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Εισαγωγή 

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις σε οποιαδήποτε χειρουργική διαδικασία και 

συγκεκριµένα για την διαθλαστική χειρουργική κερατοειδούς είναι ο καθορισµός των 

µεταβλητών που την αφορούν και την επηρεάζουν. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί η 

προβλεψιµότητα και να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσµα. Αυτό που ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα, είναι η δυνατότητα εξατοµίκευσης της επέµβασης µε χρήση των 

µετρούµενων µεταβλητών για κάθε οφθαλµό,καθώς και της ψηφιακής πληροφορίας 

από απεικονιστικά συστήµατα, για την εφαρµογή ενός µοντέλου αποδόµησης  µε 

απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή διόρθωση. 

Στην ∆ιαθλαστική χειρουργική γίνεται µορφοποίηση του κερατοειδούς µε Excimer 

Laser, σε ένα τέτοιο σχήµα ώστε να διορθωθούν διαθλαστικά σφάλµατα της όρασης 

όπως µυωπία και µυωπικός αστιγµατισµός, καθώς και υπερµετρωπία και 

υπερµετρωπικός αστιγµατισµός. Με την τεχνολογία που υπάρχει σήµερα στον τοµέα 

των τοπογραφίων κερατοειδούς η µέτρηση και η απεικόνιση  της επιφάνειας του 

κερατοειδούς µπορεί και πραγµατοποιείται µε µεγάλη ακρίβεια. Επίσης, η χρήση της 

ανάλυσης του µετώπου κύµατος για την µέτρηση και αξιολόγηση των εκτροπών 

όλου του οφθαλµού  προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για την ποιότητα του 

αµφιβλιστροειδικού ειδώλου. 

Στην διατριβή αυτή, θα δείξουµε πώς χρησιµοποιώντας µοντέλα αποδόµησης 

βασισµένα σε τοπογραφικούς και εκτροποµετρικούς χάρτες, που προέρχονται από 

συστήµατα απεικόνισης του οφθαλµού, τοπογραφία και ανάλυση µετώπου κύµατος, 

εξατοµικεύσαµε τις διαθλαστικές διορθώσεις µε πολύ καλά µετεγχειρητικά 

αποτελέσµατα για την όραση του ασθενούς.  
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Περίληψη 

 
Μία επιφάνεια κερατοειδούς µε ανωµαλίες, εισαγάγει στο οπτικό σύστηµα όλου του 

οφθαλµού εκτροπές, που µπορούν να επηρεάσουν την συνολική οπτική επίδοση 

του οφθαλµού. Σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής χαρακτηρίζεται από γεωµετρικές 

ανωµαλίες, η ποιότητα του ειδώλου στον αµφιβλιστροειδή δεν είναι αποδεκτή. 

 Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρήση µεθόδων για την εξατοµικευµένη 

διόρθωση του κερατοειδούς, χρησιµοποιώντας µοντέλα αποδόµησης και 

εξατοµικεύοντας τα µε βάση την πληροφορία από την τοπογραφία και από την 

µέτρηση των εκτροπών του µετώπου κύµατος (Wavefront aberrations). 

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναπτύχθηκε ένα µοντέλο αποδόµησης  µε  βάση την 

σφαιρική διόρθωση. Έγινε ανάλυση και µέτρηση του αλγορίθµου µε βάση τον οποίο 

εκτελείται η φωτοδιαθλαστική χειρουργική για διόρθωση µυωπίας µε το Mel-60 

Excimer Laser slit scanning 20 Hz µε µηχανική ίριδα. Κατόπιν, δηµιουργήθηκε 

λογισµικό για την εφαρµογή υποθετικής φωτοδιαθλαστικής εκτοµής µε βάση τον 

αλγόριθµο που µετρήθηκε και µε χρήση τοπογραφικών χαρτών από το τοπογραφικό 

σύστηµα Eyesys. 

 Στην συνέχεια, χρησιµοποιώντας µοντέλο αποδόµησης µε διαφορετικό Laser (MEL-

70),  και την τοπογραφία κερατοειδούς TOMEY, έγινε εφαρµογή εξατοµικευµένης 

διόρθωσης σε οφθαλµούς µε πολύ καλά µετεγχειρητικά αποτελέσµατα. 

Παράλληλα, επειδή η τεχνολογία µετώπου κύµατος είναι ένα καινούργιο πεδίο στην 

διαθλαστική χειρουργική, πραγµατοποιήθηκε µια σειρά από µελέτες µε απώτερο 

σκοπό την εφαρµογή εξατοµικευµένης διόρθωσης µε βάση την πληροφορία από 

αναλυτές µετώπου κύµατος. 



 10

 Αρχικά έγινε αξιολόγηση των εκτροπών πρίν και µετά από τις διαθλαστικές 

επεµβάσεις µε τεχνική PRK και LASIK. Από τα ευρήµατα αυτής της µελέτης, κρίθηκε 

απαραίτητη η αξιολόγηση των εκτροπών πρίν και µετά από την διενέργεια µόνο 

κρηµνού LASIK. Στην συνέχεια, χρησιµοποιώντας την γνώση και την πληροφορία 

από τις αλλαγές των εκτροπών πριν και µετά από εφαρµογή συµβατικής Laser 

διόρθωσης καθώς και πριν και µετά από την διενέργεια µόνο κρηµνού , εφαρµόσαµε  

µοντέλο αποδόµησης τροποποιηµένο για εξατοµίκευση µε βάση τον χάρτη 

ανάλυσης µετώπου κύµατος. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to investigate and use different models for the customized 

correction of optical errors of the eye by means of Excimer Laser. 

The first step of this investigation was to find out how the corneal surface changes, 

when Excimer laser correction is performed according to Munnerlyn formula. 

Simulation software was created in order to predict the postop outcomes. 

The second step went further and we took into account the actual cornea surface 

map from the topography. This topographic map was converted in an ablation 

pattern for the laser. The clinical application of topography-guided treatment was 

performed successfully with very good results and improvement of the vision, for 

eyes that suffered from visual problems due to previous refractive procedure. 

Following, we performed two studies, in order to investigate the change on 

wavefront aberrations due to different refractive procedures. 

The first study, included investigation of the wavefront aberrations before and after 

PRK and LASIK refractive corrections. In the second study we investigated the 

change of the wavefront aberrations due to flap creation on a cornea. 

 Finally, a clinical application of Wavefront-guided treatments was performed on 

virgin eyes with better outcomes for their visual acuity, compared to conventional 

treated eyes. 
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ΓΓΕΕΝΝ ΙΙΚΚΟΟ   ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ   

 
 
1. Ο οφθαλµός 
 

Ο οφθαλµός του ενήλικα έχει κατά µέσο όρο διάµετρο 24 χιλ. To φυσιολογικό µήκος 

του προσθοπίσθιου άξονα κυµαίνεται µεταξύ 21 και 26 χιλ. Αυτό είναι µικρότερο 

στην υπερµετρωπία και µεγαλύτερο στην µυωπία. Η εγκάρσια κάθετη διάµετρος έχει 

µικρότερες διακυµάνσεις.(1) 

Τα οπτικά µέσα του οφθαλµού είναι οργανωµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

επιτρέπουν την διάδοση του ορατού φωτός µε πολύ χαµηλά επίπεδα σκέδασης (2, 3). 

Για το τυπικό αξονικό µήκος ενός οφθαλµού που είναι περίπου 24 χιλ, η γεωµετρία 

των οπτικών µέσων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται ο σχηµατισµός ενός ευκρινούς 

ειδώλου στον αµφιβλιστροειδή µε λίγες οπτικές εκτροπές(4, 5). 

 Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τέσσερις 

διαθλαστικές επιφάνειες (σχήµα 1.1) 

Παρατηρώντας το σχήµα 1.1 οι  εισερχόµενες στον οφθαλµό ακτίνες συναντούν 

πρώτα την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς, η οποία είναι ασφαιρική και έχει 

σχήµα επιµήκους ελλειψοειδούς(6), και µετά την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς  

που έχει σχήµα περίπου σφαιρικό. Στην συνέχεια βρίσκεται ο πρόσθιος θάλαµος 

που έχει αξονικό µήκος περίπου 3χιλ και περιέχει το υδατοειδές υγρό µε δείκτη 

διάθλασης 1.336 (σχήµα 1.2). Η ίριδα  είναι το διάφραγµα του οπτικού συστήµατος, 

και ρυθµίζει την ποσότητα του φωτός που περνάει στην διαδροµή για τον 

αµφιβλιστροειδή. Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλοειδής φακός του οποίου 
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µία βασική λειτουργία είναι η ευκρινής απεικόνιση τόσο των κοντινών όσο και των 

µακρινών αντικειµένων, ρυθµίζοντας ανάλογα την διοπτρική ισχύ όλου του 

συστήµατος µε την διαδικασία της προσαρµογής(7). Στον αµφιβλιστροειδή χιτώνα 

βρίσκονται οι φωτουποδοχείς και το σχήµα του είναι κατά προσέγγιση σφαιρικό. Ο 

χώρος µεταξύ του κερατοειδούς και του φακού ονοµάζεται πρόσθιος θάλαµος και 

περιέχει υδατοειδές υγρό (δείκτης διάθλασης n=1.336),  και ο χώρος πίσω από τον 

φακό καταλαµβάνεται από το υαλώδες σώµα (n=1.337) σχήµα 1.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1.1 Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών στοιχείων του οφθαλµού 
 
 
 

 
ΟΦΘΑΛΜΟΣ 

 

 

Κερατοειδής 
 

Πρόσθιος 
θάλαµος 

 

Αµφιβλιστροειδής 
 

Ωχρά κηλίδα 
 

Οπτικό νεύρο 
 

Ιριδα 
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Σχήµα 1.2: Ακτίνες καµπυλότητος και δείκτες διάθλασης για τα διάφορα µέσα του 

                  οφθαλµού  

 
 
 
2. Κερατοειδής 
 
 

Ο κερατοειδής καταλαµβάνει το κέντρο του πρόσθιου πόλου του βολβού. Επειδή ο 

σκληρός και ο επιπεφυκότας καλύπτουν τον κερατοειδή προς τα εµπρός, λίγο 

περισσότερο στο άνω και κάτω τµήµα από ότι στο έσω και έξω, ο κερατοειδής 

παίρνει σχήµα ελλειπτικό όταν εξετάζεται από εµπρός. Στους ενήλικες, ο οριζόντιος 

άξονας είναι περίπου 12 χιλ. και ο κάθετος 10.6 χιλ. Στο οπίσθιο τµήµα, η 

περιφέρεια του κερατοειδή είναι στρογγυλή, διαµέτρου 12 χιλ (σχήµα2.2). Το 

 
 

Αέρας    1.000 

∆είκτες ∆ιάθλασης 

   Υδατοειδές   1.336 
Κερατοειδής 1.376 
∆άκρυα  1.336 

Ακτίνα καµπυλότητος και ∆ιαθλαστική δύναµη 

Αέρας-∆άκρυα = 7.7χιλ = + 43.6 ∆ 

∆άκρυα-Κερατοειδής = 7.7χιλ = + 5.3 ∆ 

Κερατοειδής-Υδατοειδές = 6.9χιλ = - 5.8 ∆  
   
Ολική κεντρική δύναµη  = 43.1 ∆ 

Προσθίου 
7.7 χιλ 

Οπισθίου
6.9 χιλ 

Κεντρική ακτίνα 
καµπυλότητος 

Περιφερικό πάχος 
        700 µικρά 

Κεντρικό πάχος 
540 µικρά 
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σκληροκερατοειδές όριο, το οποίο είναι το όριο του κερατοειδούς και του σκληρού, 

είναι φαιό και διάφανο. Οι εξωβόλβιοι µύες προσφύονται σε διάφορα σηµεία από το 

σκληροκερατοειδές όριο. 

Ο κερατοειδής είναι µια αξιοθαύµαστη οπτική κατασκευή, που διαθέτει υψη-

λού βαθµού κανονικότητα και διαφάνεια και εξαιρετικές αυτοπροστατευτικές και 

επιδιορθωτικές ιδιότητες. Οι ιστολογικές στιβάδες του κερατοειδούς είναι το επιθήλιο, 

η στιβάδα του Bowman, το στρώµα, η δεσκεµέτειος και το ενδοθήλιο(σχήµα 2.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1: Σχηµατική αναπαράσταση των στοιβάδων του κερατοειδή χιτώνα. 

 

 

Η εξωτερική επιφάνεια του κερατοειδούς καλύπτεται από την δακρυική στοιβάδα, και 

η εσωτερική βρέχεται από το υδατοειδές υγρό. 

∆ακρυική
Στοιβάδα

Επιθήλιο
Βασική Μεµβράνη
Bowman’s Μεµβράνη

Ανώτερο στρώµα

Κατώτερο στρώµα

∆εσκεµέτιος Μεµβράνη
Ενδοθήλιο

∆ακρυική
Στοιβάδα

Επιθήλιο
Βασική Μεµβράνη
Bowman’s Μεµβράνη

Ανώτερο στρώµα

Κατώτερο στρώµα

∆εσκεµέτιος Μεµβράνη
Ενδοθήλιο
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To στρώµα (600 µm), είναι υπεύθυνο για το 90% του πάχους του κερατοειδούς, και 

αποτελείται από ίνες κολλαγόνου διαµέτρου 24-30 nm. 

Η δεσκεµέτιος µεµβράνη είναι ένα παχύ στρώµα βασικής µεµβράνης που παράγεται 

από το ενδοθήλιο το οποίο και καλύπτει την εσωτερική πλευρά της. 

Το ενδοθήλιο αποτελείται από µία στοιβάδα κυττάρων , καλύπτει τον οπίσθιο 

κερατοειδή και είναι σε επαφή µε το υδατοειδές υγρό του προσθίου θαλάµου. 

Ο κερατοειδής µαζί µε το υδατοειδές υγρό σχηµατίζουν θετικό φακό περίπου 43 

διοπτριών στον αέρα και ως εκ τούτου αποτελούν το κύριο διαθλαστικό µέσο του 

οφθαλµού. Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς είναι ένα από τα κύρια 

διαθλαστικά µέσα του οφθαλµού και αντιστοιχεί στα δύο τρίτα της διοπτρικής του 

ισχύος, και αποτελεί την διεπιφάνεια µε την µέγιστη διαφορά δεικτών διάθλασης 

εκετέρωθέν της. Για το λόγο αυτό η συµµετρία της επιφάνειάς του είναι µεγάλης και 

ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα του σχηµατιζόµενου ειδώλου.  Σε ένα ιδανικό 

οπτικό σύστηµα, όλες οι ακτίνες από ένα µόνο σηµείο στο επίπεδο του αντικειµένου  

θα συγκλίνουν στο ίδιο σηµείο στο επίπεδο του ειδώλου. 

Το κεντρικό 1/3 του κερατοειδούς είναι σχεδόν σφαιρικό και έχει διάµετρο 4 χιλ. στον 

φυσιολογικό οφθαλµό. Επειδή η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή έχει 

µεγαλύτερη καµπυλότητα, ο κεντρικός κερατοειδής είναι λεπτότερος (0,7 χιλ.) από 

τον περιφερικό (0.8 χιλ). Στην περιφέρεια ο κερατοειδής γίνεται πιο επίπεδος, αλλά 

η µεταβολή αυτής της επιπέδωσης δεν είναι συµµετρική και είναι πιο έντονη στο 

ρινικό και πάνω τµήµα από ότι στο κροταφικό και κάτω τµήµα.  
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Ο κερατοειδής, λειτουργεί ως ένα κυρτό κάτοπτρο. Ο φυσιολογικός κερατοειδής είναι 

πιο κρηµνώδης στο κέντρο, ενώ επιπεδώνεται προχωρώντας στην περιφέρεια 

εξασφαλίζοντας ελαχιστοποίηση των σφαιρικών εκτροπών. Είναι η διαχωριστική 

επιφάνεια µεταξύ του αέρα και του εσωτερικού του οφθαλµού, και όπως αναφέρθηκε 

έχει την µεγαλύτερη διοπτρική ισχύ η οποία και αντιστοιχεί στο αντίστροφο της 

ακτίνας καµπυλότητος (τύπος 5.1). Η πρόσθια επιφάνεια είναι ασφαιρική και έχει 

µέση ακτίνα καµπυλότητος 7.8 χιλ. κεντρικά, η οποία µεταβάλλεται προς την µέση 

περιφέρεια σε 9.8 χιλ , καταλήγοντας στην έξω περιφέρεια σε 11.8 χιλ., ενώ η 

οπίσθια επιφάνεια, έχει ακτίνα καµπυλότητος 6.8 χιλ. (σχήµα 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα2.2: ∆ιάµετρος πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κερατοειδούς 

 

Ενας φυσιολογικός κερατοειδής έχει δείκτη διάθλασης 1.376 , και η συνολική µέση 

διοπτρική ισχύς του είναι 43 διοπτρίες. Το σχήµα του, αλλάζει µε την ηλικία και 

γίνεται πιο κρηµνώδης, κατά µέγιστο µία διοπτρία, σε ηλικία 70 ετών περίπου. Το 

πάχος του κεντρικά, κυµαίνεται από 520 µικρόµετρα έως 670 µικρόµετρα, και 

πηγαίνοντας προς την περιφέρεια αυξάνει κατά 40 –50 µικρόµετρα (σχήµα 1.2).  

Πρόσθια 
επιφάνεια 

Οπίσθια 
επιφάνεια 
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3. Excimer Laser 
 

Ο όρος Laser, είναι το ακρωνύµιο του όρου “Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation”, που σηµαίνει, «Ενίσχυση του Φωτός από Εξαναγκασµένη 

Εκποµπή Ακτινοβολίας». 

Την δεκαετία του ’60 και µε βάση την βασική θεωρία της «Εξαναγκασµένης 

εκποµπής Ακτινοβολίας» την οποία διατύπωσε πρώτος το 1917 ο Albert Einstein, ο 

Theodore Maiman έφτιαξε την πρώτη δέσµη Laser διεγείροντας έναν κρύσταλλο 

Ρουβιδίου. Ιδιαίτερα στον χώρο της Ιατρικής, οι πρώτες µελέτες αναφέρθηκαν στην 

επίδραση ακτινοβολίας Laser σε οφθαλµικούς το 1963 (Κapany et al) (8), σε επίπεδο 

προκλινικών δοκιµών σε κουνέλια και γάτες. Σε ανθρώπινο οφθαλµό δοκιµάστηκαν 

για πρώτη φορά το 1964 από τους Flocks και Zreng (9). Στις µέρες µας η τεχνολογία 

Laser έχει αναπτυχθεί και σε συνδυασµό µε την κατανόηση της επίδρασης πάνω 

στους ιστούς, έχει επιτευχθεί η χρήση των ακτίνων Laser σε πλήθος ιατρικών 

εφαρµογών µε στόχο την συµβολή στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τον άνθρωπο. 

Το είδος αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας laser µε την ύλη εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας καθώς και από το είδος του υλικού. 

Χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας είναι: α. το µήκος κύµατος, β. Η ενέργεια ανά 

µονάδα επιφάνειας ή όγκου και γ. Η διάρκεια ακτινοβόλησης (CW) ή το εύρος 

παλµού και η συχνότητα βολών, όταν πρόκειται για παλµικό (PW). Τα είδη των 

αλληλεπιδράσεων καθώς και τα αποτελέσµατα της επίδρασης ακτινοβολίας Laser 

στους ιστούς, παρουσιάζονται στο σχήµα 3.1. Ο οριζόντιος άξονας, παριστάνει την 
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διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ενώ ο κατακόρυφος την πυκνότητα αποτελέσµατος 

ισχύος εκφρασµένη σε µονάδες ανά επιφάνεια. Οι διαγώνιες, αφορούν τις 

«σταθερές» πυκνότητες ενέργειας. Οι περιοχές που οριοθετεί το διάγραµµα στο 

σχήµα 3.1 χαρακτηρίζουν τα είδη των αλληλεπιδράσεων Laser  - ιστού τα οποία και 

είναι:Βιοδιέγερση,φωτοδυναµικήθεραπεία,φωτοπηξία,φωτοεξάτµιση,φωτοδιάσπαση-

φωτοαποκόλληση. 

 
Σχήµα 3.1: Είδη αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας Laser µε ιστούς σε συνάρτηση µε 

την διάρκεια ακτινοβόλησης και της πυκνότητος αποτελέσµατος  ισχύος της δέσµης. 

 

 

Φωτοαποδόµηση 
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Σχήµα 3.2 : Χαρακτηριστικά  φάσµατα απορρόφησης πρωτεινών, µελανίνης, 

αιµογλοβίνης και νερού στις περιοχές του υπερύθρου έως και του εγγύς 

υπεριώδους. 

 
 
 
 
 
 

Στην διαθλαστική χειρουργική χρησιµοποιούµε τα Excimer lasers για 

φωτοεκτοµές στον κερατοειδή. Ο όρος Excimer  προκύπτει από σύντµηση του 

“excited dimmer”, που µεταφράζεται διηγερµένο διµερές. Τα Excimer lasers (laser 

διεγερµένων διµερών) είναι παλµικές πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας, στα οποία το 

ενεργό µέσο είναι ένα σύστηµα ευγενούς αερίου-αλογόνου το οποίο παρουσιάζει 

δέσµιες καταστάσεις µόνο όταν αυτό είναι ηλεκτρονικά διεγερµένο. ∆ιεγερµένα 
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διµερή όπως το ArF ,δεν υφίστανται στην θεµελιώδη ηλεκτρονική στάθµη. Μπορούν 

να σχηµατιστούν µόνο κατά την διάρκεια της εφαρµογής ηλεκτρικών εκκενώσεων 

υψηλής τάξης  στα µείγµατα αερίων που περιέχουν τα συγκεκριµένα στοιχεία. 

Ένα Excimer laser αποτελείται από µία κοιλότητα που περιέχει µίγµα αερίων 

και στην οποία εφαρµόζεται τάση µεγάλης ισχύος 30.000 Volts µε σκοπό την 

διέγερση του αερίου µίγµατος  και την δηµιουργία της δέσµης Laser. Τα πλέον 

συνηθισµένα Excimer Lasers είναι το XeF (351nm), το XeCl (308nm) ,το KrF 

(248nm),και το  ArF(193nm). Τυπικά η διάρκεια του παλµού είναι της τάξης των 20 

nsec FWHM  και η συνολική ενέργεια της τάξεως µερικών εκατοντάδων mJoules. Η 

ηλεκτρική απόδοση για το  ArF (193nm) είναι περίπου 2%. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80(10-12) πραγµατοποιήθηκαν τα πρώτα πειράµατα για 

την αξιολόγηση των Excimer lasers  για την χρήση τους για φωτοεκτοµή πάνω στον 

κερατοειδή. Αυτό που προέκυψε ήταν ότι το καταλληλότερο Excimer laser για 

φωτοεκτοµή στην επιφάνεια του κερατοειδούς είναι το ArF (193nm) λόγω της 

ακρίβειας στο βάθος της εκτοµής στην καλή ποιότητα της επιφάνειας µετά την 

εκτοµή και στην µικρή θερµική βλάβη που προκαλεί(12). Στο  σχήµα 3.2  φαίνονται τα 

φάσµατα απορρόφησης της αιµογλοβίνης, των πρωτεινών , της µελανίνης και του 

νερού .Τα βιολογικά µόρια στο συνολό τους δεν απορροφούν στην ορατή 

ακτινοβολία. ∆υο πολυ σηµαντικές κατηγορίες βιοµορίων όπως είναι η αιµογλουβίνη 

και η µελανίνη, απορροφούν στην περιοχή αυτή του φάσµατος (ορατό) όπως 

φαίνεται και στο σχ 3.2, µε πολύ ευεργετικές επιδράσεις, µε πιο σηµαντική την 

παρεµπόδιση της διείσδησης σε βάθος της υπεριώδους ακτινοβολίας στην 

επιδερµίδα (µελανίνη). Το Excimer  απορροφάται από τις πρωτείνες και το νερό το 
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οποίο είναι σηµαντικό, γιατί έτσι έχουµε µεγάλη απορρόφηση στον κερατοειδή σε 

επίπεδο των δέκατων του µικρού, που είναι και απαραίτητο για την διαδικασία της 

φωτοαποδόµησης  

Ο παλµός του laser  πέφτει στον κερατοειδή και αποροφάται από ένα 

επιφανειακό στρώµα, µε εκτιµούµενο βάθος διείσδησης µερικά δέκατα του 

µικρόµετρου(12). Κατά την απορόφηση γίνονται διασπάσεις των µοριακών δεσµών 

των µορίων του κερατοειδούς( ίνες κολλαγόνου, πρωτεογλυκάνες, κλπ) µε 

φωτοχηµικές διεργασίες(12). Ταυτόχρονα µε την φωτοδιάσπαση, τα υπολλείµατα της, 

εκτονώνονται γρήγορα και υπό πίεση αποκτούν υπερηχητικές ταχύτητες και 

αποµακρύνονται σε χρόνους της τάξης των µερικών µικρών του δευτερολέπτου(13). 

Σε περίπτωση που η πυκνότητα ενέργειας είναι χαµηλότερη από µία συγκεκριµένη 

τιµή που ονοµάζεται κατώφλι φωτοεκτοµής (ablation threshold)  η φωτοδιάσπαση 

δεν επιτελείται. Για τον ανθρώπινο κερατοειδή το κατώφλι φωτοαποδόµησης είναι 40 

mJoules/cm2 (14). 

Για την διενέργεια διαθλαστικών εκτοµών µε την χρήση των Excimer Laser, είναι 

πολύ σηµαντικής και καθοριστικής σηµασίας η ποιότητα της φωτοαποδόµησης. Η 

σωστή ευθυγράµιση των οπτικών ενός Laser και η «σωστή» κατανοµή ενέργειας της 

δέσµης που πέφτει στον κερατοειδή δίνουν πιο οµαλές και οµοιόµορφές επιφάνειες 

εκτοµής. Για την κάλυψη µιας περιοχής του κερατοειδούς, για παράδειγµα 6 

χιλιοστών, µία µικρή δέσµη Laser (1χιλ.), πρέπει να καλύψει την επιφάνεια, 

περνώντας αρκετές φορές από τα ίδια σηµεία και µε αλληλοεπικάλυψη των βολών 

για γειτονικά σηµεία. Όσον αφορά την αλληλοεπικάλυψη των βολών για γειτονικά 

σηµεία, η καλύτερη κατανοµή ενέργειας είναι η κατανοµή Gauss όπου η ενέργεια 
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έχει κατανοµή καµπάνας, δηλαδή µέγιστη τιµή στο κέντρο και µείωση συµµετρικά 

προς την περιφέρεια (σχήµα 3.3α). Στην περίπτωση που έχουµε κατανοµή Top-Hat 

(που έχει την ίδια τιµή ενέργειας παντού) , αν η αλληλοεπικάλυψη δεν είναι 

ικανοποιητική για τις βολές, µπορεί να δηµιουργηθούν αρκετά ανώµαλες επιφάνειες 

εκτοµής (σχήµα 3.3). 

 Οι κατανοµές της δέσµης ακτινοβόλησης που παράγονται από τα διάφορα 

συστήµατα Excimer Laser , βαθµονοµούνται από σειρές κλινικών δοκιµών, και κατά 

την διάρκεια της προετοιµασίας πριν από την κλινική εφαρµογή, ελέγχονται µε  

δοκιµαστικές εκτοµές σε ειδικούς στόχους (σχήµα 2.1 ειδικό µέρος). 
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                                                  Σχήµα 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενέργεια 

Βάθος Εκτοµής 

Κατανοµή Top-Hat 

Ενέργεια 

Βάθος Εκτοµής 

Κατανοµή Gauss α 

β 
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4. Φωτοδιαθλαστική χειρουργική µε χρήση Excimer LASER 
 
 
 
 Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος σήµερα σε όλο τον κόσµο για την διόρθωση µυωπίας, 

υπερµετρωπίας , αστιγµατισµού είναι η διόρθωση µε Excimer laser. 

Μύωπες είναι 15%-20% του πληθυσµού της καυκάσιας φυλής(15), ενώ στους ασιάτες 

το ποσοστό είναι 4 φορές µεγαλύτερο(16). Η µυωπία εξελίσεται κατά την διάρκεια της 

εφηβείας και σταθεροποιείται περίπου στην ηλικία των 18 ετών. 

Η διαθλαστική χειρουργική γεννήθηκε όταν το 19ο αιώνα ο Lans παρουσίασε την 

επίδραση της θερµότητος στον κερατοειδή για την διόρθωση του αστιγµατισµού(17). 

Στην συνέχεια τα διαθλαστικά προβλήµατα αντιµετωπίζονταν κάνοντας τοµές για να 

αλλάξει το σχήµα του κερατοειδούς , ακτινωτές και αστιγµατικές κερατοτοµές 

 (RK ) Radial Keratotomy, (AK) Astigmatic Keratotomy. 

To 1983 o Srinivarsan, περιέγραψε τις επιδράσεις του   

laser 193nm σε οργανικά υλικά (18).  

Για να περιγράψει την εκπληκτική  

ακρίβεια του συγκεκριµένου Laser δηµιούργησε 

τοµές σε µία ανθρώπινη τρίχα (σχήµα 4.1) 

Ετσι  άνοιξε ο δρόµος για την 

δυνατότητα οπτικού ελέγχου της 

επιφάνειας του κερατοειδούς µε εκτοµές 

ακρίβειας της τάξης µικρόµετρων χρησιµοποιώντας το µήκος κύµατος 193nm.  

 

Σχήµα 4.1: Εικόνα από ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης, χάραξης σε ανθρώπινη 
τρίχα, µέσω φωτοεκτοµής µε Excimer laser. 
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To 1989, η McDonald και συν., εφάρµοσαν το συγκεκριµένο Excimer Laser για να 

φωτοαποδοµήσουν την επιφάνεια του κερατοειδούς σε ανθρώπινο οφθαλµό που 

είχε όραση. Η διαδικασία ονοµάστηκε φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή 

PRK(Photorefractive keratectomy) (19).Την ίδια εποχή στην Ελλάδα ο Παλλήκαρης 

και συν., επινοούν την τεχνική LASIK (Laser in Situ Keratomileusis)(20), την πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική έως σήµερα. 

Με το Excimer Laser µπορούν να διορθωθούν οι περισσότερες περιπτώσεις 

διαθλαστικών σφαλµάτων µε πολύ καλά αποτελέσµατα.Το υπόλοιπο ποσοστό που 

εξαιρείται αφορά περιπτώσεις υψηλής µυωπίας(>10 ∆ιοπτρίες) –υπερµετρωπίας(>7 

∆ιοπτρίες)-υψηλού αστιγµατισµού (>6 ∆ιοπτρίες) ή µύωπες µε προβλήµατα στον 

κερατοειδή τους, όπως για παράδειγµα λεπτό πάχος κερατοειδούς. 

Για την διόρθωση των διαθλαστικών ανωµαλιών, το Laser  που χρησιµοποιείται 

,µπορεί να µετατρέπει ελεγχόµενα την καµπυλότητα της επιφάνειας του 

κερατοειδούς. Κάθε παλµός του Laser επιφέρει αποδόµηση µερικών δέκατων του 

µικρόµετρου και σε διάµετρο ίση µε την αντίστοιχη διάµετρο της δέσµης που πέφτει 

στο πρόσθιο τµήµα του κερατοειδή. Με κατάλληλη εφαρµογή των επαλληλίας 

παλµών στον κερατοειδή επέρχεται η επιθυµητη κατανοµή φωτοεκτοµής.  Η αλλαγή 

της καµπυλότητος γίνεται σε ζώνη αποδόµησης, η οποία να είναι τουλάχιστον ίση ή 

µεγαλύτερη από την διάµετρο κόρης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Με τις 

διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer Laser  ο κερατοειδής γίνεται οµαλά πιο πλατύς 

ή πιο κυρτός ανάλογα, µε αποτέλεσµα οι ακτίνες φωτός να εστιάζονται σωστά στον 

αµφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλµού και ο ασθενής να απαλλάσεται από την 

εξάρτηση από γυαλιά ή φακούς επαφής. 
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Ο αλγόριθµος φωτοαποδόµησης που χρησιµοποιείται για την διόρθωση της 

µυωπίας βασίζεται  στον τύπο του Munnerlyn(21) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όπου α0 το βάθος αποδόµησης κεντρικά, ∆Ρ η επιθυµητή αλλαγή της διαθλαστικής 

δύναµης του κερατοειδούς σε διοπτρίες και d  η διάµετρος της ζώνης φωτοεκτοµής. 

Από το διάγραµµα που ακολουθεί είναι φανερό ότι για διόρθωση υψηλής µυωπίας  

και για µεγάλη διάµετρο εκτοµής το βάθος αποδόµησης είναι αρκετά µεγάλο. 

Παράγοντες ,όπως η σκοτοπική διάµετρος της κόρης για την αντίστοιχη  ζώνη 

εκτοµής, το πάχος του κερατοειδούς , το ύψος της διόρθωσης και άλλα, 

συνυπολογίζονται έτσι ώστε να µην γίνεται άσκοπη αφαίρεση ιστού, που θα 

µπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για την µετεγχειρητική όραση του ασθενούς.  

 

 

 

 

∆ιάµετρος Φωτοαποδόµησης 
5 χιλ 6 χιλ 7 χιλ 

 
∆ιόρθωση 
(∆ιοπτρίες) Βάθος Φωτοαποδόµησης  

(Μικρόµετρα) 
-1 -8.3 -12 -16.3 
-2 -16.7 -24 -32.7 
-3 -25.0 -36.0 -49.0 
-4 -33.3 -48.0 -65.3 
-5 -41.7 -60 -81.7 
-6 -50.0 -72.0 -98.0 
-7 -58.3 -84.0 -114.3 
-8 -66.7 -96.0 -130.7 
-9 -75.0 -108.0 -147.0 
-10 -83.3 -120.0 -163.3 
-11 -91.7 -132.0 -179.0 
-12 -100.0 -144.0 -196.0 
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Σχήµα 4.2:  Γραφική παράσταση της εξίσωσης του Munnerlyn  για διαφορετικές 

διαµέτρους της ζώνης εκτοµής 

 

Τα Excimer Laser για διαθλαστική χειρουργική, πέρα από την κοιλότητα µε το αέριο 

µίγµα, περιλαµβάνουν ένα σύνολο από υποσυστήµατα για κατεύθυνση της δέσµης 

στον κερατοειδή, έλεγχο ευθυγράµµισης και παρακολούθηση του οφθαλµού (Eye 

Trackers), έλεγχο εστίασης και αυτοέλεγχο της προσπίπτουσας ενέργειας ανά 

παλµό. Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από ένα κεντρικό υπολογιστή στον 

οποίο και γίνεται ο υπολογισµός της επαλληλίας των παλµών για την εκάστοτε 

επιθυµητή διόρθωση.  

Η  εφαρµογή των αλγορίθµων διόρθωσης αφορά διορθώσεις µυωπίας, 

υπερµετρωπίας , µε ή χωρίς ταυτόχρονη διόρθωση αστιγµατισµού , καθώς και 
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εξατοµικευµένες εκτοµές όπως θα παρουσιαστεί στο πειραµατικό µέρος αυτής της 

διατριβής. 

Στην περίπτωση της µυωπίας, οι ακτίνες φωτός δεν εστιάζονται πάνω στον 

αµφιβλιστροειδή χιτώνα αλλά µπροστά από αυτόν. Για την διόρθωσή της γίνεται 

συµµετρικά  επιπέδωση του κερατοειδούς, µε µεγαλύτερο βάθος εκτοµής κεντρικά 

(σχήµα 4.3). Στην περίπτωση που υπάρχει και αστιγµατισµός, δηλαδή όταν σε 

διαφορετικούς µεσηµβρινούς υπάρχει διαφορετική ακτίνα καµπυλότητος, γίνεται 

διόρθωση αλλάζοντας  την  καµπυλότητα στους δύο µεσηµβρινούς µε την µέγιστη 

και ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητος (σχήµα 4.4). Αξίζει να παρατηρηθεί, ότι η 

διάµετρος αποδόµησης κατά µήκος του άξονα του κυλίνδρου είναι µεγαλύτερη. 

Αποδοµείται πιο περιφερικά ο άξονας του αστιγµατισµού ( ο πιο επίπεδος, flat) για 

να δράσει αντίθετα στον κάθετο άξονα (steep), αφού µε το Laser µπορούµε µόνο να 

αποδοµήσουµε ιστό και όχι να προσθέσουµε. 

Αντίστοιχα , στην περίπτωση υπερµετρωπίας επειδή οι ακτίνες εστιάζονται πίσω 

από τον αµφιβλιστροειδή, για να την διορθώσουµε , η αποδόµηση γίνεται στην 

περιφέρεια (σχήµα4.5). Οµοίως για την περίπτωση υπερµετρωπικού αστιγµατισµού 

(σχήµα 4.6). Στα σχήµατα 4.3 , έως και 4.6, φαίνεται και η κατανοµή αποδόµησης 

πάνω σε δοκιµαστικό υλικό µε µηδενική εκτοµή στις κόκκινες περιοχές.  

 



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.3: Κατανοµή φωτοεκτοµής για την επιπέδωση  της πρόσθιας επιφάνειας 
του κερατοειδούς µε αποτέλεσµα την διόρθωση της µυωπίας 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.4: . Κατανοµή φωτοεκτοµής η οποία αλλάζει ανάλογα µε τον άξονα του 
κυλίνδρου  τηn πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς µε αποτέλεσµα την διόρθωση 
µυωπικού αστιγµατισµού. 
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Σχήµα 4.5: Κατανοµή φωτοεκτοµής η οποία αυξάνει την καµπυλότητα της κεντρικής 
περιοχής για την διόρθωση υπερµετρωπίας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.6: Κατανοµή φωτοεκτοµής για διόρθωση υπερµετρωπικού αστιγµατισµού 
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Οι δύο τεχνικές διόρθωσης διαθλαστικού σφάλµατος, που χρησιµοποιήθηκαν στις 

µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή την διατριβή, ήταν η PRK και η LASIK. 

 
 
4.1 Τεχνική PRK –Φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή 
 
 

Η φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή είναι µία τεχνική που χρησιµοποείται ευρέως 

στην Οφθαλµολογία για την διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών µε την εφαρµογή 

του Excimer laser µήκους κύµατος 193nm (Argon-fluoride). 

Με την τεχνική αυτή γίνεται επιλεκτική αποδόµηση ιστού από τον πρόσθιο 

κερατοειδή µε σκοπό τον ανασχηµατισµό της κυρτότητάς του. Ο µηχανισµός 

αλληλεπίδρασης του laser του συγκεκριµένου µήκους κύµατος µε  ιστό είναι 

γνωστός ως φωτοδιάσπαση, κατά την οποία η ένεργεια των φωτονίων του Laser 

(6,4 eV) που προσπίπτει στον ιστό , υπερβαίνει την ενέργεια των δεσµών των 

µορίων της επιφάνειας (4 eV) µε αποτέλεσµα να τους διασπά και τα θραύσµατα 

ιστού να αποµακρύνονται µε υπερηχητικές ταχύτητες. 

Στην κλινική εφαρµογή αρχικά γίνεται ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος ο 

οποίος και περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές εξετάσεις όπως τοπογραφία, ανάλυση 

µετώπου κύµατος, κυκλοπληγική όραση, παχυµετρία, έλεγχος βυθού , µέτρηση του 

διαθλαστικού σφάλµατος. 

Έχοντας συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες , το µηχάνηµα του laser 

τροφοδοτείται µε τα δεδοµένα των εξετάσεων. Το Laser έχει ήδη ελεγχθεί για την 

ακρίβεια της λειτουργίας του και έχει ρυθµιστεί στις κατάλληλες παραµέτρους 

(ενέργεια και οµοιογένεια φωτοαποδόµησης). 
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Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση κάτω από το µικροσκόπιο του Laser, και 

ενηµερώνεται από ειδικευµένο ιατρό για το φως –οδηγό που θα πρέπει να κοιτάζει 

κατά την διάρκεια της επεµβασης. Η αναισθησία του οφθαλµού γίνεται µε 

ενστάλλαξη σταγόνων και µε την βοήθεια ενός βλεφαροδιαστολέα, το µάτι παραµένει 

ανοιχτό. Στην συνέχεια αποµακρύνεται  από την επιφάνεια του κερατοειδούς το 

επιθήλιο  και εφαρµόζεται Laser. Αµέσως µετά τοποθετείται προστατευτικός φακός 

επαφής. Ο οφθαλµός παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( συνήθως ανά 

τρίµηνο) µέχρι την πλήρη σταθεροποίηση της όρασης και για διάστηµα ενός έτους. 

 
 
 
4.2 Τεχνική LASIK (Laser In Situ Κερατοσµίλευση) 
 
 
Η φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή (PRK) που περιγράφεται πιο πάνω, γίνεται στην 

επιφάνεια του µατιού, και συγκεκριµένα στην επιφάνεια του κερατοειδούς. 

Στην τεχνική Lasik η εφαρµογή του Laser γίνεται µέσα στο στρώµα του κερατοειδούς 

και αφού δηµιουργηθεί µε την χρήση ειδικού εργαλείου που ονοµάζεται 

µικροκερατόµος, ένας λεπτός κρηµνός που συγκρατείται από µίσχο στην 

περιφέρεια. Μετά την εφαρµογή του Laser ο λεπτός κρηµνός που συγκρατείται από 

τον µίσχο επανατοποθετείται και καλύπτει την επιφάνεια της επενέργειας του Laser, 

προσφέροντας πιο γρήγορη και πιο άνετη ανάρρωση. Στην επέµβαση LASIK η 

όραση σταθεροποιείται πολύ γρήγορα και σε διάστηµα 2 –3 ηµερών. Κατά την 

διάρκεια του πρώτου µήνα έχουµε την σταθεροποίηση του αποτελέσµατος αλλά 

συνήθως ο ασθενής παρακολουθείται για ένα έτος ανά τρίµηνο. 
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5.  Τοπογραφία κερατοειδούς 
 

Η τοπογραφία είναι η επιστήµη που περιγράφει και αναπαριστά τα 

χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης επιφάνειας µε µεγάλη λεπτοµέρεια. Η 

τοπογραφία του κερατοειδούς  είναι µέθοδος λεπτοµερούς απεικόνισης της 

επιφάνειας του κερατοειδούς και συγχρόνως διαγνωστική διαδικασία για διάφορες 

ασθένειες που προέρχονται εξαιτίας ανωµαλιών που υπάρχουν σε αυτή την 

διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλµού. Κατά τη διάρκεια των περασµένων έτων 

έγιναν πολλές βελτιώσεις στην τοπογραφία του κερατοειδούς που ανταποκρίνονταν 

στη διαρκώς αυξηµένη ανάγκη για καλύτερη κλινική διάγνωση και παρακολούθηση. 

Οι βελτιώσεις αυτές αφορούσαν την επαναληψιµότητα και την ακρίβεια των 

µετρήσεων.(22) ,(23) ,(24)  

Σήµερα υπάρχουν στο εµπόριο πάνω 10 διαφορετικά είδη τοπογραφικών 

συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως στο τοµέα της οφθαλµολογίας και 

ιδιαίτερα στο τοµέα της διαθλαστικής χειρουργικής.(24-44) Η διαθλαστική χειρουργική 

έχει σαν σκοπό τη διόρθωση διαθλαστικών σφαλµάτων του οφθαλµού 

επεµβαίνοντας στην πρόσθια επιφάνειά του (κερατοειδή χιτώνα) , κυρίως µε τη 

χρήση ιατρικών laser αλλά και άλλων τεχνικών (Αγώγιµη Κερατοπλαστική µέσω 

Ραδιοσυχνοτήτων «Conductive Keratoplasty»(45-60), Ακτινωτές Κερατεκτοµές «Arc 

Cuts»(61), Μέθοδος διαµόρφωσης κερατοειδούς µέσω φωτοαποδοµούµενων 

διαµορφωτών «PALM»(62)). Όλες οι παραπάνω τεχνικές απαιτούν αξιολόγηση και 

παρακολούθηση της µορφής της επιφάνειας του κερατοειδούς, πριν, καθώς και µετά 

την επέµβαση.  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αξιολόγηση στους υποψήφιους διαθλαστικούς 

ασθενείς είναι πολύ σηµαντική και για να αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις 

προυποθέσεις. Σαν παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η περίπτωση κερατόκωνου 

(εκφύλιση του κερατοειδούς λόγω λέπτυνσης), (63, 64) ο οποίος αναγνωρίζεται από 

την τοπογραφία και αποκλείεται από την διαθλαστική διόρθωση µε laser(65, 66). 

Η πιο συνηθισµένη µέθοδος τοπογραφίας κερατοειδούς είναι αυτή που βασίζεται 

στην απεικόνιση οµόκεντρων εναλλασσόµενων  φωτεινών και σκοτεινών δακτυλίων 

(placido disk) που προβάλλονται πάνω στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς 

µέσω ανάκλασης(67-71). Οι ανωµαλίες της επιφάνειας του κερατοειδή προκαλούν 

παραµόρφωση του ειδώλου των δακτυλίων του placido δίσκου που σχηµατίζεται 

από την ανάκλαση. Σχήµα 5.2 

Η ανακλώµενη εικόνα καταγράφεται από µία µικρή ψηφιακή κάµερα. Η κάµερα αυτή 

βρίσκεται στο κέντρο των δακτυλίων, έτσι ώστε να είναι στο ίδιο οπτικό µονοπάτι 

που γίνεται και η πραγµατική προβολή. Η ψηφιακή αυτή κάµερα (CCD) είναι 

απαραίτητο να έχει πολύ µικρό µέγεθος έτσι ώστε η περιοχή στο κέντρο του 

κερατοειδούς που δεν «βλέπει»(µπλοκάρεται από την ίδια την κάµερα), να είναι όσο 

το δυνατόν µικρότερη. 

Η εικόνα που καταγράφεται από την κάµερα αναλύεται και επεξεργάζεται από ειδικό 

λογισµικό, δίδει γεωµετρικές πληροφορίες για την επιφάνεια του κερατοειδούς και 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα σε διάφορες µορφές. Εκτός από τον χάρτη της 

κατανοµής της διαθλαστικής ισχύος στην επιφάνεια του κερατοειδούς, πολλά από τα 

τοπογραφικά συστήµατα υπολογίζουν και δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του 



 36

µετρούµενου κερατοειδούς ως οπτικό µέσο, όπως η ασφαιρικότητα, η εκκεντρότητα , 

η οµοιογένεια και η αντιστοιχούσα θεωρητική κερατοειδική οπτική οξύτητα. 

Το πλήθος των δακτυλίων που απεικονίζονται, προσδιορίζει και την ακρίβεια µε την 

οποία προσεγγίζεται το σχήµα της επιφάνειας . Η υπόθεση που γίνεται για το σχήµα 

του κερατοειδούς στην µέθοδο απεικόνισης µε τον δίσκο του placido µε οµόκεντρους 

δακτυλίους, είναι ότι χρησιµοποιείται ένα σχήµα αναφοράς για την βαθµονόµηση.Το 

σχήµα αναφοράς είναι µία σφαιρική επιφάνεια µε ακτίνα καµπυλότητος 7.8 χιλιοστά 

και προσεγγίζει την µέση καµπυλότητα για έναν «µέσο» οφθαλµό. 

Η τοπογραφία κερατοειδούς δεν µετράει απευθείας τις συντεταγµένες x,y και z από 

τα σηµεία του κερατοειδούς για τρισδιάστατη απεικόνιση. Αυτό που γίνεται είναι ότι 

µετράει την απόκλιση των ανακλασµένων δακτυλίων και πρωτογενώς υπολογίζει την 

ακτίνα της καµπυλότητος των σηµείων του κερατοειδούς κατά µεσηµβρινούς από 0 

έως 3600. Η καµπυλότητα του κερατοειδούς εκφράζεται µε την ακτίνα καµπυλότητος 

(χιλιοστά , mm). Η  διαθλαστικότητα του κερατοειδούς περιγράφεται καλύτερα και 

γίνεται περισσότερο κατανοητή όταν εκφραστεί σε κερατοµετρικές ∆ιοπτρίες. Ο 

µαθηµατικός τύπος που περιγράφει την σχέση µεταξύ ακτίνας καµπυλότητος και 

∆ιοπτρίας είναι ο ακόλουθος: 

 
D(∆ιοπτρίες) = [(1.3375-1)/r (χιλιοστά)] * 1000      τύπος 5.1 
 
 
 
Σηµείωση: Ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς είναι 1.3376 αλλά στην εξίσωση 

υπολογίζεται 1.3375  για να συνυπολογιστεί η επίδραση της δακρυικής στοιβάδας η 

οποία είναι η επιφάνεια που υπάρχει µεταξύ του αέρα και του κερατοειδούς. 
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Η αξονική καµπυλότητα (sagittal curvature) µετράει την καµπυλότητα σε ένα 

σηµείο της επιφάνειας του κερατοειδούς µε αξονική κατεύθυνση σε σχέση µε το 

κέντρο(72, 73). 

Η υψοµετρική διαφορά ενός σηµείου της επιφάνειας του κερατοειδούς απεικονίζει το 

ύψος αυτού του σηµείου σε σχέση µε µία σφαιρική επιφάνεια αναφοράς. Η καλύτερη 

µαθηµατικά προσέγγιση της πραγµατικής επιφάνειας κερατοειδούς ονοµάζεται  

Best-Fitted Sphere (BSF). 

Για παράδειγµα, στο  σχήµα 5.1, αν έχουµε παράλληλη 

αποδόµηση υλικού , τα σηµεία α-β και γ-δ έχουν την ίδια 

καµπυλότητα αλλά διαφορετική υψοµετρική διαφορά.  

Στην διαθλαστική χειρουργική η διαθλαστική δύναµη του οφθαλµού αλλάζει µε την 

αφαίρεση κερατοειδικού ιστού και έτσι οι χάρτες που δείχνουν υψοµετρικές διαφορές 

είναι σηµαντικοί και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του βάθους αποδόµησης 

καθώς και της ζώνης εκτοµής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α β

δγ 

Σχήµα 5.1 



 38

 

 

 

 

 
 
 
Σχήµα 5.2: Οι ανωµαλίες της επιφάνειας του κερατοειδούς προκαλούν 

παραµόρφωση του ειδώλου των δακτυλίων που σχηµατίζεται από ανάκλαση.  

Ανάλογα µε την κυρτότητα του κερατοειδούς υπάρχει και αντίστοιχη παραµόρφωση 

του ειδώλου των δακτυλίων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.3: ∆ιαθλαστικός χάρτης τοπογραφίας του κερατοειδή. Με διαφορετικά 

χρώµατα απεικονίζεται η διαφορετική διοπτρική ισχύς του κάθε σηµείου της 

επιφάνειας του κερατοειδή. 
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Σχήµα 5.4  

 

 

Αν ο φυσιολογικός κερατοειδής ήταν σφαιρικός οι ακτίνες φωτός εισερχόµενες 

δεν θα εστιάζονταν στο ίδιο σηµείο και θα δηµιουργούσαν µία θαµπή εικόνα στον 

αµφιβλιστροειδή λόγω των σφαιρικών εκτροπών σχ.5.4α. Επειδή όµως ο 

φυσιολογικός κερατοειδής είναι ασφαιρικός σχ.5.4β τα σφάλµατα λόγω των 

 

α β 

γ 
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σφαιρικών εκροπών µειώνονται και οι εισερχόµενες ακτίνες εστιάζονται σχεδόν στο 

ίδιο σηµείο δίνοντας έτσι καλύτερη ποιότητα ειδώλου. 

Η ασφαιρικότητα της εξωτερικής επιφάνειας του κερατοειδούς, µειώνει  την 

εισαγωγή σφαλµάτων στο οπτικό σύστηµα του κερατοειδούς, σε επίπεδο που να 

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

εισάγει ο κρυσταλοειδής φακός όπως περιγράφεται από Artal et al(74). Με βάση 

µέσες τιµές µετρήσεων που έχουν γίνει σε φυσιολογικούς οφθαλµούς, η µέση ακτίνα 

καµπυλότητος είναι 7.72 χιλ. και η  ασφαιρικότητα q=-0.26(75). Με την εφαρµογή 

διαφόρων διαθλαστικών τεχνικών και ειδικά µε την εφαρµογή Laser στην διόρθωση 

των αµµετρωπιών η ασφαιρικότητα του κερατοειδούς διαταράσεται και αυτό µπορεί 

να αποτελέσει παράγοντα µείωσης της ποιότητας της όρασης (6, 76-107) .Στην εικόνα  

5.4γ παρουσιάζεται ένας φυσιολογικός κερατοειδής  µε την µορφή χρωµατικού 

τοπογραφικού χάρτη και φαίνεται η διαφορά της καµπυλότητος από το κέντρο προς 

την περιφέρεια. Ο κερατοειδής για κάθε άνθρωπο διαφέρει αρκετά από τον 

προαναφερθέντα µέσο όρο και της ακτίνας καµπυλότητος και της ασφαιρικότητος (6). 

Επίσης επειδή δεν υπάρχει εκ περιστροφής συµµετρία στην εξωτερική επιφάνεια του 

κερατοειδούς το οπτικό σύστηµα µπορεί να έχει διαφορετικές ακτίνες καµπυλότητος 

κατά µήκος διαφορετικών µεσηµβρινών και να υποφέρει από αστιγµατισµό (σχήµα 

5.3).  

 



 41

 
6. Ανάλυση Μετώπου κύµατος (WAVEFRONT) 

 

Εκτός από τα συστήµατα τοπογραφίας κερατοειδούς, τα τελευταία χρόνια έχει 

αναπτυχθεί και ένας άλλος τρόπος απεικόνισης της διαθλαστικής ισχύος του 

οφθαλµού και ονοµάζεται διαθλασιµετρία µετώπου κύµατος. 

Η απόδοση του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού εξαρτάται από την ποιότητα των 

διαφορετικών του οπτικών στοιχείων. Οι συνολικές οπτικές εκτροπές του οφθαλµού 

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

οµοιογένεια των διαθλαστικών του µέσων(74). 

Για την µέτρηση των ολικών οπτικών εκτροπών έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

µέθοδοι, οι οποίες δίνουν αντίστοιχα αποτελέσµατα σε συγκριτικές µελέτες στους 

ίδιους οφθαλµούς(108)  .Στις µέρες µας χρησιµοποιούµε την καινοτόµο µέθοδο 

µέτρησης του µετώπου κύµατος, για χαρτογράφηση των ολικών οπτικών 

σφαλµάτων, και της διαθλαστικής δύναµης του οφθαλµού . Χρησιµοποιώντας 

εξελιγµένα όργανα που ονοµάζονται  διαθλασίµετρα µετώπου κύµατος ή αλλιώς 

αναλυτές µετώπου κύµατος (Wavefront Analyzers) ή εκτροπόµετρα, έχει καταστεί 

δυνατή η ακριβής µέτρηση και αναλυτική καταγραφή όλων των οπτικών εκτροπών 

του οφθαλµού(4). Η απεικόνιση γίνεται µε τη µορφή χρωµατικού χάρτη. 

 

6.1 Βασικές αρχές ανάλυσης µετώπου κύµατος 
 
Στην οπτική περιγράφουµε το φως σαν κύµα. Τα βασικά χαρακτηριστικά  αυτού του 

κύµατος είναι η συχνότητα, το µήκος κύµατος, και η ταχύτητα και συσχετίζονται 
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µεταξύ τους µε την σχέση  c=ν*λ, όπου ν συχνότητα και λ µήκος κύµατος, c η 

ταχύτητα του φωτός στο κενό,  που είναι σταθερή και είναι  ίση µε 3Χ108 m/sec. 

Το φως είναι µία πηγή ενέργειας που δηµιουργεί  ακτινοβολούντα κύµατα φωτός, 

όπως γίνεται όταν από µία πέτρα που πέφτει σε µία λίµνη, εµφανίζονται κύµατα . 

Η κορυφή του κύµατος που σχηµατίζεται κινείται µακριά από την πηγή σε κυκλική 

διάταξη. Η καµπύλη που ακολουθεί την κορυφή του κύµατος όπως αυτό 

διαµορφώνεται σε κάθε χρονική στιγµή, ονοµάζεται µέτωπο κύµατος (Wavefront). 

Όταν το φώς προέρχεται από µία σηµειακή πηγή, το µέτωπο κύµατος έχει σφαιρικό 

σχήµα. Όσο το µέτωπο κύµατος µετακινείται µακριά και πιο µακριά από την πηγή, 

ένα τµήµα της επιφάνειάς του επιπεδώνεται σταδιακά, έως ότου, όλο το µέτωπο 

κύµατος γίνεται επίπεδο (βλέπε σχήµα 6.1.1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.1.1 
 

Επίπεδο µέτωπο κύµατος
Κυκλικό µέτωπο κύµατος

Ανώµαλο µέτωπο κύµατος

Μήκος κύµατος κατεύθυνση 
µετάδοσης

Κέντρο φωτεινής

πηγής

Μέτωπο κύµατος

Επίπεδο µέτωπο κύµατος
Κυκλικό µέτωπο κύµατος

Ανώµαλο µέτωπο κύµατος

Μήκος κύµατος κατεύθυνση 
µετάδοσης

Κέντρο φωτεινής

πηγής

Μέτωπο κύµατος
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Όταν το φώς ταξιδεύει και περνάει από «µέσα» µε διαφορετικό δείκτη διάθλασης, για 

παράδειγµα αέρας-κερατοειδής, «καθυστερεί» αλλά η συχνότητα παραµένει η ίδια 

(σχήµα 6.1.2). Επίσης όταν το φως περάσει από το ίδιο υλικό το οποίο είναι πιο 

παχύ σε ορισµένες περιοχές, στις περιοχές αυτές θα καθυστερήσει περισσότερο και 

έτσι το µέτωπο του κύµατος θα γίνει πιο καµπύλο από τις υπόλοιπες πιο λεπτές 

περιοχές. Σχήµα 6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Σχήµα 6.1.2: ∆ιαφορά οπτικού δρόµου ( OPD, Optical Path Difference ), λόγω 
διαφοράς στον δείκτη διάθλασης, και λόγω διαφορετικού πάχους υλικού. 
 
 

n2 >n1n1

OPD(Optical path difference)
∆ιαφορά στο δείκτη διάθλασης

OPD(Optical path difference)
∆ιαφορά στο δείκτη διάθλασης

OPD(Optical path difference)
∆ιαφορά στον δείκτη διάθλασης

∆ιαφορά στο πάχος

OPD(Optical path difference)
∆ιαφορά στον δείκτη διάθλασης

∆ιαφορά στο πάχος

n1, n2 

δείκτες διάθλασης 
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6.2 Βασικές αρχές µέτρησης µετώπου κύµατος 
 
 

Υπάρχουν τρείς βασικές αρχές που εφαρµόζονται για την µέτρηση των σφαλµάτων 

µετώπου κύµατος. 

1 Αρχή Hartmann-Shack  

2 Αρχή Howland & Howland  

3 Αρχή Ray tracing  

Ο πιο διαδεδοµένος τύπος αναλυτή µετώπου κύµατος είναι ο αναλυτής Shack –

Hartmann. Η ανάλυση µετώπου κύµατος µε την µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται 

ευρέως στα αστρονοµικά τηλεσκόπια για την µέτρηση των εκτροπών που 

προκαλούνται από αλλαγές του δείκτη διάθλασης της ατµόσφαιρας. Ο Liang και συν. 

χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά την µέθοδο αυτή στην µέτρηση των εκτροπών του 

οφθαλµού το 1994(109). 

1. Μέθοδος Hartmann-Shack: Η µέθοδος αυτή, χρησιµοποιεί µία ακτίνα φωτός 

{(SLD Super Luminance Photodiode), φωτοδίοδος υψηλής λαµπρότητος} η οποία 

εισέρχεται στον οφθαλµό από το άνοιγµα της κόρης. Η ακτίνα αυτή αντανακλάται 

από τον αµφιβλιστροειδή, και σαν δεύτερη πηγή φωτός εξέρχεται του οφθαλµού. Η 

ακτίνα στην πορεία της µέσα από το µάτι, υπόκειται κάποια ανάλογη παραµόρφωση 

από τα σφάλµατα και τις ατέλειες των µέσων που διέρχεται, και καταλήγει σε µία 

συστοιχία φακών. Η συστοιχία των φακών µέσα από την οποία περνάει η 

εξερχόµενη δέσµη, αποτελείται από ένα πλέγµα µικρών φακών, καθένας από τους 

οποίους εστιάζει ένα µικρό κοµµάτι από το µέτωπο κύµατος, πάνω σε έναν 

αισθητήρα  (CCD imaging chip)(110). 
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Η απόκλιση κάθε σηµείου από το ιδανικό σηµείο εστιάσης κάθε φακού πάνω στο 

CCD  είναι αντίστοιχα µία ένδειξη της κλίσης του µετώπου κύµατος στο 

συγκεκριµένο σηµείο. Οι κλίσεις αυτές αντιστοιχούν στις αποκλίσεις  από το ιδανικό 

µέτωπο κύµατος και απεικονίζονται σε µορφή χρωµατικού χάρτη επίσης. 

Πιο αναλυτικά και ακολουθώντας το σχήµα 6.2.1 η διαδικασία  µπορεί να περιγραφεί 

ως εξής: 

Ας φανταστούµε µία χωρικά εκτεταµένη δέσµη φωτός, που προέρχεται από µία 

ακτίνα φωτός. Αν απεικονίσουµε ένα φανταστικό επίπεδο το οποίο είναι κάθετο στην 

κατεύθυνση µετάδοσης κάθε κύµατος, η κυµατοµορφή που σχηµατίζεται 

αντιπροσωπεύει το ονοµαζόµενο µέτωπο κύµατος. 

Mία δέσµη φωτός η οποία δεν έχει υποστεί καµία παρεκτροπή και ταξιδεύει 

παράλληλα µε ένα συγκεκριµένο άξονα έχει σαν µέτωπο κύµατος ένα επίπεδο που 

ταξιδεύει κάθετα σε αυτόν τον άξονα (κίτρινο χρώµα στο σχήµα 6.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.2.1 

Επίπεδο κύµα

Αισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών

παραµορφωµένο 
κύµαΑισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών

Επίπεδο κύµα

Αισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών

Επίπεδο κύµα

Αισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών

παραµορφωµένο 
κύµαΑισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών

παραµορφωµένο 
κύµαΑισθητήρας ccd chipΣυστοιχία φακών  
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CCD ανιχνευτής θέσης

Συστοιχία φακών

Επίπεδο
µέτωπο κύµατος

Παραµορφωµένο
Μέτωπο κύµατος

CCD ανιχνευτής θέσης

Συστοιχία φακών

Επίπεδο
µέτωπο κύµατος
Επίπεδο
µέτωπο κύµατος
Επίπεδο
µέτωπο κύµατος

Παραµορφωµένο
Μέτωπο κύµατος

α
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d

Wave FrontWave Front

ΦακόςΦακός

Επίπεδο 
εστίασης
Επίπεδο 
εστίασης

α
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f

d

Wave FrontWave Front

ΦακόςΦακός

Επίπεδο 
εστίασης
Επίπεδο 
εστίασης

 

Κάθε οπτική διαταραχή κατά την διαδροµή του φωτός µέσα από το µάτι ,οδηγεί σε 

µία εκτροπή του µετώπου κύµατος που εξέρχεται από το µάτι. Το εκτρεπόµενο 

µέτωπο κύµατος (κόκκινο) απεικονίζεται στον ανιχνευτή µε κάποιες αποκλίσεις από 

το ιδανικό (κίτρινο). Οι αποκλίσεις απεικονίζονται  σε µορφή χρωµατικού χάρτη, και 

αντιστοιχούν στις εκτροπές του οφθαλµού όταν αυτές έχουν αναχθεί στο επίπεδο 

της κόρης του οφθαλµού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.2.2 



 47

Αρχή TscherningΑρχή Tscherning

CCD
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Υπολογιστής

∆ιαµορφωµένο 
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αµφιβλιστροειδή
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συµµετρικού 
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Αρχή TscherningΑρχή Tscherning

CCD
camera
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∆ιαµορφωµένο 
πλέγµα πάνω στον 
αµφιβλιστροειδή

Προβολή 
συµµετρικού 
πλέγµατος

2. Μέθοδος Tscherning:  Για την µέτρηση µε την µέθοδο αυτή, το φως µε την µορφή 

τετράγωνου πλέγµατος, προβάλεται κάθετα µέσα από το άνοιγµα της κόρης και 

εστιάζεται πάνω στον αµφιβλιστροειδή (111). Το εστιασµένο πλέγµα έχει 

παραµορφωθεί από τις εκτροπές που υπέστει στην διαδροµή του µέσα από τα µέσα 

του οφθαλµού , λόγω των ανωµαλιών που συνάντησε στην πορεία του. Στον 

αµφιβληστροειδή προβάλεται µία εικόνα δύο διαστάσεων η οποία έχει τις 

παραµορφώσεις που υπέστει το αρχικό πλέγµα από το οπτικό σύστηµα στο οποίο 

εισήλθε( σχήµα 6.2.3).    Η εικόνα διαβάζεται από µία ψηφιακή CCD κάµερα υψηλής 

ευαισθησίας και στην συνέχεια υποβάλλεται σε µία σειρά  ψηφιακών επεξεργασιών 

για να αξιολογηθούν οι αποκλίσεις της αρχικής εικόνας του πλέγµατος, από αυτήν 

που διαµορφώθηκε µετά την διαδροµή του  από τα µέσα του οφθαλµού. Οι 

αποκλίσεις αυτές παρουσιάζονται µε την µορφή χρωµατικών χαρτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.2.3 
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3. Μέθοδος Ray tracing Refractometry: Μία δέσµη φωτός (διοδικό Laser) σαρώνει 

τον οφθαλµό µε διαδοχικές βολές από διαφορετικά σηµεία εισόδου σε χρόνο  

µερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου. Η  κάθε διαµορφωµένη δέσµη συναντά τον 

αµφιβλιστροειδή σε κάποιο σηµείο δηµιουργώντας µια δευτερογενή πηγή 

σκεδαζόµενης ακτινοβολίας. Η σκεδαζόµενη ακτινοβολία επιστρέφει και η 

κατεύθυνση διάδοσης του επιστρέφοντος µετώπου κύµατος εξαρτάται από την θέση 

της δευτερογενούς πηγής. Η απόκλισή τηςεπιστρεφόµενης ακτινοβολίας από την 

αρχική απεικονίζεται σε ένα ανιχνευτή θέσης, µε χρήση συστήµατος φακών  Στην 

συνέχεια το σήµα από τον ανιχνευτή θέσης µεταφράζεται σε ψηφιακή πληροφορία 

και οι αποκλίσεις από όλες τις δέσµες σχηµατίζουν τον χρωµατικό χάρτη του 

µετώπου κύµατος. 

Το εκτροπόµετρο Tracey , που στηρίζεται στην τεχνική Ray tracing κατασκευάστηκε 

από το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας του Κιέβου σε συνεργασία µε το ΒΕΜΜΟ. Στο 

ΒΕΜΜΟ έγιναν οι πρώτες κλινικές µελέτες για το ∆ιαθλασίµετρο Χωροταξικής 

Ανάλυσης Tracey(112, 113), µε την συµµετοχή της εκπονούσας την παρούσα διατριβή. 

 20 Ψευδοφακικά µάτια υπεβλήθησαν κατά µέσον όρο  σε 25 συνεχείς µετρήσεις το 

καθένα, µε σκοπό να µελετηθεί η επαναληψιµότητα του συστήµατος. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στην ζώνη των 6 mm . Από τις µετρήσεις αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι παράµετροι του αστιγµατισµού. Σταθερές 

στατιστικές διαδικασίες έδειξαν ότι 95% από όλες τις τιµές του αστιγµατισµού (DK , 

Degree) που µετρήθηκαν έχουν απόκλιση 0,20 ∆ιοπτρίες από την µέση τιµή(112).Οι 

κλινικές µελέτες που έγιναν µε το TRACEY παρουσίασαν επίσης την µεγάλη 
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δυναµικότητα του µηχανήµατος για οφθαλµολογικές µελέτες καθώς και την 

δυνατότητα που παρέχεται για  δυναµική µέτρηση της διαδικασίας της 

προσαρµογής(112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                          Σχήµα 6.2.4 
 

Απεικόνιση σφαλµάτων οφθαλµούΑπεικόνιση σφαλµάτων οφθαλµού

Σάρωση

Αρχή Ανίχνευσης Αµφιβλιστροειδούς 
µε ακτίνες (Ray-Tracing)

Αρχή Ανίχνευσης Αµφιβλιστροειδούς 
µε ακτίνες (Ray-Tracing)

Χάρτης ∆ιαµόρφωσης Μετώπου ΚύµατοςΧάρτης ∆ιαµόρφωσης Μετώπου Κύµατος
Απεικόνιση σφαλµάτων οφθαλµούΑπεικόνιση σφαλµάτων οφθαλµού

ΣάρωσηΣάρωσηΣάρωση

Αρχή Ανίχνευσης Αµφιβλιστροειδούς 
µε ακτίνες (Ray-Tracing)

Αρχή Ανίχνευσης Αµφιβλιστροειδούς 
µε ακτίνες (Ray-Tracing)

Χάρτης ∆ιαµόρφωσης Μετώπου ΚύµατοςΧάρτης ∆ιαµόρφωσης Μετώπου Κύµατος
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6.3 Μετρικές για την παρουσίαση και αξιολόγηση των εκτροπών 
 
Ο πιο γνωστός τρόπος έκφρασης και ποσοτικοποίησης των αποκλίσεων ( οπτικών 

σφαλµάτων ) για ένα οπτικό σύστηµα είναι χρησιµοποιώντας τα πολυώνυµα 

Zernike(114). Τα πολυώνυµα αυτά είναι ορθογώνια, κανονικοποιηµένα και αποτελούν 

βάση του χώρου των συνεχών συναρτήσεων που είναι ορισµένες µέσα στον 

µοναδιαίο κύκλο. Τα πολυώνυµα αυτά µπορούν να εκφράσουν εκτροπές χαµηλής 

τάξης , όπως σφαίρωµα και αστιγµατισµό καθώς και υψηλής τάξης, όπως το κόµµα, 

τρεφόιλ, και τις σφαιρικές εκτροπές. Τα διαθλαστικά σφάλµατα του οφθαλµού, που 

διορθώνονται µε σφαιροκυλινδρικούς φακούς ορίζονται σαν εκτροπές χαµηλής (1ης 

και 2ης) τάξης ενώ τα πιο σύνθετα οπτικά σφάλµατα αναφέρονται ως εκτροπές 

υψηλότερης τάξης (3ης ,4ης, 5ης κ.λ.π)  

Για την αξιολόγηση των σφαλµάτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε η απευθείας τιµή 

του συντελεστή του πολυωνύµου Zernike , που αντιστοιχεί στο µέγεθος του 

σφάλµατος, ή η τιµή του RMS ( Root Mean Square). 

Το RMS (Root Mean Square) είναι µία παράµετρος που χρησιµοποιείται για να 

εκφράσει το µέγεθος ενός οπτικού σφάλµατος και αναφέρεται στην απόκλιση ενός 

οπτικού συστήµατος από το ιδανικό. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του rms  για ένα 

οπτικό σύστηµα , τόσο περισσότερα είναι τα οπτικά σφάλµατα του συστήµατος. 

Η µαθηµατική έκφραση, ταξινόµηση και ποσοτικοποίηση των οπτικών εκτροπών 

γίνεται  εκτός από τα πολυώνυµα Zernike και την τιµή του rms, που είναι και τα πιο 

ευρέως χρησιµοποιούµενα, και µε άλλες µετρικές αξιολόγησης, όπως η συνάρτηση 

∆ιασποράς σηµείου PSF (Point Spread Function). 
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Μαθηµατικές εκφράσεις για τα διάφορα µετρικά συστήµατα: 

 

Πολυώνυµα Zernike 

 

Το µέτωπο κύµατος ),( θρW , µπορεί να περιγραφεί σαν επαλληλία των 

πολυωνύµων Zernike ως εξής: 

 Όπου m
nC   ο συντελεστής που προκύπτει 

από το ανάπτυγµα για το πολυώνυµο 

Zernike m
nZ  . 

 

Το ανάπτυγµα σε πολικές συντεταγµένες είναι: 
 

 

 

 

 

        
Όπου Συνάρτηση ∆έλτα του kronecker 

                                                                  

: 

 

Όσο περισσότεροι όροι των πολυωνύµων προστίθενται στο παραπάνω άθροισµα, η 

ακρίβεια µε την οποία προσεγγίζεται το µέτωπο κύµατος αυξάνεται. Για χρήση στην 

οφθαλµολογία και δεδοµένης της περιορισµένης ακρίβειας των αναλυτών µετώπου 

∑=
mn

m
n

m
n ZCW
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⎭ 

Rn
m (ρ ) =

(−1) s (n − s)!
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∑
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κύµατος για µέτρηση οφθαλµικών εκτροπών, χρησιµοποιούνται συνήθως όροι έως 

και 4ης τάξης ή και έως 6ης. 

Οι τιµές των συντελεστών των πολυωνύµων συδέονται κατά προσσέγγιση και µε τις 

συνήθεις εκτροπές. Για παράδειγµα, στο σχήµα, στο κέντρο φαίνεται το πολυώνυµο 

Ζ2
0 που περιγράφει το σφαίρωµα (µυωπία ή υπερµετρωπία) και είναι εκτροπή 2ης 

τάξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.3.1 : Aναπαράσταση των πολυωνύµων Zernike 2ης  3ης και 4ης τάξης 

 

 

Στο σχήµα φαίνεται η γραφική αναπαραστάση των πολυωνύµων Zernike έως και 4ης τάξης 

που φαίνεται η διάταξη µε βάση τους δείκτες n,m (Zn
m). Με  n σηµειώνεται η τάξη της 

εκτροπής (ο ακτινικός όρος) ενώ µε m  ο γωνιακός. 

Αστιγµατισµός

∆ευτερογενής
αστιγµατισµός

Τετραφόιλ

Τρεφόιλ

Αστιγµατισµός

Σφαιρική 
εκτροπή

Σφαίρωµα

Κόµα χ-άξοναΚόµα ψ-άξονα Τρεφόιλ

Τετραφόιλ∆ευτερογενής
αστιγµατισµός

Αστιγµατισµός

∆ευτερογενής
αστιγµατισµός

Τετραφόιλ

Τρεφόιλ

Αστιγµατισµός

Σφαιρική 
εκτροπή

Σφαίρωµα

Κόµα χ-άξοναΚόµα ψ-άξονα Τρεφόιλ

Τετραφόιλ∆ευτερογενής
αστιγµατισµός  
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RMS ( root mean squared) 
 
 Η τιµή του rms  υπολογίζεται από τον έξης τύπο: 

 

 

Rms= 

 

 

Όπου Cn
m οι συντελεστές από τα πολυώνυµα Zernike 

Εκτός από το rms  µία άλλη µετρική που χρησιµοποιείται για την έκφραση των 

εκτροπών είναι η συνάρτηση διασποράς σηµείου PSF ( Point spread function).  

Στο σχήµα 6.3.2 που ακολουθεί φαίνεται η συνάρτηση διασποράς ενός σηµείου υπό 

την επίδραση των διαφορετικών εκτροπών από 2ης έως 4ης τάξης .   

Στις µελέτες που έγιναν κατά την εκπόνηση της παρούσας διατριβής σαν µετρικές 

για την έκφραση των εκτροπών χρησιµοποιήθηκαν τόσο οι συντελεστές των 

πολυωνύµων , όσο και η τιµή του rms είτε για κάθε πολυώνυµο είτε για οµάδες 

πολυωνύµων για παράδειγµα 3ης τάξης µόνο ή 3ης και 4ης τάξης µαζί που αποτελούν 

και τα "συνολικά υψηλής τάξης σφάλµατα’’ . 

 

 

 

 

 

 

∑
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m
nC

,
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Σχήµα 6.3.2 H συνάρτηση διασποράς ενός σηµείου(Σ∆Σ), ή (PSF, Point Spread 

Function) υπό την επίδραση των διαφορετικών εκτροπών από 2ης έως 4ης τάξης 
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Τρεφόιλ

Αστιγµατισµός

Σφαιρική εκτροπή
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 55

6.4 H Ανάλυση Μετώπου Κύµατος στην κλινική Εφαρµογή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.4.1: Χρησιµοποιώντας απλά οπτικά όπως  σφαίρωµα και κύλινδρο και 

συνδυασµό τους µπορούν να διορθωθούν µε γυαλιά µόνο απλές εκτροπές όπως 

µυωπία, αστιγµατισµός και υπερµετρωπία. 

 

Η διόρθωση σφαιρώµατος και κυλίνδρου, είναι αποτελεσµατική για τις ακτίνες που 

είναι κοντά στον κεντρικό άξονα ενός οπτικού συστήµατος, και για έναν οφθαλµό, για 

αυτές που είναι κοντά στο κέντρο της κόρης. Σε  ένα οπτικό σύστηµα µε µεγάλο 

διάφραγµα, και αντίστοιχα σε ένα οφθαλµό µε µεγάλη κόρη η συµπεριφορά των 

φωτεινών ακτίνων στην περιφέρεια θα είναι διαφορετική σχ.6.4.1. Εκεί παρατηρούµε 

την επίδραση των υψηλής τάξεως εκτροπών που κάνουν την εικόνα  «θολή» ακόµα 

και µετά την διόρθωση των χαµηλής τάξεως εκτροπών. Η πιο σηµαντική από αυτές 

τις υψηλής τάξεως εκτροπές είναι η σφαιρική εκτροπή και µετρήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Young το 1801(115) και από τον Tscherning το 1898 (116). 

φ µ

Μόνο 2ης τάξης σφάλµατα 

(µυωπία)

∆ιόρθωση µε φακό

2ης τάξης

& υψηλής τάξης σφάλµατα Υψηλής τάξης σφάλµατα
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Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι στον γενικό πληθυσµό και για µέγεθος κόρης 6 mm, οι 

συνολικές εκτροπές ( εκτροπές χαµηλής και υψηλής τάξεως ),κατανέµονται ώς εξής: 

οι εκτροπές χαµηλής τάξης (σφαίρωµα και κύλινδρος), συµµετέχουν κατά 92% ενώ 

από τις εκτροπές της υψηλής τάξης, η τρίτης τάξης (κόµα) κατά 58%, η τέταρτης 

(σφαιρικές) κατά 38% και η πέµπτης κατά 7%  (117) (σχήµα 6.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.4.2: Ποσοστιαία συµµετοχή των χαµηλής και υψηλής τάξης εκτροπών 

οφθαλµών στον γενικό πληθυσµό. 

 

Θεωρητικά, η εξάλειψη των εκτροπών υψηλής τάξης, θα επέτρεπε κλινικά σηµαντική 

βελτίωση της όρασης  στα επίπεδα που ορίζονται από την πυκνότητα των κωνίων 

και το φαινόµενο της περίθλασης (118, 119).  
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Χαµηλής τάξης
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Υψηλής τάξης
Εκτροπές
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Χαµηλής τάξης
Εκτροπές
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58%
3ης τάξης
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5ης τάξης& πάνω
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4ης τάξης

Υψηλής τάξης Εκτροπές

58%
3ης τάξης
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5ης τάξης& πάνω
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4ης τάξης

Υψηλής τάξης Εκτροπές
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Η ποιότητα της εικόνας στον αµφιβλιστροειδή εξαρτάται από τρείς παράγοντες: τις 

οπτικές εκτροπές του οφθαλµού, το µέγεθος της κόρης (φαινόµενο περίθλασης), και 

την σταθερότητα της προσαρµοστικής ικανότητος του φακού (Charman, 1983, 

Lopez-Gillet al. 1998). Στο σχήµα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των παραπάνω 

παραγόντων που περιορίζουν την οπτική οξύτητα (διακριτική ικανότητα του 

οφθαλµού). 

 Η αύξηση της διαµέτρου της κόρης έχει σαν αποτέλεσµα: 

α. Την αύξηση της οπτικής οξύτητος λόγω του φαινοµένου της περίθλασης,  

β. Την µείωση της οπτικής οξύτητος λόγω της αύξησης των µονοχρωµατικών 

     εκτροπών. 

 Ιδανική διάµετρος κόρης είναι περίπου 2.5mm (σχήµα 6.4.3). 

Η θεωρητική διακριτική ικανότητα του αµφιβληστροειδούς, µε βάση την πυκνότητα 

των κωνίων, υπολογίζεται πάνω από 20/10. Ωστόσο, η κλινικά διαπιστωµένη µέση 

οπτική οξύτητα στον φυσιολογικό πληθυσµό βρίσκεται  κάτω από αυτά τα όρια λόγω 

των εγγενών σφαλµάτων του οπτικού συστήµατος, που ονοµάζονται και οπτικές 

εκτροπές. Οι εκτροπές και το βάθος πεδίου βελτιώνονται καθώς το µέγεθος της 

κόρης µικραίνει˙ ωστόσο σε µέγεθος κόρης µικρότερο από 2.5 χιλιοστά η ευαισθησία 

του αµφιβληστροειδούς µειώνεται λόγω του φαινοµένου της περίθλασης.  

Οι πιθανές επιδράσεις, που θα µπορούσαν να προκαλέσουν διαφορετικές ακτίνες οι 

οποίες συγκλίνουν (εστιάζουν) σε διαφορετικά σηµεία ονοµάζονται σφάλµατα ή 

εκτροπές. Αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα µέσα που συµµετέχουν και συµβάλουν 

στην διαµόρφωση της εικόνας, όπως στον κερατοειδή, στον φακό ή στον 



 58

αµφιβλιστροειδή δηµιουργούν εκτροπές και επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας 

που εστιάζεται στον αµφιβλιστροειδή χιτώνα. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.4.3: Τιµή οπτικής οξύτητας (καµπύλη µε συνεχόµενη γραµµή) σε σχέση µε 

το µέγεθος της κόρης. Η οπτική οξύτητα µειώνεται καθώς αυξάνεται το µέγεθος της 

κόρης λόγω των εισαγόµενων οπτικών εκτροπών (ocular aberrations).  Λόγω του 

φαινοµένου της περίθλασης (defraction) η οπτική οξύτητα επίσης µειώνεται σε 

µέγεθος κόρης µικρότερο από 2.5 χιλ. (διακεκοµµένη γραµµή). 
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Ενδιαφέρον προκαλεί ποιο θα ήταν το θεωρητικό πλεονέκτηµα της διόρθωσης 

εκτροπών υψηλής τάξης ανάµεσα στον φυσιολογικό πληθυσµό. Από έλεγχο σε 109 

φυσιολογικούς οφθαλµούς, ο Williams και συν (120) υπολόγισαν ότι η απάλειψη των 

εκτροπών υψηλής τάξης θα είχε σαν αποτέλεσµα τον κατά µέσο όρο τριπλασιασµό 

της ευαισθησίας στις αντιθέσεις, σε συχνότητα 16 c/deg.  Σε ορισµένους 

φυσιολογικούς οφθαλµούς, η εξάλειψη των εκτροπών υψηλής τάξης δεν βρέθηκε να 

προσφέρει κανένα πλεονέκτηµα ενώ σε άλλους, η βελτίωση πολλαπλασιάστηκε 

µέχρι 7 φορές. Από την µελέτη αυτήν, καθίσταται σαφές ότι τέτοιου τύπου 

διορθώσεις είναι αυστηρά εξατοµικευµένες και δεν αφορούν όλον τον πληθυσµό. 

Εντούτοις επιβεβαιώνει, ότι η βελτίωση της τεχνολογίας προκειµένου να γίνει δυνατή 

η διόρθωση των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης θα µπορούσε κατά περίπτωση να 

προσφέρει αξιόλογη βελτίωση της λειτουργικής όρασης. Η αλλαγή των εκτροπών 

υψηλής τάξης, και η πιθανολογούµενη εµπλοκή της στην ποιότητα της όρασης, 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις περιπτώσεις οφθαλµών που υποβάλονται σε 

φωτοδιαθλαστικές επεµβάσεις.  

Στο τρίτο πειραµατικό µέρος της διατριβής αυτής, έγινε έλεγχος και αξιολόγηση των 

υψηλής τάξεως σφαλµάτων πριν και µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις. 
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ΕΕ ΙΙ ∆∆ ΙΙ ΚΚΟΟ   ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ   

 
 

1. Μοντέλο αποδόµησης  µε  βάση την µυωπική διόρθωση  
 

 
1.1 Ανάλυση και µέτρηση του αλγορίθµου για διόρθωση µυωπίας  
 
Ανάλυση, και µέτρηση του αλγορίθµου µε βάση τον οποίο εκτελείται η 

φωτοδιαθλαστική χειρουργική για εφαρµογή διόρθωση µυωπίας µε το Mel-60 

Excimer Laser. Επειδή ο ανασχηµατισµός της επιφάνειας του κερατοειδή 

επιτυγχάνεται µε φωτοαποδόµηση λεπτών στρωµάτων (πάχους 0.7µm) και σε 

διάµετρο που καθορίζεται από µηχανική ίριδα, υπολογίστηκε ο αλγόριθµος 

καθοδήγησης της ίριδας ανάλογα του αριθµού διοπτριών. 

Συστήµατα 

 Excimer Laser Mel-60 slit scanning Aesculap Meditec (Germany) 

• Τύπος: Excimer (193nm), δέσµης σάρωσης µε χρήση µηχανικής ίριδας η 

οποία εφαρµόζεται στον οφθαλµό µε αναρρόφηση. 

• Πυκνότητα ενέργειας: 180 mjoules/cm2 

• Συχνότητα: 20 παλµοί ανά δευτερόλεπτο (Hz) 

• Χαρακτηριστικά δέσµης: 1χιλ.Χ 9 χιλ 

 

 

Σχήµα1.1.1: Εφαρµογή laser µε 

χρήση δέσµης σάρωσης 

ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση
σάρωσηςσάρωσης

∆έσµη∆έσµη
LaserLaser

ΜηχανικήΜηχανική
ΙριδαΙριδα

ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση
σάρωσηςσάρωσης

∆έσµη∆έσµη
LaserLaser

ΜηχανικήΜηχανική
ΙριδαΙριδα
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Σχήµα1.1.2: Η µηχανική ίριδα που εφαρµόζεται µε 

σύνδεση µε το Excimer Mel-60 για  την διόρθωση 

µυωπίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υλικά και Μέθοδος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα1.1.3: Επίπεδο κοµµάτι PMMA που ακτινοβολείται για κάθε βήµα του 
διαφράγµατος της ίριδας. 
 
 

MEL-60 
Excimer 

Laser

∆ιάφραγµα 
Ίριδας 

Βήµατα Ίριδας 
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Επίπεδα  κοµµάτια PMMA ακτινοβολήθηκαν µε το Excimer Laser  Aesculap Meditec 

Mel-60, χρησιµοποιώντας την µηχανική ίριδα του Laser. ∆είγµα της ακτινοβοληµένης 

επιφάνειας µετρήθηκε για κάθε βήµα  σάρωσης της δέσµης του laser, και για κάθε 

βήµα της ίριδας σχήµα1.1.3. Η ίριδα είναι ελεγχόµενου ανοίγµατος και το αρχικό της 

άνοιγµα είναι ίσο µε την ζώνη που επιθυµούµε να γίνει η διόρθωση. Στην συνέχεια 

και µε βάση την επιθυµούµενη διόρθωση η ίριδα εκτελεί µια σειρά βηµάτων κάθε 

φορά που περνάει το Laser και αφαιρεί περίπου 0,7 µικρόµετρα κερατοειδούς. 

Η διαδικασία αυτή εφαρµόστηκε για διορθώσεις από 1 διοπτρία έως και 7 διοπτρίες 

του αλγόριθµου για την διόρθωση µυωπίας µε το Laser Mel-60. 

Η  επιφάνεια για κάθε βήµα σάρωσης παρατηρήθηκε µε την χρήση ενός 

στερεοσκοπίου. Το αποτύπωµα της κάθε αποδοµηµένης επιφάνειας δεν 

αντιστοιχούσε σε κάποιο γνωστό γεωµετρικό σχήµα κάνοντας αδύνατο τον 

υπολογισµός της επιφάνειας µε απλό µαθηµατικό τύπο. Γιαυτό χρησιµοποιήσαµε 

ένα σύστηµα επεξεργασίας εικόνας από µία κάµερα βυθού. 

Για την µέτρηση των επιφανειών ακολουθήσαµε την ακόλουθη διαδικασία: 

Χρησιµοποιήσαµε  µια video – camera που ήταν προσαρτηµένη στο στερεοσκόπιο, 

και καταγράψαµε σε video κασέτα, κάθε επιφάνεια από κάθε βήµα της ίριδας για 

διοπτρίες από –1 έως –7. Οι εικόνες αυτές µεταφέρθηκαν στον υπολογιστή του 

συστήµατος  και  µετρήθηκαν οι επιφάνειες σε τετραγωνικά χιλιοστά . 

Για να υπολογίσουµε το σχήµα της περιµέτρου της κάθε ακτινοβοληµένης επιφάνειας, 

µετρήσαµε  τέσσερις διαµέτρους  µε γωνία 450 µεταξύ τους, χρησιµοποιώντας το ίδιο 

σύστηµα επεξεργασίας εικόνας. 
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Αποτελέσµατα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.1.4 Γραφική παράσταση του  σχήµατος της κεντρικής αποδόµησης σε 

διατοµή µε βάση τις διαµέτρους της περιµέτρου ακτινοβόλησης για κάθε βήµα της 

ίριδας και για διόρθωση 1 διοπτρίας 

 

 

Οι περίµετρος της ακτινοβοληµένης επιφάνειας για κάθε βήµα της ίριδας έχει έντονα 

σκαλοπάτια, µε αποτέλεσµα µη οµαλή µετάβαση µεταξύ των βηµάτων της ίριδας για 

τις µικρές διορθώσεις, σχήµα 1.1.4. Από τις µετρήσεις που έγιναν, είδαµε ότι  η 

διόρθωση για µεγαλύτερες µυωπίες απαιτεί µεγαλύτερο αριθµό βηµάτων της ίριδας 

και η κλίση της καµπύλης της επιφάνειας αποδόµησης αλλάζει πιο αργά σε σχέση 

µε την κλίση για διόρθωση µίας διοπτρίας που είναι πιο απότοµη, σχήµα 1.1.5. 

∆ιατοµή της επιφάνειας εκτοµής (-1 ∆ιοπτρία) 
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Σχήµα 1.1.5 : Γραφική παράσταση της αποδοµηµένης επιφάνειας σε σχέση µε τον 

αριθµό των βηµάτων της ίριδας και για διορθώσεις µίας και έξι διοπτριών µυωπίας 

 
 
1.2 ∆ηµιουργία λογισµικού για την εφαρµογή υποθετικής φωτοδιαθλαστικής εκτοµής 

µε χρήση τοπογραφικών χαρτών. 
 

Αρχικά έγινε ανάλυση των στοιχείων της τοπογραφίας του κερατοειδούς, όπως αυτά 

παρέχονται από το σύστηµα EyeSyS Corneal Topographer. Η τοπογραφία του 

κερατοειδούς µε αυτό το σύστηµα οδηγεί σε έγχρωµη αναπαράστασή του  

( χαρτογράφηση) συνοδευόµενη από στοιχεία διάθλασης. Από την τοπογραφία 

χρησιµοποιήθηκαν  οι ακτίνες καµπυλότητος του κερατοειδούς, και η απόσταση του 

κάθε µετρούµενου σηµείου από το vertex. 

Σύγκριση: -6dpt  και -1 dpt 
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Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο εκτέλεσης της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής 

που µετρήθηκε στο κεφάλαιο 1.1, και τα στοιχεία από την τοπογραφία έγινε 

κατάλληλο λογισµικό (πρόγραµµα) που υπολογίζει την τοπογραφία του 

ανασχηµατισµένου κερατοειδούς µετά την εφαρµογή υποθετικής φωτοδιαθλαστικής 

κερατεκτοµής για διόρθωση καθορισµένων διοπτριών. 

Στην συνέχεια έγινε σύγκριση της τοπογραφίας µετά από υποθετική διόρθωση 

υπολογισµένη από το πρόγραµµα , µε την πραγµατική µετεγχειρητική τοπογραφία 

του οφθαλµού. 

 
Συστήµατα 
 

 Excimer Laser Mel-60 slit scanning Aesculap Meditec (Jermany) 
           Περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1.1 
 

 Τοπογραφία Κερατοειδούς Eyesys 
 
Το σύστηµα  τοπογραφίας Eyesys, χρησιµοποιεί δίσκο placido  που έχει 20 

οµόκεντρους δακτυλίους. Αυτοί οι δακτύλιοι προβάλλονται πάνω στην δακρυική 

στοιβάδα. Σχήµα1.2.1 

 

 

 

 

 

 
 
Σχήµα1.2.1: Τοπογραφία κερατοειδούς Eyesys  και δεξιά η προβολή των δακτυλίων 

του δίσκου του placido πάνω στην δακρυική στοιβάδα 
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Στην συνέχεια από την εικόνα των διαµορφωµένων δακτυλίων πάνω στον 

κερατοειδή κατασκευάζονται µεσηµβρινοί ανά 1 µοίρα. Αυτό δίνει 360 

ηµιµεσηµβρινούς από το κέντρο και προς τα έξω καλύπτοντας όλη την επιφάνεια. 

Με ειδικό λογισµικό ανιχνεύονται και εντοπίζονται τα άκρα από τους ανακλώµενους 

δακτυλίους φωτεινούς και σκοτεινούς και η πληροφορία παρέχεται σε δύο διατοµές 

ανά δακτύλιο ανά µεσηµβρινό (βλέπε σχήµα). Και τελικά τα σηµεία που µετρήθηκαν 

είναι: 360 µεσηµβρινοί Χ 20 δακτύλιοι = 7.200 σηµεία 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      
                    
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήµα1.2.2: Ανίχνευση δακτυλίων 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ανίχνευση της θέσης 

Κάθε σκοτεινού και φωτεινού δακτυλίου 
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Τα δεδοµένα της προεγχειρητικής τοπογραφίας του οφθαλµού 

αποθηκεύονται σε δύο αρχεία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα1.2.3 α.Αρχείο <ra> αποστάσεις σε δέκατα του µικρού, και β.Αρχείο <xx> 

ακτίνες καµπυλότητος σε mm 

 
 

r661127|R|0718270366|mparitaki eleni||ini monofatsiou|||ast|pal|preop| 
000: 41 66 92 118 146 173 201 229 259 289 321 354 391 432 539 0 
001: 42 66 93 119 146 173 202 230 260 289 321 354 391 432 539 0 
002: 42 66 93 119 146 174 202 230 260 289 321 354 391 432 539 0 
003: 42 66 93 119 146 174 202 230 260 289 322 354 391 431 539 0 
004: 43 67 93 119 147 174 202 230 260 289 321 354 391 431 539 0 
005: 43 67 93 120 147 174 202 230 260 289 321 354 391 431 540 0 
006: 43 67 93 120 147 174 202 231 260 289 321 354 390 431 540 0 
007: 43 67 93 120 147 174 202 231 260 290 321 354 390 430 540 0 
008: 43 67 93 120 147 174 202 231 260 290 321 354 390 430 541 0 
009: 43 67 94 121 147 174 202 231 260 290 321 354 390 430 541 0 
010: 43 67 94 121 147 174 203 231 260 290 321 354 390 430 541 0 
011: 43 67 94 121 147 174 203 231 260 290 321 354 389 430 541 0 
012: 43 67 94 121 147 174 203 230 260 290 321 354 389 429 541 0 
013: 43 67 94 121 147 174 203 230 260 289 321 354 389 429 541 0 
014: 43 67 94 120 147 174 203 230 260 289 321 353 389 429 541 0 
015: 43 67 94 120 147 174 203 230 260 289 321 353 389 429 540 0 
016: 43 67 93 120 147 174 203 230 260 289 321 353 389 428 541 0 
017: 43 67 93 120 147 174 203 230 260 288 320 352 388 428 541 0 
018: 43 67 93 120 147 174 203 230 260 288 320 352 388 427 542 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
352: 40 65 91 118 144 171 199 228 257 287 320 353 388 431 536 0 
353: 40 65 91 118 144 172 199 228 257 288 320 354 389 431 537 0 
354: 40 65 91 118 145 172 199 229 257 288 320 354 389 431 537 0 
355: 40 65 91 118 145 172 200 229 258 288 320 354 390 431 538 0 
356: 40 65 92 118 145 172 200 229 258 289 321 354 390 432 539 0 
357: 40 65 92 118 145 173 200 229 258 289 321 354 390 432 539 0 
358: 41 66 92 118 146 173 201 229 259 289 321 354 391 432 539 0 
359: 41 66 92 118 146 173 201 229 259 289 321 354 391 432 539 0 

r661127|R|0718270366|mparitaki eleni||ini monofatsiou|||ast|pal|preop| 
000: 733 742 752 761 770 779 787 795 804 813 829 853 888 919 943 0 
001: 734 743 753 762 771 780 788 796 804 814 830 853 888 919 943 0 
002: 735 744 754 763 772 780 788 796 805 814 830 854 889 919 943 0 
003: 735 745 755 764 773 781 789 797 805 814 830 855 889 920 943 0 
004: 736 746 755 765 774 782 790 797 806 815 831 855 889 920 943 0 
005: 737 746 756 765 774 782 790 798 806 815 831 855 890 920 943 0 
006: 737 747 757 766 775 783 791 798 806 815 831 855 890 920 943 0 
007: 738 747 757 767 775 783 791 799 807 815 831 855 890 920 943 0 
008: 738 748 758 767 776 784 791 799 807 816 831 856 890 921 944 0 
009: 738 748 758 768 776 784 792 799 807 816 831 856 890 921 944 0 
010: 739 748 759 768 777 785 792 799 807 816 831 856 891 921 944 0 
011: 739 749 759 768 777 785 792 800 807 816 831 856 891 921 944 0 
012: 739 749 759 769 777 785 793 800 807 816 831 856 891 922 945 0 
013: 739 749 759 769 778 785 793 800 808 816 831 856 891 922 945 0 
014: 739 749 760 769 778 786 793 800 808 816 831 856 891 922 945 0 
015: 739 749 760 769 778 786 793 800 808 816 831 856 891 922 946 0 
016: 739 749 760 769 778 786 793 800 808 816 831 856 891 923 946 0 
017: 738 749 760 769 778 786 793 800 808 816 831 856 892 923 947 0 
018: 738 749 760 769 778 786 793 800 807 816 831 856 892 923 947 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
352: 725 734 743 753 762 771 780 789 798 808 824 845 884 918 946 0 
353: 726 735 744 754 763 772 781 790 799 809 825 846 884 918 945 0 
354: 727 736 746 755 764 773 782 791 800 810 826 847 885 918 944 0 
355: 728 737 747 756 766 774 783 792 801 810 827 849 885 918 944 0 
356: 729 738 748 757 767 775 784 793 802 811 828 849 886 918 943 0 
357: 730 739 749 759 768 776 785 793 802 812 828 850 886 918 943 0 
358: 731 741 750 760 769 777 786 794 803 812 829 851 887 918 943 0 
359: 732 741 751 761 770 778 786 795 803 813 829 852 887 919 943 0 
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Μέθοδος 
 

Χρησιµοποιήσαµε τους χρωµατικούς τοπογραφικούς χάρτες για την εφαρµογή, γιατί 

είναι ευρέως χρησιµοποιούµενοι και έχουν πληροφορία για την επιφάνεια του 

κερατοειδούς στην οποία και γίνεται η φωτοεκτοµή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα1.2.4: Με ακτίνα καµπυλότητος  r  απεικονίζεται η προεγχειρητική 

τοπογραφική µέτρηση για ένα σηµείο, και µε  R  η ακτίνα καµπυλότητος µετά από 

φωτοεκτοµή βάθους ∆l. 

 
 
Με βάση τα στοιχεία από την αρχική τοπογραφία και τις επιφάνειες εκτοµής για κάθε 

βήµα της ίριδας που µετρήθηκαν, ο υπολογισµός της µετεγχειρητικής καµπυλότητος 

( R)  (σχήµα1.2.4 ) έγινε ως εξής: 

 
 

(x0,y0) 
(x1,y1) 

α

R

r

∆l
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Το πρόγραµµα 

 
Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τα αρχεία δεδοµένων που παρέχει το σύστηµα της 

τοπογραφίας Eyesys  για την ακτίνα καµπυλότητος κάθε σηµείου που µετρήθηκε και 

την θέση του σηµείου αυτού σε σχέση µε το vertex σχήµα 1.2.3. 

Ο αλγόριθµος διατρέχει το διδιάστατο αυτό σχήµα και προκαλεί τις εξής µεταβολές: 

 Συναρτήσεις spline  εφαρµόζονται στα σηµεία (χ,ψ) της προεγχειρητικής 

τοπογραφίας για να κατασκευαστεί ένα νέο µοντέλο επιφάνειας χωρίς ασυνέχειες. 

Με βάση αυτό το µοντέλο υπολογίζεται ο υψοµετρικός χάρτης της επιφάνειας του 

κερατοειδούς. Ο χάρτης αυτός αποτελείται από τις αποστάσεις κάθε σηµείου της 

µοντελοποιηµένης επιφάνειας από ένα σταθερό επίπεδο αναφοράς. Αυτό το 

επίπεδο αναφοράς είναι οριζόντιο και εφαπτόµενο στο limpus (σχήµα 1.2.5). 

το x0 : από το αρχείο <rα>  
το r  : από το αρχείο <xx> 
r  (x0,y0)  : Ακτίνα 
                 καµπυλότητος 
                 προεγχειρητικά 
R (x1,y1)  : Ακτίνα 
                  Καµπυλότητος 
                  µετεγχειρητικά 
n total     : συνολικά βήµατα 
                 της ίριδας 
n applied  : τρέχοντα 
                 εφαρµοσµένα 
                  βήµατα της ίριδας  
∆l            : Βάθοςφωτοεκτοµής
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Εισαγωγή των στοιχείων της επιφάνειας της διόρθωσης για κάθε βήµα της ίριδας, 

καθώς και ο αριθµός των βηµάτων της ίριδας. (υπολογίστηκαν στο κεφάλαιο 1.1). 

Για καθε σάρωση µε το Laser διέσχισε όλα τα σηµεία 

ΕΑΝ 

Το συγκεκριµένο σηµείο της επιφάνειας του κερατοειδούς είναι µέσα στην ζώνη που 
επηρεάζεται από την διάµετρο της ίριδας την δεδοµένη στιγµή. 
 
ΜΕΤΑΒΑΛΕ 

 Την ακτίνα καµπυλότητος στο σηµείο τόσο όσο αντιστοιχεί σε λέπτυνση του 
κερατοειδούς στο συγκεκριµένο σηµείο κατά 0.7 µικρόµετρα. 
 
ΠΡΟΧΩΡΑ 

 Στην επόµενη σάρωση από το Laser 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ 

Την απόσταση του νέου σηµείου προβολής από το Vertex µε βάση την συνολική 
µεταβολή της επιφάνειας του κερατοειδούς 
 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 

Αρχεία µε τα νέα δεδοµένα για τις καµπυλότητες και τις αποστάσεις όµοιας µορφής 
µε τα αρχικά από το Eyesys. 
 
Σηµείωση: Το εάν ένα σηµείο βρίσκεται µέσα στην επιφάνεια του ανοίγµατος της 

ίριδας µια συγκεκριµένη στιγµή , κρίνεται από την απόστασή του από το Vertex 

 ( νοητό κέντρο όλων των δακτυλίων ) το οποίο θεωρούµε ότι συµπίπτει µε το κέντρο 

της ίριδος. 

Τα νέα αρχεία εισάγωνται στην τοπογραφία και ανακατασκευάζονται οι χρωµατικοί 

χάρτες της νέας τοπογραφικής κατάστασης της επιφάνειας του κερατοειδούς, µετά 

την προσοµειωµένη εκτοµή.  
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Σχήµα1.2.5: Με βάση την προεγχειρητική τοπογραφία, υπολογίζεται ο υψοµετρικός 

χάρτης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα1.2.6: α. Αλλαγή στον υψοµετρικό χάρτη, µε βάση την διαδικασία εκτοµής του 

Laser  , και β.υπολογισµός των νέων διαθλαστικών δεδοµένων για κάθε σηµείο της 

νέας επιφάνειας. 

α β 
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Σχήµα1.2.7: Βήµατα για την εφαρµογή του αλγορίθµου 
 
 
 
 
 
 
 
Αποτελέσµατα 
 
Ο αλγόριθµος εφαρµόστηκε σε µερικά περιστατικά που υποβλήθησαν σε µυωπική 

διόρθωση και κάναµε σύγκριση του χάρτη της µετεγχειρητικής τοπογραφίας 1 µήνα 

µετά και του χάρτη της εκτιµούµενης από το πρόγραµµα τοπογραφίας. 

Στην συνέχεια παρατίθενται τρία παραδείγµατα εφαρµογής και σύγκρισης για τρεις 

διαφορετικούς οφθαλµούς µε τρείς διαφορετικές διορθώσεις. 

 

Προεγχειρητικός χάρτης

Εισαγωγή στοιχείων

Εισαγωγή 
διόρθωσης

Βήµατα της ίριδας

∆ιάβασε  την πληροφορία 
από το χάρτη

Υπολόγισε τις 
αλλαγές στην 
επιφάνεια

∆ηµιούργησε 
τον νέο 
χάρτη

Προσοµειωµένος χάρτης

Το πρόγραµµα

Προεγχειρητικός χάρτης

Εισαγωγή στοιχείων

Εισαγωγή 
διόρθωσης

Βήµατα της ίριδας

∆ιάβασε  την πληροφορία 
από το χάρτη

Υπολόγισε τις 
αλλαγές στην 
επιφάνεια

∆ηµιούργησε 
τον νέο 
χάρτη

Προσοµειωµένος χάρτης

Το πρόγραµµα
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 
Παράδειγµα 1 
 
Οφθαλµός ο οποίος διορθώθηκε µε το Laser  για διαθλαστικό σφάλµα –3 ∆ιοπτρίες 
σε οπτική ζώνη 5 χιλιοστών. 
 

     
1α.Προεχγειρητική τοπογραφία                       1β. Μετεγχειρητική τοπογραφία 
                                                                                                                                                
 
 

 
 
1γ. Εφαρµογή του προγράµµατος 1δ. ∆ιαφορά µεταξύ της µετρηµένης (σχ.1β.) και της 
                                                                    υπολογισµένης από το πρόγραµµα (σχ.1γ.) 
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Παράδειγµα 2 
 
Οφθαλµός ο οποίος διορθώθηκε µε το Laser  για διαθλαστικό σφάλµα –6 ∆ιοπτρίες 
σε οπτική ζώνη 5 χιλιοστών. 
 
 

    
2α. Προεχγειρητική τοπογραφία                       2β. Μετεγχειρητική τοπογραφία 
 
 
 

      
                                                                            
2γ. Εφαρµογή του προγράµµατος            2δ. ∆ιαφορά µεταξύ της µετρηµένης (σχ.2β.) και 
                                                                           της υπολογισµένης από το πρόγραµµα (σχ.2γ.) 
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Παράδειγµα 3 
 
Οφθαλµός ο οποίος διορθώθηκε µε το Laser  για διαθλαστικό σφάλµα –5 ∆ιοπτρίες 
σε οπτική ζώνη 5 χιλιοστών. 
 
 

          
3α. Προεχγειρητική τοπογραφία                       3β. Μετεγχειρητική τοπογραφία 
 
                                                                                                

          
 
 
  3γ. Εφαρµογή του προγράµµατος .        3δ.∆ιαφορά µεταξύ της µετρηµένης (σχ.3β)  
                                                                      και της υπολογισµένης από το πρόγραµµα(σχ.3γ) 
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Στο κεφάλαιο αυτό, υπολογίστηκαν οι διαθλαστικοί τοπογραφικοί χάρτες που 

προκύπτουν από την εφαρµογή του προγράµµατος µε τον αλγόριθµο 

φωτοαποδόµησης στην προεγχειρητική τοπογραφία του οφθαλµού µε το Eyesys 

τοπογραφικό σύστηµα. 

Στην συνέχεια οι προσοµειωµένοι αυτοί χάρτες συγκρίθηκαν µε τους πραγµατικούς 

τοπογραφικούς χάρτες που µετρήθηκαν µετεγχειρητικά για αντίστοιχους ασθενείς. 

Οι συγκρινόµενοι χάρτες βρέθηκαν να έχουν διαφορά µίας µε δύο διοπτριών στην 

περιφέρεια της αποδόµησης. Στην κεντρική περιοχή των 4 χιλιοστών οι δύο χάρτες  

έχουν µεγαλύτερη οµοιότητα. Ο αλγόριθµος προσοµείωσης φαίνεται να κάνει 

υπερεκτίµηση της φωτοαποδοµούµενης περιοχής όπως και του µεγέθους της 

διόρθωσης. Η διαφορές είναι έντονες στην περιφέρεια των χαρτών και αυτό µπορεί 

να οφείλεται στην διαδικασία επούλωσης του επιθηλίου µετεγχειρητικά, και στο 

πρόγραµµα δεν υπάρχει αντιστάθµιση για την επικάλυψη του επιθηλίου. Επίσης 

ένας δεύτερος λόγος θα µπορούσε να είναι τα σηµεία στην περιφέρεια της µέτρησης 

από την τοπογραφία τα οποία απέχουν αρκετά µεταξύ τους, και το σύστηµα κάνει 

κατά προσέγγιση υπολογισµούς (εφαρµόζοντας συναρτήσεις splines) για να δώσει 

συνεχόµενη πληροφορία, καθώς και το γεγονός ότι θεωρήθηκε πως το Vertex  στην 

προεγχειρητική και µετεγχειρητική τοπογραφία είναι το ίδιο. 
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2. Μοντέλο αποδόµησης µε χρήση τοπογραφικών χαρτών 
 

 
Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στο κεφάλαιο1 τροποποιήθηκε για αλγόριθµο 

συστήµατος Laser νεότερης γενιάς, και για τοπογραφικό σύστηµα µεγαλύτερης 

ανάλυσης, και υπολογίστηκε εξατοµικευµένος χάρτης αποδόµησης που 

εφαρµόστηκε σε κλινικό πρωτόκολλο, µε την µέθοδο TOSCA (Topography  

Supported Customized Ablation).  

Μία επιφάνεια κερατοειδούς µε ανωµαλίες, εισαγάγει στο οπτικό σύστηµα όλου του 

οφθαλµού εκτροπές, που µπορούν να επηρεάσουν την συνολική οπτική επίδοση 

του οφθαλµού. Σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής χαρακτηρίζεται από γεωµετρικές 

ανωµαλίες η ποιότητα του ειδώλου στον αµφιβλιστροειδή δεν είναι αποδεκτή. Η 

εφαρµογή του µοντέλου αποδόµησης έγινε για την αποκατάσταση της συµµετρίας 

του κερατοειδούς, εξατοµικεύοντας τον αλγόριθµο φωτοαποδόµησης µε βάση την 

πληροφορία από την προεγχειρητική τοπογραφία του. Η πρώτη κλινική εφαρµογή 

του µοντέλου έγινε σε οφθαλµούς που είχαν ήδη υποβληθεί σε µη επιτυχηµένη 

διαθλαστική διόρθωση. 

Συστήµατα 

 Σύστηµα Laser scanning spot MEL-70 G-Scan  Aesculap Meditec (Germany), 

• ∆έσµη σάρωσης σηµείου διαµέτρου 1.6 χιλ ,µε κατανοµή ενέργειας Gauss 

• Η συχνότητα αποδόµησης 35 Hz   

• Πυκνότητα ενέγειας 180 mJoule/cm2.  

Το laser αυτό χρησιµοποιεί ένα ανιχνευτή κίνησης οφθαλµού ο οποίος κλειδώνει και 

ακολουθεί ένα µεταλλικό δακτύλιο που τοποθετείται οµόκεντρα µε  την κόρη του 

οφθαλµού κατά την διάρκεια της φωτοεκτοµής. 
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Σχήµα2.1:Αποδόµηση για συµβατική µυωπική διόρθωση 1 διοπτρίας  (2 

διαφορετικές χρονικές στιγµές  στην αρχή αριστερά ,και στο τέλος της αποδόµησης 

δεξιά) µε το Laser Mel-70 σε ειδικό δοκιµαστικό χαρτί. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 2.2:Αποδόµηση για εξατοµικευµένη εφαρµογή  (2 διαφορετικές χρονικές 

στιγµές  στην αρχή και στο τέλος της αποδόµησης) µε το Laser Mel-70 σε ειδικό 

δοκιµαστικό χαρτί. 
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 Σύστηµα τοπογραφίας Tomey 
 
Το σύστηµα τοπογραφίας Tomey (TMS-2N) (Tomey GmbH, Germany) είναι ένα 

σύστηµα που χρησιµοποιεί δίσκο του Placido µε 28 δακτυλίους. Έχει µεγαλύτερη 

ακρίβεια από το σύστηµα τοπογραφίας  Eyesys (κεφάλαιο 1) και αυτός είναι ο 

βασικός λόγος που χρησιµοποιήθηκε για την κλινική εφαρµογή εξατοµικευµένων 

εκτοµών .  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.3: Τοπογραφία κερατοειδούς TMS-2N  και δεξιά η προβολή των δακτυλίων 

του δίσκου του placido πάνω στην δακρυική στοιβάδα. 

 

 Αναλυτής µετώπου κύµατος  WASCA (Asclepion -Meditec, Jena, Germany)  

Βασίζεται στην αρχή λειτουργίας Hartmann Shack , και χρησιµοποιήθηκε για την 

µέτρηση των σφαλµάτων υψηλής τάξης.  
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Μοντέλο φωτοαποδόµησης 

για εξατοµικευµένη επέµβαση µε χρήση τοπογραφίας (TOSCA) 
 

1. Αρχικά γίνεται εισαγωγή στοιχείων από χάρτη ύψους από την τοπογραφία. Ο 

χάρτης ύψους είναι ο χάρτης που προκύπτει από τις µετρηµένες ακτίνες 

καµπυλότητος και τις υψοµετρικές διαφορές τους σε σχέση µε ένα επίπεδο 

αναφοράς (επίπεδη επιφάνεια). 

 
Υψοµετρικός χάρτης σε σχέση µε επίπεδη επιφάνεια αναφοράς 

 

 
      ∆ιατοµή επιφάνειας κερατοειδούς          Χρωµατική αναπαράσταση 
 
 
 
 
2. Στην συνέχεια γίνεται υπολογισµός των υψοµετρικών διαφορών σε σχέση µε 

µία σφαιρική ή ασφαιρική επιφάνεια η οποία προσεγγίζει καλύτερα την επιφάνεια 

από τις µετρηµένες ακτίνες καµπυλότητος, για διάµετρο ίση µε την σκοτοπική 

διάµετρο κόρης, η οποία συνήθως χρησιµοποιείται και ως διάµετρος αποδόµησης.  
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Υψοµετρικός χάρτης σε σχέση µε σφαιρική επιφάνεια αναφοράς 
 

    
 
∆ιατοµή επιφάνειας κερατοειδούς  Χρωµατική αναπαράσταση 
 
 
 
 
3. Αφού βρεθεί  η καλύτερα  προσεγγιζόµενη σφαιρική επιφάνεια, µε ακτίνα 

καµπυλότητος κοντά στην µέση ακτίνα καµπυλότητος από την αρχική τοπογραφία 

του οφθαλµού, υπάρχουν  επιφάνειες που είναι χαµηλότερα και ψηλότερα σε σχέση 

µε την επιφάνεια αυτή (best fit sphere). Τότε η σφαιρική επιφάνεια µετατοπίζεται στο 

κατώτερο σηµείο του υψοµετρικού χάρτη µέσα στην οπτική ζώνη. Όλος ο όγκος που 

είναι πάνω από την σφαιρική επιφάνεια πρέπει να αποδοµηθεί. Στο στάδιο αυτό 

µπορεί να υπολογιστεί και ο προσοµοιωµένος µετεγχειρητικός υψοµετρικός χάρτης 

σε σχέση µε την µετατοπισµένη σφαιρική επιφάνεια αναφοράς. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 82

 
 
 
Υψοµετρικός χάρτης σε σχέση µε µετατοπισµένη σφαιρική επιφάνεια αναφοράς 

 

    
 
∆ιατοµή επιφάνειας κερατοειδούς  Χρωµατική αναπαράσταση 
 
 
 
Προσοµοιωµένος µετεγχειρητικός υψοµετρικός χάρτης σε σχέση µε µετατοπισµένη 

σφαιρική επιφάνεια αναφοράς 

 
 
 
 

   
 
 
∆ιατοµή επιφάνειας κερατοειδούς  Προσοµειωµένος  χρωµατικός χάρτης 
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4. Μετά από την προσοµοίωση , για την διόρθωση όλων των ανωµαλίων, 

υπολογίζουµε τον χάρτη αποδόµησης  για το Laser. Επιπρόσθετα, συνυπολογίζεται 

διόρθωση για πυκνότητα ενέργειας δέσµης στην περιφέρεια και µία ζώνη µετάβασης 

για πιο οµαλά όρια στην ζώνη αποδόµησης και τελικά ο υπολογισµός των 

συντεταγµένων για τα σηµεία εκτοµήςµε το Laser. 

 

 

Υπολογισµός του χάρτη φωτοαποδόµησης 
 

 

                                      
 
       υψοµετρικός                             x                           διορθωτικός χάρτης                                         
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Τελικός χάρτης αποδόµησης 
 
 

                                 

 
 

 
 

 
∆ιατοµή για το θεωρητικό αποτέλεσµα µε την  ζώνη µετάβασης στην περιφέρεια. 
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Ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 1 για την δηµιουργία τοπογραφικού 

χάρτη που προσοµειώνει την φωτοποδόµηση µε τον αλγόριθµο εκτέλεσης της 

φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής Laser εφαρµόστηκε στις µετρήσεις από το 

τοπογραφικό σύστηµα Tomey , και περιγράφεται παραπάνω αναλυτικά. 

Η µέθοδος εξατοµίκευσης ονοµάζεται TOSCA (Topography Supported Customized 

Ablation),  και η εφαρµογή της έγινε σε οφθαλµούς που είχαν ήδη υποβληθεί σε 

διαθλαστική διόρθωση µε το Laser αλλά µε προβλήµατα στην ποιότητα της όρασης 

µετεγχειρητικά. Η µέθοδος αυτή δοκιµαζόταν για πρώτη φορά κλινικά και 

προτιµήσαµε να γίνει σε µη παρθένους οφθαλµούς. Ο σκόπος µας σε αυτή την 

µελέτη ήταν να εκτιµήσουµε και να αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα, την 

ασφάλεια, την προβλεψιµότητα  και την σταθερότητα της νέας αυτής τεχνικής  για 

εξατοµικευµένες διορθώσεις µε την χρήση τοπογραφικών χαρτών. 

 

Ασθενείς και µέθοδοι 

 

Στην µελέτη µας χρησιµοποιήθηκαν εννέα ασθενείς ( 11 οφθαλµοί), οι οποίοι είχαν 

ήδη υποβληθεί σε LASIK  , 7 άνδρες και 2 γυναίκες, µε ηλικίες από 21 έως 37 ετών       

( µέση ηλικία: 28,56 +/- 5,77). ∆ύο από τους ασθενείς είχαν έκκεντρες εκτοµές και 

στους δύο οφθαλµούς , ενώ οι υπόλοιποι είχαν µόνο στον ένα εκ των δύο 

οφθαλµών. Όλοι οι ασθενείς ενηµερώθηκαν πλήρως για την επέµβαση που θα 

υποβάλονταν, σύµφωνα µε την ∆ιακύρηξη του Ελσίνκι, και έδωσαν την γραπτή τους 

συγκατάθεση. Η φωτοαποδόµηση έγινε σε διάµετρο 7 χιλιοστών µε το MEL-70 G-
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SCAN.  Σε 8 οφθαλµούς (73%) , η επανεπέµβαση µε TOSCA έγινε σε µετεγχειρητικό 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους µετά την πρώτη επέµβαση µε LASIK. 

Όλοι οι ασθενείς είχαν κακή ποιότητα όρασης µε θάµβος (άλως) γύρω από τα 

αντικείµενα, καθώς και παραµόρφωση των εικόνων ακόµα και σε συνθήκες 

κανονικού φωτισµού, κατά την διάρκεια της ηµέρας. 

Ολοι οι ασθενείς που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την µελέτη είχαν υποβλήθει σε 

επέµβαση LASIK µε την δηµιουργία κρηµνού διαµέτρου 8,5 χιλιοστών, µε ρινικό 

µίσχο χρησιµοποιώντας αυτόµατο µικροκερατόµο ( Flap Maker Disposable 

Microkeratome Refractive Technologies , USA). 

Η µέση προεγχειρητική τιµή για το σφαιρικό ισοδύναµο (ΣΙ) ήταν –5,5+/-2,72 

διοπτρίες (∆) µε διάστηµα από –8,25 έως 1,5 διοπτρίες.  Η οπτική οξύτητα πριν από 

το LASIK ήταν µέτρηση δακτύλων για όλους τους ασθενείς.Η καλύτερη διορθούµενη 

µε γυαλιά οπτική οξύτητα ήταν σε µέσο όρο 0,89+/-0,29 µε εύρος από 0,4 σε 1,2 

διοπτρίες. Όλες οι  επεµβάσεις έγιναν σε ένα χρόνο και µε στόχο την εµµετρωπία. 

Σε όλους τους οφθαλµούς έγινε παχυµετρία υπερήχων µε σκοπό να διαπιστωθεί  το 

πάχος του κρήµνου καθώς και το υπολοιπόµενο πάχος στο στρώµα όπου και έγινε 

η φωτοεκτοµή. Το µέσο πάχος κερατοειδούς ήταν 125,83+/_20,96 µε εύρος από 100 

έως 147  µικρόµετρα. 

Ο µέσος χρόνος  που µεσολάβησε από την πρώτη επέµβαση µε LASIK έως την  

επέµβαση βελτιστοποίησης του πρώτου αποτελέσµατος ήταν τουλάχιστον 7 µήνες 

(µέσος χρόνος 14,10+/-5,43 µήνες  (εύρος: 7 έως 27 µήνες). 

Οι διορθώσεις έγιναν µετά από την σταθεροποίηση της καµπυλότητας του 

κερατοειδούς όπως αυτή εµφανίζεται στους τοπογραφικούς χάρτες, και 
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συγκεκριµένα για διαφορά µικρότερη της µίας διοπτρίας τόσο µεταξύ τοπογραφικών 

χαρτών καθώς επίσης και µεταξύ των υποκειµενικών διαθλάσεων σε συνεχόµενες 

διαφορετικές χρονικές στιγµές .Πριν την επέµβαση πραγµατοποιήθηκε πλήρης 

οφθαλµολογικός έλεγχος για να αποκλειστούν τυχόν άλλες οφθαλµικές παθήσεις. 

Ο προεγχειριτικός και µετεγχειρητικός έλεγχος περιελάµβανε τις ακόλουθες 

εξετάσεις: 

Οπτική οξύτητα  χωρίς διόρθωση (UCVA), καλύτερη διορθούµενη οπτική οξύτητα 

(BCVA)  , υποκειµενική διόρθωση, τοπογραφική αξιολόγηση της διαµέτρου της 

ζώνης φωτοαποδόµησης, του µεγέθους της εκκεντρότητος σε σχέση µε το κέντρο 

της κόρης καθώς και τον άξονα της εκκεντρότητος. Η εκκεντρότητα προσδιορίστηκε 

υπολογίζοντας την απόσταση µεταξύ του κέντρου της οπτικής ζώνης και του 

κέντρου της κόρης χρησιµοποιώντας τον χάρτη της διαφοράς µεταξύ των δύο 

τοπογραφικών χαρτών , προεγχειρητικού και µετεγχειρητικού. 

Είναι γνωστό ότι η διάµετρος της ζώνης φωτοεκτοµής καθώς και η εκκεντρότητα της 

αποδόµησης θα µπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες µείωσης της όρασης µετά 

από διαθλαστική επέµβαση µε Laser. Το µέγεθος της εκκεντρότητας συσχετίζεται µε 

τις µεγάλες επιδιωκώµενες διορθώσεις και µε τις µικρές ζώνες εκτοµής(121). Μια 

φωτοεκτοµή θεωρείται έκκεντρη όταν το κέντρο της αποδόµησης δεν αντιστοιχεί στο 

κέντρο του οπτικού άξονα(122),(123) 

Επίσης έγινε  µέτρηση των εκτροπών υψηλής τάξης ( high order aberrations)  

χρησιµοποιώντας αναλύτη µετώπου κύµατος για την µέτρηση όλου του οφθαλµού , 

και µέτρηση υποκειµενικών συµπτωµάτων. Το µέσο σφάλµα  rms (root mean 

square) εκφρασµένο σε µικρόµετρα, και υπολογισµένο για διάµετρο κόρης 5 
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χιλιοστών χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της οπτικής ποιότητος πριν καθώς 

και µετά την εξατοµικευµένη διόρθωση TOSCA.  

Υποκειµενικά συµπτώµατα όπως θάµβος, άλως και διπλές εικόνες καταγράφησαν 

και αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά καθώς και µετεγχειρητικά. Ο µετεγχειρητικός 

έλεγχος πραγµατοποιήθηκε τις ακόλουθες χρονικές στιγµές: πρώτη , τρίτη, 

δέκατηπέµπτη, και τριακοστή ηµέρα και στην συνέχεια κάθε τρείς µήνες. Μέσος 

χρόνος µετεγχειρητικής παρακολούθησης µετά την επέµβαση µε TOSCA ήταν 

9.22+/-2.82 µήνες (εύρος από 6 έως 12 µήνες).  

 

Η χειρουργική διαδικασία χρησιµοποιώντας Tosca   

 

Η χειρουργική διαδικασία έγινε µε χρήση τοπικού ανασθητικού. Ο κερατοειδής 

σηµαδεύτηκε µε την χρήση ενός κερατοειδικού marker. Μία λαβίδα Sinskey 

χρησιµοποιήθηκε για να  αποκοληθούν τα όρια του κρηµνού ο οποίος στην συνέχεια 

ανοίχθηκε και διπλώθηκε ρινικά κατά την φορά του µίσχου. Στην συνέχεια, 

πραγµατοποιήθηκε διεγχειρητική παχυµετρία µε σκοπό να  υπολογιστούν  το πάχος 

του κρηµνού και το υπολοιπόµενο στρώµα κερατοειδούς . 

Σε όλους τους οφθαλµούς το υπολειπόµενο στρώµα κερατοειδούς µετά την 

εξατοµικευµένη φωτοεκτοµή (TOSCA) ήταν τουλάχιστον ή περισσότερο από 250 

µικρόµετρα(124) . Η φωτοεκτοµή πραγµατοποιήθηκε πάνω στο κερατοειδικό στρώµα 

µεταφέροντας το προγραµµατισµένο profile από τον τοπογράφο  TOMEY στο Laser.  

Στην συνέχεια ο κρηµνός τοποθετείται στην αρχική του θέση µε τον ίδιο τρόπο όπως 

στην περίπτωση ενός κανονικού LASIK. Οι επεµβάσεις για όλους τους ασθενείς 
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ήταν χωρίς επιπλοκές και ο κρηµνός επανατοποθετήθηκε επιτυχώς. Μετεγχειρητικά 

όλοι οι ασθενείς  πήραν συνδυασµό αντιβιοτικών και στεροειδών σταγόνων για µία 

εβδοµάδα. Επιπροσθέτως ζητήθηκε από τους ασθενείς να χρησιµοποιούν συχνά 

φυσιολογικά δάκρυα χωρίς συντηρητικά. 

 

Στατιστική Ανάλυση 

 

Για τις στατιστική µας ανάλυση χρησιµοποιήσαµε το paired and unpaired students’ t-

tests. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε την µορφή της µέσης τιµής +/- τυπική 

απόκλιση και για το p value θεωρήθηκαν  στατιστικά σηµαντικές οι τιµές που ήταν 

µικρότερες του 0.05. 

 

Αποτελέσµατα 

 

Αποτελεσµατικότητα 

 
Η µέση οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση βελτιώθηκε από 0.45+/-0.16 (εύρος από 0.2 

έως 0.7) προεγχειρητικά,  σε 0.76+/-0.29 (εύρος από 0.2 έως 1.2) στον τελευταίο 

µετεγχειρητικό έλεγχο (p<0.001). Από τους 11 οφθαλµούς, µόνο ένας οφθαλµός 

έµεινε στην ίδια UCVA, ενώ οι υπόλοιποι οφθαλµοί (10 οφθαλµοί) κέρδισαν από 2 

έως 7 γραµµές µετά το TOSCA.Η µέση διαφορά µεταξύ της προεγχειρητικής και 

µετεγχειρητικής UCVA ήταν 3.6 γραµµές (εύρος: από καµία µεταβολή έως 7 γραµµές 

κέρδος)  πίνακας1 . 
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Πίνακας 1 
 Προ -TOSCA Μετά -TOSCA Τιµή P 

Καλύτερη όραση 
Χωρίς διόρθωση 

0.45 ± 0.16 
(0.2 έως 0.7) 

0.76 ± 0.29 
(0.2 έως 1.2) 

<0.001 

Καλύτερη διόρθωση 
Με διόρθωση 

0.74 ± 0.22 
(0.4 έως 1) 

0.95 ± 0.20 
(0.6 έως 1.2) 

0.002 

Σφαιρικό Ισοδύναµο 
(∆ιοπτρίες) 

-0.14 ± 1.58 
(-1.75 έως 3.00) 

0.46 ± 1.02 
(-1.00 έως 1.75) 

0.76 

Αστιγµατισµός 
(∆ιοπτρίες) 

-1.55 ± 0.60 
(-3.00 έως 0.75) 

0.70 ± 0.56 
(-2.00 έως 0.25) 

0.003 

Εκκεντρότητα 
(χιλιοστά) 

1.59 ± 0.46 
(0.88 έως 2.23) 

0.29 ± 0.09 
(0.18 έως 0.44) 

<0.001 

Συνολικό  υψηλής 
τάξης rms (µικρά) 

0.611 ± 0.290 
 

-0.370 ± 0.0.137 
 

0.04 

Υποκειµενικά 
Συµπτώµατα 

( αριθµός οφθαλµών) 

11 0  

 

 

Σχήµα 2.5:  Τοπογραφικοί χάρτες (Α) πρίν ( φαίνεται η έκκεντρη εκτοµή µε τον µη 

συµµετρικό αστιγµατισµό) και (Β) µετά την εξατοµικευµένη διόρθωση µε TOSCA 

(φαίνεται η οµοιογενής και κεντρική εκτοµή). Αριστερά φαίνεται ο χάρτης της 

διαφοράς που δείχνει και την φωτοαποδόµηση. 
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Προβλεψιµότητα 

 

Η τοπογραφική ανάλυση έδειξε ότι η µέση εκκεντρότητα στην φωτοαποδόµηση από 

την πρώτη επέµβαση, µειώθηκε από 1.59mm+/-0.46mm (εύρος 0.88mm - 2.23 mm) 

σε 0.29mm+/-0.09mm (εύρος 0.18mm- 0.44mm) (p<0.001) µετά την διορθωτική 

επανεπέµβαση µε TOSCA (πίνακας 1).  

Το σφαιρικό ισοδύναµο δεν άλλαξε µετά το TOSCA (πριν το TOSCA: -0.41∆+/-

1.58∆ ( εύρος, -1.75∆ έως +3.00∆) σε +0.46∆+/-1.02∆ ( εύρος, -1.00∆ σε +1.75∆) 

(p=0.76) µετά το TOSCA ( πίνακας 1). 

Υπήρξε µία στατιστικά σηµαντική µείωση στον αστιγµατισµό, µετά την 

επενεπέµβαση µε το TOSCA: από –1.55∆+/-0.60∆ ( εύρος , -3.00∆ έως –0.75∆), 

 σε –0.70∆ +/-0.56∆ ( εύρος, -2.00∆ έως 0.25∆) ( p=0.003). 

 

Ασφάλεια 

 

Η µέση καλύτερη οπτική οξύτητα µε διόρθωση (BCVA) είχε στατιστικά σηµαντική 

βελτίωση από 0.74+/-0.22 (εύρος 0.4 – 1.0) σε 0.95+/-0.20 (0.6-1.2) (p=0.002) ενώ 

δεν υπήρξε αλλαγή όταν συγκρίθηκαν οι τιµές πριν από την πρώτη LASIK 

επέµβαση(12) (πίνακας 1, εικόνα 1). 

Πιο συγκεκριµένα, από τα 11 µάτια, 2 µάτια παρέµειναν στο BCVA που είχαν πριν 

την διορθωτική επανεπέµβαση µε TOSCA, ενώ τα υπόλοιπα 9 µάτια είχαν κέρδος 

από µία έως 5 γραµµές (εικόνα 1). Η µέση τιµή της διαφοράς της BCVA   
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προ-TOSCA  και στην τελευταία εξέταση µετά TOSCA ήταν κέρδος 2 +/-1.6 

γραµµών ( εύρος, από µηδέν αλλαγή έως 5 γραµµές κέρδος) Σχήµα 1α. 

Σε σύγκριση µε τις τιµές BSCVA, προ- LASIK  και µετά –TOSCA  έξι οφθαλµοί είχαν 

βελτίωση της BSCVA [µέση βελτίωση 0.55+/-1.57 (εύρος, -2 έως +3 γραµµές)].   

Σχήµα 2.5β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.6: Αλλαγές στην καλύτερα διορθούµενη οπτική οξύτητα µετά από 

εξατοµικευµένη διόρθωση TOSCA  συγκρινόµενη µε αυτήν πριν από TOSCA (2.6.α) 

και  µε αυτήν πριν από την πρώτη επέµβαση Lasik (2.6.β) 
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Ανάλυση µετώπου κύµατος 
 
 
Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση στα υψηλής τάξης σφάλµατα µετά την 

διορθωτική επανεπέµβαση µε TOSCA . Οι συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης 

µετρήθηκαν για την ίδια διάµετρο κόρης ( 5 χιλιοστά) πριν καθώς και µετά την 

επέµβαση, και βρέθηκαν RMS προ-TOSCA: 0.611+/-0.290 ,  

και RMS µετα-TOSCA: 0.370+/-0.137, p=0.04).  

Η στατιστική ανάλυση για κάθε τύπο εκτροπής ξεχωριστά, (πίνακας 2), έδειξε 

σηµαντική µείωση για παράδειγµα στο κόµα τρίτης στον άξονα ψ (Ζ3
-1  ) από –0.143 

± 0.327 µικρόµετρα προεγχειρητικά ( εύρος –0.72 έως 0.19), σε –0.001 ± 0.132 

µικρόµετρα (εύρος –0.28 έως 0.08)  όπως φαίνεται στο διάγραµµα στο σχήµα 2.7 
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Πίνακας 2 
Μέσες τιµές εκτροπών (wavefront errors) 

(OSA Notation) οφθαλµών πριν και µετά TOSCA για διάµετρο κόρης 5 
χιλιοστών 

Τύπος εκτροπής Προ-TOSCA Μετά-TOSCA 

Τρίτης τάξεως  συντελεστές πολυωνύµων Zernike 

Z3
-3(Τρεφόιλ χ-άξονα) 0.016 -0.017 

Z3
-1 (κόµα ψ- άξονα) -0.143 -0.001 

Z3
1 (κόµα χ-άξονα) 0.038 0.109 

Z3
3 (Τρεφόιλ ψ-άξονα) 0.019 0.016 

Τέταρτης τάξεως  συντελεστές πολυωνύµων Zernike 

Τύπος εκτροπής Προ-TOSCA Μετά-TOSCA 

Z4
-4 (Τετραφόιλ) 

 
0.024 -0.010 

Z4
-2 (4ης τάξης Αστιγµ 

ψ-άξονα ) 
-0.010 -0.011 

Z4
0 (ΣφαιρικήΕκτροπή) 0.157 0.104 

Z4
2  (4ης τάξης Αστιγµ 

χ-άξονα) 
-0.020 -0.071 

Z4
4  (τετραφόιλ) 

 
0.024 -0.011 
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Σχήµα 2.7:  Γραφική παράσταση των συντελεστών Zernike  πρίν και µετά την 

διόρθωση µε TOSCA 

 

 

Υποκειµενική αξιολόγηση της ποιότητος της όρασης. 

 

Σε όλους τους οφθαλµούς πριν την διόρθωση µε TOSCA υπήρχαν υποκειµενικά 

συµπτώµατα όπως θάµβος, άλως, διπλές εικόνες και µονόφθαλµη διπλωπία. 

Μετεγχειρητικά δεν αναφέρθηκε κανένα από τα συµπτώµατα αυτά.  

Επίσης, το σύµπτωµα της µονόφθαλµης διπλωπίας που υπήρχε σε 3 οφθαλµούς 

(27%) προεγχειρητικά, εξαφανίστηκε µετά την διόρθωση µε TOSCA. 

 

 Προ-TOSCA 
 

 Μετά- TOSCA 
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Συζήτηση 
 

 Καθώς ο αριθµός των διαθλαστικών επεµβάσεων αυξάνεται κάθε χρόνο, η 

διαθλαστική χειρουργική κερδίζει την παγκόσµια αναγνώριση ιδιαίτερα για την 

ασφάλεια που παρέχει. Με την εµπειρία που προστίθεται χρόνο µε τον χρόνο  και µε 

την εφαρµογή περισσότερο σύγχρονων και λεπτοµερών τεχνικών, η ασφάλεια και η 

αποτελεσµατικότητα της διαθλαστικής χειρουργικής έχει αυξηθεί µε υπολογίσιµο 

βαθµό τα τελευταία χρόνια. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι εξετάζεται, λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψιν και καταγράφεται η ικανοποίηση ή όχι των ασθενών καθώς και οι 

κλινικές υποδείξεις των ιατρών σε µελέτες που  αφορούν και ελέγχουν την µέγιστη 

δυνατή αποτελεσµατικότητα των διαθλαστικών επεµβάσεων. 

Στις µέρες µας η πιο διάσηµη και ευρέως χρησιµοποιούµενη επέµβαση για την 

διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών είναι η LASIK. Γρήγορη µετεγχειρητική 

ανάκτηση καλής όρασης, ελάχιστες µετεγχειρητικές ενοχλήσεις, καθώς και η 

δυνατότητα διόρθωσης µεγάλων διαθλαστικών σφαλµάτων µε ελάχιστες πιθανές 

επιπλοκές, είναι µερικοί από τους πολλούς λόγους που καθιστούν την LASIK µία 

από τις πιο διάσηµες τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα. 

Η έκεντρη εκτοµή αποτελεί ένα πρόβληµα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον 

χειρουργό. Έκεντρες εκτοµές της τάξεως του 0.5 έως 1 χιλιοστό  θα µπορούσαν να 

συµβούν µε πιθανότητα µία στις τρείς επεµβάσεις, αλλά εκεντρότητες µεγαλύτερες 

του 1 χιλιοστού συµβαίνουν σπάνια. Έχει παρατηρηθεί ότι ακόµα και µε µικρές τιµές 

εκκεντρότητας µπορεί να επηρεαστεί η χαµηλών συχνοτήτων ευαισθησία στις 

αντιθέσεις (125)  και επίσης να αυξηθούν οι εκτροπές υψηλής τάξης(126, 127). 
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Σε περίπτωση που υπάρχει εκκεντρότητα µεγάλου µεγέθους έχει αναφερθεί (128) ότι  

η όραση επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό µε συµπτώµατα όπως θάµβος, µη 

συµµετρικό άλως (εξαιτίας του πρισµατικού παράγοντα που είναι πιο έντονος σε 

συνθήκες χαµηλού φωτισµού), διπλωπία (κυρίως εξαιτίας της εισαγώµενης 

πολυεστιακότητος στον κερατοειδή). Επιπρόσθετα, µία εκτοµή που 

πραγµατοποιήθηκε έκεντρα σε σχέση µε την οπτική ζώνη, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει το φαινόµενο των διπλών ειδώλων στον ασθενή, το οποίο µε την 

σειρά του θα είναι η αιτία για µείωση της οπτικής οξύτητος, ειδικά όταν η κεντρική 

ζώνη µε την οµοιόµορφη διοπτρική δύναµη περιορίζεται σε ένα πολύ µικρό τµήµα 

της κερατοειδικής επιφάνειας. 

Μέχρι σήµερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την διόρθωση έκκεντρων 

εκτοµών(125, 126, 129). Ο σκοπός είναι να διορθωθεί η εικόνα του τοπογραφικού χάρτη 

και να γίνει πιο οµογενής, είτε µε επέκταση της κεντρικής ζώνης φωτοαποδόµησης 

χρησιµοποιώντας την τεχνική των τοξοειδών κερατοτοµών (130, 131) , ή µε 

επιπρόσθετη αποδόµηση µε τεχνική επιµέρους καλύψης ( masking) (127) σε 

οφθαλµούς που είχαν υποβληθεί σε PRK (φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή). 

Επανεπέµβαση έκκεντρων εκτοµών µε την εφαρµογή δευτερογενώς PRK (αντίθετα 

µε την αρχική φωτοαποδόµηση) έχει αναφερθεί από τον Seiler et al.(127) και από την 

οµάδα Pallikaris et al.(130) για την διόρθωση έκκεντρων LASIK χρησιµοποιώντας 

τοξοειδείς κερατοτοµές. Πρότειναν ότι οι τοµές ήταν πιο  αποτελεσµατικές όσο πιο 

µικρή ήταν η ζώνη εφαρµογής τους. Γενικότερα, για περιπτώσεις όπου η 

εκκεντρότητα ήταν πολύ µεγάλη, η προτεινόµενη πιο αποτελεσµατική λύση ήταν η 

εφαρµογή πιο µεγάλης τοµής . 
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Τα µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών είναι  ότι οι αντιδιαµετρικές 

φωτοαποδοµήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο σε περιπτώσεις 

προηγηθείσας PRK επέµβασης , ενώ οι τοξοειδείς τοµές δεν έχουν σταθερότητα στο 

αποτέλεσµα, ειδικά όταν εφαρµόζονται σε νέους ασθενείς, και επίσης είναι 

αποτελεσµατικές µόνο σε µικρές εκκεντρότητες(127, 130). 

Πρόσφατα, γίνονται αρκετές φωτοαποδοµήσεις  µε την βοήθεια της τοπογραφίας για 

την διόρθωση κερατοειδικών ανωµαλιών µε διάφορα αποτελέσµατα(129, 132-135). Τα 

οφέλη στην όραση από τις εξατοµικευµένες αυτές εκτοµές είναι 

• µείωση του ανώµαλου αστιγµατισµού 

• βελτίωση της ποιότητος όρασης 

• µείωση των συµπτωµάτων 

• διόρθωση του υπολοιπόµενου διαθλαστικού σφάλµατος 

Οι Knorz και Jendritza’s και Wiesinger-Jendritza et al (131, 134) .  αναφέρουν µεγάλο 

ποσοστό υποδιόρθωσης και αστάθειας του αποτελέσµατος µετά από τοπογραφικά 

υποβοηθούµενες φωτοεκτοµές ενώ άλλες µελέτες αναφέρουν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα σε περιπτώσεις έκκεντρων PRK (132) και σε περιπτώσεις διόρθωσης 

µετεγχειρητικού αστιγµατισµού µετά από µεταµόσχευση (133). 

Στην µελέτη που πραγµατοποιήσαµε εµείς(136), η µέση τιµή εκκεντρότητος µειώθηκε 

στατιστικά σηµαντικά µε αποτέλεσµα µια συνολική βελτίωση της οπτικής οξύτητος. Η 

υπολειπόµενη εκκεντρότητα µετά το TOSCA ήταν λιγότερη από 0.5 χιλιοστά. Αυτό 

αποτελεί το ανώτερο όριο, πέρα από το οποίο, η εκκεντρότητα θα µπορούσε να έχει 

αρνητικά ποτελέσµατα στην µετεγχειρητική οπτική λειτουργία (137). Επίσης , µετά την 

διόρθωση µε TOSCA, οι εκτροπές υψηλής τάξης µειώθηκαν στατιστικά σηµαντικά 
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καθώς και τα υποκειµενικά συµπτώµατα από τα οποία υπέφεραν οι ασθενείς πριν 

την επέµβαση. Αυτό το αποτέλεσµα είναι πολύ σηµαντικό αφού η ανώµαλη 

κατανοµή διάθλασης µέσα στα όρια της οπτικής ζώνης έχει ως αποτέλεσµα έντονα 

προβλήµατα όρασης, λόγω πολυεστιακότητας µέσα στην οπτική ζώνη, τα οποία τις 

περισσότερες φορές δεν διορθώνονται µε την χρήση γυαλιών ή φακών επαφής(126, 

128).Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν υπάρχει έκκεντρη εκτοµή µέσα στην οπτική ζώνη 

που αντιστοιχεί στην διάµετρο της κόρης, τα προβλήµατα όρασης είναι πιο έντονα, ή 

εµφανίζονται, µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Αυτό συµβαίνει διότι σε 

χαµηλές συνθηκες φωτισµού, η διάµετρος της κόρης αυξάνεται, µε αποτέλεσµα οι 

εκτροπές να είναι µεγαλύτερες , λόγω των διακυµάνσεων και ανωµαλιών στην 

καµπυλότητα της επιφάνειας του κερατοειδούς (βλέπε πείραµα 3 σχήµα 3.1).  

Η διάθλαση (manifest refraction) δεν άλλαξε στατιστικά σηµαντικά µετά την 

επέµβαση µε TOSCA , ακόµα και  µε την στατιστικά σηµαντική µείωση του 

αστιγµατισµού µετεγχειρητικά. Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα ειδικά στις 

περιπτώσεις ασθενών που είναι εµµέτρωπες, επειδή µας επιτρέπει να διορθώσουµε 

µια πιθανή εκεντρότητα, ή έναν µή συµµετρικό αστιγµατισµό χωρίς τον κίνδυνο να 

υπερδιορθώσουµε. Αυτό δείχνει ότι ο αλγόριθµος και η τεχνική µας διορθώνει 

εξατοµικευµένα την επιφάνεια µε επιτυχία, και χωρίς να εισαγάγει άλλα διαθλαστικά 

σφάλµατα, όπως για παράδειγµα σφαίρωµα . 

Υπάρχουν αρκετά ερωτηµατικά µετά τα αποτελέσµατα της σειράς των ασθενών που 

συµµετείχαν σε αυτή την µελέτη. Θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε θέτοντας το 

ερώτηµα του ποιός θα ήταν ο καταλληλότερος χρόνος µετά την πρώτη επέµβαση µε 

το έκκεντρο αποτέλεσµα , για να εφαρµοστεί η εξατοµικευµένη τοπογραφικά 
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οδηγούµενη φωτοεκτοµή. Στην δική µας µελέτη ο ελάχιστος χρόνος για την 

διενέργεια TOSCA ήταν τουλάχιστον επτά µήνες.  

Ένα άλλο θέµα προς συζήτηση είναι η σύγκριση των αποτελεσµάτων σε περίπτωση 

που διενεργείται δεύτερη τοµή στον κερατοειδή δηµιουργώντας έναν νέο κρηµνό, ή ο 

διαχωρισµός του παλιού κρηµνού από το στρώµα ( σήκωµα του κρηµνού). Εάν ο 

διαχωρισµός του κερατοειδή µε τον κερατοειδοτόµο αλλάξει την µορφή του 

τοπογραφικού χάρτη, τότε η µέθοδος της δηµιουργίας νέου κρηµνού δεν 

ενδείνκνειται για την εφαρµογή TOSCA.  

Η επούλωση του κερατοειδούς µετά την επέµβαση θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

επηρεάσει το αποτέλεσµα και πρέπει να λαµβάνεται  επίσης υπόψιν (138). Μολονότι η 

αλλαγή στο στρώµα του κερατοειδούς  θεωρείται ελάχιστη µετά από επέµβαση µε  

LASIK , το φαινόµενο της υπερπλασίας του επιθηλίου του κερατοειδούς  θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να συµβεί. Η υπερπλασία του επιθηλίου µετά από LASIK  

έχει επίσης θεωρηθεί υπεύθυνη για κάποια αλλαγή στην διάθλαση κατά την διάρκεια 

των πρώτων µηνών µετεγχειρητικά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε µπορεί να 

θεωρηθεί ασφαλής σε αυτήν την σειρά ασθενών που χρησιµοποιήθηκε, αυτό όµως 

θα µπορούσε να µελετηθεί σε σειρές µε περισσότερους ασθενείς. 

Από την στιγµή που έχει αποδειχθεί  ασφαλής και αποτελεσµατική, η τοπογραφικά 

οδηγούµενη επέµβαση µε LASIK , θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε οφθαλµούς που 

έχουν υποστεί τραύµατα καθώς και σε οφθαλµούς µε ανώµαλο αστιγµατισµό 

βοηθώντας στην καλυτέρευση της οπτικής οξύτητος. 
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3. Μοντέλο αποδόµησης µε χρήση χαρτών ανάλυσης µετώπου κύµατος 
 
 
 
 
Α. Αξιολόγηση εκτροπών πριν και µετά από LASIK, PRK 
 

Συστήµατα  

 

 Αναλυτής µετώπου κύµατος Shack Hartmann Aberrometer  (Zeiss-Meditec, 

Germany) που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• ανάλυση 210 µικρόµετρα και 800 σηµεία σε διάµετρο κόρης 7 χιλιοστών. 

• χρόνος λήψης 13 msec 

• εύρος µέτρησης σφαιρώµατος –12, έως +10 ∆ιοπτρίες 

• εύρος µέτρησης κυλίνδρου +/-6 ∆ιοπτρίες  

• ακρίβεια +/-0.05 ∆ιοπτρίες 

• επαναληψιµότητα +/- 0.02 ∆ιοπτρίες 

 Το Laser Mel-70 µε τις ίδιες παραµέτρους που περιγράφησαν στο πείραµα 2 

Ασθενείς και Μέθοδοι 

Μέτρηση των υψηλής τάξης εκτροπών πριν και µετά από συµβατικές επεµβάσεις µε 

το Laser MEL-70  µε χρήση του κλασικού αλγορίθµου του Munnerlyn για διόρθωση 

µυωπίας  µε PRK και LASIK τεχνική. 
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Αποτελέσµατα 

 

Μετρήσαµε τις εκτροπές σε ένα οφθαλµό, για διαφορετικές διαµέτρους κόρης. 

Βρήκαµε, ότι οι εκτροπές υψηλής τάξης αυξάνονται όσο µεγαλώνει η διάµετρος της 

κόρης.  

Στο παρακάτω σχήµα (3.1) φαίνεται η ισχυρή αυτή εξάρτηση, ειδικά για το κόµα 

στους δύο άξονες χ (Ζ3
1) και ψ (Ζ3

-1)  και για τις σφαιρικές εκτροπές Ζ4
0. Οι   

εκτροπές υψηλής τάξης έχουν µεγαλύτερη κλινική σηµασία όταν το µέγεθος της 

κόρης αυξάνεται, εφ’όσον η εξάρτησή τους από αυτό είναι ανάλογη (σχ.11 )(139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα3.1: Αλλαγή των υψηλής τάξης εκτροπών στον ίδιο οφθαλµό για διαφορετικές 

διαµέτρους της κόρης. 
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Σχήµα 3.2 Οι σφαιρικές εκτροπές  Z4
0 τέταρτης τάξης παρουσιάζουν αύξηση σε 

όλους τους οφθαλµούς µετεγχειρητικά και περισσότερο µετά από τεχνική Lasik. 

 

 

Από την  ανάλυση των µετρήσεων προέκυψε ότι οι υψηλής τάξης εκτροπές 

αυξάνουν µετεγχειρητικά τόσο µε την τεχνική PRK  όσο και µε την τεχνική LASIK. 

Ειδικότερα, οι σφαιρικές εκτροπές  Z4
0 τέταρτης τάξης και οι εκτροπές τύπου κόµα 

Z3
-1 είναι αυτές που αυξάνουν περισσότερo στους οφθαλµούς που εφαρµόστηκε 

τεχνική Lasik (σχήµα 3.2). 
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Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, έγινε τροποποίηση του αλγορίθµου του 

Munnerlyn  για το Laser (MEL-70) και εφαρµογή νέου τροποποιηµένου αλγορίθµου 

φωτοαποδόµησης του (ΑFA) (Aberration Free Ablation), για όλες τις συµβατικές 

διορθώσεις. Η τροποποίηση έγινε από την εταιρεία του LASER , την Asclepion 

Meditec και βασίστηκε στα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής. 

Η τροποποίηση του αλγορίθµου έγινε για να να µειωθούν οι εισαγώµενες από το 

Laser εκτροπές, κατά την συµβατική διόρθωση διαθλαστικών σφαλµάτων, και ειδικά 

οι σφαιρικές εκτροπές. Στον κλασσικό αλγόριθµο του Munnerlyn, προστέθηκε 

περισσότερη αποδόµηση στην µέση περιφέρεια µέσα στην ζώνη της φωτοεκτοµής. 

Επίσης, η ζώνη φωτοεκτοµής διευρύνθηκε εφαρµόζοντας µεγαλύτερη ζώνη 

µετάβασης στα όρια της ζώνης φωτοεκτοµής. Όλες οι άλλες παράµετροι του Laser 

Mel –70, έµειναν ίδιες.  
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Β. Μελέτη εκτροπών πριν και µετά την διενέργεια κρηµνού  
 
 
Από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των εκτροπών πριν και µετά από PRK και 

LASIK είδαµε ότι η σφαιρικές εκτροπές αυξάνουν και στις δύο οµάδες αλλά 

περισσότερο στους οφθαλµούς που υποβλήθηκαν σε τεχνική LASIK. 

Στην συγκεκριµένη στιγµή έγινε αναγκαία η µελέτη της επίδρασης της τεχνικής 

LASIK στις υψηλής τάξης εκτροπές. Εφαρµόσαµε λοιπόν την πρώτη και 

πρωτοποριακή µελέτη για την αξιολόγηση των εκτροπών υψηλής τάξης πριν και 

µετά την διενέργεια µόνο κρηµνού ( χωρίς την εφαρµογή Laser ακτινοβόλησης) (140). 

 

Συστήµατα  

 
 Αναλυτής µετώπου κύµατος: WASCA (Asclepion Meditec, Germany) 

 Μικροκερατόµος:  Flap Maker Disposable Microkeratome (Refractive 

Technologies , USA) 

 

Ασθενείς και µέθοδοι 

 

∆εκατρείς µυωπικοί ασθενείς (13 οφθαλµοί) συµπεριλήφθησαν στην µελέτη. Όλοι οι 

ασθενείς ενηµερώθηκαν για την επέµβαση που θα υποβάλονταν και έδωσαν την 

γραπτή συγκατάθεσή τους. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε λεπτοµερή 

προεγχειρητικό έλεγχο όπως γίνεται για κάθε επέµβαση Lasik , ενώ εξαιρέθηκαν 

από την µελέτη αυτοί που είχαν και άλλες  οφθαλµικές παθήσεις. 
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Ο έλεγχος πριν από την διενέργεια του κρηµνού περιελάµβανε τις παρακάτω 

εξετάσεις: 

Οπτική οξύτητα  χωρίς διόρθωση (UCVA), καλύτερη διορθούµενη οπτική οξύτητα 

(BCVA)  , υποκειµενική διόρθωση, τοπογραφική αξιολόγηση , εξέταση του βυθού , 

παχυµετρία κερατοειδούς, και µέτρηση πίεσης. 

Επίσης έγινε  µέτρηση των εκτροπών υψηλής τάξης ( high order aberrations)  

χρησιµοποιώντας αναλύτη µετώπου κύµατος WASCA για την µέτρηση όλου του 

οφθαλµού . 

Το µέσο σφάλµα  rms (root mean square) εκφρασµένο σε µικρόµετρα, και 

υπολογισµένο για διάµετρο κόρης 5 χιλιοστών χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση 

της οπτικής ποιότητος πριν καθώς και µετά την διενέργεια του κρηµνού.  

‘Ολοι οι ασθενείς που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την µελέτη υποβλήθηκαν σε 

δηµιουργία του κρηµνού µε τον ίδιο τρόπο που διενργείται στην LASIK, 

χρησιµοποιώντας αυτόµατο µικροκερατόµο ( Flap Maker Disposable Microkeratome 

Refractive Technologies , USA). Η µέση  διαµέτρος του κρηµνού υπολογίστηκε ότι 

ήταν 8,5 χιλιοστά, και ο µίσχος του κρηµνού έγινε ρινικά. 

Ο µετεγχειρητικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε περίπου δύο µήνες µετά την 

διενέργεια του κρηµνού, µε µέσο χρόνο  53+/-18 ηµέρες (εύρος από 30 έως 90 

ηµέρες). Η µέση προεγχειρητική τιµή για το σφαιρικό ισοδύναµο (ΣΙ) ήταν –4,85+/-

1,77 διοπτρίες (∆) µε εύρος από –1,25 έως-6,75 διοπτρίες και για τον αστιγµατισµό 

–1,12+/-1,37 διοπτρίες(∆) µε εύρος από 0,00 έως –3,5 διοπτρίες. Μέση ηλικία για 

τους 13 ασθενείς ήταν 31.9 έτη +/- 11.1 µε εύρος από 22 έως 49 έτη.  
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Αποτελέσµατα 

Στατιστική Ανάλυση 

Για τις στατιστική µας ανάλυση χρησιµοποιήσαµε το paired and unpaired students’ t-

tests για συνεχείς µεταβλητές, και το one-way analysis of variance (ANOVA)  για 

κανονικές κατανοµές δεδοµένων. Για διαφορές µεταξύ κατηγοριοποιηµένων 

µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν  το chi-square ή το Fisher’s  exact  test   για τις 

ανεξάρτητες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε την µορφή της µέσης τιµής +/- 

τυπική απόκλιση και για το p value θεωρήθηκαν  στατιστικά σηµαντικές οι τιµές που 

ήταν µικρότερες του 0.05, και για όριο εµπιστοσύνης το 95% . 

∆ιάθλαση και οπτική οξύτητα 

∆εν µετρήθηκε στατιστικά σηµαντική αλλαγή στην διάθλαση του ασθενούς 

προεγχειρητικά και µετά την διενέργεια του κρηµνού, µόνο µια ελαφρά 

υπερµετρωπική µετατόπιση. 

Προ κρηµνού το σφαιρικό ισοδύναµο (ΣΙ) ήταν –4,85+/-1,77 διοπτρίες (∆) και 2 

µήνες µετά την διενέργεια του κρηµνού ήταν –4,75+/-1,77 (∆), p=0,27 

∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική εισαγωγή αστιγµατισµού ούτε κατά 

µέγεθος ούτε κατά κατεύθυνση(άξονα) (p=0.3) . Μετρήθηκε µία στροφή του άξονα 

του αστιγµατισµού κατά 10 µοίρες µόνο σε 2 οφθαλµούς. 

Η οπτική οξύτητα πριν από τον κρηµνό ήταν 0.06+/-0.13 , και µετά τον κρηµνό 

άλλαξε ελάχιστα σε 0,05, µε p=0.17. Η καλύτερη διορθούµενη µε γυαλιά οπτική 

οξύτητα, ήταν σε µέσο όρο 0,99+/-0,26 διοπτρίες πριν από τον κρηµνό και µετά 

µετρήθηκε 0.98+/-0.20, p=0,59. 
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Ανάλυση µετώπου κύµατος 

Από τις µετρήσεις για τις συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης (3ης και 4ης) 

παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση µετά την διενέργεια του κρηµνού , 

p=0.04. 

 Rms πριν από τον κρηµνό: 0.489+/-0,25 

 Rms µετά από τον κρηµνό: 0.622+/-0,39  

Για κάθε εκτροπή ξεχωριστά βρήκαµε ότι: 

Η µέση σφαιρική εκτροπή αυξήθηκε στατιστικά σηµαντικά από 0,251 πριν , σε 0,342 

µετά τον κρηµνό µε p=0.05. Επίσης µετρήθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση στο 

οριζόντιο κόµα από 0,235 σε 0,467 , p=0.006, ενώ στο κάθετο κόµα δεν 

παρατηρήθηκε το ίδιο ( από 0,552 σε 0,676 p=0,53). Στον πίνακα 1 φαίνονται 

αναλυτικά όλες οι τιµές για τις εκτροπές πριν και µετά τον κρηµνό. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.3: α. ∆ιαφορά µεταξύ τοπογραφίας πριν και µετά τον κρηµνό. Οι αλλαγές 

είναι ελάχιστες, ενώ β. στον χάρτη των εκτροπών βλέπουµε αλλαγή από τρεφόιλ 

εκτροπές προ-κρηµνού σε οριζόντιο κόµα µετά. 

 

 

Πριν-κρηµνό Μετά- κρηµνό Πριν-κρηµνό Μετά- κρηµνό 
α

  β           α
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Πίνακας 1 
Μέσες τιµές εκτροπών (wavefront errors) για διάµετρο κόρης 

5 χιλιοστών (OSA Notation) 
οφθαλµών πριν και µετά την διενέργεια κρηµνού 

Τύπος εκτροπής  Προ-

κρηµνό

  

Μετά-

κρηµνό 

p 

Τρίτης τάξεως  συντελεστές πολυωνύµων Zernike  

Z3
-3(Τρεφόιλ χ-άξονα) 0.404 0.371 0.550 

Z3
-1 (κόµα ψ- άξονα) 0.235 0.467 0.006 

Z3
1 (κόµα χ-άξονα) 0.552 0.676 0.528 

Z3
3 (Τρεφόιλ ψ-άξονα) 0.484 0.551 0.275 

Τέταρτης τάξεως  συντελεστές πολυωνύµων Zernike 

Τύπος εκτροπής Προ-

κρηµνό 

Μετά-

κρηµνό 

p 

Z4
-4 (Τετραφόιλ) 0.010 0.162 0.173 

Z4
-2 (4ης τάξης Αστιγµ  

ψ-άξονα ) 

0.09 0.148 0.064 

Z4
0 

(Σφαιρική Εκτροπή) 

0.251 0.342 0.050 

Z4
2  (4ης τάξης Αστιγµ  

χ-άξονα) 

0.177 0.244 0.139 

Z4
4  (τετραφόιλ) 0.154 0.163 0.872 
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Επίσης, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση του  πάχους του κερατοειδούς 2 µήνες 

µετά την διενέργεια του κρηµνού από 536,8+/-33,7µm σε 547,6+/-31,2 µm. Οι 

µετρήσεις έγιναν µε το ultrasonic DGH5100 Technology INC  παχύµετρο. 

 

Συζήτηση 

 

Από τα ευρήµατα µας παρατηρήσαµε στατιστικά σηµαντική αύξηση στις σφαιρικές 

εκτροπές µε την διενέργεια του κρηµνού. Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στις 

αλλαγές στην ασφαιρικότητα του κερατοειδούς εξαιτίας της δηµιουργίας του 

κρηµνού. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από την αύξηση στο πάχος του 

κερατοειδούς. Επίσης η αύξηση στο οριζόντιο κόµα συνδυάζεται µε την θέση του 

µίσχου του κρηµνού ο οποίος ήταν ρινικά. 

Αφού καταφέραµε να µετρήσουµε και να ποσοτικοποιήσουµε τα υψηλής τάξεως 

σφάλµατα του οφθαλµού , έγινε ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια να 

επιχειρήσουµε να εξατοµικεύσουµε την διόρθωση µε το Laser, χρησιµοποιώντας τις 

υψηλής τάξης εκτροπές του κάθε οφθαλµού.  

Μετά την µελέτη για τις εισαγώµενες εκτροπές πρίν και µετά από συµβατικές PRK 

και LASIK επεµβάσεις (κεφάλαιο 3Α), καθώς και την µελέτη των εκτροπών πριν και 

µετά από την διενέργεια µόνο κρηµνού (κεφάλαιο 3Β), χρησιµοποιήσαµε την 

τεχνολογία Wavefront  µε σκοπό την εφαρµογή εξατοµικευµένων διορθώσεων. 

Ο στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση των υψηλής τάξης εκτροπών. 
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Γ. Χρήση εξατοµικευµένου αλγορίθµου για την διόρθωση οφθαλµών µε χρήση χαρτών 
ανάλυσης µετώπου κύµατος 
 

Σκοπός 

Τυχαιοποιηµένη προοπτική µελέτη σύγκρισης των εισαγώµενων ιατρογενώς 

εκτροπών υψηλής τάξης µεταξύ συµβατικής και εξατοµικευµένης κατευθυνόµενης 

φωτοεκτοµής µε αναλυτή µετώπου κύµατος στον ίδιο ασθενή. Για την εφαρµογή 

χρησιµοποιήσαµε τον WASCA αναλυτή µετώπου κύµατος και το Laser Mel-70 

(σχήµα 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.4 

 
Ασθενείς και Μέθοδοι 
 
Ασθενείς µε µυωπία και µυωπικό αστιγµατισµό υποβλήθηκαν σε αµφοτερόπλευρη 

διαθλαστική επέµβαση , µε την τεχνική της Lasik για την διόρθωση της µυωπίας και 

του αστιγµατισµού. Ο σκοπός ήταν να γίνει αξιολόγηση και σύγκριση των 

σφαλµάτων υψηλής τάξης πριν και µετά από επέµβαση µε Lasik για την διόρθωση 

WASCA 

Αναλυτής Μετώπου 
κύµατος

Laser MEL-70

WASCA 

Αναλυτής Μετώπου 
κύµατος

Laser MEL-70



 112

µυωπίας και µυωπικού αστιγµατισµού σε οφθαλµούς που διορθώθηκαν µε 

εξατοµικευµένη διόρθωση και σε άλλους που διορθώθηκαν µε κλασσική µέθοδο. 

∆ιενεργήθηκαν εξατοµικευµένες επεµβάσεις σε µυωπικούς οφθαλµούς 

χρησιµοποιώντας το WASCA (Wavefront Aberration Supported Cornea Ablation). 

Για την µέτρηση του µετώπου κύµατος και των υψηλής τάξεως εκτροπών 

χρησιµοποιήθηκε ο αναλυτής µετώπου κύµατος WASCA. Οι µετρήσεις έγιναν 

προεγχειρητικά καθώς και 3 µήνες µετεγχειρητικά. 

Η εφαρµογή της εξατοµικευµένης διόρθωσης έγινε ως εξής: 

Προεγχειρητικά κάθε οφθαλµός µετρήθηκε µε το WASCA σύστηµα και οι µετρήσεις 

των υψηλής τάξεως σφαλµάτων που µετρήθηκαν, επεξεργάστηκαν µε το λογισµικό 

που χρησιµοποιήθηκε στο κεφάλαιο 2, τροποποιηµένο για να διαβάζει τους χάρτες 

ανάλυσης µετώπου κύµατος. Το λογισµικό αυτό υπολογίζει την µορφή του χάρτη 

φωτοαποδόµησης για την διόρθωση των υψηλής τάξεως εκτροπών, ο οποίος στην 

συνέχεια µεταφέρθηκε στο Laser Mel-70 (Asclepion–Meditec) για να γίνει η 

εφαρµογή.  Η πληροφορία από τον αναλυτή µετώπου κύµατος Wasca  δίδεται σε 

διάφορες µορφές, όπως περιγράφοντας τους συντελεστές των πολυωνύµων Zernike 

και την τιµή του rms (root mean squared)  
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Σχήµα3.5 

 

Στην συνέχεια περιγράφονται τα βήµατα για την εφαρµογής του λογισµικού για τον 

υπολογισµό του εξατοµικευµένου χάρτη φωτοαποδόµησης. 

Στο σχήµα 3.5, παρουσιάζεται η πληροφορία όπως αυτή παρέχεται µετά την 

µέτρηση µε τον αναλυτή µετώπου κύµατος Wasca. 

Αριστερά παρουσιάζεται η τιµή του σφαιρώµατος του κυλίνδρου και των υψηλής 

τάξεως σφαλµάτων έως 4ης τάξης και δεξιά πάνω φαίνεται ο χάρτης των συνολικών 

σφαλµάτων του µετρούµενου οφθαλµού χαµηλής και υψηλής τάξης, ενώ κάτω ο 

χάρτης των υψηλής τάξεως σφαλµάτων . 
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∆εξιά φαίνεται ο υπολογισµένος χάρτης φωτοαποδόµησης για την διόρθωση των 

σφαλµάτων υψηλής τάξης, ο οποίος µεταφέρεται στο laser και εφαρµόζεται στον 

οφθαλµό. Για τον οφθαλµό που µετρήθηκε σε αυτό το παράδειγµα παρατηρούµε 

πως έχει µεγάλο ποσοστό υψηλής τάξεως σφάλµατος  trefoil. Αξίζει να παρατηρηθεί  

ότι στον χαρτη αποδόµησης το µέγιστο βάθος είναι περίπου 10 µικρόµετρα που 

αντιστοιχεί σε διόρθωση περίπου 1 διοπτρίας αν εφαρµοζόταν κεντρικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.6 

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

Wavefront

2 µm

2 µm

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

Wavefront

2 µm

2 µm

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

6 µm

6 µm

Μετατροπή σε 
αποδόµηση για 
κερατοειδή

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

6 µm

6 µm

Μετατροπή σε 
αποδόµηση για 
κερατοειδή

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

12 µm

6 µm

Τελικός χάρτης
αποδόµησης

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

12 µm

6 µm

Τελικός χάρτης
αποδόµησης

∆ιάµετρος κόρης 6 mm

12 µm

6 µm

Τελικός χάρτης
αποδόµησης
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Στην συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία για τον υπολογισµό του χάρτη 

αποδόµησης µε βάση το χάρτη µετώπου κύµατος. Ο αναλυτής µετώπου κύµατος 

δίνει την πληροφορία  για τις εκτροπές 1ης , 2ης, 3ης και 4ης τάξης σε µορφή πίνακα. Η 

πληροφορία αυτή είναι η διαφορά στον οπτικό δρόµο (OPD Optical Path Difference), 

για κάθε σηµείο µε επίπεδο αναφοράς το επίπεδο της κόρης του µετρούµενου 

οφθαλµού. Οι πληροφορίες αυτές διαβάζονται και µετατρέπονται σε  ένα πολικό 

σύστηµα συντεταγµένων. Με τα δεδοµένα αυτά υπολογίζεται ένας χρωµατικός 

χάρτης. Κάθε σηµείο στο χάρτη αντιπροσωπεύει την απόκλιση του µετώπου 

κύµατος στο συγκεκριµένο σηµείο από το ιδανικό µέτωπο κύµατος και µπορεί να 

έχει θετική ή αρνητική τιµή. Για παράδειγµα για υλικό µη οµοιογενούς πάχους, αν η 

τιµή είναι θετική, σηµαίνει ότι το µέτωπο κύµατος καθυστέρησε , άρα βρήκε στην 

διαδροµή του περισσότερο υλικό, ενώ για τις αρνητικές τιµές το µέτωπο κύµατος 

πέρασε πιο γρήγορα γιατί ήταν πιο λεπτό το υλικό. 

Για να γίνει ο χάρτης φωτοαποδόµησης, πρέπει πρώτα οι τιµές του χάρτη που είναι 

εκφρασµένες σε µικρόµετρα οπτικού δρόµου του µετώπου κύµατος στον αέρα, να 

µετατραπούν σε  αντίστοιχες τιµές για τον κερατοειδή, αφού εκεί θα 

πραγµατοποιηθεί η αποδόµηση. 
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Ο δείκτης διάθλασης για τον αέρα είναι 1, και ο δείκτης διάθλασης κερατοειδούς είναι 

1.3375( για µήκος κύµατος 550nm που είναι το ορατό). Η διαφορά τους είναι 0.3375. 

Έτσι για µετρηµένη απόκλιση µετώπου κύµατος 1 µικρόµετρο, το βάθος 

αποδόµησης για την διόρθωσή του θα είναι : 

1µ/0.3375 = 2,966 µικρόµετρα. 

Στην συνέχεια, επειδή ο χάρτης µας έχει και θετικές και αρνητικές τιµές , και επειδή 

µε το laser µπορούµε µόνο να αφαιρέσουµε ιστό και όχι να προσθέσουµε, 

µεταθέτουµε όλες τις τιµές, µε το µηδέν να εφαρµόζεται στην µικρότερη τιµή 

 (σχήµα 3.6) .  Με βάση αυτόν τον νέο χάρτη, γίνεται υπολογισµός των 

συντεταγµένων της φωτοεκτοµής. Ο τελικός χάρτης αποδόµησης περιέχει τις 

διορθώσεις για περισσότερη αποδόµηση στην µέση περιφέρεια (ασφαιρική 

διόρθωση αλγορίθµου Munnerlyn), καθώς και  75% περίπου επιφάνεια 

αλληλοεπικάλυψης µεταξύ δύο χωρικά γειτονικών βηµάτων της σηµειακής δέσµης 

του Laser. Ο αλγόριθµος για τις βολές του laser επαναλαµβάνεται έως ότου ο 

χάρτης γίνει µηδέν, οπότε όλες οι ανωµαλίες (εκτροπές) θα έχουν διορθωθεί. 

Σε αυτή την µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 30 ασθενείς (60 οφθαλµοί). Όλοι οι 

ασθενείς χειρουργήθηκαν αµφοτερόπλευρα για µυωπικό αστιγµατισµό µε την 

µέθοδο Lasik. Για την διενέργεια του κρηµνού χρησιµοποιήθηκε ο µικροκερατόµος 

flap maker (Refractive Technologies, USA). Για κάθε ασθενή ο ένας οφθαλµός 

επιλέχθηκε τυχαία να υποβληθεί σε συµβατική διόρθωση, ενώ ο άλλος σε 

εξατοµικευµένη για την διόρθωση των υψηλής τάξεως σφαλµάτων. Η οµάδα 1 είναι 

η οµάδα οφθαλµών (Ν=30) που έλαβαν την συµβατική διόρθωση, και οι οφθαλµοί 

που έλαβαν την εξατοµικευµένη διόρθωση αποτελούν την οµάδα 2 (Ν=30). 
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Η εξατοµικευµένη διόρθωση εφαρµόστηκε στο στρώµα του κερατοειδούς µετά την 

διενέργεια του κρηµνού, και αφού είχε δοθεί η διόρθωση του σφαιρώµατος και του 

κυλίνδρου συµβατικά. 

Η µέση τιµή για το σφαιρικό ισοδύναµο της προεγχειρητικής διάθλασης (+/-τυπική 

απόκλιση), ήταν –5.28 ± 2.02 ∆ιοπτρίες και –5.54 ± 2.11 ∆ιοπτρίες για τις οµάδες 1 

και 2 αντίστοιχα, και ο αστιγµατισµός –1.02 ± 0.79 ∆ιοπτρίες και –1 ± 0.83 ∆ιοπτρίες. 

Για τα υψηλής τάξεως σφάλµατα (3ης και 4ης τάξης) που µετρήθηκαν, το rms ήταν 

προεγχειρητικά 0.174 ± 0.079 και 0.170 ± 0.065 για τις οµάδες 1 και 2 αντίστοιχα. 

Όλα τα σφάλµατα υψηλής τάξεως αξιολογήθηκαν για διάµετρο κόρης 5 χιλιοστών, 

τόσο προεγχειρητικά όσο και µετεγχειρητικά. 

Αποτελέσµατα 

Τρείς µήνες µετεγχειρητικά οι µετρήσεις της διάθλασης (σφαιρικό ισοδύναµο) για τις 

δύο οµάδες αντίστοιχα, ήταν -0.39 ± 0.46 και –0.05 ± 0.54 ∆ιοπτρίες µε 

αστιγµατισµό –0.66 ± 0.44 και –0.46 ± 0.27 ∆ιοπτρίες 

Και για τις δύο οµάδες η διόρθωση των χαµηλής τάξεως σφαλµάτων (σφαίρωµα και 

αστιγµατισµός) ήταν επιτυχής µε την µέση τιµή µετεγχειρητικά για την οµάδα µε τις 

εξατοµικευµένες διορθώσεις πιο κοντά στο µηδέν από ότι για την οµάδα των 

συµβατικών. Τρείς µήνες µετεγχειρητικά τα υψηλής τάξεως σφάλµατα (3ης και 4ης 

τάξης) µετρήθηκαν, και το rms ήταν 0.320 ± 0.122 και 0.273 ± 0.132 για τις οµάδες 1 

και 2 αντίστοιχα. Τα υψηλής τάξεως σφάλµατα αυξήθηκαν και για τις δύο οµάδες 

αλλά λιγότερο για την οµάδα µε την εξατοµικεύµενη εφαρµογή. 
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Στην οµάδα µε τις συµβατικές διορθώσεις η αύξηση των εκτροπών υψηλής τάξης 

ήταν για το rms κατά ένα παράγοντα 1.84, ενώ για την οµάδα µε τις εξατοµικευµένες 

διορθώσεις η αύξηση ήταν κατά 1.61 φορές. 

Στα διαγράµµατα 3.7α. και 3.7β. , για τις συµβατικές και τις εξατοµικευµένες 

επεµβάσεις αντίστοιχα, παρουσιάζονται οι αλλαγές ξεχωριστά για κάθε έναν από 

τους συντελεστές 3ης και 4ης τάξεως. Η σφαιρική εκτροπή Ζ4
0 αυξήθηκε περισσότερο 

στην συµβατική οµάδα από ότι στην οµάδα εξατοµίκευσης.Εφαρµόζοντας στατιστική 

ανάλυση στα αποτελέσµατα για τις αλλαγές στις υψηλής τάξης εκτροπές βρέθηκαν 

τα εξής: 

 Οµάδα µε συµβατικές διορθώσεις: 

Σε αξιολόγηση της αλλαγής για κάθε µία από τις υψηλές εκτροπές 3 µήνες 

µετεγχειρητικά βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση στο κόµα κατά µήκος του χ-

άξονα κατά 7.63 φορές (p=0.01) (t-test, paired two-tailed), και επίσης για την 

σφαιρική εκτροπή κατά 7.83 φορές (p=0.005). 

 Οµάδα µε εξατοµικευµένες διορθώσεις: 

Σε αξιολόγηση της αλλαγής για κάθε µία από τις υψηλές εκτροπές 3 µήνες 

µετεγχειρητικά βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση µόνο για το κόµα στον χ-άξονα 

κατά 5,6 φορές (p=0.03). Η σφαιρική εκτροπή αυξήθηκε κατά µόνο 2,126 φορές. 

Στην περίπτωση των εξατοµικευµένων εκτοµών παρατηρήσαµε ότι τα υψηλής τάξης 

σφάλµατα δεν αυξήθηκαν όσο στις συµβατικές εκτοµές. Βέβαια, στην περίπτωση 

των εξατοµικευµένων υπήρξε επίσης µία αύξηση αλλά βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

µόνο για το κόµα στον χ-άξονα. Πιστεύουµε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

διαφορετικές εκτροπές έχουν µία αλληλεπίδραση οπότε όταν προσπαθούµε να 
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µειώσουµε µία από αυτές µπορεί να αυξάνεται κάποια άλλη. Ο Mrochen  και συν 

ανέφεραν ότι σε µία προοπτική µελέτη µε 35 οφθαλµούς, « η διόρθωση των υψηλής 

τάξεως εκτροπών µε ένα Laser flying spot δεν ήταν εφικτή , µε αποτέλεσµα την 

αύξηση των εκτροπών κατά 1.44 ± 0.74, µε το κόµα να είναι καλύτερα διορθωµένο 

από ότι η σφαιρική εκτροπή»(141) . Από ότι φαίνεται η εξατοµικευµένη διορθωση µε 

χρήση µετώπου κύµατος δεν είναι και τόσο επιτυχής στο να απαλείψει τις υψηλές 

εκτροπές και συγκεκριµένα φαίνεται ότι κάθε διαφορετική τεχνική µε διαφορετικά 

συστήµατα Laser και  wavefront , είναι αποτελεσµατική σε διαφορετικές εκτροπές. 

Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να αναφερθούµε στον ρόλο που έχει η δηµιουργία του 

κρηµνού. 

Η οµάδα µας (140), πρώτη έδειξε ότι οι υψηλής τάξης εκτροπές αλλάζουν κατά την 

διενέργεια µόνο του κρηµνού σε 13 οφθαλµούς (Βλέπε πείραµα 3 Β) . Κατά την 

διενέργεια κρηµνού µε ρινικό µίσχο, 2 µήνες µετά, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

αύξηση στο κόµα στον χ-άξονα καθώς και στις σφαιρικές εκτροπές. Τα ευρήµατα 

αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα από την συγκριτική µας µελέτη µεταξύ 

εξατοµικευµένων και συµβατικών επεµβάσεων. 

Συγκρίνοντας την καλύτερα διορθωµένη οπτική οξύτητα πριν και 3 µήνες µετά την 

διόρθωση για τις δύο οµάδες σχήµα 3.8, βρέθηκαν τα εξής: 

Για την εξατοµικευµένη οµάδα, 14% των οφθαλµών κέρδισαν 2 γραµµές, και 

περισσότερο από 50% των οφθαλµών κέρδισαν µία ή περισσότερες γραµµές ενώ 

για τη συµβατική οµάδα κανένας οφθαλµός δεν κέρδισε πάνω από µία γραµµή, και 

21% οφθαλµών κέρδισαν 1 γραµµή. Κανένας οφθαλµός, από καµία οµάδα δεν 

έχασε γράµµες οπτικής οξύτητος. 
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Σχήµα 3.7 : rms και τυπική απόκλιση (STDEV) για τις υψηλής τάξης εκτροπές 
προεγχειρητικά και 3 µήνες µετά  την επέµβαση µε συµβατικό και εξατοµικευµένο 
αλγόριθµο. 
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Σχήµα 3.8: ∆ιαγράµµατα για οπτική οξύτητα για εξατοµικευµένη WASCA και για 

συµβατική διόρθωση πριν και 3 µήνες µετά την επέµβαση. 

 

Συνοψίζοντας, οι εξατοµικευµένες φωτοεκτοµές µε βάση τους αναλυτές µετώπου 

κύµατος προσφέρουν την µείωση των ιατρογενώς εισαγόµενων εκτροπών από τις 

διαθλαστικές επεµβάσεις και όχι την δηµιουργία συστηµάτων χωρίς εκτροπές. 

Περιορισµοί: ηλικία, προσαρµογή, χρωµατικές εκτροπές, εισαγώµενες εκτροπές από 
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την δηµιουργία του κρηµνού, ατοµικές µεταβολές στην διάταξη των 

φωτοϋποδοχέων.  

 

 
 
 
 
 
Συζήτηση 
 
 
Από την µελέτη στο κεφάλαιο 3Α, βρήκαµε ότι εφαρµόζοντας συµβατική διαθλαστική 

χειρουργική για την διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών µε την χρήση του MEL-70 

Laser (Mynnerlyn) ,λόγω εγγενών σφαλµάτων των χρησιµοποιούµενων  συµβατικών 

αλγορίθµων διόρθωσης, µειώνονται σηµαντικά τα σφάλµατα χαµηλής τάξης 

σφαίρωµα και κύλινδρος, αλλά προκαλείται σηµαντική αύξηση των εκτροπών 

υψηλής τάξης(139).  

Η οµάδα του Seiler,  σε ανάλογη µελέτη για το Laser Allegretto flying spot, και µε την 

χρήση αναλυτή µετώπου κύµατος τύπου Tscherning, βρίσκει ότι µετά από µυωπικό 

LASIK, παρατηρήθηκε πολλαπλασιασµός των εκτροπών υψηλής τάξης κατά µέσο 

όρο 3-5 φορές. Οι πλέον σηµαντικές µεταβολές σηµειώθηκαν στις εκτροπές  3ης  

τάξης (coma-like aberrations)  και της 4ης τάξης σφαιρικές εκτροπές,και οι 

παρατηρούµενες αυξήσεις, σχετίστηκαν σηµαντικά µε την κλινικά παρατηρούµενη 

µείωση της ευαισθησίας στις αντιθέσεις των διορθωµένων οφθαλµών (142).Όπως 

αναφέρεται σε άλλη µελέτη, η αιτία αυτού του φαινοµένου µάλλον οφείλεται τόσο 

στην προκαλούµενη αλλαγή του σχήµατος της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή 

αλλά και στην διαταραχή της οπτικής αλληλεπίδρασης του κερατοειδή µε τον 

κρυσταλλοειδή φακό όπως και σε πιθανή µεταβολή της οπίσθιας επιφάνειας του 
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κερατοειδή (143). Πολλές ερευνητικές οµάδες  (139, 144, 145) έχουν αναφέρει µία µεγάλη 

αύξηση των εκτροπών υψηλής τάξης µετά από επεµβάσεις διαθλαστικής 

χειρουργικής,η οποία συσχετίζεται και µε σηµαντική µείωση στην ποιότητα της 

όρασης ειδικά σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού(146-150). Ενδεικτικά, η οµάδα Moreno 

Bariusso, αναφέρει ότι σε 22 οφθαλµούς που υπεβλήθησαν σε LASIK, τρείς µήνες 

µετεγχειρητικά, µετρήθηκε αύξηση στις συνολικές υψηλής τάξης εκτροπές (rms) 

περίπου 2 φορές, για διάµετρο κόρης 6.5 χιλ. Η αύξηση αυτή ήταν στατιστικά 

σηµαντική για τις σφαιρικές εκτροπές 4ης  τάξης (p<0.0001). Επίσης το MTF 

(Modulation Transfer Function) µειώθηκε κατά 2 φορές στις µεσαίες και υψηλές 

συχνότητες(150). Στην περίπτωση της δικής µας µελέτης, χρησιµοποιώντας την 

πληροφορία για την αύξηση των εκτροπών υψηλής τάξης από τα wavefront,  

εφαρµόστηκε στο Laser MEL/70,  νέος τροποποιηµένος  ασφαιρικός αλγόριθµος  

(AFA) για την συµβατική διόρθωση µε Laser , που δεν αυξάνει τις εκτροπές υψηλής 

τάξης, κατά την διόρθωση των εκτροπών χαµηλής τάξης όπως σφαιρώµατος και 

κυλίνδρου(κεφάλαιο 3). 

Η εισαγωγή των εξατοµικευµένων φωτοεκτοµών στην διαθλαστική χειρουργική, 

αρχικά αναφέρθηκε σε σύνδεση του συστήµατος laser  (κεφάλαιο2) µε πληροφορίες 

από την απεικόνιση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς χρησιµοποιώντας 

την τοπογραφία κερατοειδούς . Σκοπός ήταν η αποκατάσταση της όρασης σε 

διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως σε περιπτώσεις ουλών ή επιπλεγµένων 

προηγούµενων φωτοδιαθλαστικών επεµβάσεων (151-153).  

Με βάση ένα σηµαντικό θεωρητικό υπόβαθρο, ένα από τα πλέον  ενδιαφέροντα νέα 

πεδία της διαθλαστικής χειρουργικής αποτελεί  η εφαρµογή εξατοµικευµένων 
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φωτοεκτοµών του κερατοειδούς (customized corneal ablations). Αντίθετα από τις 

συµβατικές επεµβάσεις, που στοχεύουν στην διόρθωση των σφαιροκυλινδρικών 

σφαλµάτων, σε αυτού του τύπου τις φωτοεκτοµές, επιχειρείται στον ίδιο χρόνο και η 

απάλειψη των οπτικών εκτροπών υψηλής τάξης (high order aberrations). 

Οι φωτοεκτοµές τύπου Wavefront, όπως διαµορφώνονται σήµερα, αφορούν την 

σύνδεση του συστήµατος laser µε τον χάρτη των οπτικών εκτροπών όπως αυτές 

καταγράφονται  από το σύνολο του οπτικού συστήµατος, µε  χρήση ειδικών 

συσκευών (εκτροπόµετρα / wavefront Analyzers). Όπως αναλυτικά περιγράφηκε, 

σήµερα βρίσκονται σε κλινική χρήση, διάφορες, διαφορετικής αρχής λειτουργίας, 

διαθέσιµες συσκευές προσδιορισµού του λεγόµενου «χάρτη του µετώπου κύµατος» 

(wavefront map). Επίσης, για να  γίνει εφικτή µία αύξηση της οπτικής οξύτητος και/ή 

να αποφευχθεί πιθανή απώλειά της , εφαρµόστηκε η ιδέα της εξατοµικευµένης 

εκτοµής µε βάση τα στοιχεία που προέρχονται από αναλυτή µετώπου κύµατος. Η 

βασική ιδέα της εξατοµικευµένης Wavefront διόρθωσης περιλαµβάνει µέτρηση του 

Wavefront, δηλαδή των σφαλµάτων του οφθαλµού, τόσο χαµηλής όσο και υψηλής 

τάξεως και στην συνέχεια η µεταφορά και η µετατροπή τους µέσω ειδικού 

αλγορίθµου  σε πρόγραµµα φωτοαποδόµησης το οποίο εφαρµόζεται στον οφθαλµό 

µε ένα Excimer Laser, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3Γ. Ήδη από το 1999, 

προτάθηκε η εφαρµογή σε κλινικά πρωτόκολα, ταυτόχρονη διόρθωση εκτροπών 

χαµηλής και υψηλής τάξης(154).  Με αφετηρία, την παρατηρούµενη µεταβολή του 

χάρτη των οπτικών εκτροπών µετά από φωτοδιαθλαστικές επεµβάσεις, 

πρωταρχικός στόχος τέτοιου τύπου διορθώσεων αφορά κατ’αρχήν στην 
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προσπάθεια διατήρησης των εκτροπών υψηλής τάξης τουλάχιστον στις 

προεγχειρητικές τους τιµές.   

Ο Seiler και συν, αναφέρουν από –40% έως +130% µεταβολή των εκτροπών µετά 

από προσπάθεια εξατοµικευµένης LASIK για µυωπία σε 15 οφθαλµούς(139, 144). 

Σε µία άλλη µελέτη, η ίδια οµάδα, µε το ίδιο µοντέλο αποδόµησης(141) ,εφάρµοσε  

wavefront  διόρθωση  σε 35 οφθαλµούς και τρείς µήνες µετεγχειρητικά  σε 16% των 

οφθαλµών επιτεύχθηκε βελτίωση της οπτικής οξύτητος σε 20/10 , ενώ η 

επιχειρούµενη διόρθωση των εκτροπών υψηλής τάξης (coma, spherical) ήταν µη 

ικανοποιητική µε έναν παράγοντα αύξησης  rms 1.44+/-0.74. Σε δικιά µας µελέτη, 

βρήκαµε συνολική βελτίωση της οπτικής οξύτητας µετά από εξατοµικευµένες 

επεµβάσεις µε χρήση τεχνικής LASIK µε µικρό παράγοντα αύξησης rms 1.6  (139). Η 

Mc Donald και συν. (145), σε συγκριτική µελέτη εξατοµικευµένων και συµβατικών 

φωτοδιαθλαστικών διορθώσεων σε 20 ασθενείς, αναφέρουν σχετικά χαµηλότερη 

αύξηση των εκτροπών υψηλής τάξης µετά από εξατοµικευµένες διορθώσεις µε το 

laser Autonomous και την χρήση Schack Hartmann  αναλυτή µετώπου κύµατος. Τα 

ευρήµατα συµφωνούν µε αυτά από την δικιά µας µελέτη, µολονότι 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά Lasers, και αναλυτές µετώπου κύµατος της ίδιας 

αρχής λειτουργίας µεν , αλλά µε διαφορετική ανάλυση (WASCA, µε 800 σηµεία για 

διάµετρο κόρης 7χιλ, ενώ το LADARWAVE µε 180 σηµεία για την ίδια κόρη). 

Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι το Laser Mel-70  έχει διάµετρο δέσµης 1,6χιλ, ενώ το 

Laser LADARVISION έχει αντίστοιχα 1 χιλιοστό. Σύµφωνα µε µελέτη, µε εφαρµογή 

θεωρητικού µοντέλου, ο Guirao και συν. (155), αναφέρουν ότι για την αποτελεσµατική 
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διενέργεια wavefront –εξατοµικευµένων διορθώσεων το µέγεθος της δέσµης δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 1 χιλ. 

 

Ο Nuijts και συν (156) µελέτησαν τα διαθλαστικά αποτελέσµατα  wavefront  

διόρθωσης µε Lasik σε σύγκριση µε απλή διόρθωση, χρησιµοποιώντας το Zyoptix, 

Bausch&Lomb σύστηµα . Σε 12 ασθενείς εφαρµόστηκε στον ένα οφθαλµό απλή 

διόρθωση και στον άλλο wavefront διόρθωση. Έξι µήνες µετεγχειρητικά ένα 

ποσοστό 8% των οφθαλµών µε την απλή διόρθωση και  16% των οφθαλµών µε 

wavefront διόρθωση κέρδισαν τουλάχιστον 2 γραµµές οπτικής οξύτητος, χωρίς 

επιτυχή µείωση των εκτροπών υψηλής τάξης. 

Τα αρχικά αποτελέσµατα από εξατοµικευµένες επεµβάσεις χρησιµοποιώντας την 

ανάλυση µετώπου κύµατος, φαίνονται ενθαρρυντικά σε ότι αφορά την ιατρογενή 

εισαγωγή εκτροπών µετά από φωτοδιαθλαστικές επεµβάσεις. Παρόλα αυτά, η 

όραση χωρίς οπτικά σφάλµατα δεν έχει ουσιαστικά επιτευχθεί. Οσον αφορά τις 

εξατοµικευµένες τεχνικές µε χρήση τοπογραφικών χαρτών, τις χρησιµοποιήσαµε µε 

επιτυχία σε συµπτωµατικούς οφθαλµούς. Η χρήση τους σε παρθένους οφθαλµούς, 

µπορεί να είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις ανώµαλων αστιγµατισµών, όπου δεν 

υπάρχει ανάλογη συµµετρία για να εφαρµοστεί κλασικός αλγόριθµος 

φωτοεκτοµής(157, 158). Στην προσπάθειά µας να εξαλείψουµε τις οπτικές εκτροπές του 

οφθαλµού , µε εφαρµογή εξατοµικευµένου Wavefront µοντέλου εκτοµής µε Laser 

στον κερατοειδή, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν ότι  η περιοχή που σµιλεύουµε 

αφορά µόνο ένα από τα µέσα που εισαγάγουν εκτροπές.  Η µέτρηση του Wavefront   

έχει γίνει όµως, για τις συνολικές εκτροπές από όλα µέσα του οφθαλµού, οπότε, 
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ίσως το γεγονός ότι δεν µπορέσαµε να εξαλείψουµε τις εκτροπές µε την χρήση  

Laser, να ήταν και αναµενόµενο. Από την άλλη, αν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη 

υψηλής τάξεως εκτροπών , όπως αυτές µετριούνται και επηρεάζονται από όλο το 

οπτικό σύστηµα του οφθαλµού, και από τον φακό, γίνονται µελέτες, για την 

εφαρµογή εξατοµικευµένων ενδοφακών (159-162). Σε πρόσφατη µελέτη για σύγκριση 

των εκτροπών υψηλής τάξης µετά από ένθεση πέντε διαφορετικών ενδοφακών, 

παρατηρήθηκε ότι µετεγχειρητικά για όλα τα περιστατικά οι σφαιρικές εκτροπές 

βρέθηκαν να είναι θετικές και  σηµαντικά µικρότερες µόνο στους οφθαλµούς  που 

έγινε ένθεση του εξατοµικευµένου φακού τύπου Technis Z9000 (Pharmacia). Οι 

εκτροπές τύπου κόµα δεν έδειξαν αλλαγή σε κανέναν από τύπους ενδοφακών που 

χρησιµοποιήθηκαν (163). Οι τελευταίες επιτυχείς έρευνες στον τοµέα της µέτρησης και 

αξιολόγησης των οπτικών εκτροπών, καθώς και στα νέα δοκιµαζόµενα υλικά για 

ενδοφακούς, έχουν φέρει µία νέα εποχή στις επεµβάσεις καταράκτη, στην οποία η 

εξατοµικευµένη διόρθωση των υψηλής τάξης εκτροπών σε ενδοφακούς θα 

µπορούσε να αποτελέσει µία στάνταρ τεχνική(164) . 

Στην διαθλαστική χειρουργική, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψιν η χειρουργική 

τεχνική που χρησιµοποιείται για την διενέργεια αυτών των εξατοµικευµέων 

διορθώσεων (165) ,(166), αφού η τεχνική Lasik φαίνεται  να εισαγάγει εκτροπές λόγω 

της διενέργειας της τοµής στον κερατοειδή. 

Είναι γνωστό ότι η όραση δεν είναι «στατική», και συνδέεται µε το φαινόµενο της 

προσαρµογής , το οποίο επηρεάζει τον χάρτη των υψηλών εκτροπών. Σε δικιά µας 

µελέτη δείξαµε την µεταβολή της σφαιρικής εκτροπής για διαφορετικά επίπεδα 

προσαρµογής και διαφορετικές ηλικιακές οµάδες(167, 168) . Επίσης, στο άρθρο των 
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Amano,S και συνεργατών, σχετικά µε την εξάρτηση των υψηλής τάξεως εκτροπών 

από την ηλικία αναφέρεται ότι οι εκτροπές τύπου κόµα αυξάνουν µε την ηλικία λόγω 

αλλαγών που συµβαίνουν στον κερατοειδή , ενώ οι σφαιρικές εκτροπές  αυξάνουν 

λόγω αλλαγών στο εσωτερικό του οφθαλµού (169) . 

Συνοψίζοντας, η χρήση της τεχνολογίας ανάλυσης µετώπου κύµατος στην 

διαθλαστική χειρουργική, έχει προσθέσει πολύ σηµαντικές πληροφορίες στον 

σχεδιασµό των αλγορίθµων αποδόµησης που θα επέτρεπαν µείωση των 

µονοχρωµατικών οπτικών εκτροπών του οφθαλµού, πέρα από το σφαίρωµα και τον 

κύλινδρο. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι σε νεότερα 

άτοµα το µεγαλύτερο ποσοστό των οπτικών σφαλµάτων προέρχεται από τον  

κερατοειδή από ότι από όλο τον οφθαλµό. Επίσης, είναι πλέον γνωστό ότι µε την 

διαθλαστική χειρουργική, συµπεριλαµβανόµενων των τεχνικών της ακτινωτής 

κερατοτοµής, της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής και της LASIK , αυξάνεται το 

µέγεθος των κερατοειδικών σφαλµάτων και διαφοροποιείται η κατανοµή τους. 

 Η διαπιστωµένη εξάρτηση του χάρτη των εκτροπών υψηλής τάξης µε την ηλικία και 

τις αντίστοιχες αλλαγές στην κατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού, η 

τροποποίησή του κατά την λειτουργία της προσαρµογής για κοντινή όραση αλλά και 

η επίδραση της δηµιουργίας του κρηµνού για την εφαρµογή της LASIK, είναι 

ορισµένα µόνο από τα προβλήµατα που προκύπτουν στην προσδοκούµενη 

επίτευξη της εξάλειψης των εκτροπών υψηλής τάξης (140, 170-172) στο οπτικό σύστηµα 

του οφθαλµού.  
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