
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή της τεχνολογίας  

ραδιοσυχνοτήτων για τη ρίκνωση  

του κερατοειδικού χιτώνα 

 

 

 

Διδακτορική Διατριβή 

της 

Τατιάνας Λ. Ναουμίδη, Ιατρού 
 

 

Ηράκλειο 2006 



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 2

 

 

Επιβλέπων  Καθηγητής: Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. 

 

Τριμελής επιτροπή:  

Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης  

Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας  Παν/μίου Κρήτης  

Αριστείδης Τσατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τοξικολογίας Παν/μίου Κρήτης  

 

Επταμελής επιτροπή: 

Ι. Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης  

Μ. Τσιλιμπάρης, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας  Παν/μίου Κρήτης  

Α. Τσατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τοξικολογίας Παν/μίου Κρήτης  

Χ. Σιγανός, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μίου Κρήτης 

Γ. Βελεγράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ Παν/μίου Κρήτης 

Α. Κατσαμούρης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Παν/μίου Κρήτης 

Γ. Χαλκιαδάκης,, Καθηγητής Χειρουργικής Παν/μίου Κρήτης 

 

 

Εκπόνηση διατριβής:  

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής 

Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής  του Οφθαλ-

μού.                                       

 

 

 2



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 3

 

Πρόλογος  

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, 

Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλ-

μού το χρονικό διάστημα 2002-2006. 

Νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον δάσκαλο μου Καθηγητή Οφθαλμολογίας 

Δρ. Ιωάννη Παλλήκαρη, Διευθυντή του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμο-

σχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής και Επιβλέποντα της διατριβής, για την ανάθεση και επίβλεψη της 

παρούσας διατριβής, τις πολλές ευκαιρίες και ευθύνες που μου εμπιστεύτηκε, τις πο-

λύτιμες υποδείξεις του και το αμείωτο ενδιαφέρον του καθ’όλη τη διάρκεια της εργα-

σίας αυτής. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον πρώτο μου δάσκαλο στην υπεύθυνη και σχολα-

στική κλινική έρευνα Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας Δρ. Μιλτιάδη Τσιλιμπά-

ρη, Διευθυντή της Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, μέλος της Τριμελούς Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής. Η ερευνητική του εμπειρία, η επιστημονική του καθοδήγηση 

και η προσωπική του ανάλωση αποτέλεσαν θεμέλιο για την υλοποίηση της παρούσας 

διατριβής. 

Επίσης, θερμά ευχαριστώ τον Δρ. Αριστείδη Τσατσάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Το-

ξικολογίας, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τη συμβολή και τις 

υποδείξεις του για την παρούσα εργασία. Ευχαριστώ τα μέλη της επταμελούς εξετα-

στικής επιτροπής Χ. Σιγανό, Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας, Γ. Βελεγράκη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή ΩΡΛ, Α. Κατσαμούρη, Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Γ. 

Χαλκιαδάκη, Καθηγητή Χειρουργικής, για τις υποδείξεις τους στη διαμόρφωση του 

κειμένου. 

Last but not least αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς μου για 

την επιστημονική και μη βοήθεια, την υπομονή τους και τη στήριξη που μου πρόσφε-

ραν σε όλο το διάστημα των σπουδών μου. 

 

Ναουμίδη Τατιάνα, Δεκέμβριος 2006

 3



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Περίληψη ............................................................................................................... 7 
Abstract .................................................................................................................. 12 
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή .......................................................................................... 16 
Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ............................................................. 23 

2.1.Υπερμετρωπία και υπερμετρωπικός αστιγματισμός  
Προβλήματα και ιδιαιτερότητες............................................................. 23 

                  2.1.1. Υπερμετρωπία, συμπτώματα, επίπτωση .................................... 23 
                  2.1.2. Υπερμετρωπικός αστιγματισμός, συμπτώματα, επίπτωση ........ 25 

2.2. Μέθοδοι διόρθωσης της υπερμετρωπίας  
και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού ............................................... 27 

                  2.2.1. Μη χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης της υπερμετρωπίας  
και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού................................... 27 

                  2.2.2. Χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης  
υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγματισμού................ 29 

                                 2.2.2α. Κερατοφακία (keratophakia). ................................... 30 
                                 2.2.2β. Εξαγωνική κερατοτομή  

(Hexagonal Keratotomy: HK)................................... 30 
                                 2.2.2γ. Αυτόματη πεταλοειδής κερατοπλαστική  

(Automated Lamellar Keratoplasty: ALK). .............. 32 
                                2.2.2δ. Τοξοειδείς κερατοτομές  

(Arcuate keratotomy: AK) ........................................ 35 
                                2.2.2ε. Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή  

(Photorefractive keratectomy: PRK). ........................ 36 
                                2.2.2στ. Ιn situ κερατοσμίλευση με laser  

(Laser-assisted in situ keratomileusis: LASIK) ........ 43 
                               2.2.2ζ. Θερμοκερατοπλαστική  

( Thermokeratoplasty: ΤΚ) ........................................ 50 
2.3. Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων  

(Conductive keratoplasty: CK). Η εξέλιξη της μεθόδου. ....................... 57  
2.4. Ιδιαιτερότητες  στη διόρθωση υπερμετρωπίας  

και υπερμετρωπικού αστιγματισμού  
στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών. ................................................ 65 

Κεφάλαιο 3. Υλικά και μέθοδοι............................................................................. 66 
3.1. Πειραματικές μελέτες. .......................................................................... 66 

                  3.1.1. Περιγραφή των στόχων.............................................................. 67 

 4



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 5

                  3.1.2. Κριτήρια επιλογής ασθενών. ..................................................... 69 
                  3.1.3. Στατιστικά στοιχεία των ασθενών. ............................................ 70 
                  3.1.4. Επιλογή, αναισθησία και θυσία των ζώων. ............................... 70 
                  3.1.5. Χειρουργικές επεμβάσεις και νομογράμματα............................ 71 
                  3.1.6. Χρονολογία και τρόπος λήψης των δειγμάτων.......................... 72 
                  3.1.7. Ιστολογική επεξεργασία των δειγμάτων.................................... 73 

3.2. Κλινικές μελέτες. .................................................................................. 74 
                  3.2.1. Περιγραφή των στόχων.............................................................. 74 
                  3.2.2.  Κριτήρια επιλογής ασθενών. .................................................... 75 
                  3.2.3. Στατιστικά στοιχεία ασθενών. ................................................... 76 
                  3.2.4. Πρωτόκολλο εξετάσεων. ........................................................... 77 
                  3.2.5. Χειρουργικά νομογράμματα. ..................................................... 80 
                  3.2.6. Χειρουργική επέμβαση. ............................................................. 81 
                  3.2.7. Μετεγχειρητική αγωγή. ............................................................. 84 
                  3.2.8. Στατιστική ανάλυση................................................................... 84 
Κεφάλαιο 4. Ανάπτυξη της μεθόδου διόρθωσης αστιγματισμού  

με την τεχνική κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων (ΚΡ) ................ 87 
Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα................................................................................... 98 

5.1. Πειραματικές μελέτες. .......................................................................... 98 
                  5.1.1α. Ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα  

μετά την εφαρμογή της ΚΡ ...................................................... 98 
                  5.1.1β. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα  

κονίκλων μετά την εφαρμογή της ΚΡ  
σε κερατοειδείς με προϋπάρχων κρημνό κερατοειδούς........... 111 

                  5.1.1γ. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων  
μετά την εφαρμογή της ΚΡ με τεχνικές «ώθησης»  
και «σταθερής πίεσης»............................................................. 117 

5.2. Κλινικές μελέτες. .................................................................................. 123 
                  5.2.1α. Διόρθωση της χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας. .............. 123 
                  5.2.1β. Αξιολόγηση του νομογράμματος διόρθωσης  

υπερμετρωπικού αστιγματισμού.............................................. 131 
                  5.2.1γ. Μελέτη αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης  

μετά την εφαρμογή της ΚΡ ...................................................... 139 
Κεφάλαιο 6. Συζήτηση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα............................... 143 

6.1.Αποτελεσματικότητα της μεθόδου ΚΡ ................................................... 143  
6.2.Προβλεψιμότητα της μεθόδου ΚΡ .......................................................... 148  

 5



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 6

6.3. Σταθερότητα της μεθόδου ΚΡ................................................................ 151 
6.4. Ασφάλεια της μεθόδου ΚΡ .................................................................... 156 
6.5. Συμπεράσματα και σημασία της παρούσας διατριβής........................... 164 

Κεφάλαιο 7. Βιβλιογραφία. ................................................................................... 166 
Δημοσιεύσεις της υποψηφίου σχετικές με την παρούσα διατριβή ........................ 181

 6



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 7

                                                           Περίληψη  

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. 
Η χειρουργική διόρθωση της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγ-

ματισμού  πάντα  αποτελούσε  πρόκληση για τους διαθλαστικούς χειρουργούς. Οι 
υπάρχουσες σήμερα χειρουργικές τεχνικές πολλές φορές στερούνται ικανοποιητικής 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα της όρα-
σης του ατόμου. 

Οι τεχνικές της θερμοκερατοπλαστικής είναι ελάχιστα επεμβατικές, δεν απαι-
τούν την αφαίρεση του κερατοειδικού ιστού, δεν παρεμβαίνουν στο κεντρικό τμήμα 
του κερατοειδούς και δεν επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της όρασης του ασθε-
νούς. 

Ο στόχος της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων, μίας από τις μεθόδους της 
θερμοκερατοπλαστικής, είναι η πρόκληση δομικών αλλαγών στο τρισδιάστατο σύ-
μπλεγμα των ινών κολλαγόνου στο στρώμα του κερατοειδούς. Η αλλαγή αυτή επι-
τυγχάνεται μέσω της αύξησης θερμοκρασίας του ιστού. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου η ελεγχόμενη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (350 KHz) μεταφέρεται σε βάθος 
500 μm με την ακίδα του Κερατοπλάστη της συσκευής ViewPoint™ CK  (Refractec, 
Inc., Irvine, CA, USA). Η αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού οφείλεται στην αντί-
σταση των ινών του κολλαγόνου στη ροή της ενέργειας,  προκαλώντας τη μείωση του 
μήκους των ινών κολλαγόνου κατά 30%. Αυτό το γεγονός οδηγεί στη μείωση της κα-
μπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς στο σημείο εφαρμογής της 
αυξημένης θερμοκρασίας, δηλαδή στην περιφέρεια του κερατοειδούς και την επακό-
λουθη αύξηση της καμπυλότητας του κεντρικού του τμήματος. 

Η καινούργια αυτή μέθοδος εφαρμόζεται προς το παρόν για τη διόρθωση της 
χαμηλής υπερμετρωπίας και πρεσβυωπίας σε άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών. Στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η εφαρμογή της 
μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στη διόρθωση του υπερμετρωπικού 
αστιγματισμού κατόπιν ανάπτυξης του πρότυπου νομογράμματος διόρθωσης του 
υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της ρίκνωσης κερατοειδικού 
χιτώνα με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής  ραδιοσυχνοτήτων με στόχο την αποτελε-
σματική και ασφαλή διόρθωση χαμηλής έως μέτριας υπερμετρωπίας και του υπερμε-
τρωπικού αστιγματισμού. 

Η χρήση της μεθόδου σε περιστατικά με υπερμετρωπικό αστιγματισμό, η α-
νάπτυξη του νομογράμματος της διόρθωσης του, η επιβεβαίωση της ασφάλειας της 
τεχνικής μέσω ιστολογικών μελετών σε ανθρώπους και ζώα  καθώς και η τροποποίη-
ση του υπάρχοντος νομογράμματος με σκοπό τη διεύρυνση των εφαρμογών της με-
θόδου στις υψηλότερες υπερμετρωπίες αποτελούν τις καινοτομίες της παρούσας δια-
τριβής.  

Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της μεθόδου κε-
ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων ως προς την αποτελεσματικότητά της σε διορθώ-
σεις υπερμετρωπίας σε άτομα άνω των 45 ετών. Η ασφάλεια της τεχνικής μελετήθηκε 
με ιστολογικές μελέτες του κερατοειδικού χιτώνα ανθρώπων και ζώων. Πραγματο-
ποιήθηκε η τροποποίηση της μεθόδου για περιστατικά υψηλότερης υπερμετρωπίας 
μέσω τροποποίησης της χειρουργικής τεχνικής, και σε περιστατικά με πρωτοπαθή και 
δευτεροπαθή αστιγματισμό.                   
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Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
Οι μέθοδοι της μη χειρουργικής διόρθωσης περιλαμβάνουν τη διόρθωση με 

γυαλιά ή με φακούς επαφής, ενώ στις μεθόδους της χειρουργικής διόρθωσης εντάσ-
σονται οι τεχνικές της διαθλαστικής χειρουργικής.  

Οι περισσότερες χειρουργικές τεχνικές που έχουν προταθεί για τη διόρθωση 
υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγματισμού φάνηκαν αρχικά πολλά υποσχό-
μενες, αλλά με τη πάροδο του χρόνου εγκαταλείφθηκαν λόγω των πολλαπλών επι-
πλοκών που προκαλούσαν. Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών αποτέλεσαν η κερατο-
φακία (keratophakia), εξαγωνική κερατοτομή (hexagonal keratotomy) και η αυτόματη 
πεταλοειδής κερατοπλαστική (automated lamellar keratoplasty). Οι πλέον συχνές αι-
τίες για την εγκατάλειψη μιας μεθόδου ήταν το εκτεταμένο τραύμα του κερατοειδούς,  
η εισαγωγή ανώμαλου αστιγματισμού, η έλλειψη διαθλαστικού αποτελέσματος και η 
υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος, ή συνδυασμός όλων των παραπάνω επι-
πλοκών. Νεότερες τεχνικές διόρθωσης της υπερμετρωπίας και  του υπερμετρωπικού 
αστιγματισμού περιλαμβάνουν τις τοξοειδείς κερατοτομές (arcuate keratotomy), την 
τεχνική της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (photorefractive keratectomy) και την 
τεχνική της in situ κερατοσμίλευσης με laser (Laser-assisted in situ keratomileusis). 
Οι τεχνικές αυτές παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα, αλλά δεν στε-
ρούνται σοβαρών επιπλοκών, ικανών να προκαλέσουν σημαντική έκπτωση της όρα-
σης του ασθενούς, όπως η κερατίτιδα, η ανάπτυξη επιθηλιακών κυττάρων υπό τον 
κρημνό με αποτέλεσμα πρόκληση ανώμαλου αστιγματισμού, εκτασία του κερατοει-
δούς, ξηροφθαλμία. Η  έκκεντρη φωτοαποδόμηση μπορεί να γίνει αιτία εισαγωγής 
αστιγματισμού, υποστροφής του διαθλαστικού σφάλματος, χαμηλής ποιότητας όρα-
σης, πτώσης της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας. Η περιορισμένη επιτυχία ό-
λων των αναφερθέντων μεθόδων οδήγησε στην αναζήτηση λιγότερο επεμβατικών, 
ασφαλών, αλλά και αποτελεσματικών τεχνικών χειρουργικής διόρθωσης της υπερμε-
τρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναζή-
τησης αναπτύχθηκαν αρχικά οι τεχνικές της θερμοκερατοπλαστικής με χρήση laser 
(laser thermokeratoplasty) και στη συνέχεια η τεχνική κερατοπλαστικής ραδιοσυχνο-
τήτων (conductive keratoplasty: CK).  
 
Κεφάλαιο 3. Υλικά και μέθοδοι. 
Πειραματικές μελέτες: 
Α )Μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα με-
τά την εφαρμογή κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 
6 οφθαλμούς 6 ασθενών (5 Α και 1 Θ)  ηλικίας 32- 47 ετών προγραμματισμένων για 
μεταμόσχευση του κερατοειδούς χιτώνα λόγω κερατόκωνου. Έγινε εφαρμογή 3 κηλί-
δων σε οπτική ζώνη 6 χιλιοστών  στο διαυγές τμήμα του κερατοειδή, και στη συνέ-
χεια ακολούθησε έλεγχος του ιστού με φωτονική και ηλεκτρονική μικροσκοπία στα 
διαστήματα των 1, 3 και 7 ημερών όπως και 3 και 6 μηνών μετά την εφαρμογή των 
κηλίδων κερατοπλαστικής. 
 
Β) Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή  κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με κερατοειδικό κρημνό. Κατόπιν δη-
μιουργίας κερατοειδικού κρημνού σε 4 δεξιούς οφθαλμούς 4 κονίκλων, ακολούθησε 
η εφαρμογή 8 κηλίδων κερτοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στην οπτική ζώνη των 7 
χιλιοστών. Η εφαρμογή και η άμεση θυσία των ζώων πραγματοποιήθηκε 1 μήνα μετά 
τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού. Η ασφάλεια της μεθόδου κερατοπλαστικής σε 
οφθαλμούς με κρημνό κερατοειδούς μελετήθηκε με φωτονική και ηλεκτρονική μι-
κροσκοπία. 
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Γ) Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «σταθερής πίεσης». Σε 19 
δεξιούς οφθαλμούς 19 κονίκλων έγινε η εφαρμογή των 8 κηλίδων κερατοπλαστικής 
ραδιοσυχνοτήτων σε οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών. Στα 10 ζώα η εφαρμογή των κη-
λίδων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της «ώθησης» και στα  9 ζώα με την τεχνική 
της «σταθερής πίεσης». Τα ζώα θυσιάστηκαν 6 μήνες μετεγχειρητικά. Η ασφάλεια 
και η σταθερότητα των δύο παραλλαγών  της κερατοπλαστικής συγκρίθηκε με φωτο-
νική και ηλεκτρονική μικροσκοπία. 
 
Κλινικές μελέτες: 
 
Α) Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπίας. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της α-
ποτελεσματικότητας, προβλεψιμότητας, σταθερότητας και ασφάλειας της τεχνικής 
μέχρι τους 30 μήνες μετεγχειρητικά. Χειρουργήθηκαν 38 οφθαλμοί 26 ασθενών ( 13 
Α και 13 Θ) Η μέση τιμή της ηλικίας ήταν 50.3 ± 8.8 SD (45 - 67) χρόνια. Οι χει-
ρουργημένοι οφθαλμοί παρουσίαζαν από  + 1.00 μέχρι και  + 3.25 D υπερμετρωπίας 
και ≤ 0.75 D αστιγματισμού. Εφαρμόστηκαν 8 - 32 κηλίδες κερατοπλαστικής σε ο-
πτικές ζώνες 6 - 8 χιλιοστών.  
 
Β) Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η 
ανάπτυξη του νομογράμματος διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού και η εκτί-
μηση της αποτελεσματικότητας, προβλεψιμότητας, σταθερότητας και ασφάλειας της 
τεχνικής μέχρι τους 24 μήνες μετεγχειρητικά. Χειρουργήθηκαν 47 οφθαλμοί  34 α-
σθενών ( 15 Α και 19 Θ) Η μέση τιμή της ηλικίας ήταν 48.5 ± 9.7 SD (35 - 68) χρό-
νια. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί παρουσίαζαν από  + 1.00 μέχρι και  + 4.50 D υπερ-
μετρωπίας και - 0.50 μέχρι - 3.50 D αστιγματισμού. Εφαρμόστηκαν 4 - 36 κηλίδες σε 
οπτικές ζώνες 6 - 9 χιλιοστών.  
 
Γ) Μελέτη των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από κερατοπλαστική ραδιοσυ-
χνοτήτων. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίε-
σης μέχρι και 11 μήνες μετά από κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων. Χειρουργήθη-
καν 32 οφθαλμοί 18 ασθενών (10 Α και 8 Θ) Η μέση τιμή της ηλικίας στην ομάδα 
ήταν 53.5 ± 9.7 SD (45 έως 66) χρόνια. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί παρουσίαζαν 
υπερμετρωπία από + 1.00 μέχρι και  + 4.50 D. Εφαρμόστηκαν 8  - 32 κηλίδες σε ο-
πτικές ζώνες 6 - 8 χιλιοστών.  
 
 
Κεφάλαιο 4. Ανάπτυξη μεθόδου διόρθωσης αστιγματισμού με την τεχνική κερα-
τοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.                                                                                                
 
Στο κεφαλαίο αυτό περιγράφεται η συγκριτική μελέτη των 4 νομογραμμάτων της 
διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτή-
ματα του κάθε νομογράμματος σε περιστατικά ανώμαλου υπερμετρωπικού αστιγμα-
τισμού. Πραγματοποιήθηκε η επιλογή του πλέον αποτελεσματικού νομογράμματος 
διόρθωσης αστιγματισμού. 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα. 
 
A)  Μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα με-
τά την εφαρμογή  κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 
24 ώρες μετεγχειρητικά το επιθήλιο του κερατοειδούς παρουσίασε ελάχιστες αλλοιώ-
σεις. Η επέκταση των αλλοιώσεων του στρώματος με τη μορφή κυματοειδούς διάτα-
ξης των ελασμάτων του κολλαγόνου αφορούσε  75-80 % του κερατοειδικού πάχους. 
Η περιοχή των αλλοιώσεων είχε κυλινδρικό σχήμα διαμέτρου 120 μm. Η κερατοπλα-
στική δεν προκάλεσε σημαντικό τραύμα των γειτονικών με τις κηλίδες περιοχών του 
κερατοειδούς. Η κατάσταση του ενδοθηλίου υπό την περιοχή της θεραπείας ήταν φυ-
σιολογική. 
 
B) Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή  κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με κερατοειδικό κρημνό.  
Η εφαρμογή των κηλίδων κερατοπλαστικής στις περιοχές του κερατοειδικού κρημνού 
δεν προκάλεσε αλλοιώσεις του κρημνού τύπου ρίκνωσης, οιδήματος ή αποκόλλησης 
από το στρώμα του κερατοειδούς. Η κατάσταση της Δεσκεμετείου μεμβράνης όπως 
και του ενδοθηλίου υπό τη περιοχή της θεραπείας ήταν φυσιολογική. 

Γ) Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «σταθερής πίεσης». Από την 
μελέτη των δυο τεχνικών της κερτοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων προκύπτει, ότι σε 
ιστολογικό επίπεδο οι αλλοιώσεις του στρώματος του κερατοειδούς ήταν εντονότερες 
και είχαν μεγαλύτερο βάθος  με την τεχνική της «σταθερής πίεσης» (βάθος 300 μm 
με την τεχνική της «ώθησης» vs 330 μm με την τεχνική της «σταθερής πίεσης»). Η 
διάμετρος της κηλίδας ήταν μεγαλύτερη με την τεχνική της «ώθησης» (120 μm με 
την τεχνική της «ώθησης» vs 110 μm με την τεχνική της «σταθερής πίεσης»). 

Δ) Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπίας. 
Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου της ομάδας ήταν +1.89 D ± 
0.6 SD ( +1.00 μέχρι +3.25 D), στους 12 μήνες μετεγχειρητικά μετρήθηκε στις -0.06 
D ± 0.8 SD και στους 30 μήνες στις -0.02 D ± 0.7 SD. Στους 30 μήνες το σφαιρικό 
ισοδύναμο είχε εύρος διακύμανσης ± 0.50 D σε 68 % των οφθαλμών, ± 1.00 D σε 92 
% των οφθαλμών και ± 2.00 D σε όλους τους οφθαλμούς. Στους 30 μήνες η οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 20/20 ή καλύτερη σε 52.5 % και 20/40 ή καλύτερη σε 
89 % των οφθαλμών. Σε κανέναν οφθαλμό δεν υπήρχε απώλεια ≥ 2 γραμμών Snellen 
ή  αύξηση αστιγματισμού ≥ 2.00 D.  
 
Ε) Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  
Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ήταν + 2.11 D ± 0.8 SD (- 
0.50 μέχρι + 4.13 D), στους 12 μήνες μετεγχειρητικά μετρήθηκε στις -0.52 D ± 0.73 
SD και στους 24 μήνες στις -0.50 D ± 0.77 SD. Στους 24 μήνες το σφαιρικό ισοδύνα-
μο είχε εύρος διακύμανσης ± 0.50 D σε 61 % των οφθαλμών,  ± 1.00 D σε 83 % και  
± 2.00 D σε όλους τους οφθαλμούς. Στους 30 μήνες η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθω-
ση ήταν  20/20 ή καλύτερη σε 37 % και 20/40 ή καλύτερη σε  93 % των οφθαλμών. 
Σε κανέναν οφθαλμό δεν υπήρχε απώλεια ≥ 2 γραμμών Snellen ή  αύξηση του αστιγ-
ματισμού ≥ 1.50 D.  
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Ζ) Μελέτη των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από κερατοπλαστική ραδιοσυ-
χνοτήτων. 
Μετά την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική (p 
< .001) μείωση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης. Προεγχειρητικά η ενδοφθάλ-
μια πίεση μετρήθηκε στα 14.22 ± 1.64 mm Hg και στους 11 μήνες στα 12.66 ± 2.21 
mm Hg. Δεν βρέθηκε συσχέτιση των αλλαγών στην ενδοφθάλμια πίεση με την ηλικί-
α, φύλο, ή τη διόρθωση. 
 

Κεφάλαιο 6. Συζήτηση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και σημασία της 
παρούσας διατριβής.    

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη πρότυπου νομογράμ-
ματος για τη διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη μέθοδο της κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Κατόπιν αξιολόγησης του νομογράμματος σε διορθώ-
σεις χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας, πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αστιγμα-
τισμού το προτεινόμενο νομόγραμμα αποδείχτηκε να διασφαλίζει την αποτελεσματι-
κή, προβλέψιμη και σταθερή διόρθωση υπερμετρωπίας και  υπερμετρωπικού αστιγ-
ματισμού. Η ασφάλεια της μεθόδου όπως προέκυψε από τις ιστολογικές μελέτες σε 
ανθρώπους και ζώα είναι συγκρίσιμη και συχνά υψηλότερη συγκριτικά με τις τεχνι-
κές excimer laser. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια επάνω από 
κρημνό του κερατοειδούς. Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί για τη διόρθωση υπερμε-
τρωπίας μέχρι και + 4.00 D, με την τροποποίηση της χειρουργικής τεχνικής και τη 
χρήση της τεχνικής «σταθερής πίεσης», όπως προκύπτει από την αντίστοιχη ιστολο-
γική μελέτη.  
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Application of Conductive Keratoplasty for Corneal Shrinkage                                              

Abstract 

Chapter 1. Introduction. 
The surgical correction of hyperopia and hyperopic astigmatism has always 

been a challenge for refractive surgeons. The efficacy, quality of vision and most im-
portantly safety, provided by the existing laser surgical techniques are often not satis-
factory.  

On the other hand, thermokeratoplasty procedures are minimally invasive, do 
not require corneal tissue removal, and operate outside the central clear zone of the 
cornea. 

The goal of conductive keratoplasty, which is a thermokeratoplasty technique, 
is to produce structural changes in the three-dimensional grating of collagen in the 
stroma of the cornea. These changes are achieved through the elevation of the tissue 
temperature. The increased tissue temperature is induced by electric impedance in the 
flow of energy through the collagen fibrils. Controlled-release radiofrequency energy 
(350 KHz) is delivered to the depth of 500 μm with the help of a Keratoplast tip 
ViewPoint™ CK (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA). With the increase of the tissue 
temperature the collagen fibrils shrink by 30% of their original length. The application 
of the energy takes place in the periphery of the cornea where the increase of tempera-
ture causes “corneal shrinkage” and flattening of the corneal surface, the fact that 
leads to a comparative increase of curvature in the central optically active part of the 
cornea.   

This new technology is currently used for the correction of low to moderate 
hyperopia and most recently presbyopia in patients of 45 years and older. In the 
course of the current study conductive keratoplasty was used to primarily treat hyper-
opic astigmatism through the application of an original astigmatic nomogram.  

The current study reports on the results of conductive keratoplasty treatment of 
primary and secondary astigmatism trough the application of the original astigmatic 
nomogram, the safety profile of the new technique obtained trough human and animal 
histological studies, as well as the expansion of the existing nomogram for the spheri-
cal corrections to higher degrees of hyperopia.  

The purpose of the current thesis is to study the shrinkage of the corneal tissue 
with the means of conductive keratoplasty in order to produce safe, predictable and 
effective treatment of low to moderate hyperopia as well as hyperopic astigmatism.  

In order to achieve this goal the technique was applied for the treatment of low 
to moderate hyperopia in individuals over 45 years of age. The safety of the treatment 
was evaluated through the histological studies of CK-treated human and rabbit cor-
neas. The technique was applied for the treatment of higher levels of hyperopia due to 
the modification of the surgical technique as well as for the treatment of primary and 
secondary astigmatism.  

Chapter 2. Review of the literature. 
Hyperopia and hyperopic astigmatism can be corrected non-surgically with 

glasses or contact lenses or surgically with the means of refractive surgery procedures. 
Most of the surgical techniques proposed for the correction of hyperopia and hyper-
opic astigmatism seem to be promising initially, but tend to be abandoned shortly due 
to multiple and serious complications. 
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Examples of such procedures include keratophakia, hexagonal keratotomy and 
automated lamellar keratoplasty. The most common reasons for a surgical technique 
to be abandoned were the extensive trauma of the cornea, high incidence of irregular 
astigmatism, lack of efficacy, regression or the combination of the above. The newer 
surgical techniques for the correction of hyperopia and hyperopic astigmatism include 
arcuate keratotomy, photorefractive keratectomy and laser-assisted in situ keratomil-
eusis. These newest versions are more effective and predictable, but also cause a 
number of serious complications such as infectious keratitis, diffuse lamellar keratitis, 
flap complications, epithelial ingrowth which could lead to irregular astigmatism, 
corneal ectasia, and dry eye. A decentered ablation could lead to irregular astigma-
tism, regression of the refractive effect, low quality of vision, loss of best-corrected 
visual acuity. Lack of safety of the above procedures led to the quest for minimally 
invasive, safer, but effective and predictable techniques for the correction of hyper-
opia and astigmatism. As a response to this need the laser thermokeratoplasty and 
conductive keratoplasty treatments evolved greatly.  
 
Chapter 3. Patients and methods. 
Experimental studies: 
Α)The study of morphologic changes of human corneas induced by conductive kerato-
plasty. The purpose of the study was to determine the morphologic changes in human 
corneas over time following radiofrequency-based conductive keratoplasty (CK) 
treatment. In this observational case series six human corneas of six patients (5 male 
and 1 female) with localized peripheral keratoconus underwent CK treatment fol-
lowed by penetrating keratoplasty. Three spots were applied in the periphery of each 
cornea (6 mm optical zone). Corneal buttons were examined with light and electron 
microscopy at different postoperative intervals up to six months post-CK. 

   

Β) Histological study of rabbit corneas following conductive keratoplasty application 
on the previously created corneal flap.  After a flap creation in 4 right eyes of 4 rab-
bits, 8 CK spots were applied in the optical zone of 7 mm. The application of the spots 
and the sacrifice of the rabbits occurred 1 month after the flap was created. The safety 
of this CK application over a previously created flap was studied with the means of 
light and electron microscopy. 

 
C) Histological study of rabbit corneas with the light touch and standard CK surgical 
techniques. 19 right eyes of 19 rabbits were treated with 8 spots of conductive kerato-
plasty in the 7 mm optical zone. In 10 eyes the surgical technique was performed with 
the standard touch and in 9 eyes with the light touch. The animals were followed for 6 
months and sacrificed. The safety and stability of these two CK surgical techniques 
was studied with the means of light and electron microscopy.   
 
Clinical studies: 
Α) Correction of low to moderate hyperopia. The purpose of the study was to assess 
the safety, efficacy, predictability and stability of conductive keratoplasty for the 
treatment of low to moderate hyperopia with a follow-up of 30 month. In this prospec-
tive, nonrandomized, noncontrolled single-center study 38 eyes of 26 patients (13 fe-
male and 13 male) were treated for hyperopia (up to +3.25 D) with a Refractec View-
Point™ CK system and followed for at least 30 months. All eyes were treated with 
the current conductive keratoplasty (CK) nomogram for the treatment of spherical hy-
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peropia. The treatment consisted of 8 to 32 spots applied to the periphery of the cor-
nea. Mean age was 50.3 ± 8.8 SD years (range 31-71).  
 
Β) Correction of hyperopic astigmatism: The purpose of the study was to evaluate 
safety, efficacy, predictability and stability of conductive keratoplasty for the treat-
ment of primary and secondary hyperopic astigmatism. In this prospective, nonran-
domized, noncontrolled single-center study 47 eyes of 34 patients (15 female and 19 
male) were treated for hyperopic astigmatism (up to + 3.50 D) with a Refractec 
ViewPoint™ CK system and followed for 24 ± 0.6 SD months. The treatment consis-
ted of 4 to 36 spots applied to the periphery of the cornea. Mean age was 48.5 ± 9.7 
SD years, range 25 to 68 years.  

 
C) Changes of intraocular pressure following conductive keratoplasty.  
The purpose of the protocol was to study the changes of intraocular pressure up to 11 
months following a conductive keratoplasty treatment. 32 eyes of 18 patients (10 male 
and 8 female) were treated with conductive keratoplasty. The mean age of the group 
was 53.5 ± 9.7 SD (45 to 66) years. The operated eyes had hyperopia of + 1.00 to + 
4.50 D. The treatment consisted of 8 - 32 spots in the optical zones of 6 - 8 mm.  
 
Chapter 4. Development of the original nomogram for the correction of primary 
and secondary astigmatism with the means do conductive keratoplasty. This 
chapter includes a comparative analysis of 4 nomogram types suggested for the cor-
rection of hyperopic astigmatism. The analysis describes the pros and cons of all the 
types of the astigmatic nomogram. The most effective and predictable nomogram is 
selected to be tested and applied for the correction of hyperopic astigmatism. 
  
Chapter 5. Results. 
A) The study of morphologic changes of human corneas induced by conductive kera-
toplasty. In samples assessed on days one and three post-CK, small areas of detach-
ment between the basal layer of epithelial cells and Bowman’s layer were observed. 
At one week after the CK procedure the epithelium appeared almost normal. Endothe-
lium and Descemet’s membrane had no alterations.  In all samples thermally induced 
misconfiguration of collagen fibers, described as “crumpled” changes of collagen lay-
ers, was observed reaching 75-80% of the stromal depth. The area of alterations had a 
cylindrical shape with a diameter of 120 microns.    
 
B) Histological study of rabbit corneas following conductive keratoplasty application 
on the previously created corneal flap.  The application of CK spots over the previ-
ously created corneal flap did not cause shrinkage, oedema, detachment or misplace-
ment of the flap. He condition of the Descemet’s membrane and endothelium beneath 
the treated area was normal.  

C) Histological study of rabbit corneas with the light touch and standard CK surgical 
techniques We observed more pronounced and deeper changes of collagen within the 
corneal stroma with the standard CK technique. The depth of the alterations with the 
standard technique was 330 μm vs. 300 μm with the light-touch CK technique.  The 
spot diameter was larger with the light-touch technique compared to the standard 
technique (120 μm vs. 110 μm). 
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D) Correction of low to moderate hyperopia. 
Preoperatively, mean manifest refraction spherical equivalent (MRSE) was +1.89 D ± 
0.6 SD (range +1.00 to +3.25 D), at 12 months it was -0.06 D ± 0.8 SD and -0.02 D ± 
0.7 SD at 30 months. At 30 months mean MRSE was within ± 0.50 D in 68 %, within 
± 1.00 D in 92 % and within ± 2.00 D in all eyes. At 30 months uncorrected visual 
acuity was 20/20 or better in 52.5 % and 20/40 or better in 89 % of the eyes. No eye 
lost ≥ 2 Snellen lines nor had an induced cylinder ≥ 2.00 D.  
 
E) Correction of hyperopic astigmatism: 
Preoperatively, mean manifest refraction spherical equivalent (MRSE) was + 2.11 D ± 
0.88 SD (range - 0.50 to + 4.13 D), at 12 months it was - 0.52 D ± 0.73 SD, and - 0.50 
D ± 0.77 SD at 24 months. At 24 months mean MRSE was within ± 0.50 D in 61 %, 
within ± 1.00 D in 83 % and within ± 2.00 D in all eyes. At 24 months uncorrected 
visual acuity was 20/20 or better in 37 % and 20/40 or better in 93 % of the eyes. By 
the end of the follow-up no eye lost ≥ 2 Snellen lines nor had an induced cylinder ≥ 
1.50 D.  
 
F) Changes of intraocular pressure following conductive keratoplasty. 
We observed a statistically significant reduction (p < .001) of the measured intraocu-
lar pressure following conductive keratoplasty. Preoperatively the intraocular pressure 
was measured 14.22 ± 1.64 mm Hg. At 11 months the intraocular pressure was meas-
ured 12.66 ± 2.21 mm Hg. There was no correlation of the observed intraocular pres-
sure changes with the age, gender or attempted correction and keratometry readings of 
the patients. 
  
Chapter 6. Discussion of the results and conclusions.  

In the course of the study an original nomogram for the treatment of hyperopic 
astigmatism with the means of conductive keratoplasty was developed and applied. 
The suggested nomogram provided effective, predictable and stable correction of hy-
peropic astigmatism. The safety of conductive keratoplasty as observed within the his-
tological studies of human and animal corneas was often higher than with the excimer 
laser treatments. The technique can be safely used over a previously created LASIK 
flap. Conductive keratoplasty can be used for the treatments of higher hyperopias with 
the light-touch surgical technique, as proved with a relevant histological study.  
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Κεφάλαιο 1. 

Εισαγωγή 
Η υπερμετρωπία είναι μια από τις πιο συχνές διαθλαστικές ανωμαλίες του ο-

πτικού συστήματος του οφθαλμού. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στατιστικά δεδομέ-

να [1-5], στις ΗΠΑ πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από υπερμετρωπία. 

Στην Αυστραλία, 22,4% του πληθυσμού αναφέρουν ότι έχουν υπερμετρωπία [3]. Πα-

ρόμοια αποτελέσματα έχουν οι αντίστοιχες στατιστικές μελέτες για τον Καναδά [2]. 

Η επέκταση αυτών των στατιστικών στοιχείων στα ελληνικά δεδομένα οδηγεί στην 

εκτίμηση ότι περίπου 2 400 000 Έλληνες πάσχουν από υπερμετρωπία [2, 5]. 

Κατά κανόνα, η υπερμετρωπία συνεπάγεται σημαντική μείωση οπτικής οξύ-

τητας, τόσο για τις μακρινές όσο και για τις κοντινές αποστάσεις. Η δυσπροσαρμογή 

στην υπερμετρωπία εκδηλώνεται ως διαθλαστική αμβλυωπία. Στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις υπερμετρωπίας (84%), η αμβλυωπία έχει ασύμμετρο χαρακτήρα [6]. Όσον 

αφορά τη διόφθαλμη μείωση της οπτικής οξύτητας, τα δημοσιευμένα στατιστικά απο-

τελέσματα παρουσιάζουν σημαντική διαφορά. Σύμφωνα με τον Duke-Elder [6], 

στους ασθενείς με υπερμετρωπία από + 5.00 D έως + 6.00 D, η αμβλυωπία διαγιγνώ-

σκεται στα 44% των περιστατικών, ενώ στις περιπτώσεις υπερμετρωπίας από 

+ 7.00 D έως  + 9.00 D - στα 85% των περιστατικών. Τα στατιστικά στοιχεία του 

K.D.Fern [7] οδηγούν στην εκτίμηση ότι 26% των ασθενών με υπερμετρωπία πάνω 

από + 5.00 D πάσχουν από αμβλυωπία. 

Η δυσλειτουργία της διόφθαλμης όρασης είναι η δεύτερη ένδειξη  της δυ-

σπροσαρμογής στην υπερμετρωπία. Εκδηλώνεται σε διαφορετικό βαθμό, από διατα-

ραχές στη σύγκλιση των δύο οφθαλμών μέχρι τον συγκλίνοντα στραβισμό. Σύμφωνα 

με τον Rosenblum [8] οι 35,5% των υπερμετρώπων παρουσιάζουν διαταραχές της 

διόφθαλμης όρασης. 

Η τρίτη ένδειξη  της δυσπροσαρμογής στην υπερμετρωπία είναι η ασθενωπία, 

ιδιαίτερα σε κοντινή απόσταση, η οποία εκδηλώνεται στo 100% των περιπτώσεων 

[8]. 

Οι μέθοδοι διόρθωσης υπερμετρωπίας κατατάσσονται στις τεχνικές μη χει-

ρουργικής διόρθωσης όπως η διόρθωση με γυαλιά και με φακούς επαφής, και στις 

τεχνικές χειρουργικής διόρθωσης, δηλαδή της διαθλαστικής χειρουργικής. Ωστόσο, 

όλες οι υπάρχουσες τεχνικές και των δύο κατηγοριών παρουσιάζουν σοβαρά μειονε-

κτήματα.    
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Η διόρθωση της υπερμετρωπίας με γυαλιά αφ’ ενός μεν παρέχει την δυνατό-

τητα της ιατρικής και επαγγελματικής αποκατάστασης των ασθενών, αφ’ ετέρου δε 

στερείται της πληρότητας της λύσης του προβλήματος της υπερμετρωπίας, τόσο από 

την κλινική, όσο και από την κοινωνική άποψη.  

          Όπως είναι γνωστό, ο διαθλαστικός έλεγχος της υπερμετρωπίας παρουσιάζει 

ορισμένες δυσκολίες. Η ύπαρξη της διαθλαστικής αμβλυωπίας και η χαμηλή ευαι-

σθησία ενός υπερμέτρωπα στην εφαρμογή των δοκιμαστικών φακών εμποδίζουν την 

επιλογή της βέλτιστης διόρθωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή των γυαλιών ή φακών 

επαφής, οι ασθενείς συχνά αναφέρουν παραμόρφωση των αντικειμένων, παραποίηση 

της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου με την κίνηση του κεφαλιού, ζάλη, ναυτία, κε-

φαλαλγία. Μια σειρά μελετών [8]  αναφέρει ότι από το σύνολο των πρωτοδιορθούμε-

νων μετρίων υπερμετρώπων ( από + 3.00 D μέχρι και + 4.50 D) άνω των 40 ετών μό-

νο οι 20.3% χρησιμοποιούσαν τα γυαλιά τους για όλες τις εργασίες, ενώ οι υπόλοιποι 

έκαναν χρήση γυαλιών αποκλειστικά στις κοντινές αποστάσεις [8].  

Η διόρθωση του αστιγματισμού με γυαλιά παρουσιάζει ακόμα περισσότερα 

προβλήματα. Οι κυλινδρικοί φακοί προκαλούν μεγέθυνση, ή σμίκρυνση της εικόνας, 

που αφορά μόνο τον άξονα του φακού που φέρει τη διαθλαστική δύναμη. Αυτό το 

φαινόμενο οδηγεί στην παραμόρφωση της εικόνας και είναι ανεξάρτητο από τη σω-

στή ή μη διόρθωση του αστιγματισμού [9]. 

Η χρήση των φακών επαφής για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας παρέχει κα-

λύτερες δυνατότητες βελτίωσης της οπτικής οξύτητας συγκριτικά με τα γυαλιά, επει-

δή οι φακοί επαφής διορθώνουν ένα μέρος των οπτικών σφαλμάτων (aberrations) του 

οπτικού συστήματος του οφθαλμού, αυξάνουν την αντίθεση (contrast) του ειδώλου 

και διευρύνουν το οπτικό πεδίο [8]. Οι φακοί επαφής δεν προκαλούν πρισματικό φαι-

νόμενο και δεν αλλάζουν το μέγεθος του ειδώλου [7]. Συνήθως όμως, μεταξύ των δυο 

επιλογών, γυαλιών και φακών επαφής, οι υπερμέτρωπες προτιμούν την πρώτη επιλο-

γή, επειδή τα γυαλιά δημιουργούν μεγαλύτερο είδωλο στον αμφιβληστροειδή; ενώ οι 

ασθενείς με υπερμετρωπικό  αστιγματισμό τη δεύτερη, λόγω της μικρότερης παρα-

μόρφωσης του ειδώλου που παρέχουν οι φακοί επαφής στις αστιγματικές διορθώσεις 

[10].  

Παρ’όλα αυτά, ακόμα και οι πιο σύγχρονοι φακοί επαφής έχουν αρκετά ελατ-

τώματα, όπως η σχετικά μικρότερη άνεση στη χρήση, σημαντικό κόστος, πιθανότητα 

δυσανεξίας, κίνδυνος επιπλοκών. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες δημοσιεύσεις [11-19], 
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η χρήση φακών επαφής συσχετίζεται με τέσσερις κατηγορίες επιπλοκών: μηχανικές 

[11], λοιμώδεις [11-15], υποξικές [16] και τοξικο-αλλεργικές [17-19].  

Η εφαρμογή των διαθλαστικών χειρουργικών τεχνικών [20-144] αποτελεί ε-

ναλλακτική λύση του προβλήματος αντιμετώπισης  υπερμετρωπίας. Ο αυξανόμενος 

αριθμός των διαθλαστικών επεμβάσεων ανά τον κόσμο είναι δείκτης του τεράστιου 

αριθμού των ανθρώπων που αναζητούν να απαλλαχθούν από τα γυαλιά τους.   Σκο-

πός οποιασδήποτε τεχνικής διαθλαστικής χειρουργικής πρέπει να είναι η αποκατά-

σταση της λειτουργικής όρασης χωρίς τη χρήση εξωτερικών οπτικών βοηθημάτων, 

επειδή οι πρόσθετες συσκευές, ακόμα και τέλειας ποιότητας, περιορίζουν την επαγ-

γελματική καταλληλότητα  των ατόμων αυτών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 

αυτά τα άτομα βρίσκονται στην πλέον παραγωγική ηλικία της ζωής τους, γεγονός που 

καθιστά τη σωστή διόρθωση του διαθλαστικού τους σφάλματος  άκρως σημαντική 

υπόθεση. 

Πολλές τεχνικές έχουν προταθεί κατά καιρούς για τη διόρθωση της χαμηλής 

έως μέτριας υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. Οι περισσότε-

ρες φάνηκαν αρχικά πολλά υποσχόμενες, αλλά με τη πάροδο του χρόνου εγκαταλεί-

φθηκαν λόγω των πολλαπλών επιπλοκών που προκαλούσαν. Οι πλέον συχνές αιτίες 

για την εγκατάλειψη μιας μεθόδου ήταν η εισαγωγή ανώμαλου αστιγματισμού, έλ-

λειψη διαθλαστικού αποτελέσματος, υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος, ή 

συνδυασμός όλων των παραπάνω επιπλοκών.  

Καλό παράδειγμα αποτελεί η χρήση της κερατοφακίας για τις υψηλές υπερμε-

τρωπικές διορθώσεις. Η τεχνική ήταν  δύσκολη στην εκτέλεση με μακριά καμπύλη 

εκμάθησης και ποίκιλλα αποτελέσματα [20]. Οι μελέτες από τους Ehrlrich [21], 

McDonald [22], Arffa [23] and Dingeldein [24] έκαναν λόγο για την κακή προβλεψι-

μότητα και την έλλειψη σταθερότητας των αποτελεσμάτων στις τεχνικές κερατοφα-

κίας και επικερατοφακίας [21-25]. 

Η εξαγωνική κερατοτομή (Hexagonal keratotomy: HK) [26-32] έχει αποδεχτεί 

να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στον κερατοειδή [27, 28]. Οι περισσότερες μελέτες, 

οι πιο σημαντικές από τους Werblin [26] και Jensen [27], ανέφεραν εισαγωγή υψηλού 

αστιγματισμού, συχνά ανώμαλου [27-32]. Τα αναφερθέντα προβλήματα απέτρεψαν 

τη χρήση της μεθόδου στην καθημερινή χειρουργική πράξη.  

Η αυτόματη πεταλοειδής κερατοπλαστική (Automated lamellar keratoplasty: 

ALK) [33-43] έγινε αποδεκτή με αρχικό ενθουσιασμό  λόγω της αναφερόμενης ευκο-

λίας στην εκτέλεση και της  γρήγορης επούλωσης [33,34]. Μεταγενέστερες μελέτες 
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όμως έκαναν λόγο για σοβαρές επιπλοκές της τεχνικής στη διόρθωση υπερμετρωπίας: 

υψηλά ποσοστά εισαγόμενου αστιγματισμού [34-37], έλλειψη μακροχρόνιας σταθε-

ρότητας των αποτελεσμάτων, χαμηλή προβλεψιμότητα [36] όπως και υψηλή συχνό-

τητα ιατρογενούς κερατόκωνου [38]. Σοβαρές επιπλοκές έχουν αναφερθεί και σε ο-

φθαλμούς με προηγηθείσες ακτινωτές κερατοτομές (RK) [41]; η εισαγωγή ανώμαλου 

αστιγματισμού με τη συνοδό πτώση της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας [40-43] 

οδήγησαν στην εγκατάλειψη της χειρουργικής εφαρμογής της μεθόδου.   

Τοξοειδείς ή αστιγματικές κερατοτομές (arcuate keratotomy: AK) [44-48] έ-

χουν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού μέσω δη-

μιουργίας τοξοειδών κερατοτομών με διαμαντομάχαιρο στην περιφέρεια του κερατο-

ειδούς [44]. Οι επιπλοκές της μεθόδου περιλαμβάνουν διάτρηση του κερατοειδούς 

[47], ανώμαλο αστιγματισμό [46-48], διάνοιξη των τομών και υποστροφή του δια-

θλαστικού σφάλματος σε νέα άτομα [45]. Η μέθοδος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα 

σε επιλεγμένα περιστατικά υψηλού μετακαταρρακτικού αστιγματισμού σε άτομα η-

λικίας άνω των 45 ετών. 

Η τεχνική της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (photorefractive keratectomy: 

PRK) [49-62] για τη διόρθωση του υπερμετρωπικού σφάλματος προβλέπει την ανά-

πλαση της επιφάνειας του κερατοειδούς με αφαίρεση ιστού στη περιφέρεια και επα-

κόλουθη αύξηση της καμπυλότητας του κεντρικού του τμήματος. Η φωτοδιαθλαστι-

κή κερατεκτομή δεν έγινε ποτέ δημοφιλής στις διορθώσεις υπερμετρωπίας και υπερ-

μετρωπικού αστιγματισμού [47-51, 55]. Τα βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου περι-

λαμβάνουν συχνή υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος [48, 50, 53, 61], 

σχηματισμός νεφελίου του κερατοειδούς [50, 57], έκκεντρη φωτοαποδόμηση [52, 

53], πτώση της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας [49-51], εισαγωγή ανώμαλου 

αστιγματισμού [56-57], φλεγμονές του κερατοειδούς [53, 54]. 

Η πλέον δημοφιλής τεχνική διόρθωσης χαμηλής έως μέτριας υπερμετρωπίας 

και αστιγματισμού παραμένει η τεχνική της in situ κερατοσμίλευσης με laser (Laser-

assisted in situ keratomileusis: LASIK) [63-94]. Η χρήση της μεθόδου έχει ένδειξη σε 

περιστατικά χαμηλής έως μέτριας υπερμετρωπίας με ή χωρίς αστιγματισμό. Η δη-

μιουργία κερατοειδικού κρημνού και η διατήρηση της μεμβράνης του Bowman δια-

φοροποιούν τη μέθοδο από τις υπόλοιπες τεχνικές excimer laser [64-71]. Η μέθοδος 

είναι αποτελεσματική [74-85] και προβλέψιμη [79-86] στη διόρθωση χαμηλής έως 

μέτριας υπερμετρωπίας, αλλά παρουσιάζει σημαντικές επιπλοκές [67-90]. Η δη-

μιουργία του κερατοειδικού κρημνού μπορεί να επιπλακεί με ατελή τομή του κερατο-
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ειδούς [63-66], απώλεια του κρημνού [65], πρόκληση διάχυτης πεταλοειδούς και άλ-

λων μορφών κερατίτιδας [79], ανάπτυξη επιθηλιακών κύτταρων (epithelial ingrowth) 

υπό τον κρημνό [76] με αποτέλεσμα πρόκληση ανώμαλου αστιγματισμού, ξηρο-

φθαλμία [83]. Η  έκκεντρη φωτοαποδόμηση [78-79] μπορεί να γίνει αιτία εισαγωγής 

αστιγματισμού [85], συχνά ανώμαλου, υποστροφής του διαθλαστικού αποτελέσμα-

τος[81, 85-89], χαμηλής ποιότητας της όρασης [89-94], πτώσης της καλύτερης δυνα-

τής οπτικής οξύτητας (BSCVA) [71, 74, 85]. Η εκτεταμένη φωτοαποδόμηση με τη 

μέθοδο LASIK μπορεί να οδηγήσει σε εκτασία του κερατοειδούς, πτώση της οπτικής 

οξύτητας και ανεξέλεγκτη αύξηση τού διαθλαστικού σφάλματος [81-84].  

Η περιορισμένη επιτυχία όλων των αναφερθέντων μεθόδων οδήγησε τους δια-

θλαστικούς χειρουργούς στην αναζήτηση λιγότερο επεμβατικών, ασφαλών, αλλά και 

αποτελεσματικών τεχνικών χειρουργικής διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρω-

πικού αστιγματισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης αναπτύχθηκαν αρχικά οι 

τεχνικές θερμοκερατοπλαστικής με χρήση laser (laser thermokeratoplasty, LTK) [95-

113], και στη συνέχεια η τεχνική κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων (conductive 

keratoplasty, CK) [113-144]. Η καινούργια αυτή μέθοδος εφαρμόζεται προς το παρόν 

για τη διόρθωση χαμηλής υπερμετρωπίας και πρεσβυωπίας σε άτομα ηλικίας άνω των 

45 ετών.  

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της ρίκνωσης κερατοειδικού 

χιτώνα με τη μέθοδο κερατοπλαστικής  ραδιοσυχνοτήτων  για αποτελεσματική και 

ασφαλή διόρθωση υπερμετρωπίας και  υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν οι εξής συγκεκριμένοι στόχοι: 

1. Η αξιολόγηση της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων ως προς την 

αποτελεσματικότητά της σε χειρουργικές διορθώσεις υπερμετρωπίας σε άτο-

μα άνω των 45 ετών. 

2. Η μελέτη της ασφάλειας της μεθόδου μέσω: 

Α) ιστολογικής μελέτης του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων κατόπιν εφαρμο-

γής της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων, 

Β) ιστολογικής μελέτης του κερατοειδικού χιτώνα ανθρώπων κατόπιν εφαρ-

μογής της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων, 
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Γ) μελέτης επιπλοκών της μεθόδου σε ανθρώπους. 

3. Η τροποποίηση της χρήσης της μεθόδου σε:  

Α) περιστατικά υψηλότερης υπερμετρωπίας (μέχρι + 4.00 D) μέσω τροποποί-

ησης της χειρουργικής τεχνικής (light-touch approach), 

B) διόρθωση του πρωτοπαθούς αστιγματισμού, 

Γ) διόρθωση του δευτεροπαθούς αστιγματισμού. 

Η εφαρμογή της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε περιστατικά 

υπερμετρωπικού αστιγματισμού, η εκτίμηση ασφάλειας της τεχνικής μέσω ιστολογι-

κών μελετών σε ανθρώπους και πειραματόζωα και η τροποποίηση του υπάρχοντος 

νομογράμματος με σκοπό τη διεύρυνση των εφαρμογών της μεθόδου σε υψηλότερες 

υπερμετρωπίες αποτελούν τις καινοτομίες της παρούσας διατριβής.  

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Σχολή Επι-

στημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και 

Μικροχειρουργικής Οφθαλμού υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Οφθαλμολογίας κου 

Ιωάννη Παλλήκαρη.  

Η διατριβή αποτελείται από 7 κεφάλαια:  

• Εισαγωγή, με τους σκοπούς και στόχους της εργασίας. 

• Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναφορά στις τεχνικές  χειρουργι-

κής και μη διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγμα-

τισμού, την εξέλιξη και τη σημασία της μεθόδου κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων, όπως και τις ιδιαιτερότητες των διαθλαστικών 

διορθώσεων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών. 

• Υλικά και μέθοδοι με την μεθοδολογία των μελετών αξιολόγησης, 

ασφάλειας και τροποποίησης της τεχνικής κερατοπλαστικής ραδιοσυ-

χνοτήτων. 

• Ανάπτυξη μεθόδου διόρθωσης αστιγματισμού με την τεχνική της κε-

ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων μέσω συγκριτικής ανάλυσης διαφό-
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ρων νομογραμμάτων διόρθωσης αστιγματισμού και την επιλογή του 

πλέον αποτελεσματικού νομογράμματος. 

• Αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης, ασφάλειας και τροποποίη-

σης της τεχνικής κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

• Συζήτηση των αποτελεσμάτων και σημασία της παρούσας διατριβής.  

• Βιβλιογραφικές αναφορές. 

Τα βασικά αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της πα-

ρούσας διδακτορικής διατριβής δημοσιεύτηκαν σε 10 διεθνώς αναγνωρισμένα ο-

φθαλμολογικά περιοδικά και συγγράμματα και παρουσιάστηκαν σε 38 ανακοινώσεις 

σε διεθνή οφθαλμολογικά συνέδρια. 
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Κεφάλαιο 2.  

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 
2.1. Υπερμετρωπία και υπερμετρωπικός αστιγματισμός. Προβλήματα και ιδιαι-

τερότητες.  

2.1.1. Υπερμετρωπία, συμπτώματα, επίπτωση. 

Ως υπερμετρωπία ορίζεται η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία μια πα-

ράλληλη δέσμη ακτίνων εισερχόμενη στον οφθαλμό δεν εστιάζεται στον αμφιβλη-

στροειδή, αλλά τον συναντά πριν ακόμα σχηματίσει εστία [6]. Έτσι, κάθε σημείο ενός 

αντικειμένου απεικονίζεται στον αμφιβληστροειδή σαν κύκλος σύγχυσης και το αντι-

κείμενο φαίνεται θολό [9]. Εφόσον στον υπερμέτρωπα οι παράλληλες ακτίνες δεν ε-

στιάζουν στον αμφιβληστροειδή, πολύ περισσότερο οι αποκλίνουσες, συνάγεται ότι ο 

υπερμέτρωπας δεν βλέπει ούτε τα μακρινά ούτε τα κοντινά αντικείμενα όταν η προ-

σαρμογή βρίσκεται σε ηρεμία [11] (Εικόνα 1). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Θέση του άπω σημείου του υπερμετρωπικού οφθαλμού. 

 

2.1.1α. Αιτιολογία υπερμετρωπίας. 

Η υπερμετρωπία μπορεί να οφείλεται σε μικρό προσθιοπίσθιο άξονα  του ο-

φθαλμού, σε μικρή διαθλαστική δύναμη του οπτικού του συστήματος (κερατοειδής, 

φακός), ή σε συνδυασμό των παραπάνω. Ο μικρός προσθιοπίσθιος άξονας του υπερ-

μετρωπικού οφθαλμού είναι κατά κανόνα ανατομική παραλλαγή. Μικρή διαθλαστική 

δύναμη του οφθαλμού, σαν υπεύθυνη υπερμετρωπίας, μπορεί να οφείλεται σε μικρή 

κυρτότητα του κερατοειδούς, ή σε μείωση της διαθλαστικότητας του φακού, που 

μπορεί να συμβεί σε μεγαλύτερη ηλικία [9,11]. 
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2.1.1β. Επίπτωση της υπερμετρωπίας. 

Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι περίπου 20% του πληθυσμού πάσχουν από υ-

περμετρωπία [2], η οποία είναι η συχνότερη όλων των διαθλαστικών ανωμαλιών [11]. 

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 22.4 % στις ΗΠΑ [1] και στο 40% στη Ρωσία [10]. 

2.1.1γ.  Είδη υπερμετρωπίας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθούν τα είδη της υπερμετρωπίας [11] έτσι ώστε να 

είναι ευκολότερη η ταξινόμηση της συχνής αυτής διαθλαστικής ανωμαλίας. 

Α) Λανθάνουσα υπερμετρωπία: 

Ως λανθάνουσα υπερμετρωπία ορίζεται η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία 

ένα μέρος της υπερμετρωπίας του ατόμου αντισταθμίζεται με τον φυσιολογικό τό-

νο του ακτινωτού μυός. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει συνήθως την +1.00 D. 

Β) Έκδηλη υπερμετρωπία: 

Ως έκδηλη υπερμετρωπία ορίζουμε το ποσό της υπερμετρωπίας που δεν μπορεί να 

αντιρροπηθεί από το φυσιολογικό τόνο του ακτινωτού μυός. Το άθροισμα της 

λανθάνουσας και της έκδηλης υπερμετρωπίας αποτελεί την ολική υπερμετρωπία. 

Γ) Αντιρροπούμενη υπερμετρωπία: 

Ως αντιρροπούμενη υπερμετρωπία ορίζεται το ποσόν της υπερμετρωπίας η οποία 

για να εξουδετερωθεί απαιτεί την αύξηση της διαθλαστικής ισχύος του διοπτρικού 

του συστήματος πέραν από τον φυσιολογικό τόνο του ακτινωτού μυός (πέραν, δη-

λαδή της μίας θετικής διοπτρίας). Πραγματοποιείται λοιπόν η ενεργοποίηση της 

προσαρμογής [7]. 

Δ) Απόλυτη υπερμετρωπία: 

Ως απόλυτη υπερμετρωπία ορίζεται το ποσόν της υπερμετρωπίας που δεν μπορεί 

να αντιρροπηθεί από τον μηχανισμό της προσαρμογής. 

Το εύρος των παραπάνω ειδών της υπερμετρωπίας μεταβάλλεται με τη πάροδο της 

ηλικίας του ατόμου (10). Συνεπώς ο βαθμός της αντιρροπούμενης υπερμετρωπίας εί-

ναι πολύ μεγαλύτερος στα μικρά παιδιά, και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις    +10.00 

D, ενώ είναι σχεδόν μηδενικός μετά την ηλικία των 45 ετών.  

 

2.1.1δ.  Συμπτώματα της υπερμετρωπίας. 

Η λανθάνουσα υπερμετρωπία επίσης γίνεται έκδηλη μετά την ηλικία των 45 

ετών. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται η πρωτοεμφάνιση μικρού βαθμού υπερμετρωπί-

ας στις ηλικίες αυτές. Η  προσπάθεια για ευκρινή όραση με τη συνεχή ενεργοποίηση 
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του μηχανισμού προσαρμογής του υπερμετρωπικού οφθαλμού σύντομα αρχίζει να 

προκαλεί συμπτώματα κoπιωπίας [6-8], πού πολλές φορές αποδίδονται από τον υπερ-

μέτρωπα σε άλλες αιτίες, όπως κούραση ή πιο αόριστα σε stress. Η κοπιωπία η οποία 

συνήθως εκδηλώνεται ως κεφαλαλγία, κνησμός και καύσος των οφθαλμών, υπεραι-

μία των επιπεφυκότων, δακρύρροια και παροδικές θολώσεις της όρασης, συνήθως 

εντονότερα κατά τη παρατεταμένη εργασία σε κοντινές αποστάσεις [6-11]. 

Με την πάροδο της ηλικίας και τη μείωση της ικανότητας προσαρμογής οι υ-

περμέτρωπες με μέτριου βαθμού υπερμετρωπία (από + 3.00 D μέχρι + 4.50 D) παρά 

την ενεργοποίηση της προσαρμογής δεν μπορούν να δουν ευκρινώς ούτε σε κοντινές 

ούτε σε μακρινές αποστάσεις. 

Αυτό το φαινόμενο πολλές φορές χαρακτηρίζεται σαν πρόωρη πρεσβυωπία [10,11].  

 

2.1.2.  Υπερμετρωπικός αστιγματισμός, συμπτώματα, επίπτωση. 

Ως αστιγματισμός ορίζεται η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία η δια-

θλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήματος του οφθαλμού δεν είναι ίδια σε όλους 

τους μεσημβρινούς [145], με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εστίαση όλων των 

ακτίνων σε ένα σημείο. 

 

2.1.2α.  Αιτιολογία αστιγματισμού. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαθλαστική αυτή ανωμαλία οφείλεται στην 

μη ομαλή κατασκευή της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς και πολύ πιο σπάνια 

στο φακό [11].  

Στον αστιγματικό οφθαλμό ο κερατοειδής δεν έχει τη μορφή τέλειας σφαίρας, 

επειδή οι ακτίνες καμπυλότητας και συνεπώς η διαθλαστική ισχύς ποικίλλουν στους 

διάφορους μεσημβρινούς με μια μέγιστη τιμή σε ένα μεσημβρινό και μια ελάχιστη σε 

έναν άλλο. Ως αποτέλεσμα ο αστιγματικός οφθαλμός δημιουργεί δύο κάθετα είδωλα, 

ένα για κάθε μεσημβρινό. Συνεπώς το οπτικό σύστημα του αστιγματικού οφθαλμού 

αντί για ένα άπω σημείο έχει δύο γραμμές [145].  

 

2.1.2β.  Επίπτωση του αστιγματισμού. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου ένας στους έξι κατοίκους, δη-

λαδή 16,54 % του πληθυσμού παρουσιάζει αστιγματισμό [1]. Στην Αυστραλία 4.6 % 

του πληθυσμού  πάσχουν από αστιγματισμό σύμφωνα με τα στοιχεία από το National 
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Ηealth Survey το 2001 [3]. Η εκτίμηση για την Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό πάνω 

από 1.7 εκατομμύρια  πασχόντων από αστιγματισμό [2]. 

 

2.1.2γ.  Κατάταξη αστιγματισμού. 

Τα είδη του αστιγματισμού μπορούν να καταταχθούν σε δύο ομάδες [10,11]. 

Στην πρώτη ομάδα η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τον προσανατολισμό των κυρίων 

μεσημβρινών του κερατοειδούς: 

Α)Ομαλός αστιγματισμός 

Αστιγματισμός κατά τον οποίο οι δύο κύριοι μεσημβρινοί του κερατοειδούς είναι κά-

θετοι μεταξύ τους. 

1) ο αστιγματισμός σύμφωνα με τον κανόνα αποτελεί μορφή ομαλού αστιγματισμού 

κατά την οποία ο μεσημβρινός με την μέγιστη διαθλαστική ισχύ βρίσκεται στις 90°. 

2) ο αστιγματισμός παρά τον κανόνα αποτελεί μορφή ομαλού αστιγματισμού κατά 

την οποία ο μεσημβρινός με την μέγιστη διαθλαστική ισχύ βρίσκεται στις 180°. 

3) ο λοξός αστιγματισμός  χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο μεσημβρινός με την 

μέγιστη διαθλαστική ισχύ βρίσκεται γύρω στις 45° ή 135°. 

Β) Ανώμαλος αστιγματισμός 

Ως ανώμαλος αστιγματισμός ορίζεται το είδος του αστιγματισμού κατά τον οποίον οι 

δύο κύριοι μεσημβρινοί δεν είναι κάθετοι μεταξύ τους. 

Στη δεύτερη ομάδα η κατάταξη του υπερμετρωπικού πλέον αστιγματισμού γίνεται 

σύμφωνα με τον σχηματισμό των εστιακών γραμμών σε σχέση με τον αμφιβληστρο-

ειδή [10,11]. 

1) Απλός υπερμετρωπικός αστιγματισμός προκύπτει όταν ο κατακόρυφος κύριος με-

σημβρινός είναι ο λιγότερο διαθλαστικός και εστιάζει πίσω από τον αμφιβληστροει-

δή, ενώ ο οριζόντιος επί του αμφιβληστροειδούς. 

2) Σύνθετος υπερμετρωπικός αστιγματισμός. Και οι δύο μεσημβρινοί εστιάζουν πίσω 

από τον αμφιβληστροειδή. 

Σε όλα τα είδη του αστιγματισμού η απόσταση μεταξύ των δύο εστιακών 

γραμμών είναι ανάλογη προς τον βαθμό του αστιγματισμού. 
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2.1.2δ.  Συμπτώματα αστιγματισμού. 

Το βασικό σύμπτωμα του αστιγματισμού είναι η μειωμένη οπτική οξύτητα 

λόγω της αστιγματικής παραμόρφωσης του ειδώλου [10]. Το σχετικά ευκρινέστερο 

είδωλο που λαμβάνεται από ένα αστιγματικό οπτικό σύστημα αντιστοιχεί προς τον 

κύκλο ελάχιστης σύγχυσης του κωνοειδούς του Sturm [9,11]. ¨Όπως και σε περιπτώ-

σεις απλής υπερμετρωπίας ο υπερμετρωπικός αστιγματισμός προκαλεί κοπιωπία, η 

οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιπτώσεις σύνθετου υπερμετρωπικού αστιγματι-

σμού, διότι η προσαρμογή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη προκειμένου να εξουδετερώσει 

την υπάρχουσα υπερμετρωπία. 

 

2.2. Μέθοδοι διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

2.2.1. Μη χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού. 

2.2.1α.  Κοινά διορθωτικά γυαλιά. 

Η πλέον συνήθης τακτική διόρθωσης της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπι-

κού αστιγματισμού στην αναφερόμενη ηλικιακή ομάδα αποσκοπεί στη διόρθωση υ-

περμετρωπίας με ή χωρίς συνοδό αστιγματισμό εφόσον υπάρχουν συμπτώματα κο-

πιωπίας. Η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος της υπερμετρωπίας πραγματο-

ποιείται με τοποθέτηση ενός θετικού φακού μπροστά από τον οφθαλμό, ενώ στις πε-

ριπτώσεις αστιγματισμού γίνεται τοποθέτηση θετικού κυλινδρικού φακού ή σφαιρο-

κυλινδρικού [6-11].  

Συχνά τα συμπτώματα του αστιγματισμού αρχίζουν μετά τη διόρθωσή του με 

γυαλιά. Οι κυλινδρικοί φακοί προκαλούν τη μεγέθυνση, ή τη σμίκρυνση της εικόνας, 

που αφορά μόνο τον άξονα του φακού που φέρει τη διαθλαστική δύναμη. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα παραμόρφωση της εικόνας, ανεξάρτητα από τη σωστή ή μη διόρθωση 

του αστιγματισμού [9]. Συχνά στις περιπτώσεις όπου η δύναμη του απαιτούμενου κυ-

λίνδρου είναι μεγάλη, η χορήγηση της πλήρους διόρθωσης μπορεί να αποκαταστήσει 

την οπτική οξύτητα, η παραμόρφωση όμως που θα προκαλέσει η κυλινδρική διόρθω-

ση να είναι σημαντική και τα συμπτώματα πού προκαλούνται από την κατά μεσημ-

βρινούς ανισοεικονία μπορεί να είναι εντονότερα από τα συμπτώματα του αδιόρθω-

του αστιγματισμού.  

 
 

 27



Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων/Ναουμίδη Τ.Λ. 28

2.2.1β. Φακοί επαφής. 

Η διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με φακούς επαφής μπορεί να 

απαλλάξει τον ασθενή από τα προβλήματα που δημιουργεί η διόρθωσή του με γυα-

λιά, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί τη λύση εκλογής για την αντι-

μετώπιση της παραμόρφωσης των αντικειμένων [9].  

Η χρήση των φακών επαφής έχει ένδειξη στις εξής περιπτώσεις υπερμετρωπίας 

και υπερμετρωπικού αστιγματισμού: 

– Περιστατικά ανισομετρωπίας που προκαλεί συμπτώματα εφόσον διορθωθεί με 

κοινά διορθωτικά γυαλιά. 

– Υψηλή (άνω των + 4.50 D) υπερμετρωπία. 

– Αφακία. 

– Μέτριος και υψηλός αστιγματισμός. 

– Ανώμαλος αστιγματισμός. 

 Προφανώς, ακόμα και οι σύγχρονοι φακοί επαφής δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε 

όλους τους οφθαλμούς. Οι απόλυτες αντενδείξεις για τη χρήση τους αποτελούν [11]: 

– παθήσεις των βλεφάρων (πτώση βλεφάρου, εντρόπιο, εκτρόπιο, βλεφαρίτιδα),  

– οξεία και χρόνια επιπεφυκίτιδα,  

– παθήσεις του κερατοειδούς (υποτροπιάζοντα έλκη, φλεγμονές, παθήσεις του 

δακρυϊκού συστήματος, όπως η ξηροφθαλμία),  

– χρόνια δακρυοκυστίτιδα,  

– παθήσεις του οφθαλμού που απαιτούν συχνή ενστάλαξη κολλυρίων, όπως η 

ιριδοκυκλίτιδα και το γλαύκωμα,  

– χαμηλή διανοητική κατάσταση του ατόμου.  

 

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν οι φακοί επαφής, η 

εφαρμογή τους δεν στερείται επιπλοκών:  

– Μικροτραυματισμοί του κερατοειδούς και επιπεφυκότα με τους φακούς επα-

φής ή με τους χειρισμούς κατά την τοποθέτησή τους [11,18]. 

– Αλλεργία στα υγρά καθαρισμού [14]. 

– Μικροβιακή επιπεφυκίτιδα [11]. 

– Κερατίτιδα [12-14]. 

– Υποξία του κερατοειδούς [16]. 

– Νεοαγγείωση του κερατοειδούς [17]. 
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– Επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών [11]. 

– Απόστημα και διάτρηση του κερατοειδούς [12,16]. 

– Έλκη κερατοειδούς [15]. 

– Βλεφαρόπτωση [19]. 

Επίσης, άτομα ορισμένων επαγγελμάτων όπως οικοδόμοι, αγρότες ανθρακωρύ-

χοι κλπ δεν μπορούν να εφαρμόσουν φακούς επαφής λόγω του δυσμενούς περι-

βάλλοντος στο οποίο εργάζονται [18]. 

  

Συνοψίζοντας πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω των αντενδείξεων και παρενερ-

γειών που αναφέρονται παραπάνω, το πρόβλημα της μη χειρουργικής διόρθωσης της 

υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού παραμένει επίκαιρο και κατά 

ένα μεγάλο μέρος του άλυτο. Προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: 

1. Εάν θα πρέπει να δοθούν γυαλιά και, εφόσον θα δοθούν γυαλιά, εάν εί-

ναι αναγκαίο να διορθωθεί όλη η υπερμετρωπία ή ένα μέρος της. 

2. Πάντα υπάρχει το πρόβλημα αποκάλυψης ολόκληρου του ποσού της υ-

περμετρωπίας. Η χρήση της κυκλοπληγίας, επαναλαμβανόμενη σε μερι-

κές περιπτώσεις, είναι αναγκαία. 

3. Το πρόβλημα υπερβολικής μεγέθυνσης ή και σμίκρυνσης του ειδώλου, 

παραμόρφωση σχήματος των αντικειμένων, διαταραχή του προσανατο-

λισμού με γυαλιά. 

4. Ανισοεικονία με τα γυαλιά. 

5. Προβλήματα προϋπάρχουσας αμβλυωπίας. 

6. Δυσκολία προσαρμογής στη διόρθωση με την πάροδο της ηλικίας. 

7. Υψηλό κόστος γυαλιών και φακών επαφής. 

8. Σοβαρές επιπλοκές φακών επαφής. 

 
Το σύνολο των προβλημάτων που προκύπτουν από τις τεχνικές μη χειρουργικής 

διόρθωσης της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού οδήγησε στην 

ανάπτυξη των μεθόδων χειρουργικής διόρθωσης των αναφερόμενων αμετρωπιών. 

 

2.2.2. Χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού. 

Δεκάδες χειρουργικές τεχνικές έχουν δοκιμαστεί για διόρθωση χαμηλής έως 

μέτριας υπερμετρωπίας, χωρίς όμως να βρεθεί οριστική λύση του προβλήματος. Στην 
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παρούσα σύντομη ανασκόπηση αναφέρονται μόνο οι τεχνικές οι οποίες έπαιξαν ση-

μαντικό ρόλο στην μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος, καθώς επίσης και οι τε-

χνικές που συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον και βρίσκονται σε εξέλιξη.  

2.2.2α. Κερατοφακία (keratophakia). 

Στην κερατοφακία [9, 20-25] γινόταν χρήση κερατοειδούς δότου κατόπιν α-

φαίρεσης από αυτόν τμήματος του στρώματος με τη βοήθεια του μικροκερατόμου 

[20, 9]. Το τμήμα αυτό μετατρεπόταν σε θετικό φακό κατόπιν κατεργασίας του σε 

ειδικό τόρνο [9]. Στη συνέχεια γινόταν αφαίρεση του πρόσθιου κερατοειδούς από τον 

κερατοειδή του δέκτου και τοποθέτηση του μοσχεύματος στη δημιουργηθείσα υποδο-

χή. Το τμήμα του πρόσθιου κερατοειδούς το οποίο είχε αφαιρεθεί ραβόταν επάνω 

από το μόσχευμα [20, 21]. Η τεχνική ήταν δύσκολη στην εφαρμογή με μακριά κα-

μπύλη εκμάθησης και ποίκιλλα αποτελέσματα [20]. Στη μελέτη του Buzard [20], 79 

% των χειρουργηθέντων παρουσίασαν πτώση της οπτικής οξύτητας με διόρθωση. Οι 

μελέτες που ακολούθησαν από τους Ehrlrich [21], McDonald [22], Arffa [23] και 

Dingeldein [24] επιβεβαίωσαν την κακή προβλεψιμότητα και την έλλειψη σταθερό-

τητας των αποτελεσμάτων στις τεχνικές κερατοφακίας και επικερατοφακίας [21-25]. 
 

2.2.2β. Εξαγωνική κερατοτομή (Hexagonal Keratotomy: HK)  

Η εξαγωνική κερατοτομή [26-32] προτάθηκε από τον Mendez [31] το 1985. 

Οι αρχικές μελέτες [31] έχουν αποδείξει ότι το μέγιστο διαθλαστικό αποτέλεσμα ήταν 

εφικτό μόνο με τη δημιουργία των τομών στο βάθος του στρώματος κερατοειδούς με 

τη συμμετρική διατομή των ελασμάτων των κολλαγόνων ινιδίων. Η αρχική τεχνική 

προέβλεπε τη δημιουργία έξι βαθέων τομών σε σχήμα του εξαγώνου. Οι τομές αυτές 

επικοινωνούσαν μεταξύ τους και εφαρμόζονταν στην περιφέρεια του κερατοειδούς 

[31, 26]. Το μήκος των τομών όπως και η διάμετρος της οπτικής ζώνης όπου εφαρμό-

ζονταν οι τομές, προσδιορίζονταν με βάση το νομόγραμμα. Η περιφερική οπτική ζώ-

νη είχε διάμετρο από τέσσερα έως 6 χιλιοστά [6].  

Με τη δημιουργία των τομών στη περιφέρεια του κερατοειδούς ήταν εφικτή η 

αύξηση καμπυλότητας του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς και η διόρθωση του 

διαθλαστικού σφάλματος της  υπερμετρωπίας. Η μέθοδος προέβλεπε τη διόρθωση  
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Εικόνα 2.  Διάγραμμα εξαγωνικων κερατοτομών: 

1 - συνεχής τομή 
2 – τομές στις κορυφές του εξαγώνου 
3 – τομές στις πλευρές του εξαγώνου  

 
υπερμετρωπίας μέχρι και + 4.00 D. Η τεχνική και οι παραλλαγές της προτάθηκαν αρ-

χικά σαν αποτελεσματική μέθοδος διόρθωσης υπερμετρωπίας με ελάχιστη υποστρο-

φή του διαθλαστικού σφάλματος [30, 31]. Οι περισσότερες μελέτες, οι πιο σημαντι-

κές από τους Werblin [26] και Jensen [27], έκαναν λόγο για σοβαρές επιπλοκές, όπως 

εισαγωγή υψηλού αστιγματισμού, συχνά ανώμαλου [27 - 32].  

Η μελέτη από τους Jamashita και συνεργάτες [146] αφορούσε τρεις πειραμα-

τικές σειρές με το βάθος των τομών να φτάνει σε 95 % του πάχους του κερατοειδούς 

και η διάμετρος της οπτικής ζώνης να είναι από 4.5 έως 6 χιλιοστά. Στη πρώτη σειρά 

η εξαγωνική τομή ήταν συνεχής, στη δεύτερη μονό στις γωνίες του εξαγώνου και 

στην τρίτη - μόνο στις πλευρές του εξαγώνου (Εικ. 3). Στην πρώτη σειρά το διαθλα-

στικό αποτέλεσμα κυμαινόταν από + 1.50 D μέχρι + 3.00 D με  μέσον όρο + 2.25 D. 

Στη δεύτερη ομάδα το αποτέλεσμα κυμαινόταν από + 0.25 D μέχρι + 1.00 D με μέσον 

όρο + 0.50 D. Στην τρίτη ομάδα δεν παρατηρήθηκε κανένα διαθλαστικό αποτέλεσμα. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέγιστο διαθλαστικό αποτέλεσμα 

παρατηρείται στις περιπτώσεις συνεχών εξαγωνικών τομών. Η ένδειξη της μεθόδου 

είναι η διόρθωση της χαμηλής υπερμετρωπίας [146].  

Την ίδια χρονιά ο Mendez [31] ανακοίνωσε ότι οι τομές με διάμετρο οπτικής 

ζώνης στα πέντε χιλιοστά είχαν διαθλαστικό αποτέλεσμα  + 3.50 D, στα 5.5 χιλιοστά 

- το διαθλαστικό αποτέλεσμα  + 2.50 D και στα έξι χιλιοστά - το διαθλαστικό αποτέ-

λεσμα + 1.50 D [31]. Ο Neumann [32] ανακοίνωσε αποτελέσματα της εννίαμηνης 

παρακολούθησης μίας ομάδας 11 ατόμων με την υπερμετρωπία από + 1.75 D μέχρι 

και + 5.50 D με το μέσον όρο στις + 3.21 D. Στο τέλος της παρακολούθησης το δια-
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θλαστικό αποτέλεσμα της ομάδας ήταν στις + 2.22 D. Από τους 15 οφθαλμούς που 

χειρουργήθηκαν μόνο οι 6 δεν παρουσίαζαν αστιγματισμό, σε 2 περιπτώσεις ο αστιγ-

ματισμός που προκλήθηκε αντιμετωπίστηκε χειρουργικά [32]. Οι συγγραφείς ανέφε-

ραν χαμηλή ασφάλεια και κακή προβλεψιμότητα της τεχνικής [32]. Ο Grady [29] 

σχολίασε την πολυπλοκότητα της τεχνικής της εξαγωνικής κερατοτομής σε σχέση με 

την τεχνική της ακτινωτής κερατοτομής. Ο ερευνητής για άλλη μια φορά έκανε λόγω 

για χαμηλή προβλεψιμότητα της μεθόδου και διακύμανση των διαθλαστικών αποτε-

λεσμάτων από + 2.75 D έως +3.75 D. Το μέγεθος του εισαγόμενου αστιγματισμού 

έφτανε στις τέσσερις διοπτρίες [29]. Αναφέρθηκε και η επιπλοκή του μετεγχειρητικού 

οιδήματος του κερατοειδικού στρώματος [29]. Η εμφάνιση των σοβαρών επιπλοκών 

οδήγησε στην τροποποίηση της αρχικής τεχνικής. Η αλλαγές περιλάμβαναν την αλ-

ληλοεπικάλυψη των τομών όπως και συνδυασμό των εξαγωνικών κερατοτομών με 

κερατοτομές άλλου τύπου [28, 29]. Οι αναφερθείσες επιπλοκές απέτρεψαν όμως τη 

χρήση της μεθόδου στη καθημερινή χειρουργική πράξη.  

 

2.2.2γ. Αυτόματη πεταλοειδής κερατοπλαστική (Automated Lamellar Kerato-

plasty: ALK). 

Στη δεκαετία του 80’ με την εξέλιξη του αυτόματου κερατόμου ο Ruiz πα-

ρουσίασε την αυτόματη πεταλοειδή κερατοπλαστική ALK [33 - 43] γνωστή και ως 

βαθιά πεταλοειδής κερατεκτομή. Η τεχνική της πεταλοειδούς κερατεκτομής βασίζετο 

στις αρχές της πεταλοειδούς χειρουργικής, που έχουν περιγραφεί στις εργασίες του 

Barraquer [147, 148] για τη διόρθωση της μυωπίας. Η τεχνική προέβλεπε διατομή του 

κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς μέσω δημιουργίας βαθιάς πεταλοειδούς τομής 

στον κερατοειδή, δηλαδή «ελεγχόμενης» εκτασίας. Ο χειρουργός έκανε χρήση του 

μικροκερατόμου για να παρασκευάσει πεταλοειδή δίσκο από το 75 % του κερατοει-

δικού πάχους. Στη συνέχεια ο δίσκος, είτε αποσυνδεδεμένος, είτε συνδεδεμένος με το 

στρώμα με ένα λεπτό μίσχο, τοποθετείτο πίσω στο στρώμα του κερατοειδούς χωρίς 

να συγκρατείται σε αυτό με ράμματα [34].  
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Εικόνα 3. Βασικά βήματα της τεχνικής ALK. 

Το λεπτυσμένο οπίσθιο υπόλοιπο του στρώματος του κερατοειδούς μετατοπί-

ζετο προς τα εμπρός υπό την επίδραση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Οι χειρουργικές αυ-

τές πράξεις είχαν ως αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της καμπυλότητας του κερατο-

ειδούς και την μυωπική εκτροπή [34, 35]. Οι μεγαλύτερες διορθώσεις ήταν δυνατόν 

να επιτευχθούν μέσω αύξησης του βάθους της εκτομής και της μείωσης της διαμέ-

τρου του δίσκου, δηλαδή της οπτικής ζώνης [37 - 39]. Οι πρώτες κλινικές μελέτες 

ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, όπως ευκολία στη 

χρήση, σταθερότητα των αποτελεσμάτων, γρήγορη επούλωση και υψηλή αποτελε-

σματικότητα της μεθόδου [35 – 37]. Οι Kezirian και Gremillion [34] χρησιμοποίησαν 

τον μικροκερατόμο Chiron για τη δημιουργία του κρημνού σύμφωνα με το νομό-

γραμμα του Ruiz. Από τους 45 οφθαλμούς με υπερμετρωπία από +1.00 D μέχρι + 

5.00 D προεγχειρητικά, 79 % ήταν μέσα στα όρια εμμετρωπίας από - 1.00 D μέχρι 

+0.87 D στους έξι μήνες της παρακολούθησης. Γενικώς, παρουσιάστηκε μεγάλη τάση 

υποδιόρθωσης της υπερμετρωπίας, ιδιαίτερα στα υψηλότερα υπερμετρωπικά σφάλ-

ματα σε όλη την ομάδα [34]. Σε μια άλλη αναδρομική μελέτη από τον Manche [33], 

24 οφθαλμοί χειρουργήθηκαν για υπερμετρωπία από +2.00 D μέχρι + 6.00 D με τον 

ίδιο μικροκερατόμο και το ίδιο νομόγραμμα. Από τους 17 οφθαλμούς που εξετάστη-

καν στους έξι μήνες μετεγχειρητικά, οι 41 % βρίσκονταν στα πλαίσια της μιας διο-

πτρίας υπερμετρωπίας. Από τους 15 οφθαλμούς που χειρουργήθηκαν με στόχο την 

εμμετρωπία, οι 87 % παρουσίασαν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στα 20/40 ή κα-

λύτερη και οι 53 % έβλεπαν 20/20 χωρίς διόρθωση [33]. Οι συγγραφείς πίστευαν ότι 

το χαμηλό ποσοστό των ασθενών που βρέθηκαν στα όρια της εμμετρωπίας στο τέλος 

της παρακολούθησης είχε να κάνει με το λανθασμένο νομόγραμμα, η χρήση του ο-
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ποίου οδηγούσε στη συνεχή υποδιόρθωση [33]. Και στις δύο προηγούμενες μελέτες 

οι επιπλοκές είχαν σχέση με τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού και περιε-

λάμβαναν εισβολή του επιθηλίου κάτω από τον κρημνό και ατελή τομή του κρημνού 

[33, 34]. Το 1998, οι Lyle και Jin [35] δημοσίευσαν την πρώτη προοπτική μελέτη για 

την μακροχρόνια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της υπερμετρωπικής πεταλοει-

δούς κερατοπλαστικής. Με χρήση του ίδιου μικροκερατόμου και του ίδιου νομο-

γράμματος, 69 οφθαλμοί χειρουργήθηκαν είτε για πρωτοπαθή υπερμετρωπία είτε για 

δευτεροπαθή υπερμετρωπία μεταγενέστερη των ακτινωτών κερατοτομών ή της μυω-

πικής πεταλοειδούς κερατοπλαστικής. Το προεγχειρητικό σφαιρικό ισοδύναμο της 

ομάδας της πρωτοπαθούς υπερμετρωπίας ήταν + 3.20 D. Στους 12 μήνες παρακολού-

θησης οι 76 % των οφθαλμών ήταν στα όρια μίας διοπτρίας εμμετρωπίας. Δεν έχει 

παρατηρηθεί ο μετεγχειρητικός αστιγματισμός, οι 84 % των οφθαλμών έβλεπαν 

20/40 ή καλύτερα. Στην ομάδα της δευτεροπαθούς υπερμετρωπίας τα αποτελέσματα 

δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά. Στους 12 μήνες παρακολούθησης μόνο το 46 % των ο-

φθαλμών ήταν στα όρια της μίας διοπτρίας από την εμμετρωπία. Παρατηρήθηκαν 

πολλά περιστατικά υψηλού εισαγόμενου αστιγματισμού και αστάθειας του διαθλα-

στικού αποτελέσματος. Ιατρογενής κερατόκωνος περιγράφτηκε σε 11 οφθαλμούς μέ-

χρι και τους 25 μήνες μετεγχειρητικά; σε 10 από αυτούς τους οφθαλμούς χρειάστηκε 

να γίνει η διαμπερής κερατοπλαστική για τη θεραπεία του κερατόκωνου. Οι συγγρα-

φείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική της πεταλοειδούς κερατεκτομής δεν 

πρέπει να εφαρμόζεται καθόλου σε περιστατικά δευτεροπαθούς αστιγματισμού.  

Αργότερα και από άλλους ερευνητές [38-41, 43] έγινε λόγος για τις σοβαρές 

επιπλοκές που προέκυπταν με τη χρήση της τεχνικής για τη διόρθωση υπερμετρωπί-

ας: υψηλά ποσοστά εισαγόμενου αστιγματισμού [33-35, 40, 41], έλλειψη μακροχρό-

νιας σταθερότητας των αποτελεσμάτων, χαμηλή προβλεψιμότητα των αποτελεσμά-

των [33] όπως και υψηλή συχνότητα ιατρογενούς κερατόκωνου [35, 40, 43]. Ο Ansari 

[36] ανακοίνωσε διάτρηση του κερατοειδούς με τη χρήση της ALK και ο Fredman 

[37] ανέφερε στην εργασία του σημαντική πτώση της οπτικής οξύτητας των χειρουρ-

γηθέντων ατόμων. Σοβαρές επιπλοκές έχουν αναφερθεί και σε οφθαλμούς με προη-

γηθείσες ακτινωτές κερατοτομές (RK) [41,43]. Η εισαγωγή  ανώμαλου αστιγματι-

σμού με συνοδό πτώση της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας [39-43] οδήγησαν 

τελικά στην εγκατάλειψη της χειρουργικής εφαρμογής της μεθόδου.  
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2.2.2δ. Τοξοειδείς κερατοτομές (Arcuate keratotomy: AK) 

Οι τοξοειδείς ή αστιγματικές κερατοτομές [44-48] έχουν χρησιμοποιηθεί για 

τη διόρθωση αστιγματισμού σε περιστατικά υπερμετρωπικού και μικτού αστιγματι-

σμού άνω των +3.00 D. Δεδομένου ότι ο αστιγματισμός οφείλεται σε διαφορετική 

κυρτότητα των διαφόρων μεσημβρινών του κερατοειδούς,  η  χειρουργική  του  διόρ-

θωση απαιτεί την εκλεκτική μεταβολή της κυρτότητας κάποιων μεσημβρινών [9]. Συ-

γκεκριμένα απαιτείται η επιπέδωση του κυρτότερου μεσημβρινού. Για το σκοπό αυτό 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χαλαρωτικές τοξοειδείς αστιγματικές τομές [44]. Οι 

χαλαρωτικές αστιγματικές τομές μπορούν να είναι ευθείες, ή τοξοειδείς και εκτελού-

νται με ειδικό μικρομετρικό διαμαντομάχαιρο σε βάθος μεγαλύτερο από 80 % κάθετα 

στον κυρτότερο μεσημβρινό του κερατοειδούς [9]. Ο μεσημβρινός αυτός είναι πα-

ράλληλος με τον άξονα του θετικού διορθωτικού κυλίνδρου και έχει τη μεγαλύτερη 

διαθλαστική δύναμη. Η χαλαρωτική τομή επιπεδώνει το μεσημβρινό κατά μήκος του 

οποίου εκτελείται και κυρτώνει τον κάθετο προς αυτόν. Αυτή η δράση των αστιγμα-

τικών τομών προκαλεί συστολή του κωνοειδούς του Sturm και μείωση, ή και τη πλή-

ρη διόρθωση του αστιγματισμού [46].  

Εικόνα 4. Φωτογραφία κερατοειδούς χιτώνα του ανθρώπινου οφθαλμού (σχισμο-
ειδής λυχνία) με τοξοειδείς κερατοτομές. 

Η χρήση της τεχνικής έχει ένδειξη σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αστιγματι-

σμό σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών [45]. Οι αστιγματικές τομές μπορούν να 

διορθώσουν και μικτό αστιγματισμό. Οι τοξοειδείς τομές μπορούν να συνδυαστούν 
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με τις ακτινωτές κερατοτομές (radial keratotomy, RK) ή με τη φωτοδιαθλαστική κε-

ρατεκτομή (photorefractive keratectomy, PRK) για τη διόρθωση του μυωπικού α-

στιγματισμού ή για την ενίσχυση του διαθλαστικού αποτελέσματος των τομών 

[47,48]. Η αυξημένη σε αυτήν την περίπτωση δράση των αστιγματικών τομών οφεί-

λεται στην φωτοαφαίρεση της στιβάδας του Bowman που κάνει τον κερατοειδή πε-

ρισσότερο ευένδοτο. Οι επιπλοκές της μεθόδου περιλαμβάνουν διάτρηση του κερατο-

ειδούς [47], ανώμαλο αστιγματισμό [46-48], διάνοιξη των τομών και υποστροφή του 

διαθλαστικού σφάλματος σε νέα άτομα [45]. Η μέθοδος εφαρμόζεται μέχρι και σήμε-

ρα κυρίως σε επιλεγμένα περιστατικά υψηλού μετακαταρρακτικού αστιγματισμού σε 

άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών [45].  
 

2.2.2ε. Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (Photorefractive keratectomy : PRK). 

Η τεχνική της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (photorefractive keratec-

tomy:PRK) [49-62,81,154] με χρήση μάσκας για τη διόρθωση του διαθλαστικού 

σφάλματος της υπερμετρωπίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον Ruiz, αν και τα 

αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ [154]. Για τη διόρθωση του διαθλαστικού 

σφάλματος της υπερμετρωπίας με τη μέθοδο της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής 

στη πρώτη φάση απομακρύνεται είτε μηχανικά [49-61] είτε χημικά [62] το επιθήλιο 

του κερατοειδούς και στη συνέχεια με το excimer laser φωτοαφαιρείται η στιβάδα 

του Bowman και προκαθορισμένο από την απαιτούμενη διόρθωση μέρος του στρώ-

ματος του κερατοειδούς [49-51]. Κατά τη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος της 

υπερμετρωπίας γίνεται φωτοαποδόμηση της περιφέρειας του κερατοειδούς, στην ο-

πτική ζώνη διαμέτρου 6 - 8 χιλιοστών. Η φωτοαποδόμηση έχει ως αποτέλεσμα την 

επιπέδωση της περιφέρειας του κερατοειδούς και συνεπώς τη μείωση της διαθλαστι-

κής της δύναμης, που οδηγεί στην αύξηση καμπυλότητας του κεντρικού τμήματος 

του κερατοειδούς και τη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος της υπερμετρωπίας 

[51-58]. Σε αντίθεση με τις μυωπικές διορθώσεις που απαιτούν τη μείωση καμπυλό-

τητας του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς, στις υπερμετρωπικές διορθώσεις 

απαιτείται η μόνιμη αύξηση του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς η οποία απαι-

τεί τη φωτοαποδόμηση μεγαλύτερης διαμέτρου συγκριτικά με τις μυωπικές διορθώ-

σεις [49,50].  

 

 



  

Μεταβατική 
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Μεταβατική 
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0.9 mm 

Περιοχή φωτοαποδόμησης 9 mm 

  

Εικόνα 5. Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή. Προφίλ και ζώνες φωτοαποδόμησης. 

 

Αυτή η ιδιαιτερότητα των υπερμετρωπικών διορθώσεων οδηγεί στις τεχνικές 

δυσκολίες στο επίπεδο των excimer lasers. Για να γίνουν εφικτές οι υπερμετρωπικές 

διορθώσεις πρέπει να γίνεται χρήση των excimer lasers της ευρείας δέσμης [52]. Τα 

τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν με τη χρήση των lasers ευρείας δέσμης σχετί-

ζονται με τη δυσκολία διατήρησης ομογενούς κατανομής της ενέργειας στη διατομή 

της δέσμης. Ως εναλλακτική λύση στην αύξηση της διαμέτρου της δέσμης μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σαρωτικά ή οπτικά συστήματα με σκοπό τη μεταφορά της δέ-

σμης του laser προς την περιφέρεια του κερατοειδούς έτσι ώστε να γίνεται εφικτή η 

φωτοαποδόμηση μεγαλύτερης διαμέτρου. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με 

την εφαρμογή διαφόρων οπτικών μέσων. Η πρόσθεση όμως οποιουδήποτε οπτικού 

στοιχείου συνεπάγεται της ενεργητικής απώλειας. Εξαιτίας αυτών των περιορισμών 

τα παλαιότερα μοντέλα των excimer lasers παρείχαν τη διάμετρο της φωτοαποδόμη-

σης, δηλαδή τη διάμετρο της οπτικής ζώνης, περιορισμένη στα έξι χιλιοστά [154]. Ως 

αποτέλεσμα τα lasers αυτού του τύπου αδυνατούσαν να επιτύχουν την αύξηση της 

καμπυλότητας του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς στη ζώνη με τη διάμετρο 

αρκετή για μια αποτελεσματική διόρθωση του υπερμετρωπικού διαθλαστικού σφάλ-

ματος [58,59].   

Τα επόμενα μοντέλα των excimer lasers έδωσαν τη λύση στο πρόβλημα της 

ανεπαρκούς διαμέτρου της οπτικής ζώνης με διαφορετικούς τρόπους. Το Summit 

Apex Plus laser (Alcon Summit Autonomous, Fort Worth, Texas, USA) χρησιμοποιεί 

το σύστημα των κωνικών φακών για την απόδοση του μεγαλύτερου μέρους της ενέρ-

γειας στη ζώνη ανάμεσα στα 6.5 και 9.5 χιλιοστά [54]. Ο κωνικός φακός χρησιμεύει 

για τη βελτιστοποίηση πορείας της δέσμης laser. Το συγκεκριμένο laser παρέχει το 

σύστημα μεταφοράς δέσμης με τη χρήση του διαβρώσιμου δίσκου, ο οποίος παρέχει 
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τη δυνατότητα απορρόφησης της ενέργειας του laser για την απόδοση ομαλής μετα-

βατικής ζώνης [54]. Τα excimer laser τύπου Chiron Technolas PlanoScan (Bausch 

and Lomb, Claremont, CA, USA) παράγει παλμούς διαμέτρου δύο χιλιοστών με τη 

σχετικά μεγάλη συχνότητα των 25 Hz με τη κυκλική κατανομή στην επιφάνεια του 

κερατοειδούς στη ζώνη διαμέτρου των έξι έως εννέα χιλιοστών [154]. Το σύστημα 

VISX Star S2 laser (VISX, Santa Clara, CA, USA) κάνει χρήση του παρόμοιου συ-

στήματος απόδοσης της ενέργειας σε μία ζώνη διαμέτρου από τα πέντε έως τα εννέα 

χιλιοστά [53].  

        Στις μελέτες που αφορούν τις διορθώσεις του υπερμετρωπικού σφάλματος με τη 

μέθοδο της PRK, ο Pietila και οι συνεργάτες [50] ανέφεραν την αποτελεσματικότητα 

της PRK όσον αφορά την οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή 

καλύτερα στα 6.3 % και των 20/40 ή καλύτερα στα 67 % στους δώδεκα μήνες μετεγ-

χειρητικά [50]. Vinciguerra et al [52] στη μελέτη της υπερμετρωπικής PRK έκαναν 

λόγο για τη μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση στα 0.37 (20/50-20/63) 

ενώ ο Jackson και οι συνεργάτες του [51] ήταν οι μοναδικοί που ανέφεραν την οπτική 

οξύτητα των 20/25 ή καλύτερα να επιτυγχάνεται στα 80 % των χειρουργηθέντων και 

των 20/40 ή καλύτερα στα 88 % των ασθενών. Η μεταγενέστερη μελέτη από την ίδια 

ομάδα ερευνητών [55] αναφέρει την οπτική οξύτητα των 20/25 ή καλύτερα στα 70 % 

των οφθαλμών στους 12 όπως και στους 18 μήνες μετεγχειρητικά.  

      Η πρόσφατη μελέτη από τους Autrata και συνεργάτες [62] ανακοίνωσε τα αποτε-

λέσματα της διετούς παρακολούθησης των τεχνικών PRK και LASEK για τη διόρθω-

ση της υπερμετρωπίας. Η μελέτη σχολιάζει την οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση να 

είναι στο επίπεδο των 20/40 στα 81 % στην ομάδα της PRK και στα 91 % των χει-

ρουργηθέντων στην ομάδα της LASEK στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης. Τα 

αναφερθέντα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν νωρίς μετεγχειρητικά και ήταν σταθερά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Κανένας οφθαλμός χειρουργημένος με 

την τεχνική PRK δεν έφτασε στην οπτική οξύτητα των 20/20 ή καλύτερα, ενώ οι 6 % 

στην ομάδα της LASEK έφτασε στην οπτική οξύτητα των 20/15 στους 24 μήνες με-

τεγχειρητικά [62].  

Όσον αφορά την προβλεψιμότητα της PRK ο Vinciguerra και οι συνεργάτες 

[52] ανέφεραν ότι 31 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών ήταν στα πλαίσια της 

± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης [58]. Ο Pietila και η ομάδα του [50] παρουσί-

ασαν καλύτερα επίπεδα προβλεψιμότητας της τεχνικής: οι 40 % των ασθενών βρί-
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σκονταν στο επίπεδο της ± 1.00 D της εμμετρωπίας και οι 20 % στα πλαίσια της ± 

0.50 D της απαιτούμενης διόρθωσης, ενώ ο Jackson [51] παρουσίασε παρόμοια επί-

πεδα προβλεψιμότητας: 88 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών βρίσκονταν στα πλαί-

σια της ± 1.00 D της εμμετρωπίας και 80 % στη ± 0.50 D της εμμετρωπίας στους 12 

μήνες μετεγχειρητικά. Μια άλλη PRK μελέτη από τους Jackson και συνεργάτες [53] 

έκανε λόγο για ακόμη υψηλότερα επίπεδα προβλεψιμότητας: 80 % των οφθαλμών 

βρίσκονταν στη ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 98 % ήταν στα πλαίσια της ± 1.00 D 

της εμμετρωπίας στους 24 μήνες μετεγχειρητικά [53].  

     Η μελέτη της LASEK στη διόρθωση της υπερμετρωπίας από τον Autrata 

[62] ανακοίνωσε ότι οι 78 % των οφθαλμών ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της απαι-

τούμενης διόρθωσης στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά.  

Όσον αφορά την σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος, οι Pietila και 

οι συνεργάτες [50] κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι οι περισσό-

τεροι ασθενείς παρουσίαζαν σταθερά αποτελέσματα μέχρι τον τρίτο μήνα μετεγχει-

ρητικά, η υποστροφή του αποτελέσματος ήταν επίμονο εύρημα στις PRK διορθώσεις 

της υπερμετρωπίας [50]. Ο Jackson στην άλλη του μελέτη [55] με τους 18 μήνες πα-

ρακολούθησης ανέφερε ότι η μέτρια υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος 

ήταν συχνό φαινόμενο με την PRK, αναφέροντας την μέση τιμή της υποστροφής του 

αποτελέσματος στα επίπεδα της + 0.31 D [55].  

Όσον αφορά την ασφάλεια της μεθόδου PRK, o Pietila [50] αναφέρει ότι 6.6 

% των ασθενών του έχασαν ≥ 2 γραμμές από της καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα 

ενώ ο Vinciguerra [52] ανέφερε ακόμα υψηλότερο ποσοστό των 7 % των χειρουργη-

θέντων οφθαλμών να έχουν σημαντική έκπτωση στην οπτική τους οξύτητα.  

Σχετικά με τη διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού, η ομάδα του El-

Agha [81] ανέφερε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου PRK να παρέχει την οπτική 

οξύτητα χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 57.9 % των χειρουρ-

γηθέντων οφθαλμών στους εννέα μήνες μετεγχειρητικά. Το αποτέλεσμα αυτό αφο-

ρούσε την ομάδα με τη μέση προεγχειρητική τιμή του υπερμετρωπικού αστιγματι-

σμού στις +1.31 D. Ο Nagy [59,60] και οι συνεργάτες στις δύο τους μελέτες της υ-

περμετρωπικής PRK κάνουν λόγο για την μετεγχειρητική τιμή της οπτικής οξύτητας 

χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στα 46 % στην πρώτη τους μελέ-

τη [59], και στα 77.2 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στις ομάδες χαμηλού υπερ-

μετρωπικού αστιγματισμού [60].  
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Όσον αφορά την προβλεψιμότητα των διορθώσεων του υπερμετρωπικού α-

στιγματισμού, ο Vinciguerra και η ομάδα του [52] έκαναν λόγο για 31 % των οφθαλ-

μών να βρίσκονται στα πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης με τη μέση 

σφαιρική διόρθωση να μειώνεται κατά τις 2.08 D και τη μέση αστιγματική διόρθωση 

να μειώνεται κατά τις 1.40 D στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά [52]. Η ομάδα του 

Nagy [59] ανέφερε ότι στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης η μέση προεγχειρητι-

κή τιμή του σφαιρώματος στις + 4.57 D με τη μέση τιμή του κυλίνδρου στις + 1.57 D 

μειώθηκε στις + 1.13 D όσον αφορά τη σφαιρική διόρθωση και στις + 0.38 D όσον 

αφορά την αστιγματική διόρθωση. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι 52 % των χειρουργη-

θέντων οφθαλμών είχαν τη διόρθωση τους στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας 

και 82 % στα πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης [59]. Η μεταγενέ-

στερη μελέτη [60] PRK διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού από τους ί-

διους ερευνητές έκανε λόγο για 68.1% των χειρουργηθέντων οφθαλμών να βρίσκο-

νται στις ± 1.00 D της εμμετρωπίας [60].  

Όσον αφορά την ασφάλεια των διορθώσεων του υπερμετρωπικού αστιγματι-

σμού, ο Nagy [59,60] αναφέρει αρκετά υψηλό ποσοστό απώλειας των ≥ 2 γραμμών 

της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας – στο 9.1 %, ενώ ο Vinciguerra και η ομάδα 

του [52] δημοσίευσαν ότι 7 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών παρουσίασαν απώ-

λεια των ≥ 2 γραμμών της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας στο τέλος της περιό-

δου παρακολούθησης [52].  

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η προ-

βλεψιμότητα της PRK στις χαμηλές υπερμετρωπίες βρίσκεται σε αρκετά χαμηλό επί-

πεδο κατά τους συγγραφείς όπως Pietila [50], και Vinciguerra [52], ενώ οι άλλοι ό-

πως ο Nagy [59,60] και ο Jackson [51] ανέφεραν μέχρι και 98 % των οφθαλμών να 

βρίσκονται στην ± 1.00 D της εμμετρωπίας. Όλοι οι συγγραφείς όμως συμφωνούν ότι 

οι PRK διορθώσεις πρέπει να περιορίζονται στις χαμηλές υπερμετρωπίες και χαμηλό 

υπερμετρωπικό αστιγματισμό, επειδή η προβλεψιμότητα της μεθόδου στα υψηλότερα 

θετικά διαθλαστικά σφάλματα είναι πολύ περιορισμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

συγγραφείς ομόφωνα συνιστούν τις LASIK διορθώσεις των αντιστοίχων διαθλαστι-

κών σφαλμάτων [49-62, 81].  

Εκτός από τον περιορισμό της μεθόδου στις χαμηλές υπερμετρωπίες και χα-

μηλό αστιγματισμό, τα μειονεκτήματα της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής περι-

λαμβάνουν και τον μετεγχειρητικό πόνο [49-54], την μετεγχειρητική ανάγκη χρήσης 
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των τοπικών κορτικοστεροειδών [49, 54, 56] για το διάστημα του ενός έως δύο μη-

νών με σκοπό την πρόληψη σχηματισμού του νεφελίου του κερατοειδούς όπως και 

της υποστροφής του διαθλαστικού σφάλματος της υπερμετρωπίας. Είναι σημαντικό 

να αναφερθεί στα μειονεκτήματα και η αργή αποκατάσταση της όρασης όπως και κα-

θυστερημένη σταθεροποίηση του διαθλαστικού αποτελέσματος μετά τις PRK διορ-

θώσεις [9, 59, 61].  

Ο μεγάλος χρόνος επούλωσης πού απαιτείται στις PRK διορθώσεις μπορεί να 

είναι η αιτία της αυξημένης επίπτωσης μικροβιακής κερατίτιδας και συχνής δυσανε-

ξίας των ασθενών στους θεραπευτικούς φακούς επαφής που παρατηρείται πολύ συ-

χνότερα στις υπερμετρωπικές διορθώσεις από τις αντίστοιχες μυωπικές [58, 59].  

Η υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος που παρατηρείται στις PRK 

διορθώσεις της υπερμετρωπίας έχει ως αιτία την υπερπλασία του επιθηλίου στην πε-

ριφέρεια του κερατοειδούς, [54, 57]. Το επιθήλιο αναγεννάται και έρχεται σε επαφή 

απευθείας με το στρώμα του κερατοειδούς χωρίς να παρεμβάλλεται η μεμβράνη του 

Bowman η οποία έχει ήδη φωτοαφαιρεθεί. Το υπερπλαστικό αυτό επιθήλιο έχει τη 

τάση να γεμίζει την αύλακα της περιφερικής φωτοαποδόμησης η οποία δημιουργείται 

στις PRK διορθώσεις της υπερμετρωπίας [52, 53].  

Μερικοί ερευνητές [81, 154] πιστεύουν ότι οι υπερμετρωπικές διορθώσεις με 

τη μέθοδο PRK είναι τεχνικά δυσκολότερες συγκριτικά με τις μυωπικές διορθώσεις. 

Οι μεγάλες οπτικές ζώνες μέχρι και των εννέα χιλιοστών απαιτούν την μεγαλύτερη 

αφαίρεση του επιθηλιακού ιστού, που έχει ως αποτέλεσμα τον παρατεταμένο χει-

ρουργικό χρόνο με την επακόλουθη αποξήρανση του στρώματος του κερατοειδούς 

και την ανομοιογενή φωτοαποδόμηση [58-61]. Ο χρόνος απαιτούμενος για την υπερ-

μετρωπική φωτοαποδόμηση μπορεί να είναι τριπλάσιος συγκριτικά με το χρόνο απαι-

τούμενο για την αντίστοιχη μυωπική φωτοαποδόμηση [154]. Αυτό το γεγονός μπορεί 

να οδηγήσει στην έκκεντρη φωτοαποδόμηση.  

Οι επιπλοκές της υπερμετρωπικής PRK περιλαμβάνουν τη μικροβιακή κερα-

τίτιδα [49-53], καθυστερημένη επούλωση [54, 55], έκκεντρη φωτοαποδόμηση η ο-

ποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας της όρασης, πτώση της καλύτερης 

δυνατής οπτικής οξύτητας και τον ανώμαλο αστιγματισμό [51-60]. Η κεντρικότητα 

μιας υπερμετρωπικής φωτοαποδόμησης είναι πολύ πιο κρίσιμη από τις αντίστοιχες 

μυωπικές διορθώσεις είτε με τη μέθοδο PRK, είτε με τη LASIK. Η πρόκληση του νε-

φελίου του κερατοειδούς (haze) παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
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των PRK διορθώσεων [53, 57, 59]. Αν και με τα laser καινούργιας τεχνολογίας η επί-

πτωση του νεφελίου του κερατοειδούς έχει μειωθεί σημαντικά, μερικοί συγγραφείς 

κάνουν λόγο για τη παρουσία του νεφελίου στη μέση περιφέρεια του κερατοειδούς 

συνήθως χωρίς την επέκταση στον κεντρικό κερατοειδή με σεβασμό στον οπτικό ά-

ξονα [59, 60]. Η σοβαρή αυτή επιπλοκή έχει μειωθεί και με τη προληπτική διεγχειρη-

τική χρήση της μιτομυκίνης [154].  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σοβαρές επιπλοκές οι οποίες απειλούν την 

όραση πηγάζουν είτε από την έκκεντρη φωτοαποδόμηση, είτε από τον ανώμαλο α-

στιγματισμό που προκαλείται από την επιθετική διαδικασία της επούλωσης του με-

σοπεριφερικού κερατοειδούς [59, 60, 81].  

Είναι θετικό το γεγονός ότι η πρώτη αιτία των σοβαρών επιπλοκών έχει μειω-

θεί σημαντικά με τη χρήση των lasers ευρείας δέσμης, ενώ οι επιπτώσεις της δεύτε-

ρης μειώνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου επούλωσης [154].  

 
2.2.2στ. Ιn situ κερατοσμίλευση με laser (Laser-assisted in situ keratomileusis : 

LASIK).  

Η τεχνική της in situ κερατοσμίλευσης με laser [63-94, 155] πρωτοεφαρμό-

στηκε και εξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Βαρδινογίαννειο Εργα-

στήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού από τον Καθηγητή 

κο Ιωάννη Παλλήκαρη και την ομάδα του [73, 155].  

Σήμερα η LASIK είναι η πλέον δημοφιλής μέθοδος επιλογής στη χειρουργική 

διόρθωση της χαμηλής έως και μέτριας υπερμετρωπίας όπως και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικά με την PRK συμπεριλαμ-

βάνουν τη μεγαλύτερη διαθλαστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις υψηλότε-

ρες διορθώσεις, λιγότερες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις και γρηγορότερη αποκατάστα-

ση της όρασης [63-67]. Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας της μεθόδου όπως και προτιμή-

σεις των ασθενών οδήγησαν τους περισσότερους χειρουργούς στην προτίμηση της 

μεθόδου LASIK ακόμα και στις διορθώσεις της χαμηλής υπερμετρωπίας και του χα-

μηλού υπερμετρωπικού αστιγματισμού [81,67,92].  

Η τεχνική της in situ κερατοσμίλευσης με laser [63-94] συνδυάζει τις εφαρ-

μοσμένες γνώσεις και τα πλεονεκτήματα της κερατοσμίλευσης με τη ακρίβεια της 

φωτοδιαθλαστικής δράσης του excimer laser. Στην αρχή της επέμβασης πραγματο-

ποιείται η σήμανση της επιφάνειας του κερατοειδούς  (Εικόνα 6.1), με σκοπό τη  δι-



ευκόλυνση της επακόλουθης επανατοποθέτησης του κερατοειδικού κρημνού στη θέ-

ση του μετά το πέρας της επέμβασης [63]. Κατόπιν τοποθέτησης του δακτυλιδιού α-

ναρρόφησης στην επιφάνεια του κερατοειδούς και με τη βοήθεια του μικροκερατό-

μου  ( είτε μηχανικού, είτε laser μικροκερατόμου ), δημιουργείται πρόσθιος κερατοει- 

 

Εικόνα 6. Βασικά βήματα της τεχνικής 

LASIK (λεπτομέρειες στο κείμε-

νο) 

 

 

δικός κρημνός  (Εικόνα 6.2) πάχους από 110 μέχρι και των160 μικρών, ο οποίος πά-

ντα εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος μέσω ενός μικρού μίσχου με τον υπόλοιπο 

κερατοειδή [63, 64]. Κατόπιν δημιουργίας του ο κερατοειδικός κρημνός ανασηκώνε-

ται και τοποθετείται στο πλάι. Η διάμετρος του κρημνού στην υπερμετρωπική LASIK 

πρέπει να είναι από 9 μέχρι 9.5 χιλιοστά έτσι ώστε να γίνεται εφικτή η φωτοαποδό-

μηση μεγάλης διαμέτρου απαραίτητη για τις διορθώσεις του διαθλαστικού σφάλμα-

τος της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού [64]. Τα παλαιότερα 

μοντέλα μικροκερατόμων ήταν ικανά να παράγουν κερατοειδικούς κρημνούς με τη 

μέγιστη διάμετρο να φτάνει στα 8.5 χιλιοστά. Αυτό το μέγεθος του κερατοειδικού 

κρημνού δεν επέτρεπε την επακόλουθη φωτοαποδόμηση να έχει τη διάμετρο αρκετή 
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για την αποτελεσματική μείωση του διαθλαστικού σφάλματος της υπερμετρωπίας 

όπως και τη διατήρηση καλής ποιότητας της όρασης μετεγχειρητικά [73, 74, 90-94]. 

Η κεντρικότητα του κρημνού είναι άκρως σημαντική. Σε περίπτωση δημιουργίας έκ-

κεντρου ή πολύ μικρού κρημνού του κερατοειδούς οι επακόλουθες προσπάθειες επι-

κέντρωσης φωτοαποδόμησης μεγάλης διαμέτρου είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην 

έκκεντρη φωτοαποδόμηση του γειτονικού επιθηλίου ή του μίσχου του κερατοειδικού 

κρημνού [154]. Ακολουθεί η φωτοαποδόμηση της περιφέρειας του στρώματος του 

κερατοειδούς με το excimer laser (Εικόνα 6.3). Μετά το πέρας της φωτοαποδόμησης 

ακολουθεί το ξέπλυμα του στρώματος του κερατοειδούς από τα υπολείμματα της ε-

κτομής του ιστού. Στη συνέχεια ο κερατοειδικός κρημνός επανατοποθετείται στη θέ-

ση του χωρίς να έχει την ανάγκη της συρραφής του επάνω στο στρώμα του κερατοει-

δούς (Εικόνα 6.4) [84]. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής LASIK συγκριτικά με 

την PRK είναι η μειωμένη αντίδραση επούλωσης του χειρουργικού τραύματος λόγω 

διατήρησης της μεμβράνης του Bowman με τη LASIK τεχνική [71]. Αυτό το γεγονός 

έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σταθερότητα των αποτελε-

σμάτων της LASIK σε σχέση με την PRK [71, 76]. Τα άλλα πλεονεκτήματα της με-

θόδου LASIK συγκριτικά με την PRK περιλαμβάνουν τη γρήγορη αποκατάσταση της 

όρασης επειδή με τη μέθοδο LASIK o ασθενείς δεν βιώνει την επιθηλιακή φάση της 

επούλωσης η οποία καθυστερεί την επάνοδο της χρήσιμης όρασης μετά από την επι-

φανειακή εφαρμογή του excimer laser στη PRK [71, 74], περιορισμένη εφαρμογή των 

τοπικών στεροειδών κολλυρίων (10-12 ημέρες) [79], απουσία του νεφελίου του κερα-

τοειδούς [65] όπως και γρήγορη σταθεροποίηση του διαθλαστικού αποτελέσματος 

μετά τη εφαρμογή της μεθόδου LASIK [64, 66].  

Από τις μελέτες αποτελεσματικότητας της μεθόδου LASIK για τις διορθώσεις 

υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγματισμού [63-89] προέκυψε ότι η αποτελε-

σματικότητα της LASIK ήταν τόσο υψηλή ώστε το 1999 έγινε εφικτή και η έγκριση 

της μεθόδου από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής. Αυτή η έ-

γκριση στάθηκε δυνατή μετά από εκτεταμένη κλινική έρευνα, δέκα χρόνια μετά από 

την αρχική περιγραφή της μεθόδου [155].  

Εν’συνέχεια ακολουθεί η ανασκόπηση των πιο σημαντικών κλινικών μελετών 

της μεθόδου LASIK στη χειρουργική διόρθωση υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού.  
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Στην δωδεκάμηνη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της LASIK, 

ο Portelinha [72] και οι συνεργάτες του αναφέρουν την επίτευξη της οπτικής οξύτη-

τας χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 41 % των χειρουργηθέ-

ντων οφθαλμών, ενώ η ομάδα του Attia [75] έκανε λόγο για αυτό το αποτέλεσμα σε 

μόλις 12 % των περιπτώσεων. Ο Arbelaez [64] και οι συνεργάτες του παρουσίασαν 

την οπτική οξύτητα των 20/20 και καλύτερα σε 42 % των επεμβάσεων υπερμετρωπι-

κής LASIK.  

Στην ομάδα διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού ο Arbelaez [64] 

και οι συνεργάτες του αναφέρουν την επίτευξη της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 

στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 13 % στην ομάδα του χαμηλού αστιγματισμού 

και 7 % στην ομάδα μέτριου αστιγματισμού [64]. Μια άλλη ομάδα με αρχηγό τον 

Pineda-Fernandez [77] αναφέρει χειρότερα αποτελέσματα : σε 0 % των χειρουργηθέ-

ντων οφθαλμών με χαμηλό και μέτριο υπερμετρωπικό αστιγματισμό καταγράφτηκε η 

οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση της τάξεως των 20/20, ενώ η οπτική οξύτητα των 

20/40 παρατηρήθηκε στο 66.6 % στην ομάδα χαμηλού αστιγματισμού και στο 44.4 % 

στην ομάδα του μέτριου αστιγματισμού [77].  

Άλλες έρευνες LASIK κάνουν λόγο για υψηλότερη αποτελεσματικότητα: ο 

Lian και οι συνεργάτες του [78] αναφέρουν την μετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς 

διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 63.6 % και των 20/40 ή καλύτερα 

στο 92.6 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά; η 

ομάδα του Salz [80] έκανε λόγο για οπτική οξύτητα των 20/20 ή καλύτερα στο 53 % 

και των 20/40 ή καλύτερα στο 93.8 % των περιστατικών. Ο Barraquer [66] αναφέρει 

την οπτική οξύτητα των 20/40 ή καλύτερα στο 71 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

και ο Lindstrom [69] στο 79 % των οφθαλμών στους έξι μήνες μετεγχειρητικά.  

Στην ομάδα της υψηλής και μέτριας υπερμετρωπίας ( έως + 6.00 D) ο 

Reviglio [83, 63, 67] αναφέρει ικανοποιητική προβλεψιμότητα της μεθόδου LASIK. 

Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης ο ερευνητής κάνει λόγο για το ποσοστό των 

88 % των οφθαλμών να βρίσκονται στα πλαίσια της ± 1.00 D της επιθυμητής διόρ-

θωσης [83]. Η ομάδα του Arbelaez [64] ανέφερε παρόμοια επίπεδα προβλεψιμότητας 

με 91 % των οφθαλμών από την ομάδα της χαμηλής υπερμετρωπίας και 85 % των 

οφθαλμών από την ομάδα της μέτριας υπερμετρωπίας να βρίσκονται στα πλαίσια της 

± 1.00 D της εμμετρωπίας στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά. Οι ίδιοι ερευνητές 

σημείωσαν όμως και χαμηλότερη προβλεψιμότητα στην ομάδα της υψηλής (μέχρι και 
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+ 9.00 D) υπερμετρωπίας – 70 % των οφθαλμών ήταν στα πλαίσια της ± 1.00 D της 

εμμετρωπίας στους δώδεκα μήνες [64]. Ο Esquenazi και οι συνεργάτες του [70] στα 

πλαίσια της διετούς παρακολούθησης παρατήρησαν το 74 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών να έχουν ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης.  

Η προβλεψιμότητα στην ομάδα του υπερμετρωπικού αστιγματισμού [64] ήταν 

παρόμοια με την ομάδα της σφαιρικής υπερμετρωπίας. Σε αυτή την ομάδα σύγκρισης 

ο Arbelaez [64] ανέφερε προβλέψιμα αποτελέσματα στις υποομάδες του χαμηλού και 

μέτριου αστιγματισμού: 61 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών βρίσκονταν στα πλαί-

σια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας στην υποομάδα του χαμηλού αστιγματισμού και 36 

% των περιστατικών στην υποομάδα του μέτριου αστιγματισμού. Στην υποομάδα του 

χαμηλού αστιγματισμού η υπερδιόρθωση δεν ξεπερνούσε τη 1.00 D, στην υποομάδα 

του μέτριου αστιγματισμού στο 7 % των περιστατικών η υπερδιόρθωση ξεπερνούσε 

τη 1.00 D, το 36 % των χειρουργηθέντων περιστατικών παρουσίασαν υποδιόρθωση 

της 1.00 D και περισσότερο [64]. Οι άλλες μελέτες στο πεδίο διόρθωσης του υπερμε-

τρωπικό αστιγματισμού με τη μέθοδο LASIK ανέφεραν παρόμοια αποτελέσματα [63-

69, 76-84]. Ο Reviglio [63] ανέφερε ότι το σφαιρικό ισοδύναμο της ομάδας υπερμε-

τρωπικού αστιγματισμού ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D στο 62 % των περιστατικών, 

ενώ ο Pineda-Fernandez [77] παρατήρησε αυτό το αποτέλεσμα σε 53 % των ασθενών 

και ο Barraquer [66] σε 60 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών. Η ομάδα του El-Agha 

[81] έκανε λόγο για 86.4 % των οφθαλμών να βρίσκονται στα πλαίσια της ± 1.00 D 

της επιθυμητής διόρθωσης στο τέλος της εννιάμηνης παρακολούθησης.  

 Όσον αφορά την σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος στην ομάδα 

της υπερμετρωπίας, ο Esquenazi [70] παρατήρησε την υποστροφή του διαθλαστικού 

αποτελέσματος στη 0.50 D στο τέλος του πρώτου έτους παρακολούθησης. Παρόμοια 

επίπεδα της υποστροφής έχουν δημοσιευτεί από την ομάδα του Arbelaez [64]. Ο 

Zadok [65] όμως έκανε λόγο για σημαντική υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέ-

σματος στην ομάδα της χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας στη διάρκεια του πρώ-

του έτους της παρακολούθησης. Στη μεταγενέστερη μελέτη από την ίδια ομάδα [76] 

αναφέρθηκαν ακόμα υψηλότερα επίπεδα της υποστροφής της υπερμετρωπίας μέχρι 

και τους 18 μήνες μετεγχειρητικά.  

Στην ομάδα του υπερμετρωπικού αστιγματισμού ο Salz [80] ανέφερε τις αλ-

λαγές στη μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου να είναι ≤ 1.00 D στο 100 % των πε-

ριστατικών από τον πρώτο έως των τρίτο μήνα μετεγχειρητικά, στο 97 % από τον έ-
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κτο έως τον ένατο μήνα, και στο 100 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών από τον έ-

νατο έως τον δωδέκατο μήνα. Η ομάδα του Ditzen [79] στη μελέτη τους συμπέρανε 

ότι η υποδιόρθωση και η υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος επέμεναν μέ-

χρι τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα, στη συνέχεια ακολουθούσε η περίοδος σταθερο-

ποίησης του διαθλαστικού σφάλματος. Πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι περισ-

σότερες εργασίες που αφορούν τις LASIK διορθώσεις του υπερμετρωπικού αστιγμα-

τισμού [63-69] αναφέρονται σε πολύ σύντομο χρόνο της μετεγχειρητικής παρακο-

λούθησης που να μην ξεπερνά τους εννέα μήνες στη πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

Αυτό το γεγονός δυσκολεύει σημαντικά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της LASIK 

στη διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τις υπόλοιπες τεχνικές.  

Στην υπερμετρωπική ομάδα τα επίπεδα ασφαλείας παρέμειναν αρκετά υψηλά: 

η μελέτη του Zadok [76] ανέφερε την πτώση της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτη-

τας σε 3.9 % των περιστατικών, κάνοντας λόγο για την αντίστοιχη πτώση της οπτικής 

οξύτητας σε 1.4 % στην ομάδα της μέτριας μόνο υπερμετρωπίας στην προηγούμενη 

του εργασία [65]. Ο Reviglio [67] και η ομάδα του δεν παρατήρησαν την απώλεια της 

καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας σε κανένα από τα περιστατικά που παρακολού-

θησαν. Ο Arbelaez [64] ανέφερε παρόμοια αποτελέσματα στις ομάδες της χαμηλής 

και μέτριας υπερμετρωπίας μέχρι και τους 12 μήνες μετεγχειρητικά, κάνοντας λόγο 

όμως για το 14 % των οφθαλμών να παρουσιάζουν πτώση της καλύτερης δυνατής 

οπτικής οξύτητας στην ομάδα της υψηλής (μέχρι + 9.00 D) υπερμετρωπίας [64]. Ο 

Lindstrom [68] και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι το 2 % στην ομάδα ελέγχου πα-

ρουσίασαν πτώση των δύο ή περισσότερο γραμμών της οπτικής τους οξύτητας, ενώ ο 

Esquenazi [70] και η ομάδα του έκαναν λόγο για την αντίστοιχη πτώση στο 5 % των 

χειρουργηθέντων οφθαλμών στους 24 μήνες μετά το χειρουργείο. Ο Attia [75] δημο-

σίευσε τα υψηλότερα από όλους τους ερευνητές ποσοστά απώλειας της καλύτερης 

δυνατής οπτικής οξύτητας στο 16 % των περιστατικών στους έξι μήνες μετεγχειρητι-

κά, εφαρμόζοντας όμως τη μέθοδο LASIK στους οφθαλμούς με τη προηγηθείσα ε-

πέμβαση laser θερμοκερατοπλαστικής (LTK), γεγονός που πιθανότατα ευθυνόταν για 

τόσο χαμηλά επίπεδα ασφαλείας της LASIK στα χέρια του [75].  

Στην ομάδα του υπερμετρωπικού αστιγματισμού παρατηρήθηκαν παρόμοια 

επίπεδα ασφαλείας της μεθόδου [63-69, 76-84]. Ο Arbelaez και η ομάδα του [64] δη-

μοσίευσαν ότι το 14 % των ασθενών τους έχασαν δυο ή περισσότερες γραμμές της 

καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας. Σε άλλες εργασίες, του El-Agha [81], του 
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Lindstrom [69], του Pineda-Fernandez [77] όπως και του Lian [78] αναφέρεται πολύ 

χαμηλό και συχνά μηδενικό ποσοστό των οφθαλμών με την απώλεια των γραμμών 

της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας.  

       Οι συνηθέστεροι λόγοι που προκαλούν την πτώση της οπτικής οξύτητας 

μετά από τις LASIK διορθώσεις είναι οι ανωμαλίες του κρημνού [70, 82]. Στις επι-

πλοκές της μεθόδου περιλαμβάνονται οι μικρο- ή μακρο- πτυχές του κερατοειδικού 

κρημνού [70, 82, 84], επίμονα ελλείμματα του επιθηλίου του κρημνού [80, 66], δη-

μιουργία ατελούς κρημνού [65], δημιουργία κρημνού χωρίς μίσχο (free cap) [66, 73], 

διάχυτη πεταλοειδής κερατίτιδα (diffuse lamellar keratitis, DLK) [68, 69, 85, 86], φω-

τοαποδόμηση με ανεπαρκή οπτική ζώνη [65, 66], έκκεντρη φωτοαποδόμηση [88, 90], 

διπλωπία [90, 92], παραμόρφωση του ειδώλου [90-94], θολερότητες του κερατοει-

δούς (haze) [65, 87, 88], εισβολή του επιθηλίου κάτω από τον κερατοειδικό κρημνό 

(epithelial ingrowth) [88], ανώμαλο αστιγματισμό [73-77], προβλήματα νυκτερινής 

όρασης [89-92], πτώση της ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις [91-93].  

        Οι τελευταίες δύο επιπλοκές που αναφέρθηκαν σχετίζονται με την πτώση 

ποιότητας της όρασης, συχνά επακόλουθη μιας LASIK διόρθωσης [91-93]. Σύμφωνα 

με τον Holladay [91] η λειτουργική όραση μετά από μία LASIK διόρθωση χειροτε-

ρεύει λόγω της πτώσης ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις, η οποία ακολουθεί συ-

χνά μια τέτοιου είδους διόρθωση [91]. Ο Arbelaez [64] και οι συνεργάτες του παρα-

τήρησαν ότι η αλλαγή στην καμπυλότητα της επιφάνειας του κερατοειδούς ευθύνεται 

για τη αύξηση των οπτικών εκτροπών και στη συνέχεια την πτώση ευαισθησίας σε 

φωτεινές αντιθέσεις. Ο πολυεστιακός κερατοειδής που δημιουργείται προκαλεί πτώ-

ση της ποιότητας όρασης η οποία επιδεινώνεται με την αύξηση διαμέτρου της κόρης 

[92]. Υπήρχαν όμως και ερευνητές, όπως ο Montes-Mico [74] που δεν ανέφεραν αλ-

λαγές ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις μετά από μία LASIK διόρθωση.  

Ο Marcos [92, 93] στην εργασίες του συμπέρανε ότι οι κερατοειδικές όπως 

και οι συνολικές εκτροπές του οφθαλμού (της τρίτης και των υψηλότερων τάξεων) 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση μετά από τις LASIK διορθώσεις. Οι κε-

ρατοειδικές εκτροπές αυξήθηκαν κατά τον συντελεστή 3.72, και οι συνολικές εκτρο-

πές κατά τον συντελεστή του 1.92 [92]. Σε μια μεταγενέστερη μελέτη [93] η ίδια ο-

μάδα ερευνητών ανέφερε παρόμοιες αλλαγές στις εκτροπές του οφθαλμού οι οποίες 

ήταν σε συμφωνία με τις μετρήσεις ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις.  
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Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Moreno-Barriuso [94] οι LASIK επεμβάσεις 

ευθύνονταν για τις στατιστικά σημαντικές (p=0.0003) 1.9-fold αυξήσεις στις RMS 

εκτροπές στην κορική διάμετρο των 6.5 χιλιοστών. Η αναφερόμενη αύξηση παρατη-

ρήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των σφαιρικών εκτροπών (fourfold, p<0.0001) 

[94].  

Είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε και τους περιορισμούς της τεχνικής: 

υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός των ατόμων η οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια κα-

ταλληλότητας για μια LASIK διόρθωση υπερμετρωπίας ή υπερμετρωπικού αστιγμα-

τισμού. Οι περιορισμοί είναι είτε ανατομικοί όπως η μικρή διάμετρος του κερατοει-

δούς [88, 90], υπερβολικά καμπύλος ή επίπεδος κερατοειδής [67, 71], λεπτός κερατο-

ειδής [76], βαθύς κόγχος του οφθαλμού [78], σύνδρομο ξηρού οφθαλμού [63, 68], 

δυστροφία της βασικής μεμβράνης του κερατοειδούς [88]; είτε ψυχολογικοί όπως ο 

φόβος της κερατοειδικής τομής ή αφαίρεσης του κερατοειδικού ιστού [77]. Συνεπώς 

η μέθοδος LASIK είναι αρκετά αποτελεσματική και προβλέψιμη στη διόρθωση υ-

περμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγματισμού [63-94], αλλά η πολυπλοκότητα 

της τεχνικής, περιορισμοί στην καταλληλότητα των ασθενών, οι σημαντικές της επι-

πλοκές και η πτώση της ποιότητας όρασης η οποία συχνά ακολουθεί μια τέτοιου εί-

δους διόρθωση αλλά και το υψηλό της κόστος αποτέλεσαν λόγους αρκετούς για την 

ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών διόρθωσης υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού [95-144].  
 

2.2.2ζ. Θερμοκερατοπλαστική ( Thermokeratoplasty: ΤΚ)  

        Στις τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις στις τεχνικές 

θερμοκερατοπλαστικής [95-144, 160-163, 56]. Οι τεχνικές θερμοκερατοπλαστικής 

θεωρούνται να παρέχουν μεγαλύτερα επίπεδα ασφαλείας σε σύγκριση με τις τεχνικές 

φωτοαποδόμησης επειδή δεν επηρεάζουν το κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς. Στις 

τεχνικές αυτές σήμερα εντάσσονται η laser θερμοκερατοπλαστική (LTK) με χρήση 

του Holmium:YAG laser είτε εξ’ επαφής (contact) είτε εξ’ αποστάσεως (noncontact) 

[95-113, 56], η θερμοκερατοπλαστική με το διοδικό laser συνεχούς δράσης (DTK) 

[158-160, 163] και η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων (CK) [113- 144].  

Ο στόχος της θερμοκερατοπλαστικής είναι η πρόκληση δομικών αλλαγών στο 

τρισδιάστατο σύμπλεγμα των ινών κολλαγόνου βρισκόμενων στο στρώμα του κερα-

τοειδούς. Η αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του ι-
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στού [136]. Είναι γνωστό ότι η αύξηση της θερμοκρασίας από 55 έως και 58 βαθμών 

Κελσίου είναι ικανή να προκαλέσει μείωση του μήκους των ινών κολλαγόνου κατά 

το 30 % [164, 165]. Αυτό το γεγονός οδηγεί στη μείωση της καμπυλότητας της πρό-

σθιας επιφάνειας του κερατοειδούς στο σημείο εφαρμογής της αυξημένης θερμοκρα-

σίας [164]. Κατά κανόνα η εφαρμογή της θερμότητας γίνεται στην περιφέρεια του 

κερατοειδούς στις ζώνες των 6, 7 και 8 χιλιοστών [95]. Ως αποτέλεσμα της μείωσης 

καμπυλότητας στην περιφέρεια, η καμπυλότητα του κεντρικού τμήματος του κερατο-

ειδούς στην οπτική ζώνη των 5 έως και 7 χιλιοστών, αυξάνεται. Αυτό το γεγονός συ-

νεπάγεται της διόρθωσης του θετικού διαθλαστικού σφάλματος [ 98].  

Με την τροποποίηση του αριθμού και της εντόπισης των επιθίξεων του κερα-

τοειδούς με την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού, επιτυγχάνεται η διαφο-

ροποίηση του διαθλαστικού αποτελέσματος [112].  

Η πρώτη κλινική εφαρμογή της θερμοκερατοπλαστικής στην προσπάθεια επι-

πέδωσης του κερατόκωνου μέσω της ρίκνωσης του κολλαγόνου στο κεντρικό τμήμα 

του κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε από τους A.R. Gasset και H.E. Kaufman το 

1975 [150]. Η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια είχε πολύ περιορισμένη επιτυχία λόγω των 

πολλαπλών επιπλοκών όπως των ουλών και εσχάρων του κερατοειδούς, νεοαγγείω-

σης και καθυστερημένης επούλωσης [150].  

Κατά την εξέλιξη της μεθόδου θερμοκερατοπλαστικής έχουν χρησιμοποιηθεί 

διαφορετικές πηγές θερμότητας.  

Στις αρχικές εφαρμογές της μεθόδου γινόταν χρήση των κεφαλών καυτηρία-

σης και πηγών ηλεκτρισμού όπως στις εργασίες του Aquavella [152] και του Arent-

sen [153], ο Gasset [150] χρησιμοποιούσε την πηγή καυτηρίασης στην προσπάθεια 

«επιπέδωσης» του κερατόκωνου, ο Fyodorov [156] και στη συνέχεια ο Charpentier 

[157] έκαναν χρήση μίας ζεστής ακίδας νικελίου-χρωμίου με σκοπό την πρόκληση 

ελεγχόμενων θερμικών εγκαυμάτων στην περιφέρεια του κερατοειδούς και την επα-

κόλουθη αύξηση της καμπυλότητας στο κεντρικό του τμήμα. Με την τεχνική του 

Fyodorov [156] η αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού έφτανε στους 600 βαθμούς 

Κελσίου [156, 157].  

 



Εικόνα 7. Ακτινωτή θερμοκερατο-

πλαστική κατά τον Fyodorov. 

 

Το επόμενο βήμα οδήγησε στη χρήση των Lasers στις τεχνικές θερμοκερατο-

πλαστικής [95-113, 158-163].  

Η χρήση του Ho:YAG laser στις θερμοκερατοπλαστικές (LTK) διορθώσεις 

της χαμηλής υπερμετρωπίας έδωσε έναυσμα για την εκκίνηση μεγάλου αριθμού κλι-

νικών μελετών [95-113].  

Στη Ho:YAG laser θερμοκερατοπλαστική η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια του 

laser απορροφάται από το νερό του επιθηλίου και του στρώματος του κερατοειδούς. 

Το διαθλαστικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν η παραγόμενη θερμότητα μεταφέρε-

ται στο κολλαγόνο του κερατοειδικού στρώματος. Ιστορικά υπήρξαν οι δύο μορφές 

της Ho:YAG laser θερμοκερατοπλαστικής: η εξ’ επαφής (contact) και 

εξ’ αποστάσεως (non-contact).  

Η εξ’ επαφής (contact) παραλλαγή της Ho:YAG laser θερμοκερατοπλαστικής 

[95,97, 113] προϋποθέτει την εφαρμογή μιας ακίδας (probe) η οποία εφάπτεται στην 

επιφάνεια του κερατοειδούς μεταφέροντας την ενέργεια του laser. Κατ’ αυτόν το 

τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση της καμπυλότητας του κερατοειδούς στην περιφέρεια, 

όπου γίνεται η εφαρμογή της ακίδας στις ζώνες των 6, 7 και 8 χιλιοστών και η επακό-

λουθη αύξηση της καμπυλότητας του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς [97].  
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Εικόνα 8. Νομόγραμμα της κερατοπλα-
στικής με laser Ho:YAG 

Εικόνα 9.  Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 
ώρες μετά την εφαρμογή της 
εξ’ επαφής κερατοπλαστικής με laser 
Ho:YAG (J. C. Vryghem) 

 

 

Η εξ’ αποστάσεως (non-contact) μορφή της LTK [96, 98-113] προϋποθέτει 

την ταυτόχρονη εφαρμογή των 8 κηλίδων στην περιφέρεια του κερατοειδούς αρχικά 

στη ζώνη των 6 και στη συνέχεια στις ζώνες των 7 και των 8 χιλιοστών. Η ινοοπτική 

συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί στη σχισμοειδή λυχνία. Η παραγόμενη ενέργεια 

μοιράζεται σε 10 παλμούς οι οποίοι ανεβάζουν σταδιακά τη θερμοκρασία του ιστού 

[98-100]. Η αρχή της τεχνικής και η ουσία της διόρθωσης είναι ίδια με την 

εξ ’επαφής (contact) παραλλαγή της μεθόδου [113].  

 

  

Εικόνα 10. Ανθρώπινος κερατοειδής 
χιτώνας μετά την εφαρμογή 
της εξ’ αποστάσεως (non-
contact) κερατοπλαστικής με 
laser Ho:YAG 
(J. C. Vryghem) 
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Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της τεχνικής laser θερμοκερατοπλαστι-

κής, οι δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν αποτελέσματα χειρότερα συγκριτικά με τις 

τεχνικές φωτοαποδόμησης. Ο Alio [99] ανέφερε την οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 

στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 47 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών και 

στο επίπεδο των 20/40 ή καλύτερα στο 72 % των περιστατικών στους 15 μήνες με-

τεγχειρητικά. Ο Koch [100] σχολίασε τη μέση τιμή της οπτικής οξύτητας να φτάνει 

τα 20/63 ενώ ο Pop [56] έκανε λόγο για την οπτική οξύτητα των 20/20 ή καλύτερα 

στο 24 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών.  

Η πρόσφατη μελέτη με τη διετή παρακολούθηση από τους Rocha [104] και 

συνεργάτες παρουσίασε βελτιωμένα επίπεδα αποτελεσματικότητας της laser θερμο-

κερατοπλαστικής. Στα δύο έτη η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση έφτανε τα 20/40 ή 

καλύτερα στο 100 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών και 20/20 ή καλύτερα στο 84 

% των περιστατικών [104].  

Η προβλεψιμότητα της μεθόδου της laser θερμοκερατοπλαστικής όπως πα-

ρουσιάστηκε από τους Nano [101] και τους συνεργάτες ήταν περιορισμένη. Μόνο το 

46 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών βρίσκονταν στα πλαίσια της ± 1.00 D της εμ-

μετρωπίας. Στους 12 μήνες μετεγχειρητικά η αρχική τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου 

μειώθηκε μόνο στο μισό της τιμής του (+2.50 ± 0.87 D) μειώθηκε στο +1.25 ± 0.96 D 

[101]. Ο Alio [99] ανέφερε ότι μόνο 57.8 % των περιστατικών του ήταν στα πλαίσια 

της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης.  

Η πλειοψηφία των LTK χειρουργών έκαναν λόγο για τη χαμηλή προβλεψιμό-

τητα της τεχνικής [95-103]. Εξαίρεση αποτελεί η πρόσφατη μελέτη από τους Rocha 

[104] και συνεργάτες όπου γίνεται λόγος για 92 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

να βρίσκονται στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και το100 % στα πλαίσια 

της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά [104].  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκριτική μελέτη των LTK διορθώσεων του υ-

περμετρωπικού αστιγματισμού είναι δυσχερής λόγω του μικρού αριθμού δημοσιευ-

μένων μελετών στο θέμα. Η ομάδα του Eggink [98] ανέφερε χαμηλή αποτελεσματι-

κότητα της laser θερμοκερατοπλαστικής στη διόρθωση  υπερμετρωπικού αστιγματι-

σμού στους 11 μήνες μετεγχειρητικά : μόνο 30 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

είχαν την αλλαγή στον αστιγματισμό ή στο σφαιρικό ισοδύναμο που ξεπερνούσε τη 

1.00 D [98].  
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Η διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού με την πυρακτωμένηπυρακτω-

μένη ακίδα με τη παραλλαγή θερμοκερατοπλαστικής κατά τον Charpentier [156] είχε 

ως αποτέλεσμα την εξεσημασμένη υποστροφή διαθλαστικού σφάλματος νωρίς μετεγ-

χειρητικά και την επακόλουθη αργή υποστροφή ανάμεσα στους 6 και 12 μετεγχειρη-

τικούς μήνες. Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης σημειώθηκε διόρθωση αστιγ-

ματισμού κατά το 64 % [156].  

Από την αρχική εφαρμογή της laser θερμοκερατοπλαστικής η υποστροφή του 

διαθλαστικού σφάλματος ήταν μόνιμο εύρημα στους μετεγχειρητικούς ελέγχους.  

        Eggink [97] ανέφερε χαμηλή προβλεψιμότητα και τη συνεχή υποστρο-

φή διαθλαστικού αποτελέσματος της laser θερμοκερατοπλαστικής μέχρι και τον ένα 

χρόνο μετεγχειρητικά [97]. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε με την επόμενη μελέ-

τη από την ίδια ομάδα [98]. Ο Nano [101] ανέφερε ότι στη μελέτη που αφορούσε τη 

διόρθωση υπερμετρωπίας στην ομάδα των 182 ατόμων με τη τεχνική της laser θερ-

μοκερατοπλαστικής, η συχνότητα των επανεπεμβάσεων έφτασε στο 17 % στους πρώ-

τους 9 μετεγχειρητικούς μήνες [101].  

Ο Attia [75] ανέφερε τις LASIK επανεπεμβάσεις για τη διόρθωση του υπολει-

πόμενου σφάλματος της υπερμετρωπίας μετά από τη laser θερμοκερατοπλαστική σε 

50 οφθαλμούς από τους οποίους η υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος έ-

φτανε το 100 % στους 15 οφθαλμούς, 75 % στους 22 και 50 % στους 7 οφθαλμούς. 

Σε μια άλλη μελέτη της laser θερμοκερατοπλαστικής από τον Alio [99] η υποστροφή 

του διαθλαστικού αποτελέσματος ήταν παρούσα σε όλα τα περιστατικά. Η υποστρο-

φή ήταν ολική στο 31.5 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στο τέλος της περιόδου 

παρακολούθησης. Η συχνότητα των επανεπεμβάσεων έφτανε το 19.2 %. Οι συγγρα-

φείς πρότειναν την εισαγωγή της αρχικά υπολογισμένης υπερδιόρθωσης προσαρμο-

σμένης στους παράγοντες της ηλικίας και του πάχους κερατοειδούς για την επίτευξη 

του ικανοποιητικού διαθλαστικού αποτελέσματος [99].  

Με την τεχνική της τμηματικής θερμικής καυτηρίασης κατά τους Fedorov και 

Ivashina [155] παρατηρήθηκε η σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος μέχρι 

το πρώτο έτος, αλλά ακολούθησε η υποστροφή της τάξεως + 0.50 D σε 10 % των ο-

φθαλμών [155].  

Η υποστροφή της laser θερμοκερατοπλαστικής μελετήθηκε από τους Ayala 

[102] και συνεργάτες στην πειραματική τους ιστολογική μελέτη των κερατοειδών χι-

τώνων κονίκλων μετά την εφαρμογή της LTK. Η ερευνητές παρατήρησαν ότι η laser 
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θερμοκερατοπλαστική ευθυνόταν για εκτεταμένο τραύμα του κερατοειδούς επακό-

λουθο της φλεγμονώδους αντίδρασης μετά το χειρουργείο. Οι συγγραφείς πίστευαν 

ότι αυτές οι εκτεταμένες αλλοιώσεις του κερατοειδούς αποτελούσαν την αιτία της 

υποστροφής του αποτελέσματος [102].  

Μια άλλη ιστολογική μελέτη της laser θερμοκερατοπλαστικής από τον Koch 

[103] ανέφερε σημαντικές αλλαγές του επιθηλίου και στρώματος του κερατοειδούς οι 

οποίες οδήγησαν στην έντονη επουλωτική αντίδραση στα κουνέλια. Οι ερευνητές κά-

νουν λόγο για εκτεταμένο τραύμα του επιθηλίου, λέπτυνση της μεμβράνης του 

Bowman και διατάραξη αρχιτεκτονικής δομής της βασικής μεμβράνης. Ο Koch ανέ-

φερε τραυματισμό και κατακρημισμό των κερατοκυττάρων του προσθίου στρώματος, 

μείωση του αριθμού και μεγέθους τους, όπως και αποδιοργάνωση και διάσπαση των 

ινιδίων του στρωματικού κολλαγόνου, οίδημα του οπισθίου κερατοειδούς. Οι ερευνη-

τές αναφέρουν απογύμνωση της Δεσκεμετείου μεμβράνης υπό την περιοχή της θερα-

πείας, πιθανών λόγω της μη ειδικής φλεγμονώδους αντίδρασης μετά από θερμική 

βλάβη της laser θερμοκερατοπλαστικής [103]. Το συνεχές ενδοθήλιο περιγράφτηκε 

μόνο στις χαμηλές δόσεις της ενέργειας, ενώ οι υψηλότερες δόσεις ενέργειας οδη-

γούσαν στην απόλυτη καταστροφή της Δεσκεμετείου μεμβράνης και του ενδοθηλίου 

στις διορθώσεις της laser θερμοκερατοπλαστικής. Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυ-

τές οι αλλοιώσεις συνεισφέρουν στην υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος, 

τόσο συχνή με τη laser θερμοκερατοπλαστική [103].  

Στην ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδούς από τον Arentsen 

[153] αναφέρεται η λέπτυνση και η τοπική του νέκρωση επάνω από τις περιοχές με 

την έλλειψη μεμβράνης του Bowman. Στις 24 ώρες οι συγγραφείς έκαναν λόγο για 

την οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στο επιθήλιο, οίδημα των κερατοκυττάρων σε όλο 

το πάχος του κερατοειδούς και εκτεταμένο τραύμα του ενδοθηλίου και της Δεσκεμε-

τείου μεμβράνης [153].  

Ο Aquavella [152] ανέφερε και την πάχυνση βασικής μεμβράνης του επιθηλί-

ου όπως και το οίδημα του κερατοειδούς. Στους μεταγενέστερους ελέγχους οι συγ-

γραφείς έκαναν λόγο για το σχηματισμό του ινώδους ιστού, εσχάρες του κερατοει-

δούς, ουλές του στρώματος, επίμονη φλεγμονώδη αντίδραση, τοπική νέκρωση του 

στρώματος και σημαντική απώλεια αλλά και κατά τόπους νέκρωση των ενδοθηλια-

κών κυττάρων. [152].  
Ο Ariyasu [171] και οι συνεργάτες του στην ιστολογική μελέτη της laser θερ-

μοκερατοπλαστικής ανέφεραν το οίδημα και τη συστολή του στρωματικού κολλαγό-
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νου. Το βάθος των αλλοιώσεων κυμαινόταν από 25 % μέχρι 75 % του πάχους του 

κερατοειδούς. Η περιοχή των αλλοιώσεων είχε κωνικό σχήμα [171].  

Τα σημαντικά μειονεκτήματα της τεχνικής της laser θερμοκερατοπλαστικής 

όπως η μυωπική εκτροπή, εισαγωγή του αστιγματισμού, απώλεια των γραμμών της 

διορθούμενης οπτικής οξύτητας, χαμηλή προβλεψιμότητα, εκτεταμένο τραύμα των 

ιστών, καταστροφή των ενδοθηλιακών κυττάρων και εκτεταμένη υποστροφή του δια-

θλαστικού αποτελέσματος ήταν η αιτία για την αναζήτηση νεότερων περισσότερο 

ασφαλών και αποτελεσματικών μεθόδων της θερμοκερατοπλαστικής.  

 

2.2. Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων (Conductive Keratoplasty: CK). Η εξέλι-

ξη της μεθόδου. 

 

Η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στην ιατρική αναφέρεται σχεδόν ταυτόχρονα με 

την ανακάλυψη του ίδιου του ηλεκτρισμού. Τα εναλλασσόμενα ρεύματα χαμηλής συ-

χνότητας χρησιμοποιούνται στην φυσικοθεραπεία χάρη στην δυνατότητά τους να 

προκαλούν συσπάσεις των μυϊκών ινών. Ως αποτέλεσμα της σταδιακής αναβάθμισης 

αυτών των τεχνικών πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του ρεύματος ραδιοσυχνοτήτων 

(από 2 έως 4 MHz) για διατομή, εκτομή και θερμοπηξία των βιολογικών ιστών.  

 

Η χρήση ρευμάτων ραδιοσυχνοτήτων έχει μακρύ ιστορικό χρήσης στην ΩΡΛ, πλα-

στική και γυναικολογική χειρουργική. Πρώτη εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτων ήταν 

για αντιμετώπιση του ροχαλίσματος. Σταδιακά, απέκτησαν αναγνώριση οι εφαρμογές 

διαφόρων τεχνικών ραδιοσυχνοτήτων στη δερματολογία [180], αισθητική, καρδιολο-

γία, νευροχειρουργική, γαστρεντερολογία και ΩΡΛ [181-183].  

Τα όρια θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντικά κατά την τροποποίηση του κολλαγόνου. 

Οι θερμοκρασίες χαμηλότερες των 30° έως 50° C προκαλούν ελάχιστες έως καθόλου 

αλλοιώσεις  του κολλαγόνου [163]. Οι ανθρώπινες ίνες του κολλαγόνου μειώνουν το 

μήκος τους κατά 30 % έως και 50 % σε περίπτωση που θερμανθούν μέχρι 55°- 58°C 

[163,164]. 

Οι βασικές αρχές των τεχνικών θερμοκερατοπλαστικής, και συγκεκριμένα της 

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων (CK) [113-144] είναι γνωστές για τα τελευταία 

εκατό περίπου χρόνια.  
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Το 1898 ο Leendert Jan Lans απέδειξε ότι η τοπική αύξηση θερμοκρασίας του 

κερατοειδούς προκαλεί τροποποίηση της καμπυλότητας του μέσω συρρίκνωσης των 

ινών κολλαγόνου [149].  

Ο A.R. Gasset και ο H.E. Kaufman [150] ήταν οι πρώτοι ερευνητές που κατά-

φεραν να εφαρμόσουν τη θερμοκερατοπλαστική στην κλινική πράξη. Η μέθοδος αρ-

χικά εφαρμόστηκε στη προσπάθεια επιπέδωσης κερατόκωνου μέσω της συστολής του 

κολλαγόνου στο κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς. Η προσπάθεια των ερευνητών δεν 

στέφθηκε όμως με επιτυχία, προκαλώντας επιπλοκές όπως ουλές του κερατοειδούς, 

εσχάρες, νεοαγγείωση και καθυστερημένη επούλωση [150].  

Παρόμοιες μελέτες από τον Keats [151] και τους συνεργάτες του έκαναν λόγο 

για την υποστροφή των αποτελεσμάτων μερικούς μήνες μετά το χειρουργείο.  

Όπως αναφέρθηκε από τον Aquavella [152] αυτός ο τύπος της θερμοκερατο-

πλαστικής ήταν η αιτία τήξης του κερατοειδούς και διάτρησης του ιστού λόγω κατα-

στροφής του κερατοειδικού κολλαγόνου από υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμική βλάβη 

της βασικής μεμβράνης όπως και η συχνή καταστροφή της μεμβράνης του Bowman 

κατά τη διάρκεια θεραπείας είχε ως αποτέλεσμα τα επίμονα ελλείμματα του επιθηλί-

ου, υποτροπιάζοντα έλκη και ουλές του κερατοειδούς [152].  

Η καινούργια παραλλαγή της θερμοκερατοπλαστικής, η θερμοκερατοπλαστι-

κή Los Alamos προτάθηκε από τους Rowsey και Doss [161] και προέβλεπε την αύξη-

ση θερμοκρασίας σε βαθύτερα στρώματα του κερατοειδούς χωρίς να αυξάνεται επι-

κίνδυνα η θερμοκρασία του επιθηλίου ή της μεμβράνης του Bowman. Παρά τη σημα-

ντική βελτίωση της ασφάλειας η τεχνική δεν κατάφερε να παρέχει σταθερά αποτελέ-

σματα και εγκαταλείφθηκε σύντομα από τους διαθλαστικούς χειρουργούς.  

Το 1981 ο S. Fyodorov [155] ανέπτυξε την υπερμετρωπική θερμοκερατοπλα-

στική με εφαρμογή πυρακτωμένηςπυρακτωμένη ακίδας νικελίου-χρωμίου. Η τεχνική 

προέβλεπε πρόκληση ελεγχόμενων θερμικών εγκαυμάτων στο βάθος του στρώματος 

κερατοειδούς με τη βοήθεια μιας ακίδας καυτηρίασης η οποία εισαγόταν στον κερα-

τοειδή μέχρι το επιθυμητό βάθος. Οι επιθίξεις του κερατοειδούς γίνονταν στην περι-

φέρεια ακτινωτά μέχρι τη προσεσημασμένη κεντρική ζώνη διαμέτρου τριών – τεσσά-

ρων χιλιοστών. Ο στόχος της διόρθωσης ήταν η μείωση καμπυλότητας του κερατοει-

δούς στην περιφέρεια και αύξηση καμπυλότητας του κεντρικού του τμήματος [155]. 

Κατ’αυτόν τον τρόπο διορθωνόταν το υπερμετρωπικό διαθλαστικό σφάλμα. Το βάθος 

εισαγωγής της ακίδας συνήθως έφτανε το 95 % του πάχους του κερατοειδούς και η 



 58 

ακίδα θερμαινόταν μέχρι τη θερμοκρασία των 600 βαθμών Κελσίου. Ως αποτέλεσμα 

το επακόλουθο τραύμα του ιστού ήταν σημαντικό, τα εγκαύματα εκτεταμένα και η 

διάτρηση του κερατοειδούς αρκετά συχνό φαινόμενα [155]. Αυτές οι επιπλοκές, όπως 

και η συχνή υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος περιόρισαν την κλινική εφαρ-

μογή αυτής της μεθόδου στη διαθλαστική χειρουργική.  

Η τεχνική του Fyodorov χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον Charpentier για 

τη διόρθωση του πρωτοπαθούς υπερμετρωπικού αστιγματισμού. Ο ερευνητής κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνική ήταν ασφαλής άλλα μόνο μερικώς αποτελεσμα-

τική στη διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού λόγω της χαμηλής προβλεψι-

μότητας και σημαντικής υποστροφής.  

Η ίδια τεχνική της ακτινωτής θερμοκερατοπλαστικής (τεχνική του 

Fyodorov’s) εφαρμόστηκε από τον Portelinha [72]. Σε 12 από τους 16 οφθαλμούς που 

χειρουργήθηκαν η υποστροφή του αποτελέσματος ήταν πλήρης. Τα περιστατικά αυτά 

χρειάστηκαν επανεπέμβαση με τη μέθοδο της laser κερατοσμίλευσης in situ [72].  

Οι προσπάθειες διόρθωσης της υπερμετρωπίας με non – Holmium laser έχουν 

γίνει από τον Peyman [160] και τους συνεργάτες του με τη χρήση laser διοξειδίου του 

άνθρακα με το μήκος κύματος 10.6 μm. Η επιπλοκές της τεχνικής περιλάμβαναν την 

καταστροφή του κερατοειδικού κολλαγόνου και την ταχεία υποστροφή του διαθλα-

στικού σφάλματος [160].  

Άλλη non - Holmium παραλλαγή της laser θερμοκερατοπλαστικής προέβλεπε 

τη χρήση του διοδικού laser συνεχούς δράσης DTK [157-159] με το μήκος κύματος 

1.9 μm. Τα πιθανά πλεονεκτήματα της τεχνικής ήταν η μικρότερη σε σχέση με το 

Ho:YAG LTK υποστροφή του αποτελέσματος λόγω βαθύτερης εισαγωγής του στει-

λεού στο στρώμα του κερατοειδούς.  

Η έλλειψη σταθερότητας όπως και οι σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν 

με τις παλαιότερες μεθόδους της θερμοκερατοπλαστικής οδήγησαν στην αναζήτηση 

άλλων μορφών θερμοκερατοπλαστικής που θα παρείχαν μεγαλύτερη ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα. Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση διαφο-

ρετικής πηγής της ενέργειας ή οποία θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε βαθύτερα στρώμα-

τα του κερατοειδούς. Η καινούργια αυτή τεχνική ονομάστηκε κερατοπλαστική ρα-

διοσυχνοτήτων (Conductive keratoplasty : CK).  

Η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA) είναι 

μια τεχνική θερμοκερατοπλαστικής με χρήση της ενέργειας υψηλής συχνότητας (ρα-
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διοσυχνότητες, 350 kHz) [172]. Η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων έχει χρησιμο-

ποιηθεί αρχικά ως μέθοδος διόρθωσης χαμηλής υπερμετρωπίας [114-116]. Τα πλεο-

νεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με τις άλλες τεχνικές θερμοκερατοπλαστικής ή των 

τεχνικών φωτοαποδόμησης είναι σημαντικά: η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων δεν 

εμπλέκει τη χρήση excimer laser [113-144] ή τη δημιουργία του κερατοειδικού κρη-

μνού με τις συνοδές επιπλοκές από τον κρημνό του κερατοειδούς, παράγει την οπτική 

ζώνη μεγαλύτερη συγκριτικά με τη LASIK [120], παρέχει σημαντική βελτίωση της 

κοντινής όρασης [115-125] και δεν παρεμβαίνει στο κεντρικό τμήμα του κερατοει-

δούς [113-144].  

Η τεχνική όπως τη γνωρίζουμε σήμερα πρωτοεφαρμόστηκε από τον Mendez 

[114]. Το 1993 ο Dr. Mendez και η ομάδα του ξεκίνησαν την έρευνα στη μέθοδο της 

θερμοκερατοπλαστικής με τη χρήση ενέργειας υψηλών ραδιοσυχνοτήτων η οποία ερ-

χόταν σε άμεση επαφή με τις ίνες κολλαγόνου του κερατοειδικού στρώματος [114]. 

Dr. Mendez ορθά πίστευε ότι η άμεση επαφή του στειλεού που μετέφερε την ενέργεια 

με το κολλαγόνο του στρώματος ήταν άκρως σημαντική για την επίτευξη του επιθυ-

μητού αποτελέσματος με τη λιγότερη απαιτούμενη ενέργεια και τη λιγότερη δυνατή 

θέρμανση των ιστών [114].  

Τα όρια της θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντικά κατά την προσπάθεια «ρί-

κνωσης» του κερατοειδικού κολλαγόνου. Οι θερμοκρασίες χαμηλότερες των 30° έως 

50° C προκαλούν ελάχιστες έως καθόλου αλλοιώσεις στο στρωματικό κολλαγόνο 

[163]. Οι ανθρώπινες ίνες του κολλαγόνου μειώνουν το μήκος τους κατά 30 % έως 

και 50 % σε περίπτωση που θερμανθούν μέχρι 55°- 58°C [163,164]. Αυτές οι αλλαγές 

οδηγούν στην τοπική «επιπέδωση» της επιφάνειας του κερατοειδούς, δηλαδή τη μεί-

ωση της καμπυλότητάς του στο σημείο εφαρμογής της ενέργειας. 

  

 



 

 

Εικόνα 11. Κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων. Σχηματική παράσταση ε-

φαρμογής της ακίδας του κερατοπλάστη στον προσεσημασμένο 

κερατοειδή.  

 

Σε περίπτωση που το κολλαγόνο του στρώματος εκτεθεί σε υψηλότερες θερ-

μοκρασίες, θα ακολουθήσει διάσπαση των συνδέσμων στα ινίδια του κολλαγόνου, 

γεγονός που θα οδηγήσει στη νέκρωση του στρώματος του κερατοειδούς, σχηματισμό 

ουλών και μόνιμη καταστροφή του κερατοειδικού ιστού [163].  

Με την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων η αύξηση της θερμοκρασίας του 

ιστού οφείλεται στην αντίσταση των ινών κολλαγόνου στη ροή της ενέργειας, προκα-

λώντας ρικνωτικές αλλαγές στο κολλαγόνο όταν η θερμοκρασία του ιστού φτάσει το 

όριο των 65°C [172]. Με την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων γίνεται εκμετάλλευ-

ση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων του κερατοειδικού ιστού να μεταφέρει την ενέργεια 

δια μέσω του στρώματος του κερατοειδούς [163]. Η αντίσταση των ιστών στη ροή 

του ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ενώ η ακί-

δα του κερατοπλάστη μέσω της οποίας γίνεται η απόδοση της ενέργειας παραμένει 

κρύα [122, 172]. Η ακίδα του κερατοπλάστη εισάγεται στο στρώμα του κερατοειδούς 

στο βάθος των 500 μm, που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί περίπου 80 % 

του πάχους του κερατοειδούς. Η μεταφορά της θερμότητας αρχίζει από το βάθος του 

στρώματος με τη ροή προς την επιφάνεια του κερατοειδούς ακολουθώντας το δρόμο 

της ελάχιστης αντίστασης [123, 163]. Ως αποτέλεσμα κατά την θεραπεία με κερατο-

πλαστική ραδιοσυχνοτήτων ο ιστός εκτίθεται στην ίδια θερμότητα στο βάθος του 

στρώματος όπως και στην επιφάνεια του κερατοειδούς [122, 123, 163]. Η διαδικασία 

αυτή θα οδηγήσει στη μετουσίωση και ρίκνωση του κερατοειδικού κολλαγόνου, η 

οποία είναι αυτοπεριοριζόμενη επειδή η ηλεκτρική αντίσταση αυξάνει με την αυξη-
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μένη αφυδάτωση του κερατοειδικού κολλαγόνου [165]. Σύμφωνα με το θερμικό μο-

ντέλο [173], η ζώνη εφαρμογής της ενέργειας θερμαίνεται μέχρι τη θερμοκρασία των 

65° έως 75°C, παρουσιάζοντας κυλινδρική ζώνη αλλοιώσεων του στρώματος.  

 Η ακίδα του κερατοπλάστη έχει μήκος 450 μm. Για τη διόρθωση της σφαιρι-

κής υπερμετρωπίας η ακίδα εισάγεται στον κερατοειδή δημιουργώντας κηλίδες οι ο-

ποίες τοποθετούνται κυκλικά στην περιφέρεια του κερατοειδούς στις ζώνες των 6 και 

εφόσον χρειαστεί και των 7 και 8 χιλιοστών. Ο αριθμός των κηλίδων ορίζεται από το 

νομόγραμμα.  

Οι δημοσιευμένες μέχρι σήμερα έρευνες αφορούν κυρίως τις διορθώσεις των 

σφαιρικών σφαλμάτων (είτε υπερμετρωπικών, είτε πρεσβυωπικών) με τη μέθοδο της 

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων [113-116, 119, 121, 123,124,127]. Η πρόσφατη 

μελέτη με τη διετή παρακολούθηση από την ομάδα του Lin [119] ανέφερε την μετεγ-

χειρητική οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση να είναι 20/20 ή καλύτερα, σε 64 % και 

20/40 ή καλύτερα, σε 95 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στο τέλος του χρόνου 

παρακολoύθησης στα 2 χρόνια. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι 64 % των οφθαλμών 

βρίσκονταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 91 % στα πλαίσια της ± 

1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης στους 24 μήνες μετεγχειρητικά [119]. Όσον αφορά 

την ασφάλεια της μεθόδου ο Lin ανέφερε ότι 12 % των περιστατικών παρουσίασαν 

εισαγόμενο αστιγματισμό μεγαλύτερο της + 1.00 D; Κανένας οφθαλμός δεν παρουσί-

ασε αύξηση του κυλίνδρου μεγαλύτερη των + 1.75 D. Στους 24 μήνες, κανένας ο-

φθαλμός δεν παρουσίασε αύξηση του αστιγματισμού μεγαλύτερη της + 0.75 [119].  

Στη μελέτη από την ομάδα της McDonald [115] η οπτική οξύτητα χωρίς διόρ-

θωση των 20/20 παρατηρήθηκε στο 52.5 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών, ενώ στο 

επίπεδο των 20/40 ή καλύτερα στο 89 % των περιστατικών. Οι συγγραφείς έκαναν 

λόγο για το 46 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών να βρίσκονται στα πλαίσια της ± 

0.50 D της εμμετρωπίας και 93 % στα πλαίσια της ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθω-

σης στον ένα χρόνο μετεγχειρητικά [115].  

Στη μελέτη της McDonald αναφέρεται ότι κανένας ασθενής δεν έχασε ≥ 2 

γραμμές της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας, ενώ 20 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών παρουσίασαν απώλεια μιας γραμμής Snellen στους 12 μήνες μετεγχειρητι-

κά. Στο τέλος της παρακολούθησης ο αστιγματισμός μετρήθηκε 1.00 D έως 1.75 D 

στο 11.8 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών [115].  
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Σε μια άλλη μελέτη ο Mendez [114] ανέφερε ότι όλα τα περιστατικά εκτός 

από το ένα είχαν την οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στα πλαίσια των 20/20 έως 

20/30 στους 12 μήνες μετεγχειρητικά. Ο Mendez έκανε λόγο για το 50 % των χει-

ρουργηθέντων οφθαλμών να βρίσκονται στα πλαίσια ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 

90 % στα πλαίσια ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης στο πρώτο χρόνο μετεγχειρη-

τικά.  

Όσον αφορά τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, ο Lin [119] έκανε λόγο για 

αργή και μειούμενη υποστροφή του αποτελέσματος στα πλαίσια της + 0.024 D το μή-

να ανάμεσα στους 12 και 24 μήνες μετεγχειρητικά. Η McDonald [115] ανέφερε ότι η 

σταθεροποίηση των αποτελεσμάτων επιτεύχθηκε μέχρι τον έκτο μετεγχειρητικό μή-

να, ενώ η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου άλλαξε 0.50 ή λιγότερο στο 74 % α-

νάμεσα στους 3 έως και 6 μήνες μετεγχειρητικά, στο 88 % ανάμεσα στους 6 και 

στους 9 μήνες και στο 100 % στο διάστημα των 9 έως και 12 μηνών μετεγχειρητικά.  

Το θέμα της σταθερότητας του διαθλαστικού αποτελέσματος αποτελεί ένα 

από τα φλέγοντα ζητήματα των τεχνικών θερμοκερατοπλαστικής. Η βασική διαφορά 

ανάμεσα στις laser τεχνικές και στην κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων εξηγείται 

από τον διαφορετικό μηχανισμό δράσης της τελευταίας.  

Με τις Ho:YAG laser τεχνικές η θερμική ενέργεια εφαρμόζεται στην επιφά-

νεια του κερατοειδούς και απορροφάται όχι μόνο από τη δακρυϊκή στιβάδα αλλά και 

από τους γειτονικούς ιστούς [95-102]. Η απορρόφηση της ενέργειας εξασθενείται 

προς τα βαθύτερα στρώματα του κερατοειδούς με το μεγαλύτερο θερμικό αποτέλε-

σμα στην επιφάνεια του κερατοειδούς [113, 123]. Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζεται 

και από τις ιστολογικές μελέτες της Ho:YAG laser θερμοκερατοπλαστικής [102, 103, 

152, 153, 171]: το μεγαλύτερο μέρος των αλλοιώσεων με τη Ho:YAG laser θερμοκε-

ρατοπλαστική εντοπίζεται στο επιθήλιο, μεμβράνη του Bowman και στο ανώτερο 

στρώμα του κερατοειδούς, εξασθενούμενο σημαντικά προς το βάθος του στρώματος. 

Η περιοχή των αλλοιώσεων παρουσιάζεται με το κωνικό σχήμα [103, 152]. Οι μορ-

φολογικές αλλοιώσεις της Ho:YAG laser θερμοκερατοπλαστικής χαρακτηρίζονται 

από την έντονη φλεγμονώδη αντίδραση στη περιοχή η οποία ήταν η αιτία της έντονης 

επουλωτικής διαδικασίας [103]. Σύμφωνα με τους συγγραφείς [102, 103, 152] αυτοί 

οι παράγοντες συνεισφέρουν στην υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος στις 

Ho:YAG laser διορθώσεις.  

 



Eικόνα 12.  Μορφολογία του ανθρώπινου  
κερατοειδούς χιτώνα 24 ώρες   μετά 
την εφαρμογή της θερμο-
μοκερατοπλαστικής  DTK. 
(Πηγή: T.Bende). 

 

Στις επεμβάσεις κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων η ηλεκτρική αντίσταση 

των ινών κολλαγόνου (και όχι η ακίδα του κερατοπλάστη) προκαλεί την απελευθέ-

ρωση θερμικής ενέργειας [122, 126]. Με την επίτευξη της μετουσίωσης, η αντίσταση 

των ιστών αυξάνεται και λειτουργεί σαν μηχανισμός αυτοπεριορισμού [136]. Ως απο-

τέλεσμα το σχήμα της περιοχής των αλλοιώσεων είναι κυλινδρικό και ομοιογενές 

[122, 126].  

Όσον αφορά τη χειρουργική διόρθωση υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού, η ανασκόπηση της δημοσιευμένης μέχρι σήμερα πληροφορίας και 

των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των υπαρχόντων τεχνικών μας έκανε να 

πιστέψουμε ότι η τεχνική κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων παρείχε σημαντικά 

πλεονεκτήματα στη διόρθωση χαμηλής υπερμετρωπίας, αλλά συγκριτικά με τη 

LASIK υστερούσε στο εύρος των εφαρμογών της [113-116]. Αναζητήσαμε λοιπόν τη 

δυνατότητα των ευρύτερων εφαρμογών της μεθόδου στις διορθώσεις πρωτοπαθούς 

και δευτεροπαθούς αστιγματισμού όπως και υψηλότερης υπερμετρωπίας έχοντας 

υπ’ όψη τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 

ετών, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στη διόρθωση υπερμετρωπίας και 

αστιγματισμού στην ηλικιακή αυτή ομάδα.  
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2.3.Ιδιαιτερότητες  στη διόρθωση υπερμετρωπίας και υπερμετρωπικού αστιγμα-

τισμού στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών. 

      Τα προβλήματα διόρθωσης της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγμα-

τισμού στην ηλικιακή ομάδα άνω των 45 ετών προκύπτουν από τη δυσκολία συμ-

μόρφωσης του ατόμου στην οπτική διόρθωση του διαθλαστικού του σφάλματος (και 

ιδιαίτερα του αστιγματικού σφάλματος) με την πάροδο της ηλικίας όπως και στα συ-

μπτώματα της αρχόμενης πρεσβυωπίας. Αναφέρεται ότι από το σύνολο των πρωτο-

διορθούμενων μετρίων υπερμετρώπων (από + 3.00 D μέχρι και + 4.50 D) άνω των 40 

ετών μόνο οι 20.3 % χρησιμοποιούσαν τα γυαλιά τους για όλες τις εργασίες, ενώ οι 

υπόλοιποι έκαναν χρήση γυαλιών αποκλειστικά στις κοντινές αποστάσεις [8]. Η προ-

οδευτική ελάττωση της ικανότητας προσαρμογής του ατόμου στην ηλικία άνω των 45 

ετών επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα συμπτώματα της κοπιωπίας και καθιστά ανα-

γκαία τη χορήγηση πολυεστιακών ή διπλοεστιακών γυαλιών. Με την αρχική διόρθω-

ση των διαθλαστικών ανωμαλιών της ομάδας αυτής με γυαλιά πολλές φορές προκύ-

πτουν τα προβλήματα υπερβολικής μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης του ειδώλου, παρα-

μόρφωσης σχήματος των αντικειμένων, διαταραχή του προσανατολισμού με γυαλιά, 

ζάλης, κεφαλαλγίας και πόνου στον αυχένα σε περιπτώσεις πολυεστιακών διορθωτι-

κών φακών. Συχνά είναι και τα συμπτώματα ανισοεικονίας με τα γυαλιά, επιδεινού-

μενα πολλές φορές με τα προβλήματα προϋπάρχουσας αμβλυωπίας. Αυτή η ομάδα 

ατόμων με εμφανή συμπτώματα κοπιωπίας βρίσκεται σε δυσμενή ψυχολογική θέση 

επειδή υποφέρει από τα «πρεσβυωπικά» συμπτώματα σε συγκριτικά εντονότερο βαθ-

μό από τον υπόλοιπο πληθυσμό και πολλές φορές αντιλαμβάνεται την «πρόωρη πρε-

σβυωπία» ως αναπηρία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτά τα άτομα βρίσκο-

νται στην πλέον παραγωγική ηλικία της ζωής τους, γεγονός που καθιστά τη σωστή 

διόρθωση του διαθλαστικού τους σφάλματος ως άκρως σημαντικό ζήτημα.  



Κεφάλαιο 3.  

Υλικά και μέθοδοι 

Όλες οι χειρουργικές διορθώσεις της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού 

αστιγματισμού, όπως και οι πειραματικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν με τη συσκευή 

ViewPoint™ CK  (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA).  
 

 

B A 
Εικόνα 14. Συσκευή κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων ViewPoint™ CK: 

1 – συσκευή ελέγχου 
2 – στειλεός ραδιοσυχνοτήτων (Kερατοπλάστης) 
3 – ακίδα στειλεού 
4 – βλεφαροδιαστολέας με ηλεκτρόδιο επιστροφής 

Σε όλα τα περιστατικά οι κηλίδες της θερμοκερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτή-

των εφαρμόστηκαν στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού με την ακίδα του Κερατο-

πλάστη (Refractec, Inc.). Το τμήμα της ακίδας του Κερατοπλάστη το οποίο εισάγεται 

στον κερατοειδή έχει το μήκος των 450 μm και διάμετρο των 90 μm (Εικόνα 15).  

  

A Β 

Εικ. 15.  Πρωτεύον  ηλεκτρόδιο Α (ακίδα του Κερατοπλάστη) και 
δευτερεύον ηλεκτρόδιο Β (βλεφαροδιαστολέας)
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Εικόνα 16.  Θέση της α-
κίδας Κερατο-
πλάστη στο 
στρώμα του κε-
ρατοειδούς. 

 

Η απελευθέρωση της ενέργειας από την ακίδα του Κερατοπλάστη πραγματο-

ποιείται κατά το πάτημα του ποδοπλήκτρου. Το ηλεκτρικό ρεύμα ραδιοσυχνοτήτων 

διαρρέει το στρώμα του κερατοειδούς από την ακίδα του Κερατοπλάστη (πρωτεύον 

ηλεκτρόδιο) έως το βλεφαροδιαστολέα (ηλεκτρόδιο επιστροφής) ο οποίος ο οποίος 

συνδέεται με τη συσκευή.  

 Όλοι οι οφθαλμοί που συμμετείχαν στις μελέτες χειρουργήθηκαν με τις στα-

θερές παραμέτρους της ενέργειας στις 350 kHz, στο 60 % της ισχύος για το χρόνο 

των 0.6 δευτερολέπτων για την κάθε κηλίδα [172].  

 
3.1. Πειραματικές μελέτες. 

Στις πειραματικές μελέτες έγινε η εφαρμογή της τεχνικής κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων σε ανθρώπους και ζώα με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας 

της μεθόδου (ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδούς), τροποποίηση της 

υπάρχουσας χειρουργικής τεχνικής, διαπλάτυνση του εύρους των εφαρμογών της με-

θόδου (ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων).   
 

3.1.1. Σύντομη περιγραφή των στόχων. 

 

3.1.1α. Ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα μετά την ε-

φαρμογή κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: 

• να μελετηθούν οι μορφολογικές αλλοιώσεις του ανθρώπινου κερατοειδικού 

χιτώνα στις περιοχές εφαρμογής της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων, 

• να εκτιμηθεί η βλάβη των ιστών του κερατοειδούς γύρω από τις περιοχές ε-

φαρμογής της τεχνικής, 

• να εκτιμηθεί η σταθερότητα των αλλοιώσεων σε βάθος του χρόνου. 
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3.1.1β. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμο-

γή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με προϋπάρχοντα 

κρημνό κερατοειδούς: 

• να εκτιμηθούν οι μορφολογικές αλλοιώσεις του κερατοειδικού χιτώνα των 

κονίκλων στις περιοχές εφαρμογής της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων 

στο προϋπάρχοντα κρημνό του κερατοειδούς, 

• να μελετηθεί η ασφάλεια εφαρμογής των κηλίδων της κερατοπλαστικής ρα-

διοσυχνοτήτων σε κερατοειδικούς χιτώνες των κονίκλων με προϋπάρχοντα 

κρημνό κερατοειδούς, 

• να εκτιμηθεί η βλάβη των εν τω βάθει ιστών του κερατοειδούς στις περιοχές 

εφαρμογής συνδυασμένων επεμβάσεων. 
 

3.1.1γ. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμο-

γή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «στα-

θερής πίεσης»: 

• να μελετηθούν οι μορφολογικές αλλοιώσεις του κερατοειδικού χιτώνα κο-

νίκλων με τις δυο διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές εφαρμογής της κε-

ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων, 

• να γίνει η συγκριτική ανάλυση της έκτασης των μορφολογικών αλλοιώ-

σεων με τις τεχνικές «ώθησης» και «σταθερής πίεσης», 

• να εκτιμηθεί η βλάβη των ιστών του κερατοειδούς γύρω από τις περιοχές 

εφαρμογής των δυο διαφορετικών τεχνικών, 

• να εκτιμηθεί η σταθερότητα των αλλοιώσεων σε βάθος του χρόνου με τις 

δυο τεχνικές. 
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3.1.2. Επιλογή ασθενών. 

 

Κριτήρια επιλογής ασθενών για τις πειραματικές μελέτες κερατοπλαστικής ρα-

διοσυχνοτήτων: 

1. Παρουσία περιφερικού καλά περιγεγραμμένου κερατόκωνου που δεν παρεμ-

βαίνει στο κεντρικό τμήμα του κερατοειδούς (ζώνη των 3 χιλιοστών). 

2. Παχυμετρία του κερατοειδούς μεγαλύτερη των 550 μm στη ζώνη των 6 χιλιο-

στών στην περιοχή εκτός του κερατόκωνου. 

3. Διαυγής κερατοειδής χιτώνας εκτός της περιοχής του κερατόκωνου όπως 

προκύπτει από την βιομικροσκόπηση στην  σχισμοειδή λυχνία. 

4. Προγραμματισμένη στο άμεσο μέλλον μεταμόσχευση του κερατοειδούς λόγω 

του κερατόκωνου. 

5. Επιθυμία του ασθενούς να συμμετάσχει στη μελέτη. 
 

Κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών από τις πειραματικές μελέτες κερατοπλα-

στικής ραδιοσυχνοτήτων: 

1. Συστηματικές παθήσεις η νόσοι του κολλαγόνου (ερυθηματώδης λύκος, κολί-

τιδα, διαβήτης κλπ). 

2. Ιστορικό τραύματος του οφθαλμού. 

3. Ιστορικού χειρουργικής επέμβασης του οφθαλμού. 

4. Γλαύκωμα. 

5. Ιστορικό κορτιζονοεξαρτώμενης αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

6. Η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση να υπερβαίνει 20/32. 

7. Παχυμετρία του κερατοειδούς μικρότερη των 550 μm στη ζώνη των 6 χιλιο-

στών. 

8. Θολερότητες του κερατοειδικού χιτώνα αντιληπτές κατά την βιομικροσκόπη-

ση στην σχισμοειδή λυχνία. 

9. Εγκυμοσύνη του ασθενούς. 

10. Ασθενείς με ερπιτική ή άλλου είδους ιογενή κερατίτιδα. 

11. Ασθενείς με αβαθή πρόσθιο θάλαμο (ACD < 2.5 mm). 
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3.1.3. Στατιστικά στοιχεία των ασθενών. 

Η μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων του ανθρώπινου κερατοειδικού χι-

τώνα μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων πραγματοποιήθηκε 

σε 6 οφθαλμούς 6 ασθενών, προγραμματισμένων για τη μεταμόσχευση του κερατοει-

δούς ανεξάρτητα από την παρούσα μελέτη. Στη μελέτη συμμετείχαν 5Α ασθενείς και 

1Θ, ηλικίας 32- 47 ετών (Πίνακας 1). Η αναλυτική γραπτή συγκατάθεση για τη συμ-

μετοχή στη παρούσα μελέτη ελήφθη από όλους τους ασθενείς. Η μελέτη πραγματο-

ποιήθηκε με την έγκριση της Επιτροπής των κλινικών ερευνών. 
 

Αριθμός περιστατικού 1 2 3 4 5 6 

Φύλο, ηλικία A, 32 A, 33 Θ, 41 Α, 47 Α, 38 Α, 35 

Χειρουργημένος οφθαλμός OD OS OS OD OD OS 

Χρόνος παρακολούθησης 
(χρόνος που μεσολάβησε 
μεταξύ της κερατοπλαστικής 
και της μεταμόσχευσης) 

24 ώρες 24 ώρες 3 ημέρες 7 ημέρες 3 μήνες 6 μήνες 

Τοποθεσία των κηλίδων 

3 κηλίδες 
στην 12η, 
1η,2ηώρα 
στην οπτ. 
ζώνη των 
6 mm 

3 κηλίδες 
στην1η, 
2η,3ηώρα 
στην οπτ. 
ζώνη των 
6 mm 

3 κηλίδες 
στην 9η, 
10η, 11η 
ώρα στην 
οπτ.ζώνη 
6 mm 

3 κηλίδες 
στην 12η, 
1η, 2η 
ώρα στην 
οπτ.ζώνη 
6 mm 

3 κηλίδες 
στην 10η, 
11η, 12η 
ώρα στην 
οπτ.ζώνη 
6 mm 

3 κηλίδες 
στην 1η, 
2η, 3η 
ώρα στην 
οπτ.ζώνη 
6 mm 

 

Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία των ασθενών (ιστολογική μελέτη των μορφολο-
γικών αλλοιώσεων του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα μετά από 
την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων) 

 

3.1.4. Επιλογή, αναισθησία και θυσία των ζώων. 

 Για τις ιστολογικές μελέτες της εφαρμογής της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνο-

τήτων σε οφθαλμούς με τον κερατοειδικό κρημνό και της σύγκρισης των δύο τεχνι-

κών της κερατοπλαστικής χρησιμοποιήθηκαν 31 δεξιοί οφθαλμοί 31 κονίκλων. Συνο-

λικά η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόστηκε σε 31 έγχρωμους κονίκλους 

Νέας Ζηλανδίας βάρους 3-5 κιλών. Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις διενεργήθηκαν 

σύμφωνα με τις οδηγίες για την χρήση ζώων σε πειραματικές μελέτες (Guiding Prin-

ciples in the Care and Use of Animals/ DHEW Publication, NIH 80-23). 

 Η αναισθησία όλων των ζώων πραγματοποιήθηκε με την υποδόρια ένεση 

μίγματος υδροχλωρικής κεταμίνης (40 mg/kg) και υδροχλωρικής ξυλαζίνης 
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(7 mg/kg). Η θυσία των ζώων πραγματοποιήθηκε με την ενδοφλέβια χορήγηση της 

νατριούχου πεντοβαρβιτάλης. 

 

3.1.5. Χειρουργικές επεμβάσεις και νομογράμματα. 

 

3.1.5α. Ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα μετά την εφαρ-

μογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως οι 

επεμβάσεις διόρθωσης της υπερμετρωπίας και του υπερμετρωπικού αστιγματισμού 

(βλέπε παρ. 3.1.6) από τον ίδιο χειρουργό (κο Ιωάννη Παλλήκαρη) με τη συσκευή 

ViewPoint™ CK (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA). Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν 

υπό την τοπική αναισθησία. Και στα 6 περιστατικά εφαρμόστηκαν από 3 κηλίδες της 

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στην οπτική ζώνη των 6 χιλιοστών (βλέπε Πίνα-

κα 1). Οι κηλίδες εφαρμόστηκαν στις προσεσημασμένες περιοχές διαυγούς κερατοει-

δούς, σύμφωνα με τα ευρήματα της βιομικροσκοπίας στη σχισμοειδή λυχνία και του 

τοπογραφικού χάρτη, με αποφυγή των περιοχών προσβεβλημένων από τον κερατό-

κωνο. Σε όλους τους ασθενείς χειρουργήθηκε μόνο ο ένας οφθαλμός. Η μετεγχειρητι-

κή αγωγή ήταν τυπική ( βλέπε παρ 3.1.7). 

 

3.1.5β. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή 

της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με προϋπάρχοντα κρημνό 

κερατοειδούς. 

Στην πρώτη φάση της μελέτης πραγματοποιήθηκε η δημιουργία του κερατοει-

δικού κρημνού σε 4 δεξιούς οφθαλμούς των 4 κονίκλων. Η δημιουργία του κρημνού 

πραγματοποιήθηκε με τον μικροκερατόμο Schwind. Κατόπιν δημιουργίας του κρη-

μνού ακολούθησε η επανατοποθέτηση του στο στρώμα του κερατοειδούς. Η διάμε-

τρος του κρημνού ήταν 9 χιλιοστά. Η μετεγχειρητική αγωγή ήταν τυπική (βλέπε παρ. 

3.1.7). Μετά από 1 μήνα επούλωσης του κερατοειδικού κρημνού ακολούθησε η ε-

φαρμογή των κηλίδων της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τη συσκευή 

ViewPoint™ CK (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA) στην οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών. 

Τοποθετήθηκε ο μονήρης κύκλος των 8 κηλίδων με τον ίδιο τρόπο όπως και στις άλ-

λες μελέτες (βλέπε παρ. 3.1.6). Τα ζώα θυσιάστηκαν αμέσως μετά το πέρας του πει-

ράματος. Για το παρόν πείραμα χρησιμοποιήθηκε η ακίδα του Κερατοπλάστη τροπο-
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ποιημένου μήκους των 300 μm. Η τροποποίηση αυτή έγινε για λόγους ασφαλείας για 

να αποφευχθεί η διάτρηση του κερατοειδούς, επειδή το πάχος του κερατοειδικού χι-

τώνα των κονίκλων συνήθως κυμαίνεται από 400 μm έως 430 μm. 

 

3.1.5γ. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή 

της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «σταθερής 

πίεσης». 

Σε 27 δεξιούς οφθαλμούς 27 κονίκλων πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του 

μονήρους κύκλου της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τη συσκευή 

ViewPoint™ CK (Refractec, Inc., Irvine, CA, USA). Η εφαρμογή των κηλίδων πραγ-

ματοποιήθηκε στην οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών. Οι χειρουργικές συνθήκες   ήταν 

ταυτόσημες με τις άλλες μελέτες (βλέπε παρ. 3.1.6). Στα 15 ζώα η εφαρμογή των κη-

λίδων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της ώθησης, σύμφωνα με την οποία ο κερα-

τοειδής πιέζεται από την ακίδα του Κερατοπλάστη κατά το πάτημα του ποδοπλή-

κτρου. Στα 12 ζώα η εφαρμογή των κηλίδων με την τεχνική της σταθερής πίεσης, 

σύμφωνα με την οποία ο κερατοειδής έρχεται σε επαφή και όχι πίεση από την ακίδα 

του Κερατοπλαστη κατά το πάτημα του ποδοπλήκτρου. Για το παρόν πείραμα χρησι-

μοποιήθηκε η ακίδα του Κερατοπλάστη τροποποιημένου μήκους 300 μm. Η τροπο-

ποίηση αυτή έγινε για λόγους ασφαλείας για να αποφευχθεί η διάτρηση του κερατο-

ειδούς, επειδή το πάχος του κερατοειδικού χιτώνα των κονίκλων συνήθως κυμαίνεται 

από 400 μm έως 430 μm. Η μετεγχειρητική αγωγή ήταν τυπική ( βλέπε παρ 3.1.7). 

 

3.1.6. Χρονολογία και τρόπος λήψης των δειγμάτων. 

 

3.1.6α. Ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα μετά την εφαρ-

μογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Και στα 6 περιστατικά τα δείγματα του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα ε-

λήφθησαν κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης του κερατοειδούς. Αμέσως μετά τη 

μεταμόσχευση του κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε η εκτομή του τμήματος του κε-

ρατοειδικού χιτώνα ο οποίος περιείχε τις κηλίδες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνο-

τήτων. Τα τμήματα αυτά με τις κηλίδες της κερατοπλαστικής είχαν τριγωνικό σχήμα. 

Τα δείγματα ελήφθησαν 1, 3 και 7 ημέρες όπως και 3 και 6 μήνες μετά την εφαρμογή 

της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων (Πίνακας 1). 
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3.1.6β. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή 

της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με προϋπάρχοντα κρημνό 

κερατοειδούς. 

Οι οφθαλμοί και των 4 κονίκλων εξορρύχθηκαν κατόπιν θυσίας των ζώων η 

οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το πέρας εφαρμογής του ενός κύκλου των κη-

λίδων κερατοπλαστικής. Στη συνέχεια ελήφθησαν και οι 4 κερατοειδείς χιτώνες, από 

τους οποίους έγινε η εκτομή των τριγωνικών τμημάτων. Από τον κάθε οφθαλμό έγινε 

η εκτομή των 8 τμημάτων. Το κάθε τριγωνικό τμήμα του κερατοειδούς περιείχε από 1 

κηλίδα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  

 

3.1.6γ. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμογή 

της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «σταθερής 

πίεσης». 

Οι οφθαλμοί και των 27 κονίκλων εξορρύχθηκαν κατόπιν θυσίας των ζώων η 

οποία πραγματοποιήθηκε 6 μήνες μετά την εφαρμογή του ενός κύκλου των κηλίδων 

κερατοπλαστικής με τις τεχνικές της «ώθησης» (15 οφθαλμοί) και της «σταθερής πί-

εσης» (12 οφθαλμοί). Στη συνέχεια ελήφθησαν και οι 27 κερατοειδείς χιτώνες, από 

τους οποίους έγινε η εκτομή των τριγωνικών τμημάτων. Από τον κάθε οφθαλμό έγινε 

η εκτομή των 8 τμημάτων. Το κάθε τριγωνικό τμήμα του κερατοειδούς περιείχε από 1 

κηλίδα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  

 

3.1.7. Ιστολογική επεξεργασία των δειγμάτων. 

Αμέσως μετά την εξόρυξη οι οφθαλμοί μονιμοποιήθηκαν με χρήση του δια-

λύματος γλουταραλδεΰδης με σταθεροποιητή Ph (0.1 mol/l cacodylate buffer) και ο-

ξύτητα του διαλύματος , Ph 7.3. Μετά από σύντομη εμβάπτιση των οφθαλμών πραγ-

ματοποιήθηκε η εκτομή των κερατοειδών που τοποθετήθηκαν στο ίδιο διάλυμα για 

άλλες 24 ώρες. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρόσθετη μονιμοποίηση (post fixation) 

των παρασκευασμάτων με 2 % τετροξείδιο του οσμίου με τον ίδιο σταθεροποιητή του 

Ph (0.1 mol/l cacodylate buffer) και οξύτητα του  διαλύματος Ph 7.3. Τα παρασκευά-

σματα αφυδατώθηκαν με διαδοχικά διαλύματα αλκοόλης και οξειδίου του προπυλε-

νίου και εμπεδώθηκαν σε ρητίνη (epoxy resin). Ελήφθησαν τομές πάχους 1 μm οι ο-
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ποίες χρωματίστηκαν με τρίχρωμη χρώση (Masson’s trichrome stain) και εξετάστη-

καν με τα μέσα της οπτικής μικροσκοπίας. Οι λεπτότερες τομές ( semi-thin sections) 

χρωματίστηκαν με την τροποποιημένη τρίχρωμη χρώση (170), τη χρώση του οξικού 

ουρανίου (uranyl acetate) και κιτρικού μολύβδου (lead citrate) πριν υποβληθούν σε 

έλεγχο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.    

 

3.2. Κλινικές μελέτες. 

Κατά την διεξαγωγή των κλινικών μελετών διόρθωσης υπερμετρωπίας και υ-

περμετρωπικού αστιγματισμού με την τεχνική της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτή-

των οι υποψήφιοι ασθενείς είχαν ενημερωθεί αναλυτικά για τη πειραματική φύση του 

πρωτοκόλλου και έχουν υπογράψει το σχετικό φύλλο συγκατάθεσης.  

 

3.2.1. Σύντομη περιγραφή των στόχων. 

 

3.2.1α. Διόρθωση χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας: 

• η εκτίμηση της ασφάλειας της τεχνικής, 

• ο προσδιορισμός της προβλεψιμότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτή-

των, 

• η μελέτη της αποτελεσματικότητας, 

• η εκτίμηση της μακροχρόνιας σταθερότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυ-

χνοτήτων 

• η μελέτη της επίδρασης της μεθόδου στην ποιότητα της όρασης.  

 

3.2.1β. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του νομογράμματος διόρθωσης του υπερμε-

τρωπικού αστιγματισμού. 

• ανάπτυξη του νομογράμματος διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού μέ-

σω εφαρμογής της τεχνικής σε επιλεγμένα περιστατικά ανώμαλου αστιγματι-

σμού 

• εφαρμογή του νομογράμματος σε περιστατικά πρωτοπαθούς και δευτεροπα-

θούς υπερμετρωπικού αστιγματισμού 

• η εκτίμηση της ασφάλειας της τεχνικής στη διόρθωση αστιγματισμού, 

• ο προσδιορισμός προβλεψιμότητας της μεθόδου, 

• η μελέτη της αποτελεσματικότητας, 
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• η εκτίμηση σταθερότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων κατά τη 

διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

 

3.2.1γ. Μελέτη αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά την εφαρμογή της κερα-

τοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

• Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση της πιθανής επίδρασης κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων στις μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης.  

 

3.2.2.  Επιλογή ασθενών. 

 

Κριτήρια επιλογής των ασθενών για τις κλινικές μελέτες κερατοπλαστικής ρα-

διοσυχνοτήτων: 

1. Υπερμετρωπία μέχρι + 3.25 D (κυκλοπληγική διάθλαση). 

2. Υπερμετρωπικός αστιγματισμός μέχρι 3.50 D.  

3. Ηλικία άνω των 45 ετών. 

4. Παχυμετρία του κερατοειδούς μεγαλύτερη των 550 μm στη ζώνη των 6 χιλιο-

στών. 

5. Διαυγής κερατοειδής χιτώνας όπως προκύπτει από την βιομικροσκόπηση στην  

σχισμοειδή λυχνία. 

6. Ομαλή τοπογραφική εικόνα του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς. 

 

Κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών από τις κλινικές μελέτες κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων: 

1. Οξεία ή χρόνια πάθηση του οφθαλμού. 

2. Συστηματικές παθήσεις η νόσοι του κολλαγόνου (ερυθηματώδης λύκος, κολί-

τιδα, διαβήτης κλπ) 

3. Ιστορικό τραύματος του οφθαλμού. 

4. Ιστορικού χειρουργικής επέμβασης του οφθαλμού. 

5. Γλαύκωμα. 

6. Ιστορικό κορτιζονοεξαρτώμενης αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης. 

7. Ασταθής προoδευτική αύξηση της υπερμετρωπίας. 

8. Λανθάνουσα υπερμετρωπία. 

9. Ανώμαλη τοπογραφία του κερατοειδούς. 
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10. Ανώμαλη κερατομετρία του κερατοειδούς. 

11. Η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση να υπερβαίνει 20/32. 

12. Παχυμετρία του κερατοειδούς μικρότερη των 550 μm στη ζώνη των 6 χιλιο-

στών. 

13. Θολερότητες του κερατοειδικού χιτώνα αντιληπτές κατά την βιομικροσκόπη-

ση στην σχισμοειδή λυχνία. 

14. Εγκυμοσύνη του ασθενούς. 

15. Ασθενείς με ερπιτική ή άλλου είδους ιογενή κερατίτιδα. 

16. Ασθενείς με αβαθή πρόσθιο θάλαμο (ACD < 2.5 mm) 

17. Ασθενείς με χαμηλή ευαισθησία στις φωτεινές αντιθέσεις. 

18. Ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να παρευρίσκονται σε όλους τους μετεγχειρητι-

κούς ελέγχους. 

19. Ασθενείς ηλικίας κάτω των 45 ετών. 

20. Ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. 

 

3.2.3. Στατιστικά στοιχεία ασθενών. 

 

3.2.3α. Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπίας. 

Χειρουργήθηκαν 38 οφθαλμοί 26 ασθενών ( 13 Α και 13 Θ) Η μέση τιμή της 

ηλικίας στην ομάδα της σφαιρικής υπερμετρωπίας ήταν 50.3 ± 8.8 SD χρόνια, με τη 

διακύμανση από τα  45 έως και 67 έτη. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί είχαν από  + 

1.00 D μέχρι και  + 3.25 D υπερμετρωπίας και ≤ 0.75 D αστιγματισμού (κυκλοπληγι-

κή διάθλαση).  

 

3.2.3β. Μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

Χειρουργήθηκαν 47 οφθαλμοί 34 ασθενών ( 15 Α και 19 Θ) Η μέση τιμή της 

ηλικίας στην ομάδα της σφαιρικής υπερμετρωπίας ήταν 48.5 ± 9.7 SD χρόνια, με δια-

κύμανση από 35 έως και 68 έτη. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί είχαν από  + 1.00 μέχρι 

και  + 4.50 D υπερμετρωπίας και - 0.50 μέχρι - 3.50 D  αστιγματισμού (κυκλοπληγική 

διάθλαση).  
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3.2.3γ. Μελέτη των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά την εφαρμογή της 

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Χειρουργήθηκαν 32 οφθαλμοί 18 ασθενών ( 10 Α και 8 Θ) Η μέση τιμή της 

ηλικίας στην ομάδα της σφαιρικής υπερμετρωπίας ήταν 53.5 ± 9.7 SD χρόνια, με δια-

κύμανση από 45 έως και 66 έτη. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί είχαν από  + 1.00 μέχρι 

και  + 4.50 D υπερμετρωπίας (κυκλοπληγική διάθλαση).  

 

3.2.4. Πρωτόκολλο εξετάσεων. 

3.2.4α. Προεγχειρητικός έλεγχος: 

1. Υποκειμενική διάθλαση. Χρησιμοποιήθηκε το οπτότυπο Snellen σε μεσοπικές 

συνθήκες. Η υποκειμενική διάθλαση εξετάστηκε με την τεχνική της ομίχλης. 

2. Προσδιορισμός της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (UVA) (μεσοπικές 

συνθήκες) στα 6 μέτρα και στα 45 εκατοστά. Για τον προσδιορισμό της UVA 

στα 6 μέτρα χρησιμοποιήθηκε το οπτότυπο Snellen, για τον προσδιορισμό της 

οπτικής οξύτητας στα 45 εκατοστά χρησιμοποιήθηκε το οπτότυπο Jaeger. 

3. Προσδιορισμός της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας (BSCVA) (μεσοπι-

κές συνθήκες) στα 6 μέτρα και στα 45 εκατοστά. Για τον προσδιορισμό της 

BSCVA στα 6 μέτρα χρησιμοποιήθηκε το οπτότυπο Snellen, για τον προσδιο-

ρισμό της οπτικής οξύτητας στα 45 εκατοστά χρησιμοποιήθηκε το οπτότυπο 

Jaeger. 

4. Αντικειμενική διάθλαση. Ο προσδιορισμός της κυκλοπληγικής διάθλασης 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κυκλοπληγίας. Για την επίτευξη της κυ-

κλοπληγίας πραγματοποιήθηκαν δύο ενσταλάξεις κυκλοπεντολάτης (1 %) σε 

χρονική απόσταση 10 λεπτών μεταξύ τους. Ο προσδιορισμός της κυκλοπληγι-

κής διόρθωσης πραγματοποιήθηκε 30 λεπτά μετά την αρχική ενστάλαξη της 

κυκλοπεντολάτης. 

5. Τοπογραφία του κερατοειδούς. Η λήψη της τοπογραφίας πραγματοποιήθηκε 

με τη συσκευή EyeSys topography unit (EyeSys Technologies, Version 3.1, 

EyeSys Premier, Irvine, CA, USA) όπως και με τη C-Scan corneal topography 

unit (Technomed GmbH, Germany).   

6. Προσδιορισμός ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις (contrast sensitivity test). 

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του CSV 1000 contrast sensitivity 

unit (Vector Vision, Dayton OH) σε σκοτοπικές συνθήκες. 
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7. Εξέταση του κερατοειδούς και του προσθίου θαλάμου με βιομικροσκόπηση 

στη σχισμοειδή λυχνία. 

8.  Βυθοσκόπηση με άμεση και  έμμεση οφθαλμοσκοπία. 

9. Κεντρική και περιφερική παχυμετρία του κερατοειδούς. Η περιφερική παχυ-

μετρία μετρήθηκε στην οπτική ζώνη των 6 χιλιοστών. Οι μετρήσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν με συσκευή παχυμετρίας υπερήχων (DGH 5100 Technology, 

Inc). 

10.  Τονομετρία. Όλες οι μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης πραγματοποιήθηκαν 

την ίδια ώρα (2 μμ) με την τεχνική επιπέδωσης της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδούς με συσκευή Goldmann προσαρμοσμένη στη σχισμοειδή λυχνία. 

 

3.2.4β. Μετεγχειρητικός έλεγχος: 

1. Υποκειμενική διάθλαση.  

2. Προσδιορισμός της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (UVA) (μεσοπικές 

συνθήκες) στα 6 μέτρα και στα 45 εκατοστά (οπτότυπο Snellen).  

3. Προσδιορισμός της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας (BSCVA) (μεσοπι-

κές συνθήκες) στα 6 μέτρα και στα 45 εκατοστά (οπτότυπα Snellen και 

Jaeger).  

4. Αντικειμενική διάθλαση με τη χρήση κυκλοπληγίας.  

5. Τοπογραφία του κερατοειδούς (τοπογραφίες με την EyeSys Technologies, 

Version 3.1, EyeSys Premier, Irvine, CA, USA και με την C-Scan corneal 

topography unit, Technomed GmbH, Germany).   

6. Προσδιορισμός της ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις (contrast sensitivity 

test). Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του CSV 1000 contrast sensi-

tivity unit (Vector Vision, Dayton OH) σε σκοτοπικές συνθήκες. 

7. Εξέταση του κερατοειδούς και του προσθίου θαλάμου με βιομικροσκόπηση 

στη σχισμοειδή λυχνία. 

8. Τονομετρία. Όλες οι μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης πραγματοποιήθηκαν 

την ίδια ώρα (2 μμ) με την τεχνική επιπέδωσης της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδούς με συσκευή Goldmann προσαρμοσμένη στη σχισμοειδή λυχνία. 

9. Ερωτηματολόγιο για την υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας όρασης. Ο 

σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν η σύγκριση της προεγχειρητικής με την 

μετεγχειρητική ποιότητα της όρασης. Η κλίμακα των απαντήσεων κυμαινόταν 
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από το 1 έως το 4, όπου 1 αντιστοιχούσε στην φτωχή μετεγχειρητική ποιότητα 

της όρασης, 2 – χωρίς μεταβολή, 3 – μέτρια βελτίωση, 4 – σημαντική βελτίω-

ση ποιότητας της όρασης.  

 

3.2.4γ. Χρονοδιάγραμμα των μετεγχειρητικών εξετάσεων. 

Οι μετεγχειρητικές εξετάσεις των ασθενών μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 

1. μία ώρα μετά το χειρουργείο, 

2. 24 ώρες μετεγχειρητικά, 

3. ένα μήνα μετεγχειρητικά, 

4. τρεις μήνες μετεγχειρητικά, 

5. έξι μήνες μετεγχειρητικά, 

6. δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά, 

7. 24 μήνες μετεγχειρητικά, 

8. 30 μήνες μετεγχειρητικά. 

Το πρωτόκολλο των μετεγχειρητικών εξετάσεων τηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις 

όπως ορίστηκε από το πρωτόκολλο μετεγχειρητικού έλεγχου (3.2.4β). 

 

3.2.5. Χειρουργικά νομογράμματα. 

Η διόρθωση προσδιορίστηκε με βάση την κυκλοπληγική διάθλαση σε όλες τις 

περιπτώσεις. Ο στόχος της θεραπείας ήταν η εμμετρωπία σε όλα τα περιστατικά. Σε 

όλες τις περιπτώσεις οι χρήστες των μαλακών φακών επαφής έλαβαν οδηγία να δια-

κόψουν τη χρήση των φακών επαφής για διάστημα 21 έως 30 ημερών προ του χει-

ρουργείου. Σε καμία από τις μελέτες δεν συμμετείχαν χρήστες σκληρών φακών επα-

φής.   

 

3.2.5α. Νομόγραμμα διόρθωσης της υπερμετρωπίας. 

Σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς ο αριθμός των κηλίδων για τη 

διόρθωση του σφαιρικού διαθλαστικού σφάλματος της υπερμετρωπίας προσδιορί-

στηκε με βάση το νομόγραμμα που περιγράφεται στον Πίνακα 2. Στον προσδιορισμό 

του αριθμού κηλίδων συνυπολογίστηκαν η απαιτούμενη διόρθωση και η ηλικία του 

ατόμου. Στους ασθενείς της ομάδας της σφαιρικής υπερμετρωπίας εφαρμόστηκαν 
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από 8 έως και 32 κηλίδες κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Οι κηλίδες εφαρμό-

στηκαν κυκλικά στις ζώνες των 6, 7 και 8 χιλιοστών ανάλογα με την απαιτούμενη 

διόρθωση. Ο κάθε κύκλος αποτελούταν από 8 κηλίδες κερατοπλαστικής.  

 
Ηλικία 8 κηλίδες 16 κηλίδες 24 κηλίδες 32 κηλίδες 

30 .55D .85D 1.30D 2.00D 
35 .65D 0.95D 1.40D 2.10D 
40 .75D 1.05D 1.50D 2.20D 
45 .85D 1.15D 1.60D 2.30D 
50 .95D 1.25D 1.70D 2.40D 
55 1.05D 1.35D 1.80D 2.50D 
60 1.15D 1.45 D 1.90D 2.60D 
65 1.25D 1.55D 2.00D 2.70D 
70 1.35D 1.65D 2.10D 2.80D 
75 1.45D 1.75D 2.20D 2.90D 
80 1.55D 1.85D 2.30D 3.00D 

 

Πίνακας 2. Νομόγραμμα διόρθωσης σφαιρικής υπερμετρωπίας 

 

3.2.5β. Νομόγραμμα διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού.    

Σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς ο αριθμός των κηλίδων για τη 

διόρθωση του σφαιρικού συστατικού της αμετρωπίας (spherical component)  προσ-

διορίστηκε με βάση το νομόγραμμα που περιγράφεται στον Πίνακα 2. Η διόρθωση 

του σφαιρικού συστατικού ακολουθήθηκε από την εφαρμογή 4 - 6 συμπληρωματικών 

κηλίδων για τη διόρθωση του αστιγματικού συστατικού. Η εφαρμογή των αστιγματι-

κών κηλίδων γινόταν κατά ζεύγη στις οπτικές ζώνες των 7 και 8 χιλιοστών. Σε περι-

πτώσεις υψηλού αστιγματισμού γινόταν εφαρμογή αστιγματικών κηλίδων και στην 

οπτική ζώνη των 9 χιλιοστών (Πίνακας 3). Η εφαρμογή των αστιγματικών κηλίδων 

γινόταν εκατέρωθεν του λιγότερο διαθλαστικού άξονα του αστιγματισμού. Ο άξονας 

αυτός συμπίπτει με τον αρνητικό άξονα του αστιγματισμού. Στους οφθαλμούς της 

ομάδας υπερμετρωπικού αστιγματισμού έγινε εφαρμογή από 4 έως και 36 κηλίδων 

στις οπτικές ζώνες των 7 έως και 9 χιλιοστών.  Εφαρμογή 36 κηλίδων πραγματοποιή-

θηκε μόνο σε 2 περιστατικά υψηλού υπερμετρωπικού αστιγματισμού. Το προτεινόμε-

νο νομόγραμμα διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού αφορά τη διόρθωση 
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υπερμετρωπίας μέχρι + 2.25 D με συνοδό υπερμετρωπικό αστιγματισμό μέχρι + 1.75 

D με το μέγιστο αριθμό κηλίδων να φτάνει στις 30 (Πίνακας 3). 

 

3.2.6. Χειρουργική επέμβαση. 

Στα πλαίσια των μελετών πραγματοποιήθηκαν μονόφθαλμες και διόφθαλμες 

διορθώσεις. Όλες οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο χειρουργικό κέντρο 

(Βαρδινογίαννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλ-

μού) από τον ίδιο χειρουργό (κο Ιωάννη Παλλήκαρη) με τη συσκευή ViewPoint™ 

CK. 

Όλες οι χειρουργικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση τοπικής αναι-

σθησίας. Το πρωτόκολλό της τοπικής αναισθησίας προέβλεπε την ενστάλαξη μίας 

σταγόνας υδροχλωρικής προποκαίνης 0.5 % 15 λεπτά προ του χειρουργείου και την 

επακόλουθη ενστάλαξη δεύτερης σταγόνας προποκαίνης αμέσως πριν την τοποθέτη-

ση του βλεφαροδιαστολέα. Προ του χειρουργείου πραγματοποιούταν καθαρισμός των 

οφθαλμών με διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης (Betadine). 

 

Στη διάρκεια του χειρουργείου γινόταν χρήση του βλεφαροδιαστολέα 

ViewPoint™ CK ο οποίος συνδεόταν με τη συσκευή παροχής ραδιοσυχνοτήτων. Με-

τά την τοποθέτηση του βλεφαροδιαστολέα και την πλύση του χειρουργικού πεδίου με 

ισότονο διάλυμα άλατος (Balanced Salt Sοlution, BSS) ακολουθούσε στέγνωμα της 

επιφάνειας του κερατοειδούς. Στη συνέχεια ακολουθούσε προσεκτική σήμανση της 

επιφάνειας του κερατοειδούς με το CK ViewPoint™ marker. Η σήμανση γινόταν στις 

οπτικές ζώνες των 6, 7 και 8 χιλιοστών.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Σφαιρική διόρθωση 
(κατόπιν μετατρο-
πής σε θετικό κύ-
λινδρο) 

+0.50 μέχρι +1.00 Cyl +1.12 μέχρι +1.75 Cyl 

 
4 κηλίδες @ 8 χιλ στο λιγότερο    δια-

θλαστικό άξονα 

4 κηλίδες @ 7 χιλ στο λιγότερο        

διαθλαστικό άξονα  
Plano μέχρι +0.63 

DS 
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8 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες 8 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες 0.75 μέχρι +0.87 DS 

(8 κηλίδες) 
 @ 8 χιλ στο λιγότερο διαθλαστικό ά-

ξονα  

 @ 7 χιλ στο λιγότερο διαθλαστικό ά-

ξονα  

 

 
16 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες 16 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες +1.00 μέχρι +1.63 DS 

(16 κηλίδες) 
 @ 7 χιλ στο λιγότερο διαθλαστικό ά-

ξονα  

 @ 8 χιλ στο λιγότερο διαθλαστικό ά-

ξονα  

 

24 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες 24 κηλίδες σφαιρώματος + 4 κιλήδες  
+1.75 μέχρι +2.25 DS 

(24 κηλίδες) 
@ 8 χιλ στο λιγότερο διαθλαστικό άξο-

να  

@ 7 χιλ στο λιγότερο  διαθλαστικό ά-

ξονα + 2 κιλήδες @ 9 χιλ επάνω στο 

λιγότερο διαθλαστικό άξονα  

 

Πίνακας 3. Νομόγραμμα διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 



  

Εικόνα 17. Σχηματική παράσταση 24 κηλίδων κερατοπλαστικής στις ζώ-
νες των 6, 7 και 8 χιλιοστών. 

 

 

 

Εικόνα  18.  Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώ-
νας με σήμανση για κερατοπλαστική ραδιο-
συχνοτήτων.  
 

Οι κηλίδες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόστηκαν στη επιφά-

νεια του κερατοειδούς σύμφωνα με τη σήμανση. Η αρχή της θεραπείας γινόταν στην 

οπτική ζώνη των 6 χιλιοστών σε όλες τις περιπτώσεις με ολοκλήρωση της θεραπείας 

στην οπτική ζώνη των 8 χιλιοστών σε περιπτώσεις που το απαιτούσε το νομόγραμμα. 
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Εικόνα 19. Εφαρμογή των κηλίδων κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στον κερατοει-
δή. 

Η εφαρμογή των κηλίδων στην επιφά-

νεια του κερατοειδούς γινόταν με την ακίδα του Κερατοπλάστη (Refractec, Inc., Ir-

vine, CA, USA), με κάθετη τη γωνία της ακίδας ως προς την επιφάνεια του κερατοει-

δούς σε όλα τα σημεία εφαρμογής των κηλίδων. Η πρώτη κηλίδα εφαρμοζόταν πάντα 

στη 12η ώρα και η δεύτερη στην 6η ώρα με τις επόμενες στην 3η και την 9η ώρα, πά-

ντα αντιδιαμετρικά από το σημείο της προηγούμενης εφαρμογής. 

 Όλοι οι οφθαλμοί χειρουργήθηκαν με σταθερή ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 

στα 350 kHz, 60 % της ενέργειας με διάρκεια εφαρμογής στα 0.6 δευτερόλεπτα για 



την κάθε κηλίδα. Μετά το πέρας του χειρουργείου ακλούθησε ενστάλαξη μιας σταγό-

νας τομπραμυκίνης 0.3 % (Tobrex) και μιας σταγόνας φλουμπιπροφαίνης 0.03 % 

(Ocuflur). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε βιομικροσκοπία στην σχισμοειδή λυχνία 

σε διάστημα μιας ώρας μετά το πέρας του χειρουργείου.  

 

3.2.7. Μετεγχειρητική αγωγή. 

Μετεγχειρητικά οι ασθενείς ακολούθησαν μετεγχειρητική αγωγή η οποία πε-

ριλάμβανε σταγόνες τομπραμυκίνης 0.3 % (Tobrex) τέσσερις φορές την ημέρα για 

μετεγχειρητικό διάστημα 14 ημερών, σταγόνες φλουμπιπροφαίνης 0.03 % (Ocuflur) 

τέσσερις φορές την ημέρα για διάστημα 2 μετεγχειρητικών ημερών και σταγόνες τε-

χνητών δακρύων 5-6 φορές την ημέρα για διάστημα 14 ημερών μετά το χειρουργείο. 

 

3.2.8. Στατιστική ανάλυση. 

 

3.2.8α. Στατιστική ανάλυση διόρθωσης της υπερμετρωπίας. 

Τα  αποτελέσματα της μελέτης εκτιμήθηκαν στατιστικά με τη μορφή μέσων 

τιμών με σταθερές αποκλίσεις, διακυμάνσεις και διαστήματα εμπιστοσύνης . Οι δια-

φορές μεταξύ των ομάδων (προεγχειρητική ομάδα, και μετεγχειρητικές ομάδες των 1, 

3, 6, 9, 12 και 30 μηνών) υπολογίστηκαν με one way ANOVA και στη συνέχεια με τα 

tests Student-Newman-Keuls (SNK). Τιμές του P μικρότερες από 0.05 θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές. 

 

 

3.2.8β. Στατιστική ανάλυση διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

Όλες οι πληροφορίες σχετικές με τη διάθλαση αναλύθηκαν με τη μέθοδο της  

ορίζουσας της διοπτρικής ισχύος όπως προτάθηκε από τους Kaye και Harris [175]. Η 

μέθοδος της  ορίζουσας της διοπτρικής ισχύος χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την ποσο-

τική ανάλυση της διαθλαστικής πληροφορίας. Στοιχεία της προεγχειρητικής και της 

μετεγχειρητικής διάθλασης όπως  S/CxA για τους 1, 3, 6, 12, 24 μήνες μετατράπηκαν 

στον πίνακα διοπτρικής ισχύος του Long με τον ακόλουθο τύπο:  
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Όπου οι 4 αριθμοί του πίνακα διοπτρικής ισχύος υπολογίστηκαν σύμφωνα με 

την εξίσωση του Long:  
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f = S + C sin2A 11 

f12 = f21 = - C sinA cosA 

f22 = S + C cos2A 

 

Οι πίνακες προστέθηκαν και υπολογίστηκε η μέση τιμή για την καθεμία από 

τις 4 παραμέτρους. Από την διαίρεση της διαθλαστικής πληροφορίας προέκυψαν μέ-

σες τιμές του σφαιρώματος, του κυλίνδρου και του άξονα του [175]. Τα αποτελέσμα-

τα της προβλεψιμότητας καθώς και το Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα (Re-

fractive Surgical Effect) υπολογίστηκαν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε μετεγχειρητική 

περίοδο (Πίνακας 4). 

 
ΔΧΑ  σφαιρ αστ άξονας 

 3 μ -2.21 0.42 159 
 6 μ -1.97 0.43 166 

 12 μ -1.78 0.37 171 

24 μ -1.83 0.39 165  
 

Πίνακας 4. Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα (Refractive Surgical Effect) σε 
διαφορετικές μετεγχειρητικές περιόδους. 
ΔΧΑ-Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα,  
μ–μήνες, σφαιρ–σφαίρωμα, αστ–αστιγματισμός. 

 

Κάνοντας χρήση του λογισμικού MATLAB για τον προσδιορισμό των αποτε-

λεσμάτων της ορίζουσας, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση όλων των μεταβλητών με 

σκοπό τον προσδιορισμό των διαφορών στα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά δε-

δομένα. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο που το α=5 % εφόσον 

W>F0.05,3,N-3 όπου F0.05,3,N-3 αντιπροσωπεύει την  κατανομή F με 3 και N-3 βαθμούς 

ελευθερίας. 
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3.2.8γ. Στατιστική ανάλυση των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από την 

κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων. 

Τα  αποτελέσματα της μελέτης εκτιμήθηκαν στατιστικά με τη μορφή των μέ-

σων τιμών με σταθερές αποκλίσεις. Χρησιμοποιήθηκε paired-sample t test για την 

εκτίμηση των διαφορών της ενδοφθάλμιας πίεσης μεταξύ των προεγχειρητικών και 

των μετεγχειρητικών ελέγχων. Χρησιμοποιήθηκε t test ανεξαρτήτων δειγμάτων για 

την εκτίμηση συσχέτισης της προεγχειρητικής ενδοφθάλμιας πίεσης με το φύλο των 

ασθενών. Xρησιμοποιήθηκε γραμμική ανάλυση για να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτι-

ση των αλλαγών της ενδοφθάλμιας πίεσης με τους παράγοντες ηλικία, αλλαγή του 

σφαιρικού ισοδύναμου και των κερατομετρικών μετρήσεων μετεγχειρητικά. Τιμές 

του P μικρότερες από 0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. 
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Κεφάλαιο 4. 

Ανάπτυξη μεθόδου διόρθωσης αστιγματισμού με την τεχνική της κε-

ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

 
Η αναζήτηση νομογράμματος διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού 

βασίστηκε στις αρχές της μεθόδου και στο μηχανισμό δράσης της κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων. Είναι γνωστό ότι η τοποθέτηση κύκλου κηλίδων κερατοπλαστικής 

στην περιφέρεια κερατοειδούς και η επακόλουθη ρίκνωση του κολλαγόνου στη ζώνη 

των 6 - 8 χιλιοστών, οδηγεί στην αύξηση της καμπυλότητας της παράκεντρης ζώνης 

των 3 - 4 χιλιοστών. Η πρόσθεση επιπλέον κηλίδων κερατοπλαστικής στον άξονα του 

αστιγματισμού πρέπει να οδηγεί στη μείωση του αστιγματικού διαθλαστικού σφάλ-

ματος.  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Mendez [114,136] η τοποθέτηση των κηλίδων της 

κερατοπλαστικής στον λιγότερο διαθλαστικό (λιγότερο κυρτό) άξονα του κερατοει-

δούς θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση της καμπυλότητας του σε αυτόν τον μεσημβρινό. 

Σε περίπτωση που ισχύσει η παραπάνω υπόθεση, η προσθήκη κηλίδων στον λιγότερο 

κυρτό άξονα του κερατοειδούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση του υπερμετρω-

πικού αστιγματισμού και θα κάνει εφικτές τις εξατομικευμένες διορθώσεις του ανώ-

μαλου πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αστιγματισμού μέσω της εφαρμογής μεμο-

νωμένων κηλίδων κερατοπλαστικής. 

Στα πλαίσια διερεύνησης αυτής της υπόθεσης παραλλαγές του προτεινόμενου 

νομογράμματος εφαρμόστηκαν σε 4 περιπτώσεις επιπλεγμένου ανώμαλου αστιγματι-

σμού με σκοπό την επιλογή του πλέον αποτελεσματικού τύπου του νομογράμματος 

και την επακόλουθη αξιολόγηση του σε περισσότερα περιστατικά πρωτοπαθούς και 

δευτεροπαθούς υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  

Παραλλαγές του προτεινόμενου νομογράμματος εφαρμόστηκαν σε 4 οφθαλ-

μούς 4 ατόμων με ανώμαλο αστιγματισμό. Στη μελέτη συμμετείχαν 2 άνδρες και 2 

γυναίκες με ιστορικό προηγηθείσας διαθλαστικής επέμβασης. Η χειρουργική επέμβα-

ση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα ViewPoint™ CK (Refractec, Inc., Irvine, 

CA, USA). Ο μέσος όρος της ηλικίας της ομάδας ήταν 38.2 έτη, κυμαινόμενος από 

25 μέχρι 47 χρόνια. Η απαιτούμενη διόρθωση προσδιορίστηκε με βάση την κυκλο-



πληγική διάθλαση των ασθενών. Συνολικά οι συμμετέχοντες στη μελέτη δέχτηκαν 

από 4 έως 22 κηλίδες κερατοπλαστικής στις ζώνες των 6, 7 και 8 χιλιοστών.  

 

Περιστατικό 1: Άνδρας 25 ετών με ιστορικό φωτοδιθλαστικής κερατεκτομής 

(PRK) με το excimer laser MEL 70 G-Scan by Aesculap-Meditec, Germany, 18 μήνες 

προ της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Η κυκλοπληγική διάθλαση πριν τη κε-

ρατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων ήταν : +5.50 D -5.75 D × 150° (Πίνακας 5). 

Στο σύνολο εφαρμόστηκαν 18 κηλίδες κερατοπλαστικής. Στο πρώτο περιστα-

τικό εφαρμόστηκε παραλλαγή του νομογράμματος με έλλειψη κηλίδων στον κυρτό 

άξονα του κερατοειδούς (στον περισσότερο διαθλαστικό μεσημβρινό) ενώ δεν υπήρ-

ξε προσθήκη επιπλέον κηλίδων στον λιγότερο διαθλαστικό μεσημβρινό (Χάρτης 1). 

Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 μήνες. Τα διαθλαστικά αποτελέσματα της 

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.  

 

No. Φύλο, Είδος αρχικής    
διαθλαστικής     
επέμβασης 

Αρχική επιθυμητή 
διόρθωση (D) 

Χρόνος 
παρακο-
λούθη-
σης 

(Μήνες) 

Τελική κυκλοπληγι-
κή διάθλαση (D) 

Καλύτε-
ρη διορ-
θούμενη 
οπτική 
οξύτητα   

Ηλικία 

 
 

1 Α, 25 Topolink PRK +7.25 -6.00 × 160° 18 +5.50 -5.75 × 150° 0.4 

2 Θ, 41 PALM -5.00 × 120° 24 +4.25 -2.50 × 135° 1.0 

3 Α, 40 LASIK +7.25 -0.50 × 180° 6 +4.75 -3.75 × 170° 0.8 

4 Θ, 44 LASIK -7.00 - 2.00 × 130° 9 +1.75 -1.00 × 10° 1.0 

 
 
Πίνακας 5. Υπολειπόμενη υπερμετρωπία και αστιγματισμός μετά την αρχική 
διαθλαστική επέμβαση (προ της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων). 
PRK – φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή,  
PALM – φωτοαποδόμηση με τη βοήθεια του λειαντικού  φακού από γέλη κολλαγό-
νου, LASIK- in situ κερατοσμίλευση με laser,  
D- Διοπτρίες. 
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Χάρτης 1: Περιστατικό 1.  
A - προεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραφικός χάρτης, 
B – μετεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραγικός χάρτης (1 μήνας), 
C – συγκριτικώς χάρτης, 
D – σχηματική παράσταση του νομογράμματος. 

 

Σε αυτό το περιστατικό καταγράφηκε μετεγχειρητική βελτίωση της καλύτερης 

δυνατής οπτικής οξύτητας κατά 2 γραμμές και βελτίωση της οπτικής οξύτητας χωρίς 

διόρθωση κατά 4 γραμμές. 

Τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες παρουσιάστηκε σημαντική υπερδιόρθωση 

στον άξονα της επίδρασης, η οποία βαθμιαία υποχώρησε στη διάρκεια του πρώτου 

μετεγχειρητικού μήνα. 

Δεν παρουσιάστηκαν δι- ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Οι μετεγχειρητικές ε-

νοχλήσεις τύπου αίσθησης ξένου σώματος υποχώρησαν μέχρι το τέλος του πρώτου 

24ώρου. Στους κερατομετρικούς χάρτες παρατηρήθηκε μείωση της διαφοράς ανάμε-

σα στην υψηλότερη και χαμηλότερη κερατομετρία.  
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Στο περιστατικό 1 η προεγχειρητική κερατομετρία ήταν 47.13 D @ 63° στον 

υψηλότερο μεσημβρινό και 42.99 D @ 153° στον χαμηλότερο. Οι μετρήσεις αυτές 

τον πρώτο μήνα διαμορφώθηκαν στις 47.13 D @ 155° και στις 45.13 D @ 65° για 

τον υψηλότερο και χαμηλότερο μεσημβρινό αντίστοιχα, με την κυκλοπληγική διά-

θλαση να είναι +0.25 -1.50 × 45°. Στους 3 μήνες οι κερατομετρικές μετρήσεις κατα-

γράφτηκαν στις 47.63 D @ 60° και 45.78 D @ 150° με την κυκλοπληγική διάθλαση 

στις +1.75 -2.25 × 145°, υποστρέφοντας μέχρι τους 6 μήνες στις 47.00 D @ 62° για 

τον κυρτότερο και 44.38 D @ 152° για τον επίπεδο άξονα του κερατοειδούς, με την 

αντίστοιχη κυκλοπληγική διάθλαση στις +2.25 -2.50 × 150°. Η αποτελεσματικότητα 

και η προβλεψιμότητα της παρούσας παραλλαγής του νομογράμματος επηρεάστηκαν 

αρνητικά από τις υψηλές διαφορές των κερατομετρικών μετρήσεων όπως και από τη 

νεαρή ηλικία του ασθενούς. Η υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος σε ασθε-

νείς ηλικίας κάτω των 40 ετών είχε παρατηρηθεί και σε άλλες δικές μας μελέτες [117, 

118, 176]. Κατά κανόνα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα τα εντυπωσιακά διαθλαστικά 

αποτελέσματα του πρώτου μετεγχειρητικού μήνα υποστρέφουν στη διάρκεια του ε-

ξαμήνου λόγω της έντονης επούλωσης του κολλαγόνου.  

Ο δεύτερος λόγος αποτυχίας αυτής της παραλλαγής ήταν το ύψος του αστιγ-

ματικού σφάλματος. Αστιγματικό σφάλμα +5.75 D δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπι-

στεί με την τεχνική της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  

Ο τρίτος λόγος αποτυχίας ήταν η λανθασμένη υπόθεση ότι η έλλειψη κηλίδων 

κερατοπλαστικής στον κυρτότερο άξονα είναι ικανή να έχει διαθλαστικό αποτέλεσμα 

συγκρίσιμο με την εφαρμογή των επιπλέον κηλίδων στο λιγότερο διαθλαστικό άξονα 

(Χάρτης 1).Ο ανεπαρκής αριθμός κηλίδων κερατοπλαστικής ήταν υπεύθυνος για την 

υποστροφή του αποτελέσματος στη διάρκεια του πρώτου μετεγχειρητικού εξαμήνου.  

Πιθανολογούμε ότι η τροποποίηση των παραμέτρων της ενέργειας, όπως η 

αύξηση της έντασης ή της διάρκειας της μπορεί να αποτελέσει λύση σε περιστατικά 

νεοτέρων ασθενών. Η αύξηση του αριθμού των κηλίδων αποτελεί άλλον έναν κανόνα 

σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Το ιστορικό της φωτοδιθλαστικής κερατεκτομής η οποία είχε προηγηθεί απο-

τέλεσε θετικό σταθεροποιητικό παράγοντα του αποτελέσματος λόγω έλλειψης μεμ-

βράνης του Bowman και ύπαρξης λεπτότερου κερατοειδούς.  



Περιστατικό 2: Γυναίκα, 41 χρονών, με ιστορικό κερατόκωνου και προηγη-

θείσα επέμβαση φωτοαποδόμησης με τη βοήθεια του λειαντικού φακού από γέλη 

(PALM) προ διετίας. 

Η κυκλοπληγική διάθλαση πριν τη κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων ήταν : 

+4.25 D -2.50 D × 135° (Πίνακας 5). 

Συνολικά εφαρμόστηκαν 4 αστιγματικές κηλίδες στον λιγότερο διαθλαστικό άξονα 

του αστιγματισμού. Κηλίδες στην οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών εκατέρωθεν του αρ-

νητικού άξονα του αστιγματισμού συνδυάστηκαν με «κλειδωτική» κηλίδα στη ζώνη 

των 8 χιλιοστών επάνω στον αρνητικό άξονα του αστιγματισμού. Ο χρόνος  παρακο-

λούθησης  ήταν 6 μήνες. Δεν παρουσιάστηκε απώλεια γραμμών Snellen της καλύτε-

ρης δυνατής οπτικής οξύτητας. Η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση αυξήθηκε κατά 4 

γραμμές (Πίνακας 6). 

Τε
λι
κή

 κ
αλ
ύτ
ερ
α 
δι
ορ

-
θο
ύμ
εν
η 
οπ
τικ

ή 
οξ
ύτ
ητ
α 

   

Κ
υκ
λο
πλ
ηγ
ικ
ή 
δι
αθ
λα
ση

  

(1
 μ
ήν
ας

) (
D

) 

Κ
αλ
ύτ
ερ
α 
δι
ορ
θο
ύμ
εν
η 

οπ
τι
κή

 ο
ξύ
τη
τα

   

(π
ρο

 κ
ερ
ατ
οπ
λα
στ
ικ
ής

) 

Τε
λι
κή

 ο
πτ
ικ
ή 
οξ
ύτ
ητ
α 

χω
ρί
ς δ
ιό
ρθ
ω
ση

 

Π
ρο
εγ
χε
ιρ
ητ
ικ
ή 
κυ
κλ
ο-

πλ
ηγ
ικ
ή 
δι
άθ
λα
ση

 (D
) 

Χ
ρό
νο
ς π

αρ
ακ
ολ
ού
θη

- 

ση
ς (
μή
νε
ς)

 

Ο
πτ
ικ
ή 
οξ
ύτ
ητ
α 
χω
ρί
ς 

δι
όρ
θω

ση
 

Τε
λι
κή

 κ
υκ
λο
πλ
ηγ
ικ
ή 

δι
άθ
λα
ση

  

Α
ρι
θμ
ός

 τω
ν 
κη
λί
δω
ν 

Σφ
/Α
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(D
) 

1 +5.50  0.008 0.4 18/0 +0.25  6 +2.25  0.4 0.8 

-5.75 × 150° -1.50×45° -2.50 × 150° 

2 +4.25  0.4 1.0 0/4 +1.75  6 +1.50  0.8 1.0 

-2.25 × 135° -1.00×105° -1.00 × 110° 

3 +4.75  0.3 0.8 16/6 +0.75  6 -0.25  0.8 0.8 

-3.75 × 170° -0.75×120° -1.00 × 35° 

4 +1.75  0.8 1.0 8/2 +0.75 6 +0.50  0.8 1.0 

-1.00 × 10° -0.75×10° -0.75 × 10° 
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Πίνακας 6. Διαθλαστικά αποτελέσματα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτή-
των στη διόρθωση του ανώμαλου αστιγματισμού με 4 παραλλαγές του αστιγ-
ματικού νομογράμματος. D - Διοπτρίες 
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Τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες παρουσιάστηκε σημαντική υπερδιόρθωση 

στον άξονα της θίξης η οποία βαθμιαία υποχώρησε στη διάρκεια του πρώτου μετεγ-

χειρητικού μήνα.  

Δεν παρουσιάστηκαν δι- ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Στους κερατομετρικούς 

χάρτες παρατηρήθηκε η μείωση της διαφοράς ανάμεσα στην υψηλότερη και χαμηλό-

τερη κερατομετρία.  

Στο περιστατικό 2 η προεγχειρητική κερατομετρία ήταν 48.29 D @ 37° στον υψηλό-

τερο μεσημβρινό και 43.55 D @ 127°στο χαμηλότερο. Οι μετρήσεις αυτές τον πρώτο 

μήνα διαμορφώθηκαν στις 46.15 D @ 20° και 44.85 D @ 110° για τον υψηλότερο και 

χαμηλότερο μεσημβρινό αντίστοιχα, με την κυκλοπληγική διάθλαση να είναι +1.75 -

1.00 × 105°. Αυτά τα διαθλαστικά αποτελέσματα ήταν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια 

της παρακολούθησης και στους  6  μήνες  μετρήθηκαν στις 46.09 D @ 25° για τον 

υψηλότερο και 44.95 D @ 115° για το χαμηλότερο μεσημβρινό με την αντίστοιχη 

κυκλοπληγική διάθλαση +1.50 – 1.00 × 110°. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα 

μελέτη ο στόχος της διόρθωσης δεν ήταν η εμμετρωπία, αλλά η βελτίωση της φτωχής 

ποιότητας της όρασης ως αποτελέσματος σοβαρής πάθησης, όπως ο κερατόκωνος. 

Στο Περιστατικό 2 τα αποτελέσματα της κερατοπλαστικής παρουσιάζονται με 

τον καλύτερο τρόπο μέσω συγκριτικού κερατομετρικού τοπογραφικού χάρτη (Χάρ-

της 2 C). Η παραλλαγή του νομογράμματος η οποία εφαρμόστηκε σε αυτό το περι-

στατικό είχε ως στόχο την αύξηση της καμπυλότητας του ανώτερου ρινικού τμήματος 

του κερατοειδούς με σκοπό την αντιρρόπηση του κερατοκωνικού κροταφικού τμήμα-

τος. Οι δράση των κηλίδων στην οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών ενισχύθηκε με την 

«κλειδωτική» κηλίδα στην οπτική ζώνη των 8 χιλιοστών. 

Η αύξηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς στην περιοχή εφαρμογής των 

κηλίδων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της όρασης και τη βελτίωση 

της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση, κατά 4 γραμμές. 
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Περιστατικό 3: Άνδρας 40 χρονών, με ιστορικό in situ κερατοσμίλευσης με 

laser (LASIK) για τη διόρθωση υπερμετρωπίας προ 6μήνου. Ο ρινικός κρημνός του 

κερατοειδούς δημιουργήθηκε με το Flapmaker Disposable Microkeratome (Refractive 

Technologies, Irvine, CA, USA) και η φωτοαποδόμηση πραγματοποιήθηκε με το ex-

cimer laser Mel 70 G-Scan (Aesculap-Meditec, Germany). Ως αποτέλεσμα της αρχι-

κής διαθλαστικής επέμβασης προέκυψαν κατακόρυφες πτυχώσεις του κρημνού όπως 

και μεγάλος ρινικός μίσχος. Αυτές οι επιπλοκές στάθηκαν αιτία διπλωπίας και κακής 

ποιότητας νυκτερινής όρασης του ασθενούς. Η κυκλοπληγική διάθλαση πριν την κε-

ρατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων ήταν: +4.75 D -3.75 D × 170° (Πίνακας 5).  

Χάρτης 2. Περιστατικό 2.  
A – προεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραφικός χάρτης,  
B – μετεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραγικός χάρτης (1 μήνας),  
C – συγκριτικώς χάρτης,  
D – σχηματική παράσταση του νομογράμματος. 

Formatted: Greek

Συνολικά εφαρμόστηκαν 16 κηλίδες για τη διόρθωση του σφαιρικού σφάλμα-

τος και 6 κηλίδες για τη διόρθωση του αστιγματικούς σφάλματος. Για τη διόρθωση 



του αστιγματικού σφάλματος εφαρμόστηκαν 4 κηλίδες στην οπτική ζώνη των 7 χι-

λιοστών εκατέρωθεν του αρνητικού άξονα του αστιγματισμού. Άλλες 2 κηλίδες [-

αστιγματισμού εφαρμόστηκαν επάνω στον αρνητικό άξονα του αστιγματισμού στη 

ζώνη των 8 χιλιοστών. 

 
 

 

Χάρτης 3. Περιστατικό 3.  
A – προεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραφικός χάρτης,  
B – μετεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραγικός χάρτης (1 μήνας),  
C – συγκριτικώς χάρτης,  
D – σχηματική παράσταση του νομογράμματος. 

 

Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 μήνες. Δεν παρατηρήθηκε απώλεια γραμμών Snel-

len καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας, ενώ η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση αυ-

ξήθηκε κατά 5 γραμμές. Δεν παρουσιάστηκαν δι- ή μετεγχειρητικές επιπλοκές.  

Οι προϋπάρχουσες πτυχώσεις του κερατοειδικού κρημνού υποχώρησαν σημα-

ντικά αρχίζοντας από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Το εύρημα αυτό ήταν ορατό 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης. Στο περιστατικό 3 η προεγχειρη-
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τική κερατομετρία ήταν 50.00 D @ 88° και 82 D @ 178° στον υψηλότερο και χαμη-

λότερο μεσημβρινό αντίστοιχα. Στον πρώτο μήνα οι κερατομετρικές μετρήσεις δια-

μορφώθηκαν στις 49.68 D @ 34° και 48.95 D @ 124°, για τον υψηλότερο και χαμη-

λότερο μεσημβρινό αντίστοιχα, με την κυκλοπληγική διάθλαση να είναι + 0.75 –

 0.75 × 120°. Τα διαθλαστικά αποτελέσματα στους 3 και 6 μετεγχειρητικούς μήνες 

ήταν σχεδόν ταυτόσημα μεταξύ τους, και στο εξάμηνο μετρήθηκαν στις 49.60 D @ 

130° και 48.52 D @ 40° για τον υψηλότερο και τον χαμηλότερο μεσημβρινό με την 

κυκλοπληγική διάθλαση - 0.25 -1.00×110°. 

Στην παρούσα περίπτωση η εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων 

είχε 2 στόχους: βελτίωση του διαθλαστικού αποτελέσματος και της ποιότητας της 

όρασης μέσω εξάλειψης των πτυχώσεων του κρημνού χωρίς να χρειαστεί η επανατο-

ποθέτηση του. Και οι δύο στόχοι επιτεύχθηκαν: το διαθλαστικό σφάλμα της υπερμε-

τρωπίας μειώθηκε στις -0.25 D ενώ το αστιγματικό σφάλμα από -3.75 D × 170° στις -

1.00 D × 35° (Πίνακας 6). Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν το γεγονός ότι η 

εφαρμογή 2 «κλειδωτικών» κηλίδων στην οπτική ζώνη των 8 χιλιοστών αντί για μία 

έχει μεγαλύτερο διαθλαστικό αποτέλεσμα παράλληλα με την εξομάλυνση της επιφά-

νειας του κρημνού (Χάρτης 3 D). Τα πλεονεκτήματα των «κλειδωτικών» κηλίδων 

περιλαμβάνουν εκτός από την εξομαλυντική δράση στην επιφάνεια του κρημνού, το 

σταθεροποιητικό διαθλαστικό αποτέλεσμα στα περιστατικά υψηλών διορθώσεων. Για 

την επίτευξη της εξομαλυντικής επίδρασης στην επιφάνεια του κερατοειδικού κρη-

μνού η τοποθέτηση των κηλίδων πρέπει να γίνεται κάθετα ως προς τη φορά των πτυ-

χώσεων. Στη δικιά μας περίπτωση των κάθετων πτυχώσεων οι κηλίδες της κερατο-

πλαστικής εφαρμόστηκαν κάθετα.  

Περιστατικό 4: Γυναίκα 47 χρονών, με ιστορικό in situ κερατοσμίλευσης με 

laser (LASIK) προ 9μήνου. Ως αποτέλεσμα της αρχικής διαθλαστικής επέμβασης 

προέκυψε έκκεντρη φωτοαποδόμηση. Αυτή η επιπλοκή στάθηκε αιτία διπλωπίας και 

κακής ποιότητας της νυκτερινής όρασης του ασθενούς. Η κυκλοπληγική διάθλαση 

πριν την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων ήταν: +1.75 D -1.00 D × 10° (Πίνα-

κας 5).  

Συνολικά εφαρμόστηκαν 8 κηλίδες για τη διόρθωση του σφαιρικού σφάλμα-

τος και 2 κηλίδες για τη διόρθωση του αστιγματικού σφάλματος. Για τη διόρθωση 

του αστιγματικού σφάλματος οι 2 κηλίδες εφαρμόστηκαν στην οπτική ζώνη των 7 

χιλιοστών εκατέρωθεν του αρνητικού άξονα του αστιγματισμού και ως αντίβαρο στην 

περιοχή της έκκεντρης φωτοαποδόμησης .  
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Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 μήνες. Δεν παρατηρήθηκε απώλεια γραμ-

μών Snellen καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας, ενώ η οπτική οξύτητα χωρίς διόρ-

θωση αυξήθηκε κατά 1 γραμμή.  

Δεν παρουσιάστηκαν δι- ή μετεγχειρητικές επιπλοκές.  

Στο περιστατικό 4 η προεγχειρητική κερατομετρία ήταν 42.17 D @ 104° και 

40.27 D @ 14° στον υψηλότερο και χαμηλότερο μεσημβρινό αντίστοιχα. Στον πρώτο 

μήνα οι κερατομετρικές μετρήσεις διαμορφώθηκαν στις 42.16 D @ 142° και 41.50 D 

@ 52°, για τον υψηλότερο και χαμηλότερο μεσημβρινό αντίστοιχα, με την κυκλοπλη-

γική διάθλαση να είναι + 0.50 -0.75 × 10°. Στους 3 μήνες οι κερατομετρικές μετρή-

σεις καταγράφτηκαν στις 41.66 D @ 94° και 40.72 D @ 4°, ενώ στους 6 μήνες στις 

41.71 D @ 100° για τον κυρτότερο και 40.80 D @ 10° για τον επίπεδο άξονα του κε-

ρατοειδούς, με την κυκλοπληγική διάθλαση + 0.50 -0.75 × 10° . 

Στο περιστατικό 4 η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων σαν συνέχεια της 

LASIK κλήθηκε να διορθώσει την πτωχή ποιότητα της όρασης αντισταθμίζοντας την 

περιοχή της έκκεντρης φωτοαποδόμησης (Χάρτης 4). 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης παραλλαγής του νομογράμματος με την ε-

φαρμογή 2 αστιγματικών κηλίδων απέναντι από την περιοχή της έκκεντρης φωτοα-

ποδόμησης οδήγησε στη μείωση του αστιγματικού σφάλματος κατά 0.50 D και σε 

σημαντική βελτίωση της «επικέντρωσης» της περιοχής φωτοαποδόμησης και της το-

πογραφικής εικόνας του κερατοειδούς (Χάρτης 4) . 

Με τη μελέτη των 4 παραλλαγών του αστιγματικού νομογράμματος γίνεται 

σαφές το γεγονός ότι ο τύπος του νομογράμματος με την εφαρμογή επιπλέον ζευγών 

αστιγματικών κηλίδων εκατέρωθεν του αρνητικού άξονα του αστιγματισμού παρέχει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις παραλλαγές του νομογράμματος 

με απουσία κηλίδων στον κυρτό άξονα του κερατοειδούς. Η εφαρμογή ακόμα μεγα-

λύτερου αριθμού κηλίδων στις οπτικές ζώνες των 8 ή των 9 χιλιοστών μπορεί πιθανό-

τατα να παρέχει δυνατότητα ακόμα υψηλότερων αστιγματικών διορθώσεων. 



 96 

   

Χάρτης 4. Περιστατικό 4. A - προεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραφικός χάρ-
της;  
B – μετεγχειρητικός κερατομετρικός τοπογραγικός χάρτης (1 μήνας),  
C – συγκριτικός χάρτης, 
D – σχηματική παράσταση του νομογράμματος. 

Η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ελάχιστα 

επεμβατική μέθοδος στις διορθώσεις ανώμαλου αστιγματισμού σε περιστατικά με 

ιστορικό επιπλεγμένων διαθλαστικών επεμβάσεων, και ως μέσον διόρθωσης του δια-

θλαστικού σφάλματος και βελτίωσης της ποιότητας της όρασης με την εξομάλυνσης 

της ανώμαλης τοπογραφίας ή την εξάλειψη των πτυχώσεων του κερατοειδικού κρη-

μνού. 
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Κεφάλαιο 5.  

Αποτελέσματα. 
 

5.1. Πειραματικές μελέτες. 

 

5.1.1α. Ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδικού χιτώνα μετά την ε-

φαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Η μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων του ανθρώπινου κερατοειδικού χι-

τώνα μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων πραγματοποιήθηκε 

σε 6 οφθαλμούς 6 ασθενών, προγραμματισμένων για τη μεταμόσχευση του κερατοει-

δούς ανεξάρτητα από την παρούσα μελέτη. Στη μελέτη συμμετείχαν 5Α ασθενείς και 

1Θ, ηλικίας 32- 47 ετών. Η εφαρμογή 3 κηλίδων κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων 

πραγματοποιήθηκε στη ζώνη των 6 χιλιοστών σε περιοχές διαυγούς κερατοειδούς α-

πομακρυσμένου από τις πάσχουσες περιοχές.  

 

24 ώρες μετά την εφαρμογή των κηλίδων της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτή-

των: Επιθήλιο του κερατοειδούς και μεμβράνη του Bowman. 

 

24 ώρες μετά την εφαρμογή των κηλίδων το επιθήλιο του ανθρώπινου κερα-

τοειδούς στη περιοχή της θεραπείας παρουσίασε ελάχιστες αποκλίσεις από το φυσιο-

λογικό. Σε αυτό το μετεγχειρητικό διάστημα το πιο σημαντικό εύρημα ήταν η συλλο-

γή υγρού κάτω από το επιθήλιο, στο ανώτερο τμήμα της μεμβράνης του Bowman. 

(Εικόνα 21).  

Η συλλογή υγρού εντοπιζόταν μέσα στα όρια της μεμβράνης του Bowman, 

προκαλώντας τη διάσπαση της σε δύο τμήματα. Το ανώτερο τμήμα της αλλοίωσης 

περιλάμβανε το επιθήλιο, τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου όπως και το ανώτερο 

τμήμα της μεμβράνης του Bowman (περίπου το 1/10 του συνολικού πάχους της μεμ-

βράνης), ενώ το κατώτερο τμήμα  περιείχε το υπόλοιπο 90 % της διασπασμένης μεμ-

βράνης του Bowman. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη διάσπαση, το συνολικό πάχος της μεμβράνης του 

Bowman παρέμεινε αναλλοίωτο. Το επιθήλιο παρουσίασε ελάχιστες μεταβολές οφει-

λόμενες πιθανότατα στο τραύμα κατά την εισαγωγή της ακίδας του Κερατοπλάστη. 

Τα κύτταρα του επιθηλίου παρέμειναν ζωντανά.  Δεν παρατηρήθηκαν διαταραχές ού-
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αύξηση των μεσοκυττάριων διαστημάτων, ένδειξη  οιδήματος του ιστού. 

Εικόνα 21 .  24 ώρες μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνο-
τήτων (ανθρώπινος κερατοειδικός χιτώνας): το ανώτερο τμήμα 
της περιοχής θεραπείας.  
Η ζώνη συλλογής του υγρού (ανάμεσα στα βέλη) διαγράφεται κά-
τω από το επιθήλιο (Ε). Η ζώνη αυτή περιβάλλει το σημείο εισαγω-
γής της ακίδας στον κερατοειδή (μεγάλο βέλος). 
 S- στρώμα του κερατοειδούς,  BM- μεμβράνη του Bowman.  
Φωτονική μικροσκοπία  x 500.

Σε αντίθεση με τον ανέπαφο κερατοειδή, το κατώτερο τμήμα του επιθηλίου 

όπως και η βασική μεμβράνη στα όρια της συλλογής υγρού παρουσίασε σημαντικό 

αριθμό μικροπτυχώσεων ( Εικόνα 22). 

Η δομή της βασικής μεμβράνης και των ημιδεσμοσωματίων δεν παρουσίασε 

σημαντικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό.  Η μεμβράνη του Bowman στη περιοχή 

της θεραπείας παρουσίασε μικρές αλλοιώσεις: διαταραχή της συνέχειας της στην πε-

ριοχή εισόδου της ακίδας του Κερατοπλάστη όπως και μείωση των ινιδίων της συ-

γκριτικά με το ανέπαφο ιστό του κερατοειδούς (Εικόνα 23). 

Η περιοχή με τη μεγαλύτερη έκταση μετεγχειρητικών αλλοιώσεων ήταν το 

στρώμα του κερατοειδούς. Στην περιοχή της θεραπείας υπήρχε διαταραχή της πα-

ράλληλης διάταξης των ελασμάτων των κολλαγόνων ινιδίων. τύπου «τσαλάκωσης». 
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Τα κερατοκύτταρα της περιοχής παρουσίασαν κυματοειδείς αλλοιώσεις του σχήματος 

τους, ακολουθώντας την αλλοιωμένη αρχιτεκτονική του εξωκυττάριου χώρου της πε-

ριοχής (Εικόνα 24). 

Εικόνα 22. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της κε-
ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: το βασικό τμήμα του επιθηλίου (Ε) με 
τη συνεχή βασική μεμβράνη (βέλη) και το ανώτερο τμήμα της μεμβράνης 
του  Bowman (BM). 
Η συλλογή του υγρού (L) γύρω από την είσοδο της ακίδας διαγράφεται στο 
κάτω μέρος της εικόνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά της σημαντικής πτύ-
χωσης της βασικής μεμβράνης, η πυκνότητα και η κατανομή των ημιδεσμο-
σωματίων δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Ηλεκτρονική 
μικροσκοπία, μεγέθυνση x 3300 

Στα όρια της περιοχής θεραπείας η ζώνη των αλλοιώσεων των ελασμάτων του 

κολλαγόνου ξεκινούσε αμέσως κάτω από τη μεμβράνη του Bowman και  

επεκτεινόταν μέχρι το 80 % του συνολικού πάχους του κερατοειδούς. Ο βαθμός των 

αλλοιώσεων δεν διαφοροποιούταν μέσα στα όρια της περιοχής θεραπείας. Συνεπώς 
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Εικόνα 23. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 
ΚΡ: το βασικό τμήμα της μεμβράνης του Bowman υπό τη ζώνη της 
συλλογής  του υγρού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη χαοτική διά-
ταξη των ινιδίων. Η περιοχή των στρωματικών αλλοιώσεων τύπου 
«τσαλακωμένων» ελασμάτων του κολλαγόνου διακρίνεται στο κάτω 
μέρος της φωτογραφίας.  
Ηλεκτρονική μικροσκοπία, μεγέθυνση  x 5000. 

 

Με την ηλεκτρονική μικροσκοπία, στην  περιοχή εφαρμογής της ενέργειας 

ραδιοσυχνοτήτων  ήταν  αντιληπτή η παρουσία ιστού με χαοτική διάταξη μικροϊνιδί-

ων αντίστοιχα με τη ζώνη των αλλοιώσεων του στρώματος (Εικόνα 25). 

Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας γίνεται εμφανής η 

ομοιότητα των περιοχών συσσώρευσης μικροϊνιδίων και των τυπικών για τον ανέπα-

φο ιστό ελασμάτων του κολλαγόνου. Η διάμετρος των μικροϊνιδίων σε αυτές τις πε-



ριοχές συνήθως είναι δι- ή τριπλάσιος της τυπικής διαμέτρου των ινιδίων του κολλα-

γόνου στις γειτονικές περιοχές (Εικόνα 26). 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρήθηκε σχετική ανύψωση του α-

νώτερου τμήματος του στρώματος του κερατοειδούς γύρω από το σημείο εισαγωγής 

της ακίδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: «τσαλακωμένα» ελάσματα των ινιδίων του 
κολλαγόνου (ανάμεσα στα βέλη) με την τυπική για την κερατοπλαστική ραδιο-
συχνοτήτων εμφάνιση των κερατοκυττάρων στο κεντρικό τμήμα της περιοχής 
εφαρμογής της ενέργειας – μεγάλο βέλος. Ε- επιθήλιο. 

                  Φωτονική μικροσκοπία μεγέθυνση x 200. 

Τα κερατοκύτταρα στην περιοχή της θεραπείας ακολουθούσαν τις αλλοιώσεις 

της αρχιτεκτονικής δομής της εξωκυττάριας ουσίας. Οι λοιπές αλλοιώσεις των κερα-

τοκυττάρων περιλάμβαναν την ύπαρξη των κύστεων και πυκνωτικές αλλαγές των πυ-

ρήνων. Δεν παρατηρήθηκαν φλεγμονώδη στοιχεία σε κανένα από τα δείγματα. 
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Εικόνα 25. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της κε-
ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: αλλοιώσεις  του στρωματικού κολ-
λαγόνου τύπου «τσαλακωμένων» ελασμάτων του κολλαγόνου. Οι αλ-
λοιώσεις αυτές είναι τυπικές για αυτήν την μετεγχειρητική περίοδο (S). 
Η εμφάνιση των κερατοκυττάρων (K) χαρακτηρίζεται από τις πυκνω-
τικές αλλαγές των πυρήνων τους και σχηματισμό κύστεων  
Ηλεκτρονική μικροσκοπία , μεγέθυνση  x 5000. 
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Εικόνα 26. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 
κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: η κατάσταση του στρωματικού 
κολλαγόνου στα όρια της περιοχής θεραπείας. Εκτός  της τυπικής αρχι-
τεκτονικής δομής του στρωματικού κολλαγόνου (μικρά βέλη), περιοχές 
συσσώρευσης των μικροϊνιδίων (μεγάλα βέλη) μπορεί να παρατηρηθεί 
στην περιοχή των στρωματικών αλλοιώσεων. 
Ηλεκτρονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 20000. 



της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: Δεσκεμέτειος μεμβράνη και ενδοθήλιο.  

Η Δεσκεμέτειος μεμβράνη υπό την περιοχή της θεραπείας παρουσίασε φυσιο-

λογική μορφολογία με ομαλή συνέχεια του ιστού χωρίς πτυχώσεις, διακοπές ή τραυ-

ματισμούς. Η κατάσταση του ενδοθηλίου στην περιοχή της θεραπείας αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα της ασφάλειας οποιασδήποτε χειρουργικής μεθόδου. Στα δικά 

μας δείγματα η μορφολογική εμφάνιση του ενδοθηλίου στην περιοχή της θεραπείας 

δεν παρουσίασε ουσιαστικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Οι διακυττάριοι σύνδε-

σμοι όπως και τα όρια της Δεσκεμετείου μεμβράνης με το ενδοθήλιο παρέμειναν φυ-

σιολογικά (Εικόνα 27) . 
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Εικόνα 27. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 
κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: οπίσθιο στρώμα, μεμβράνη 
Δεσκεμετείου (Dm) και ενδοθήλιο (En) υπό την περιοχή της θεραπεί-
ας. Διαγράφεται η ομαλή συνέχεια του ενδοθηλίου, χωρίς στοιχεία οι-
δήματος του ενδοθηλίου ή αποκόλλησης από τη μεμβράνη Δεσκεμε-
τείου. 
Ηλεκτρονική μικροσκοπία χ 5000. 

 

Τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων:  



Επιθήλιο του κερατοειδούς και μεμβράνη του Bowman. 

Τρεις ημέρες μετεγχειρητικά η μεγαλύτερη διαφορά συγκριτικά με τα δείγμα-

τα των πρώτων 24 ωρών ήταν η κατάσταση του επιθηλίου στην περιοχή εισαγωγής 

της ακίδας. Μέχρι την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα η ακεραιότητα του επιθηλίου είχε 

αποκατασταθεί πλήρως. Η ανάλυση των ιστολογικών δειγμάτων δεν αποκάλυψε πλέ-

ον παρουσία υγρού κάτω από το επιθήλιο σε κανένα από τα δείγματα. Γύρω από το 

σημείο εισόδου της ακίδας παρατηρήθηκε ανύψωση της πρόσθιας κερατοειδικής επι-

φάνειας. στο κέντρο εισαγωγής της ακίδας υπήρχε διαταραχή της αρχιτεκτονικής δο-

μής της μεμβράνης του Bowman .  

Τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων:                  

Στρώμα του κερατοειδούς και ενδοθήλιο. 

Οι μορφολογικές αλλοιώσεις του στρώματος στις τρεις ημέρες μετεγχειρητικά ήταν 

παρόμοιες με τις αλλοιώσεις των 24 ωρών. Οι αλλοιώσεις του στρωματικού κολλα-

γόνου ήταν τύπου «τσαλακώματος» (Εικόνα 28).  

Εικόνα 28. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 3 ημέρες μετά την εφαρμογή της 
κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: επιθήλιο (Ε).  
Η κατάσταση του επιθηλίου στο σημείο εισόδου της ακίδας δεν δια-
φέρει από τη φυσιολογική μορφολογία του επιθηλίου. Το σημείο εισα-
γωγής της ακίδας αναγνωρίζεται από τη διαταραχή της συνέχειας της 
μεμβράνης του Bowman (μεγάλο βέλος). Παρατηρείται η ανύψωση 
της επιφάνειας του κερατοειδούς και αλλοιώσεις του στρωματικού 
κολλαγόνου στην περιοχή της θεραπείας (ανάμεσα στα βέλη).  
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 160. 

 104 



 105 

Στην περιοχή της θεραπείας δεν παρατηρήθηκαν φλεγμονώδη στοιχεία. Τα 

κερατοκύτταρα της περιοχής ήταν συμπιεσμένα ανάμεσα στα «τσαλακωμένα» ελά-

σματα των ινιδίων του κολλαγόνου, οπότε η μορφολογία και το σχήμα των κερατο-

κυττάρων ποίκιλλαν ανάλογα με την μορφολογία των ελασμάτων του κολλαγόνου. 

Τρεις ημέρες μετεγχειρητικά η Δεσκεμέτειος μεμβράνη και το ενδοθήλιο δεν παρου-

σίασαν αποκλίσεις από την φυσιολογική τους μορφολογία.  

Επτά ημέρες μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Επι-

θήλιο και μεμβράνη του Bowman. 

Η μοναδική μορφολογική αλλοίωση του επιθηλίου κερατοειδούς σε αυτή την 

μετεγχειρητική περίοδο ήταν οι πυκνωτικές αλλαγές στους πυρήνες των wing cells με 

πυκνωτικές αλλοιώσεις των πυρήνων. Αυτή η αλλοίωση μπορεί να προκλήθηκε από 

το θερμικό τραύμα αυτών των κυττάρων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Επτά ημέρες μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.                 

Στρώμα του κερατοειδούς.  

Επτά ημέρες μετεγχειρητικά οι μορφολογικές αλλοιώσεις του στρώματος ήταν 

όμοιες με τις αλλοιώσεις της προηγούμενης μετεγχειρητικής περιόδου. Οι αλλοιώσεις 

του στρωματικού κολλαγόνου καταλάμβαναν ολόκληρη την έκταση της περιοχής θε-

ραπείας. Σε αυτή την μετεγχειρητική περίοδο παρατηρήθηκαν στοιχεία ενεργοποίη-

σης μερικών κερατοκυττάρων (Εικόνα 29).  

Το συνολικό πάχος της περιοχής θεραπείας ήταν μεγαλύτερο συγκριτικά με τις γειτο-

νικές περιοχές. Η περιοχή των στρωματικών αλλοιώσεων επεκτεινόταν μέχρι το πά-

χος των  500 μm περίπου στην περιοχή εφαρμογής της ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 



Εικόνα 29. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της 
κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: στρώμα του κερατοειδούς.  
Το στρώμα του κερατοειδούς παρέμεινε «τσαλακωμένο» σε όλη την έ-
κταση της περιοχής της θεραπείας. Οι περιοχές συσσώρευσης των μικροϊ-
νιδίων (βέλη) παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα ινίδια του κολλαγόνου. Η εμ-
φάνιση του στρώματος του κολλαγόνου ήταν τυπική: τα κερατοκύτταρα 
(Κ) ήταν ζωντανά χωρίς τα στοιχεία ενεργοποίησης.  
Ηλεκτρονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 3300. 

 

Έξι μήνες μετά τη εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: 

Επιθήλιο και μεμβράνη του Bowman.  

 

Έξι μήνες μετά τη εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων παρατη-

ρήθηκε μονάχα ελάχιστη αύξηση του πάχους του επιθηλίου. Αυτή η πάχυνση προερ-

χόταν από την υπερπλασία των βασικών κυττάρων του επιθηλίου. Παρατηρήθηκαν 

αλλοιώσεις της μεμβράνης του Bowman:  σε 2-3 σημεία υπήρχαν ελλείμματα της 

μεμβράνης με την υποκατάσταση της φυσιολογικής μεμβράνης από ανώμαλο συνδε-

τικό ιστό με ύπαρξη αρκετού αριθμού κυττάρων όμοιων με ενεργοποιημένους ινο-

βλάστες (Εικόνα 30).  
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Εικόνα 30. Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 6 μήνες μετά την εφαρμογή 
της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων: μεμβράνη του Bow-
man. Περιοχές της μεμβράνης του Bowman στο κέντρο της κηλί-
δας (μεγάλο βέλος) όπως και το αλλοιωμένο στρώμα του κερατοει-
δούς αντικαταστάθηκαν με το ινώδες συνδετικό ιστό με τη παρου-
σία πολλών κυττάρων τύπου ινοβλαστών (μικρά βέλη). 
Ε- επιθήλιο. 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 200. 

Πιθανολογούμε ότι αυτή η αντικατάσταση του φυσιολογικού κολλαγόνου από 

συνδετικό ιστό ευθύνεται για τις τοπικές ανωμαλίες των βασικών κυττάρων του επι-

θηλίου στις περιοχές που περιγράψαμε. Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αλλοιώσεις 

των βασικών κυττάρων επιθηλίου ήταν οι περιοχές επαφής τους με το ανώμαλο συν-

δετικό ιστό που είχε σχηματιστεί στην περιοχή και είχε αντικαταστήσει  περιοχές της 

μεμβράνης του Bowman στις περιοχές των διαταραχών της (Εικόνες 31, 32). 

Το στρώμα του κερατοειδούς στις περιοχές θεραπείας δεν παρουσίασε στοι-

χεία οιδήματος, αντιθέτως παρατηρήθηκε σχετική μείωση του πάχους του κερατοει-

δούς στις περιοχές της θεραπείας.  

Ζώνη χαλαρού συνδετικού ιστού παρατηρήθηκε όχι μόνο στην επιπολής στι-

βάδα του στρώματος, αλλά και σε όλη την έκταση του θερμικά τροποποιημένου 

στρωματικού κολλαγόνου (περίπου 80 % του συνολικού πάχους του κερατοειδούς). 

Παρατηρήθηκε αύξηση κυττάρων όμοιων με ενεργοποιημένους ινοβλάστες σε ολό-

κληρη την περιοχή της θεραπείας. Η περιοχή του χαλαρού συνδετικού ιστού θα μπο-

ρούσε να χαρακτηριστεί ως ουλή, χωρίς όμως να συνυπάρχουν λεμφοκύτταρα ή νεό-

πλαστα αγγεία στην περιοχή σε κανένα από τα δείγματα. 
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Εικόνα 31.  Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 6 μήνες μετά την εφαρμογή της 
κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  
 
Η μεμβράνη του Bowman (Βm) κοντά στο σημείο εισαγωγής της ακί-
δας του Κερατοπλάστη (μεγάλο βέλος) αντικαταστάθηκε με χαλαρό 
συνδετικό ιστό με μεγάλο αριθμό κυττάρων όμοιων με τους ινοβλάστες 
(βέλη).Τα βασικά κύτταρα του επιθηλίου παρουσιάζουν οίδημα (Bc).  
 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 500. 



Εικόνα 32.  Ανθρώπινος κερατοειδής χιτώνας 6 μήνες μετά την εφαρμογή της κερατο-
πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων:  
Οίδημα των βασικών κυττάρων του επιθηλίου (E). Η βασική μεμβράνη του 
επιθηλίου χαρακτηρίζεται από πολλές μικροπτυχώσεις (βέλη). Το μεγαλύτερο 
μέρος της μεμβράνης του Bowman (BM), όπως και τα ελάσματα του στρωμα-
τικού κολλαγόνου αντικαταστάθηκαν με χαλαρό συνδετικό ιστό με μεγάλο α-
ριθμό ενεργοποιημένων ινοβλαστών (F). 
Ηλεκτρονική μικροσκοπία, μεγέθυνση x 5000.

Έξι μήνες μετά τη εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων:                                

Στρώμα του κερατοειδούς.  

Ζώνη χαλαρού συνδετικού ιστού παρατηρήθηκε τόσο στην επιπολής στιβάδα 

του στρώματος, όσο και σε όλη την έκταση του θερμικά τροποποιημένου στρωματι-

κού κολλαγόνου (περίπου 80 % του συνολικού πάχους του κερατοειδούς). Παρατη-

ρήθηκε αύξηση κυττάρων όμοιων με ενεργοποιημένους ινοβλάστες σε ολόκληρη την 

περιοχή θεραπείας. Η περιοχή του χαλαρού συνδετικού ιστού μπορεί να χαρακτηρι-

στεί ως ουλή, χωρίς όμως να συνυπάρχουν λεμφοκύτταρα ή νεόπλαστα αγγεία στην 

περιοχή σε κανένα από τα δείγματα.  
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Έξι μήνες μετά τη εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων:  

 Δεσκεμέτειος και ενδοθήλιο.  

Η Δεσκεμέτειος μεμβράνη στις περιοχές της θεραπείας δεν παρουσίασε καμία 

απόκλιση από τη φυσιολογική της μορφολογία στις περιοχές του ελέγχου. Η μορφο-

λογία των ενδοθηλιακών κυττάρων ήταν τυπική για τον φυσιολογικό κερατοειδή.  

5.1.1β. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμο-

γή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων σε κερατοειδείς με προϋπάρχοντα 

κρημνό κερατοειδούς. 

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται  τα ευρήματα της μορφολογίας του κερα-

τοειδικού χιτώνα και του κρημνού του κερατοειδούς μετά την εφαρμογή κηλίδων κε-

ρατοπλαστικής, όπως και η έκταση και ο βαθμός των αλλοιώσεων μετά την εφαρμο-

γή της μεθόδου. 4 δεξιοί οφθαλμοί 4 κονίκλων εξορρύχθηκαν κατόπιν θυσίας των 

πειραματόζωων που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εφαρμογή ενός κύκλου κη-

λίδων κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Ο κύκλος των κηλίδων εφαρμόστηκε επά-

νω στον κρημνό του κερατοειδούς στην οπτική ζώνη των 7 χιλιοστών.  Για το παρόν 

πείραμα χρησιμοποιήθηκε ακίδα του Κερατοπλάστη τροποποιημένου μήκους 300 

μm. Η τροποποίηση αυτή έγινε για λόγους ασφαλείας για να αποφευχθεί η διάτρηση 

του κερατοειδούς, επειδή το πάχος του κερατοειδικού χιτώνα των κονίκλων συνήθως 

κυμαίνεται από 400 μm έως 430 μm. 

Το πρώτο πειραματόζωο στο οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο η δημιουργία του 

κερατοειδικού κρημνού χωρίς την επακόλουθη εφαρμογή των κηλίδων,  χρησιμο-

ποιήθηκε σαν control. Στα δείγματα από το πειραματόζωο Νο 1 ήταν ορατή η ομαλή 

προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς, χωρίς την ύπαρξη των 

πτυχώσεων.   Πρέπει να σημειωθεί ότι την 7η ημέρα μετά τη δημιουργία του κρημνού 

τα όρια του ήταν σχεδόν μη διακριτά από τον υπόλοιπο κερατοειδή εκτός από τη μι-

κρή διαφορά στα μεγεθυμένα και αυξημένα στον αριθμό κερατοκύτταρα στα όρια του 

κρημνού. Δεν βρέθηκαν στοιχεία παρεκτόπισης, αναδίπλωσης ή ρίκνωσης του κερα-

τοειδικού κρημνού (Εικόνα 33). 

 

 

 



Εικόνα 33.  Πειραματόζωο 1. Οφθαλμός ελέγχου στο διάστημα του 1 μηνός από τη δη-
μιουργία του κερατοειδικού κρημνού.  
Διακρίνονται τα όρια του κρημνού με το στρώμα του κερατοειδούς (βέλη). Η αρχή 
της τομής του κρημνού είναι σεσημασμένη με το μεγάλο βέλος. Παρατηρείται η 
ομαλή προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς χωρίς να υπάρ-
χουν στοιχεία οιδήματος, αποκόλλησης ή πτυχώσεις του κρημνού. Το επιθήλιο πα-
ρουσιάζει την τυπική για την περιοχή του κρημνού υπερπλασία στα όρια του.  
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ 150. 

Στο πειραματόζωο Νο 2. πραγματοποιήθηκε δημιουργία κερατοειδικού κρη-

μνού με επακόλουθη εφαρμογή κηλίδων μετά από διάστημα ενός μηνός. Στα δείγμα-

τα από το ζώο Νο 2 ήταν ορατή η ομαλή προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του 

κερατοειδούς, χωρίς την ύπαρξη των πτυχώσεων, αναδιπλώσεων και ρίκνωσης του 

κρημνού. Στα όρια του κρημνού υπήρξε μικρή (της τάξεως των μερικών κυττάρων) 

εισβολή των επιθηλιακών κυττάρων (epithelial ingrowth) υπό τον κρημνό του κερα-

τοειδούς. Η εισβολή αυτή δεν ήταν κλινικά σημαντική, υποδεικνύοντας μόνο τα όρια 

του κρημνού. Η ζώνη ανάμεσα στο όριο του κρημνού και τον υπόλοιπο κερατοειδή 

ήταν καλυμμένη με υπερπλαστικό επιθήλιο. Η υπερπλασία του επιθηλίου περιλάμβα-

νε 9-10 στοίχους κυττάρων. Ο τύπος της επιθηλιοποίησης έμοιαζε με αυτόν της φω-

τοδιαθλαστικής κερατεκτομής. Μερικά βασικά επιθηλιακά κύτταρα της περιοχής 

βαμμένα με τρίχρωμη χρώση παρουσιάστηκαν σκούρα μπλε. Με τη χρώση αυτού του 

τύπου η αλλαγή του χρώματος των κυττάρων σ’ αυτόν τον βαθμό υποδεικνύει σημα-

ντική αλλαγή στο  pH του κυτταροπλάσματος των κυττάρων της περιοχής, η οποία με 

τη σειρά της υποδεικνύει δομικές αλλαγές των κυττάρων οι οποίες οδηγούν σε κυτ-

ταρικό θάνατο. 
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«Τσαλακωμένο» 
στρώμα  

Είσοδος 
της ακίδας 

Κεντρική 
ζώνη της 
κηλίδας

ΤΣ 

ΚΖ 

Σχήμα. 5. Σχηματική παράσταση της περιοχής της κηλίδας της κερατοπλα-
στικής ραδιοσυχνοτήτων. 
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Εικόνα 34.  Πειραματόζωο 2. Επιθήλιο και στρώμα του κερατοειδούς στην περιοχή της 
κηλίδας  1 μήνα μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού.  
Τα βέλη υποδεικνύουν τη γραμμή προσκόλλησης του κρημνού στο στρώμα του 
κερατοειδούς. Το μεγάλο βέλος υποδεικνύει το σημείο εισόδου της ακίδας του 
Κερατοπλάστη. Η προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς εί-
ναι ομαλή χωρίς στοιχεία οιδήματος, αποκόλλησης, πτύχωσης ή συλλογής υ-
γρού. 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ120. 



 113 

Στο πειραματόζωο Νο 3. πραγματοποιήθηκε δημιουργία κερατοειδικού κρη-

μνού με επακόλουθη εφαρμογή κηλίδων μετά από διάστημα ενός μηνός. Στα δείγμα-

τα από το ζώο Νο 3 η προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς ήταν 

και πάλι ομαλή. Δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία οιδήματος,  πτυχώσεων ή ρίκνωσης 

του κρημνού. 

Στην κεντρική περιοχή της ζώνης εφαρμογής της ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων 

παρατηρήθηκε εμφάνιση «τσαλακωμένων» ελασμάτων κολλαγόνων ινιδίων, εύρημα 

τυπικό για τέτοιου είδους θεραπεία. Στην περιφέρεια της κηλίδας ήταν ορατή ζώνη 

ευθυγράμμισης των ελασμάτων των ινιδίων κολλαγόνου. 

Οι μετρήσεις του πάχους του κερατοειδούς στις χαμηλότερες μεγεθύνσεις έ-

δειξαν σημαντική αύξηση του πάχους του κερατοειδούς στην περιοχή της κηλίδας. 

Το συνολικό πάχος του κερατοειδούς στη περιοχή εφαρμογής της ενέργειας αυξήθη-

κε κατά  1/3 του αρχικού πάχους του ανέπαφου κερατοειδή. Η εξήγηση αυτού του 

φαινομένου σχετίζεται με την επίδραση της θερμότητας η οποία επηρεάζει σε σημα-

ντικό βαθμό τη δομή του εξωκυττάριου χώρου. Ως αποτέλεσμα  προκαλείται πάχυνση 

των ινιδίων του κολλαγόνου και επακόλουθη αύξηση του συνολικού πάχους του κε-

ρατοειδούς στην κεντρική ζώνη της κηλίδας. 

Στο κέντρο της κηλίδας τα ινίδια του κολλαγόνου ενώνονται σε μια άμορφη 

μάζα. Τα σώματα των κερατοκυττάρων ρικνώνονται κάνοντας δύσκολο τον διαχωρι-

σμό τους. 

Στο πειραματόζωο Νο 4. πραγματοποιήθηκε δημιουργία κερατοειδικού κρη-

μνού με επακόλουθη εφαρμογή κηλίδων μετά από διάστημα ενός μηνός. Στα δείγμα-

τα από το ζώο Νο 4 η προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς ήταν 

ομαλή χωρίς πτυχώσεις, αποκολλήσεις, ή οίδημα του κερατοειδικού κρημνού. 

Στην κεντρική περιοχή της ζώνης εφαρμογής της ενέργειας των ραδιοσυχνο-

τήτων παρατηρήθηκε εμφάνιση «τσαλακωμένων» ελασμάτων κολλαγόνων ινιδίων. 

Στην κεντρική περιοχή της κηλίδας ήταν ορατή ζώνη πεπαχυσμένων ινιδίων κολλα-

γόνου. Η διάμετρος αυτής της «οιδηματώδους» περιοχής ήταν περίπου 350-400 μm. 

Οι διαστάσεις της περιοχής «τσαλακωμένων» ελασμάτων ινιδίων του κολλαγόνου 

στην κεντρική περιοχή της κηλίδας ήταν περίπου 200-250 μm (Εικόνα 36). 

 



Εικόνα 35. Πειραματόζωο 3. Επιθήλιο και στρώμα του κερατοειδούς στην περιοχή της κηλίδας 1 
μήνα μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού. Τα βέλη υποδεικνύουν τη 
γραμμή προσκόλλησης του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς. Το μεγάλο βέλος υ-
ποδεικνύει το σημείο εισόδου της ακίδας του Κερατοπλάστη. Η προσκόλληση του κρη-
μνού στο στρώμα του κερατοειδούς είναι ομαλή. Διακρίνεται η εστιακή βλάβη του επιθη-
λίου στο σημείο εισαγωγής της ακίδας χαρακτηριστικό για την άμεση μετεγχειρητική πε-
ρίοδο (μεγάλο βέλος). 
F- κρημνός του κερατοειδούς.  
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ120.  

 

Εικόνα 36. Πειραματόζωο 4. Επιθήλιο και στρώμα του κερατοειδούς στην περιοχή της κηλίδας 1 μήνα 
μετά τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού. Τα βέλη υποδεικνύουν τη γραμμή προσκόλ-
λησης του κρημνού στο στρώμα του κερατοειδούς. Η προσκόλληση του κρημνού στο στρώμα 
του κερατοειδούς είναι ομαλή χωρίς πτυχώσεις ή αποκολλήσεις. Διακρίνεται η εστιακή βλάβη 
του επιθηλίου και έντονες αλλοιώσεις του στρωματικού κολλαγόνου στο σημείο εισαγωγής της 
ακίδας χαρακτηριστικό για την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ 120. 
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Οι θερμικές αλλαγές του κερατοειδικού ιστού ήταν ορατές καθ' όλο το πάχος 

του κερατοειδούς, εκτός από τη Δεσκεμέτειο μεμβράνη και το ενδοθήλιο. Η μορφο-

λογία της Δεσκεμετείου μεμβράνης όπως και του ενδοθηλίου δεν παρουσίασε σημα-

ντικές αποκλίσεις από αυτήν του ανέπαφου κερατοειδικού ιστού. 
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Εικόνα 37. Πειραματόζωο 4.  Στρώμα του κερατοειδούς, Δεσκεμέτειος μεμβράνη 
και ενδοθήλιο στην περιοχή της θεραπείας 1 μήνα μετά τη δημιουργία 
του κερατοειδικού κρημνού. Η κεντρική περιοχή των αλλοιώσεων του 
στρώματος (CZ) επεκτείνεται μέχρι το 75 % του συνολικού πάχους του κε-
ρατοειδούς. Η κατάσταση της δεσκεμετείου μεμβράνης και του ενδοθηλίου 
είναι εντός των φυσιολογικών ορίων χωρίς τα στοιχεία τραύματος ή απώ-
λειας των κυττάρων. 
CZ – κεντρική περιοχή της κηλίδας, E – ενδοθήλιο,  
D – Δεσκεμέτειος μεμβράνη. 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ 200. 
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Οι μορφολογικές αλλοιώσεις του στρώματος του κερατοειδούς καταλάμβαναν 

περίπου τα 2/3 του συνολικού πάχους του κερατοειδούς. Οι μορφολογία των αλλοιώ-

σεων ήταν τυπική για τη συγκεκριμένη θεραπεία.  

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περιγραφόμενες αλλοιώσεις του 

κερατοειδικού χιτώνα  των κονίκλων δεν είναι τυπικές για τον ανθρώπινο κερατοειδή, 

όπως προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των αντίστοιχων μελετών. Η έλλειψη 

της μεμβράνης του Bowman στα κουνέλια, όπως και το μικρότερο συνολικό πάχος 

του κερατοειδούς καθιστούν πολύ δύσκολή τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμά-

των του ανθρώπινου κερατοειδή και του κερατοειδή των πειραματόζωων.  

Στην ηλεκτρονική μικροσκοπία ήταν εμφανής η  καταστροφή των κυττάρων 

του επιθηλίου στην περιοχή εισαγωγής της ακίδας και έγιναν ορατά νεκρά κύτταρα.  

Η βασική μεμβράνη του επιθηλίου ήταν ορατή χωρίς όμως να μπορούν να διακριθούν 

με ευκολία τα δομικά της συστατικά όπως η lamina lucida και η lamina densa. 

Οι μορφολογικές αλλοιώσεις του στρώματος περιλάμβαναν την ύπαρξη ενδο-

στρωματικών κοιλοτήτων με άμορφο μη τυπικό για το φυσιολογικό κερατοειδή, υλι-

κό. Αυτές οι περιοχές με το σχηματισμό κοιλοτήτων συνόρευαν με τα χαοτικά κατα-

νεμημένα ινίδια του κολλαγόνου. Η ύπαρξη αυτών των χαοτικών ινιδίων είναι χαρα-

κτηριστικό και του ανέπαφου κερατοειδικού ιστού. Παρατηρήθηκε απουσία κερατο-

κυττάρων, τα οποία πιθανότατα εντοπίζονταν στις κοιλότητες με το άμορφο υλικό. 

5.1.1γ. Ιστολογική μελέτη του κερατοειδικού χιτώνα κονίκλων μετά την εφαρμο-

γή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές «ώθησης» και «στα-

θερής πίεσης». 

Τα ιστολογικά ευρήματα από τα δείγματα των κερατοειδικών χιτώνων των 

κονίκλων διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από αυτά των ανθρώπινων δειγμάτων, α-

κόμα και εάν ακολουθηθεί το ίδιο πειραματικό πρωτόκολλο. Η έλλειψη της μεμβρά-

νης του Bowman στους κονίκλους όπως και το μικρότερο πάχος του κερατοειδούς σε 

αυτά καθιστούν δύσκολη την συγκριτική μελέτη των δύο αυτών τύπων των δειγμά-

των. Στην παρούσα μελέτη αναφέρονται οι διαφορές στη μορφολογία του κερατοει-

δικού χιτώνα όπως και στην έκταση και βαθμό των αλλοιώσεων μετά την εφαρμογή 

των δύο χειρουργικών τεχνικών της κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων. Οι οφθαλμοί 

και των 27 κονίκλων εξορρύχθηκαν κατόπιν θυσίας των ζώων που πραγματοποιήθηκε 

6 μήνες μετά την εφαρμογή ενός κύκλου κηλίδων κερατοπλαστικής με τις τεχνικές 
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της «ώθησης» (15 οφθαλμοί) και της «σταθερής πίεσης» (12 οφθαλμοί). Στα 15 πει-

ραματόζωα η εφαρμογή των κηλίδων πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της ώθησης, 

σύμφωνα με την οποία ο κερατοειδής πιέζεται από την ακίδα του Κερατοπλάστη κα-

τά το πάτημα του ποδοπλήκτρου. Στα 12 ζώα η εφαρμογή των κηλίδων με την τεχνι-

κή της σταθερής, σύμφωνα με την οποία ο κερατοειδής έρχεται σε επαφή χωρίς να 

πιέζεται από ακίδα του Κερατοπλάστη κατά το πάτημα του ποδοπλήκτρου. Για το 

παρόν πείραμα χρησιμοποιήθηκε ακίδα του Κερατοπλάστη τροποποιημένου μήκους 

300 μm. Η τροποποίηση αυτή έγινε για λόγους ασφαλείας για να αποφευχθεί η διά-

τρηση του κερατοειδούς, επειδή το πάχος του κερατοειδικού χιτώνα των κονίκλων 

συνήθως κυμαίνεται από 400 μm έως 430 μm.  

Για την απλοποίηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης, οι μετεγ-

χειρητικές μετρήσεις του κερατοειδικού πάχους σε σύγκριση με το πάχος του γειτονι-

κού ιστού καταγράφηκαν σε Πίνακες  7 και 8. Ο Πίνακας 7 στην πρώτη του στήλη 

καταγράφει τη λέπτυνση ολόκληρου του κερατοειδούς στο κέντρο της κηλίδας με την 

τεχνική σταθερής πίεσης (ΣΠ) συγκριτικά με τον ανέπαφο κερατοειδή. Στη δεύτερη 

στήλη καταγράφεται η λέπτυνση μόνο του στρώματος του κερατοειδούς στο κέντρο 

της κηλίδας με την τεχνική  σταθερής πίεσης συγκριτικά με τον ανέπαφο κερατοειδή. 

Στις αναγραφόμενες μετρήσεις ο «εξομαλυντικός» παράγοντας της υπερπλασίας του 

επιθηλίου έχει αφαιρεθεί. 

Ο Πίνακας 8 στην πρώτη του στήλη καταγράφει τη λέπτυνση ολόκληρου του 

κερατοειδούς στο κέντρο της κηλίδας με την τεχνική ώθησης (ΤΩ) συγκριτικά με τον 

ανέπαφο κερατοειδή. Στη δεύτερη στήλη καταγράφεται η λέπτυνση μόνο του στρώ-

ματος κερατοειδούς στο κέντρο της κηλίδας με την τεχνική  ώθησης συγκριτικά με 

τον ανέπαφο κερατοειδή. Στις αναγραφόμενες μετρήσεις ο «εξομαλυντικός» παράγο-

ντας της υπερπλασίας του επιθηλίου έχει αφαιρεθεί. 
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Corneal thickness in CK zone 
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Όλες οι στοιβάδες 

του κερατοειδούς 

Χωρίς το πάχος του 

επιθηλίου 

ΤΩ1 88 80 + + 

ΤΩ2 92 89 + + 

ΤΩ3 94 87 + + 

ΤΩ4 89 72 - + 

ΤΩ5 87 73 - - 

ΤΩ6 94 80 + + 

ΤΩ7 86 71 + + 

ΤΩ8 88 74 - + 

ΤΩ9 96 81 - + 

ΤΩ10 97 77 + + 

ΤΩ11 98 96 - - 

ΤΩ12 100 96 - + 

 

 

Πίνακας 7. Μετεγχειρητική λέπτυνση του κερατοειδούς στο κέντρο της κηλίδας 

με την τεχνική σταθερής πίεσης. 

ΣΠ- σταθερή πίεση 
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Corneal thickness in CK zone 
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Όλες οι στοιβάδες 

του κερατοειδούς 

Χωρίς το πάχος του

επιθηλίου      

ΤΩ1 88 80 + + 

ΤΩ2 92 89 + + 

ΤΩ3 94 87 + + 

ΤΩ4 89 72 - + 

ΤΩ5 87 73 - - 

ΤΩ6 94 80 + + 

ΤΩ7 86 71 + + 

ΤΩ8 88 74 - + 

ΤΩ9 96 81 - + 

ΤΩ10 97 77 + + 

ΤΩ11 98 96 - - 

ΤΩ12 100 96 - + 

 

 

Πίνακας 8. Μετεγχειρητική λέπτυνση του κερατοειδούς στο κέντρο της κηλίδας 

με την τεχνική της ώθησης. 

ΤΩ –τεχνική της ώθησης 

 

1. Το κοινό χαρακτηριστικό των τεχνικών της σταθερής πίεσης και της ώθησης 

ήταν η ολοκληρωμένη επούλωση του επιθηλίου όπως και η υπερπλασία του 



επιθηλίου στη ζώνη θεραπείας. Ο βαθμός της υπερπλασίας διέφερε μεταξύ 

των δειγμάτων. Η υπερπλασία του επιθηλίου είναι γνωστή και συχνή αντί-

δρασή του στη λέπτυνση του κερατοειδικού στρώματος μέσα στη περιοχή θε-

ραπείας με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

2. Το τυπικό βάθος των αλλοιώσεων του στρώματος είναι περίπου 80 % του συ-

νολικού πάχους του κερατοειδούς σε ανθρώπινα δείγματα. Αυτό το αποτέλε-

σμα παρατηρήθηκε στα δείγματα με την τεχνική σταθερής πίεσης κυρίως ενώ 

με την τεχνική ώθησης σε μικρότερο βαθμό.  

Εικόνα 37.  Ολικό πάχος του κερατοειδούς κονίκλου 6 μήνες μετά την εφαρ-
μογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με την τεχνική της 
σταθεράς πίεσης. Η κεντρική περιοχή των αλλοιώσεων του στρώ-
ματος επεκτείνεται μέχρι το 95 % του συνολικού πάχους του κερα-
τοειδούς. Η κατάσταση της Δεσκεμετείου μεμβράνης και του ενδο-
θηλίου είναι εντός των φυσιολογικών ορίων χωρίς τα στοιχεία τραύ-
ματος ή απώλειας των κυττάρων. 
Φωτονική μικροσκοπία, μεγέθυνση χ 200. 

Με την τεχνική της ώθησης παρατηρήθηκε αναδίπλωση της Δεσκεμετείου σε 

6 από τα 15 δείγματα, ενώ με την τεχνική σταθερής πίεσης αναδίπλωση της 

μεμβράνης Δεσκεμετείου παρατηρήθηκε σε 10 από τα 12 δείγματα. 

3. Φλεγμονώδη στοιχεία ή ανάπτυξη των νεόπλαστων αγγείων δεν παρατηρήθη-

καν σε κανένα από τα δείγματα στους 6 μήνες μετεγχειρητικά. 

4. Σε κανένα από τα εξετασθέντα δείγματα δεν παρατηρήθηκε οίδημα, κατακρη-

μνισμός ή απώλεια των κερατοκυττάρων. 
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5. Ορατή και στους δύο τύπους των δειγμάτων ήταν η ύπαρξη κυττάρων όμοιων 

με ενεργοποιημένους κερατοβλάστες σε όλη την έκταση της περιοχής θερα-

πείας. 

Στο κέντρο της κηλίδας του κερατοειδούς τα ελάσματα του κολλαγόνου εμ-

φανίστηκαν αποδιοργανωμένα. Με την οπτική και την ηλεκτρονική μικρο-

σκοπία δεν μπορούσαν να διακριθούν ούτε τα ινίδια του κολλαγόνου ούτε στα 

ελάσματά του. Ο εξωκυττάριος  χώρος  έμοιαζε  με  άμορφη μάζα με μικρό 

αριθμό στρογγυλεμένων κυττάρων. Σε κάποια δείγματα παρατηρήθηκε και 

σχηματισμός κοιλοτήτων στο στρώμα του κερατοειδούς. Πολλές φορές οι 

κοιλότητες  αυτές  περιείχαν «αφρώδους τύπου» υλικό. Οι κοιλότητες αυτές 

ανεβρέθηκαν σε 4 από τα 15 δείγματα με την τεχνική σταθερής πίεσης και στα 

6 από τα 12 δείγματα της τεχνικής ώθησης. 

6. Η κεντρική ζώνη της περιοχής θεραπείας με τις περιγραφόμενες αλλοιώσεις 

περιβαλλόταν από στρώμα του κερατοειδούς με ινίδια κολλαγόνου φυσιολο-

γικής μορφής. 

7. Μέσα στα όρια της κεντρικής περιοχής της κηλίδας παρατηρήθηκαν συσσω-

ρεύσεις εξωκυττάριας μικροϊνώδους ή μικροκοκκιώδους ουσίας ανάμεσα στα 

ινίδια του κολλαγόνου. Οι αλλοιώσεις αυτές έμοιαζαν να είχαν προκληθεί από 

την επίδραση της θερμότητας. Στα δείγματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

παρατηρήθηκαν ζώνες διάσπασης των ινιδίων του κολλαγόνου και στους δύο 

τύπους των δειγμάτων. Στην περιφέρεια της κηλίδας οι μορφολογία του εξω-

κυττάριου χώρου ήταν όμοια με αυτήν του ανέπαφου κερατοειδούς. Οι περιο-

χές διάσπασης των ινιδίων του κολλαγόνου μειώνονταν από το κέντρο προς 

την περιφέρεια της κηλίδας σε όλα τα δείγματα και των δύο τεχνικών κερατο-

πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

8. Στα δείγματα με την αναδίπλωση της Δεσκεμετείου μεμβράνης και οι δύο 

στοιβάδες της μεμβράνης ήταν ορατές και είχαν παρόμοια μορφολογικά χα-

ρακτηριστικά. Κάτω από τις δύο αυτές μεμβράνες ήταν ορατά κύτταρα ανώ-

μαλης μορφολογίας: υπό την ανώτερη στοιβάδα τα κύτταρα έμοιαζαν με ε-

νεργοποιημένους ινοβλάστες, και υπό την κατώτερη στοιβάδα ήταν όμοια με 

αλλοιωμένα κύτταρα του ενδοθηλίου. 

9. Και στους δύο τύπους των δειγμάτων το ενδοθήλιο στην περιοχή της θεραπεί-

ας αποτελούταν από ζωντανά κύτταρα. Στα δείγματα όπου δεν υπήρχε αναδί-



πλωση της Δεσκεμετείου μεμβράνης , η μορφολογία της μεμβράνης ήταν ε-

ντός των φυσιολογικών ορίων. 

 

5.2. Κλινικές μελέτες. 

 

5.2.1α. Διόρθωση της χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας. 

Στην παρούσα μελέτη 38 oφθαλμοί 26 υπερμετρώπων χειρουργήθηκαν με τη 

συσκευή της Refractec ViewPoint™ CK με σκοπό τη διόρθωση υπερμετρωπίας μέχρι 

και + 3.25 D. Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ρα-

διοσυχνοτήτων. Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 30 μήνες. 

Βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία. 

 24 ώρες μετεγχειρητικά κατά τη βιομικροσκοπηση ήταν ορατή λευκάζουσα περιοχή 

στρωματικού οιδήματος γύρω από κάθε κηλίδα της κερατοπλαστικής . 

 

Εικόνα 38.  Πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς 1 ώρα μετεγχειρητικά.             
Είναι ορατές οι 16 κηλίδες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με λευ-
κάζουσες θολερότητες αντίστοιχα με την κάθε κηλίδα, όπως και πτυχές της 
μεμβράνης Δεσκεμετείου ανάμεσα στις κηλίδες. 

Οι θολερότητες του κερατοειδούς γύρω από τις κηλίδες της κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων ήταν παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακο-

λούθησης. Κατά την βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία ήταν αντιληπτές πτυ-
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χές της Δεσκεμετείου μεμβράνης. Οι πτυχές επεκτείνονταν ανάμεσα στις κηλίδες της 

κερατοπλαστικής σε όλες τις ζώνες της θεραπείας στην περιφέρεια του κερατοειδούς. 

Η χρώση του επιθηλίου με φλουορεσκεΐνη αποκάλυψε μικρά ελλείμματα του επιθη-

λίου αντίστοιχα με όλες τις κηλίδες της κερατοπλαστικής 24 ώρες μετεγχειρητικά. Τα 

ελλείμματα του επιθηλίου όπως και οι πτυχές της μεμβράνης Δεσκεμετείου δεν ήταν 

πλέον ορατές κατά τη βιομικροσκόπηση στις 48-72 ώρες μετεγχειρητικά.  

 

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (Uncorrected visual acuity: UCVA) 

        Οι μέσες τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση παρουσιάζονται στο Γρά-

φημα 1. Προεγχειρητικά η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση ήταν 

0.42 (20/40) ± 0.22 SD, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 0.9 (20/100 μέχρι 20/25). Ένα 

μήνα μετεγχειρητικά η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση μετρήθηκε 

στα 0.78 (20/32) ± 0.25 SD, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 1.2 (20/100 μέχρι 20/16). 

Μέχρι τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρ-

θωση αυξήθηκε μέχρι και 0.84 (20/25) ± 0.27 SD. Στους 12 μήνες η μέση τιμή της 

οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση ήταν  20/20 ή καλύτερη στους 19 από τους 38 ο-

φθαλμούς (50 %), και 20/40 ή καλύτερη στους 34  από τους 38 οφθαλμούς (89 %). 

Στους 30 μήνες μετεγχειρητικά οι 20 από τους  38 χειρουργημένους οφθαλμούς (52.5 

%) είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/20 ή καλύτερη , οι 25 από 

τους 38 οφθαλμούς (68 %) είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/25 

ή καλύτερη.  Η οπτική οξύτητα 20/40 ή καλύτερη μετρήθηκε στους 34 από τους 38 

οφθαλμούς (89 %). Η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση σε αυτήν την 

μετεγχειρητική περίοδο μετρήθηκε στα 0.9 (20/25) ± 0.29 SD, με διακύμανση από 0.2 

μέχρι 1.2 (20/100 μέχρι 20/16). 

Οι προεγχειρητικές και οι μετεγχειρητικές μέσες τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς  

διόρθωση βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ  

τους (F=13.468, df=5 164, p<0.001). Οι διαφορές ανάμεσα στις μετεγχειρητικές  

μετρήσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

 



 Γράφημα 1. Συγκεντρωτικές τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση πριν 
και μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

0

14

36

64

3

45

79

21

10

59

86

14

25

55

86

14

50

68

89

11

53

68

89

11

0

20

40

60

80

100

20/20 or Better 20/25 or Better 20/40 or Better Less than 20/40

Pe
rc

en
t

Pre-operative N=38
1 Month N=38
3 months N=38
6 months N=38
12 months N=38
30 months N=38

11

75

1414

71

1414

72

14

0

20

40

60

80

100

Decrease 1 line No change Increase 1 line

P
er

ce
nt 3 months N=38

12 months N=38
30 months N=38

Γράφημα 2. Αλλαγές στην καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα πριν και μετά 
την εφαρμογή κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 
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Καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα (Best spectacle-corrected visual acuity: 

BSCVA) 

 Προεγχειρητικά η μέση τιμή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

ήταν 1.03 (20/20) ± 0.15 SD,  με διακύμανση από 0.5 μέχρι 1.2  (20/40 to 20/16). Δεν 

υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της καλύτερα διορθούμε-

νης οπτικής οξύτητας πριν και μετά το χειρουργείο (F=0.096, df=5 166, p<0.993). Σε 

κανέναν από τους χειρουργημένους οφθαλμούς δεν παρατηρήθηκε απώλεια ≥ 2 γραμ-

μών Snellen της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, ούτε αύξηση του αστιγ-

ματισμού ≥ 2.00 D. Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα ήταν  20/40 ή καλύτερη 

σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς. 

Η κατανομή των μέσων τιμών της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας παρου-

σιάζεται στο Γράφημα 2. 

 14 % των χειρουργημένων οφθαλμών κέρδισαν 1 γραμμής Snellen , ενώ η 

απώλεια 1 γραμμής Snellen παρατηρήθηκε σε 14 % των χειρουργημένων οφθαλμών 

12 μήνες μετεγχειρητικά. Στους 30 μήνες μετεγχειρητικά  14 % των χειρουργημένων 

οφθαλμών παρουσίασαν αύξηση 1 γραμμής  Snellen, ενώ απώλεια 1 γραμμής μετρή-

θηκε στο 14 % των ασθενών. 72 % των χειρουργημένων οφθαλμών δεν παρουσίασαν 

καμία μεταβολή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας στους 30 μήνες μετεγ-

χειρητικά.  

Οι μεταβολές στις απόλυτες τιμές του διαθλαστικού αστιγματισμού παρουσιά-

ζονται στον Πίνακα  9. Αύξηση του αστιγματισμού μέχρι 1.75 D καταγράφηκε κυρί-

ως στις πρώτες μετεγχειρητικές επισκέψεις. Οι απόλυτες τιμές του χειρουργικώς ει-

σαγόμενου στιγματισμού μειώνονταν βαθμιαία στη διάρκεια του χρόνου παρακολού-

θησης (Πίνακας 9).  

Προβλεψιμότητα (Predictability) 

Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ήταν 1.9 D ± 0.6 SD 

(από +1.00 μέχρι +3.25 D). Στους 12 μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρι-

κού ισοδύναμου μετρήθηκε στις  -0.06 D ± 0.8 SD, και στους 30 μήνες – 0.02 D ± 0.7 

SD. Στην τελευταία μετεγχειρητική εξέταση των 30 μηνών το σφαιρικό ισοδύναμο 

ήταν στα πλαίσια της  ± 0.50 D της εμμετρωπίας στους  26 από τους 38  
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Αστιγματισμός 1   μήνας 3  μήνες 6  μήνες 12 μήνες 30 μήνες 

Αύξηση ≥ 2.00 D  0/38 (0%) 0/38 (0%) 0/38 (0%) 0/38 (0%) 0/38 (0%) 

Αύξηση 1.25÷1.75 D 
13/38 

(34.2%) 

12/38 

(31.5%) 

7/38  

(18.4%) 

6/38  

(15.7%) 

5/38 

(13.1%) 

Αύξηση 1.00 D 
4/38 

(10.5%) 

5/38 

(13.1%) 

3/38 

(7.9%) 

2/38 

(5.2%) 

2/38 

(5.2%) 

 

Πίνακας 9.  Μεταβολές απόλυτων τιμών του διαθλαστικού αστιγματισμού (μετεγ-
χειρητικές επισκέψεις).  
 D- Διοπτρίες. 

 

χειρουργημένους οφθαλμούς  (68 %), στα πλαίσια της  ± 1.00 D της απαιτούμενης 

διόρθωσης στους 35 από τους  38 eyes (92 %) και στα πλαίσια των  ± 2.00 D στο 

100% των χειρουργημένων οφθαλμών (Γράφημα 3). 

 Οι προεγχειρητικές και οι μετεγχειρητικές μέσες τιμές του σφαιρικού ισοδύ-

ναμου βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (F=43.160, 

df=5 166, p<0.001). Στους 30 μήνες μετεγχειρητικά σε κανέναν από τους  οφθαλμούς 

(0 %) δεν  παρουσιάστηκε υποδιόρθωση της υπερμετρωπίας  ≥ 1.00 D.  Οι τρεις από 

τους 38 οφθαλμούς (7.8 %) παρουσίασαν υπερδιόρθωση  ≥ 1.00 D. 

Σταθερότητα (Stability) 

Η σταθερότητα της μετεγχειρητικής διάθλασης ελέγχθηκε μετεγχειρητικά σε 

όλους τους οφθαλμούς. Ως σταθερότητα ορίστηκε η μεταβολή της μέσης τιμής του 

σφαιρικού ισοδύναμου στο χρόνο. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μονάχα τα στοι-

χεία των ασθενών που ήταν παρόντες σε όλους τους μετεγχειρητικούς ελέγχους.  Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης της σταθερότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 4.  

Η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου μεταβλήθηκε κατά 0.06 D μεταξύ του 

3 και του 6 μετεγχειρητικού μήνα, 0.01 D μεταξύ του 6 και του 12 μήνα και 0.04 D 

μεταξύ του 12 και του 24 μετεγχειρητικού μήνα. Οι μεταβολές της μέσης τιμής του  
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Γράφημα 3. Το διαθλαστικό σφάλμα μετά την εφαρμογή 
                     της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 
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Γράφημα 4.  Οι μεταβολές της μέσης τιμής του σφαιρικού ισοδύναμου στη 
διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 
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Γράφημα 5.  Μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου κατά τη διάρκεια του χρό-
νου παρακολούθησης.

 

σφαιρικού ισοδύναμου ανάμεσα στις μετεγχειρητικές επισκέψεις παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 5. Η σταθεροποίηση του διαθλαστικού αποτελέσματος επιτεύχθηκε στους 

6 μήνες μετεγχειρητικά.   

 

Η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου μεταβλήθηκε κατά 0.06 D μεταξύ του 

3 και του 6 μετεγχειρητικού μήνα, 0.01 D μεταξύ του 6 και του 12 μήνα και 0.04 D 

μεταξύ του 12 και του 24 μετεγχειρητικού μήνα. Οι μεταβολές της μέσης τιμής του 

σφαιρικού ισοδύναμου ανάμεσα στις μετεγχειρητικές επισκέψεις παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 5. Η σταθεροποίηση του διαθλαστικού αποτελέσματος επιτεύχθηκε στους 6 

μήνες μετεγχειρητικά.   

 

Οι επιπλοκές της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στη διόρθωση της υπερμε-

τρωπίας. 

Στη διάρκεια των 38  επεμβάσεων της χειρουργικής διόρθωσης της υπερμε-

τρωπίας με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν παρουσιάστηκαν 

επιπλοκές. Καμία απειλητική για την όραση επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε στη διάρ-

κεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Ελαφριά αίσθηση ξένου σώματος ανα-
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φέρθηκε σε 13 από τους 38 οφθαλμούς (34 %). Τα συμπτώματα αυτά δεν αναφέρθη-
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Ευαισθησία στις φωτεινές αντιθέσεις (Contrast sensitivity, CS) 

Η ανάλυση της ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις αφορούσε  τις οπτικές 

συχνότ

) πα-

ρουσία

 6 και των 12 κύκλων ανά βαθμό δεν σημειώθη-

καν με

ανά βαθμό παρατηρήθηκε 

αύξηση

Υποκειμενική εκτίμηση.  

Μετεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αφο-

ρούσε 

καν μετά τις πρώτες 72 μετεγχειρητικές ώρες. Φωτοευαισθησία στη διάρκεια των 48 

ωρών μετεγχειρητικά αναφέρθηκε στους 26 από τους 38 οφθαλμούς (68 %). Θολή 

όραση για μακριά αναφέρθηκε σε έναν από τους 38 οφθαλμούς 38 (2.6 %) λόγω της 

προγραμματισμένης υπερδιόρθωσης. Σε έναν από τους 38 οφθαλμούς (2.6 %) υπήρ-

ξαν ενοχλήσεις τύπου «αστέρων» λόγω του χειρουργικώς εισαγόμενου αστιγματι-

σμού. Οι ενοχλήσεις αυτές παρατηρήθηκαν μέχρι και τον ένατο μήνα μετεγχειρητικά. 

Στα πλαίσια της μελέτης της χειρουργικής διόρθωσης της υπερμετρωπίας δεν πραγ-

ματοποιήθηκε καμία επανεπέμβαση.  

 

ητες των 3, 6, 12 και 18 κύκλων ανά βαθμό. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

με τον πίνακα CSV 1000 (Vector Vision, Dayton OH) υπό σκοτοπικές συνθήκες. Οι 

ανάλυση των  τιμών CS δεν αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις προ- και μετεγχειρητικές μετρήσεις σε καμία από τις οπτικές συχνότητες.  

 Μέχρι τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα οι 3 από τους 38 ασθενείς (7.9 %

σαν πτώση της CS στις χαμηλές οπτικές συχνότητες των 3 cycles/degree ενώ 

οι 8 από τους  38 οφθαλμούς (21 %) παρουσίασαν αύξηση 1 ή περισσότερων γραμ-

μών στις ίδιες οπτικές συχνότητες.  

Στις οπτικές συχνότητες των

ταβολές στη CS σε καμία μετεγχειρητική εξέταση.  

Στις υψηλές οπτικές συχνότητες των 18  κύκλων 

 της CS σε  44 % των οφθαλμών από τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα μέχρι και 

το τέλος της περιόδου παρακολούθησης. Συμπερασματικά παρατηρήθηκε τάση βελ-

τίωσης της CS στις οπτικές συχνότητες των 3 κύκλων ανά βαθμό και των 18 κύκλων 

ανά βαθμό από τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα, αλλά οι θετικές αυτές αλλαγές δεν 

ήταν στατιστικά σημαντικές.  

τη μετεγχειρητική ποιότητα της όρασης. Η κλίμακα των απαντήσεων όριζε το 

1 ως πτωχή μετεγχειρητική ποιότητα της όρασης, το 2 ως ποιότητα της όρασης χωρίς 

καμία μεταβολή, το 3 ως μέτρια βελτίωση της ποιότητας της όρασης και το 4 ως ση-
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έρ-

θηκε μ

Ποιότητα της όρασης 1 μήνας 12 μήνες 30 μήνες 

μαντική βελτίωση της ποιότητας της όρασης μετεγχειρητικά.  Τα αποτελέσματα της 

υποκειμενικής αυτής εκτίμησης των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.    

Δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά σε 21 από τους 38 οφθαλμούς (52 %) αναφ

έτρια έως σημαντική βελτίωση της ποιότητας της όρασης. Το ποσοστό αυτών 

των ατόμων αυξήθηκε μέχρι το τέλος του χρόνου παρακολούθησης  στο 58 % (22 

από τους 38 οφθαλμούς). Στους 12 μήνες μετεγχειρητικά υπήρξε μόνο ένα περιστατι-

κό από τα 38 το οποίο ανέφερε πτωχή ποιότητα όρασης. Το σύμπτωμα αυτό δεν ανα-

φέρθηκε στον μετεγχειρητικό έλεγχο των 30 μηνών.  

Πτωχή   1/38 (2.6%) .6%) 0%) 1/38 (2 0/38 (

Καμ ολή ) 7  ία μεταβ 10/38 (26.2% 6/38 (15.7%) /38 (18.4%)

Μέτρια βελτίωση 5/38 (13.1%) 7/38 (18.4%) 8/38 (47.3%) 

Σ  ημαντική βελτίωση 5/38 (13.1%) 14/38 (36.8%) 14/38 (36.8%) 

 

ίνακας 10. Υποκειμενική εκτίμηση της μετεγχειρητικής ποιότητας της όρασης.  

.2.1β. Αξιολόγηση του νομογράμματος διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματι-

Στην παρούσα μελέτη 47 οφθαλμοί 34 ασθενών (15 άνδρες και 19 γυναίκες) 

χειρουρ

ή λυχνία. 

τά τη βιομικροσκοπία στη σχισμοειδή 

Π

 

5

σμού. 

γήθηκαν με τη συσκευή της Refractec ViewPoint™ CK με σκοπό τη διόρθω-

ση υπερμετρωπικού αστιγματισμού μέχρι + 3.50 D.  Ο χρόνος παρακολούθησης της 

ομάδας ήταν  24 ± 0.6 SD μήνες.  

Βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδ

        24 ώρες μετεγχειρητικά ήταν ορατή κα

λυχνία λευκάζουσα περιοχή στρωματικού οιδήματος γύρω από την κάθε κηλίδα της 

θερμοκερατοπλαστικής. Η χρώση του επιθηλίου με φλουορεσκεΐνη αποκάλυψε μικρά 

ελλείμματα του επιθηλίου αντίστοιχα με όλες τις κηλίδες της κερατοπλαστικής 24 

ώρες μετεγχειρητικά. Τα ελλείμματα του επιθηλίου δεν ήταν πλέον ορατά κατά τη 

βιομικροσκόπηση στις 48-72 ώρες μετεγχειρητικά.  Οι θολερότητες του κερατοειδούς 

γύρω από τις κηλίδες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων ήταν παρούσες καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Κατά την βιομικροσκόπηση 



ήταν επίσης ορατές πτυχές της Δεσκεμετείου  μεμβράνης . Οι πτυχές επεκτείνονταν 

μεταξύ των κηλίδων της κερατοπλαστικής σε όλες τις ζώνες της θεραπείας στην πε-

ριφέρεια του κερατοειδούς. Οι πτυχές της Δεσκεμετείου μεμβράνης δεν ήταν πλέον 

αντιληπτές κατά τη βιομικροσκόπηση 72 ώρες μετεγχειρητικά.  
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ικόνα 39.  Πρόσθια
  

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (Uncorrected visual acuity: UCVA) 

Οι μέσες τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση παρουσιάζονται στο 

Γράφη

Ε  επιφάνεια του κερατοειδούς 1 μήνα μετεγχειρητικά.  
Είναι ορατές οι 22 κηλίδες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων
με λευκάζουσες θολερότητες αντίστοιχα με την κάθε κηλίδα. 

μα 6. Προεγχειρητικά η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση ήταν 

0.59 (20/32) ± 0.66 SD, με διακύμανση από 0.008 μέχρι 0.9 (20/2500 μέχρι 20/25). 

Τρεις μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση με-

τρήθηκε στο 0.90 (20/25) ± 0.89 SD, με διακύμανση από 0.38 μέχρι 1.2 (20/50 μέχρι 

20/16). Έξι μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 

μετρήθηκε στο 0.89 (20/25) ± 0.87 SD. Στους 12 μήνες η μέση τιμή της οπτικής οξύ-

τητας χωρίς διόρθωση ήταν  20/20 ή καλύτερη στους 11 από τους 42 οφθαλμούς (29 

%), και 20/40 ή καλύτερη στους 39  από τους 42 οφθαλμούς (93 %). Στους 24 μήνες 

μετεγχειρητικά οι 16 από τους  43 χειρουργημένους οφθαλμούς (37 %) είχαν μέση 

τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/20 ή καλύτερη, οι 26 από τους 43 οφθαλ-
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ι οι μετεγχειρητικές μέσες τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς 

 

 

αλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα (Best spectacle-corrected visual acuity: 

μούς (60 %) είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/25 ή καλύτερη. 

Οπτική οξύτητα 20/40 ή καλύτερη μετρήθηκε στους 40 από τους 43 οφθαλμούς (89 

%). Η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση σε αυτήν την μετεγχειρητική 

περίοδο μετρήθηκε στο 0.9 (20/25) ± 0.86 SD, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 1.2 

(20/100 μέχρι 20/16). 

 Οι προεγχειρητικές κα

διόρθωση βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (F=13.468, 

df=5 164, p<0.001). Οι διαφορές μεταξύ των μετεγχειρητικών μετρήσεων στους  3-, 

6-, 9- 12 και 24 μήνες δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.  
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Γράφημα 6. Συγκεντρωτικές τιμές της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση πριν 
και μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Κ

BSCVA) 

  

  Π

 

 

 

ροεγχειρητικά η μέση τιμή της καλύτεραα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

ήταν 0

 

 

.98 (20/20) ± 0.93 SD, με τη διακύμανση 0.6 μέχρι 1.2  (20/32 μέχρι 20/16). 

Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της καλύτεραα διορ-

θούμενης οπτικής οξύτητας πριν και μετά το χειρουργείο (t stat=2.1 F=0.096, 

df=40 166,  p< 0.041). Σε κανέναν από τους χειρουργημένους οφθαλμούς δεν παρατη- Formatted: Greek
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ισ S

3 

ρήθηκε λεια ≥ 2 γραμμών Snellen της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, 

ούτε αύξηση του αστιγματισμού ≥ 2.00 D. Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα 

        Α

ellen παρατηρήθηκε σε 16.7 % των χειρουργημέ-

Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ήταν + 2.11 D ± 0.88 

ς 12 μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαι-

ρικού 

 απώ

Γράφημα 7. Αλλαγές στην καλύτερη διορθούμενη οπτική οξύτητα πριν και με-
τά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  
VA- Visual acuity (Οπτική οξύτητα). 

ήταν  20/40 ή καλύτερη σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς. 

Η κατανομή των μέσων τιμών της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 7. 

πό το σύνολο των χειρουργημένων οφθαλμών, 7.1 % κέρδισαν 1 γραμμή 

Snellen, ενώ απώλεια 1 γραμμής Sn

νων οφθαλμών 12 μήνες μετεγχειρητικά. Στους 24 μήνες μετεγχειρητικά  7.3 % των 

χειρουργημένων οφθαλμών παρουσίασαν αύξηση 1 γραμμής  Snellen, ενώ πτώση 1 

γραμμής μετρήθηκε στο 24 % των ασθενών. 68 % των χειρουργημένων οφθαλμών 

δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

στους 24 μήνες μετεγχειρητικά.  

Προβλεψιμότητα (Predictability) 

SD (από - 0.50 μέχρι + 4.13 D). Στου

οδύναμου μετρήθηκε στις  - 0.52 D ± 0.73 D, και στους 24 μήνες – 0.50 D ± 

0.77 SD. Στην τελευταία μετεγχειρητική εξέταση των 24 μηνών το σφαιρικό  

Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ήταν + 2.11 D ± 0.88 

ους 12 μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή του 

σφαιρι

SD (από - 0.50 μέχρι + 4.13 D). Στ

κού ισοδύναμου μετρήθηκε στις  - 0.52 D ± 0.73 SD, και στους 24 μήνες – 0.50 

D ± 0.77 SD. Στην τελευταία μετεγχειρητική εξέτασ  των 24 μηνών το σφαιρικό ισο-

δύναμο ήταν στα πλαίσια της  ± 0.50 D της εμμετρωπίας στους  25 από τους 41 ο-

φθαλμούς   ( 61 % ),  στα πλαίσια της  ± 1.00 D   της απαιτούμενης διόρθωσης. 

η
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Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ήταν + 2.11 D ± 0.88 
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Γράφημα 8.  Διαθλαστικό σφάλμα μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής 
ραδιοσυχνοτήτων.  
D- Διοπτρίες. 
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Γράφημα 9. Προβλεψιμότητα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στους 24 
μήνες μετεγχειρητικά. 
D – Διοπτρίες. 
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στους 34 από τους  41 οφθαλμούς (83 %) και στα πλαίσια των  ± 2.00 D στο 100 % 

των χειρουργημένων οφθαλμών (Γράφημα 8). 

Οι προεγχειρητικές και οι μετεγχειρητικές μέσες τιμές του σφαιρικού ισοδύ-

ναμου βρέθηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (t stat=16.1, 

df=40, p<0.001). Στους 24 μήνες μετεγχειρητικά 7 από τους 41 οφθαλμούς (17 %) 

παρουσίασαν υποδιόρθωση της τάξης  ≥ 1.00 D.  Ένας από τους 41 οφθαλμούς (2 %) 

παρουσίασαν υπερδιόρθωση  ≥ 1.00 D.  

Τα αποτελέσματα της προβλεψιμότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 9. 

Το Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα κατά τις διάφορες φάσεις της μετεγχειρη-

τικής παρακολούθησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.  

 

ΔΧΑ  Σφαιρ Αστ Άξονας 

3 μ -2.21 0.42 159 

6 μ -1.97 0.43 166 

12 μ -1.78 0.37 171 

24 μ -1.83 0.39 165 

 

Πίνακας 11.  Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα. 
ΔΧΑ-Διαθλαστικό Χειρουργικό Αποτέλεσμα,  
μ–μήνες, σφαιρ–σφαίρωμα, αστ–αστγματισμός. 

Οι μετεγχειρητικές τιμές του αποαποεστιασμένου σφαιρικού ισοδύναμου (defocus 

spherical equivalent) παρουσιάζονται στο Γράφημα 10. Η ποσοτική και η γεωμετρι-

κή ανάλυση του αστιγματισμού παρουσιάζεται στο Γράφημα  11. 

 

Σταθερότητα (Stability) 

Η σταθερότητα της μετεγχειρητικής διάθλασης ελέγχθηκε μετεγχειρητικά σε όλους 

τους οφθαλμούς. Ως σταθερότητα ορίστηκε η μεταβολή στο χρόνο της μέσης τιμής 

του σφαιρικού ισοδύναμου. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο τα στοιχεία των 

ασθενών που ήταν παρόντες σε όλους τους μετεγχειρητικούς ελέγχους. Τα αποτελέ-

σματα της ανάλυσης της σταθερότητας παρουσιάζονται στο Γράφημα 12. 



Defocus Equivalent Bar Graph
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Γράφημα 12.  Μέσες τιμές του σφαιρικού ισοδύναμου κατά τη διάρκεια της με-
τεγχειρητικής παρακολούθησης. 
D – Διοπτρίες. 

 

N Cases Examined W values F0.05,3,N-3 Stat Sign 

29 Preop-Postop 3m 59.92 2.934 + 

39 Preop-Postop 6m 77.11 2.845 + 

42 Preop-Postop 12m 99.95 2.827 + 

41 Preop-Postop 24m 90.44 2.833 + 

40 Postop12m-Postop 24m 1.08 2.839 - 

 

Πίνακας 12.  Σταθερότητα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.  
N – αριθμός των περιστατικών,  
F0.05,3,N-3  –  κατανομή F με 3 και N-3 βαθμούς ελευθερίας,  
Stat Sign – στατιστική σημαντικότητα.. 

 

Η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου μεταβλήθηκε κατά  - 0.05 D μεταξύ 

του 3 και του 6 μετεγχειρητικού μήνα, κατά - 0.16 D μεταξύ του 6 και του 12 μήνα 

και κατά 0.02 D μεταξύ του 12 και του 24 μετεγχειρητικού μήνα. Οι μεταβολές της 

έσης τιμής του σφαιρικού ισοδύναμου κατά τις μετεγχειρητικές επισκέψεις παρου-μ
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σιάζονται στον Πίνακα 12 και στο Γράφημα 12. Η σταθεροποίηση του διαθλαστικού 

αποτελέσματος επιτεύχθηκε στους 6 μήνες μετεγχειρητικά. Οι μεταβολές του σφαιρι-

κού ισοδύναμου μεταξύ των μετεγχειρητικών επισκέψεων δεν ήταν στατιστικά σημα-

ντικές.   

Οι επιπλοκές της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στη διόρθωση υπερμε-

τρωπικού αστιγματισμού. 

Στη διάρκεια των 47 επεμβάσεων της χειρουργικής διόρθωσης του αστιγματι-

σμού με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν παρουσιάστηκαν επι-

πλοκές. Καμία απειλητική για την όραση επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε στη διάρκεια 

της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Ελαφριά αίσθηση ξένου σώματος αναφέρθηκε 

σε 11 από τους 41 οφθαλμούς που ολοκλήρωσαν τη μετεγχειρητική παρακολούθηση 

(26.8 %). Τα συμπτώματα αυτά δεν παρατηρήθηκαν μετά τις πρώτες 72 μετεγχειρη-

τικές ώρες. Φωτοευαισθησία  στη διάρκεια των 48 ωρών μετεγχειρητικά αναφέρθηκε 

στους 15 από τους 41 οφθαλμούς (39 %). Θολή όραση σε μακρινές αποστάσεις ανα-

φέρθηκε σε έναν από τους 38 οφθαλμούς 38 (2.6 %) λόγω προγραμματισμένης υπερ-

διόρθωσης. Σε 2 από τους 41 οφθαλμούς (4.9 %) υπήρξαν ενοχλήσεις τύπου «αστέ-

ων» λόγω του χειρουργικώς εισαγόμενου αστιγματισμού. Οι ενοχλήσεις αυτές πα-

ρατηρή αν στ ση ίτ χειρητικ ι στη 

δεύτερη χρι τ υποχώρ ς συμπληρωματική 

αγωγή στα τα πλα ς μελέ  χειρουργικής διόρθω-

σης του ερμε ισμού αγματο κε καμία νεπέμβα-

ση.  

5.2.1γ. έ άλμ εσης μ  εφαρμογ της κερα-

οπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

Χειρουργήθη 0 Α και 8 Θ) Η μέση τιμή της ηλικίας 

στην ομάδα διακύμανση 

πό 45 έως και 66 έτη. Οι χειρουργημένοι οφθαλμοί είχαν από  + 1.00 μέχρι και  + 

4.50 D 

ρ

θηκ ην πρώτη περίπτω μέχρι τον τρ ο μετεγ ό μήνα κα

 μέ ον έκτο. Τα συμπτώματα αυτά ησαν χωρί

και δύο περιστατικά. Σ ίσια τη της της

 υπ τρωπικού αστιγματ  δεν πρ ποιήθη επα

Μελ τη αλλαγών της ενδοφθ ιας πί ετά την ή 

τ

καν 32 οφθαλμοί 18 ασθενών ( 1

της σφαιρικής υπερμετρωπίας ήταν 53.5 ± 9.7 SD έτη, με 

α

υπερμετρωπίας (κυκλοπληγική διάθλαση). Ο μέσος όρος του χρόνου παρακο-

λούθησης ήταν 11 μήνες. 

Στα πλαίσια της μελέτης ερευνήθηκαν οι αλλαγές  της μετρούμενης ενδοφθάλμιας  

πίεσης μετά την εφαρμογή της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων.   



Προεγχειρητικά η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου της ομάδας ήταν + 2.18 D ± 

0.86 SD (από + 0.75 μέχρι + 4.00 D). Η μέση τιμή της κερατομετρίας ήταν + 43.39 D 

± 1.75 D (από 40.12 μέχρι 47.40), η μέση τιμή της κεντρικής παχυμετρίας  μετρήθηκε 

στα 556.53 ± 31.08 μm (από 480.00 μέχρι 640.00 μm).  

Η μέση τιμή της απαιτούμενης διόρθωσης ήταν + 1.65 D ± 0.47 SD (από + 0.75 μέχρι 
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πίεσης  

mHg). Στους 11 μήνες μετεγχειρητικά η μέση τιμή της 

μετρού  

 

+ 2.75 D). Η μέση τιμή της προεγχειρητικής ενδοφθάλμιας  ήταν  14.22 ± 1.64

mm Hg ( από 11 μέχρι 18  m

μενης ενδοφθάλμιας πίεσης ήταν  12.66 ± 2.21mm Hg ( από 10 μέχρι 18 

mmHg). Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης η μείωση της μετρούμενης ενδο-

φθάλμιας πίεσης σε σύγκριση με τις προεγχειρητικές τιμές ήταν στατιστικά σημαντι-

κή (p < .001). Ο μέσος όρος της μείωσης της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης ήταν 

– 1.56 ± 1.88 mm Hg ( από - 4 μέχρι 3  mmHg). 

Η μεταβολή της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης μετεγχειρητικά δεν βρέθηκε να 

συσχετίζεται με το φύλο ( p = .80) ή την ηλικία ( p =.62, r2= 0.02) των ασθενών. Η  
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Γ ε συσχέτιση με τις  με-
ταβολές του σφαιρικού ισοδύναμου ( p =.64, r2=0.02) σε 32 οφθαλμούς 18 α-
σθενών μετά την κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων. 

ράφημα 13.  Οι μεταβολές της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης σ
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ρουσιάζονται στο Γράφημα 

 20/20, 4 οφθαλμοί από τους 32  (13 %) είχαν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 

μεταβολή της μετρούμενης μετεγχειρητικά ενδοφθάλμιας πίεσης δεν βρέθηκε να συ-

σχετίζεται με τις μεταβολές ούτε του σφαιρικού ισοδύναμου (p =.64, r2= 0.01), ούτε 

της κερατομετρίας (p =.69, r2= 0.01). Η συσχέτιση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας 

πίεσης με τις μεταβολές του σφαιρικού ισοδύναμου πα

13. 

Η συσχέτιση της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης με τις μεταβολές της κερατομε-

τρίας παρουσιάζεται στο Γράφημα 14. 
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Γράφημα 14.  Οι μεταβολές της μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης σε σχέση με τις  μεταβο-
λές της κερατομετρίας ( p =.69,  r2=0.01) σε 32 οφθαλμούς 18 ασθενών μετά την 
κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων.   

  

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 

Προεγχειρητικά, κανένας οφθαλμός δεν είχε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 

≥
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 20/25, σε 29 από τους 32 οφθαλμούς (91 %) ≥ 20/40 και σε 31 από τους 32 ο-

Προβλεψιμότητα 

Στο τέλος του διαστήματος των 11 μηνών της μετεγχειρητικής παρακολούθη-

σης, 21 από τους 32 οφθαλμούς (66 %) βρίσκονταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμ-

μετρωπίας, 26 από τους 32 οφθαλμούς (81 %) ήταν στα πλαίσια της ± 1.00 D της εμ-

μετρωπίας και 31 από τους 32 οφθαλμούς (97 %) βρισκόταν στα πλαίσια των ± 2.00 

D της απαιτούμενης διόρθωσης. 

Ασφάλεια της μεθόδου και καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα. 

Στη διάρκεια των 32  επεμβάσεων της χειρουργικής διόρθωσης της υπερμε-

τρωπίας με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν παρουσιάστηκαν 

επιπλοκές. Καμία απειλητική για την όραση επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε στη διάρ-

κεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Στο τέλος του διαστήματος της μετεγχει-

ρητικής παρακολούθησης όλοι οι χειρουργημένοι οφθαλμοί ήταν στα πλαίσια της ± 1 

γραμμής Snellen της προεγχειρητικής καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας. Δύο 

από τους 32 οφθαλμούς  (6 %) παρουσίασαν απώλεια 1 γραμμής Snellen της προεγ-

χειρητικής καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, 28 από τους 32 οφθαλμούς (88 

%) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, 

δύο από τους 32 οφθαλμούς  (6 %) παρουσίασαν αύξηση 1 γραμμής Snellen της προ-

εγχειρητικής καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας.  

 

≥ 20/25, 9 οφθαλμοί από τους 32  (28 %) είχαν  ≥ 20/40 και 18 οφθαλμοί   (56 %) εί-

χαν οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ≥ 20/80.  

Έντεκα μήνες μετεγχειρητικά η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση  καταγράφη-

κε σε 13 από τους 32 οφθαλμούς (41 %)   ≥ 20/20, σε 19 από τους 32 οφθαλμούς (59 

%) ≥

φθαλμούς (97 %) ≥ 20/80.  
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Συζήτ

ς μέτριας υπερμετρωπίας. 

Στα πλαίσια της κλινικής μελέτης αξιολόγησης της μεθόδου κερατοπλαστικής 

 διορθώσεις χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας η μέση τιμή 

της οπτ

 ή καλύτερη στο 50 %, και 20/40 ή καλύτερη στο 

89 %. Τα αποτελέσματα αυτά υπερέχουν σημαντικά της αποτελεσματικότητας των 

ις διορθώσεις 

του υπ

ά 52.5 % των χειρουργηθέ-

των ασθενών είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/20 ή καλύτερη, 

68 % των περιστατικών είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/25 ή 

καλύτερη. Η οπτική οξύτητα 20/40 ή καλύτερη μετρήθηκε στο 89 %. Η μέση τιμή της 

οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση σε αυτήν την μετεγχειρητική περίοδο μετρήθηκε 

στο 0.9 (20/25) ± 0.29 SD, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 1.2 (20/100 μέχρι 20/16). Η 

πρόσφατη μελέτη από τους Autrata και συνεργάτες [62] ανακοίνωσε τα αποτελέσμα-

τα διετούς παρακολούθησης των τεχνικών PRK και LASEK για τη διόρθωση υπερμε-

Κεφάλαιο 6.  

ηση των αποτελεσμάτων, συμπεράσματα. 

6.1. Αποτελεσματικότητα της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

6.1α. Διόρθωση χαμηλής έω

ραδιοσυχνοτήτων στις

ικής οξύτητας χωρίς διόρθωση μετρήθηκε στο 0.78 (20/32) ± 0.25 SD ένα μή-

να μετεγχειρητικά, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 1.2 (20/100 μέχρι 20/16). Μέχρι τον 

τρίτο μετεγχειρητικό μήνα η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση αυξή-

θηκε έως και 0.84 (20/25) ± 0.27 SD. Στους 12 μήνες, η μέση τιμή της οπτικής οξύτη-

τας χωρίς διόρθωση ήταν 20/20

διορθώσεων της υπερμετρωπίας με PRK. Στις μελέτες που αφορούν τ

ερμετρωπικού σφάλματος με τη μέθοδο PRK, ο Pietila και οι συνεργάτες [50] 

ανέφεραν αποτελεσματικότητα της PRK όσον αφορά την οπτική οξύτητα χωρίς διόρ-

θωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στα 6.3 % και στο επίπεδο των 20/40 ή κα-

λύτερα στα 67 % στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά [50]. Ο Vinciguerra [52] στη 

μελέτη της υπερμετρωπικής PRK έκανε λόγο για μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς 

διόρθωση στο 0.37 (20/50-20/63), ενώ ο Jackson και οι συνεργάτες του [51] ήταν οι 

μοναδικοί που ανέφεραν οπτική οξύτητα 20/25 ή καλύτερη να επιτυγχάνεται στα 80 

% και 20/40 ή καλύτερη στα 88 % των χειρουργηθέντων ασθενών. Η μεταγενέστερη 

μελέτη από την ίδια ομάδα ερευνητών [55] αναφέρει οπτική οξύτητα 20/25 ή καλύτε-

ρη στα 70 % των οφθαλμών στους 12 όπως και στους 18 μήνες μετεγχειρητικά.  

Στη παρούσα μελέτη στους 30 μήνες μετεγχειρητικ

ν
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 αναφέρει ότι η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 20/40 στα 81 

στην ομάδα της LASEK 

αποτελέσματα επιτεύχθη-

. 

Κανένας οφθαλμός χειρουργημένος με την τεχνική PRK δεν έφτασε στην οπτική οξύ-

ASEK έφτασε στην οπτική 

οξύτη

 συ-

γκριτι

τρωπίας. Η μελέτη

% των χειρουργηθέντων στην ομάδα της PRK και στα 91 % 

στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης. Τα αναφερθέντα 

καν νωρίς μετεγχειρητικά και ήταν σταθερά καθ’όλη τη διάρκεια παρακολούθησης

τητα των 20/20 ή καλύτερα, ενώ το 6 % της ομάδας της L

τα των 20/15 στους 24 μήνες μετεγχειρητικά [62].  

Τα δικά μας αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα και συχνά καλύτερα από τα απο-

τελέσματα που δημοσιεύτηκαν για τις διορθώσεις του υπερμετρωπικού σφάλματος με 

LASIK. Στη δωδεκάμηνη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της LASIK, 

ο Portelinha [72] και οι συνεργάτες του ανέφεραν την επίτευξη οπτικής οξύτητας χω-

ρίς διόρθωση 20/20 ή καλύτερης στο 41 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών, ενώ η 

ομάδα του Attia [75] έκανε λόγο παρόμοιο αποτέλεσμα σε μόλις 12 % των περιπτώ-

σεων. Ο Arbelaez [64] και οι συνεργάτες του παρουσίασαν οπτική οξύτητα 20/20 ή 

καλύτερη σε 42 % των επεμβάσεων υπερμετρωπικής LASIK.  

Άλλες έρευνες με LASIK κάνουν λόγο για υψηλότερη αποτελεσματικότητα: ο 

Lian και οι συνεργάτες του [78] αναφέρουν μετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς 

διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 63.6 % και 20/40 ή καλύτερα στο 

92.6 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά. Η ομά-

δα του Salz [80] έκανε λόγο για οπτική οξύτητα 20/20 ή καλύτερη στο 53 % και των 

20/40 ή καλύτερη στο 93.8 % των περιστατικών. Ο Barraquer [66] αναφέρει οπτική 

οξύτητα 20/40 ή καλύτερη στο 71 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών και ο 

Lindstrom [69] στο 79 % των οφθαλμών στους έξι μήνες μετεγχειρητικά.  

 Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της τεχνικής θερμοκερατοπλαστικής με 

laser, οι δημοσιευμένες μελέτες αναφέρουν αποτελέσματα σημαντικά χειρότερα

κά με τις τεχνικές φωτοαποδόμησης όπως και της κερατοπλαστικής ραδιοσυ-

χνοτήτων. Ο Alio [99] ανέφερε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 

20/20 ή καλύτερα στο 47 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών και στο επίπεδο των 

20/40 ή καλύτερα στο 72 % των περιστατικών στους 15 μήνες μετεγχειρητικά. Ο 

Koch [100]  ανέφερε μέση τιμή της οπτικής οξύτητας 20/63 ενώ ο Pop [56] έκανε λό-

γο για οπτική οξύτητα 20/20 ή καλύτερη στο 24 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών.  

Η πρόσφατη μελέτη με διετή παρακολούθηση από τους Rocha [104] και συνερ-

γάτες παρουσίασε βελτιωμένα επίπεδα αποτελεσματικότητας της θερμοκερατοπλα-
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τα χωρίς διόρθωση 20/20 ή 

καλύτ

6.1β. 

 διόρθωση 

του υ

«κλει

στικής με laser. Στα δύο έτη η οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 20/40 ή καλύτε-

ρη στο 100 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών και 20/20 ή καλύτερη σε 84 % των 

περιστατικών [104].  

Οι μελέτες αποτελεσματικότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων από 

άλλους ερευνητές ανέφεραν παρόμοια με τα δικά μας μετεγχειρητικά επίπεδα οπτικής 

οξύτητας χωρίς διόρθωση. Η πρόσφατη μελέτη με διετή παρακολούθηση από την ο-

μάδα του Lin [119] ανέφερε μετεγχειρητική οπτική οξύτη

ερη σε 64 % και 20/40 ή καλύτερη σε 95 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης.  

Στη μελέτη από την ομάδα της McDonald [115] η οπτική οξύτητα χωρίς διόρ-

θωση 20/20 μετρήθηκε στο 52.5 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών, ενώ στο επίπεδο 

των 20/40 ή καλύτερα στο 89 % των περιστατικών.  

Σε μια άλλη μελέτη ο Mendez [114] ανέφερε ότι όλα εκτός από ένα περιστατικό είχαν 

την οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση από 20/20 έως 20/30 στους 12 μήνες μετεγχειρη-

τικά. 

Διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

Στην παρούσα μελέτη η διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού πραγ-

ματοποιήθηκε με βάση το πρότυπο αστιγματικό νομόγραμμα όπως διαμορφώθηκε 

από την ομάδα του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμοσχεύσεων και Μικροχει-

ρουργικής του Οφθαλμού με επικεφαλής τον Καθηγητή Οφθαλμολογίας Δρ Ιωάννη 

Παλλήκαρη.  

Με βάση τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε η πλέον αποτελεσματική

περμετρωπικού διαθλαστικού σφάλματος πραγματοποιείτο σε περιπτώσεις πού 

η τοποθέτηση 4 αστιγματικών κηλίδων ακολουθούσε τη διόρθωση του σφαιρικού 

σφάλματος και αφορούσε τις ζώνες των 7 ή 8 χιλιοστών εκατέρωθεν του λιγότερο 

διαθλαστικού άξονα του κερατοειδούς. Αυτός ο τύπος της εφαρμογής των αστιγματι-

κών κηλίδων υπερείχε σημαντικά της γραμμικής τοποθέτησης των κηλίδων επάνω 

στον λιγότερο διαθλαστικό άξονα του αστιγματισμού. Η αποτελεσματικότητα των 

αστιγματικών κηλίδων στη ζώνη των 7 χιλιοστών εκατέρωθεν του λιγότερο διαθλα-

στικού αστιγματικού άξονα μπορεί να ενισχυθεί με την επιπλέον εφαρμογή μίας 

δωτικής» κηλίδας απευθείας στον αρνητικό άξονα του αστιγματισμού στη ζώνη 

των 8 χιλιοστών.  
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ν απουσία κηλίδων στον κυρτό άξονα του αστιγματισμού. Με 

άλλα

 ραδιοσυχνοτήτων στη διόρθωση του υπερ-

μετρω

υγγραφείς.  

διόρθωση μετρήθηκε στο 0.90 (20/25) ± 0.89 SD στους τρεις μήνες μετεγχει-

0/16). Στους 12 μήνες η μέ-

ση τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση ήταν 20/20 ή καλύτερη στο 29 % των 

περισ

 ή καλύτερη μετρήθηκε στο 89 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών. Η 

μέση

Γίνεται σαφές ότι η εφαρμογή των επιπλέον κηλίδων στον αρνητικό άξονα του 

αστιγματισμού παρέχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με το νομόγραμ-

μα που προέβλεπε τη

 λόγια η απουσία κηλίδων στον περισσότερο διαθλαστικό άξονα αντί για τοπο-

θέτηση επιπλέον κηλίδων στον λιγότερο διαθλαστικό άξονα, δεν αποτελεί λύση στο 

πρόβλημα του υπερμετρωπικού αστιγματισμού, όπως προέκυψε από την παρούσα 

μελέτη.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτό το υποκεφάλαιο σχολιάζεται συγκριτικά η α-

ποτελεσματικότητα της κερατοπλαστικής

πικού αστιγματισμού με βάση την παρούσα μελέτη και μόνο, αφού δεν υπάρ-

χουν δημοσιευμένες μελέτες αποτελεσματικότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυ-

χνοτήτων στη διόρθωση αστιγματισμού από άλλους σ

Στην παρούσα μελέτη διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη 

μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων η μέση τιμή της οπτικής οξύτητας 

χωρίς 

ρητικά, με διακύμανση από 0.38 μέχρι 1.2 (20/50 μέχρι 2

τατικών, και 20/40 ή καλύτερη στο 93 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών. 

Στους 24 μήνες μετεγχειρητικά 37 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών είχαν μέση 

τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/20 ή καλύτερη, ενώ το 60 % των περιστα-

τικών είχαν μέση τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση 20/25 ή καλύτερη. Οπτική 

οξύτητα 20/40

 τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση σε αυτήν την μετεγχειρητική περίο-

δο μετρήθηκε στο 0.9 (20/25) ± 0.86 SD, με διακύμανση από 0.2 μέχρι 1.2 (20/100 

μέχρι 20/16). Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα 

των τεχνικών φωτοαποδόμησης, όπως η LASIK και η PRK.  

Στην ομάδα της υπερμετρωπικής PRK, ο El-Agha [81] ανέφερε οπτική οξύτητα 

χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύτερα στο 57.9 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών στους εννέα μήνες μετεγχειρητικά. Το αποτέλεσμα αυτό αφορούσε ομάδα 

με μέση προεγχειρητική τιμή υπερμετρωπικού αστιγματισμού στις + 1.31 D. Ο Nagy 

[59,60] και οι συνεργάτες σε δύο μελέτες υπερμετρωπικής PRK κάνουν λόγο για με-

τεγχειρητική τιμή οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση στο επίπεδο των 20/20 ή καλύ-
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τερα 

τριου αστιγματισμού [64]. Ο Pineda-Fernandez [77] αναφέρει ακόμα χειρό-

τερα 

τι η συγκριτική με-

λέτη 

στο 46 % στην πρώτη τους μελέτη [59], και στο 77.2 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών στις ομάδες χαμηλού υπερμετρωπικού αστιγματισμού [60].  

Στην ομάδα διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη τεχνική 

LASIK, ο Arbelaez [64] και οι συνεργάτες του αναφέρουν χειρότερα αποτελέσματα 

από την PRK , όπως την επίτευξη οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση στο επίπεδο 

20/20 ή καλύτερα στο 13 % στην ομάδα του χαμηλού αστιγματισμού και 7 % στην 

ομάδα μέ

αποτελέσματα: σε 0 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών με χαμηλό και μέτριο 

υπερμετρωπικό αστιγματισμό καταγράφτηκε οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση της τά-

ξεως των 20/20, ενώ οπτική οξύτητα 20/40 παρατηρήθηκε στο 66.6 % στην ομάδα 

χαμηλού αστιγματισμού και στο 44.4 % στην ομάδα του μέτριου αστιγματισμού [77].  

Όσον αφορά τις διορθώσεις με LTK, πρέπει να σημειωθεί ό

των διορθώσεων του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη μέθοδο αυτή είναι 

δυσχερής λόγω του μικρού αριθμού δημοσιευμένων μελετών στο θέμα. Η ομάδα του 

Eggink [98] ανέφερε χαμηλή αποτελεσματικότητα της θερμοκερατοπλαστικής με 

laser στη διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού στους 11 μήνες μετεγχειρη-

τικά: μόνο 30 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών είχαν αλλαγή στον αστιγματισμό ή 

στο σφαιρικό ισοδύναμο που ξεπερνούσε τη 1.00 D [98].  

Η διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με χρήση πυρακτωμένης ακί-

δας κατά τον Charpentier [156] είχε ως αποτέλεσμα διόρθωση του αστιγματισμού σε 

ποσοστό64 % [156].  
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φεραν

αι 80 % στη ± 0.50 D της 

εμμετρωπ  

 βρίσκονταν στη ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 98 % ήταν 

στα πλαίσια της ± 1.00 D της εμμετρωπίας στους 24 μήνες μετεγχειρητικά [53].  

     Η μελέτη της LASEK στη διόρθωση της υπερμετρωπίας από τον Autrata 

2] κατέγραψε 78 % των οφθαλμών στα πλαίσια της ± 0.50 D της απαιτούμενης 

διόρθωσης στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά.  

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η προβλε-

ψιμότητα της PRK στις χαμηλές υπερμετρωπίες βρίσκεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο 

σύμφωνα με συγγραφείς όπως οι Pietila [50], και Vinciguerra [52], ενώ άλλοι όπως ο 

Nagy [59,60] και ο Jackson [51] ανέφεραν μέχρι και το 98 % των οφθαλμών να βρί-

σκονται στην ± 1.00 D της εμμετρωπίας. Όλοι οι συγγραφείς όμως συμφωνούν ότι οι 

διορθώσεις με PRK πρέπει να περιορίζονται στις χαμηλές υπερμετρωπίες και χαμηλό 

υπερμετρωπικό αστιγματισμό, επειδή η προβλεψημότητα της μεθόδου στα υψηλότε-

ρα θετικά διαθλαστικά σφάλματα είναι πολύ περιορισμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

6.2. Προβλεψιμότητα της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

6.2α. Διόρθωση χαμηλής έως μέτριας υπερμετρωπίας.  

Στην παρούσα μελέτη η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου μετρήθηκε στις  

- 0.06 D ± 0.8 SD στους 12 μήνες μετεγχειρητικά, και στις - 0.02 D ± 0.7 SD στους 

30 μήνες. Τα επίπεδα της προβλεψιμότητας ήταν υψηλά: στην τελευταία μετεγχειρη-

τική εξέταση των 30 μηνών το σφαιρικό ισοδύναμο ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D 

της εμμετρωπίας στο 68 % των χειρουργηθέντων περιστατικών, στα πλαίσια 

της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης στο 92 % των οφθαλμών, και στα πλαίσια

των ± 2.00 D στο 100 % των χειρουργημένων οφθαλμών.  

Όσον αφορά τις διορθώσεις με PRK, ο Vinciguerra και οι συνεργάτες [52] ανέ-

 χαμηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας: το 31 % των χειρουργηθέντων ο-

φθαλμών ήταν στα πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης [58]. Ο Pietila 

και η ομάδα του [50] παρουσίασαν καλύτερα επίπεδα προβλεψιμότητας της τεχνικής: 

οι 40 % των ασθενών βρίσκονταν στο επίπεδο της ± 1.00 D της εμμετρωπίας και 20 

% στα πλαίσια της ± 0.50 D της απαιτούμενης διόρθωσης, ενώ ο Jackson [51] παρου-

σίασε παρόμοια επίπεδα προβλεψιμότητας: 88 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

βρίσκονταν στα πλαίσια της ± 1.00 D της εμμετρωπίας κ

ίας στους 12 μήνες μετεγχειρητικά. Μια άλλη μελέτη με PRK από τους

Jackson και συνεργάτες [53] έκανε λόγο για ακόμη υψηλότερα επίπεδα προβλεψιμό-

τητας: 80 % των οφθαλμών

[6
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λαστικών 

Στην ομάδα της υψηλής και μέτριας υπερμετρωπίας ( έως + 6.00 D) ο Reviglio 

[83, 6

 μήνες μετεγχειρητικά. Οι 

ίδιοι 

 

-

στατικών στα  1.

 πρόσφατη μελέτη από τους Rocha [104] 

και συνε  

οι συγγραφείς ομόφωνα συνιστούν τις διορθώσεις των αντιστοίχων διαθ

σφαλμάτων με LASIK [49-62, 81].  

3, 67] αναφέρει ικανοποιητική προβλεψιμότητα της μεθόδου LASIK, συγκρίσι-

μη με τα δικά μας αποτελέσματα. Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης ο ερευνη-

τής έκανε λόγο για ποσοστό 88 % των οφθαλμών στα πλαίσια της ± 1.00 D της επι-

θυμητής διόρθωσης [83]. Η ομάδα του Arbelaez [64] ανέφερε παρόμοια επίπεδα προ-

βλεψιμότητας με το 91 % των οφθαλμών από την ομάδα της χαμηλής υπερμετρωπίας 

και το 85 % των οφθαλμών από την ομάδα της μέτριας υπερμετρωπίας να βρίσκονται 

στα πλαίσια της ± 1.00 D της εμμετρωπίας στους δώδεκα

ερευνητές όμως έκαναν λόγο για χαμηλότερη προβλεψιμότητα στην ομάδα της 

υψηλής (μέχρι και + 9.00 D) υπερμετρωπίας : 70 % των οφθαλμών ήταν στα πλαίσια 

της ± 1.00 D της εμμετρωπίας στους δώδεκα μήνες [64]. Ο Esquenazi και οι συνεργά-

τες του [70] στα πλαίσια διετούς παρακολούθησης παρατήρησαν 74 % των χειρουρ-

γηθέντων οφθαλμών να έχουν ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης.  

Η προβλεψιμότητα της μεθόδου της θερμοκερατοπλαστικής με laser όπως πα-

ρουσιάστηκε από τους Nano [101] και τους συνεργάτες ήταν περιορισμένη συγκριτι-

κά με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων και των τεχνικών της φωτο-

αποδόμησης. Μόνο το 46 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών βρίσκονταν στα πλαί-

σια της ± 1.00 D της εμμετρωπίας. Στους 12 μήνες μετεγχειρητικά η αρχική τιμή του

σφαιρικού ισοδυνάμου μειώθηκε μόνο στο μισό της τιμής του (από +2.50 ± 0.87 D 

μειώθηκε στο +1.25 ± 0.96 D) [101]. Ο Alio [99] ανέφερε ότι μόνο 57.8 % των περι

 του ήταν  πλαίσια της ± 00 D της απαιτούμενης διόρθωσης.  

Η πλειοψηφία των χειρουργών έκαναν λόγο για χαμηλή προβλεψιμότητα της 

τεχνικής LTK (95-103). Εξαίρεση αποτελεί η

ργάτες όπου γίνεται λόγος για 92 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στα

πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και το 100 % στα πλαίσια της ± 1.00 D της 

απαιτούμενης διόρθωσης στα δύο χρόνια μετεγχειρητικά [104].  

Οι μελέτες προβλεψιμότητας της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων που δη-

μοσιεύτηκαν από άλλους ερευνητές κάνουν λόγο για αποτελέσματα παρόμοια με τα 

δικά μας . Πρόσφατη μελέτη με διετή παρακολούθηση από την ομάδα του Lin [119] 

ανέφερε ότι 64 % των οφθαλμών βρίσκονταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρω-
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 % των χειρουρ-

γηθέν

ματος (+ 

4.57 

 υπερμετρωπικού α-

στιγμ

την ομάδα σύγκρισης ο Arbelaez [64] ανέφερε προβλέψιμα αποτελέσματα στις υποο-

πίας και 91 % στα πλαίσια της ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης στους 24 μήνες 

μετεγχειρητικά [119].  

Στη μελέτη από την ομάδα της McDonald [115] το 46 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 93 % στα πλαίσια της 

± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης στον ένα χρόνο μετεγχειρητικά [115].  

Ο Mendez [114] έκανε λόγο για 50 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών να βρί-

σκονται στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 90 % στα πλαίσια της ± 1.00 

D της επιθυμητής διόρθωσης στον ένα χρόνο μετεγχειρητικά [114].  

6.2β. Διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού. 

Στην παρούσα μελέτη η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου μετρήθηκε στις 

- 0.52 D ± 0.73 SD στους 12 μήνες μετεγχειρητικά, και στις – 0.50 D ± 0.77 SD 

στους 24 μήνες. Στην τελευταία μετεγχειρητική εξέταση των 24 μηνών το σφαιρικό 

ισοδύναμο ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας στο 61 % των περιστατι-

κών, στα πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης στο 83

των οφθαλμών, και στα πλαίσια των ± 2.00 D στο 100 % των ασθενών. Τα πα-

ρόντα επίπεδα της προβλεψιμότητας είναι σαφώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα απο-

τελέσματα των διορθώσεων του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με PRK. Στην ομά-

δα της αστιγματικής PRK ο Vinciguerra [52] έκανε λόγο για 31 % των οφθαλμών στα 

πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμενης διόρθωσης με τη μέση σφαιρική διόρθωση να 

μειώνεται κατά 2.08 D και τη μέση αστιγματική διόρθωση να μειώνεται κατά 1.40 D 

στους δώδεκα μήνες μετεγχειρητικά [52]. Η ομάδα του Nagy [59] ανέφερε ότι στο 

τέλος του χρόνου παρακολούθησης η μέση προεγχειρητική τιμή του σφαιρώ

D) και η μέση τιμή του κυλίνδρου (+ 1.57 D) μειώθηκε στις + 1.13 D όσον αφο-

ρά το σφαίρωμα και στις + 0.38 D όσον αφορά τον αστιγματισμό. Οι συγγραφείς α-

νέφεραν ότι 52 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών είχαν τη διόρθωση τους στα πλαί-

σια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας και 82 % στα πλαίσια της ± 1.00 D της απαιτούμε-

νης διόρθωσης [59]. Μεταγενέστερη μελέτη [60] διόρθωσης του

ατισμού με PRK από τους ίδιους ερευνητές έκανε λόγο για το 68.1% των χει-

ρουργηθέντων οφθαλμών να βρίσκονται στις ± 1.00 D της εμμετρωπίας [60].  

Η προβλεψιμότητα της μεθόδου LASIK στην ομάδα του υπερμετρωπικού α-

στιγματισμού [64] ήταν παρόμοια με αυτήν της σφαιρικής υπερμετρωπίας. Σε αυτή 
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αίσια της ± 0.50 D της εμμετρωπίας στην υποομάδα του χα-

μηλο

ριστατι-

κών η

 ανέφεραν παρό-

φερε ότι το σφαιρικό ισοδύ-

ναμο της ομάδας του υπερμετρωπικού αστιγματισμού ήταν στα πλαίσια της ± 0.50 D 

στο 6

ητας 

της μεθόδου με

τικού μήνα, κατά 0.01 D μεταξύ του 6 και του 12 μήνα και κατά 0.04 D μεταξύ του 

μάδες του χαμηλού και μέτριου αστιγματισμού: 61 % των χειρουργηθέντων οφθαλ-

μών βρίσκονταν στα πλ

ύ αστιγματισμού και 36 % των περιστατικών στην υποομάδα του μέτριου αστιγ-

ματισμού. Στην υποομάδα του χαμηλού αστιγματισμού η υπερδιόρθωση δεν ξεπερ-

νούσε τη 1.00 D, στην υποομάδα του μέτριου αστιγματισμού στο 7 % των πε

 υπερδιόρθωση ξεπερνούσε τη 1.00 D, το 36 % των χειρουργηθέντων περιστα-

τικών παρουσίασαν υποδιόρθωση 1.00 D και περισσότερο [64]. Οι άλλες μελέτες 

διόρθωσης του υπερμετρωπικό αστιγματισμού με τη μέθοδο LASIK

μοια αποτελέσματα [63-69, 76-84]. Ο Reviglio [63] ανέ

2 % των περιστατικών, ενώ ο Pineda-Fernandez [77] παρατήρησε αυτό το απο-

τέλεσμα σε 53 % των ασθενών και ο Barraquer [66] σε 60 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών. Η ομάδα του El-Agha [81] έκανε λόγο για το 86.4 % των οφθαλμών να 

βρίσκονται στα πλαίσια της ± 1.00 D της επιθυμητής διόρθωσης στο τέλος της εννιά-

μηνης παρακολούθησης.  

Η προσπάθειες διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη μέθοδο 

θερμοκερατοπλαστικής με laser ήταν αποτυχημένες στην πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων. Η διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με την ππυρακτωμένηυρα-

κτωμένη ακίδα κατά τον Charpentier [156] είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση αστιγματι-

σμού μόνο σε ποσοστό 64 % [156].  

       Ο Eggink [97] ανέφερε χαμηλή προβλεψιμότητα και συνεχή υποστροφή 

του διαθλαστικού αποτελέσματος της θερμοκερατοπλαστικής με laser μέχρι και τον 

ένα χρόνο μετεγχειρητικά [97]. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε σε επόμενη μελέ-

τη από την ίδια ομάδα [98].  

 

6.3. Σταθερότητα της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

6.3α. Διόρθωση χαμηλής έως μέτριας υπερμετρωπίας.  

Στην παρούσα μελέτη αποδείχθηκαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σταθερότ

 κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων συγκριτικά  τις υπάρχουσες τεχνι-

κές διόρθωσης του υπερμετρωπικού διαθλαστικού σφάλματος. Η μέση τιμή του 

σφαιρικού ισοδύναμου μεταβάλλετο κατά 0.06 D μεταξύ του 3 και του 6 μετεγχειρη-
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 φωτοαφαιρεθεί. Το υπερπλαστικό αυτό επιθήλιο έχει την 

τάση 

εννέα χιλιοστά απαιτούν μεγαλύτερη αφαίρεση 

επιθη

υγκριτικά με τον χρόνο που απαιτείται για την αντίστοι-

η μυωπική φωτοαποδόμηση [154]. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε έκκε-

ντρες φωτοαποδομήσεις.  

ις διορθώσεις 

υποστροφή του διαθλαστι-

 παρακολούθησης. Πα-

ρόμο

12 και του 24 μετεγχειρητικού μήνα. Η σταθεροποίηση του διαθλαστικού αποτελέ-

σματος επιτεύχθηκε στους 6 μήνες μετεγχειρητικά.   

Όσον αφορά τη σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος μετά  τις διορ-

θώσεις με PRK, ο Pietila και οι συνεργάτες [50] κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά 

το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίαζαν σταθερά αποτελέσματα μέχρι 

τον τρίτο μήνα μετεγχειρητικά, η υποστροφή του αποτελέσματος ήταν σταθερό εύρη-

μα [50]. Ο Jackson στη μελέτη [55] με 18 μήνες παρακολούθησης ανέφερε ότι η μέ-

τρια υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος ήταν συχνό φαινόμενο με την 

PRK, αναφέροντας μέση τιμή υποστροφής του αποτελέσματος στα επίπεδα της + 

0.31 D [55].  

Η υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος η οποία παρατηρείται στις διορθώ-

σεις υπερμετρωπίας με PRK, έχει ως αιτία την υπερπλασία του επιθηλίου στην περι-

φέρεια του κερατοειδούς [54, 57]. Το επιθήλιο αναγεννάται και έρχεται σε επαφή α-

πευθείας με το στρώμα του κερατοειδούς χωρίς να παρεμβάλλεται η μεμβράνη του 

Bowman η οποία έχει ήδη

να γεμίζει την αύλακα της περιφερικής φωτοαποδόμησης η οποία δημιουργείται 

στις διορθώσεις υπερμετρωπίας με PRK [52, 53].  

Μερικοί ερευνητές [81, 154] πιστεύουν ότι οι υπερμετρωπικές διορθώσεις με τη 

μέθοδο PRK είναι τεχνικά δυσκολότερες συγκριτικά με τις μυωπικές διορθώσεις. Οι 

μεγάλες οπτικές ζώνες μέχρι και τα 

λιακού ιστού, που έχει ως αποτέλεσμα τον παρατεταμένο χειρουργικό χρόνο με 

επακόλουθη αποξήρανση στρώματος του κερατοειδούς και ανομοιογενή φωτοαποδό-

μηση [58-61]. Ο χρόνος που απαιτείται για την υπερμετρωπική φωτοαποδόμηση 

μπορεί να είναι τριπλάσιος σ

χ

Όσον αφορά τη σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος στ

υπερμετρωπίας με LASIK, ο Esquenazi [70] παρατήρησε 

κού αποτελέσματος στην 0.50 D στο τέλος του πρώτου έτους

ια επίπεδα υποστροφής έχουν δημοσιευτεί από την ομάδα του Arbelaez [64]. Ο 

Zadok [65] όμως έκανε λόγο για σημαντική υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέ-

σματος στην ομάδα της χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας στη διάρκεια του πρώ-

του έτους παρακολούθησης. Σε μεταγενέστερη μελέτη από την ίδια ομάδα [76] ανα-
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τα επίπεδα υποστροφής του δια-

θλασ

εων LASIK για διόρθωση υπολει-

πόμεν

ηλικίας και του πάχους του κερατοειδούς για την επίτευξη 

ικανο

φέρθηκαν ακόμα υψηλότερα επίπεδα υποστροφής της υπερμετρωπίας μέχρι και τους 

18 μήνες μετεγχειρητικά, σημαντικά υψηλότερα από 

τικού αποτελέσματος που παρατηρήθηκαν στην παρούσα μελέτη.   

Το θέμα της σταθερότητας διαθλαστικού αποτελέσματος αποτελεί ένα από τα 

φλέγοντα ζητήματα των τεχνικών θερμοκερατοπλαστικής. Η βασική διαφορά ανάμε-

σα στις τεχνικές laser και στην κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων εξηγείται από τον 

διαφορετικό μηχανισμό δράσης της τελευταίας.  

Από την αρχική εφαρμογή της θερμοκερατοπλαστικής με laser, η υποστροφή 

του διαθλαστικού σφάλματος ήταν μόνιμο εύρημα στους μετεγχειρητικούς ελέγχους 

[97-105].  

Ο Eggink [97] έκανε λόγο για συνεχή υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέ-

σματος της θερμοκερατοπλαστικής με laser μέχρι και τον ένα χρόνο μετεγχειρητικά 

[97]. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε με επόμενη μελέτη από την ίδια ομάδα 

[98]. Ο Nano [101] ανέφερε ότι κατά τη διόρθωση υπερμετρωπίας στην ομάδα 182 

ατόμων με θερμοκερατοπλαστικής με laser, η συχνότητα των επανεπεμβάσεων έφτα-

σε στο 17 % στους πρώτους 9 μετεγχειρητικούς μήνες [101].  

Ο Attia [75] ανέφερε τη χρήση επανεπεμβάσ

ου σφάλματος υπερμετρωπίας μετά από θερμοκερατοπλαστική με laser σε 50 

οφθαλμούς από τους οποίους η υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος έφτανε 

το 100 % στους 15 οφθαλμούς, 75 % στους 22 και το 50 % στους 7 οφθαλμούς. Σε 

μια άλλη μελέτη θερμοκερατοπλαστικής με laser από τον Alio [99], η υποστροφή του 

διαθλαστικού αποτελέσματος ήταν παρούσα σε όλα τα περιστατικά. Η υποστροφή 

ήταν ολική στο 31.5 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών στο τέλος της περιόδου πα-

ρακολούθησης. Η συχνότητα των επανεπεμβάσεων έφτανε στο 19.2 %. Οι συγγρα-

φείς πρότειναν την εισαγωγή αρχικά υπολογισμένης υπερδιόρθωσης προσαρμοσμέ-

νης στους παράγοντες της 

ποιητικού διαθλαστικού αποτελέσματος [99].  

Με την τεχνική της τμηματικής θερμικής καυτηρίασης κατά τους Fedorov και 

Ivashina [155] παρατηρήθηκε σταθερότητα του διαθλαστικού αποτελέσματος μέχρι 

το πρώτο έτος, αλλά ακολούθησε η υποστροφή της τάξεως της + 0.50 D σε 10 % των 

οφθαλμών [155].  

Οι μελέτες σταθερότητας της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων από 

άλλους ερευνητές παρουσιάζουν παρόμοια ή και υψηλότερα με τα δικά μας επίπεδα 
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υς 12 και 24 

μήνες

και στους 9 μήνες και στο 100 % 

στο δ

λίδων ήταν κατά 2 κη-

λίδες

 100 % των περιστατικών από 

τον π

αποτελέσματος διήρκεσαν μέχρι τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα, 

στη σ

διορθώσεις υπερμετρωπικού αστιγματισμού με LASIK[63-69] αναφέρονται σε πολύ 

υποστροφής του διαθλαστικού σφάλματος μετεγχειρητικά. Πρόσφατη μελέτη με διε-

τή παρακολούθηση από την ομάδα του Lin [119] έκανε λόγο για βραδεία υποστροφή 

του αποτελέσματος στα πλαίσια της + 0.024 D ανά μήνα ανάμεσα στο

 μετεγχειρητικά. Η McDonald [115] ανέφερε ότι η σταθεροποίηση των αποτε-

λεσμάτων επιτεύχθηκε μέχρι τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα, ενώ η μέση τιμή του 

σφαιρικού ισοδύναμου άλλαξε 0.50 ή λιγότερο στο 74 % ανάμεσα στους 3 έως και 6 

μήνες μετεγχειρητικά, στο 88 % ανάμεσα στους 6 

ιάστημα των 9 έως και 12 μηνών μετεγχειρητικά [115].  

6.3β. Διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  

Σύμφωνα με τα δικά μας αποτελέσματα, τα επίπεδα σταθερότητας της κερατο-

πλαστικής ραδιοσυχνοτήτων στις αστιγματικές διορθώσεις ήταν εξαιρετικά υψηλά. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός κηλίδων κερατοπλαστικής πρέπει να αποτελεί τον παράγοντα 

σταθεροποίησης του διαθλαστικού αποτελέσματος. Στη μελέτη υπερμετρωπικής κε-

ρατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων ο μέσος αριθμός των κηλίδων ήταν 28, ενώ στην 

αστιγματική παραλλαγή της μεθόδου ο μέσος αριθμός των κη

 μεγαλύτερος. Εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού των επιθίξεων και της μεγαλύ-

τερης διαμέτρου «ρίκνωσης» του κολλαγόνου στο στρώμα του κερατοειδούς, η στα-

θεροποιητική δράση της κερατοπλαστικής στις αστιγματικές διορθώσεις είναι υψηλό-

τερη από τις απλές διορθώσεις σφαιρικής υπερμετρωπίας.  

Στη μελέτη διόρθωσης υπερμετρωπικού αστιγματισμού η μέση τιμή του σφαι-

ρικού ισοδύναμου μεταβάλλετο κατά - 0.05 D μεταξύ του 3 και του 6 μετεγχειρητι-

κού μήνα, κατά - 0.16 D μεταξύ του 6 και του 12 μήνα και κατά 0.02 D μεταξύ του 

12 και του 24 μετεγχειρητικού μήνα. Αυτές οι τιμές ήταν ίσες ή και καλύτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές των αστιγματικών διορθώσεων με LASIK.  

Στην ομάδα του υπερμετρωπικού αστιγματισμού ο Salz [80] ανέφερε αλλαγές 

στη μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου ≤ 1.00 D στο

ρώτο έως τον τρίτο μήνα μετεγχειρητικά, στο 97 % από τον έκτο έως τον ένατο 

μήνα, και στο 100 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών από τον ένατο έως τον δωδέ-

κατο μήνα. Η ομάδα του Ditzen [79] συμπέρανε ότι η υποδιόρθωση και η υποστροφή 

του διαθλαστικού 

υνέχεια ακολούθησε μια περίοδος σταθεροποίησης του διαθλαστικού σφάλμα-

τος. Πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι περισσότερες εργασίες που αφορούν τις 
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ροφή ανάμεσα στους 6 

Η υποστροφή της θερμοκερατοπλαστικής laser μελετήθηκε από τους Ayala 

[102] 

λέπτυνση της μεμβράνης 

Bowm

νης κάτω από την πε-

ριοχή

σύντομο χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης που δεν ξεπερνά τους εννέα μήνες 

στη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αυτό το γεγονός δυσκολεύει σημαντικά τη σύ-

γκριση των αποτελεσμάτων της LASIK στη διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματι-

σμού με τις υπόλοιπες τεχνικές.  

Η διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού με χρήση της πυρακτωμένηςπυ-

ρακτωμένη ακίδας κατά τον Charpentier [156] δεν είχε στεφθεί με επιτυχία. Το απο-

τέλεσμα εφαρμογής της μεθόδου ήταν η έντονη υποστροφή του διαθλαστικού σφάλ-

ματος νωρίς μετεγχειρητικά και η επακόλουθη βραδεία υποστ

και τους 12 μετεγχειρητικούς μήνες.  

και συνεργάτες στην πειραματική τους ιστολογική μελέτη των κερατοειδών χι-

τώνων των κονίκλων μετά από την εφαρμογή της LTK. Η ερευνητές παρατήρησαν 

ότι η θερμοκερατοπλαστική laser ευθυνόταν για εκτεταμένο τραύμα του κερατοει-

δούς επακόλουθο της φλεγμονώδους αντίδρασης μετά το χειρουργείο. Οι συγγραφείς 

πίστευαν ότι αυτές οι έντονες αλλοιώσεις του κερατοειδούς αποτελούσαν την αιτία 

υποστροφής του αποτελέσματος [102].  

Μια άλλη ιστολογική μελέτη της θερμοκερατοπλαστικής laser από τον Koch 

[103] ανέφερε σημαντικές αλλαγές του επιθηλίου και του στρώματος του κερατοει-

δούς οι οποίες οδήγησαν στην έντονη επουλωτική αντίδραση στα κουνέλια. Οι ερευ-

νητές έκαναν λόγο για εκτεταμένο τραύμα του επιθηλίου, 

an και διατάραξη της αρχιτεκτονικής δομής της βασικής μεμβράνης. Ο Koch 

ανέφερε τραυματισμό και κατακρημισμό των κερατοκυττάρων του προσθίου στρώ-

ματος, μείωση του αριθμού και του μεγέθους τους, όπως και αποδιοργάνωση και διά-

σπαση των ινιδίων του στρωματικού κολλαγόνου, οίδημα του οπισθίου κερατοειδούς. 

Οι ερευνητές αναφέρουν απογύμνωση της Δεσκεμετίου μεμβρά

 της θεραπείας, πιθανών λόγω της μη ειδικής φλεγμονώδους αντίδρασης μετά τη 

θερμική βλάβη θερμοκερατοπλαστικής laser [103]. Το συνεχές ενδοθήλιο περιγρά-

φτηκε μόνο στις χαμηλές δόσεις ενέργειας, ενώ οι υψηλότερες δόσεις της ενέργειας 

οδηγούσαν στην απόλυτη καταστροφή της Δεσκεμετίου μεμβράνης και του ενδοθη-

λίου στις διορθώσεις θερμοκερατοπλαστικής laser. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυ-

τές οι αλλοιώσεις συνεισφέρουν στην υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος, 

τόσο συχνή με τη θερμοκερατοπλαστική laser [103].  
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τριας υπερμετρωπίας.  

κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν υπήρ-

ξαν σ

μών κέρδισαν 1 γραμμή Snellen, ενώ η απώ-

λεια 

ικών με την αύξηση αστιγματι-

σμού ανάμεσα στις 1.25 μέχρι 1.75 διοπτρίες ήταν 34.2 % στον πρώτο μήνα και υπο-

χώρησε στο 15.7 % στους 12 μήνες. Το τελικό ποσοστό της αύξησης αστιγματισμού 

 

6.4. Ασφάλεια της μεθόδου κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. 

6.4α. Διόρθωση χαμηλής έως μέ

Στην παρούσα μελέτη τα επίπεδα ασφαλείας της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνο-

τήτων ήταν συγκρίσιμα με τα επίπεδα που αναφέρονται στις μελέτες φωτοαποδόμη-

σης με τεχνικές LASIK και PRK.  

Στα πλαίσια αξιολόγησης της 

τατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές της καλύτερα διορθούμενης 

οπτικής οξύτητας πριν και μετά το χειρουργείο (F=0.096, df=5 166, p<0.993). Σε κα-

νέναν από τους χειρουργημένους οφθαλμούς δεν παρατηρήθηκε απώλεια ≥ 2 γραμ-

μών Snellen της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, ούτε η αύξηση του α-

στιγματισμού ≥ 2.00 D. Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα ήταν 20/40 ή καλύ-

τερα σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς. 

14 % των χειρουργημένων οφθαλ

της 1 γραμμής Snellen παρατηρήθηκε σε 14 % των χειρουργημένων οφθαλμών 

12 μήνες μετεγχειρητικά. Στους 30 μήνες μετεγχειρητικά 14 % των χειρουργημένων 

οφθαλμών παρουσίασαν αύξηση της όρασης κατά 1 γραμμή Snellen, ενώ η απώλεια 

της 1 γραμμής μετρήθηκε στο 14 % των ασθενών. 72 % των χειρουργημένων οφθαλ-

μών δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

στους 30 μήνες μετεγχειρητικά.  

Στη διάρκεια των 38 επεμβάσεων της χειρουργικής διόρθωσης υπερμετρωπίας 

με τη μέθοδο κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. 

Ελαφριά αίσθηση ξένου σώματος αναφέρθηκε σε 13 από τους 38 οφθαλμούς (34 %). 

Τα συμπτώματα αυτά δεν παρατηρήθηκαν μετά τις πρώτες 72 μετεγχειρητικές ώρες. 

Σε έναν από τους 38 οφθαλμούς (2.6 %) υπήρξαν ενοχλήσεις τύπου «αστέρων» λόγω 

του χειρουργικώς εισαγόμενου αστιγματισμού. Οι ενοχλήσεις αυτές παρατηρήθηκαν 

μέχρι και τον ένατο μήνα μετεγχειρητικά. Η αύξηση του χειρουργικώς εισαγόμενου 

αστιγματισμού ≥ 2.00 D δεν σημειώθηκε μετεγχειρητικά σε κανένα από τα περιστα-

τικά. Η αύξηση του αστιγματισμού μέχρι 1.75 D καταγράφηκε κυρίως στις πρώτες 

μετεγχειρητικές επισκέψεις. Το ποσοστό των περιστατ
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τα αναφερθέντα επίπεδα ήταν 13.1 % στους 30 μήνες μετεγχειρητικά. Η αύξηση του 

ιρητικό μήνα και 

υποχώρησε στο μισό μέχρι το τέλος του χρόνου παρακολούθησης.  

 αποτελεί ίσως το σημαντι-

κότερο πρόβλημα της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων. Η χειρουργική τεχνική της 

μεθόδ

ς μελέτης έχουν προκύψει συγκεκριμένα βήματα 

προς α

 τα επίπεδα ασφαλείας παρέμειναν 

αρκετά

ις ομάδες της χαμηλής και μέτριας υπερμετρωπίας 

μέχρι κ

σ

κυλίνδρου κατά 1.00 D καταγράφηκε στο 10.5 % τον πρώτο μετεγχε

Η χειρουργικώς εισαγόμενη αύξηση του κυλίνδρου

ου με την αλλεπάλληλη εισαγωγή της ακίδας στα προσεσημασμένα σημεία 

στην επιφάνεια του κερατοειδούς καθιστά τη διαδικασία «χειρουργικά εξαρτώμενη» 

σε μεγάλο βαθμό. Στα πλαίσια τη

ποφυγή της χειρουργικά εισαγόμενης αύξησης του αστιγματισμού (βλέπε υπο-

κεφάλαιο συμπερασμάτων 6.6). 

Όσον αφορά την ασφάλεια της μεθόδου PRK, o Pietila [50] αναφέρει ότι 6.6 

% των ασθενών του έχασαν ≥ 2 γραμμές από την καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα 

ενώ ο Vinciguerra [52] ανέφερε ακόμα υψηλότερο ποσοστό των 7 % των χειρουργη-

θέντων οφθαλμών να έχουν σημαντική έκπτωση στην οπτική τους οξύτητα. 

Στις LASIK διορθώσεις της υπερμετρωπίας

 υψηλά συγκριτικά με την παρούσα μελέτη: η έρευνα του Zadok [76] ανέφερε 

την πτώση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας σε 3.9 % των περιστατικών, 

κάνοντας λόγο για την αντίστοιχη πτώση της οπτικής οξύτητας σε 1.4 % στην ομάδα 

της μέτριας μόνο υπερμετρωπίας στην προηγούμενη του εργασία [65]. Ο Reviglio 

[67] και η ομάδα του δεν παρατήρησαν την απώλεια καλύτερα διορθούμενης οπτικής 

οξύτητας σε κανένα από τα περιστατικά που παρακολούθησαν. Ο Arbelaez [64] ανέ-

φερε παρόμοια αποτελέσματα στ

αι τους 12 μήνες μετεγχειρητικά, κάνοντας λόγο όμως για το 14 % των ο-

φθαλμών να παρουσιάζουν πτώση της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

στην ομάδα της υψηλής (μέχρι + 9.00 D) υπερμετρωπίας [64]. Ο Lindstrom [68] και 

οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι το 2 % στην ομάδα ελέγχου παρουσίασαν πτώση των 

δύο ή περισσότερο γραμμών της οπτικής τους οξύτητας, ενώ ο Esquenazi [70] και η 

ομάδα του έκαναν λόγο για την αντίστοιχη πτώση στο 5 % των χειρουργηθέντων ο-

φθαλμών στους 24 μήνες μετά το χειρουργείο. Ο Attia [75] δημοσίευσε τα υψηλότε-

ρα από όλους τους ερευνητές ποσοστά απώλειας της καλύτερα διορθούμενης οπτικής 

οξύτητας στο 16 % των περιστατικών στους έξι μήνες μετεγχειρητικά, εφαρμόζοντας 

όμως τη μέθοδο LASIK στους οφθαλμούς με τη προηγηθείσα επέμβαση θερμοκερα-
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ται αναφορά στον 

χειρουρ

 η αιτία για την αναζήτηση νεότερων περισσότερο 

ασφαλώ

 δύο έτη 

μετεγχε

τοπλαστικής laser (LTK), γεγονός που πιθανότατα ευθυνόταν για τόσο χαμηλά επίπε-

δα ασφαλείας της LASIK στα χέρια του [75]. 

Στις μελέτες της θερμοκερατοπλαστικής laser συνήθως γίνε

γικώς εισαγόμενο αστιγματισμό και όχι στην απώλεια ≥ 2 των γραμμών 

Snellen [97-104].  

Τα σημαντικά μειονεκτήματα της τεχνικής θερμοκερατοπλαστικής laser όπως 

η μυωπική εκτροπή, εισαγωγή του αστιγματισμού, απώλεια των γραμμών της διορ-

θούμενης οπτικής οξύτητας, χαμηλή προβλεψημότητα, εκτεταμένο τραύμα των ι-

στών, καταστροφή των ενδοθηλιακών κυττάρων και σημαντική υποστροφή του δια-

θλαστικού αποτελέσματος ήταν

ν και αποτελεσματικών μεθόδων της θερμοκερατοπλαστικής [95-103]. 

Οι άλλες μελέτες της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων αναφέρουν παρό-

μοια με τα δικά μας επίπεδα ασφαλείας. Ο Lin [119] ανέφερε ότι 12 % των περιστα-

τικών παρουσίασαν εισαγόμενο αστιγματισμό μεγαλύτερο της + 1.00 D στα

ιρητικά. Κανένας οφθαλμός δεν παρουσίασε αύξηση του κυλίνδρου μεγαλύ-

τερη των + 1.75 D. Στους 24 μήνες, κανένας οφθαλμός δεν παρουσίασε αύξηση του 

αστιγματισμού μεγαλύτερη της + 0.75 D [119]. 

Στη μελέτη της McDonald [115] αναφέρεται ότι κανένας ασθενής δεν έχασε ≥ 

2 γραμμές της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας, ενώ 20 % των χειρουργηθέντων 

οφθαλμών παρουσίασαν απώλεια μιας γραμμής Snellen στους 12 μήνες μετεγχειρητι-

κά. Στο τέλος της παρακολούθησης ο αστιγματισμός μετρήθηκε 1.00 D έως 1.75 D 

στο 11.8 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών [115], ομοίως με τα δικά μας αποτελέ-

σματα. 

6.4β. Διόρθωση υπερμετρωπικού αστιγματισμού.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντι-

κές διαφορές στις μέσες τιμές της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας πριν και 

μετά το χειρουργείο (t stat=2.1 F=0.096, df=40 166, p<0.041). Σε κανέναν από τους 

χειρουργημένους οφθαλμούς δεν παρατηρήθηκε απώλεια ≥ 2 γραμμών Snellen της 

καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας, ούτε η αύξηση του αστιγματισμού ≥ 2.00 

D. Η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα ήταν 20/40 ή καλύτερη σε όλους τους 

χειρουργημένους οφθαλμούς. 
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6.7 % των χειρουργημένων οφθαλμών 

12 μήν

θενών. 68 % των χειρουργημένων οφθαλμών δεν παρουσίασαν 

καμία μ

ξημένης επίπτωσης μικροβιακής κερατίτιδας και συχνής δυσανεξίας των α-

σθενών στους θεραπευτικούς φακούς επαφής που παρατηρείται στις υπερμετρωπικές 

ικές [58, 59]. 

ι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των διορθώ-

σεων με PRK[53, 57, 59]. Αν και η επίπτωση του νεφελίου του κερατοειδούς έχει 

7.1 % των χειρουργημένων οφθαλμών κέρδισαν 1 γραμμή Snellen, ενώ η α-

πώλεια 1 γραμμής Snellen παρατηρήθηκε σε 1

ες μετεγχειρητικά. Στους 24 μήνες μετεγχειρητικά 7.3 % των χειρουργημένων 

οφθαλμών παρουσίασαν αύξηση 1 γραμμής Snellen, ενώ πτώση 1 γραμμής μετρήθη-

κε στο 24 % των ασ

εταβολή της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας στους 24 μήνες μετεγ-

χειρητικά. 

Στη διάρκεια των 47 επεμβάσεων της χειρουργικής διόρθωσης της υπερμε-

τρωπίας με τη μέθοδο της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων δεν παρουσιάστηκαν 

επιπλοκές. Καμία απειλητική για την όραση επιπλοκή δεν παρουσιάστηκε στη διάρ-

κεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης.  

Όσον αφορά την ασφάλεια των διορθώσεων υπερμετρωπικού αστιγματισμού 

με τη μέθοδο PRK, ο Nagy [59,60] ανέφερε αρκετά υψηλό ποσοστό απώλειας ≥ 2 

γραμμών της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας (στο 9.1 %), ενώ ο Vin-

ciguerra και η ομάδα του [52] δημοσίευσαν ότι 7 % των χειρουργηθέντων οφθαλμών 

παρουσίασαν απώλεια ≥ 2 γραμμών της καλύτερα διορθούμενης οπτικής οξύτητας 

στο τέλος περιόδου παρακολούθησης [52]. 

Εκτός από τον περιορισμό της μεθόδου στις χαμηλές υπερμετρωπίες και το 

χαμηλό αστιγματισμό, τα μειονεκτήματα της φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής περι-

λαμβάνουν και τον μετεγχειρητικό πόνο [49-54], τη μετεγχειρητική ανάγκη χρήσης 

τοπικών κορτικοστεροειδών [49, 54, 56] όπως και το μεγάλο χρόνο επούλωσης που 

απαιτείται στις διορθώσεις αυτές. Αυτός ο παρατεταμένος χρόνος μπορεί να είναι η 

αιτία αυ

διορθώσεις πολύ συχνότερα από τις αντίστοιχες μυωπ

Οι επιπλοκές της υπερμετρωπικής PRK περιλαμβάνουν μικροβιακή κερατίτι-

δα [49-53], καθυστερημένη επούλωση [54, 55], έκκεντρες φωτοαποδομήσεις οι οποί-

ες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση ποιότητας της όρασης, πτώση της καλύτερης δυ-

νατής οπτικής οξύτητας και τον ανώμαλο αστιγματισμό [51-60]. Η επικέντρωση μιας 

υπερμετρωπικής φωτοαποδόμησης είναι πολύ πιο κρίσιμη από τις αντίστοιχες μυωπι-

κές διορθώσεις είτε με τη μέθοδο PRK, είτε με τη LASIK. Η πρόκληση νεφελίου του 

κερατοειδούς (haze) παραμένε
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μειωθεί

ζουν είτε από την έκκεντρη φωτοαποδόμηση, είτε από τον ανώμαλο α-

στιγμα

ς δέσμης, ενώ οι επιπτώσεις της δεύτε-

ρης μει

ineda-Fernandez [77] όπως και του Lian 

[78] αν

9, 85, 86], φωτε-

κτομές

 σημαντικά με τα laser καινούργιας τεχνολογίας, μερικοί συγγραφείς κάνουν 

λόγο για παρουσία νεφελίου στη μέση περιφέρεια του κερατοειδούς συνήθως χωρίς 

την επέκταση στον κεντρικό κερατοειδή με σεβασμό στον οπτικό άξονα [59, 60]. Η 

σοβαρή αυτή επιπλοκή έχει μειωθεί και με τη προληπτική διεγχειρητική χρήση της 

μιτομυκίνης [154]. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σοβαρές επιπλοκές οι οποίες απειλούν την 

όραση πηγά

τισμό που προκαλείται από την επιθετική διαδικασία της επούλωσης του με-

σοπεριφερικού κερατοειδούς [59, 60, 81]. 

Είναι θετικό το γεγονός ότι η πρώτη αιτία των σοβαρών επιπλοκών έχει μειω-

θεί σημαντικά με τη χρήση των lasers ευρεία

ώνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου επούλωσης [154]. 

Στις διορθώσεις του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με LASIK παρατηρήθη-

καν επίπεδα ασφαλείας παρόμοια με την παρούσα μελέτη [63-69, 76-84]. Ο Arbelaez 

και η ομάδα του [64] δημοσίευσαν ότι το 14 % των ασθενών τους έχασαν δυο ή πε-

ρισσότερες γραμμές της καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας. Σε άλλες εργασίες, 

του El-Agha [81], του Lindstrom [69], του P

αφέρεται πολύ χαμηλό και συχνά μηδενικό ποσοστό οφθαλμών με απώλεια 

γραμμών καλύτερης δυνατής οπτικής οξύτητας. 

Οι συνηθέστεροι λόγοι που προκαλούν την πτώση της οπτικής οξύτητας μετά 

από τις διορθώσεις με LASIK είναι οι ανωμαλίες του κρημνού [70, 82]. Στις επιπλο-

κές της μεθόδου περιλαμβάνονται μικρο- ή μακρο- πτυχές του κερατοειδικού κρη-

μνού [70, 82, 84], επίμονα ελλείμματα του επιθηλίου του κρημνού [80, 66], δημιουρ-

γία ατελούς κρημνού [65], δημιουργία κρημνού χωρίς μίσχο (free cap) [66, 73], διά-

χυτη πεταλοειδής κερατίτιδα (diffuse lamellar keratitis, DLK) [68, 6

 με ανεπαρκή οπτική ζώνη [65, 66], έκκεντρες φωτεκτομές [88, 90], διπλωπία 

[90, 92], παραμόρφωση του ειδώλου [90-94], θολερότητες του κερατοειδούς (haze) 

[65, 87, 88], εισβολή του επιθηλίου κάτω από τον κερατοειδικό κρημνό (epithelial 

ingrowth) [88], ανώμαλος αστιγματισμός [73-77], προβλήματα νυκτερινής όρασης 

[89-92] και πτώση της ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις [91-93]. 

Οι τελευταίες δύο επιπλοκές που αναφέρθηκαν σχετίζονται με τη πτώση της 

ποιότητας της όρασης, συχνό επακόλουθο μιας διόρθωσης με LASIK [91-93]. Σύμ-

φωνα με τον Holladay [91] η λειτουργική όραση μετά από μία διόρθωση με LASIK 
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αι προκαλεί πτώση της ποιότητας της όρασης η οποία επιδει-

νώνετα

93] συμπέρανε ότι οι κερατοειδικές όπως 

και οι σ

κατά συντε-

λεστή 1

 τάση βελτίωσης της ευαισθησίας σε 

φωτειν

, οίδημα των κε-

ρατοκυ

χειροτερεύει λόγω της πτώσης ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις, [91]. Ο Arbe-

laez [64] και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι η αλλαγή στην καμπυλότητα της 

επιφάνειας του κερατοειδούς ευθύνεται για τη αύξηση των οπτικών εκτροπών και στη 

συνέχεια  για την πτώση ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις. Ο πολυεστιακός κερα-

τοειδής που δημιουργείτ

ι με την αύξηση της διαμέτρου της κόρης [92]. Υπήρχαν όμως και ερευνητές, 

όπως ο Montes-Mico [74] που δεν ανέφεραν αλλαγές στην ευαισθησία στις φωτεινές 

αντιθέσεις μετά από LASIK. 

Στην εργασίες του, o Marcos [92, 

υνολικές εκτροπές του οφθαλμού (τρίτης και υψηλότερων τάξεων) παρουσία-

σαν στατιστικά σημαντική αύξηση μετά από διορθώσεις με LASIK. Οι κερατοειδικές 

εκτροπές αυξήθηκαν κατά συντελεστή 3.72, και οι συνολικές εκτροπές 

.92 [92]. Σε μια μεταγενέστερη μελέτη [93] η ίδια ομάδα ερευνητών ανέφερε 

παρόμοιες αλλαγές στις εκτροπές του οφθαλμού οι οποίες ήταν σε συμφωνία με τις 

μετρήσεις της ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις. Αναφορικά με την τελευταία 

επισήμανση, στη δικά μας μελέτη στις υψηλές οπτικές συχνότητες των 18 cy-

cles/degree παρατηρήθηκε αύξηση της ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις (CS) σε 

44 % των οφθαλμών από τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα μέχρι και το τέλος της πε-

ριόδου παρακολούθησης. Παρατηρήθηκε επίσης

ές αντιθέσεις (CS) στις οπτικές συχνότητες των 3 cycles/degree και των 18 cy-

cles/degree από τον ένατο μετεγχειρητικό μήνα, αλλά οι θετικές αυτές αλλαγές δεν 

ήταν στατιστικά σημαντικές.  

Οι διαφορές της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων με τις τεχνικές της θερ-

μοκερατοπλαστικής με laser πηγάζουν από τον διαφορετικό μηχανισμό δράσης της 

κερατοπλαστικής και ως επακόλουθο τη διαφορετική ιστολογική εμφάνιση του κερα-

τοειδούς μετεγχειρητικά. 

Στην ιστολογική μελέτη του ανθρώπινου κερατοειδούς μετά από θερμοκερα-

τοπλαστική με laser, ο Arentsen [153] ανέφερε λέπτυνσή του και τοπική νέκρωση 

επάνω από τις περιοχές με έλλειψη της μεμβράνης του Bowman. Στις 24 ώρες οι συγ-

γραφείς έκαναν λόγο για οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στο επιθήλιο

ττάρων σε όλο το πάχος του κερατοειδούς και εκτεταμένο τραύμα του ενδο-

θηλίου και της Δεσκεμετείου μεμβράνης [153].  
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ραν οίδημα και συστολή του στρωματικού κολλαγόνου. 

Το βάθ

 τα όρια της Δεσκεμετείου μεμβράνης με το ενδοθήλιο 

παρέμε

τικής ραδιοσυχνοτήτων και της θερμοκερατοπλαστικής με 

laser βρ

. Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζεται 

και από τις ιστολογικές μελέτες της θερμοκερατοπλαστικής με Ho:YAG laser [102, 

Ο Aquavella [152] ανέφερε και πάχυνση της βασικής μεμβράνης του επιθηλί-

ου όπως και οίδημα του κερατοειδούς. Σε μεταγενέστερους ελέγχους οι συγγραφείς 

έκαναν λόγο για σχηματισμό ινώδους ιστού, εσχάρες του κερατοειδούς, ουλές του 

στρώματος, επίμονη φλεγμονώδη αντίδραση, τοπική νέκρωση του στρώματος και 

σημαντική απώλεια αλλά και κατά τόπους νέκρωση των ενδοθηλιακών κυττάρων 

[152]. 

Ο Ariyasu [171] και οι συνεργάτες του στην ιστολογική μελέτη της θερμοκε-

ρατοπλαστικής με laser ανέφε

ος των αλλοιώσεων κυμαινόταν από το 25 % μέχρι το 75 % του πάχους του 

κερατοειδούς. Η περιοχή των αλλοιώσεων είχε κωνικό σχήμα [171]. Σε αντίθεση με 

τα αναφερθέντα ευρήματα, 24 ώρες μετά το χειρουργείο το έλλειμμα του επιθηλίου 

που προκλήθηκε από την εισαγωγή της ακίδας του κερατοπλάστη είχε επουλωθεί, η 

δομή της βασικής μεμβράνης και των ημιδεσμοσωματίων δεν παρουσίασε σημαντικές 

αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Στα όρια της περιοχής θεραπείας η ζώνη των αλ-

λοιώσεων των ελασμάτων του κολλαγόνου ξεκινούσε αμέσως κάτω από τη μεμβράνη 

του Bowman και επεκτεινόταν μέχρι 80 % του συνολικού πάχους του κερατοειδούς. 

Ο βαθμός των αλλοιώσεων δεν διαφοροποιείτο μέσα στα όρια της περιοχής θεραπεί-

ας. Η Δεσκεμέτειος μεμβράνη υπό την περιοχή της θεραπείας παρουσίαζε φυσιολογι-

κή μορφολογία με ομαλή συνέχεια του ιστού χωρίς πτυχώσεις, διακοπές ή τραυματι-

σμούς. Στα δικά μας δείγματα η μορφολογική εμφάνιση του ενδοθηλίου στην περιοχή 

της θεραπείας δεν παρουσίασε ουσιαστικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Οι δια-

κυττάριοι σύνδεσμοι όπως και

ιναν φυσιολογικά, γεγονός πού συνεισφέρει στα υψηλά επίπεδα ασφάλειας της 

μεθόδου. 

Η πλέον σημαντική διαφορά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια της κερατοπλασ

ίσκεται στον τρόπο απόδοσης της ενέργειας στον κερατοειδή. 

Με το Ho:YAG laser η θερμική ενέργεια εφαρμόζεται στην επιφάνεια του κε-

ρατοειδούς και απορροφάται όχι μόνο από τη δακρυϊκή στιβάδα αλλά και από τους 

γειτονικούς ιστούς [95-102]. Η απορρόφηση της ενέργειας εξασθενεί προς τα βαθύ-

τερα στρώματα του κερατοειδούς με το μεγαλύτερο θερμικό αποτέλεσμα να εντοπίζε-

ται στην επιφάνεια του κερατοειδούς [113, 123]
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103, 15

η φλεγμονώδη αντίδραση στη περιοχή η οποία ήταν η αιτία της έντονης ε-

πουλωτ

2, 153, 171]: το μεγαλύτερο εύρος των αλλοιώσεων με τη θερμοκερατοπλα-

στική με Ho:YAG laser εντοπίζεται στο επιθήλιο, τη μεμβράνη του Bowman και το 

ανώτερο στρώμα του κερατοειδούς, μειούμενο σημαντικά προς το βάθος του στρώ-

ματος. Η περιοχή των αλλοιώσεων παρουσιάζει κωνικό σχήμα [103, 152]. Οι μορφο-

λογικές αλλοιώσεις της θερμοκερατοπλαστικής με Ho:YAG laser χαρακτηρίζονται 

από έντον

ικής διαδικασίας [103]. Σύμφωνα με τους συγγραφείς [102, 103, 152] αυτοί οι 

παράγοντες συνεισφέρουν στην υποστροφή του διαθλαστικού αποτελέσματος στις 

διορθώσεις με Ho:YAG laser. 

Στις διορθώσεις της κερατοπλαστικής ραδιοσυχνοτήτων η θερμική ενέργεια 

προκαλείται από  την αντίσταση των ινών κολλαγόνου και όχι από την ακίδα του κε-

ρατοπλάστη [122, 126]. Με την επίτευξη της μετουσίωσης, η αντίσταση των ιστών 

αυξάνεται και λειτουργεί σαν μηχανισμός αυτοπεριορισμού [136]. Ως αποτέλεσμα το 

σχήμα της περιοχής των αλλοιώσεων είναι κυλινδρικό και ομοιογενές [122, 126]. 
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ήτων. Το προτεινόμενο νομόγραμμα βρέθηκε να παρέ-

κε-

ρατοειδούς οι οποίες καταλαμβάνουν περίπου 80 % του πάχους του, έχουν 

κυλινδρικό σχήμα, σέβονται το ενδοθήλιο και τη Δεσκεμέτειο μεμβράνη και 

προκαλούν ελάχιστο τραύμα των γειτονικών ιστών.  

4. Σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες ασφάλειας της μεθόδου κατά τη διόρθωση 

του υπερμετρωπικού αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας, η κερατοπλαστι-

κή ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί ασφαλή μέθοδο διόρθωσης με χαμηλά ποσοστά 

απώλειας γραμμών Snellen και χαμηλό  χειρουργικά εισαγόμενου αστιγματι-

σμό.  

5. Στα πλαίσια της μελέτης έχουν προκύψει συγκεκριμένα βήματα προς αποφυγή 

του χειρουργικά εισαγόμενου αστιγματισμού:  

− επαρκές στέγνωμα της επιφάνειας του κερατοειδούς προ της σήμανσής του με 

το marker της κερατοπλαστικής, 

− σωστή εστίαση του μικροσκοπίου με επικέντρωση στο κέντρο της κόρης κατά 

τη σήμανση του κερατοειδούς, 

− κάθετη θέση του μικροσκοπίου ως προς την επιφάνεια του κερατοειδούς, 

− αποφυγή της υπερβολικής ποσότητας χρωστικής κατά τη σήμανση της επιφά-

νειας του κερατοειδούς, 

− προσεκτική σήμανση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με επικέ-

ντρωση στο κέντρο της κόρης, 

6.5. Συμπεράσματα και σημασία της παρούσας διατριβής.  

1. Όπως προκύπτει από τη μελέτη κλινικής αξιολόγησης της κερατοπλαστικής 

ραδιοσυχνοτήτων σε 38 υπερμετρωπικούς οφθαλμούς, η τεχνική αποτελεί α-

ποτελεσματική, προβλέψιμη και σταθερή μέθοδο διόρθωσης χαμηλής και μέ-

τριας υπερμετρωπίας.  

2. Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη πρότυπου νομογράμ-

ματος διόρθωσης του υπερμετρωπικού αστιγματισμού με τη μέθοδο κερατο-

πλαστικής ραδιοσυχνοτ

χει αποτελεσματική, προβλέψιμη και σταθερή διόρθωση του αστιγματικού 

διαθλαστικού σφάλματος σε 51 περιστατικά. 

3. Όπως προκύπτει από τις ιστολογικές μελέτες ασφάλειας της μεθόδου κατά τη 

διόρθωση του υπερμετρωπικού αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας, η κε-

ρατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων προκαλεί αλλοιώσεις του στρώματος του 
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ν επιφάνεια του κερα-

τοειδούς, 

− 

 κερατοειδούς, 

6. 

8. 

μές. Η μεταβολή της με-

9. 

ρούσας διδακτορικής διατριβής δημοσιεύτηκαν σε 10 διεθνώς αναγνω-

ολογικά συνέδρια. 

 

− εφαρμογή των κηλίδων με την ακίδα κάθετη ως προς τη

− το σημείο εισόδου της ακίδας στον κερατοειδή πρέπει να είναι ευδιάκριτο σε 

όλες τις φάσεις του χειρουργείου, 

πρέπει να αποφεύγεται η αλλεπάλληλη εισαγωγή της ακίδας του κερατοπλά-

στη στο ίδιο σημείο του

− να γίνεται προτίμηση της τεχνικής «σταθερής πίεσης» προς αποφυγή του χει-

ρουργικά εισαγόμενου αστιγματισμού. 

Όπως προκύπτει από τις ιστολογικές μελέτες, η κερατοπλαστική ραδιοσυχνο-

τήτων μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε οφθαλμούς με προϋπάρχοντα 

κρημνό του κερατοειδούς. 

7. Η κερατοπλαστική ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί στη διόρθωση της 

υπερμετρωπίας μέχρι και + 4.00 D, με την τροποποίηση της χειρουργικής τε-

χνικής και τη χρήση της τεχνικής «σταθερής πίεσης» αντί για την τεχνική  

«ώθησης», όπως προκύπτει από τη συγκριτική ιστολογική μελέτη. 

Η μετεγχειρητικά μετρούμενη ενδοφθάλμια πίεση παρουσίασε στατιστικά ση-

μαντική μείωση συγκριτικά με τις προεγχειρητικές τι

τεγχειρητικά μετρούμενης ενδοφθάλμιας πίεσης δεν βρέθηκε να συσχετίζεται 

με το φύλο, την ηλικία, ούτε με τις μεταβολές του σφαιρικού ισοδύναμου ή 

της κερατομετρίας. 

Τα βασικά αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της πα

ρισμένα οφθαλμολογικά περιοδικά και συγγράμματα και παρουσιάστηκαν σε 

38 προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή οφθαλμ
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