλαμο. 

ο

έν

το

β

Στο μέσο του σωλήνα υπάρ ι μια ειδική υποδοχή μέσω ης οποίας είναι εφικτή η 

εισαγωγή υγρού. Με την χρησιμοποίηση αυτής της κατασκευής 

παρακάτω καθίσταται εφικτή η  προσομοίωση της συμπεριφοράς 

π

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα αποτελείται από το ελαστόμετρο, τον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο και μια 

κάμερα. Η κάμερα και ο τεχνητός πρόσθιος θάλαμος ήταν τοποθετημένες σε ειδικές 

υποδοχές, μέσω των οποίων βρισκόταν μόνιμα ευθυγραμμισμένες με το κέντρο του 

φακού του ελαστόμετρου. Επιπλέον το ελαστόμετρο κατά την διάρκεια της 

βαθμονόμησης, ήταν προσαρτημένο πάνω στην δοσιμετρική αντλία του επεμβατικού 

ελαστόμετρου, οπότε και μέσω του ειδικού προγράμματος από το ποίο χειριζόταν, 

μπορούσε να ελεγχθεί η οριζόντια μετατόπιση της οπτικής διάταξης.  
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Σχήμα 7.9:Άποψ αματικής διάταξης. 

Έτσι κατά την διάρκει τόμετρο μετατοπιζόταν με 

δεδομένο βήμα, προς την κατεύθυνση που βρισκόταν ο τεχνητός πρόσθιος θάλαμος, 

οπό

η της πειρ

 

α των μετρήσεων το ελασ

τε και καταγραφόταν οι αποκρίσεις των τεσσάρων φωτοδιόδων. Επίσης, μέσω της 

κάμερας που είχε τοποθετηθεί πίσω από τον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο,  λαμβανόταν 

εικόνες του κερατοειδούς. Ωστόσο λόγω του ότι  ο κερατοειδής, αποτελεί ένα 

διαφανές μέσο του οφθαλμού, καθίσταται εφικτή η παρατήρηση της ζώνης 

επιπέδωσης μεταξύ του φακού και του κερατοειδούς, μέσω των εικόνων που 

πάρθηκαν, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.  

 

 
Σχήμα 7.10: Η ζώνη επιπέδωσης, όπως φαίνεται μέσω της κάμερας από

του τεχνητού προσθίου θαλάμου. 

 το πίσω μέρος 
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Από τις εικόνες αυτές, οι οποίες προβαλλόταν στην οθόνη του υπολογιστή με τον 

οποίο ήταν συνδεδεμένη η κάμερα, αρχικά μετρούταν η ακτίνα του τεχνητού 

προσθίου θαλάμου, τόσο στον οριζόντιο άξονα, όσο και στον κατακόρυφο. Από την 

συσχέτιση που προέκυπτε με τις πραγματικές διαστάσεις του, οι οποίες αποτελούν 

γνωστό μέγεθος, μπορούσε να υπολογιστεί η πραγματική ακτίνα της ζώνης 

επιπέδωσης, βάσει της ακτίνας που προέκυπτε από την φωτογραφία. Επίσης, επειδή 

ενίοτε η ζώνη επιπέδωσης εμφανιζόταν να έχει ελλειπτικό σχήμα, συνήθως λόγω 

σφάλματος μέτρησης ή έκκεντρης επαφής του φακού με τον κερατοειδή, 

υπολογιζόταν ο μέσος όρος των ακτίνων και από εκεί το εμβαδό του κύκλου που 

περιγράφεται από την ακτίνα αυτή. 

Το ελαστόμετρο λοιπόν μετατοπιζόταν από την αρχική του θέση, στην οποία δεν 

ήταν σε επαφή με τον κερατοειδή, με σταθερό βήμα, μέχρι να παρατηρηθεί η μέγιστη 

ζώνη επιπέδωσης. Οπότε  ’ ενός οι 

αποκρίσεις των φωτοδιόδων και αφ’ εταίρου, υπολογιζόταν το εμβαδό της ζώνης 

επιπ

 σε κάθε μετατόπιση του φακού, καταγραφόταν αφ

έδωσης. Οι μετρήσεις που πάρθηκαν, προέκυψαν από την χρησιμοποίηση πέντε 

ματιών.  
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Διαγράμματα 7.1: Οι αποκρίσεις των φωτοδιόδων συναρτήσει του εμβαδού της ζώνης 

επιπέδωσης. 
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα, οι αποκρίσεις των φωτοδιόδων 

συνδέονται γραμμικά με το εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης και μάλιστα όπως 

αναμενόταν καθώς αυξάνεται η περιοχή επιπέδωσης, μειώνεται το σήμα αφού 

μειώνεται η ανακλαστικότητα στην διαχωριστική επιφάνεια που ορίζεται από τον 

κερατοειδή και τον φακό του ελαστόμετρου. Επομένως η μαθηματική σχέση που 

διέπει τις δυο ποσότητες είναι: 

 

                                                   i i iV a b Area= − ⋅  (7.10) 

 

Από την παρατήρηση των διαγραμμάτων είναι εμφανές ότι τόσο η κλίση της 

ευθείας, όσο  και ο συντελεστής α, δεν είναι όμοιοι μεταξύ των εξισώσεων που 

προέκυψαν για το κάθε μάτι στην ίδια φωτοδίοδο. Για να εξηγηθεί αυτή η απόκλιση, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τροφοδοσία του LED γινόταν μέσω μπαταρίας. Οπότε 

σε κάθε μέτρηση που  ανοιγόταν ο διακόπτης τροφοδοσίας,  η τάση τροφοδοσίας 

διαφοροποιόταν, με αποτέλεσμα να  διαφοροποιείται με την σειρά της και η 

ραδιομετρική ροή ακτινοβολίας που εκπεμπόταν. Ωστόσο η τιμή του συντελεστή α, 

αντιστοιχεί στην απόκρισης της φωτοδιόδου πριν την επαφή φακού – κερατοειδή. 

Επομένως είναι λογικό  για μεγαλύτερη εκπομπή ακτινοβολίας, να είναι μεγαλύτερη 

και η απόκριση της φωτοδιόδου, οπότε και η προκύπτουσα τιμή του συντελεστή να 

είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με τις υπόλοιπες μετρήσεις που η εκπομπή ακτινοβολίας 

ήταν μικρότερη. Επιπλέον και η κλίση των ευθειών επηρεάζεται από την 

εναπομένουσα ισχύ της μπαταρίας, αφού όσο πιο μεγάλη είναι τάση τροφοδοσίας , 

τόσο πιο μεγάλη θα είναι η απόκριση των φωτοδιόδων για κάθε τιμή της ζώνης 

επιπέδωσης. 

Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι για την μέγιστη τιμή του 

εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης, οι αποκρίσεις των φωτοδιόδων δεν μηδενίζονται. 

Αυτό σχετίζεται κατ’ αρχήν  με την πολύ μικρή μεν αλλά υπαρκτή δε ποσότητα του 

φωτός η οποία ανακλάται μέσω της διαχωριστικής επιφάνειας φακού – κερατοειδούς. 

Η ανακλαστικότητα στην περίπτωση αυτή όπως προκύπτει από την εξίσωση (7.1) 

είναι 3,6*10-3.  Επίσης αν και το διάφραγμα είναι ομοεστιακό με την πηγή, επειδή το 

άνοιγμά του είναι λίγο μεγαλύτερο απ’ όσο θα έπρεπε, περνάνε προς τις φωτοδιόδους 

α  νακλώμενες ακτίνες που προέρχονται από άλλα μέρη άλλα μέρη της οπτικής
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κεφ

παφή φακού κερατοειδούς για κάθε φωτοδίοδο. Από 

την νάλυση αυτή προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα: 

αλής. Τέλος αν το διάφραγμα δεν αντιστοιχεί στο κέντρο του ειδώλου, τότε 

έχουμε διαφορετική απόκριση στην κάθε φωτοδίοδο.   

Αφού λοιπόν οι αποκρίσεις των φωτοδιόδων άρα και οι ευθείες που 

υπολογίστηκαν είναι ευθέως ανάλογες με την ένταση του φωτός που εκπέμπει το 

LED, διαιρέθηκαν οι τιμές των αποκρίσεων με την μέγιστη τιμή του σήματος (ILED), 

το οποίο μετρούταν πριν την ε

 α

 

 

 
Διαγράμματα 7.2: Σχετικές εντάσεις των φωτοδιόδων συναρτήσει του εμβαδού της 

ζώνης επιπέδωσης. 

 

Οι εξισώσεις που υπολογίστηκαν αναφέρονται στην σχετική απόκριση της κάθε 

φωτοδιόδου, με τον δείκτη SNR (signal to noise ratio) να εκφράζει τον λόγο της 

μέγιστης απόκρισης της εκάστοτε φωτοδιόδου προς την τυπική απόκλιση των 

μετρήσεων, οπότε και έχουν την μορφή: 
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i

i
i i

LED

V a b Area
I

= − ⋅  (7.11) 

 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε φωτοδίοδο προκύπτει: 

 

                                               Re

0,96807 0,01192
0,99758 0,0114

White

d

V Area
V Area 4

0,97217 0,01161
0,99392 0,01257

= − ⋅
= − ⋅

Green

Blue

V Area
V Area

= − ⋅
= − ⋅

 (7.12) 

 

Στις εξισώσεις αυτές η μεταβλητή μέσω της οποίας υπολογίζεται η σχετική απόκριση 

είναι το εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης, το οποίο είναι ανάλογο του  εμβαδού του 

κύκλου του εσωτερικού δακτυλίου, που ορίζει την επιφάνεια μέσα στην οποία δεν 

προσπίπτουν ανακλώμενες ακτίνες στο επίπεδο των φωτοδιόδων. Άρα αφού υπάρχει 

άμεση συσχέτιση μεταξύ της ζώνης επιπέδωσης και της ποσότητας του φωτός που 

φτάνει στις φωτοδιόδους (όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα) και 

δεδομένου ότι οι σχέσεις (7.12) δίνουν την σχετική απόκριση των φωτοδιόδων, ο

πολλαπλασιασμός τους με την μέγιστη ένταση του φωτός που φτάνει σε κάθε μια από 

αυτές  θα οδηγήσει στις σχέσεις από τις οποίες προκύπτει το φως που φτάνει σε κάθε 

φωτοδίοδο, συναρτήσει του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης. 

 

 
Σχήμα 7.11: Αναπαράσταση της κατανομής του φωτός που φτάνει στο επίπεδο των 

ορετικές ζώνες επαφφωτοδιόδων για δυο διαφ ής φακού – κερατοειδή. 

 

Ωστόσο το ζητούμενο από την παρούσα βαθμονόμηση, είναι ο υπολογισμός του 

εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης, συναρτήσει της απόκρισης των φωτοδιόδων. Για τον 

λόγο αυτό γράφουμε τις παραπάνω εξισώσεις, διαιρώντας τις εκάστοτε αποκρίσεις με 
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την γράφεται πριν την ε

εξής: 

 

 μέγιστη απόκρισης Ii που κατα παφή φακού – κερατοειδή, ως 
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Επομένως ο τελικός υπολογισμός του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης γίνεται μέσω 

της παρακάτω σχέσης, οπότε και καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του όγκου 

παρεκτόπισης μέσω της εξίσωσης (6.2). 
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A A A AA + + +

=  (7.14) 

 

 

7.5 Βαθμονόμηση του αισθητήρα δύναμης. 

 
Όπως έχει αναφερθεί, ο αισθητήρας της δύναμης αποτελεί μια αυτόνομη 

ηλεκτρονική διάταξη, η οποία μετατρέπει την δύναμη που της ασκείται σε ηλεκτρικό 

σήμα. Αφού λοιπόν το ελαστόμετρο αναρτηθεί πάνω στον αισθητήρα, κατά την

διά ν 

δύναμη  ο 

αισθητήρας αποκρίνεται με την μορφή ηλεκτρικού σήματος, θα πρέπει να βρεθεί η 

σχέ

οι αποκρίσεις του, μέσω ενός παλμογράφου. Οι μετρήσεις αυτές φαίνονται στο 

 

ρκεια της μέτρησης, η δύναμη που ασκείται στον αισθητήρα αντιστοιχεί στη

που απαιτείται για να επιτευχθεί η εκάστοτε παρεκτόπιση. Ωστόσο επειδή

ση που διέπει την ένταση του σήματος, συναρτήσει της δύναμης που ασκήθηκε.  

Για τον λόγο αυτό, εφαρμόστηκαν μέσω νήματος στον αισθητήρα, δυνάμεις που 

προκλήθηκαν από  το βάρος  αντικειμένων γνωστής μάζας, οπότε και καταγράφηκαν 
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παρακάτω διάγραμμα, οπότε και υπολογίστηκε η σχέση που προέκυψε από την 

βαθμονόμηση αυτή. 

 
Διάγραμμα 7.3: Βαθμονόμηση της δύναμης συναρτήσει της απόκρισης του αισθητήρα. 

 

ητήρα, όπως παρατηρούμε είνα

δύναμης που του ασκήθηκε. Επομένως μέσω της σχέσης: 

 

Η απόκριση του αισθ ι γραμμική συνάρτηση της 

                                       0,81357 0,02024Force load= − + ⋅  (7.14) 

α κάθε ηλεκτρικό σήμα που καταγράφεται από τον αισθητήρα (load), μπορεί να 

υπο

 

μέτ

 

γι

λογιστεί η δύναμη που προκάλεσε την δεδομένη απόκριση. 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί, ότι όπως προκύπτει από την παραπάνω σχέση, 

στην περίπτωση που δεν ασκείται κάποια δύναμη στον αισθητήρα η απόκρισή του 

δεν μηδενίζεται. Αυτό έχει να κάνει αφ’ ενός με το γεγονός ότι όλα τα ηλεκτρικά 

σήματα επηρεάζονται από τυχόν θορύβους που υπεισέρχονται, είτε κατά την 

μετατροπή του μετρούμενου μεγέθους σε ηλεκτρικό σήμα, είτε κατά την ενίσχυσή 

τους. Αφ’ εταίρου επειδή η συγκεκριμένη συσκευή έχει πολύ υψηλή ευαισθησία

ρησης, ακόμα και οι  μικροδονήσεις ή η τυχόν οριακά επικλινής τοποθέτησή της, 

είναι σε θέση να επηρεάσουν το μετρούμενο σήμα. 
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7.6 Υπολογισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 
Από τις δυο προηγούμενες βαθμονομήσεις, για κάθε παρεκτόπιση που θα 

προκαλέσει ο φακός στον κερατοειδή, μέσω των αποκρίσεων των φωτοδιόδων μπορεί 

να μετρηθεί το εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης μεταξύ φακού - κερατοειδή, οπότε και 

στην συνέχεια να υπολογιστεί ο όγκος παρεκτόπισης, ενώ Επιπλέον μέσω του 

αισθητήρα καταγράφεται η δύναμη που ασκήθηκε στον οφθαλμό. Το μόνο που 

απομένει για να υπολογιστεί ο συντελεστής οφθαλμικής ακαμψίας, είναι να 

προσδιοριστεί η σχέση εκείνη, μέσω της οποίας θα υπολογίζεται η ενδοφθάλμια 

πίεση. Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί η πειραματική διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε, ο τρόπος λήψης των μετρήσεων, όπως επίσης και  η μαθηματική 

διαδικασία μέσω της οποίας προέκυψε η τελική εξίσωση υπολογισμού της 

ενδοφθάλμιας πίεσης. 

Τα κύρια στοιχεία από τα οποία απαρτιζόταν η πειραματική διάταξη, ήταν ο 

τεχνητός πρόσθιος θάλαμος και το ελαστόμετρο. Οι αποκρίσεις των εσσάρων 

φ  

προγράμματος Labview εμφανιζόταν στην οθόνη του υπολογιστή, ενώ το σήμα από 

τον

 προσαρτημένο πάνω στην 

δοσιμετρική αντλία του επεμβατικού ελαστόμετρου, οπότε και μέσω αυτής η 

μετ ένο βήμα. 

τ

ωτοδιόδων συνδεόταν σε μια ηλεκτρονική κάρτα και στην συνέχεια μέσω του

 

 αισθητήρα δύναμης καταγραφόταν μέσω του παλμογράφου. Επίσης όπως και 

στην βαθμονόμηση των φωτοδιόδων, το ελαστόμετρο ήταν

ατόπιση γινόταν με δεδομ

 

 
Σχήμα 7.12: Η  πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 
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Μετά την διαδικασία που αναπτύχθηκε στην ενότητα 7.4, δηλαδή τον μηχανικό 

αχωρισμό του σκληρού και του κερατοειδούς από τον υπόλοιπο οφθαλμό και την 

 του στον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο, μέσω της βαλβίδας του συνδεόταν με 

μια

δι

τοποθέτησή

 φιάλη φυσιολογικού ορού , η οποία στηριζόταν πάνω σε μια βάση το ύψος της 

οποίας μπορούσε να αυξομειωθεί. Επιπλέον με την βοήθεια ενός  μέτρου που ήταν 

αναρτημένο δίπλα στην φιάλη, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μετρηθεί η διαφορά 

μεταξύ της στάθμης του ορού και του επιπέδου του τεχνητού προσθίου θαλάμου, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 
Σχήμα 7.13: Διαδικασία υπολογισμού του ύψους της στήλης ύδατος. 

 

Έτσι από την διαφορά που μετρούταν, προσδιοριζόταν η πίεση μέσα στον τεχνητό 

πρόσθιο θάλαμο σε εκατοστά της στήλης ύδατος. Οπότε μέσω της παρακάτω σχέσης 

υπολογιζόταν η πίεση, σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου: 

 

                                                   ( )28 0,7355IOP x= − ⋅  (7.15) 

 

Εάν η πίεση μέσα στον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο, είναι μικρότερη από την πίεση 

που ασκεί η  στήλη του ορού, τότε εισρέει ορός μέχρι να εξισωθούν οι πιέσεις, οπότε 

και ο αέρας εξέρχεται μέσω της άλλης βαλβίδας του θαλάμου. Αντίστοιχα όταν η 

πίεση είναι μ ρχεται αέρας εγαλύτερη, τότε εξέρχεται ο ορός από τον θάλαμο και εισέ
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από

, 19,85, 27,21 34,57, 41,92 και 49,28 mm Hg. 

Για κάθε μια από τις πιέσεις αυτές, μέσω της δοσιμετρικής αντλίας μετατοπιζόταν το 

ελαστόμετρο προς την κατεύθυνση του θαλάμου με σταθερό βήμα, μέχρι να λάβουμε 

από τις αποκρίσεις των φωτοδιόδων το ελάχιστο δυνατό σήμα, γεγονός που θα 

σηματοδοτούσε ότι ο φακός έχει προκαλέσει την μέγιστη δυνατή παρεκτόπιση. Οπότε 

αφ’ ενός καταγραφόταν τόσο το  εμβαδόν της ζώνης επιπέδωσης μέσω των 

φωτοδιόδων, όσο και η δύναμη που ασκήθηκε στον κερατοειδή από τον φακό. Έτσι 

το κάθε σύνολο αυτών των μετρήσεων αντιστοιχούσε σε σταθερή πίεση.  

Οι μετρήσεις  αυτές πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε 7 οφθαλμούς. Ωστόσο 

επειδή ο 2ος και 4ος εμφάνισαν διαρροές κατά την διάρκεια των μετρήσεων, κρίθηκε 

σκόπιμο να αποκλειστούν από την ανάλυση που ακολούθησε. Αυτή η απόφαση 

πάρθηκε διότι, αφού ο θάλαμος δεν ήταν υδατοστεγής κατά την πειραματική 

διαδικασία, η πίεση μεταβαλλόταν, οπότε και αυτομάτως δεν πληρούσε  το βασικό 

κριτήριο για το οποίο στήθηκε η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη, που ήταν η 

λήψη μετρήσεων του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης και της δύναμης που 

απαιτήθη

Από την γραφική απεικόνιση των πειραματικών μετρήσεων για κάθε οφθαλμό, σε 

ρμογή πολυωνύμου στις 

ετρήσεις που πάρθηκαν από το κάθε μάτι ξεχωριστά. Για λόγους οικονομίας χώρου, 

ο οι δυο από τις πέν

υνθήκες πίεσης 19,85 και 41,92 mm Hg.   

 την δευτερεύουσα βαλβίδα. Όταν λοιπόν η πίεση μέσα στον τεχνητό πρόσθιο 

θάλαμο σταθεροποιούταν στην επιθυμητή τιμή, τότε κλείναμε και τις δυο βαλβίδες, 

με αποτέλεσμα η πίεση να διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από τις δυνάμεις 

παραμόρφωσης που ασκούταν από τον φακό του ελαστόμετρου.  

Κατά την διάρκεια λήψης μετρήσεων, αφού ευθυγραμμιζόταν θάλαμος με τον 

φακό του ελαστόμετρου, τοποθετούταν η φιάλη του φυσιολογικού ορού σε δεδομένο 

ύψος οπότε και σταθεροποιούταν η πίεση σε συγκεκριμένη τιμή. Οι τιμές της πίεσης 

που επιλέχθηκαν ήταν διαδοχικά 12,5

κε σε συνθήκες σταθερής πίεσης.   

δεδομένη πίεση, προέκυψε ότι η μαθηματική εξίσωση που περιγράφει καλύτερα την 

σχέση μεταξύ του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης – δύναμης  είναι το πολυώνυμο 

δευτέρου βαθμού.  Οπότε και για κάθε πίεση, έγινε προσα

μ

θα παρατεθούν ενδεικτικά μόν τε γραφικές παραστάσεις, για 

σ
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 7.4: Γραφική απεικόνιση των μετρήσεων για κάθε μάτι ξεχωριστά σε δυο 

διαφορετικές συνθήκες πίεσης. 

 

Είναι εμφανές ότι στα παραπάνω διώνυμα, αναμενόταν το offset να είναι μηδέν, 

δηλαδή να προκύπτει το αυτονόητο, ότι για μηδενική επαφή φακού – κερατοειδή η 

δύναμη που ασκείται είναι επίσης μηδέν. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, η απόκλιση αυτή απο

Διαγράμματα

τελεί προϊόν θορύβου, ο οποίος επηρέαζε 

τις αποκρίσεις του αισθητήρα δύναμης. Επομένως από τα διώνυμα που 

υπολογίστηκαν για κάθε μάτι, αφαιρέθηκε το offset που αντιστοιχούσε σε κάθε ένα 
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από αυτά, οπότε και στην συνέχεια παραστάθηκαν γραφικά όλες οι μετρήσεις για την 

δεδομένη πίεση. 

 

 

 
Διαγράμματα 7.5  Προσαρμογ  διώνυμων στον σύνολο των μετρήσεων που 

αντιστοιχούν στην κάθε πίεση. 
: ή   
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 Επομένως βάσει και των παραπάνω διαγραμμάτων, το διώνυμο που προκύπτει 

για κάθε πίεση, χωρίς το offset είναι: 

Πίνακας II: Τα διώνυμα που αντιστοιχούν στην κάθε πίεση. 

Πίεση σε mm Hg Διώνυμο 

12,5 4 20,13517 7,89515 10F Area Area−= ⋅ + ⋅ ⋅  

19,85 20,08152 0,00635F Area Area= − ⋅ + ⋅  

27,21 20,19268 0,00401F Area Area= ⋅ + ⋅  

34,57 20, 22695 0,00461F Area Area= ⋅ + ⋅  

41,92 20,34561 0,00577F Area Area= ⋅ + ⋅  

49,28 20,43415 0,00572F Area Area= ⋅ + ⋅  

 

Στην γενική μορφή τους, οι σχέσεις αυτές περιγράφονται από την συμβολική 

εξίσωση: 

 

                                             2
i i iF B Area C Area= ⋅ + ⋅  (7.16) 

 

Όπως προκύπτει από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, η μόνη πειραματική 

παράμετρος που διαφοροποιούταν για κάθε ένα από τα παραπάνω διαγράμματα, ήταν 

η πίεση μέσα στον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο. Επιπλέον για να επαληθεύεται 

διαστατικά η εξίσωση (7.16), ο συντελεστής Bi πρέπει να έχει μονάδες πίεσης, ενώ ο 

συντελεστής Ci, πρέπει να έχει μονάδες πίεσης/επιφάνεια. Από τις δυο προηγούμενες 

παρατηρήσεις οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, ότι  οι συντελεστές Βi και Ci είναι 

υποχρεωτικά συνάρτηση της πίεσης. Για την εξεύρεση της βέλτιστης σχέσης, μέσω 

της οποίας εξαρτώνται οι παραπάνω συντελεστές από την συγκεκριμένη παράμετρο, 

παραστάθηκαν γραφικά οι τιμές των συντελεστών αυτών συναρτήσει της πίεσης. Από 

την παρατήρηση του παρακάτω διαγράμματος, προκύπτει ότι η τιμή των 

συντελεστών αυτών εξαρτάται γραμμικά, από την πίεση που επικρατούσε μέσα στον 

θάλαμο, οπότε και προσαρμόστηκαν ευθείες, οι εξισώσεις των οποίων ήταν: 

 

                                                5

0,12838 0,01092
0,00172 9,11514 10

B P
C P−

= − + ⋅

= + ⋅ ⋅
 (7.17) 
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Διάγραμμα εστών συναρτήσει της 

 τεχνητό πρόσθιο θάλαμο

 

 

                                                   

 7.6: Οι τιμές των συντελ πίεσης που επικρατούσε μέσα 

στον . 

Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί για άλλη μια φορά, ότι η χρησιμότητα του 

τεχνητού προσθίου θαλάμου έγκειται στην προσομοίωση των συνθηκών που 

επικρατούν στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού, κατά την παρεκτόπιση του 

κερατοειδούς από δυνάμεις οι οποίες τείνουν να τον παραμορφώσουν. Επιπροσθέτως, 

αφού στην ενότητα αυτή αναζητούμε μια εμπειρική σχέση, μέσω της οποίας να 

υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση κατά την διάρκεια μέτρησης με το ελαστόμετρο 

και δεδομένου ότι οι συνθήκες αυτές προσομοιώθηκαν πειραματικά μέσω του 

τεχνητού προσθίου θαλάμου, στις παραπάνω σχέσεις η μεταβλητή που ως τώρα 

αναφερόταν γενικά ως πίεση, αντιστοιχεί στην ενδοφθάλμια πίεση. Έτσι 

αντικαθιστώντας στην γενική μορφή της εξίσωσης (7.16), του συντελεστές Β και C, 

ως: 

 

1 1

2 2

B a IO
C a IOP

Pλ
λ

= + ⋅
= + ⋅

 (7.18) 

 

αι λύνοντας την συγκεκριμένη σχέση ως προς την ενδοφθάλμια πίεση προκύπτει: κ
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2

1 2
2

1 2

F a Area a AreaIOP
Area Areaλ λ

− ⋅ − ⋅
=

⋅ + ⋅
                                              (7.19) 

 

Τέλος με την εφαρμογή των πειραματικών τιμών των συντελεστών, καταλήγουμε 

στην παρακάτω σχέση, μέσω της οποίας οδηγούμαστε στον υπολογισμό της 

ενδοφθάλμιας πίεσης: 

 

                                     
3 2

5 2

0,12838 1,72 10
0,1092 9,1151 10

F Area AreaIOP
Area Area

−

−

+ ⋅ − ⋅ ⋅
=

⋅ + ⋅ ⋅
 (7.20) 

 

Στα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σχέση 

που υπολογίστηκε, προέκυψε από την ανάλυση πειραματικών δεδομένων χωρίς να 

χρησιμοποιηθούν θεωρητικά στοιχεία, που πιθανόν να προέρχονταν από κάποια 

προηγούμενη μοντελοποίηση. Ο στόχος, ο οποίος και επιτεύχθηκε ήταν  

μεταβλητών (μέσω του ελα ση (7.20), είναι εμπειρική 

αι όχι θεωρητική όπως η γραμμική προσέγγιση που περιγράφηκε νωρίτερα άρα και 

ανα

ι

  

λθαν σε κουνελήσιους οφθαλμούς, η χρήση της σε ανθρώπινους οφθαλμούς 

αναμένεται να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αφού θα 

απα  από τον

επίτευξης της ίδιας ζώνης επιπέδωσης. 

ο

πειραματικός προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης, συναρτήσει  γνωστών 

στόμετρου) οπότε και η εξίσω

κ

μένεται να είναι πιο ακριβής. Επίσης, σημαντική παρατήρηση αποτελεί το 

γεγονός ότι η παραπάνω σχέση, είναι ανεξάρτητη από τον συντελεστή  της 

οφθαλμικής ακαμψίας, αφού κατά την διάρκεια της πειραματικής δ αδικασίας η πίεση 

ήταν σταθερή. Ωστόσο όπως γνωρίζουμε από την καθημερινή εμπειρία, σε δυο 

αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό και διαφέρουν μονάχα στο 

πάχος τους, θα πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη δύναμη στο παχύτερο αντικείμενο 

από ότι στο λεπτότερο για να τα παραμορφώσουμε στον ίδιο βαθμό. Με την ίδια 

λογική, η παχυμετρία των κερατοειδών που χρησιμοποιήθηκαν, θα πρέπει να είναι 

ένας από τους παράγοντες  που επηρεάζουν την παραπάνω σχέση. Επομένως 

δεδομένου ότι η σχέση αυτή υπολογίστηκε μέσω πειραματικών μετρήσεων που 

προή

ιτείται η άσκηση μεγαλύτερης δύναμης  φακό του ελαστόμετρου για την 
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Τέλος στο παρακάτω χρωματικό διάγραμμα, παρουσιάζονται μέσω της σχέσης 

 καμπύλες: 

 

που υπολογίστηκε, οι ισοβαρείς

 
Διάγραμμα 7.7: Απεικόνιση των ισοβαρών καμπύλων που προκύπτουν από την εξίσωση 

υπολογισμού της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 

 

7.7 Σύγκριση των αποτελεσμάτων με βάση το θεωρητικό 

μοντέλο. 

 
Στην ενότητα 6.5 αναλύθηκε ένα απλό μοντέλο, μέσω του οποίου μπορεί να 

υπολογιστεί βάσει της δύναμης που ασκεί ο φακός του ελαστόμετρου και του 

εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης, η ενδοφθάλμια πίεση.  Περιληπτικά να αναφερθεί, 

ότι λαμβάνει υπ’ όψη του δυο δυνάμεις οι οποίες εμπλέκονται σε ενδεχόμενη άσκηση 

δύναμης στον κερατοειδή. Οι δυνάμεις αυτές ήταν, κατ’ αρχήν η δύναμη που 

ασκείται στο οφθαλμικό τοίχωμα μέσω της ενδοφθάλμιας πίεσης, η οποία τείνει να 

διαστείλει τον οφθαλμό και της τάσης του κερατοειδούς, ο οποίος αντιστέκεται στις 

δυνάμεις που τείνουν να μεταβάλλουν το σχήμα στο οποίο έχει σταθεροποιηθεί, από 
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την

εωρώντας λοιπόν την εξίσωση (6.9), αν μετατρέψουμε τις μονάδες στις οποίες 

έχουν καταγραφεί τα πειραματικά δεδομένα, στις μονάδες που αντιστοιχούν στο 

σύστημα S.I, μπορούμε να πάρουμε το αντίστοιχο διάγραμμα στο οποίο 

απεικονίζονται οι  ισοβαρείς καμπύλες που προκύπτουν από την σχέση αυτή. 

Επομένως αφού πρώτα μετατρέψουμε τα γραμμάρια στα οποία έχει υπολογιστεί η 

δύναμη που ασκεί ο φακός τον κερατοειδή σε newton και τις τιμές που αντιστοιχούν 

στο εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης από τετραγωνικά χιλιοστά σε τετραγωνικά μέτρα,  

η προκύπτουσα τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης θα αντιστοιχεί σε Pascal. Οπότε αφού 

ένα Pa ≈  7,5 • 10-3 mm Hg, για κάθε ζεύγος της δύναμης που ασκείται στο 

κερατοειδή από τον φακό (FL) και του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης (Α), μπορούμε 

να υπολογίσουμε την ενδοφθάλμια πίεση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 εξισορρόπηση που έχει επέλθει μεταξύ της ενδοφθάλμιας και της ατμοσφαιρικής 

πίεσης.    

Θ

 
Διάγραμμα 7.8: Οι ισοβαρείς καμπύλες που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

θεωρητικού μοντέλου. 

 

Ωστόσο, ένα σημαντικό ερώτημα που θα τεθεί προς ανάλυση σε αυτή την 

ενότητα, είναι το πώς συσχετίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της θεωρητικής και της πειραματικής σχέσης. Για τον λόγο αυτό,  επειδή 

και οι δυο εξισώσεις είναι τριών μεταβλητών, θα θεωρήσουμε ως άγνωστη 
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μεταβλητή, την δύναμη που ασκεί ο φακός του ελαστόμετρου στον κερατοειδή, οπότε 

και στην συνέχεια θα είναι πιο εύκολο να συζητηθεί αν οι δυνάμεις τις οποίες παίρνει 

υπ’

: 

 όψη το θεωρητικό μοντέλο, αρκούν για να εξηγήσουν την συμπεριφορά της 

εμπειρικής σχέσης. Επομένως από την  λύση της εξίσωση (7.20) ως προς F, 

καταλήγουμε στην εξίσωση

 

  ( ) ( )2 3 50,12836 0,1092 1,72 10 9,1121 10F A IOP A IOP− −= ⋅ − + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅  (7.21) 

 

Έτσι για δεδομένη πίεση, μπορεί να υπολογιστεί η δύναμη που ασκείται από τον 

φακό στον κερατοειδή  για την επίτευξη συγκεκριμένης ζώνης επιπέδωσης. Επιπλέον 

από την σχέση (6.8), μπορούμε να υπολογίσουμε την εκτίμηση του μοντέλου για τις 

ίδιες τιμές του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης. Οπότε χρησιμοποιώντας τα 

πειραματικά δεδομένα της προηγούμενης ενότητας, στα επόμενα γραφήματα 

παριστάνεται η εκτίμηση που προκύπτει  βάσει των σχέσεων  (7.21) και (6.8) για 

τρεις διαφορετικές πιέσεις: 
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Διαγράμματα 7.9: Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της εμπειρικής και της θεωρητικής σχέσης στα πειραματικά δεδομένα. 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα ως Fexp παριστάνονται τα πειραματικά δεδομένα, ενώ ως 

Fcalc και Ftheoretical παριστάνονται οι τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

εμπειρικής και της θεωρητικής σχέσης. Επιπλέον για την καλύτερη εποπτεία της 

συμπεριφοράς του θεωρητικού μοντέλου, οι υπολογιζόμενες τιμές που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του, παριστάνονται αναλυμένες στις δυο συνιστώσες της δύναμης 

που την αποτελούν. Τέλος, στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση της 
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εμπειρικής σχέσης, προσαρμόστηκαν διώνυμα, η εξίσωση των οποίων όπως και η 

τυπική τους απόκλιση σε σχέση με τα πειραματικά δεδομένα, αναγράφεται σε κάθε 

γράφημα. 

 Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα, είναι ότι 

για το σύνολο των τιμών του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης φακού – κερατοειδή, οι 

εμπειρικές τιμές υπολείπονται από αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

θεωρητικής σχέσης. Επιπλέον είναι εμφανές, ότι η εμπειρική σχέση που 

υπολογίστηκε στην προηγούμενη ενότητα, προσεγγίζει πολύ καλύτερα τα 

πειραματικά δεδομένα. Επομένως λόγω κάποιων αιτιών, η χρήση του θεωρητικού 

μοντέλου, οδηγεί σε υπερεκτίμηση της δύναμης που ασκεί ο φακός του ελαστόμετρου 

στον κερατοειδή για την επίτευξη συγκεκριμένης ζώνης παραμόρφωσης. 

Αν δούμε ξανά την σχέση (6.8), παρατηρούμε ότι η δύναμη F που υπολογίζεται 

βάσει του μοντέλου, είναι ευθέως ανάλογη με το εμβαδό της ζώνης επιπέδωσης. 

Επιπροσθέτως, αν συνδυάσουμε την προηγούμενη παρατήρηση, με το γεγονός ότι 

πριν την τοποθέτηση του οφθαλμικού τμήματος στον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο 

εφυγραινόταν με φυσιολογικό ορό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

πειραματικές μετρήσεις του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης είναι μεγαλύτερες από 

τις πραγματικές. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει εύλογα αν αναλογιστούμε, ότι  

κατά τον υπολογισμό της ζώνης επιπέδωσης μέσω της κάμερας που ήταν 

τοποθετημένη πίσω από τον τεχνητό πρόσθιο θάλαμο, εκτός από την πραγματική 

ζώνη επιπέδωσης, στις φωτογραφίες που πάρθηκαν συνυπολογιζόταν και ο δακτύλιος 

εκείνος που προέκυπτε από την επικάλυψη του διάκενου μεταξύ του φακού και του 

κερατοειδή από τον φυσιολογικό ορό, ο οποίος δρούσε εν ίδει δακρυικής στοιβάδας. 

Έτσι οι τιμές του εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης που αντιστοιχήθηκαν στις 

δεδομένες αποκρίσεις των φωτοδιόδων ήταν μεγαλύτερες από τις πραγματικές, 

γεγονός

Επιπλέον, αφού η σχέση (7.21) προέκυψε μέσω της συσχέτισης των τιμών του 

ς

α υ στ

 που οδηγεί στην υπερεκτίμησή τους κατά την μέτρηση με το ελαστόμετρο.  

εμβαδού της ζώνης επιπέδωση , της δύναμης που ασκούσε ο φακός του 

ελ στόμετρο ον κερατοειδή και της πίεσης που επικρατούσε μέσα στον τεχνητό 

πρόσθιο θάλαμο, οι οποίες προήλθαν από τα πειραματικά δεδομένα, δεν οδηγεί σε 

υπερεκτίμηση της δύναμης F. Αντίστοιχα η θεωρητική σχέση έχει προκύψει από 

μοντελοποίηση, στην οποία δεν συνυπολογίζεται το γεγονός ότι οι πειραματικές τιμές 

της ζώνης επιπέδωσης είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές, οπότε και η 
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εφαρμογής της στα πειραματικά δεδομένα οδηγεί σε υπερεκτίμηση της 

υπολογιζόμενης δύναμης.  

Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα από τους λόγους για τους οποίους, στα διαγράμματα 

7.9 

τ ε

 

σε εμβαδό 

επιπ

δ

η πρόβλεψη της θεωρητικής σχέσης αποκλίνει σε σχέση με αυτήν της εμπειρικής. 

Ωστόσο ένα  σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι, το κατά πόσο το 

θεωρητικό μοντέλο λαμβάνει υπ’ όψη του όλες τις δυνάμεις που δρουν κατά την 

παραμόρφωση του κερατοειδούς από τον φακό του ελασ όμ τρου. Αν θυμηθούμε το 

τονόμετρο Goldmann, με το οποίο ομοιάζει σε πολλά σημεία, έχει βαθμονομηθεί 

ώστε να μετράει την δύναμη που απαιτείται για να επιπεδωθεί ο κερατοειδής σε 

περιοχή διαμέτρου 3,06 mm, οπότε και στην συνέχεια μέσω αυτών των μεγεθών να 

υπολογίζει την ενδοφθάλμια πίεση. Η διάμετρος αυτή αντιστοιχεί 

έδωσης ίσο με 7,354 mm2 , (δηλαδή περίπου στο ένα δέκατο του μέγιστου 

εμβαδού της ζώνης επιπέδωσης φακού του ελαστόμετρου – κερατοειδή). Μέσω των 

πειραμάτων που διεξήγαγε ο Goldmann, σε αυτήν την διάμετρο η ελκτική δύναμη 

που ασκείται μεταξύ της δακρυικής στοιβάδας και της κεφαλής του τονομέτρου λόγω 

της επιφανειακής τάσης, ισούται με την ύναμη την οποία προβάλλει ο κερατοειδής 

στην υφιστάμενη επιπέδωση.  Οπότε και από την σχέση (3.1) προκύπτει η (3.2), μέσω 

της οποίας υπολογίζεται η ενδοφθάλμια πίεση. 

Ο υπολογισμός της ελκτικής δύναμης που προκύπτει από την επιφανειακή τάση 

της δακρυικής στοιβάδας στο τονόμετρο Goldmann, έχει γίνει μέσω της παρακάτω 

σχέσης: 

 

                                                sinaN
r

γ= ⋅    (7.22) 

 

με N την δύναμη με την οποία έλκεται η κεφαλή του τονομέτρου προς τον 

κερ

τ

ατοειδή, α την επιφανειακή τάση της δακρυικής στοιβάδας, r την ακτίνα 

καμπυλότητας ου τμήματος της δακρυικής στοιβάδας που έρχεται σε επαφή και με 

τον κερατοειδή και με την κεφαλή του τονομέτρου και γ το μισό της γωνίας που 

σχηματίζεται από την παρεμβολή της κεφαλής του τονομέτρου και του κερατοειδούς. 

Επομένως αν εφαρμοστεί η ίδια σχέση στην περίπτωση του ελαστόμετρου, για μικρές 

ζώνες επιπέδωσης φακού – κερατοειδή, έχουμε το παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 7.14: Απεικόνιση των δυνάμεων που δρουν για μικρές ζώνες επιπέδωσης φακού – 

κερατοειδούς στην περίπτωση του ελαστόμετρου. 

 
Θεωρώντας προσεγγιστικά ότι ο λόγος α/r της εξίσωσης (7.22) παραμένει περίπου 

ίδιος είτε χρησιμοποιήσουμε το τονόμετρο Goldmann είτε το ελαστόμετρο, από το 

παρ

 κυρτή επιφάνεια. Οπότε βάσει αυτού του συσχετισμού μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση του ελαστόμετρου, έχουμε πιο 

έντονη την επίδραση της δακρυικής έλξης, από ότι στο τονόμετρο Goldmann για τις 

ίδιε

άλι μέσω της ίδιας λογικής όπως προηγουμένως, η όποια έλξη υφίσταται μεταξύ 

Επίσης στο σημείο αυτό, θα πρέπει σκεφτούμε και ένα ακόμη ερώτημα, που 

προκύπτει από την παρατήρηση της εν γένει συμπεριφοράς των πειραματικών 

απάνω σχήμα παρατηρούμε ότι η γωνία γ που σχηματίζεται θα είναι μεγαλύτερη 

στην περίπτωση του ελαστόμετρου, αφού το μέσο επιπέδωσης δεν είναι μια επίπεδη 

αλλά μια

ς ζώνες επιπέδωσης.  

Π

της δακρυικής στοιβάδας και του φακού του τονομέτρου, έχει καταγραφεί στις 

πειραματικές μετρήσεις και έχει ενσωματωθεί στην εμπειρική σχέση. Αντίθετα η 

δύναμη αυτή δεν υπολογίζεται στην μοντελοποίηση, για αυτό άλλωστε και στην 

σχέση (6.8) δεν υπάρχει κάποιος όρος με αρνητικό πρόσημο όπως στην σχέση (3.1). 

Οπότε για τις αρχικές ζώνες επιπέδωσης όπου η ελκτική δύναμη παραμένει 

σημαντική σε σχέση με τις υπόλοιπες, εξηγήθηκε ένας ακόμα λόγος για τον οποίο 

έχουμε απόκλιση μεταξύ θεωρητικής και πειραματικής πρόβλεψης. 
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μετρήσεων σε σχέση με την πρόβλεψη του μοντέλου. Το ερώτημα αυτό είναι, ποιος 

είναι ο λόγος εκείνος για τον οποίο η συμπεριφορά της πειραματικής καμπύλης 

δύναμης – ζώνης επιπέδωσης είναι μη γραμμική, εν αντιθέσει με αυτή της 

θεωρητικής, όπου προκύπτει γραμμικός συσχετισμός.  

Ο πιο σημαντικός λόγος για την προαναφερθείσα απόκλιση και παράλληλα το 

σημαντικότερο λάθος της γραμμικής προσέγγισης έγκειται στον υπολογισμό της 

δύναμης με την οποία αντιστέκεται ο κερατοειδής σε τυχόν παραμόρφωση. Στο 

σχήμα 6.7 έχει θεωρηθεί ότι η δύναμη Fs, ασκείται εφαπτομενικά στα σημεία εκείνα 

του φακού που ορίζονται από τον κύκλο ο οποίος περιγράφει την περίμετρο της 

επιφάνειας επαφής φακού – κερατοειδούς. Στην πραγματικότητα όμως όσο πιο μικρή 

είναι η κοίλανση που προκαλεί ο φακός του ελαστόμετρου στον κερατοειδή, τόσο πιο 

ανακριβής είναι η παραπάνω θεώρηση, η οποία μόνο για πολύ μεγάλες εμβυθίσεις 

παραμορφώσεις του , ο κερατοειδής 

ν ακολουθεί ακριβώς την κοίλανση η οποία του προκαλείται, οπότε και η γωνία 

 οποία θα ασκείται η Fs στον φακό αποκλίνει αρκετά από την ορθή, η οποία και 

σο όρο. Στην περίπτωση αυτή, παχύτεροι κερατοειδείς 

οδη

αξύ, της δύναμης 

που

μπορεί να ισχύσει. Αυτό μπορεί να  εξηγηθεί από το γεγονός ότι για μικρές 

 κερατοειδούς από τον φακό του ελαστόμετρου

δε

στην

θεωρείται  για κάθε εμβύθιση μέσω της σχέσης (6.4). Επομένως για μικρές 

εμβυθίσεις η σχέση (6.5) υπερτιμά την αντίσταση του κερατοειδούς, η οποία ωστόσο 

αυξάνεται μη γραμμικά καθώς αυξάνεται η κοίλανση που προκαλείται στον 

κερατοειδή.    

Ανατρέχοντας και πάλι στην ανάλυση των σφαλμάτων του τονομέτρου 

Goldmann, θα θυμηθούμε ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας εσφαλμένης εκτίμησης της 

ενδοφθάλμιας πίεσης,  ήταν η  διαφοροποίηση του πάχους του υπό μέτρηση 

κερατοειδή από τον μέ

γούσαν σε υπερεκτίμηση της πραγματικής ενδοφθάλμιας πίεσης, ενώ λεπτότεροι 

κερατοειδής από τον μέσο όρο (550 μm) οδηγούσαν σε υποεκτίμησή της. Επομένως, 

όσο μεγαλύτερο το πάχος του κερατοειδή, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη με την 

οποία αντιτίθεται στην παραμόρφωση που υφίσταται από την κεφαλή του 

τονομέτρου. Άρα στην περίπτωση του ελαστόμετρου που δυνητικά, η ζώνη 

επιπέδωσης μπορεί να φτάσει στην δεκαπλάσια τιμή σε σχέση με το τονόμετρο 

Goldmann, η επίδραση της παχυμετρίας θα είναι εντονότερη. Επιπλέον, από την 

παρατήρηση των διαγραμμάτων 7.9 προκύπτει ότι η συσχέτιση μετ

 ασκείται για την επίτευξης συγκεκριμένης ζώνης επιπέδωσης φακού – 

κερατοειδούς,  εκφράζεται καλύτερα από παραβολικές και όχι από γραμμικές 
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εξισώσεις. Οπότε βάσει των παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι  η δύναμη 

με την οποία αντιτίθεται ο κερατοειδής στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες τείνουν να 

μεταβάλλουν το σχήμα του, θα πρέπει να είναι συνάρτηση και της παχυμετρίας η 

οποία και ενδεχομένως να συμβάλει στην μη γραμμικότητα  των διαγραμμάτων. 
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Γενικά συμπεράσματα 
Ο συντελεστής της οφθαλμικής ανελαστικότητας είναι μια παράμετρος μεγάλης  

κλινικής σημασίας, αφού το μέγεθός του έχει συνδεθεί τόσο με την πιθανότητα 

ανάπτυξης διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων  όσο και με τις εν γένει δομικές 

ιδιότητες του οφθαλμού. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η μέτρηση του συντελεστή της 

φθαλμικής ανελαστικότητας είναι ένα θέμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της 

ευνητικής ομάδας του Β.Ε.Μ.Μ.Ο, η οποία και δραστηριοποιείται τα τελευταία 

όνια, στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης του εν λόγω συντελεστή και στην 

ευρύτερη μελέτη του. Κατά το παρελθόν αναπτύχθηκε συσκευή η οποία μετράει τον 

υντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας με επεμβατικό τρόπο. Ωστόσο παρά την 

κρίβεια της εν λόγω διάταξης, η μέθοδος αυτή καθιστά την λήψη μετρήσεων 

σκολη και εφικτή, μόνο κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων στον 

νθρώπινο οφθαλμό. Για τον λόγο αυτό παράλληλα με την εν λόγω συσκευή 

αναπτύχθηκε και μια δεύτερη μέσω της οποίας καθίσταται εφικτή η μη επεμβατική 

έτρηση του συντελεστή της οφθαλμικής ακαμψίας.   

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν τόσο η βαθμονόμηση των αισθητήρων, όσο 

αι η εν γένει μελέτη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του μη επεμβατικού 

αστόμετρου. Μέσω της βαθμονόμησης  και έπειτα από την λήψη πειραματικών 

δεδομένων από πειραματόζωα, υπολογίστηκε μια εμπειρική σχέση, από την οποία 

αθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ενδοφθάλμιας πίεσης συναρτήσει 

ετρήσιμων μεταβλητών από το ελαστόμετρο, άρα και ο υπολογισμός του 

υντελεστή της οφθαλμικής ανελαστικότητας. Τόσο από την βαθμονόμηση, όσο και 

πό την σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ της εμπειρικής σχέσης και της 

γραμμικής προσέγγισης η οποία έγινε στο τέλος της εργασίας, προέκυψαν μερικά 

ήσιμα συμπεράσματα. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψε από την βαθμονόμηση των 

ωτοδιόδων, είναι το γεγονός το LED, θα πρέπει να πάψει να τροφοδοτείται μέσω 

παταρίας και να αναζητηθεί εξωτερικό τροφοδοτικό μέσω του οποίου η τάση 

τροφοδοσίας αλλά και οι υπόλοιπες συνθήκες λειτουργίας του LED να παραμένουν 

ταθερές. Με τον τρόπο αυτό η επίδραση της μεταβολής της έντασης του LED,  η 

ποία και παρατηρήθηκε, θα πάψει να υφίσταται γεγονός που θα επιτρέψει τον 

κριβέστερο υπολογισμό της επιφάνειας επαφής μεταξύ κερατοειδούς – φακού του 

ελαστόμετρου. 
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Επιπλέον, επειδή κατά την διάρκεια της μέτρησης ο φακός του ελαστόμετρου δεν 

επιπεδώνει απλά τον κερατοειδή αλλά του προσκαλεί και κοίλανση, με μέγιστη ζώνη 

επιπ

μές που αντιστοιχούν στους 

ανθ

 

 

έδωσης το δεκαπλάσιο της αντίστοιχης που απαιτείται στην τονομετρία 

Goldmann, η επίδραση της αντίστασης του κερατοειδούς στην παραμόρφωση είναι 

πολύ πιο σημαντική στο ελαστόμετρο από ότι στο τονόμετρο Goldmann. Στην 

πραγματικότητα στο ελαστόμετρο έχουμε όλα τα σφάλματα της τονομετρίας 

Goldmann και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Βάσει της παρατήρησης αυτής, θα 

πρέπει να διερευνηθεί η επίδραση της παχυμετρίας και της ακτίνας καμπυλότητας του 

κερατοειδούς στον εμπειρικό υπολογισμό της ενδοφθάλμιας πίεσης, οπότε και να 

κατασκευαστεί ένα διορθωτικό διάγραμμα, μέσω του οποίου οι τιμές των 

παραμέτρων αυτών θα λαμβάνονται υπ’ όψη στον τελικό υπολογισμό της. 

Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι το νομόγραμμα που υπολογίστηκε 

προέρχεται από εμπειρικά δεδομένα, τα οποία πάρθηκαν από εξορυγμένα κουνελήσια 

μάτια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υπολογιζόμενη ενδοφθάλμια πίεση να αντιστοιχεί 

σε οφθαλμούς με μικρότερη παχυμετρία και μικρότερη τιμή του συντελεστή της 

οφθαλμικής ακαμψίας σε σχέση με τις μέσες τι

ρώπινους οφθαλμούς, γεγονός που όπως αναφέρθηκε οδηγεί στην υπερεκτίμηση 

της ενδοφθάλμιας πίεσης. Επομένως για την πιο ακριβή λειτουργία του 

ελαστόμετρου, είναι αναγκαίο να υπολογιστεί νέο νομόγραμμα, το οποίο αυτή την 

φορά θα προέρχεται από μετρήσεις σε μη εξορυγμένους ανθρώπινους οφθαλμούς. 
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