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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση και το γλαύκωμα αποτελούν δύο από τα συχνά 

προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο οφθαλμίατρος στην καθημερινότητά του. 

Συγκεκριμένα το γλαύκωμα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης 

παγκοσμίως. 

 Οι μέχρι τώρα θεραπείες για το γλαύκωμα βασίζονται στη μείωση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα για την εμφάνιση και 

την πρόοδο του γλαυκώματος. Τα αντιγλαυκωματικά φάρμακα και κολλύρια 

αποτελούν τη μέθοδο εκλογής, αλλά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά σε όλους τους 

τύπους γλαυκώματος. Έτσι, συχνά σε αποτυχία της φαρμακευτικής θεραπείας 

καταφεύγουμε σε επεμβατικές μεθόδους όπως η τραμπεκουλεκτομή, η ένθεση 

βαλβίδων και η χρήση ακτινοβολίας laser, οι οποίες σαφώς σχετίζονται με σοβαρές 

επιπλοκές. Επομένως, μέχρι σήμερα αναζητούνται συνεχώς διάφορες επεμβάσεις που 

θα είναι συνάμα αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τις 

τωρινές. 

Η Φωτοδυναμική Θεραπεία αποτελεί μια μέθοδο με την οποία επιτυγχάνεται 

εκλεκτική αλλοίωση και καταστροφή βιολογικού ιστού, χρησιμοποιώντας μια 

φωτοευαίσθητη ουσία που ενεργοποιείται με την εφαρμογή φωτός κατάλληλου 

μήκους κύματος. Η ιδέα της διασκληρικής φωτοδυναμικής θεραπείας ξεκίνησε στα 

μέσα του 1990 στα πλαίσια εφαρμογής της σε αγγειοβριθείς ιστούς. Το 2000 

εγκρίθηκε ο φωτοευαισθητοποιητής verteporfin για χρήση στον άνθρωπο, γεγονός 

που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ιδέα της εφαρμογής  της διασκληρικής 

φωτοδυναμικής θεραπείας ως εναλλακτικής μεθόδου κυκλοκαταστροφής. 
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SUMMARY 

The high intraocular pressure and the glaucoma are two of the common problems that 

an ophthalmologist has to overcome every day. More specific, glaucoma is one of the 

main causes of blindness worldwide.  

All the treatments for glaucoma are based on the reduction of the intraocular pressure, 

which seems to be the main reason to cause glaucoma. The anti-glaucoma drugs and 

eye drops remain the first choice; however, they do not have always the best result in 

all types of glaucoma. Thus, regarding the failure of the pharmaceutical therapy, we 

have to use surgical methods such as trabeculectomy, glaucoma valves and laser 

treatment, methods which will most probably cause side effects. Therefore, until 

today we try to discover different methods which will be both effective and with less 

side effects than the ones used until now. 

The Photodynamic Therapy is a method which can cause biologic effect achieved by 

the activation of a photosensitizer using light of appropriate wavelength. The idea of 

the transcleral photodynamic therapy has begun in the middle of 1990 with the 

application to vascular tissues. In the year 2000 the photosensitizer verteporfin had 

approval for being used in human, an event that reinforced the idea of using the 

transcleral photodynamic therapy as an alternative method of cyclodestruction.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ακτινωτό σώμα: ανατομία και φυσιολογία 

Τα ανατομικά στοιχεία του οφθαλμού τα οποία έχουν σχέση με την παραγωγή και την 

αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού είναι το ακτινωτό σώμα, η γωνία προσθίου 

θαλάμου με το γωνιακό δικτυωτό ή trabeculum και το κανάλι του Schlemm.  

Ακτινωτό σώμα 

Το ακτινωτό σώμα ανήκει στο ραγοειδή ή αγγειώδη χιτώνα και βρίσκεται μεταξύ 

ίριδας και χοριοειδούς. Πρόκειται για μία δακτυλιοειδή κατασκευή που σε οβελιαία 

διατομή έχει τριγωνικό σχήμα με τη βάση προς τα εμπρός.  

Το ακτινωτό σώμα μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα: 

 την πτυχωτή μοίρα (pars plicata), που καταλαμβάνει τα πρόσθια 2 mm, 

περιέχει τον ακτινωτό μυ και τις ακτινοειδείς προβολές και  

 την επίπεδη μοίρα (pars plana) ή ακτινωτό κύκλο (orbicularis ciliari), η οποία 

σχηματίζει τα οπίσθια 4-4.5 mm του ακτινωτού σώματος. Η επίπεδη μοίρα 

εκτείνεται από τα πίσω όρια της πτυχωτής μοίρας μέχρι την πριονωτή 

περιφέρεια, η οποία είναι η ζώνη μετάπτωσης από το ακτινωτό σώμα στον 

χοριοειδή.  

 

Εικόνα 1: Ανατομία ακτινωτού σώματος 
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Οι ακτινοειδείς προβολές(70-80),  βρίσκονται στην πτυχωτή μοίρα του ακτινωτού 

σώματος  και προέχουν μέσα στον οπίσθιο θάλαμο. Μεταξύ τους βρίσκονται οι 

κοιλάδες του Kuhnt. Το μέγεθος μιας ακτινοειδούς προβολής είναι περίπου 2 mm 

μήκος και 0.5 mm εύρος με μεγάλες παραλλαγές. Από τις κοιλάδες του Kuhnt 

εκφύονται οι ίνες της ζίννειας ζώνης και προσφύονται στον κρυσταλλοειδή φακό.  

Η πριονωτή περιφέρεια (ora serrata) έχει οδοντωτή όψη. Κάθε οδοντωτή προεξοχή 

προς την επίπεδη μοίρα του ακτινωτού είναι προέκταση αμφιβληστροειδικού ιστού, 

ενώ οι κόλποι μεταξύ των οδοντωτών προεξοχών ανήκουν στην επίπεδη μοίρα του 

ακτινωτού.  

Η πιο εξωτερική στιβάδα του ακτινωτού ονομάζεται Lamina Supraciliaris και 

αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό με μελανοκύτταρα, ινοβλάστες και 

κολλαγόνες δέσμες και επιτρέπει την εισχώρηση ύδατος.  

Ο ακτινωτός μυς περιέχει λείες μυϊκές ίνες οι οποίες έχουν επιμήκη, ακτινωτή ή λοξή 

και κυκλική διάταξη. Ανάμεσά τους υπάρχουν δέσμες συνδετικού ιστού. Οι επιμήκεις 

μυϊκές ίνες (του Brucke) έχουν προσανατολισμό παράλληλο προς τον σκληρό και η 

βάση τους είναι στον σκληραίο πτερνιστήρα ενώ η κορυφή τους στον χοριοειδή. Η 

σύσπαση των ινών αυτών επιδρά πάνω στο trabeculum  με πιθανό αποτέλεσμα τη 

διάνοιξη των πόρων και την αύξηση αποχέτευσης υδατοειδούς υγρού.  

Κάτω από τις επιμήκεις ίνες υπάρχουν οι ακτινωτές ή λοξές μυϊκές ίνες , οι οποίες 

επίσης ξεκινούν από τον σκληραίο πτερνιστήρα και φθάνουν κοντά στη βάση των 

ακτινοειδών προβολών. Αποτελούν τη ζώνη μετάβασης από τις επιμήκεις στις 

κυκλικές μυϊκές ίνες.  

Η πιο εσωτερική μοίρα του ακτινωτού μυ είναι ο δακτυλιοειδής μυς του Muller που 

αποτελείται από τις κυκλικές ίνες. Η μοίρα αυτή έχει ιδιότητες σφιγκτήρα μυ και με 

τη σύσπασή του μικραίνει η διάμετρος του κύκλου των ακτινοειδών προβολών με 

αποτέλεσμα τη χαλάρωση των ινών του Zinn και τη λειτουργία της προσαρμογής. 

Ο ακτινωτός μυς έχει διπλή νεύρωση από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. 

Παρασυμπαθητικά ερεθίσματα ενεργοποιούν το μυ για σύσπαση, ενώ υπάρχει και η 

συμπαθητική νεύρωση η οποία έχει ανασταλτικό ρόλο.  
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Το στρώμα του ακτινωτού είναι χαλαρός και ιδιαίτερα αγγειοβριθής συνδετικός 

ιστός, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του ακτινωτού μυός και των επιθηλιακών στιβάδων. 

Σχηματίζει επίσης το κεντρικό τμήμα των ακτινοειδών προβολών. Το στρώμα 

συνέχεται  προς τα εμπρός με το στρώμα της ίριδας. Εδώ σχηματίζεται ο μείζων 

αρτηριακός κύκλος της ίριδας από την αναστόμωση των μακρών οπίσθιων 

ακτινοειδών αρτηριών και των πρόσθιων ακτινοειδών αρτηριών. Δηλαδή ο μείζων 

αρτηριακός κύκλος της ίριδας βρίσκεται μέσα στο στρώμα του ακτινωτού αλλά πολύ 

κοντά στη ρίζα της ίριδας. Τα τριχοειδή του στρώματος είναι ευρέα, έχουν ανοίγματα 

και τα περισσότερα από αυτά, που βρίσκονται μέσα στις ακτινοειδείς προβολές, είναι 

κοντά στο μελάγχρουν επιθήλιο. 

Το επιθήλιο του ακτινωτού αποτελείται από δύο στιβάδες, τα κύτταρα των οποίων 

είναι τοποθετημένα το ένα αντίκρυ στο άλλο, κορυφή με κορυφή. 

Η εξωτερική στιβάδα ή μελάγχρουν επιθήλιο του ακτινωτού βρίσκεται προς τη μεριά 

του στρώματος, προς τα εμπρός μεταπίπτει στο πρόσθιο επιθήλιο της ίριδας και προς 

τα πίσω στο μελάγχρουν επιθήλιο του αμφιβληστροειδή. Υπάρχει βασική μεμβράνη 

που συνδέει το επιθήλιο με το στρώμα και η οποία προς τα εμπρός συνεχίζεται ως 

βασική μεμβράνη του προσθίου επιθηλίου της ίριδας ενώ προς τα πίσω συνεχίζεται 

με τη μοίρα της έσω βασικής μεμβράνης, της μεμβράνης του Bruch. Το μελάγχρουν 

επιθήλιο του ακτινωτού έχει κύτταρα μελανοφόρα κυβοειδή. 

Η έσω στιβάδα ή αλλιώς  μη μελανοφόρο-χρωστικοφόρο επιθήλιο του ακτινωτού 

υπαλείφει τον οπίσθιο θάλαμο και μεταπίπτει προς τα εμπρός στο οπίσθιο επιθήλιο 

της ίριδας , ενώ προς τα πίσω, πιο πίσω από την οδοντωτή περιφέρεια, αντιστοιχεί 

στον ιδίως αμφιβληστροειδή. Τα μη χρωστικοφόρα επιθηλιακά κύτταρα εμφανίζουν 

μεταβολική δραστηριότητα που έχει σχέση με την ενεργό έκκριση του υδατοειδούς 

υγρού. Η βασική μεμβράνη του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου του ακτινωτού 

αποτελεί την έσω αφοριστική μεμβράνη του ακτινωτού σώματος, συνέχεται προς τα 

πίσω με την έσω αφοριστική μεμβράνη του αμφιβληστροειδή και σε αυτή 

προσφύονται οι ζωνιακές ίνες καθώς και πιο πίσω οι ίνες της βάσης του υαλοειδούς. 

Σωλήνας του  Schlemm 

Αποτελεί κυκλικό φλεβικό αγγείο μήκους 36 mm, διάμετρο 350-500 μ στους 

ενήλικες και φέρει έξω τοίχωμα, έσω τοίχωμα και αυλό. Το έξω τοίχωμα έρχεται σε 
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επαφή με το στρώμα της σκληροκερατοειδικής ζώνης και το έσω τοίχωμα με τον 

σκληροκερατοειδικό ηθμό. Προς τον αυλό, τα δύο αυτά τοιχώματα υπαλείφονται από 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα του έσω τοιχώματος είναι 

διαφορετικά από αυτά του έξω τοιχώματος και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δίοδο 

του υδατοειδούς υγρού προς τον αυλό του σωλήνα. 

 

Εικόνα 2: Σωλήνας του Schlemm 

 

Ο αυλός του σωλήνα του Schlemm είναι κατά θέσεις πολύ στενός και κάποτε 

διαχωρίζεται σε κλάδους οι οποίοι περιβάλλουν νησίδες από ιστό. Η μορφή αυτή του 

σωλήνα μπορεί να παρομοιασθεί με ποταμό που διαχωρίζεται κατά θέσεις σε δύο 

ρεύματα από νησίδα ξηράς. Ο αυλός του σωλήνα διασχίζεται από διαφραγμάτια που 

βοηθούν στο να μη συμπίπτουν τα τοιχώματά του. Το έσω τοίχωμα του σωλήνα 

αποτελείται, εκτός από το ενδοθήλιο, και  από ένα στρώμα συνδετικού ιστού που 

έρχεται σε επαφή προς τα έσω με τα μεσοδιαστήματα του trabeculum. Ο ιστός αυτός 

περιέχει λιγότερη κολλαγόνο ουσία και περισσότερα κύτταρα από ότι τα πετάλια του 

trabeculum, και ένα είδος άμορφης ουσίας που αποτελείται κυρίως από 

γλυκοζαμινογλυκάνες.  

Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενδοθηλιακών κυττάρων του έσω 

τοιχώματος είναι η ύπαρξη  γιγαντιαίων κενοτοπίων στο κυτταρόπλασμά τους, τα 

οποία περιβάλλονται από λεπτή μεμβράνη που φέρει πόρους αφενός προς τον 

σωλήνα του Schlemm  και αφετέρου προς το trabeculum. Τα κενοτόπια αυτά με τους 

πόρους τους πιστεύεται ότι αποτελούν την οδό διόδου του υδατοειδούς υγρού προς 

τον σωλήνα του Schlemm. 
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Τα αθροιστικά σωληνάρια αποτελούν δύο ομάδες : τα έξω και τα έσω αθροιστικά 

σωληνάρια. 

Τα έξω αθροιστικά σωληνάρια, 25-35 τον αριθμό, εκφύονται από το έξω τοίχωμα του 

σωλήνα του Schlemm και ενώνονται με το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο του σκληρού, 

μερικά δε καταλήγουν απευθείας στο επισκληρικό φλεβικό δίκτυο και ονομάζονται 

υδάτινες φλέβες. Αποτελούν την κυριότερη οδό απαγωγής του υδατοειδούς υγρού 

από το σωλήνα του Schlemm προς το ενδοσκληρικό και επισκληρικό φλεβικό δίκτυο. 

Τα έσω αθροιστικά σωληνάρια είναι πολύ περισσότερα από τα έξω (1:5), αρχίζουν 

από το έσω τοίχωμα του σωλήνα του Schlemm και διεισδύουν μέσα στο δίκτυο του 

trabeculum. Είναι τυφλά, δεν χρησιμεύουν για τη μεταφορά υδατοειδούς υγρού και 

φαίνεται ότι ο ρόλος τους είναι η αύξηση της έσω επιφάνειας του σωλήνα του 

Schlemm. 

 

Σκληροκερατοειδικός ηθμός ή trabeculum 

 

Εικόνα 3: Σκληροκερατοειδικός ηθμός ή trabeculum 

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται μέσα σε κοιλότητα του σκληρού και μόνο 

2-3 πετάλια βρίσκονται εκτός, ξεπερνώντας τα προσθιοπίσθια όριά του για να 

συναντήσουν προς τα πίσω την επιμήκη μοίρα του ακτινωτού μυός. 

Το trabeculum έχει σχήμα τριγωνικό με τη βάση στραμμένη προς το σκληραίο 

πτερνιστήρα (κυκλική μικρή προβολή του σκληρού) και την κορυφή προς τα εμπρός, 
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αντίστοιχα προς το τέλος της μεμβράνης του Descemet του κερατοειδούς (γραμμή ή 

δακτύλιος του Schwalbe). Διά μιας νοητής γραμμής που ενώνει την κορυφή του 

σκληραίου πτερνιστήρα με τον δακτύλιο του Schwalbe, χωρίζεται σε δύο τμήματα, το 

έξω ή σκληροκερατοειδικό trabeculum και το λεπτότερο  έσω ή ραγοειδικό 

trabeculum. Ο σκληροκερατοειδικός ηθμός ή  trabeculum αποτελείται από μεγάλο 

αριθμό διάτρητων πεταλίων τα οποία διακλαδίζονται και συμπλέκονται μεταξύ τους 

τόσο σε ένα επίπεδο όσο και με τα πετάλια που βρίσκονται επιπολής και εν τω βάθει. 

Έτσι, το trabeculum αποτελεί συνολικά ένα κυκλικό τρισδιάστατο δικτυωτό, εντός 

του οποίου υπάρχουν μεσοδιαστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους με ανοίγματα ή 

πόρους. Η διάμετρος των πόρων αυτών ελαττώνεται προοδευτικά από τον πρόσθιο 

θάλαμο προς το σωλήνα του Schlemm. 

 

Σκληρός χιτώνας 

Ανατομία-φυσιολογία 

Ο σκληρός χιτώνας αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα (τα οπίσθια 5/6) του ινώδους 

χιτώνα του βολβού και είναι αδιαφανής. 

Συνέχεται προς τα εμπρός με τον κερατοειδή. Στον οπίσθιο πόλο και ρινικά φέρει οπή 

δια της οποίας διέρχεται το οπτικό νεύρο. Ακόμη, παρουσιάζει διάφορες μικρότερες 

οπές μέσω των οποίων διέρχονται αγγεία και νεύρα.  

Το πάχος του σκληρού είναι διαφορετικό στα διάφορα τμήματά του. Ο σκληρός πίσω 

από τον ισημερινό έχει πάχος 1 χιλιοστό, στην περιοχή του ισημερινού 0.6 χιλιοστά 

και στην περιοχή μπροστά από τις καταφύσεις των οφθαλμοκινητικών μυών και 

μέχρι το σκληροκερατοειδές όριο 0.8 χιλιοστά. Είναι δε εξαιρετικά λεπτός, 0.3 

χιλιοστά, ακριβώς πίσω από τις καταφύσεις των ορθών μυών. 

Ο σκληρός διαιρείται, περισσότερο για περιγραφικούς λόγους, σε τρία πέταλα: το 

εξωτερικό πέταλο που ονομάζεται επισκλήριο, το στρώμα και το εσωτερικό πέταλο 

(lamina fusca), που έρχεται σε σχέση με τον ραγοειδή χιτώνα. 
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Εικόνα 4: Σκληρός χιτώνας 

 

Επισκλήριο: αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό και συνδέεται εξωτερικά με την 

τενώνειο  κάψα με λεπτές ίνες. Προς τα έσω συνέχεται με το στρώμα του σκληρού. 

Το επισκλήριο προοδευτικά γίνεται λεπτότερο προς το οπίσθιο τμήμα του βολβού. 

Στρώμα: αποτελείται από δεμάτια κολλαγόνου ποικίλου μεγέθους και σχήματος που 

δεν διατάσσονται ομοιόμορφα όπως συμβαίνει στο στρώμα του κερατοειδούς, και για 

το λόγο αυτό ο σκληρός είναι αδιαφανής. Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του πάχους 

του σκληρού. 

Εσωτερικό πέταλο: έχει ασθενή καφεοειδή χροιά λόγω της ύπαρξης μελανοκυττάρων. 

Έρχεται σε επαφή εσωτερικότερα με το ραγοειδή χιτώνα (χοριοειδής, κυκλικό σώμα), 

και συνδέεται με αυτόν χαλαρά με κολλαγόνα ινίδια τα οποία διασχίζουν ένα χώρο, 

τον υπερχοριοειδικό χώρο. Σε φυσιολογικές συνθήκες ο χώρος αυτός δεν διακρίνεται, 

σχηματίζεται όμως σε παθολογικές καταστάσεις, με τη συγκέντρωση μεγάλης 

ποσότητας υγρού, όπως συμβαίνει π.χ. σε ορώδεις αποκολλήσεις χοριοειδούς. 

Αγγείωση 

Ο σκληρός χιτώνας είναι σχετικά ανάγγειος. Εν τούτοις, στο πρόσθιο τμήμα του 

επισκληρίου, στην περιοχή μεταξύ των καταφύσεων των οφθαλμοκινητικών μυών και 

του σκληροκερατοειδούς ορίου, υπάρχει πυκνό αγγειακό πλέγμα που σχηματίζεται 

από κλάδους των προσθίων ακτινοειδών αρτηριών. 
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Το πλούσιο επισκληρικό αγγειακό πλέγμα του προσθίου τμήματος του σκληρού σε 

φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι ευδιάκριτο. Σε περίπτωση όμως φλεγμονής 

διευρύνεται, με αποτέλεσμα έντονο ερυθρό χρώμα στην περιοχή αυτή. 

Εκτός από το επισκληρικό αγγειακό πλέγμα, το πρόσθιο τμήμα του σκληρού φέρει 

και εν τω βάθει αγγειακό πλέγμα που επικοινωνεί με το αγγειακό δίκτυο του 

προσθίου ραγοειδούς. Σε περίπτωση φλεγμονής του προσθίου ραγοειδούς 

(ιριδοκυκλίτιδα), η διεύρυνση των αγγείων του επεκτείνεται και προς το εν τω βάθει 

αγγειακό πλέγμα του σκληρού, με αποτέλεσμα η περιοχή γύρω από τον κερατοειδή 

να λαμβάνει χαρακτηριστική ερυθροϊώδη χροιά (περικεράτια ένεση). 

Το πίσω τμήμα του σκληρού αιματώνεται από κλάδους των μακρών και βραχέων 

οπισθίων ακτινοειδών αρτηριών. 

  

Εικόνα 5: Φαίνονται δύο στρώματα ινιδίων κολλαγόνου (φωτογραφία από scanning 

electron microscope) σε στρώμα ανθρώπινου κερατοειδή. Η διάταξη των ινιδίων είναι 

παράλληλη για το κάθε στρώμα, ενώ τα δύο στρώματα είναι κάθετα μεταξύ τους. 

Μια αντίστοιχη εικόνα από ινίδια κολλαγόνου στον σκληρό όπου είναι εμφανής η 

ακανόνιστη διάταξή τους μεταξύ των στρωμάτων. 

Νεύρωση 

Η αισθητική νεύρωση του σκληρού προέρχεται από τα βραχέα και μακρά ακτινοειδή 

νεύρα του οφθαλμού. Λόγω της πλούσιας αισθητικής νεύρωσης, σε περίπτωση 

φλεγμονής του σκληρού, προκαλείται βύθιος πόνος, που γίνεται εντονότερος κατά τις 

κινήσεις του βολβού. 
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Χρώμα 

Το πρόσθιο τμήμα του σκληρού είναι ορατό κάτω από τον διαφανή επιπεφυκότα και 

αντιστοιχεί στο λευκό του οφθαλμού.  

Στον ενήλικα ο σκληρός έχει λευκωπό χρώμα, ενώ στα παιδιά επειδή είναι 

λεπτότερος, αφήνει εν μέρει να διαφαίνεται το μαύρο χρώμα  του χοριοειδούς χιτώνα, 

λαμβάνοντας κυανίζουσα απόχρωση. Στους ηλικιωμένους ο σκληρός παίρνει χρώμα 

υποκίτρινο, λόγω εναποθέσεων λιπιδίων. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η κίτρινη απόχρωση του σκληρού στον ίκτερο δεν 

οφείλεται στη χρώση του σκληρού, αλλά στη χολερυθρίνη που κυκλοφορεί στο 

πλούσιο αγγειακό πλέγμα του επιπεφυκότα. 

Λειτουργία 

Η ισχυρή ινώδης δομή του σκληρού αποτελεί το ‘σκελετό’ του οφθαλμικού βολβού 

που προστατεύει τους ενδοφθάλμιους ιστούς από τραύματα και μηχανικές 

παραμορφώσεις. Η κατασκευή αυτή σε συνδυασμό με την ενδοφθάλμια πίεση, 

διατηρεί το σχήμα του βολβού σταθερό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

σταθεροποίηση της θέσης των διαφόρων ενδοβολβικών ιστών, αποτελώντας 

συγχρόνως σταθερό υπόβαθρο για την κατάφυση των βολβοκινητικών μυών. 

 

Υδατοειδές υγρό: παραγωγή και αποχέτευση 

Φυσιολογία του υδατοειδούς υγρού 

Το ΥΥ είναι διαυγές και άχρωμο υδατικό διάλυμα. Πληροί τον πρόσθιο και οπίσθιο 

θάλαμο του οφθαλμού. Εκκρίνεται από τις ακτινοειδείς προβολές του ακτινωτού 

σώματος μέσα στον οπίσθιο θάλαμο και δια της φακοκοραίας σχισμής διέρχεται στον 

πρόσθιο θάλαμο.  

Η παραγωγή και η αποχέτευση του ΥΥ είναι συνεχής. Η αποχέτευση του ΥΥ (75-

80%) γίνεται κυρίως δια μέσου του δικτυωτού σχηματισμού (trabeculum) και του 

καναλιού του Schlemm (στη γωνία του προσθίου θαλάμου) προς το επισκληρικό 

φλεβικό σύστημα, ενώ το υπόλοιπο 20-25% αποχετεύεται μέσω της 
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ραγοειδοσκληρικής οδού από την πρόσθια επιφάνεια του ακτινωτού και της ίριδας 

προς τον υπερακτινωτό και υπερχοριοειδικό χώρο. 

Η φυσιολογική κυκλοφορία του Υ.Υ. διατηρεί την ΕΟΠ υψηλότερη από την 

ατμοσφαιρική. Αποφεύγεται  έτσι η σύμπτωση των τοιχωμάτων του οφθαλμού, ο 

οποίος διατηρεί σταθερό σχήμα. Με αυτόν τον τρόπο ο οφθαλμός λειτουργεί ως 

σταθερό δίοπτρο. 

Η ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την αποχέτευση του Υ.Υ. έχει κριτική 

σημασία. Εάν ο ρυθμός αποχέτευσης του ΥΥ ελαττωθεί σημαντικά, τότε αυξάνει η 

ΕΟΠ και μπορεί να προκληθεί καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων του 

αμφιβληστροειδή (παθογένεια γλαυκώματος). 

 

Οι βασικές λειτουργίες του ΥΥ είναι: 

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

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

trabeculum  αλλά και η πρόσθια επιφάνεια του υαλοειδούς. 

 Η υψηλή περιεκτικότητα του ΥΥ σε ασκορβικό οξύ χρησιμεύει ως 

αντιοξειδωτικό, ρυθμίζει τη solgel κατάσταση των γλυκοζαμινογλυκανών στο 

trabeculum, απορροφά μερικώς την καταρρακτογόνο υπεριώδη ακτινοβολία, 

και δρα ως ουσία καθαρισμού των υπεροξειδίων.  

 Απομάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού (γαλακτικού 

οξέος, πυροσταφυλικού οξέος και CO2) του κρυσταλλοειδούς φακού και του 

κερατοειδή. 

 Συντήρηση της ΕΟΠ υψηλότερα από την ατμοσφαιρική και διατήρηση του 

σχήματος και της εσωτερικής δομής του οφθαλμού. 

 Διευκολύνει τις κυτταρικές και τις χυμικές ανοσοαπαντήσεις σε φλεγμονή και 

λοίμωξη. 

 Αποχέτευση αίματος, μακροφάγων και άλλων φλεγμονωδών κυττάρων και 

προϊόντων από τον πρόσθιο θάλαμο. 
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Η παραγωγή του Υδατοειδούς Υγρού 

Το ΥΥ παράγεται από το μη χρωστικοφόρο επιθήλιο του ακτινωτού σώματος που 

καλύπτει τις ακτινοειδείς προβολές. Υπάρχει επίδραση των β-αδρενεργικών 

υποδοχέων. 

Η υπερμικροσκοπική κατασκευή των ακτινοειδών προβολών έχει ιδιαιτερότητες που 

υποβοηθούν την παραγωγή του ΥΥ: 

 Τα τριχοειδή του στρώματος (χορίου) έχουν ευρέα θυριδωτά ανοίγματα. 

 Τα κύτταρα του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου περιέχουν άφθονα μιτοχόνδρια 

και καλά αναπτυγμένο ενδοπλασματικό δίκτυο, που δείχνουν υψηλή 

μεταβολική δραστηριότητα. Η κυτταρική μεμβράνη της βάσης των κυττάρων 

αυτών εμφανίζει πτυχώσεις, ενώ υπάρχουν πλάγιες αλληλοεγκολπώσεις 

μεταξύ τους. 

 Οι επαφές μεταξύ των κυττάρων του μελαγχρόου και του μη χρωστικοφόρου 

επιθηλίου ακτινοειδών προβολών είναι ποικίλες. 

 Λόγω της εγκόλπωσης του οφθαλμικού κυστιδίου κατά την εμβρυογένεση, τα 

κύτταρα του μελαγχρόου και τα κύτταρα του μη χρωστικοφόρου επιθηλίου 

των ακτινοειδών προβολών είναι τοποθετημένα το ένα αντίκρυ στο άλλο, 

κορυφή με κορυφή και σχηματίζονται μεταξύ τους κανάλια που πιθανώς 

έχουν σχέση με τη μεταφορά υγρού. 

Η παραγωγή του ΥΥ 

 Γενικά υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους διάφορες ουσίες μπορούν να 

διαπεράσουν έναν επιθηλιακό φραγμό: 

1. Διάχυση 

2. Διάλυση και υπερδιήθηση 

3. Ενεργός μεταφορά ή ενεργός έκκριση 

Το ΥΥ παράγεται και με τους τρεις τρόπους, αλλά κυρίως με ενεργό μεταφορά, όπου 

κύριο ρόλο ως ένζυμο έχει η Na
+
/K

+
 ATPάση. 

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι για την ενεργό μεταφορά χρειάζονται η Na
+
/K

+
 ATPάση 

και το HCO3. Έχει βρεθεί επίσης ότι το μη χρωστικοφόρο επιθήλιο του ακτινωτού 

σώματος περιέχει πολλούς ενζυμικούς παράγοντες και ιδιαίτερα ATPάση. Όλα αυτά, 
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μαζί με τα χαρακτηριστικά υψηλού μεταβολισμού που εμφανίζουν τα κύτταρα του μη 

χρωστικοφόρου επιθηλίου του ακτινωτού σώματος, δείχνουν ότι έχει κυρίαρχο ρόλο 

στην παραγωγή του ΥΥ.  

Ο ρόλος του μελαγχρόου επιθηλίου του ακτινωτού σώματος στην παραγωγή του ΥΥ 

δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστός.  

Ο έλεγχος του σχηματισμού του ΥΥ 

Υπάρχουν κλινικές παρατηρήσεις και πειραματικά δεδομένα ότι υπάρχει νευρική και 

χυμική ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης, όπου κύριο ρόλο παίζει και η μεταβολή 

του ρυθμού παραγωγής του ΥΥ. Ενζυμικοί παράγοντες παίζουν επίσης ρόλο στη 

ρύθμιση του σχηματισμού του ΥΥ. 

 

Φυσικές ιδιότητες και σύσταση του ΥΥ 

 Ο όγκος του ΥΥ στον πρόσθιο και στον οπίσθιο θάλαμο είναι αντίστοιχα 0.25 

ml και 0.06 ml περίπου. 

 Ο δείκτης διάθλασης του ΥΥ είναι 1,3336. Είναι μικρότερος από τον δείκτη 

διάθλασης του κερατοειδή. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτεινές ακτίνες αποκλίνουν 

ανεπαίσθητα κατά τη διέλευσή τους από το ΥΥ.  

 Το ιξώδες και η πυκνότητα είναι ελαφρώς υψηλότερες από ότι στο ύδωρ. 

 Η ωσμωτικότητα είναι ελαφρώς υψηλότερη από ότι στο πλάσμα. 

 Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου και χλωρίου είναι υψηλή. 

 Η συγκέντρωση των δικαρβονικών ιόντων είναι χαμηλή. 

 Η συγκέντρωση των ιόντων Na είναι ίδια με του πλάσματος. 

 Οι συγκεντρώσεις ασκορβικού και γαλακτικού είναι υψηλότερες. 

 Οι συγκεντρώσεις γλυκόζης, ουρίας και του μη πρωτεϊνικού αζώτου είναι 

ελαφρώς χαμηλότερες. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα παραγωγής του ΥΥ 

Η ταχύτητα παραγωγής του ΥΥ δεν είναι σταθερή. Εμφανίζει ημερονύκτια 

διακύμανση.  
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Παράγοντες που μειώνουν την παραγωγή του ΥΥ: 

o Με την ηλικία 

o Άσκηση 

o Μειωμένη αρτηριακή πίεση (μείωση της αιματικής ροής στο ακτινωτό) 

o Αυξημένη ΕΟΠ. Μειώνει την αιματική ροή στο ακτινωτό. 

o Φλεγμονή του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού. 

o Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 

o Θεραπευτικές ουσίες. 

o Κάνναβις και καρδιακές γλυκοσίδες. 

o Οπισθοβολβική και περιβολβική αναισθησία. 

 

Παράγοντες που αυξάνουν την παραγωγή του ΥΥ: 

o Η μειωμένη ωσμωτικότητα του πλάσματος. Μετά από μεγάλη υδροποσία 

αυξάνει η ωσμωτική δύναμη στο επιθήλιο του ακτινωτού. 

o Αδρεναλίνη. Ενεργοποίηση των β-αδρενεργικών υποδοχέων στο επιθήλιο του 

ακτινωτού. Υπάρχει παράλληλα αύξηση της αποχέτευσης του ΥΥ. 

 

Η μετακίνηση του ΥΥ μέσα στον πρόσθιο θάλαμο 

Το ΥΥ μετά τη διέλευσή του από το κορικό χείλος ωθείται από την υδροστατική 

πίεση περιφερικά προς τη γωνία του προσθίου θαλάμου.  

Τα στρώματα του ΥΥ που έρχονται σε επαφή με τη θερμότερη πρόσθια επιφάνεια της 

ίριδας θερμαίνονται σχετικά προς το ΥΥ που είναι σε επαφή με τον ψυχρότερο 

κερατοειδή. Αποτέλεσμα είναι να παράγεται κίνηση ΥΥ κατ’αρχήν από κάτω προς τα 

άνω και στη συνέχεια από άνω προς τα κάτω. Ο στροβιλισμός αυτός του ΥΥ γίνεται 

αντιληπτός όταν σε περιπτώσεις ιρίτιδας υπάρχουν φλεγμονώδη κύτταρα. 

Η αποχέτευση του ΥΥ και η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) 

Η ΕΟΠ είναι σε κάθε στιγμή το αποτέλεσμα δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της 

παραγωγής του ΥΥ και του ρυθμού αποχέτευσής του.  
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Υπάρχουν δύο οδοί αποχέτευσης του ΥΥ: 

Α. Οδός αποχέτευσης ΥΥ δια του γωνιακού δικτυωτού(trabeculum): 

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

διέρχεται από προοδευτικά στενότερα κανάλια και πόρους που σχηματίζει το γωνιακό 

δικτυωτό. Στη συνέχεια φθάνει και διέρχεται το προκαναλικό δικτυωτό που βρίσκεται 

προς την έσω πλευρά του καναλιού του Schlemm και εισέρχεται μέσα σε αυτό. Από 

εκεί δια των συλλεκτικών σωληναρίων και των υδάτινων φλεβών εισέρχεται στη 

σκληρική και επισκληρική φλεβική κυκλοφορία. 

Ο ρυθμός διέλευσης του ΥΥ εξαρτάται από την αρχική υδροστατική πίεση και την 

αντίσταση που προβάλλεται στη ροή. Η αντίσταση στη ροή είναι μεγαλύτερη στο 

παρακαναλικό δικτυωτό.  

Η αντίσταση στη ροή εκφράζεται και ως συντελεστής ευκολίας ροής: 

R = 
 

 
   ή   C = 

 

 
  

όπου R = αντίσταση στη ροή 

και C = συντελεστής ευκολίας ροής 

Έτσι η ροή αποχέτευσης F του ΥΥ δίνεται από τον τύπο: 

F = dPC  

όπου dP = διαφορά υδροστατικής πίεσης  

Ο ρόλος της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στο μηχανισμό της αποχέτευσης του ΥΥ 

Η διαμόρφωση και οι μεταβολές της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ΕΘΟ) στην 

περιοχή του trabeculum φαίνεται ότι έχουν σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό της 

αποχέτευσης του ΥΥ. Η υδροστατική πίεση μειώνεται μεταξύ του προσθίου θαλάμου 

και του καναλιού του Schlemm. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ αυτών των δύο 

κατασκευών εδράζεται ένα μεγάλο μέρος της αντίστασης στην αποχέτευση του ΥΥ. 

Στο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας η αύξηση της ΕΟΠ οφείλεται στη μειωμένη ροή κατά 

την αποχετευτική οδό, λόγω της αυξημένης εκεί αντίστασης. Έχει δειχθεί ότι η 
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αντίσταση αυτή εκδηλώνεται στην κερατοσκληρική περιοχή του δικτυωτού του 

trabeculum και στον παρακαναλικό ιστό γύρω από το κανάλι του Schlemm. 

Το δικτυωτό του trabeculum λειτουργεί σαν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο και σαν 

βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, η οποία εμποδίζει την παλινδρόμηση του ΥΥ από το 

κανάλι του Schlemm προς τα πίσω. Η ροή του ΥΥ είναι δυνατόν να επηρεαστεί από 

την τάση που ασκείται πάνω στο γωνιακό δικτυωτό από τον ακτινωτό μυ (δράση 

ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών πάνω στον ακτινωτό μυ). Μπορεί όμως να 

επηρεαστεί και από την αρχιτεκτονική του τοπικού ιστού, η οποία κυριαρχείται από 

την μακρομοριακή της σύνθεση. 

Το δικτυωτό του trabeculum είναι σπογγώδης συνδετικός ιστός που υποδιαιρείται σε 

τρεις περιοχές: το ραγοειδικό δικτυωτό, το κερατοσκληρικό δικτυωτό και το 

παρακαναλικό (ή ηθμοειδές) δικτυωτό. Το ραγοειδικό και το κερατοσκληρικό 

δικτυωτό έχουν παρόμοια κατασκευή: συντίθενται από δοκίδες που σχηματίζουν 

πόρους και τελικά δημιουργούν σύστημα καναλιών αποχέτευσης που βαθμιαία, από 

τον πρόσθιο θάλαμο προς το κανάλι του Schlemm, στενεύουν. Στα βαθύτερα, κοντά 

στο κανάλι του Schlemm στρώματα, η δοκιδωτή μορφή του δικτυωτού μετατρέπεται 

στον παρακαναλικό ιστό, ο οποίος στην ουσία είναι ανοικτός χώρος συνδετικού ιστού 

πλούσιος σε ΕΘΟ και κύτταρα, αλλά δεν έχει συγκεκριμένη δομή για τη ροή του 

υδατοειδούς. Αποτέλεσμα είναι ότι οι μεταβολές της ΕΘΟ του συνδετικού ιστού της 

περιοχής έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση της αποχέτευσης του ΥΥ σε 

φυσιολογική κατάσταση, στο γλαύκωμα και μετά από επίδραση φαρμάκων. 

Τα επιχειρήματα για το ρόλο της ΕΘΟ στη ρύθμιση της αποχέτευσης του ΥΥ είναι 

πολλά: 

 Με τη πάροδο της ηλικίας έχουν παρατηρηθεί μεταβολές στη σύνθεση και 

κατανομή των πρωτεογλυκανών, της ελαστίνης του χορίου των δοκίδων του 

δικτυωτού του trabeculum. Έχει επίσης διαπιστωθεί εναπόθεση αμυλοειδούς 

P. 

 Στην περιοχή του παρακαναλικού δικτυωτού με την αύξηση της ηλικίας και 

στο γλαύκωμα έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω: 

1. Αύξηση της φιμπρονεκτίνης (ουσία που ανευρίσκεται στις βασικές 

μεμβράνες) 
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2. Μεταβολές στην ελαστίνη της υπενδοθηλιακής περιοχής του καναλιού του 

Schlemm 

3. Αυξημένη εναπόθεση αδιευκρίνιστου υλικού 55 nm banded material) γύρω 

από τις ελαστικές ίνες της περιοχής 

4. Μείωση του υαλουρονικού οξέος 

Β.Η ραγοειδοσκληρική οδός αποχέτευσης του ΥΥ 

Η άλλη κύρια οδός αποχέτευσης του ΥΥ είναι η ραγοειδοσκληρική. Έχει αποδειχθεί 

πειραματικά ότι σε φυσιολογικές καταστάσεις και σε φυσιολογικά επίπεδα ΕΟΠ, ένα 

μέρος του ΥΥ διαρρέει δια της επιφάνειας του ακτινωτού σώματος. Ειδικότερα από 

την περιοχή που βρίσκεται αμέσως πίσω από τον σκληραίο πτερνιστήρα, μεταξύ της 

βάσης της ίριδας και του σκληραίου πτερνιστήρα. 

Το ΥΥ εκρέει σε μικρές ποσότητες από την περιοχή αυτή, διέρχεται από τα διαμυϊκά 

διαστήματα του ακτινωτού μυός, οδεύει προς τον υπερακτινωτό και υπερχοριοειδικό 

χώρο και από εκεί αποχετεύεται δια του σκληρού ή δια της αιματικής κυκλοφορίας.  

Από πλευράς ανατομικών κατασκευών, η ραγοειδοσκληρική οδός αποχέτευσης 

διευκολύνεται από τα εξής: 

∙ Δεν υπάρχει επιθηλιακός φραγμός μεταξύ προσθίου θαλάμου και 

υπερακτινωτού χώρου 

∙ Ο υπερχοριοειδικός χώρος έχει επίσης χαλαρό συνδετικό ιστό 

∙ Ο σκληρός εμφανίζει πολλαπλά μικροτρήματα για τη δίοδο νεύρων και 

αγγείων. Οι διατρήσεις αυτές ονομάζονται κανάλια εκφοράς (emissarial 

channels) 

Ο ρυθμός της ραγοειδοσκληρικής αποχέτευσης διαφέρει στα διάφορα είδη και έχει 

υπολογισθεί στον άνθρωπο σε 0.2 μl/min. 

Φαίνεται ότι η ραγοειδοσκληρική αποχέτευση είναι σε μεγάλο βαθμό σχετικά 

ανεξάρτητη από το ύψος της ΕΟΠ. 

 



[28] 
 

 

Εικόνα 6: Ροή Υδατοειδούς Υγρού 

 

Ο αιματο-υδατοειδικός φραγμός 

Αντιστοιχεί στο σύνολο των ιστών που διαχωρίζουν την αιματική κυκλοφορία από 

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

υδατοειδικό φραγμό το σύνολο των ιστών του προσθίου ραγοειδούς που 

παρεμβάλλονται μεταξύ του αίματος που ρέει μέσα στο αρτηριακό και φλεβικό 

δίκτυο, και του υδατοειδούς υγρού. 

Δεν αποτελεί μόνο μία έννοια ανατομική, που απλά χωρίζει δύο διαφορετικής 

συστάσεως υγρά, αλλά είναι συγχρόνως και λειτουργικός φραγμός. Αφήνει δηλαδή, 

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

έχει μεγάλη σημασία τόσο από φυσιολογικής όσο και από θεραπευτικής απόψεως 

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

 

Οφείλεται: 

A. Στις στερεές συνδέσεις (tight junctions) μεταξύ των κυττάρων του μη 

χρωστικοφόρου επιθηλίου του ακτινωτού 

B. Στην έλλειψη θυριδώσεων στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων της ίριδας 
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Ποικιλία βλαβών και ερεθισμών (τραύμα, φλεγμονή, παρακέντηση προσθίου 

θαλάμου και αφαίρεση ΥΥ με δευτερογενή παραγωγή πλασμοειδούς,κλπ), μπορεί να 

προκαλέσει διάσπαση του αιματοϋδατοειδικού φραγμού. Η διάσπαση αυτή 

εκδηλώνεται με την παραγωγή προσταγλανδινών E και F που επιφέρουν ρήξη των 

στερεών συνδέσεων και αύξηση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες του ΥΥ. Οι 

προσταγλανδίνες αυτές προκαλούν επίσης μύση, αγγειοδιαστολή και αύξηση της 

ΕΟΠ. 

 

Χαρακτηριστικά της γωνίας του προσθίου θαλάμου-γωνιοσκόπηση 

Η γωνιοσκόπηση έχει επινοηθεί από τον Έλληνα οφθαλμίατρο Α.Τράντα στις αρχές 

του 1900. Το εύρος της γωνίας του προσθίου θαλάμου και ορισμένα χαρακτηριστικά 

της είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διάγνωση, την πρόγνωση και την αντιμετώπιση 

των διαφόρων μορφών γλαυκώματος. Η εξέταση της γωνίας λέγεται γωνιοσκόπηση 

και γίνεται με τη χρήση οπτικών βοηθημάτων (διάφοροι τύποι εξεταστικών φακών 

επαφής). 

Ανάλογα με το εύρος της γωνίας και με τη δυνατότητα επισκόπησης του γωνιακού 

δικτυωτού η γωνία χαρακτηρίζεται: 

 Ανοικτή (δυνατότητα επισκόπησης του trabeculum) 

 Κλειστή (δεν υπάρχει οπτική πρόσβαση προς το trabeculum) 

Επίσης η γωνία διαβαθμίζεται με διάφορα συστήματα ως προς το εύρος της. 

Πρακτικά μπορεί να έχουμε: 

 Γωνία ευρέως ανοικτή                ανοικτή γωνία 

 Γωνία μέσου εύρους                   ανοικτή γωνία 

 Γωνία στενή ή σχισμοειδής        ανοικτή γωνία 

 Γωνία κλειστή 

Η επισκόπηση της γωνίας μπορεί να αποκαλύψει ευρήματα που έχουν σχέση με τη 

διάγνωση και την αιτιολογία του γλαυκώματος όπως συνέχειες, νεοαγγείωση, 

μελάγχρωση, κλπ. 
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Η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) 

Σε ένα κλειστό σύστημα όπως είναι ο οφθαλμός η ΕΟΠ εξαρτάται από την ισορροπία 

μεταξύ του ρυθμού παραγωγής και του ρυθμού αποχέτευσης του Υ.Υ. Τα συνήθη 

όρια της ΕΟΠ κυμαίνονται φυσιολογικά μεταξύ 10 και 22 mmHg. ΕΟΠ μεγαλύτερη 

από 22 mmHg και μέχρι 26 mmHg θεωρείται ύποπτη αν όχι μη φυσιολογική και ο 

εξεταζόμενος θα πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά. Υπάρχουν φυσιολογικές 

ημερήσιες διακυμάνσεις της ΕΟΠ που συνήθως είναι της τάξεως των 2-3 mmHg. 

Υψηλότερες τιμές συνήθως συναντώνται το πρωί και χαμηλότερες το βράδυ. 

Λόγω των ημερησίων διακυμάνσεων ακόμη και οι γλαυκωματικοί ασθενείς μπορεί να 

έχουν φυσιολογικές τιμές ΕΟΠ σε κάποιες ώρες της ημέρας, γι’αυτό και η 

αξιολόγηση των ασθενών αυτών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με 

συνεκτίμηση  και άλλων δεδομένων (οπτικά πεδία, κοίλανση της θηλής). 

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται με τα τονόμετρα. Η εκτίμηση γίνεται με 

βάση τη δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί στο έμβολο, ή το έμβολο-πρίσμα, 

ανάλογα με τον τύπο του τονομέτρου, για να προκληθεί ορισμένου βαθμού 

εμβύθυνση (τονόμετρο Schiotz) στον κερατοειδή ή επιπέδωσή του (τονόμετρο 

επιπεδώσεως του Goldmann) αντίστοιχα. Πιο ακριβές και εύχρηστο είναι το 

τονόμετρο επιπεδώσεως του Goldmann. Το τονόμετρο Schiotz δίνει εσφαλμένα 

χαμηλές τιμές στους υψηλούς μύωπες και στη θυρεοειδοπάθεια λόγω της 

διαφορετικής συμπεριφοράς των ιστών. 

  

 

Εικόνα 7: Τονόμετρο επιπεδώσεως Goldmann 
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Η δακτυλική εκτίμηση της ΕΟΠ είναι επισφαλής και πρέπει να αποφεύγεται.  

Παθολογική αύξηση της ΕΟΠ μπορεί να συμβεί με τους παρακάτω βασικούς 

μηχανισμούς: 

 Αδυναμία διόδου του Υ.Υ. από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο δια της 

φακοκοραίας σχισμής (γλαύκωμα κλειστής γωνίας, οπίσθιες συνέχειες, ίριδα 

Bombe) 

 Ανεπάρκεια αποχέτευσης Υ.Υ. από το trabeculum (λειτουργική : πρωτοπαθές 

γλαύκωμα κλειστής γωνίας – μόνιμη : περιφερικές πρόσθιες συνέχειες της 

ίριδας) 

 Αύξηση της φλεβικής σκληρικής πίεσης (δυσχέρεια αποχέτευσης του Υ.Υ. 

προς το κανάλι του Schlemm και τα συλλεκτικά κανάλια) 

 

Γλαύκωμα 

Με τον όρο γλαύκωμα εννοούμε ένα σύνολο παθολογικών καταστάσεων του 

οφθαλμού που έχουν κοινό εύρημα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε τέτοιο 

βαθμό που να προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και εκπτώσεις του οπτικού πεδίου.  

Η συχνότητα του γλαυκώματος στον γενικό πληθυσμό ηλικίας άνω των 40 ετών 

ανέρχεται στο 1.5%. Στα άτομα της μαύρης φυλής η συχνότητα του γλαυκώματος 

είναι 15 φορές υψηλότερη από ότι στα άτομα της λευκής φυλής, της ιδίας ομάδας 

ηλικιών. 

Ταξινόμηση γλαυκωμάτων 

Το χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και οι διάφορες παραλλαγές του αφορούν 

τουλάχιστο στο 60-70% όλων των γλαυκωμάτων.  

Τα γλαυκώματα από κορικό αποκλεισμό (εκεί όπου το Υ.Υ. δεν είναι δυνατό να 

διέλθει από τον οπίσθιο στον πρόσθιο θάλαμο) διακρίνονται σε οξέα και υποξέα 

γλαυκώματα κλειστής γωνίας και χαρακτηρίζονται από την παρουσία περιφερικών 

προσθίων συνεχειών. 
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Επίσης διάφορες ανωμαλίες διάπλασης του προσθίου θαλάμου οδηγούν σε αύξηση 

της ενδοφθάλμιας πίεσης. Το ίδιο και ανωμαλίες διάπλασης που αφορούν στο 

υαλοειδές και στον αμφιβληστροειδή και μπορεί να προκαλούν γλαύκωμα συνήθως 

με μηχανισμό κλειστής γωνίας. 

Χρόνιες ενδοφθάλμιες φλεγμονώδεις καταστάσεις είναι δυνατό να καταλήξουν σε 

εμφάνιση δευτεροπαθούς γλαυκώματος ανοικτής ή κλειστής γωνίας με διάφορους 

μηχανισμούς. 

Τέλος, διάφορες άλλες οφθαλμικές διαταραχές που σχετίζονται με ανωμαλία κάποιου 

οφθαλμικού ιστικού στοιχείου, όπως το ενδοθήλιο του κερατοειδή, η ίριδα, το 

ακτινωτό σώμα, ο φακός, ο αμφιβληστροειδής, ο χοριοειδής και το υαλοειδές, μπορεί 

να σχετίζονται με την εμφάνιση γλαυκώματος, καθώς και ενδοφθάλμιοι όγκοι, 

αιμορραγία και τραύμα (χειρουργικό ή μη). 

 

Η θεραπεία του γλαυκώματος 

Φαρμακευτική θεραπεία 

Περιλαμβάνει: 

Α.Παρασυμπαθητικομιμητικά χολινεργικά φάρμακα όπως : η πιλοκαρπίνη και η 

καρβαχόλη. Προκαλούν κυρίως αύξηση της αποχέτευσης του Υ.Υ. η οποία οφείλεται 

στη σύσπαση των επιμήκων λείων μυϊκών ινών του ακτινωτού μυός με αποτέλεσμα 

διάνοιξη των πόρων του γωνιακού δικτυωτού. 

 Β.Αντιχολινεστερασικοί παράγοντες που είναι παρασυμπαθητικομιμητικοί 

παράγοντες έμμεσης δράσης γιατί δεσμεύουν την ακετυλοχοληνεστεράση. 

Έχουν την ίδια δράση με τα παρασυμπαθητικομιμητικά φάρμακα, αλλά εντονότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες από την πιλοκαρπίνη. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σπάνια. 

Γ.Επινεφρίνη και Διπιβαλική Επινεφρίνη. Διεγείρουν τους α- και β- αδρενεργικούς 

υποδοχείς και προκαλούν αύξηση της αποχέτευσης και μείωση της παραγωγής του 

ΥΥ 

Δ.Α2-αδρενεργικοί αγωνιστές. Μειώνουν το ρυθμό παραγωγής του ΥΥ. 
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Ε.Β-αδρενεργικοί αναστολείς. Η δράση τους οφείλεται στην αναστολή των β1 και β2 

αδρενεργικών υποδοχέων. Η κατηγορία των φαρμάκων αυτών μειώνει την παραγωγή 

του ΥΥ δρώντας στους β υποδοχείς των ακτινοειδών προβολών 

Στ.Προσταγλανδινικές αντιγλαυκωματικές ουσίες. Τρόπος δράσης τους είναι η αύξηση 

της αποχέτευσης του ΥΥ δια της ραγοειδοσκληρικής οδού. 

 Ζ.Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης. Η αναστολή της καρβονικής ανυδράσης έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής του. 

Η.Υπερωσμωτικοί παράγοντες (γλυκερίνη per os, μανιτόλη σε ενδοφλέβια έγχυση). 

Προκαλούν αύξηση της ωσμωτικής πίεσης του πλάσματος, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την πτώση της ΕΟΠ. 

 

Επεμβατική θεραπεία 

Υπάρχει ποικιλία χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. 

Η επεμβατική θεραπεία περιλαμβάνει τη χρήση ακτινοβολίας Laser και την κλασσική 

χειρουργική.  

Ένδειξη για επεμβατική θεραπεία είναι η δυσανεξία ή η αποτυχία της φαρμακευτικής 

θεραπείας. Στόχος της είναι η αύξηση της αποχέτευσης του ΥΥ ή (λιγότερο συχνά) η 

μείωση της παραγωγής του.  

Επεμβατικές θεραπείες γλαυκώματος: 

1. Τραμπεκουλεκτομή 

2. Αrgon Laser Τραμπεκουλοπλαστική (ALT) 

3. Εκλεκτική τραμπεκουλοπλαστική (SLT) 

4. Περιφερικές ιριδοτομές  

5. Κυκλοφωτοπηξία 

6. Η ένθεση αντιγλαυκωματικής βαλβίδας  
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Εικόνα 8: Laser  τραμπεκουλοπλαστική 

 

Εικόνα 9: Trabeculectomy 

 

Εικόνα 10: Trabeculectomy 

Δεν υπάρχει η τέλεια αντιγλαυκωματική επέμβαση. Γι’αυτό μέχρι σήμερα 

προτείνονται διάφορες παραλλαγές επεμβάσεων τραμπεκουλεκτομής με σκοπό 

κυρίως τη δημιουργία ενός συριγγίου διαφυγής του ΥΥ. 

  

  

 

Στηρίζεται στο σχηματισμό 

συριγγίου που επιτρέπει την 

εκροή υδατοειδούς υγρού 

από τον πρόσθιο θάλαμο 

προς τον υποτενόνιο χώρο 

 

επιπλοκές : 

 Ενδοφθαλμίτιδα  

 Αιμορραγία 

 Υπερβολική αποχέτευση 

υγρού 

 Υπερβολική ουλοποίηση στη 

περιφέρεια του επιπεφυκότα  

 

Η laser  τραμπεκουλοπλαστική 

χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία 

γλαυκώματος καθώς έχει μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα. Συχνά γίνεται με argon laser  

και γωνιοσκοπικούς φακούς επαφής. Οι πιο 

συχνοί φακοί είναι οι  Goldmann three-mirror 

lens και Ritch gonioprism.  

Η πιο συχνή επιπλοκή  είναι η οξεία παροδική 

αύξηση της ΕΟΠ(30-50% των ασθενών 

παρατηρούν αύξηση της ΕΟΠ κατά 10 mmHg, 

1-7 ώρες μετά την επέμβαση(Krupin et al., 

1987; Tuulonen et al., 1989). Φαίνεται ότι 

αυτό αποφεύγεται όταν πραγματοποιείται η  

ALT. 
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Κυκλοκαταστροφή 

  

Οι επεμβάσεις κυκλοκαταστροφής στηρίζονται στη μείωση της παραγωγής του 

υδατοειδούς υγρού μέσω της καταστροφής (ατροφία, ουλοποίηση) σημαντικού 

αριθμού ακτινοειδών προβολών. Είναι οι παλιότερες, ίσως, αντιγλαυκωματικές 

επεμβάσεις, ξεκίνησαν το 1933 με τη κυκλοδιαθερμία, το 1950 εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά η κυκλοκρυοπηξία, το 1971 η κυκλοκαταστοφή με laser. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται ακόμη η κυκλοκαταστροφή με διοδικό laser στα 810nm μήκους 

κύματος και με Nd:YAG laser στα 1064nm μήκους κύματος καθώς και η 

κυκλοκρυοπηξία. 

  

Οι τεχνικές κυκλοκαταστροφής κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

 τεχνικές εξ’επαφής 

 τεχνικές εξ’αποστάσεως 

 

Στις τεχνικές εξ’επαφής η μεταφορά ακτινοβολίας γίνεται με τη χρήση οπτικών ινών, 

ενώ στις τεχνικές εξ’αποστάσεως, η ακτινοβολία του laser μεταφέρεται μέσω των 

οπτικών μέσων μιας σχισμοειδούς λυχνίας, συχνά με τη βοήθεια φακών επαφής. 

 

Τεχνική εξ’αποστάσεως (Transscleral noncontact cyclophotocoagulation)  

Πραγματοποιείται με Nd:YAG laser  και σχισμοειδή λυχνία: ο αέρας χρησιμεύει ως 

το μέσο μετάδοσης ενέργειας. Η 3
η
 και 9

η
 ώρα αποκλείονται ώστε να αποφευχθεί η 

μακροπρόθεσμη καταστροφή των αρτηριών. Η θεραπεία ενισχύεται με τη χρήση 

διασκληρικών φακών οι οποίοι βελτιώνουν την εστίαση και τη μεταφορά ενέργειας 

του laser μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εγκαύματος του επιπεφυκότα.  Η 

μετεγχειρητική θεραπεία βασίζεται στη χορήγηση αντιβιοτικών και στεροειδών για 

περίπου δύο εβδομάδες. 

 

 Τεχνική εξ’επαφής (Transscleral contact cyclophotocoagulation)  

 Πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική, που βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας μέσω 

οπτικών ινών και χρειάζεται λιγότερη ενέργεια. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με Nd-

YAG laser ή με laser διόδου. Για καλύτερα αποτελέσματα χρειάζονται μία ή 

περισσότερες επιπλέον θεραπείες.  
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Σύμφωνα με πειράματα που έγιναν για τη σύγκριση των δύο συστημάτων μεταφοράς 

δέσμης, ισχύουν τα εξής: 

 Το σύστημα με οπτικές ίνες έχει μικρότερη σκέδαση άρα μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, ενώ σε ένα τυπικό οπτικό σύστημα έχουμε μεγαλύτερη 

σκέδαση της δέσμης από το σκληρό με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου 

τμήματος ακτινοβολίας 

 Στο σύστημα με οπτικές ίνες κατά την πίεση του σκληρού προκαλείται 

αύξηση της διαφάνειάς του και κατά συνέπεια αύξηση της διαπερατότητας 

του σκληρού 

 Στο σύστημα με οπτικές ίνες σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα 

τοποθέτησης του ακροσωληνίου σε οποιαδήποτε γωνία, ενώ στην περίπτωση 

ενός οποιουδήποτε οπτικού συστήματος, έχουμε μικρή γωνία ακτινοβόλησης 

και συνεπώς μειωμένη δυνατότητα επίδρασης στο ακτινωτό σώμα. 

 

Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι το άκρο της οπτικής ίνας φθείρεται εύκολα όταν 

έρχεται σε επαφή με το σκληρό και συνεπώς χρειάζεται αντικατάσταση, και επιπλέον 

πρέπει να είναι καθαρό για να αποφευχθεί η μόλυνση. 

 

Εικόνα 11: Ακτινοβόληση με γωνία 90
ο
 ως προς τον βολβό με και χωρίς οπτική ίνα 

 

Οι ακτινοειδείς προβολές περιέχουν πολλές νευρικές απολήξεις, επομένως οι τεχνικές 

αυτές είναι επώδυνες και εφαρμόζονται υπό τοπική οπισθοβόλβια αναισθησία. 

Επίσης, λόγω του υψηλού ποσοστού επιπλοκών, συμπεριλαμβανόμενων της 

ανεξέλεγκτης μείωσης της ΕΟΠ και της φθίσης του βολβού, οι επεμβάσεις αυτές 

περιορίζονται για επιθετικές μορφές γλαυκωμάτων ανθεκτικών σε άλλες θεραπείες.  

Τα τελευταία έτη εφαρμόζεται μία νέα μέθοδος, η ενδοσκοπική κυκλοκαταστροφή με 

laser. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην απευθείας προσέγγιση και καταστροφή των 
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ακτινοειδών προβολών ενδοσκοπικά είτε από κερατοειδική είτε από σκληρική τομή. 

Αν και η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματικότερη και με λιγότερες επιπλοκές σε 

σχέση με τις διασκληρικές μεθόδους κυκλοκαταστροφής, έχουν δημοσιευτεί  

περιπτώσεις ανεξέλεγκτης ΕΟΠ μετά την επέμβαση και σοβαρές επιπλοκές όπως 

φθίση βολβού. Επίσης, η μέθοδος αντιμετωπίζει την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών 

κάθε ενδοβόλβιας επέμβασης. 

 

Φωτοδυναμική Θεραπεία: βασικές αρχές και ιστορική αναδρομή 

 

Με τον όρο ‘φωτοδυναμική θεραπεία’ (ΦΔΘ) αναφερόμαστε σε μέθοδο που 

εκμεταλλεύεται τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης του φωτός με 

μια φωτοευαίσθητη χρωστική, στο περιβάλλον ενός βιολογικού συστήματος. Η 

αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί ποικιλία φωτοχημικών αντιδράσεων με τελικό 

αποτέλεσμα την καταστροφή και νέκρωση ιστών και κυττάρων. Ο πιο γνωστός χώρος 

εφαρμογής της φωτοδυναμικής θεραπείας είναι η ογκολογία. Τα τελευταία χρόνια 

έχει περιγραφεί σημαντικός αριθμός φωτοδυναμικών εφαρμογών που δεν σχετίζονται 

με τη θεραπεία του καρκίνου. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν ως επί το πλείστον στην 

απόφραξη αγγείων με τη δημιουργία θρόμβων και περιγράφονται με το γενικό όρο 

φωτοθρόμβωση. Η φωτοθρόμβωση μπορεί να εφαρμοστεί είτε επί παθολογικών 

αγγείων (π.χ. νεοαγγείωση του κερατοειδούς) είτε επί υγιούς ιστού με σκοπό την 

καταστροφή του και την έμμεση πρόκληση του επιθυμητού αποτελέσματος όπως για 

παράδειγμα η φωτοδυναμική κυκλοκαταστροφή (επί υγιούς ακτινωτού σώματος) που 

σκοπό έχει τη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

 

Φωτοδυναμική θεραπεία: ιστορική αναδρομή  

Ο συνδυασμός φωτός και χημικών ουσιών στη θεραπεία οφθαλμικών νόσων είναι 

ευρέως διαδεδομένος. Μέσα στο πλαίσιο της συνδυασμένης χρήσης ακτινοβολίας και 

φαρμάκων αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια η φωτοδυναμική θεραπεία, η οποία 

αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο στην αντιμετώπιση διαφόρων όγκων καθώς 

και άλλων νοσημάτων. Η αξιοποίηση δύο ξεχωριστών μη τοξικών παραγόντων , της 

φωτοευαίσθητης ουσίας και του φωτός, οδηγεί στην επιθυμητή καταστροφή των 

ιστών στόχων. 

Ο von Tappeiner ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο Φωτοδυναμική Δράση για να 

περιγράψει τα φαινόμενα της εξαρτώμενης από το οξυγόνο φωτοευαισθητοποίησης, 
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όπως επίσης και τον όρο Φωτοδυναμική Θεραπεία, την οποία εφάρμοσε πειραματικά 

σε ασθενείς με καρκίνο του δέρματος. 

Το 1908  περιγράφηκαν οι ιδιότητες του φωτοευαισθητοποιητή αιματοπορφυρίνη, η 

βιολογική δράση του οποίου μελετήθηκε αργότερα. Ο Γερμανός επιστήμονας 

F.Meyer-Betz χορήγησε το 1913 στον εαυτό του 200 mg αιματοπορφυρίνης και για 

τους επόμενους δυο μήνες ήταν ευαίσθητος στο φως. Η δράση της αιματοπορφυρίνης 

στο δέρμα του ιατρού αποτυπώθηκε σε φωτογραφίες της εποχής: 

 

Εικόνα 12: Φωτογραφίες του F.Meyer-Betz πριν και μετά τη χορήγηση στον εαυτό 

του, από τον ίδιο, 200 mg αιματοπορφυρίνης. Η χορήγηση του φωτοευαισθητοποιητή 

είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένη φωτοευαισθησία στο δέρμα του έως και 2 μήνες μετά 

τη χορήγηση. 

 

Το 1924 ο Policard παρατήτησε ότι ο καρκινικός ιστός δίνει διαφορετικό φθορισμό 

από τον υγιή και για να βελτιώσει την αντίθεση χρησιμοποίησε ένα παράγωγο 

πορφυρίνης, ενώ το 1948 οι Figge και Weinland χρησιμοποίησαν διάφορες άλλες 

πορφυρίνες για να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα όρια του καρκινικού 

όγκου. Μέχρι όμως τη δεκαετία του 1960 , οπότε και ξεκίνησαν οι πρώτες 

συστηματικές δοκιμές, το πεδίο της φωτοδυναμικής ήταν μάλλον σε λήθη. Οι Lipson 

και Schwartz, με τις ερευνητικές τους ομάδες, χρησιμοποίησαν αιματοπορφυρίνη και 

μείγματα ολιμερών πορφυρίνης αντίστοιχα για τη φωτοδυναμική θεραπεία 

καρκινικών όγκων. Χρειάστηκε ωστόσο η επίμονη ερευνητική εργασία ενός ιατρού, 

του Dougherty, οποίος βελτίωσε τη σύνθεση του μείγματος αιματοπορφυρίνης (1978) 

και πειραματίστηκε εκτεταμένα στην εφαρμογή της φωτοδυναμικής. Ήταν αυτός που 

ουσιαστικά εισήγαγε τη φωτοδυναμική θεραπεία την κλινική πράξη τη δεκαετία του 

1980.  
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Η πρώτη επίσημη κρατική έγκριση δόθηκε το 1993 από την κυβέρνηση του Καναδά 

για τη φωτοδυναμική θεραπεία καρκίνου στην ουροδόχο κύστη με τον 

φωτοευαισθητοποιητή Photofrin, παράγωγο πορφυρίνης. Τα τελευταία χρόνια 

συστηματική έρευνα γίνεται στο πεδίο της βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων των 

φωτοευαισθητοποιητών καθώς και στην ανάπτυξη λειτουργικών και εύχρηστων 

πηγών φωτός. 

 

Μηχανισμοί φωτοδυναμικής θεραπείας 

 

Σε κάθε φωτοδυναμική εφαρμογή οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το 

φωτοδυναμικό αποτέλεσμα είναι: 

o Ο φωτοευαισθητοποιητής που χρησιμοποιείται 

o Το φως που τον διεγείρει, μαζί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

            ακτινοβολούμενου ιστού 

o Το οξυγόνο 

 

Η απορρόφηση του φωτός από τα μόρια του φωτοευαισθητοποιητή αποτελεί την 

βάση των φωτοφυσικών και φωτοχημικών αντιδράσεων που εμπλέκονται στη 

φωτοδυναμική θεραπεία. Τα φωτόνια που απορροφώνται πρέπει να έχουν επαρκή 

ενέργεια για να προκαλέσουν  ηλεκτρονική διέγερση των μορίων του  

φωτοευαισθητοποιητή. Η ενέργεια που ικανοποιεί την προϋπόθεση αυτή βρίσκεται 

στην περιοχή του υπεριώδους, του ορατού ή του εγγύς υπέρυθρου. Το μήκος κύματος 

του φωτός που χρησιμοποιείται για τη διέγερση των μορίων του 

φωτοευαισθητοποιητή επιλέγεται με βάση το φάσμα απορρόφησης αυτού. Για να 

εξασφαλιστεί μέγιστη απορρόφηση του φωτός επιλέγεται εκείνο το μήκος κύματος, 

κυρίως στην περιοχή του κόκκινου, στο οποίο παρουσιάζεται κορυφή απορρόφησης. 

Μετά από την απορρόφηση φωτός κατάλληλου μήκους κύματος, το μόριο του 

φωτοευαισθητοποιητή (photosensitizer, ) διεγείρεται σε δονητικό επίπεδο της πρώτης 

διεγερμένης μονήρους στάθμης και καταλήγει τελικά στο χαμηλότερο ενεργειακά 

δονητικό επίπεδο της πρώτης διεγερμένης στάθμης. Ο χρόνος παραμονής του μορίου 

στη στάθμη αυτή είναι εξαιρετικά μικρός, της τάξεως μερικών nanosecond, και η 

τάξη αυτή λειτουργεί κυρίως ως πρόδρομος που θα οδηγήσει το μόριο μέσω της 

εσωτερικής μετάβασης στην τριπλή στάθμη. Καθώς η μετάβαση είναι  
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κβαντομηχανικά απαγορευμένη, η τριπλή στάθμη έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (μπορεί 

να φτάσει έως και millisecond. Ο μεγάλος χρόνος παραμονής στην τριπλή διεγερμένη 

στάθμη είναι απαραίτητος για να αντιδράσει το διεγερμένο μόριο του 

φωτοευαισθητοποιητή με τα συστατικά του βιολογικού ιστού και να παράξει τα 

κυτταροτοξικά είδη. Ιδανικά, η κβαντική απόδοση της τριπλής διεγερμένης στάθμης 

του φωτοευαισθητοποιητή, θα πρέπει να είναι άπειρη. Τα διεγερμένα στην τριπλή 

στάθμη μόρια του φωτοευαισθητοποιητή μπορούν να προκαλέσουν χημικές αλλαγές 

στα περιβάλλοντα μόρια μέσω δύο μηχανισμών: τις αντιδράσεις τύπου Ι και τις 

αντιδράσεις τύπου ΙΙ. 

 

Φωτοευαισθητοποιητές 

Το μόριο των περισσότερων ουσιών που διεγείρονται υπό την επίδραση του 

φωτός έχει τη δομή ετερόκυκλου δακτυλίου παρόμοια με εκείνη της 

χλωροφύλλης και της αιμοσφαιρίνης. Οι ουσίες αυτές έχουν την ικανότητα να 

δεσμεύουν την ενέργεια που προσπίπτει υπό τη μορφή φωτονίων και να τη 

μεταφέρουν σε άλλα μόρια. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

απελευθέρωση βραχύβιων δομών που επιδρούν στα βιολογικά συστήματα και 

προκαλούν ποικιλία ιστικών βλαβών. Η βλάβη εντοπίζεται στο σημείο που 

συγκεντρώνεται ο φωτοευαισθητοποιητής, δεδομένου ότι τα ενεργά μόρια που 

δημιουργούνται μπορούν να διανύσουν μόνο πολύ μικρές αποστάσεις πριν 

απενεργοποιηθούν. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της φωτοευαίσθητης ουσίας είναι ότι, η 

δέσμευση της φωτεινής ενέργειας και η επακόλουθη διέγερσή της γίνεται με 

ακτινοβόληση από φως κατάλληλου μήκους κύματος. Αυτό συνήθως είναι 

φαινόμενο πολύ επιλεκτικό, ώστε κάθε ουσία να διεγείρεται με ένα ή περισσότερα 

μήκη κύματος φωτός. Στο περιβάλλον ενός βιολογικού συστήματος, βέβαια, 

περιπλέκεται από το γεγονός ότι κάποια συστατικά του (μόρια, κύτταρα κτλ) 

απορροφούν φως ορισμένου μήκους κύματος, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 

έκθεση του φωτοευαισθητοποιητή στο φως αυτό. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει 

πρωτεΐνες και μόρια όπως η μελανίνη και η αιμοσφαιρίνη, που απορροφούν το 

πράσινο και το κυανό πολύ περισσότερο από ότι το ερυθρό. Επομένως, το 

μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας με μήκη κύματος στην περιοχή του πράσινου και 

του κυανού που προσπίπτει στο σώμα, να απορροφάται στα πρώτα χιλιοστά του 

δέρματος. Αντίθετα, το φως μήκους κύματος στην περιοχή του ερυθρού έχει πολύ 
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μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, ώστε διαπερνά ιστούς με πολύ μεγαλύτερο πάχος. Για 

τους λόγους αυτούς, ένας φωτοευαισθητοποιητής, για να είναι κλινικά χρήσιμος, 

πρέπει να απορροφά και να διεγείρεται από μήκη κύματος που βρίσκονται στην 

ερυθρά ή εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (600-800nm). 

Επίσης σημαντικό ρόλο έχει η συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή στον ιστό 

στόχο, καθώς και η κατανομή του στους ιστούς γενικότερα, για την 

αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας. Για αυτό πρέπει να μελετάται η 

φαρμακοκινητική των φωτοευαισθητοποιητών έτσι ώστε να προσδιορίζεται το 

χρονικό περιθώριο στο οποίο παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση του στον ιστό 

στόχο, σε σχέση με τους γύρω υγιείς ιστούς, για να επιτευχθεί το μέγιστο 

αποτέλεσμα. Σε γενικές γραμμές οι ουσίες αυτές κατακρατούνται από ιστούς 

πλούσιους σε κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος. Εκείνο που διαφέρει 

από ουσία σε ουσία είναι τα χρονικά μεσοδιαστήματα από τη χορήγηση του 

ευαισθητοποιητή μέχρι την επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης στους ιστούς, καθώς 

και ο χρόνος κατακράτησης τους στο σώμα. Το τελευταίο παίζει σημαντικό ρόλο στις 

παρενέργειες που προκαλεί η φωτοδυναμική θεραπεία και σχετίζεται με την 

φωτοτοξικότητα του φωτοευαισθητοποιητή που κλινικά παρουσιάζεται ως έντονο 

ηλιακό έγκαυμα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να πρέπει να παραμένουν μακριά από το 

έντονο ηλιακό φως για διάστημα από μία μέρα έως και ένα μήνα ανάλογα με την 

ουσία. 

Οι γνωστότεροι φωτοευαισθητοποιητές είναι τα παρασκευάσματα της 

αιματοπορφυρίνης με τα οποία υπάρχει αρκετή κλινική εμπειρία και σε γενικές 

γραμμές αποτελούν σημείο αναφοράς για όλους τους άλλους ευαισθητοποιητές. Οι 

ουσίες αυτές αποτελούν μίγμα, του οποίου τα φωτοδυναμικά ενεργά συστατικά είναι 

το παράγωγο της αιματοπορφυρίνης (HpD) και το δραστικότερο του κλάσμα, αιθέρας 

της διαιματοπορφυρίνης (DHE) τα οποία έχουν σαν βάση το μόριο της πορφυρίνης 

(Porphyrin). Τα περισσότερα σκευάσματα από μίγμα μορίων της διαιματοπορφυρίνης 

είναι γνωστά συνήθως με την εμπορική ονομασία Photofrin όπου είναι και ο 

φωτοευαισθητοποιητής με τη μεγαλύτερη κλινική χρήση. Τα παράγωγα της 

αιματοπορφυρίνης (HpD, DHE, Photofrin) απορροφούν φως σε τρεις περιοχές του 

φάσματος, στην περιοχή του κυανού (420nm), του πράσινου (527nm) και του 

ερυθρού (625nm). Ο συντελεστής διέγερσης για αυτές τις ουσίες είναι πολύ 

υψηλότερος στις περιοχές του κυανού και του πράσινου αλλά λόγω της μικρής 
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διεισδυτικότητας αυτών των μηκών κύματος, στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται το 

λιγότερο αποτελεσματικό κόκκινο φως. 

Άλλος ευαισθητοποιητής με αρκετά μεγάλη κλινική χρήση, που έχει ως βάση το 

μόριο της πορφυρίνης (Porphyrin) είναι η βερτεροπορφύνη (Verteporfin) με μήκος 

κύματος απορρόφησης τα 690nm η οποία στο εμπόριο είναι γνωστή με το όνομα 

Visudyne. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των παρασκευασμάτων της 

αιματοπορφυρίνης είναι: η ασταθής χημική τους σύσταση, η σημαντική 

φωτοτοξικότητά τους που αναγκάζει τους ασθενείς να προστατεύονται από το έντονο 

ηλιακό φως για διάστημα αρκετών ημερών (τουλάχιστον 30) και τέλος, η σχετικά 

μικρή φωτοδυναμική τους δράση σε σύγκριση με νεώτερα παράγωγα. 

Για να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα των φωτοευαισθητοποιητών που είχαν ως 

βάση τους την αιματοπορφυρίνη, αναπτύχθηκαν νέες ουσίες οι οποίες παρουσίαζαν 

μεγαλύτερη φωτοδυναμική δράση στην περιοχή του ερυθρού και είχαν χαμηλή 

φωτοτοξικότητα. 

Τέτοιες ουσίες είναι οι φθαλοκυανίνες (phthalocyanines) και τα παράγωγά τους, οι 

χλωρίνες (chlorines), οι βενζοπορφυρίνες και τα παράγωγά τους. 

Οι φθαλοκυανίνες που είναι οι πλέον μελετημένοι φωτοευαισθητοποιητές β’ γενιάς 

και κυρίως η σουλφονιωμένη χλωροαργιλική φθαλοκυανίνη (ChlorAluminum 

Sulfonated Phthalocyanine, CIAIPcS2) και η ψευδαργυρική σουλφονιωμένη 

φθαλοκυανίνη (ZnPcS2) είναι οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας. 

Η CIAIPcS2 απορροφά έντονα σε περιορισμένη περιοχή του ερυθρού με κορυφή στα 

675nm, ενώ η ZnPcS2  απορροφά στα 625nm. Ένα σημαντικός αριθμός μελετών που 

έχουν γίνει κυρίως για την CIAIPcS2, ,έχουν δείξει ότι κατακρατείται από κύτταρα 

του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος και συγκεντρώνεται εκλεκτικώς σε διάφορα 

νεοπλάσματα. Η χαμηλή συγκέντρωση και η ταχεία απομάκρυνση της CIAIPcS2 από 

το δέρμα εξηγεί πιθανότατα τη χαμηλή φωτοτοξικότητα που έχει παρατηρηθεί σε 

πειράματα. 

Οι χλωρίνες (chlorines) και τα παράγωγά τους αποτελούν μια σημαντική οικογένεια 

φωτοευαισθητοποιητών με κύριο εκπρόσωπό τους το Foscan αλλά και άλλα όπως, το 

LS11 και το HPPH. Το Foscan (Temoporfin) ως φωτοευαίσθητη ουσία παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το Photofrin,  όπως για παράδειγμα πολύ 

μεγαλύτερη φωτοδυναμική δράση με συνέπεια να χρειάζονται πολύ μικρότερες 

ποσότητες για το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά και μικρότερη χρονική έκθεση στην 

ακτινοβολία η οποία είναι 660nm. Η πολύ μεγάλη όμως φωτοδυναμική του δράση 
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αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματά του αφού παρουσιάζει μεγάλη 

φωτοτοξικότητα ακόμα και για έκθεση σε επίπεδα φωτισμού δωματίου για μια 

τουλάχιστον βδομάδα. 

Για να επιτευχθεί φωτοδυναμικό αποτέλεσμα θα πρέπει η αλληλεπίδραση του 

φωτοευαισθητοποιητή να γίνει με φως κατάλληλου μήκους κύματος μέσα στον ιστό-

στόχο, και όπως αναφέρουμε παραπάνω το μήκος κύματος που προτιμάται είναι το 

ερυθρό (650nm-700nm) λόγω της μεγαλύτερης διεισδυτικότητας που έχει στους 

βιολογικούς ιστούς. 

 

 

Αλληλεπίδραση φωτός-φωτοευαισθητοποιητή  

 

Η εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας ξεκινά με τη συστημική χορήγηση ενός 

φωτοευαισθητοποιητή.  Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος ικανού να 

συγκεντρωθεί ο φωτοευαισθητοποιητής επιλεκτικά στο σημείο που θέλουμε, χαμηλής 

ισχύος φως κατάλληλων φασματικών χαρακτηριστικών καθοδηγείται ακριβώς επάνω 

στο συγκεκριμένο σημείο. Τα μόρια της φωτοευαίσθητης ουσίας με την απορρόφηση 

κβάντων φωτός ενεργοποιούν μια σειρά φωτοφυσικών διεργασιών οι οποίες οδηγούν 

στη δημιουργία κυτταροτοξικών ειδών τα οποία με τη σειρά τους δρουν ενδοκυττάρια 

οξειδώνοντας κυτταρικά οργανίδια και οδηγούν τελικά στην καταστροφή κυττάρων.  

 

Συγκεκριμένα, ο φωτοευαισθητοποιητής διεγείρεται απορροφώντας φως μήκους 

κύματος ίσου με το μήκος κύματος που παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση στην 

περιοχή.  Στη συνέχεια αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του και παράγει ελεύθερες 

ρίζες ή μεταφέρει την ενέργειά του στο μοριακό οξυγόνο παράγοντας το μονήρες 

οξυγόνο, ένα εξαιρετικά δραστικό οξυγονούχο είδος με μικρό χρόνο ζωής  και μικρή 

ακτίνα δράσης. 

 

Αλληλεπίδραση φωτός και ιστού  

Ο βιολογικός ιστός αποτελεί ένα πολύπλοκο και ανομοιογενές μέσο, με αποτέλεσμα 

να είναι δύσκολη η ακριβής περιγραφή της διάδοσης του φωτός μέσα σε αυτόν.  

Ορισμένα μήκη κύματος προσπίπτοντος φωτός μπορεί να διέλθουν μέσα από τον ιστό 

χωρίς να προκαλέσουν κανένα θερμικό ή άλλο αποτέλεσμα. Γι’ αυτά τα μήκη 
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κύματος ο ιστός είναι διάφανος. Επίσης το προσπίπτον φως μπορεί να υποστεί 

ανάκλαση και να μην προκαλέσει καμία επίδραση στον ιστό.  

Όταν το φως εισέλθει στον ιστό και διαδίδεται μέσα σε αυτόν, μπορεί να σκεδαστεί 

πολλαπλά ή ακόμη και να απορροφηθεί, γεγονός που εξαρτάται από το μήκος 

κύματος του προσπίπτοντος φωτός και τις οπτικές ιδιότητες του ιστού. 

 

 

 

Εικόνα 13: Αλληλεπιδράσεις φωτός – ιστού: ανάκλαση, απορρόφηση, σκέδαση.  

 

Σκέδαση  

Ο ιστός είναι ένα κατεξοχήν σκεδαστικό μέσο και η ιδιότητά του αυτή οφείλεται στην 

πολλαπλή σκέδαση από τα διαφορετικά μόρια και δομές που περιέχει, όπως 

μακρομόρια, κυτταρικά οργανίδια και νερό. Η σκέδαση οδηγεί στη διασπορά της 

παράλληλης και εστιασμένης δέσμης του φωτός μέσα στον ιστό, με αποτέλεσμα την 

απώλεια της αρχικής του κατευθυντικότητας και εστίασης.  

Ο συντελεστής σκέδασης μs έχει διαστάσεις αντιστρόφου μήκους ενώ το  
 

μ 
  δηλώνει 

τη μέση ελεύθερη διαδρομή που διανύει το φωτόνιο μέχρι να σκεδαστεί. Η σκέδαση 

στον ιστό αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο και είναι το φαινόμενο εκείνο που 

εμποδίζει τη διάδοση του φωτός σε μεγαλύτερο βάθος μέσα στον ιστό. 

 

Βάθος διείσδυσης  

Η ένταση του φωτός (Ix) σε βάθος (x) μέσα στον ιστό μειώνεται εκθετικά σε σχέση με 

το βάθος και δίνεται από τη σχέση : Ix = Io            

όπου Io η ένταση του προσπίπτοντος φωτός 

 Το άθροισμα των δύο αυτών συντελεστών δίνει τον ολικό συντελεστή εξασθένισης 

(μeff).  
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Ως βάθος διείσδυσης ορίζεται το πάχος εκείνο του ιστού στο οποίο η ένταση του 

φωτός ελαττώνεται στο 
 

 
 (37%), της αρχικής προσπίπτουσας τιμής. Το βάθος 

διείσδυσης είναι το αντίστροφο του ολικού συντελεστή εξασθένησης(μeff).  

 

 

Απορρόφηση  

Η απορρόφηση του φωτός από τον ιστό μπορεί να προκαλέσει τη θέρμανσή του, 

φωτοχημικές αντιδράσεις ή ακόμη και εκπομπή φθορισμού. Η απορρόφηση 

εξαρτάται από το είδος και τη σύσταση του βιολογικού ιστού και οφείλεται τόσο σε 

ενδοκυττάρια όσο και σε εξωκυττάρια μόρια. Η ικανότητα του ιστού να απορροφά το 

φως χαρακτηρίζεται από το συντελεστή απορρόφησης (μα), ο οποίος  ορίζεται από 

την εξίσωση: dI = μα I dx 

όπου dI είναι η μεταβολή της έντασης I μιας σύμφωνης δέσμης φωτός που διασχίζει 

μια απειροελάχιστη διαδρομή dx μέσω ενός ομογενούς μέσου, με συντελεστή 

απορρόφησης μα . Ο συντελεστής απορρόφησης μα έχει διαστάσεις αντιστρόφου 

μήκους και η αντίστροφη ποσότητα  
 

μα
 εκφράζει τη μέση ελεύθερη διαδρομή ενός 

φωτονίου μέχρι να συμβεί απορρόφηση.  

O μοριακός συντελεστής απορρόφησης ε χρησιμοποιείται συχνά κατά την περιγραφή 

του φαινομένου της απορρόφησης. Ο συντελεστής αυτός συνδέεται με το συντελεστή 

απορρόφησης μέσω της ακόλουθης έκφρασης: ε = log10( e)
μα

 
  

όπου C είναι η συγκέντρωση της ουσίας στο διάλυμα. Από την έκφραση αυτή 

ορίζονται και οι μονάδες του μοριακού συντελεστή απορρόφησης ως M
-1

cm
-1

. 

 

 

Οπτικό παράθυρο 

Η οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2) και η μελανίνη, τα πιο σημαντικά χρωμοφόρα στον 

οργανισμό, απορροφούν ισχυρά σε μήκη κύματος μικρότερα από 600 nm. Το νερό, το 

οποίο υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό στους βιολογικούς ιστούς, απορροφά ισχυρά σε 

μήκη κύματος μεγαλύτερα από 1300nm . Το φαινόμενο της σκέδασης κυριαρχεί σε 

μήκη κύματος 600-1300 nm καθώς η απορρόφηση των βιολογικών μορίων είναι 

μικρή σε αυτή την περιοχή. Ο συνδυασμός των παραπάνω φαινομένων οδήγησε στο 

να οριστεί το «οπτικό παράθυρο» των βιολογικών ιστών. 
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Εικόνα 14: Οπτικό παράθυρο 

 

Στην περιοχή που βρίσκεται το οπτικό παράθυρο των βιολογικών ιστών, 600-1300 

nm , η απορρόφηση των κυριότερων χρωμοφόρων του οργανισμού, του νερού, καθώς 

και το φαινόμενο της σκέδασης ελαχιστοποιούνται, οπότε το βάθος διείσδυσης του 

φωτός στον ιστό μεγιστοποιείται. Έχει υπολογιστεί ότι για φως μήκους κύματος 630 

nm το βάθος διείσδυσης στον ιστό είναι 1-3 mm, ενώ διπλασιάζεται περίπου στα 700-

850 nm.  Για το λόγο αυτό τα μήκη κύματος στην περιοχή του κόκκινου φωτός 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης μέσα στον ιστό. 

 

 

 

Διασκληρική Φωτοδυναμική Θεραπεία του Ακτινωτού Σώματος 

 

Πρόκειται για νέα πειραματική μέθοδο μείωσης της ενδοφθάλμιας πίεσης που 

βασίζεται στην προσαρμοσμένη εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας. Η εργασία 

μας αφορούσε τη βελτίωση της νέας αυτής μεθόδου με την εισαγωγή μια νέας πηγής 

ακτινοβόλησης. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι αρχές της ΦΔΘ καθώς και 

οι αρχές λειτουργίας της διασκληρικής φωτοδυναμικής θεραπείας του ακτινωτού. 
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Διασκληρική φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος: βασικές αρχές και 

ιστορική αναδρομή 

 

Η πρώτη δημοσιευμένη CBPDT συναντάται το 1995 από τους Hill και συνεργάτες 

του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Στη μελέτη αυτή έγινε σύγκριση της 

CBPDT με chloroaluminum sulfonated φθαλοκυανίνη (CASPc) ή φωτοφρίνη (PII) σε 

κουνέλια με τη laser κυκλοκαταστροφή με Nd:YAG. Για τη σύγκριση των μεθόδων 

έγινε φλουοραγγειογραφία προσθίων ημιμορίων, η οποία έδειξε έντονο οίδημα, 

έμφραγμα και νέκρωση στο ακτινωτό σώμα μόνο μετά από laser κυκλοκαταστροφή. 

Η μελέτη αυτή συμπέρανε ότι η CBPDT είναι εν δυνάμει εκλεκτική μέθοδος 

κυκλοκαταστροφής.  

Ένα χρόνο μετά, το 1996, η ίδια ερευνητική ομάδα δημοσίευσε μελέτη CBPDT με 

ναφθαλοκυανίνη (SINc) σε κουνέλια. Και αυτή η μελέτη έδειξε την εκλεκτικότητα 

της μεθόδου, αφού υπήρξε εντοπισμένη καταστροφή των ακτινοειδών προβολών στα 

σημεία ακτινοβόλησης των πειραματικών οφθαλμών, ενώ απουσίαζαν σημαντικές 

θερμικές βλάβες στις ακτινοειδείς προβολές στους οφθαλμούς ελέγχου.  

Το 1997 δημοσιεύτηκε η πρώτη μελέτη για CBPDT με φθαλοκυανίνη σε λευκά 

κουνέλια (albino) από τους Τσιλιμπάρη ΜΚ και συνεργάτες του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Για πρώτη φορά στη μελέτη αυτή μετρήθηκε η IOP και το αποτέλεσμα ήταν 

σημαντική μείωση της IOP διάρκειας 2 εβδομάδων μετά από CBPDT. Οι ιστολογικές 

εξετάσεις των κουνελιών της μελέτης αυτής επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων μελετών.  

Την ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε νέα μελέτη των Hill και συνεργατών για CBPDT με 2 

διαφορετικούς φωτοευαισθητοποιητές, το "tin ethyl etiopurpurin" και το "tin 

octaethyl benzochlorin" σε έγχρωμα κουνέλια. Η μελέτη αυτή έδειξε εκλεκτική 

βλάβη μόνο του χρωστικοφόρου επιθηλίου του ακτινωτού σώματος.  

Η επόμενη μελέτη για CBPDT με φθαλοκυανίνη, με έγχρωμα κουνέλια, προέρχεται 

ξανά από τους Τσιλιμπάρη ΜΚ και συνεργάτες, το έτος 2000. Η μελέτη αυτή έδειξε 

μείωση της IOP διάρκειας ξανά 2 εβδομάδων μετά από 1 συνεδρία CBPDT και 4 

συνολικά εβδομάδων μετά από 2 συνεδρίες CBPDT (η δεύτερη έγινε την 13η ημέρα). 

Οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν υποστροφή των αλλοιώσεων στις ακτινοειδείς 

προβολές 15 ημέρες μετά από CBPDT, ακόμη και μετά τη 2η συνεδρία. Εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι η CBPDT με φθαλοκυανίνη προκαλεί βραχυπρόθεσμη μείωση της 

IOP, οφειλόμενη σε αναστρέψιμες αλλοιώσεις των ακτινοειδών προβολών.  
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Το έτος 2000 ο φωτοευαισθητοποιητής verteporfin έλαβε έγκριση για χρήση στον 

άνθρωπο για PDT στην ωχροπάθεια με συνοδό χοριοειδική νεοαγγείωση. Το μήκος 

κύματος που ενεργοποιεί το verteporfin (689nm) είναι κατάλληλο για διασκληρική 

ακτινοβόληση, καθώς δεν απορροφάται από αίμα, μελανίνη και ινικό ιστό. Επίσης, οι 

υποδοχείς των λιποπρωτεϊνών LDL, δεσμευμένο στις οποίες κυκλοφορεί το 

verteporfin (REF), αυξάνουν στις περιπτώσεις νεο-αγγείων, όπως στο νεοαγγειακό 

γλαύκωμα. Τα δεδομένα αυτά έδωσαν νέα ώθηση στα πειράματα CBPDT. 

Οι τελευταίες μελέτες CBPDT, με φθαλοκυανίνη σε φυσιολογικά κουνέλια και με 

verteporfin σε γενετικά τροποποιημένους γλαυκωματικούς αρουραίους έδειξαν ότι η 

μέθοδος προκαλεί βραχυπρόθεσμη μείωση της IOP, διάρκειας από ημέρες έως 

μερικές εβδομάδες, υπό συνθήκες μεγάλης ασφάλειας (ήπιες παρενέργειες, απουσία 

σοβαρών επιπλοκών).  

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή της CBPDT (2009) έγινε σε 6 ασθενείς, 6 ανθεκτικά 

γλαυκώματα, από τα οποία 5 νεοαγγειακά και 1 από σιλικόνη. Σε κάθε περίπτωση, ο 

ασθενής ήταν ξαπλωμένος στο εξεταστικό κρεβάτι και έγινε οπισθοβόλβια τοπική 

αναισθησία. Έγινε υπολογισμός της δόσης του verteporfin, σύμφωνα με το ύψος και 

βάρος του ασθενούς, και ενδοφλέβια χορήγηση με αντλία συνεχούς έγχυσης, όπως 

και στην PDT για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρού τύπου. Αμέσως μετά το 

τέλος της έγχυσης ξεκίνησε η διασκληρική ακτινοβόληση με εφαρμογή του άκρου 

της οπτικής ίνας επί του επιπεφυκότα-σκληρού 1mm πίσω από το 

σκληροκερατοειδικό όριο.  

Οι πρώτες 6 κλινικές εφαρμογές επιβεβαίωσαν την ασφάλεια της CBPDT, αφού οι 

μεθεπεμβατικές παρενέργειες ήταν ήπιες και δεν σημειώθηκαν σοβαρές επιπλοκές. Η 

αποτελεσματικότητα, όμως, της μεθόδου στη μείωση της IOP ήταν πολύ 

περιορισμένη (από 6 ώρες έως μερικές ημέρες). Σε αυτό συνέβαλε το είδος των 

γλαυκωμάτων που ήταν σε κάθε περίπτωση δύσκολα θεραπεύσιμα. Επίσης, ο 

συνολικός χρόνος της θεραπείας ήταν πολύ μεγάλος, περίπου 46min, 

συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς έγχυσης verteporfin και της ακτινοβόλησης, που 

σήμαινε δυσκολία εφαρμογής της CBPDT στην καθημερινή κλινική πράξη. Για 

λόγους ασφαλείας, η παρακολούθηση των ασθενών διεκόπη πρόωρα στις 

περισσότερες περιπτώσεις και οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εναλλακτική 

αντιγλαυκωματική επέμβαση, επομένως δεν υπήρξαν δεδομένα μακροχρόνιας 

παρακολούθησης.  
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Σκοπός της 2ης κλινικής μελέτης ήταν η μείωση του σημαντικότερου από τους 

περιορισμούς της πρώτης, δηλαδή του συνολικού χρόνου θεραπείας. Βάσει 

βιβλιογραφικών δεδομένων, έγινε αλλαγή του τρόπου χορήγησης του verteporfin από 

συνεχή ενδοφλέβια έγχυση σε εφάπαξ (bolus), χωρίς μεταβολή της δόσης. Η 2η 

σημαντική αλλαγή ήταν η χρήση νέας οπτικής ίνας με 3 μεταλλικά άκαμπτα άκρα, τα 

οποία εφαρμόστηκαν σε μεταλλικό σκελετό, επιτρέποντας την ταυτόχρονη 

ακτινοβόληση 3 περιοχών του ακτινωτού σώματος. Υποβλήθηκαν σε CBPDT 5 

ασθενείς. Παρατηρήθηκε μείωση της IOP μετά τη CBPDT σε όλους κατά 30%, 

οριακά σημαντική μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα, σε 3 από τους 5 η IOP παρέμεινε 

κατώτερη της αρχικής καθ' όλους τους 3 μήνες της παρακολούθησης, ενώ στους 

άλλους 2 η διάρκεια της μείωσης της IOP ήταν 1-2 μήνες. Η CBPDT ήταν καλά 

ανεκτή και δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές επιπλοκές.  

Αν και μη στατιστικά σημαντικά, λόγω του περιορισμένου αριθμού ασθενών, τα 

αποτελέσματα της κλινικής αυτής μελέτης δείχνουν αξιοσημείωτη 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου ως προς τη μείωση της IOP, υπό συνθήκες ήπιων 

παρενεργειών και απουσία σοβαρών επιπλοκών. Ο συνολικός χρόνος θεραπείας 

(15min), όπως διαμορφώθηκε με τις τελευταίες ρυθμίσεις, και η απλούστευση της 

ενδοφλέβιας έγχυσης του φαρμάκου (bolus) καθιστούν τη μέθοδο "φιλική" στην 

καθημερινή κλινική πράξη. Παραμένουν άλυτα προβλήματα ότι η χρήση του 

φαρμάκου είναι εκτός των επισήμων ενδείξεών του (off-label), καθώς και το υψηλό 

του κόστος. 

 

Πλεονεκτήματα διασκληρικής φωτοδυναμικής θεραπείας στο ακτινωτό σώμα 

 

 Είναι σχετικά εύκολη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτεί πολύπλοκες 

χειρουργικές επεμβάσεις 

 Είναι γρήγορη μέθοδος: η εφαρμογή της συσκευής απαιτείται για χρονικό 

διάστημα μερικών δευτερολέπτων έως λίγων λεπτών της ώρας 

 Αποτελεί ασφαλή μέθοδο: λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με επεμβατικές 

μεθόδους οι οποίες δύναται να προκαλέσουν φλεγμονή, υποτονία, 

αιμορραγία, κλπ 

 Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνιμο, οπότε η θεραπεία είναι αντιστρέψιμη 
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Σκέδαση: Ο ρόλος του σκληρού ως σκεδάζοντος ιστού  

Με τη διασκληρική κυκλοκαταστροφή επιθυμούμε να επιτύχουμε βλάβη στον ιστό –

στόχο που βρίσκεται κάτω από τον σκληρό, χωρίς όμως να προκαλέσουμε ζημιά στον 

ίδιο. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται υψηλή μεταβίβαση ενέργειας και 

συγχρόνως ελάχιστη απορρόφηση από τον σκληρό χιτώνα. 

Το συστατικό του σκληρού που παίζει τον κύριο ρόλο κατά τη διάδοση της 

ακτινοβολίας είναι τα ινίδια κολλαγόνου. 

Η σκέδαση η οποία οφείλεται κυρίως στον σκληρό βασίζεται κυρίως σε δύο 

παράγοντες: 

Α) στη διαφορά των δεικτών  διάθλασης μεταξύ των κατανεμημένων ινιδίων 

κολλαγόνου (n=1.47) και της ουσίας που γεμίζει το χώρο γύρω από τα ινίδια αυτά 

(n=1.36) και 

Β) στον τρόπο διάταξης των ινιδίων κολλαγόνου στον σκληρό(εικόνα 5):  τα ινίδια 

περιπλέκονται μεταξύ τους κατά ακανόνιστο τρόπο και οι αποστάσεις  ποικίλλουν, σε 

αντίθεση με τον κερατοειδή, όπου η διάταξη των ινιδίων κολλαγόνου είναι 

περισσότερο στρωματική με σταθερές αποστάσεις, όπου σε κάθε στρώμα τα ινίδια 

είναι παράλληλα μεταξύ τους και κάθε στρώμα κάθετο προς το προηγούμενο και το 

επόμενο. Επομένως, ο σκληρός αποτελεί έναν σκεδάζων και αδιαφανή ιστό. 

Η σκέδαση Rayleigh συμβαίνει όταν το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι 

μεγαλύτερο από τον σκεδαστή με αποτέλεσμα αυτός να συμπεριφέρεται σαν δίπολο, 

όπου μπορεί να εκπέμψει τη σκεδαζόμενη ακτινοβολία προς οποιαδήποτε τυχαία 

κατεύθυνση. 

Ενώ η σκέδαση Mie συμβαίνει όταν το μέγεθος των ινιδίων του κολλαγόνου είναι 

μεγαλύτερο ή τουλάχιστον συγκρίσιμο με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

Επιπλέον,  τα ινίδια είναι αρκετές φορές οργανωμένα σε δεμάτια (ίνες κολλαγόνου), 

το μέγεθος των οποίων είναι 500nm-3000nm,οπότε θεωρούμε  πιο πιθανή τη 

σκέδαση Mie, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου σκέδαση 

Rayleigh. 
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Πηγές ακτινοβόλησης 

 

Πηγές μη σύμφωνου φωτός  

Λυχνίες  

Οι πρώτες πηγές φωτός που χρησιμοποιήθηκαν στη φωτοδυναμική ήταν πηγές 

ασύμφωνου φωτός, συμβατικές λάμπες. Οι πηγές αυτές είναι πιο ασφαλείς και 

εύκολες στη χρήση, δεν χρειάζονται εξειδικευμένη συντήρηση και έχουν χαμηλότερο 

κόστος. Το φως τους καλύπτει μεγάλο φάσμα μηκών κύματος γεγονός που καθιστά 

αναγκαία το συνδυασμό τους με κατάλληλο συνδυασμό βαθυπερατών, υψηπερατών ή 

ζωνοπερατών φίλτρων. Τα ζωνοπερατά φίλτρα επιτρέπουν μήκη κύματος σε εύρος 

10nm, τα υψηπερατά φίλτρα συνεισφέρουν στο να αποκοπεί η υψηλής ισχύος UV 

ακτινοβολία της δέσμης εξόδου της λάμπας, ενώ τα βαθυπερατά φίλτρα συνήθως 

χρειάζονται για να αποκόψουν την υπέρυθρη ακτινοβολία της δέσμης εξόδου η οποία 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε θέρμανση της περιοχής που βρίσκεται υπό θεραπεία. Οι 

λάμπες έχουν το μειονέκτημα ότι παράγουν χαμηλής ισχύος φως, είναι δύσκολο να 

ελεγχθεί η δόση της ακτινοβολίας. Τέτοιες πηγές ήταν οι λυχνίες χαλαζία, ξένου, 

βολφραμίου και αλογόνου. 

 

Πηγές σύμφωνου φωτός 

 

Ως πηγές σύμφωνου φωτός σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα laser, 

επειδή δίνουν τη δυνατότητα:  

α) χρήσης του ακριβούς μήκους κύματος,  

β) επίτευξη της επιθυμητής έντασης και  

γ) προσέγγιση μεγάλου αριθμού οργάνων και ιστών με τη βοήθεια οπτικών ινών. 

  

Τα πρώτα είδη laser που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα dye lasers μεταβαλλόμενου 

μήκους κύματος, για να έχουν εκλεκτική διέγερση των διαφόρων 

φωτοευαισθητοποιητών ουσιών. Όμως τα συστήματα αυτά είχαν μεγάλο κόστος 

αγοράς και συντήρησης και δεν ήταν εύχρηστα με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν. 

Αντικαταστάθηκαν από τα διοδικά laser, τα οποία έχουν μικρό μέγεθος, έχουν 

ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και τέλος κοστίζουν πολύ λίγο σε σχέση με τα dye 

laser. 
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Διοδικά lasers  

Η νέα γενιά lasers, που έφερε επανάσταση στην Ιατρική και η χρήση τους εισάγεται 

πλέον και στη φωτοδυναμική θεραπεία, είναι τα διοδικά lasers. Τα διοδικά lasers 

διαφοροποιούνται τελείως ως προς τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους σε 

σχέση με τα υπόλοιπα lasers. Το «ενεργό» τους μέσο είναι ένας ημιαγώγιμος 

κρύσταλλος, εξαιρετικά μικρού μεγέθους, που βασίζεται κυρίως στο GaAs και σε 

παρόμοιες ουσίες. Τα συστήματα διοδικών lasers είναι μικρά σε μέγεθος, 

χρησιμοποιούν για τροφοδοσία 120 ή 220V (δεν απαιτείται εξειδικευμένο 

τροφοδοτικό), το σύστημα ψύξης χρησιμοποιεί αέρα και δεν χρειάζονται τις οπτικές 

διατάξεις των προηγούμενων συστημάτων laser που χρησιμοποιούνταν στη 

φωτοδυναμική. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβάλλουν στη φορητότητα και ευελιξία 

των συστημάτων διοδικών lasers. Το μήκος κύματος εκπομπής εξαρτάται από τον 

ημιαγώγιμο κρύσταλλο και η ισχύς εξόδου φτάνει τα 2 με 4 W. Το εύρος της δέσμης 

εξόδου είναι συνήθως 6nm. Είναι τα πλέον φιλικά στη χρήση συστήματα laser που 

χρησιμοποιούνται στη φωτοδυναμική θεραπεία και τείνουν να κυριαρχήσουν έναντι 

των υπολοίπων. 

 

 

Εικόνα 15: Διοδικό laser ημιαγωγών 

 

 

 

LED: ιδιότητες και χαρακτηριστικά 

 

Πέρα από τις συμβατικές πηγές φωτός, τα laser και τις λυχνίες, τα τελευταία χρόνια 

ενισχύεται η χρήση φωτοδιόδων (Light Emitting Diodes, LEDs) στη φωτοδυναμική 

θεραπεία.  



[53] 
 

Δίοδος εκπομπής φωτός (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο 

οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μια 

ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης(forward-biased). 

Το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται εξαρτάται από την χημική σύσταση του 

ημιαγώγιμου υλικού που χρησιμοποιείται, και μπορεί να είναι υπεριώδες, ορατό 

ή υπέρυθρο. Το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται και κατά συνέπεια το 

χρώμα του, εξαρτάται από το χάσμα ενέργειας των υλικών, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του περάσματος p-n, όπου: 

 p = Υλικό νοθευμένο με αποδέκτες 

 n = Υλικό νοθευμένο με δότες 

Η βασική αρχή των LED είναι μια επαφή p-n η οποία πολώνεται ορθά για να 

εγχέει ηλεκτρόνια και οπές μέσα στις p- και n- πλευρές αντίστοιχα. Το εγχεόμενο 

φορτίο μειονότητας επανασυνδέεται με το φορτίο πλειονότητας στην περιοχή 

απογύμνωσης ή στην ουδέτερη περιοχή. Σε ημιαγωγούς αμέσου διάκενου η 

επανασύνδεση οδηγεί σε εκπομπή φωτός αφού η ακτινοβόλα επανασύνδεσης 

κυριαρχεί σε υλικά υψηλής ποιότητας. Σε υλικά έμμεσου χάσματος, η απόδοση 

εκπομπής φωτός είναι αρκετά φτωχή και οι περισσότερες από τις διαδρομές 

επανασύνδεσης είναι μη ακτινοβόλες με παραγωγή θερμότητας μάλλον παρά φωτός. 

 

Εικόνα 16: Φάσμα απορρόφησης των τριών τύπων των LEDs 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%80%CE%AE&action=edit&redlink=1
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Τρόπος λειτουργίας και δομή 

Μια δίοδος εκπομπής φωτός (light emitting diode,LED) είναι στην ουσία μια ένωση 

pn που έχει κατασκευαστεί από ένα ημιαγωγό άμεσου ενεργειακού χάσματος, όπως 

για παράδειγμα το GaAs, και στην οποία η επανασύνδεση των ζευγών ηλεκτρονίων – 

οπών (ΖΗΟ) έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή φωτονίων. Η ενέργεια των 

εκπεμπόμενων φωτονίων, hv , ισούται κατά προσέγγιση με το ενεργειακό χάσμα Eg 

Eg = Eφωτονίου = h·v 

Η δομή ενός LED πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα εκπεμπόμενα φωτόνια να μπορούν 

να απομακρύνονται από την διάταξη χωρίς να επαναπορροφώνται από το ημιαγώγιμο 

υλικό. Αυτό σημαίνει ότι η p-περιοχή πρέπει να είναι επαρκώς ρηχή, ή διαφορετικά 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις ετεροδομών. 

Η εξωτερική απόδοση ηεξ ενός LED είναι ένα μέτρο της απόδοσης της μετατροπής 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε εκπεμπόμενη εξωτερικά φωτεινή ενέργεια. Στο μέγεθος 

αυτό συνυπολογίζεται η εσωτερική απόδοση της ακτινοβολούσας διαδικασίας 

επανασύνδεσης και η επακόλουθη απόδοση της εξόδου των φωτονίων από την 

διάταξη. Η ηλεκτρική ενέργεια στην είσοδο ενός LED ισούται απλά με το γινόμενο 

του ρεύματος επί την ηλεκτρική τάση της διόδου (I × V). Αν η φωτεινή ισχύς που 

εκπέμπεται από την διάταξη είναι Pout ,τότε 

ηεξ = Pεξ(οπτική)× 100% / I·V 

Για τους ημιαγωγούς εμμέσου ενεργειακού διακένου, η τιμή της απόδοσης είναι 

μικρότερη από 1%, ενώ για τους ημιαγωγούς αμέσου ενεργειακού διακένου με την 

ορθή δομή διάταξης, η ηεξ μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. 

 

Κατηγορίες LED 

Α.LED Ετεροεπαφής Υψηλής Εντάσεως 

Μια ένωση p-n ανάμεσα σε δύο ημιαγωγούς με διαφορετική νόθευση, οι οποίοι όμως 

αποτελούνται από το ίδιο υλικό, έχουν δηλαδή το ίδιο ενεργειακό διάκενο g E , 

ονομάζεται ομοεπαφή. Μια ένωση ανάμεσα σε δύο ημιαγωγούς με το ίδιο ενεργειακό 

διάκενο ονομάζεται ετεροεπαφή. Μια ημιαγώγιμη δομή διάταξης η οποία 

  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
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περιλαμβάνει ενώσεις ανάμεσα σε υλικά με διαφορετικό ενεργειακό διάκενο 

ονομάζεται διάταξη ετεροδομής. 

Αν η LED κατασκευάζεται από ένα απλό ημιαγωγό, υπάρχει ένας αριθμός 

προβλημάτων που μειώνει την απόδοση της συσκευής. Ένα σημαντικό πρόβλημα 

είναι ότι σε μία LED ομοιοδομής (μια συσκευή βασισμένη σε ένα απλό ημιαγωγό), ο 

όγκος εκπομπής φωτονίων πρέπει να είναι κοντά στην επιφάνεια ώστε τα 

εκπεμπόμενα φωτόνια να μην απορροφώνται ξανά. Αφού κοντά στην επιφάνεια η 

ποιότητα του ημιαγωγού δεν είναι συνήθως πολύ καλή λόγω της παρουσίας 

καταστάσεων ατελειών, αυτό προκαλεί μεγάλο αριθμό μη ακτινοβόλων 

επανασυνδέσεων με την βοήθεια επιφανειακών καταστάσεων. Ένα ακόμα πρόβλημα 

είναι το ότι τα ηλεκτρόνια που εγχέονται από την πλευρά στην p-περιοχή μπορούν να 

διαχυθούν σε μεγάλες αποστάσεις πριν επανασυνδεθούν με οπές. Έτσι ο ενεργός 

όγκος από τον οποίο εξέρχονται τα φωτόνια είναι πολύ μεγάλος. Η ετεροδομή LED 

λύνει αυτά τα προβλήματα εγχέοντας φορτίο από ένα υλικό μεγαλύτερου ενεργειακού 

διάκενου σε μια περιοχή στενού διάκενου. 

Οι διατάξεις LED που έχουν στόχο την αύξηση της έντασης του φωτός στην έξοδο 

κάνουν χρήση της διπλής ετεροδομής. 

Β.LED Εκπομπής Άκρου 

Ένα σημαντικό στοιχείο στην οπτική επικοινωνία είναι η απόδοση με την οποία το 

φως που εκπέμπεται από μια LED συζεύγνυται σε μια οπτική ίνα. Για να 

πραγματοποιηθεί μια ικανοποιητική σύζευξη χρειάζεται κανείς μια ισχυρά 

ευθυγραμμισμένη δέσμη. Η τεχνολογία ετεροδομών χρησιμοποιείται για να 

κατασκευαστεί η LED εκπομπής άκρου (edge emitting LED). Ένα σημαντικό 

στοιχείο της LED εκπομπής άκρου είναι τα στρώματα μανδύα μεγάλου ενεργειακού 

χάσματος τα οποία περιορίζουν όχι μόνο τα ηλεκτρόνια και τις οπές στο ενεργό 

στρώμα, αλλά επίσης αναγκάζουν τα εκπεμπόμενα φωτόνια να κινηθούν κατά μήκος 

του άξονα της LED και να εξέρχονται από το άκρο της συσκευής. 

Γ.LED Εκπομπής Επιφάνειας 

Μια σημαντική κατηγορία των LEDs είναι η LED εκπομπής επιφάνειας (surface 

emitting LED) η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Burrus και 

Dawson το 1970. Μια οπτική ίνα συζεύγνυται στο άκρο της LED με απόξεση της 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 
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LED, προσαρμόζοντας την ίνα με εποξική ρητίνη. Η ίδια η LED είναι μια LED 

ετεροδομής με μία λεπτή ενεργό περιοχή χαμηλού ενεργειακού χάσματος η οποία 

περιβάλλεται από περιοχές μεγάλου ενεργειακού χάσματος. 

Τα φωτόνια που εκπέμπονται συζεύγνυται απ’ ευθείας στην οπτική ίνα. Σε διάφορες 

δομές ένας μικροφακός τοποθετείται στη LED για να βελτιώσει την απόδοση 

σύζευξης. 

Πλεονεκτήματα των LEDs 

 Απόδοση: Τα LED παράγουν περισσότερο φως ανά watt συγκριτικά με 

της λάμπες πυράκτωσης. 

 Χρώμα: Τα LED εκπέμπουν φως συγκεκριμένου χρώματος χωρίς την χρήση 

φίλτρων που απαιτούν οι παραδοσιακοί μέθοδοι φωτισμού. Είναι πιο 

αποδοτικά και χαμηλώνουν το αρχικό κόστος. 

 Μέγεθος: Τα LED είναι πολύ μικρά (μικρότερα από 2mm) και μπορούν να 

τοποθετηθούν σε πίνακες αποτύπωσης. 

 Χρόνος ON/OFF: Τα LED έχουν γρήγορη απόκριση. Μια τυπική κόκκινη 

LED μπορεί να έρθει σε κατάσταση πλήρους φωτεινότητας σε χρόνο 

microsecond. Τα LED που χρησιμοποιούνται ως συσκευές επικοινωνίας έχουν 

ακόμα μικρότερους χρόνους απόκρισης. 

 Ψυχρό φως: Σε αντίθεση με τις κοινές πήγες φωτός, τα LED εκπέμπουν πολύ 

λίγη θερμότητα σε μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας που μπορεί να προκαλέσει 

ζημιά σε ευαίσθητα αντικείμενα ή κατασκευές. Η ενέργεια που χάνεται 

διαχέεται ως θερμότητα μέσω της βάσης του LED. 

 Χρόνος ζωής: Τα LED έχουν μεγάλους χρόνους ζωής. Οι ώρες λειτουργίας 

τους κυμαίνονται από 35.000 έως 50.000 ώρες, αριθμός τεράστιος συγκριτικά 

με αυτόν των λαμπτήρων πυράκτωσης που κυμαίνεται από 1.000 έως 2.000 

ώρες και των λαμπτήρων φθορισμού που κυμαίνεται από 10.000 έως 15.000 

ώρες. 

 Αντίσταση σε κραδασμούς: Τα LED, όντας στοιχεία στερεάς κατάστασης, 

είναι δύσκολο να υποστούν ζημιά από κραδασμούς όπως συμβαίνει με τις 

λάμπες πυράκτωσης και φθορισμού. 

 Εστίαση: Τα LED μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να εστιάζουν το φως σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο ή περιοχή. Οι λάμπες πυράκτωσης και φθορισμού 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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απαιτούν ένα εξωτερικό ανακλαστήρα για να συλλέγει το φως και να το 

κατευθύνει με ένα χρήσιμο τρόπο. 

 Τοξικότητα: Τα LED δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάμπες φθορισμού. 

 

Μειονεκτήματα των LEDs 

 Υψηλό αρχικό κόστος: Τα LED σήμερα είναι ακριβότερα στην αγορά απ’ 

ότι οι κοινές τεχνολογίες φωτισμού. Για τη χρήση που μας ενδιαφέρει 

πάντως το κόστος των LED είναι αρκετές τάξεις μεγέθους χαμηλότερο 

από τα  lasers που χρησιμοποιούνται ως πηγές στην ΦΔΘ. 

 Εξάρτηση από τη θερμοκρασία: Η λειτουργία των LED έχει ισχυρή 

εξάρτηση από της θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο 

που τα περιβάλει. Σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών, τα LED 

μπορούν να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Αυτός ο παράγοντας 

είναι πολύ σημαντικός αν σκεφτούμε ότι αυτοκινητιστικές, στρατιωτικές 

και ιατρικές εφαρμογές απαιτούν η συσκευή να λειτουργεί σε ένα 

επαρκώς μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και να είναι ανθεκτική στις βλάβες. 

 Ευαισθησία στην Τάση: Τα LED είναι αρκετά ευαίσθητα στη τάση και 

κατ’ επέκταση στο ρεύμα που τα τροφοδοτεί. Έτσι πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται σειρές αντιστάσεων ή πηγές ελέγχου του ρεύματος. 

 Ποιότητα φωτός: Τα περισσότερα ψυχρού λευκού LED έχουν φάσμα που 

διαφέρει σημαντικά από αυτό ενός ακτινοβολέα μελανού σώματος όπως ο 

ήλιος ή ο λαμπτήρας πυράκτωσης. Αυτό σημαίνει ότι το χρώμα κάποιων 

αντικειμένων μπορεί να φαίνεται διαφορετικό κάτω από μια LED ψυχρού 

λευκού απ’ ότι θα φαίνονταν κάτω από το φως του ήλιου ή κάτω από μια 

λάμπα πυράκτωσης. 

 Μόλυνση από το μπλε: Επειδή τα μπλε LED και αυτά του ψυχρού λευκού 

είναι πλέον ικανά να εκπέμπουν περισσότερο μπλε φως απ’ ότι οι κοινές 

πηγές φωτός όπως οι λάμπες νατρίου υψηλής πίεσης, η ισχυρή εξάρτηση 

από το μήκος κύματος της σκέδασης Rayleigh σημαίνει ότι τα LED 

μπορούν να προκαλέσουν περισσότερη φωτορύπανση απ’ ότι οι άλλες 

πηγές φωτός. 

 

 

   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%84%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
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Εφαρμογές 

Οι εφαρμογές των LED μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

1. Ορατή απεικόνιση, όπου το φως κατευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο στο 

ανθρώπινο μάτι για να μεταφέρει ένα μήνυμα ή μια έννοια. 

Πίνακες αποτύπωσης και σηματοδότες 

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, το χαμηλό κόστος συντήρησης και το μικρό 

μέγεθος των σημερινών LED έχει οδηγήσει στην εφαρμογή τους σε μια πληθώρα 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την ορατή απεικόνιση. Τοποθετούνται σε 

μεγάλες επιφάνειες για την αποτύπωση δεδομένων και μηνυμάτων στα στάδια, στους 

σταθμούς των τρένων και των λεωφορείων, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους 

δρόμους ως πινακίδες ή ως σηματοδότες, στις συναυλίες. Εξ’ αιτίας της μεγάλης 

διάρκειας ζωής τους και των μικρών χρόνων απόκτησης, τα LED χρησιμοποιούνται 

στην αυτοκινητοβιομηχανία ως σηματοδότες φρένων και στροφής (φλας). Έτσι 

αυξάνεται και ο παράγοντας ασφάλειας που μπορεί να παρέχει ένα όχημα αφού ο 

οδηγός έχει στην διάθεσή του περισσότερο χρόνο αντίδρασης. 

 

2. Φωταγώγηση, όπου το φως από τα LED ανακλάται από αντικείμενα για να 

μπορούν αυτά να είναι ορατά. 

Φωτισμός 

Με την εξέλιξη των LED υψηλής απόδοσης και ισχύος έγινε δυνατή η χρήση τους για 

φωτισμό και φωταγώγηση. Τα LED χρησιμοποιούνται στα φώτα των δρόμων ή σε 

αρχιτεκτονικές κατασκευές που απαιτείται φωτισμός με εναλλαγή χρωμάτων. Επίσης 

χρησιμοποιούνται και ως κύρια φώτα στα αυτοκίνητα, στις μοτοσυκλέτες και στα 

ποδήλατα. 

Επίσης τα LED χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον φωτισμό ενυδρείων. 

Μπορούν να παρέχουν το απαιτούμενο φως με μικρότερη εκπομπή θερμότητας και 

έτσι βοηθούν στην συντήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας του ενυδρείου. Επειδή 

μπορούν να παράγουν φως με συγκεκριμένο μήκος κύματος είναι ιδανικά για να 

παρέχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα-φάσμα για τον χρωματισμό των κοραλλιών, των 

ψαριών, των ανεμώνων κ.α. 

Τα LED είναι ακόμα ιδανικά για χρήση στης τηλεοράσεις, στους φορητούς 

υπολογιστές και στους προβολείς (projectors) DLP. 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη 

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.] 



[59] 
 

3. Παραγωγή φωτός για μέτρηση και αλληλεπίδραση με διαδικασίες που δεν γίνονται 

αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. 

Μη ορατές εφαρμογές 

Το φως έχει και άλλες χρήσεις έκτος από την όραση. Τα LED χρησιμοποιούνται για 

μερικές από αυτές της εφαρμογές. Αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: i) 

επικοινωνία ii) αισθητήρες iii) αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη. 

Το φως των LED μπορεί να τροποποιηθεί πολύ γρήγορα και έτσι χρησιμοποιείται 

στις οπτικές ίνες και στις οπτικές επικοινωνίες ελεύθερου χώρου. Αυτές 

περιλαμβάνουν τα τηλεχειριστήρια των τηλεοράσεων και των βίντεο, όπου 

χρησιμοποιούνται τα LED υπερύθρου. Οι οπτομονωτές χρησιμοποιούν ένα LED και 

μια φωτοδίοδο ή ένα φωτοτρανζίστορ για να παρέχουν ένα «μονοπάτι» σήματος με 

ηλεκτρική μόνωση μεταξύ δυο διαδρομών. Αυτοί είναι αρκετά χρήσιμοι στον ιατρικό 

εξοπλισμό, όπου τα σήματα από τον αισθητήρα χαμηλής τάσης που είναι 

συνδεδεμένος με τον ανθρώπινο οργανισμό πρέπει να είναι ηλεκτρικά μονωμένα. 

Πολλά συστήματα αισθητήρων χρησιμοποιούν το φως ως πηγή σήματος. Τα LED 

είναι ιδανική πηγή για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των αισθητήρων. 

Χρησιμοποιούνται στους αισθητήρες κίνησης ή στις οθόνες αφής εντοπίζοντας το 

φως που ανακλάται από το δάχτυλο ή την ακίδα. 

Μια άλλη χρήση των LED είναι στις καλλιέργειες φυτών κυρίως γιατί είναι 

ενεργειακά αποδοτικά, παράγουν θερμότητα που δεν είναι ικανή να τα καταστρέψει 

γιατί είναι μικρή, και μπορούν να παρέχουν την βέλτιστη οπτική συχνότητα για την 

ανάπτυξή τους. 

 

Πλεονεκτήματα των LED ως πηγές ακτινοβόλησης για την CBPDT 

Τα LEDs προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα τόσο στην κλινική όσο για στην 

εργαστηριακή πράξη. Τα μήκη κύματος εκπομπής τους κυμαίνονται από τη UVA 

περιοχή,350 nm , μέχρι το εγγύς υπέρυθρο,1100 nm , είναι πολύ ικανοποιητικές 

πηγές φωτός για δερματικές εφαρμογές της φωτοδυναμικής. Το εύρος της δέσμης 

εξόδου τους είναι 5-10 nm και η ισχύς εξόδου τους μπορεί να παρέχει έως 

150mW/cm
2
 , καλύπτοντας επιφάνεια έως 20cm

2
. Η ισχύς εξόδου που έως τώρα 

επιτυγχάνουν τα LEDs είναι ένας παράγοντας που περιορίζει την εκτεταμένη χρήση 

τους στη φωτοδυναμική, η εξέλιξη ωστόσο της τεχνολογίας θα τον αναιρέσει. Τα δυο 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των LEDs είναι η ευελιξία τους και το μικρό τους κόστος. 
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Επιπλέον μπορούν να τροφοδοτηθούν από μπαταρίες γεγονός το οποίο τα καθιστά τις 

κατεξοχήν φορητές πηγές φωτός στη φωτοδυναμική.  

Καθώς οι φωτοευαισθητοποιητές έχουν διαφορετικά μέγιστα απορρόφησης, η αγορά 

laser για την ενεργοποίηση του καθενός από αυτούς είναι ιδιαίτερα ακριβή. Επιπλέον 

η τεχνολογία έχει προχωρήσει στην κατασκευή μικροσκοπικών LEDs τα οποία 

μπορούν να διαταχθούν σε διάφορες γεωμετρίες και μεγέθη καθιστώντας τα 

εξαιρετικά εύχρηστες και ευέλικτες πηγές φωτός. Για παράδειγμα μεγάλες διατάξεις 

LEDs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακτινοβόληση μεγάλης έκτασης 

επιφανειακού όγκου, ενώ ένα LED μπορεί να προσαρμοστεί σε έναν διαχύτη και να 

εισαχθεί ακριβώς μέσα στον καρκινικό όγκο για ενδοϊστική ακτινοβόληση. 

 

 

 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας 

 

Σε προηγούμενη μελέτη φωτοδυναμικής θεραπείας του εργαστηρίου μας, ως πηγή 

φωτός χρησιμοποιήθηκε laser το οποίο απέδιδε ισχύ 400 mW. Στην περίπτωση αυτή 

είχαν χρησιμοποιηθεί οπτικές ίνες για την οδήγηση της δέσμης του laser. 

Xρησιμοποιήθηκε διάταξη με τρεις οπτικές ίνες και κάθε οπτική ίνα απέδιδε περίπου 

90 mW. Για την κατασκευή της συσκευής laser και της διάταξης των οπτικών ινών 

απαιτήθηκε ειδική παραγγελία από οίκους του εξωτερικού, γεγονός που δημιουργεί 

περιορισμούς για μελλοντική επανάληψη των πειραμάτων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να δημιουργήσουμε μια συσκευή ακτινοβόλησης 

αποτελούμενη από LED (Light Emitting Diodes) με: 

 Επαρκή ισχύ 

 Μήκος κύματος 690 nm 

 Χαμηλό κόστος κατασκευής  

 Εύκολο και απλό χειρισμό  
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ΕΙΔΙΚΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

Πείραμα 1 

Υπολογισμός του output των LED 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε συσκευή αποτελούμενη αρχικά από 3 LED 

ισχύος 35 mW το καθένα, ενώ στη συνέχεια αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με 2 LED. 

Τα LED ήταν χρώματος κόκκινου, είχαν GaA1As chip και αγοράστηκαν από την 

SHENZHEN SEALAND OPTO ELECTRONICS.CO LTD. Περιείχαν έναν φακό με 

γωνιακή κατανομή 80 μοιρών. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας ήταν 690 nm. Η 

συσκευή αυτή της ακτινοβόλησης ήταν συνδεδεμένη με μια απλή κατασκευή 

τροφοδότησης ισχύος η οποία κατασκευάστηκε στο ΒΕΜΜΟ και ρύθμιζε την ένταση 

του φωτός(350 mA). 

 

Σκοπός: Υπολογισμός ισχύος των LED. 

 

Μεθοδολογία-αποτελέσματα 

Με τη βοήθεια συσκευής του εργαστηρίου μας (PM-100), μετρήσαμε το output των 

LED. Η ισχύς του κάθε LED υπολογίστηκε σε 35 mW, οπότε είχαμε μια ισχύ 

μειωμένη κατά  40% σε σχέση με το σύστημα των οπτικών ινών (διαιρούμενο σε 

τρεις οπτικές ίνες). 

Η μέτρηση της ισχύος των LED πραγματοποιήθηκε με έναν αισθητήρα ισχύος 

μεγάλης έκτασης, οπότε αδρά η υπολογιζόμενη ισχύς είναι μεταξύ 35-50 mW. 

Επομένως, το output της πηγής των LED (συνολικά 3LED) υπολογίζεται περίπου σε 

105-150 mW. 

 

Εικόνα 17 : pm-100/συσκευή μέτρησης ισχύος  
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Πείραμα 2 

Έλεγχος του μηχανικού φορέα των LED 

 

Για τις ανάγκες του πειράματος σχεδιάστηκε κατασκευή που περιείχε τρεις 

κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις όπου εφάρμοσαν τα τρία LED, και η οποία 

κατέληγε σε μια χειρολαβή για εύκολη χρήση της. Η συσκευή είχε ημικυκλική 

διάταξη, ώστε να εφαρμόζει όσο το δυνατόν καλύτερα στο σκληρό του οφθαλμού. 

 

 

 

Εικόνα 18: Συσκευή με 3 LED 

 

Σκοπός : έλεγχος της διαμόρφωσης του στυλεού σε 2 ζώα 

Χρησιμοποιήθηκαν 2 πειραματόζωα για τον έλεγχο της εφαρμογής του στυλεού με τα 

LED στο σκληρό. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η διαμόρφωση του στυλεού 

κατά την εφαρμογή του στα ζώα.  

 

 

 

Εικόνα 19: Διαμόρφωση του στυλεού (σβηστά και αναμμένα LED αντίστοιχα) 
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Πείραμα 3 

Διασκληρική φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού (CBPDT) με τη χρήση 

LED και βερτεπορφίνης 

Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη της CBPDT με verteporfin σε αλφικά κουνέλια 

για τον καθορισμό των βέλτιστων παραμέτρων χορήγησης φαρμάκου και 

ακτινοβόλησης. Για το λόγο αυτό συγκρίθηκε η ιστολογική εικόνα της 

ακτινοβοληθείσας περιοχής του ακτινωτού σώματος χωρίς verteporfin (θερμικές 

αλλοιώσεις) με την αντίστοιχη ακτινοβοληθείσα περιοχή με verteporfin 

(φωτοδυναμικές και θερμικές αλλοιώσεις).  

 

Πειραματόζωα 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 αλφικά κουνέλια βάρους 2 Kg έως 3 Kg. Ο 

χειρισμός των πειραματόζωων ήταν σύμφωνος με τη ‘διακήρυξη του ARVO για τη 

χρήση πειραματόζωων για οφθαλμολογική έρευνα. Όλοι οι χειρισμοί 

πραγματοποιήθηκαν υπό γενική αναισθησία με υποδόρια ένεση xylazine 

hydrochloride σε δόση 10 mg/kg  και ketamine hydrochloride σε  δόση 10mg/kg. 

Όπoυ κρίθηκε απαραίτητο, χορηγήθηκε συμπλήρωμα αναισθητικού κατά τη διάρκεια 

του πειράματος.  

 

Φωτοευαισθητοποιητής 

Ο φωτοευαισθητοποιητής που χρησιμοποιήθηκε είναι verteporfin (εμπορική 

ονομασία Visudyne, της εταιρίας Novartis). H βερτεπορφίνη (verteporfin) έίναι ένα 

μονόξινο παράγωγο βενζοπορφύνης (BPD-MA) που ενεργοποιείται από το φως 

(φωτοευαίσθητη ουσία). Όταν ενεργοποιηθεί παράγει κυτταροτοξικούς παράγοντες 

και προκαλεί βλάβες σε βιολογικές δομές στην ακτίνα διάχυσης, οδηγώντας σε 

τοπική απόφραξη των αγγείων, κυτταρική βλάβη και υπό ορισμένες συνθήκες 

κυτταρικό θάνατο. 
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Εικόνα 20: Visudyne, φωτοευαισθητοποιητής verteporfin της εταιρίας Novartis 

 

 

Τεχνική ακτινοβόλησης, παρακολούθηση και θυσία 

 

Το verteporfin χορηγήθηκε ενδοφλεβίως εφάπαξ, με καθετηριασμό της κεντρικής 

φλέβας του αυτιού του κουνελιού, σε δοσολογία 1mg/Kg. 

Για την ακτινοβόληση, τα βλέφαρα διατηρήθηκαν ανοικτά με βλεφαροδιαστολέα. Η 

συσκευή LED εφαρμόστηκε πάνω στον επιπεφυκότα-σκληρό με ελαφρά πίεση, 

περίπου 0.5-1 mm πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο με φορά προς το ακτινωτό 

σώμα. Η ακτινοβόληση ξεκινούσε περίπου 1 λεπτο μετά την ολοκλήρωση της 

έγχυσης του φωτοευαισθητοποιητή. 

 

Στα κουνέλια 1 και 2 οι οφθαλμοί ακτινοβολήθηκαν χωρίς έγχυση verteporfin. 

Συγκεκριμένα, ο αριστερός οφθαλμός του κουνελιού 1 δεν ακτινοβολήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε ως control, ενώ ο δεξιός οφθαλμός του κουνελιού 1 καθώς και οι 

δύο οφθαλμοί του κουνελιού 2 ακτινοβολήθηκαν στη 12
η
 ώρα για 4 min. Τα κουνέλια 

αυτά θυσιάστηκαν 24 h μετά την ακτινοβόληση. Σκοπός μας ήταν η ιστολογική 

σύγκριση της ακτινοβοληθείσας περιοχής του ακτινωτού σώματος με εκείνη που δεν 

ακτινοβολήθηκε. 

  

Στα κουνέλια 3 και 4 οι αριστεροί οφθαλμοί ακτινοβολήθηκαν στη 12
η
 ώρα χωρίς 

έγχυση verteporfin για 2 min. Στη συνέχεια έγινε συνεχής έγχυση verteporfin 1 ml/Kg 

εφάπαξ από τη φλέβα του αυτιού του κουνελιού. Η ακτινοβόληση στον δεξιό 

οφθαλμό και των δύο κουνελιών ξεκίνησε 1 min μετά την έγχυση του 

φωτοευαισθητοποιητή και πραγματοποιήθηκε στη 12
η
 ώρα για διάρκεια 1.5 min.  
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Εικόνα 21: Καθετηριασμός κεντρικής φλέβας του αυτιού του κουνελιού 

 

Στα κουνέλια 5 και 6 οι αριστεροί οφθαλμοί ακτινοβολήθηκαν στη 12
η
 ώρα για 2 min 

χωρίς έγχυση verteporfin. Κατόπιν, έγινε έγχυση  verteporfin 1 ml/Kg εφάπαξ από τη 

φλέβα του αυτιού του κουνελιού. Η ακτινοβόληση στον δεξιό οφθαλμό και των δύο 

κουνελιών ξεκίνησε 1 min μετά την έγχυση του φωτοευαισθητοποιητή και 

πραγματοποιήθηκε στη 12
η
 ώρα για διάρκεια 1.5 min. 

 

Στα κουνέλια 7 και 8 οι αριστεροί οφθαλμοί ακτινοβολήθηκαν στη 12
η
 ώρα για 2 min 

χωρίς έγχυση verteporfin. Εν συνεχεία, έγινε έγχυση  verteporfin 1 ml/Kg εφάπαξ από 

τη φλέβα του αυτιού του κουνελιού. Η ακτινοβόληση στον δεξιό οφθαλμό και των 

δύο κουνελιών ξεκίνησε 1 min μετά την έγχυση του φωτοευαισθητοποιητή και 

πραγματοποιήθηκε στη 12
η
 ώρα για διάρκεια 45sec. 

 

Στα κουνέλια 9 και 10 οι αριστεροί οφθαλμοί ακτινοβολήθηκαν στη 12
η
 ώρα για 2 

min χωρίς έγχυση verteporfin. Στη συνέχεια έγινε έγχυση verteporfin 1 ml/Kg εφάπαξ 

από τη φλέβα του αυτιού του κουνελιού.  Η ακτινοβόληση στον δεξιό οφθαλμό και 

των δύο κουνελιών ξεκίνησε 1 min μετά την έγχυση του φωτοευαισθητοποιητή και 

πραγματοποιήθηκε στη 12
η
 ώρα για διάρκεια 45sec. 

 

Σε όλα τα πειραματόζωα, μετά τη CBPDT χορηγήθηκε τοπική αγωγή με οφθαλμική 

αλοιφή τομπραμυκίνης (Tobradex, Alcon). 
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Τα πειραματόζωα 3 έως και 10 θυσιάστηκαν 24 h μετά τη CBPDT, έγινε εξόρυξη των 

οφθαλμών τους και στη συνέχεια στάλθηκαν για ιστολογική εξέταση. Πριν την 

εξόρυξη τοποθετήθηκε ράμμα οδηγός στη 12
η
 ώρα στο κέντρο του τόξου 

ακτινοβόλησης. Μετά την εξόρυξη οι οφθαλμοί τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 

γλουταραλδεϋδης 2.5% σε 0.1 M cacodylate buffer (ph 7.3) στο ψυγείο (4 
o
C) για 

τουλάχιστον 48 h. Στη συνέχεια οι οφθαλμοί τεμαχίστηκαν στον ισημερινό και 

αφαιρέθηκε προσεκτικά ο φακός και το υαλοειδές. Κατόπιν, το ακτινωτό σώμα 

αποκολλήθηκε προσεκτικά από τον σκληρό και τεμαχίστηκε. Έπειτα τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν σε διάλυμα osmium tetroxide, αφυδατώθηκαν και στερεοποιήθηκαν 

σε epoxy resin. Ακολούθησε τεμαχισμός των δειγμάτων σε μικρότερα τεμάχια 

πάχους 1-2μm, βαφή τριχρωματική και παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο.  

 

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης τα πειραματόζωα βρίσκονταν  στο ζωοκομείο 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 

 

Αποτελέσματα οπτικής παρατήρησης και βιομικροσκόπηση 

 

Η οπτική παρατήρηση και η βιομικροσκόπηση των οφθαλμών όλων των 

πειραματόζωων μετά από κάθε συνεδρία CBPDT δεν έδειξε σημαντικές επιπλοκές. 

Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε ήπιο οίδημα των βλεφάρων καθώς και υπεραιμία του 

επιπεφυκότα 24 h μετά τη CBPDT. 

 

 

Εικόνα 22: Οίδημα βλεφάρων και υπεραιμία επιπεφυκότα 
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 Η βιομικροσκόπηση των προσθίων μορίων και του βυθού των οφθαλμών με έμμεσο 

οφθαλμοσκόπιο στα κουνέλια 1 και 2  δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα. 

 Στο κουνέλι 4 παρατηρήθηκε ενδοϋαλοειδική αιμορραγία και αιμορραγία προσθίου 

θαλάμου στο δεξιό οφθαλμό καθώς και υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία. 

 

 

Εικόνα 23: Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία και αιμορραγία προσθίου θαλάμου στο δεξιό 

οφθαλμό καθώς και υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία (κουνέλι 4) 

 Στα κουνέλια 5 και 6 παρατηρήθηκαν αιμορραγικά στοιχεία στον πρόσθιο θάλαμο, 

στον επιπεφυκότα και στον αμφιβληστροειδή του δεξιού οφθαλμού, παρουσίασαν 

ενδοϋαλοειδική αιμορραγία και ορώδη αποκόλληση. 

 

 

Εικόνα 24: Ενδοϋαλοειδική αιμορραγία και ορώδης αποκόλληση(κουνέλι 5 και 6) 

 

 Στο κουνέλι 7 παρατηρήθηκε αποκόλληση αμφιβληστροειδή του δεξιού οφθαλμού. 
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Εικόνα 25: Βλάβη ακτινωτού σώματος μετά από ακτινοβόληση χωρίς χορήγηση 

Visudyne 

 

 

 

Εικόνα 26: Βλάβη ακτινωτού σώματος μετά από ακτινοβόληση με χορήγηση 

Visudyne 

 

 

Εικόνα 27: Αποκόλληση αμφιβληστροειδή 

 

 Στο κουνέλι 8 είχαμε μερική αποκόλληση αμφιβληστροειδή δεξιού οφθαλμού. 

Η βιομικροσκόπηση των προσθίων μορίων και του βυθού των οφθαλμών με έμμεσο 

οφθαλμοσκόπιο στα κουνέλια 9 και 10  δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα. 
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Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης 

 

Η ιστολογική εξέταση στα κουνέλια 1 και 2 έδειξε οίδημα ακτινωτού σώματος σε 

όλους τους οφθαλμούς που ακτινοβολήθηκαν με τη συσκευή των LED.  

 

 

 

Εικόνα 28: Φυσιολογικό ακτινωτό σώμα 

 

Στα κουνέλια 3 και 4 τα αποτελέσματα ήταν πιο έντονα. Συγκεκριμένα, είχαμε έντονο 

οίδημα του ακτινωτού σώματος τόσο στους πειραματικούς όσο και στους οφθαλμούς 

ελέγχου, θρόμβωση των αγγείων και εκτεταμένη εξαγγείωση των ερυθροκυττάρων 

στους πειραματικούς οφθαλμούς, γεγονός που σημαίνει ότι παρατηρήθηκε 

καταστροφή των αγγείων και θερμική βλάβη. Η ιστολογική δεν έδειξε σημαντικά 

ευρήματα του ακτινωτού σώματος στους οφθαλμούς ελέγχου . 

 

Εικόνα 29: Οίδημα του ακτινωτού σώματος και θρόμβωση των αγγείων 
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Εικόνα 30: Έντονο οίδημα του ακτινωτού σώματος, θρόμβωση των αγγείων και 

εκτεταμένη εξαγγείωση των ερυθροκυττάρων 

 

Στο κουνέλι 5 στον οφθαλμό ελέγχου είχαμε οίδημα του ακτινωτού σώματος και 

θρόμβωση των αγγείων. Ενώ στον πειραματικό οφθαλμό είχαμε πλήρη καταστροφή 

των ιστών και μόλις διαφαίνονταν λίγα αγγεία μεταξύ του αιματηρού περιεχομένου. 

Ακόμη και η περιοχή του πειραματικού οφθαλμού που βρισκόταν ακριβώς απέναντι 

από την περιοχή ακτινοβόλησης, παρουσίασε ανάλογη εικόνα με την 

ακτινοβοληθείσα περιοχή. 

 

Εικόνα 31: Οίδημα ακτινωτού σώματος και θρόμβωση των αγγείων (κουνέλι 5) 
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Εικόνα 32: Πλήρης καταστροφή των ιστών 

 

Στο κουνέλι 6 ο οφθαλμός ελέγχου ήταν απολύτως φυσιολογικός. Ο πειραματικός 

οφθαλμός εμφάνισε έντονο οίδημα του ακτινωτού σώματος, θρόμβωση των αγγείων 

και εξαγγείωση ερυθροκυττάρων. 

 

Η ιστολογική εξέταση στο κουνέλι 7 για τον οφθαλμό ελέγχου ήταν φυσιολογική, 

ενώ στον πειραματικό οφθαλμό είχαμε οίδημα ακτινωτού σώματος και εξαγγείωση 

των ερυθροκυττάρων. 

Στο κουνέλι 8 ο οφθαλμός ελέγχου ήταν φυσιολογικός. Ο πειραματικός οφθαλμός 

παρουσίασε έντονο οίδημα ακτινωτού σώματος και θρόμβωση των αγγείων. 

Στο κουνέλι 9 ο οφθαλμός ελέγχου παρουσίασε ήπιο οίδημα του ακτινωτού σώματος. 

Στον πειραματικό οφθαλμό είχαμε καταστροφή των αγγείων, εξαγγείωση των 

ερυθροκυττάρων και οίδημα ακτινωτού σώματος. Τα ίδια χαρακτηριστικά 

παρουσιάστηκαν και στην απέναντι περιοχή από αυτή που ακτινοβολήθηκε μετά από 

τη χορήγηση του Visudyne. 

 

 

Εικόνα 33: Οφθαλμός ελέγχου-ήπιο οίδημα ακτινωτού σώματος(κουνέλι 9) 
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Εικόνα 34: Έντονο οίδημα ακτινωτού σώματος και εξαγγείωση των 

ερυθροκυτάρρων(κουνέλι 9) 

 

 

Εικόνα 35: Οίδημα ακτινωτού σώματος και εξαγγείωση στην απέναντι περιοχή από 

αυτή που ακτινοβολήθηκε(κουνέλι 9) 

 

Η ιστολογική εξέταση στο κουνέλι 10 έδειξε μικρό οίδημα και μικρή εξαγγείωση 

στον οφθαλμό ελέγχου, γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε μεγάλη ποσότητα 

φωτός είτε σε μηχανικό τραυματισμό κατά τη διαδικασία παρασκευής των 

ιστολογικών δειγμάτων, χωρίς όμως να  παρατηρηθεί θρόμβωση των αγγείων. Όσον 

αφορά στον πειραματικό οφθαλμό, είχαμε έντονο οίδημα ακτινωτού σώματος και 

εξαγγείωση. Τα ίδια φαινόμενα παρουσιάστηκαν και στην απέναντι περιοχή από αυτή 

που ακτινοβολήθηκε μετά από τη χορήγηση του Visudyne. 

 

Εικόνα 36: Μικρό οίδημα και μικρή εξαγγείωση στον οφθαλμό ελέγχου(κουνέλι 10) 
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Εικόνα 37: Οίδημα και θρόμβωση των αγγείων στον πειραματικό οφθαλμό και στην 

απέναντι περιοχή από αυτή της ακτινοβόλησης του ίδιου οφθαλμού(κουνέλι 10) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σε προηγούμενη μελέτη από τους  Τσιλιμπάρη και συνεργάτες το 2009, 

χρησιμοποιήθηκε ένα διοδικό laser για διακληρική φωτοδυναμική θεραπεία του 

ακτινωτού σε κουνέλια. Ο φωτοευαισθητοποιητής ήταν ο ίδιος που χρησιμοποιήσαμε 

και στην παρούσα μελέτη, δηλαδή το verteporfin το οποίο χορηγήθηκε ενδοφλεβίως 

εφάπαξ, από την φλέβα στο αυτί του κουνελιού, σε δοσολογία από 0,375mg/Kg έως 

2mg/Kg. Για την ενεργοποίησή του χρησιμοποιήθηκε το διοδικό laser "Visulas" (Carl 

Zeizz Meditec), που είναι το ίδιο που χρησιμοποιείται και για τη φωτοδυναμική 

θεραπεία για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς υγρούς τύπου, και εκπέμπει σε μήκος 

κύματος 689nm. Για την ακτινοβόληση χρησιμοποιήθηκε οπτική ίνα 100μm πυρήνα 

(Endoprobe 810nm, Iridex Corporation), η οποία έχει μεταλλικό άκρο και πλαστική 

λαβή. Το άκρο της οπτικής ίνας ακουμπούσε πάνω στον επιπεφυκότα-σκληρό με 

ελαφρά πίεση, 0,5mm πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο με φορά προς το 

ακτινωτό σώμα. 

  

Εικόνα 38: Διοδικό laser "Visulas" (Carl Zeiss Meditec) και οπτική ίνα 100μm 

πυρήνα (Endoprobe 810nm, Iridex Corporation) 

 

Σε επόμενη μελέτη από την ίδια ομάδα, ως φωτοευαισθητοποιητής χρησιμοποιήθηκε 

ξανά το verteporfin σε εφάπαξ ενδοφλέβια έγχυση, καθώς και το διοδικό laser 

(Visulas, Carl Zeiss Meditec). Άλλαξε, όμως, η οπτική ίνα για τη διασκληρική 

ακτινοβόληση του ακτινωτού σώματος των κουνελιών, η οποία είχε πυρήνα "fused 

silica" διαμέτρου 600μm και μεταλλικό άκρο (Avantes, The Netherlands). Η αλλαγή 

της οπτικής ίνας έγινε στα πλαίσια της προσπάθειας αύξησης της επιφάνειας 

ακτινοβόλησης. 
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Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τις προηγούμενες μελέτες 

και των άλλων ερευνητών έδειξαν ότι η CBPDT είναι μέθοδος ασφαλής και 

βραχυπρόθεσμα αποτελεσματική, όταν εφαρμόζεται σε πειραματόζωα, 

χρησιμοποιήθηκε από τους Τσιλιμπάρη και συνεργάτες στον άνθρωπο. Αρχικά, 

συντάχθηκε ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιστημονική 

Επιτροπή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ). Επειδή 

η CBPDT είναι μέθοδος πειραματική και δεν υπήρχαν βιβλιογραφικά δεδομένα 

εφαρμογής της, για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να εφαρμοστεί μόνο σε νομικά 

τυφλούς οφθαλμούς (οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/20) πάσχοντες από ανθεκτικό 

γλαύκωμα. Όπως στα πειραματόζωα, έτσι και στον άνθρωπο επιβεβαιώθηκε η 

ασφάλεια της μεθόδου, αφού οι μεθεπεμβατικές επιπλοκές ήταν σε κάθε περίπτωση 

αναμενόμενες και ήπιες, ενώ δεν υπήρξαν σοβαρές επιπλοκές. Όμως, η μελέτη αυτή 

είχε αρκετούς περιορισμούς όπως  ο μικρός αριθμός των ασθενών και το είδος του 

γλαυκώματος που σε κάθε περίπτωση ήταν δύσκολα θεραπεύσιμο. Συνεπώς, στην 

επόμενη κλινική τους μελέτη έγινε προσπάθεια επίλυσης των παραπάνω 

προβλημάτων, αφενός με εφάπαξ (bolus) έγχυση του verteporfin και αφετέρου με 

χρησιμοποίηση νέας οπτικής ίνας με 3 ξεχωριστά άκρα, το καθένα πυρήνα 200μm 

(Avantes, The Netherlands), η οποία επέτρεπε την ταυτόχρονη ακτινοβόληση τριών 

περιοχών του ακτινωτού σώματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα νέο 

διοδικό laser που αποδίδει μεγαλύτερη ισχύ (μέγιστο 1500mW), το "Dio-Endo" 

(Frankfurt Laser Company, Germany).   

 

 
 

Εικόνα 39: Οπτική ίνα με 3 ξεχωριστά άκρα 200μm πυρήνα το καθένα (Avantes, The 

Netherlands). 

 

Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης ως προς μείωση της IOP δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικά, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού ασθενών, χάρη στην αλλαγή του 

τρόπου έγχυσης του verteporfin (εφάπαξ), μειώθηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός και 
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απλουστεύθηκε η διαδικασία. Επίσης, η χρήση της νέας οπτικής ίνας με τα 3 άκρα 

υποτριπλασίασε το χρόνο ακτινοβόλησης, με αποτέλεσμα η μέθοδος να γίνει "φιλική" 

στην καθημερινή κλινική πράξη. Παρόλα αυτά η ανάγκη χρήσης laser και διάταξης 

οπτικών ινών ειδικής κατασκευής αποτελούν σοβαρούς περιοριστικούς παράγοντες 

για την επανάληψη των πειραμάτων και την μελλοντική κλινική χρήσης της μεθόδου. 

 

Στην παρούσα εργασία, η μεθοδολογία της φωτοδυναμικής θεραπείας είναι τελείως 

διαφορετική από προηγούμενες μελέτες. Καταρχήν, ως πηγή φωτός 

χρησιμοποιούνται  LEDs, τα οποία παρουσιάζουν πλήθος πλεονεκτημάτων όπως η 

εκπομπή φωτός συγκεκριμένου χρώματος χωρίς την χρήση φίλτρων που απαιτούν οι 

παραδοσιακοί μέθοδοι φωτισμού, η καλύτερη απόδοση, το χαμηλό αρχικό κόστος, το 

μικρό τους μέγεθος, η γρήγορη απόκρισή τους καθώς και η εκπομπή λίγης 

θερμότητας σε μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Σαφώς και η χρήση αυτής της 

τεχνικής παρουσιάζει λιγότερες δυσκολίες και είναι πιο εύκολη στο χειρισμό από ότι 

με τις οπτικές ίνες. Επιπλέον, πρόκειται για μια πιο ασφαλή και οικονομική μέθοδο. 

 Τα αποτελέσματα που είχαμε μετά από την εφαρμογή της μεθόδου σε 10 κουνέλια 

είναι ενθαρρυντικά και δίνουν το έναυσμα να συνεχιστεί η μελέτη. Φαίνεται ότι  και 

με τη χρήση των LED μπορούμε να επιτύχουμε ιστολογικές αλλοιώσεις και κατ’ 

επέκταση να επιφέρουμε αλλαγή στη μορφολογία του ακτινωτού σώματος με 

απώτερο σκοπό τη μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού. Συγκεκριμένα, η 

ιστολογική εξέταση στα κουνέλια 1 έως και 5 καθώς και στα κουνέλια 7 έως και 10 

έδειξε οίδημα ακτινωτού σώματος στους οφθαλμούς ελέγχου. Στο κουνέλι 5 

παρατηρήθηκε και θρόμβωση των αγγείων. Όσον αφορά στους πειραματικούς 

οφθαλμούς, οι οποίοι ακτινοβολήθηκαν μετά από την έγχυση του 

φωτοευαισθητοποιητή (Visudyne), σε όλους παρατηρήθηκε έντονο οίδημα του 

ακτινωτού σώματος, θρόμβωση των αγγείων και εκτεταμένη εξαγγείωση 

ερυθροκυττάρων. Επομένως, είχαμε καταστροφή των αγγείων και θερμική βλάβη.   

Η παρούσα εργασία έδειξε ότι τα LEDs μπορούν να διαπεράσουν το σκληρό χιτώνα 

και να προκαλέσουν θερμική βλάβη και κατ’επέκταση ιστολογικές και μορφολογικές 

αλλοιώσεις.  

Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε είναι εύκολη στη χρήση, μπορεί να μεταφερθεί και 

έχει χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης.  
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Τα κουνέλια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν albino, γεγονός που σημαίνει ότι η 

ενδοβολβική σκέδαση ήταν μεγάλη και η ακτινοβολία εκτεταμένη σε όλο το βολβό. 

Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη δέσμη και να γίνει μελέτη και σε έγχρωμα 

κουνέλια, ευελπιστώντας ότι θα έχουμε μικρότερη ενδοβολβική σκέδαση και κατ’ 

επέκταση περιορισμό της φωτοδυναμικής επίδρασης στο ακτινωτό σώμα. 

Μελλοντικούς μας στόχους αποτελούν η βελτίωση των παραμέτρων της μεθόδου με 

χρήση πειραματόζωων με χρωστική καθώς και η μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης μετά 

την διασκληρική φωτοδυναμική θεραπεία με LED. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, η φωτοδυναμική θεραπεία του ακτινωτού σώματος με χρήση 

verteprofin αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο κυκλοκαταστολής και 

αντιμετώπισης του γλαυκώματος. Η χρήση LED ως πηγής ακτινοβόλησης θα 

μπορούσε να διευκολύνει την περαιτέρω μελέτη της μεθόδου και την μελλοντική 

εισαγωγής της στην κλινική πράξη. 

 

SUMMARY 

In conclusion, ciliary body photodynamic therapy with verteporfin seems to be a very 

promising cyclosuppresive method and treatment for glaucoma, which is easy to use 

in everyday practice. The use of LEDs as irradiation source may facilitate further 

experimentation with this technique and it could help its future application in every-

day clinical practice. 
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