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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή παίζει σημαντικό ρόλο στον 
υπολογισμό της ενδοφθάλμιας πίεσης, δεδομένου ότι διακυμάνσεις της τιμής 
του επηρεάζουν τις μετρήσεις τονομέτρησης, ιδιαίτερα με το τονόμετρο 
επιπεδώσεως Goldmann. Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή έχει θεωρηθεί ως 
επιβαρυντικός παράγοντας στην εμφάνιση του γλαυκώματος.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η συγκριτική μελέτη του κεντρικού 
πάχους του κερατοειδή σε φυσιολογικούς ασθενείς, σε ασθενείς με 
πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΓ), με ψευδοαποφολίδωση 
(PEX) και με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (PΕXG) με το Visante AS-OCT 
και την υπερηχητική παχυμετρία και η εκτίμηση των συστηματικών διαφορών 
στις μετρήσεις μεταξύ των δύο μηχανημάτων. Επίσης, να αξιολογηθούν 
διαφορές του κεντρικού πάχους του κερατοειδή μεταξύ των παραπάνω 
ομάδων. 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 26 ασθενείς με ΠΓΑΓ, 26 ασθενείς 
φυσιολογικοί, ως control group, 13 ασθενείς με PEX και 13 ασθενείς με PXG. 
Ο κάθε ασθενής υπεβλήθη σε μετρήσεις του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 
και με τα δύο μηχανήματα, την ίδια ώρα της ημέρας. Λήφθησαν δύο μετρήσεις 
με την κάθε μέθοδο και υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τιμών. Επιλέχθηκε ο 
ένας εκ των δύο οφθαλμών τυχαία για την ανάλυση.   
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: O μέσος όρος ηλικίας για την ομάδα των γλαυκωματικών 
ήταν 65±8 έτη (50-80), για την ομάδα των φυσιολογικών ήταν 58±13 έτη (30-
70), για την ομάδα με PEX ήταν 73±5 έτη (58-81) και για την ομάδα με PΕXG  
ήταν 71±5 έτη (58-81). Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή για τους 
φυσιολογικούς ήταν 531.7±36 με το Visante και 542.2±37.5 με την 
παχυμετρία, στους γλαυκωματικούς ήταν 523.5±38.2 και 533.5±42.6, στην 
ομάδα με PEX ήταν 530.5±26.2 και 541.9±25.6 και στην ομάδα με PΕXG ήταν 
509.7±31.1 και 514.9±30.7 αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των μετρήσεων με τα 
δύο μηχανήματα συγκρίθηκε με paired t-test και προέκυψε στατιστικά 
σημαντικό αποτέλεσμα σε όλες τις ομάδες (p<0.05). Η Bland-Altman ανάλυση 
έδειξε ποσοστό διαφωνίας 24.37% μεταξύ των δύο μηχανημάτων. Το Anova 
test έδειξε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή δε διαφέρει μεταξύ των 
ομάδων που εξετάσθηκαν, τόσο με το Visante AS-OCT όσο και με την 
υπερηχητική παχυμετρία (p>0.05).  
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οπτική τομογραφία συνοχής προσθίων ημιμορίων είναι 
ένα μη επαφής υποσχόμενο μηχάνημα για τον υπολογισμό του κεντρικού 
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πάχους του κερατοειδή. Οι μετρήσεις του είναι συγκρίσιμες με αυτές της 
υπερηχητικής παχυμετρίας. Κλινικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα 
συστηματικά σφάλματα των μηχανημάτων όταν μετράται το κεντρικό πάχος 
του κερατοειδή με διάφορα μηχανήματα.   

  

 
ABSTRACT 
 
AIM OF THE STUDY: To compare central corneal thickness (CCT) in patients 
with POAG, PEX and PXG using Visante AS-OCT and ultrasound 
pachymetry. Also to evaluate CCT in various types of glaucoma, that was 
determined by Visante AS-OCT and ultrasound pachymetry. 

METHODS: CCT in 26 patients with PAOG, in 26 healthy volunteers (control 
group), in 13 patients with PEX and in 13 patients with PXG was measured 
with Visante AS-OCT and ultrasound pachymetry. There were obtained two 
measurements from each participant at the same time of the day and the 
mean values were evaluated. It was chosen one eye of each participant.  

RESULTS: The mean age of POAG patients was 65 years old (50-80), in the 
control group was 58 (31-74), in PEX group was 73 (65-82) and in PΕXG 
group was 71 (58-81). The CCT measurements with Visante AS-OCT were 
significant less than CCT measurements with ultrasound pachymetry 
(p<0.001). In the control group was 531.7±36 μm measured with Visante and 
542.2±37.5 μm with ultrasound pachymetry, in the POAG group was 
523.5±38.2 μm and 533.5±42.6 μm, in PEX group was 530.5±26.2 μm and 
541.9±25.6 μm and in PΕXG group was 509.7±31.1 μm and 514.9±30.7 μm 
respectively. The Bland Altman analysis showed percentage of disagreement 
24.37% between both machines. The Anova test didn’t reveal serious 
differences neither with Visante in all groups, nor with pachymetry.  

CONCLUSIONS: The AS-OCT is promising non-contact and reproducible 
equipment that is comparable to ultrasound pachymetry. In clinical practice, 
systematic bias of different machines should be considered when the CCT is 
measured.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στον 

τομέα της Οφθαλμολογίας, δεδομένου ότι ο υπολογισμός του παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαθλαστική χειρουργική και στην εκτίμηση του 

γλαυκώματος. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε φυσιολογικά άτομα, σε ασθενείς με 

πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΓ), με ψευδοαποφολίδωση 

(PEX) και με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (PXG) με το Visante AS-OCT 

και την υπερηχητική παχυμετρία και η εκτίμηση των συστηματικών διαφορών 

στις μετρήσεις μεταξύ των δύο μηχανημάτων. Επίσης, θα αξιολογηθούν 

κλινικά οι διαφορές του κεντρικού πάχους του κερατοειδή μεταξύ των 

παραπάνω ομάδων. 

Η σύγκριση θα πραγματοποιηθεί με την υπερηχητική παχυμετρία Tomey (SP-

3000, Tomey USA), που αποτελεί τη συνήθη μέθοδο εκλογής, και με την 

οπτική τομογραφία συμφωνίας προσθίων μορίων (AS-OCT) Visante, 

τεχνολογία σχετικά πρόσφατη αλλά και ακριβή - συνεπώς δύσκολα 

αποκτήσιμη - στο χώρο της οφθαλμολογίας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με ενδεχόμενη εύρεση 

διαφορών στις μετρήσεις του κεντρικού πάχους μεταξύ των δύο τεχνολογιών 

ενώ παράλληλα σκοπός είναι να εκτιμηθούν διαφορές του κεντρικού πάχους 

στις διάφορες μορφές γλαυκώματος.    

Σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες1 είχε μετρηθεί το κεντρικό πάχος του 

ανθρώπινου κερατοειδή και βρέθηκε να είναι 1 mm. Η μέτρηση αυτή είχε 

πραγματοποιηθεί σε πτωματικούς οφθαλμούς και ανταποκρινόταν στο 
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μέγιστο διογκωμένο κερατοειδή. Ο David Maurice αναγέννησε το 1957 το 

ενδιαφέρον της βιολογικής αυτής παραμέτρου ώστε τα επόμενα 50 χρόνια να  

αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικών μελετών. Έχουν περιγραφεί διάφορες 

τεχνικές για τη μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή και έχει 

μελετηθεί η φυσιολογική και κλινική σημασία του κεντρικού πάχους αυτού. Η 

τιμή του κεντρικού πάχους έχει κλινική σημασία στον υπολογισμό της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, στην εκτίμηση του κινδύνου για την πρόοδο του 

γλαυκώματος σε ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία καθώς επίσης και στη 

διαθλαστική χειρουργική και στο ποσό της διόρθωσης που μπορεί ασφαλώς 

να επιτευχθεί.     

Η πρώτη απευθείας οπτική μέτρηση του πάχους του κερατοειδή σε 

ανθρώπινο οφθαλμό πραγματοποιήθηκε από τον Blix το 1880, όπου κατέληξε 

ότι το πάχος είναι περίπου 0.5 mm σε νέους άνδρες. Ακολούθησε ο David 

Maurice το 1951, που σχεδίασε ένα παχύμετρο και έκτοτε, διάφορα 

μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί για τη μέτρηση του κεντρικού πάχους. Η 

υπερηχητική παχυμετρία αποτελεί τα τελευταία χρόνια την πρότυπη μέθοδο   

επιλογής για τον υπολογισμό του κεντρικού κερατοειδικού πάχους, λόγω της 

έγκυρης μέτρησης και της ευκολίας της χρήσης της.   

Πιο πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί η οπτική τομογραφία συμφωνίας προσθίων 

μορίων, ώστε να απεικονίζονται τα πρόσθια ανατομικά μόρια του οφθαλμού 

με μη επεμβατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας χαμηλής συνοχής 

ιντερφερομετρία. Ενώ η οπτική τομογραφία συνοχής για τη μελέτη του 

αμφιβληστροειδή είχε αναπτυχθεί αρκετά χρόνια πριν, μόλις το 1998 

πραγματοποιήθηκε απλή ιντερφερομετρική προσέγγιση για τη μέτρηση του 
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κεντρικού πάχους του κερατοειδή και κυκλοφόρησαν τα πρώτα εμπορεύσιμα 

μηχανήματα από την εταιρεία Haag-Streit.1 Το μηχάνημα εκτός από τη 

λεπτομερή απεικόνιση των προσθίων μορίων, παρέχει τη δυνατότητα 

χαρτογράφησης της επιφάνειας του κερατοειδή, δίνοντας αναλυτικές 

πληροφορίες όχι μόνο για το κέντρο του κερατοειδή αλλά για ολόκληρη την 

επιφάνειά του. Η χαρτογράφηση του κερατοειδή προσφέρει το πλεονέκτημα 

του προεγχειρητικού σχεδιασμού ιδιαίτερα σε διαθλαστικές επεμβάσεις που 

αφορούν σε όλη την επιφάνεια του κερατοειδή. Η ιντερφερομετρία βασίζεται 

στην ταχύτητα του φωτός και μετράται η καθυστέρηση του ανακλώμενου 

φωτός.  

Σε διάφορες μελέτες έχει επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των διαφόρων 

μηχανημάτων σχετικά με τη μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή. 

Το κεντρικό κερατοειδικό πάχος μετρούμενο με την υπερηχητική παχυμετρία         

σε πρόσφατα άρθρα βρέθηκε να είναι περίπου 550 μm, ενώ με την οπτική 

τομογραφία συμφωνίας προσθίων ημιμορίων (ΟΤΣ-ΠΗ) βρέθηκε να είναι 

περίπου 535 μm. Η μικρότερη τιμή του κεντρικού πάχους με την τομογραφία 

συνοχής επιβεβαιώνεται σε αριθμό εργασιών.2    

Οι Goldmann και Schmidt όταν περιέγραψαν για πρώτη φορά το τονόμετρο 

επιπεδώσεως, ανέφεραν τη συσχέτιση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 

στην μετρούμενη με το τονόμετρο ενδοφθάλμια πίεση.3 Θεωρήσανε ότι το 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή ήτανε περίπου 520 μm και είχαν την 

πεποίθηση ότι αλλαγές στο κερατοειδικό πάχος ήταν σπάνιες σε απουσία 

κερατοειδικής νόσου. Με την ευρεία χρήση του οπτικού και υπερηχητικού 

παχυμέτρου, επιβεβαιώθηκε ότι όντως το κεντρικό πάχος του κερατοειδή 
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επηρεάζει την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης όταν αυτή  μετράται με το 

τονόμετρο επιπεδώσεως. Επίσης, έγινε φανερό ότι το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή ποικίλλει αρκετά ανάμεσα σε φυσιολογικά άτομα από ότι οι 

Goldmann και Schmidt υπέθεσαν εξ αρχής.  

Το τονόμετρο επιπεδώσεως είναι ακριβές όταν το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή είναι περίπου 520 μm.4 Παρά ταύτα πολυκεντρικές μελέτες έδειξαν 

μεγαλύτερο εύρος φυσιολογικών τιμών, με κεντρικό πάχος από 537 μm έως  

554 μm.5 Αυξημένο πάχος του κερατοειδή μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς 

υψηλή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και αντίστοιχα μειωμένο 

κερατοειδικό πάχος σε ψευδώς χαμηλή μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.  

Τελευταία περιγράφεται η επίδραση του κεντρικού πάχους κερατοειδούς στη 

διάγνωση του γλαυκώματος και στη θεώρησή του ως παράγοντα κινδύνου για 

την εξέλιξη του γλαυκώματος. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός 

ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε 

φυσιολογικούς οφθαλμούς και σε οφθαλμούς με γλαύκωμα. Ασθενείς με 

οφθαλμική υπερτονία φαίνεται να έχουν παχύτερους κερατοειδείς ενώ 

ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση λεπτότερους.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Visante Anterior Segment Optical Coherence Tomography  

 Αρχές λειτουργίας του Οπτικού Τομογράφου Συμφωνίας Προσθίων 

Ημιμορίων 

Ο οπτικός τομογράφος συμφωνίας προσθίων ημιμορίων (ΟΤΣ) είναι ένα μη 

επαφής απεικονιστικό σύστημα, που προσφέρει λεπτομερείς εγκάρσιες 

εικόνες (τομογραφία) των εσωτερικών δομών των βιολογικών ιστών.   

(Εικόνα 1, Παράρτημα ΙΙ)

Η αρχή λειτουργίας του μοιάζει με αυτή της υπερηχητικής απεικόνισης, στην 

οποία η καθυστέρηση επιστροφής του ανακλώμενου κύματος χρησιμοποιείται 

για να εμβαθύνει τη δομή σε βάθος. Η εικόνα αποκτάται με τη σάρωση του 

κύματος εγκάρσια, συνδυάζοντας μία σειρά από αξονικές σαρώσεις. Στον 

Οπτικό Τομογράφο Συμφωνίας (ΟΤΣ) χρησιμοποιείται δέσμη υπέρυθρου 

φωτός αντί για κύμα υπερήχου. Η δέσμη κατευθύνεται στη δομή στόχο και η 

καθυστέρηση του ανακλώμενου φωτός μετράται. Επειδή όμως το φως 

ταξιδεύει εξαιρετικά γρήγορα (300,000 Km/s), είναι αδύνατο να μετρηθεί 

απευθείας ο χρόνος διαδρομής του φωτός σε απόσταση μερικών 

μικρομέτρων. Για να υπερνικήσει αυτόν τον περιορισμό το OCT, μετράει την 

καθυστέρηση έμμεσα συγκρίνοντας την ανάκλαση του δείγματος με την 

ανάκλαση αναφοράς του ιντερφερόμετρου. 

Η αξονική ανάλυση του ΟΤΣ-ΠΗ πετυχαίνεται με τη συνοχή του μήκους του 

φωτός, κάτι που δικαιολογεί και το όνομά του. Η ανάλυσή του είναι πολύ 
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υψηλή και κυμαίνεται από 2 μm έως 20μm, κάνοντάς το ιδανικό για την 

απεικόνιση και τη μέτρηση των μικρών δομών του οφθαλμού.6   

 

Ανάπτυξη του οπτικού τομογράφου συμφωνίας προσθίων μορίων 

Ο ΟΤΣ-ΠΗ ανακαλύφθηκε από τον D.Huang και τους συνεργάτες του στο 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασσαχουσέτης το 1991. Η πρώτη επίδειξη 

απεικόνισης του κερατοειδούς και των προσθίων μορίων περιγράφηκε από 

τον J.Izatt και τους συνεργάτες του το 1994 στα εργαστήρια του Fujimoto. Για 

αρκετά χρόνια μετά, εμπορικώς ήταν διαθέσιμα οι ΟΤΣ-ΠΗ για σάρωση του 

αμφιβληστροειδή. Έτσι, αρκετοί ερευνητές προσαρμόζανε τον OΤΣ-ΠΗ 

οπισθίων μορίων για την απεικόνιση των προσθίων μορίων και του 

κερατοειδούς. Τα συστήματα αυτά απεικόνισης πετυχαίνανε μόνο 100 με 400 

αξονικές τομές το δευτερόλεπτο και λόγω της χαμηλής ταχύτητας οι εικόνες 

είχαν πολλά παράσιτα και ήταν ορατός μόνο ο κεντρικός κερατοειδής. 

Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, κατασκευάστηκε μία καινούργια 

τεχνολογία για τα πρόσθια μόρια με την απαιτούμενη ταχύτητα και διείσδυση 

για ακριβή βιομετρία.  

Τα τρία κυρίαρχα στοιχεία της νέας αυτής τεχνολογίας είναι  : 

1. Μεγαλύτερο μήκος κύματος   

2. Αξονική σάρωση πολύ υψηλής ταχύτητας 

3. Εγκάρσια  “ορθογώνια”  σάρωση 
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Η χρήση μήκους κύματος 1310nm αντί για 830nm, που χρησιμοποιείται 

τυπικά στον ΟΤΣ οπισθίων μορίων, ήταν ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της 

απεικόνισης. Και τα δύο μήκη κύματος παράγονται από διόδους αυξημένης 

φωτεινότητας και παρέχουν την αναγκαία φωτεινότητα και εύρος ζώνης 

κατάλληλο για την απεικόνιση. Το φως στα 1310nm μήκος κύματος, 

απορροφάται έντονα από το νερό, με αποτέλεσμα λιγότερο από το 7% του 

προσπίπτοντος φωτός να φτάνει στον αμφιβληστροειδή σε αντίθεση με το 

μήκος κύματος στα 830nm, όπου μεταβιβάζεται το 93% του φωτός. Αυτό 

σημαίνει ότι περισσότερη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στα 

1310nm.  

Το όριο έκθεσης του οφθαλμού, όπως ορίστηκε από την American National 

Standards Institute (ANSI), είναι 15 mW για το μήκος κύματος στα 1310nm 

αντί για  0.7mW σε μήκος κύματος 830nm. Η δυνατότητα χρήσης 20 φορές 

περισσότερης ενέργειας στην απεικόνιση του κερατοειδούς και των προσθίων 

μορίων, σημαίνει 20 φορές γρηγορότερη σάρωση χωρίς να επηρεάζεται η 

ποιότητα του σήματος.   

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της χρήσης μεγαλύτερου μήκους κύματος, είναι η 

μειωμένη σκέδαση του φωτός σε αδιαφανείς ιστούς όπως είναι ο σκληρός, το 

σκληροκερατοειδικό όριο και η ίριδα. Σύμφωνα με το νόμο του Reyleigh για τη 

σκέδαση μικρών μορίων, ο βαθμός της σκέδασης είναι αντιστρόφως 

ανάλογος με το μήκος κύματος στην  τετάρτη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το 

φως στα  1310nm θα διεισδύει έξι φορές βαθύτερα από ότι το μήκος κύματος 

στα 830nm σε έντονα σκεδαζόμενους ιστούς, όπως ο σκληρός. Η μειωμένη 
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σκέδαση παρατηρείται όντως στην πράξη, όταν συγκρίνουμε εικόνες που 

ελήφθησαν στα δύο διαφορετικά μήκη. Έτσι, το μεγαλύτερο μήκος κύματος 

επιτρέπει τη βαθύτερη διείσδυση στο σκληροκερατοειδικό όριο ώστε να γίνουν 

ορατοί ο σκληραίος πτερνιστήρας και η εσοχή της γωνίας, σημαντικοί οδηγοί 

για τη διάγνωση στενής γωνίας και για τη βιομετρία του προσθίου θαλάμου.  

Η γεωμετρία της σάρωσης είναι επίσης σημαντική. Στον ΟΤΣ προσθίων 

ημιμορίων εφαρμόζεται η ορθογώνια γεωμετρία σάρωσης, η οποία παράγει 

την ελάχιστη παραμόρφωση της εικόνας και παρέχει ένα εύρος από χρήσιμη 

αντίθεση φωτεινότητας της κερατοειδικής εικόνας. Στην κορυφή του 

κερατοειδούς, η κατοπτρική ανάκλαση προσφέρει ένα ακριβές κεντρικό 

οδηγό. Όσο η σάρωση μετακινείται περιφερικά, η ανάκλαση εξασθενεί αλλά 

παραμένει ορατή. 

Επίσης, η επίτευξη υψηλής ταχύτητας σάρωσης είναι απαραίτητη. Το 

σύστημα έχει ταχύτητα 2000 τομές ανά δευτερόλεπτο, 4-8 εικόνες ανά 

δευτερόλεπτο, δηλαδή 512-256 τομές ανά εικόνα, 17 μm αξονική ανάλυση 

στους ιστούς και διαστάσεις σάρωσης μέχρι και 15 mm πλάτος επί 8 mm 

βάθος. Η ταχύτητα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην παράγονται παράσιτα 

σχεδόν σε όλες τις εικόνες. Ακόμη, παρέχεται και ένας εσωτερικός στόχος 

προσήλωσης με έλεγχο εστίασης για περαιτέρω σταθεροποίηση του 

βλέμματος του οφθαλμού που εξετάζεται. Η υψηλή ανάλυση του μηχανήματος 

επιτρέπει τη μέτρηση και το σχηματισμό σαφούς εικόνας των λεπτών 

ανατομικών δομών. Για να επιτευχθεί  η ακρίβεια της λήψης, οι λήψεις πρέπει 

να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και επεξεργασμένες. Γι’αυτό, πρέπει να 
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είναι κατανοητή η χαρακτηριστική ανάκλαση των οφθαλμικών δομών σε 

σχέση με την γωνία πρόσπτωσης της δέσμης.   

Το Visante AC-OCT εγκρίθηκε από την Επιτροπή Τροφίμων και Φαρμάκων 

(FDA) στην Αμερική το 2005.6  

 

Παχυμετρικος χαρτης  

Ο παχυμετρικός χάρτης συνίσταται από ακτινωτές γραμμές των 10 mm, σε 8 

μεσημβρινούς κεντραρισμένες στην κορυφή της αντανάκλασης. Κάθε 

μεσημβρινή γραμμή αποτελείται από 128 τομές (A-scans) και απεικονίζονται 

σε εγκάρσιες εικόνες. Ολόκληρη η σάρωση πραγματοποιείται περίπου σε 0.5 

sec. Το λογισμικό του Visante επεξεργάζεται την εικόνα και υπολογίζει τον 

παχυμετρικό χάρτη αυτόματα. Ο χάρτης χωρίζεται σε οχτώ ζώνες: ανώτερη, 

ανώτερη κροταφικά, κροταφική, κατώτερη κροταφικά, κατώτερη, κατώτερη 

ρινικά, ρινική, ανώτερη ρινικά, και σε τέσσερις δακτυλίους διαμέτρου των 

2mm, 5mm, 7mm και 10mm. Επίσης, υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη 

και ο μέσος όρος του πάχους σε κάθε ζώνη και αναγράφεται στην εικόνα. 

(Εικόνα 2, Παράρτημα ΙΙ) 
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

Ο κερατοειδής είναι ένας διάφανος ιστός, στερούμενος αγγείων και απλώνεται 

11-12 mm οριζοντίως και 10-11 mm καθέτως. Το στρώμα αποτελεί το 90% 

περίπου ή 500 μm του ολικού πάχους του ανθρώπινου κερατοειδή. Υπό της 

μεμβράνης του Bowman, το κερατοειδικό στρώμα αποτελείται από 

εξωκυττάρια ουσία σχηματιζόμενη από κολλαγόνο και πρωτεογλυκάνες. Ινίδια 

κολλαγόνου τύπου I και V συμπλέκονται με νημάτια τύπου VI. Οι ίνες του 

κολλαγόνου που διαπλέκονται μέσα στη μεσοκυττάρια ουσία σχηματίζουν 

ινώδη πέταλα που κείτονται παράλληλα προς την επιφάνεια του κερατοειδή. 

Οι παράλληλες ίνες του ενός πετάλου βρίσκονται σε λοξή γωνία με τις ίνες 

των παρακείμενων πετάλων. Κάθε πέταλο είναι συνεχές καθ’όλο το μήκος του 

κερατοειδή και έχει πλάτος 1.5 – 2.5 μm  και πλάτος 9 – 260 μm.7                       

Τα πέταλα του πρόσθιου στρώματος είναι κοντά, στενά με εκτεταμένες 

συνδέσεις μεταξύ τους ενώ τα πέταλα του οπίσθιου στρώματος είναι μακρυά, 

πλατιά και παχιά εκτεινόμενα από τη μία άκρη του σκληροκερατοειδικού ορίου 

έως την άλλη με ελάχιστες αναμίξεις μεταξύ τους. 

Η συγκέντρωση και η αναλογία των πρωτεϊνογλυκανών ποικίλλει στο πρόσθιο 

από το οπίσθιο στρώμα. Παρομοίως, το οπίσθιο στρώμα είναι πιο ‘υγρό’ σε 

σχέση με το πρόσθιο στρώμα, 3.85 mg H2O/ mg vs. 3.04. Ο ανθρώπινος 

κερατοειδής έχει μικρή ελαστικότητα και υφίσταται εκτάνυση μόνο κατά 0.25% 

σε συνθήκες φυσιολογικής ενδοφθάλμιας πίεσης.8   
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Το κολλαγόνο, οι γλυκοζαμινογλυκάνες, οι δομικές γλυκοπρωτείνες και 

ελάχιστα ποσά πρωτεϊνών του ορού αποτελούν το στερεό τμήμα του 

στρώματος σε ποσοστό 22%. Το υπόλοιπο 78% είναι νερό. Ο τύπος και η 

κατανομή των γλυκοζαμινογλυκανών, οι οποίες αποτελούν το 4–5 % του 

ξηρού βάρους του κερατοειδή, επιδρούν στην ενυδάτωση, το πάχος            

και τη διαφάνεια. Σε περίπτωση αλλαγής του καταβολισμού των 

γλυκοζαμινογλυκανών κλινικά έχουμε θόλωση του κερατοειδούς, όπως 

συμβαίνει στις βλεννοπολυσακχαριδώσεις και τις βλεννολιπιδώσεις.9   

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

Ο κερατοειδής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ένας σύνθετος βιολογικός 

ιστός ο οποίος αποτελείται από ινίδια κολλαγόνου που εκτείνονται από το ένα 

άκρο του σκληροκερατοειδικού ορίου έως το άλλο κατασκευάζοντας πέταλα 

που βρίσκονται σε παράλληλη διάταξη και είναι εμβυθισμένα στο εξωκυττάριο 

υλικό από γλυκοσαμινογλυκάνες. Οι στιβάδες ολισθαίνουν εύκολα η μία πάνω 

από την άλλη, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει αρκετά χαμηλή τέμνουσα 

αντίσταση μεταξύ τους.10   

Το στρώμα του κερατοειδούς από μόνο του αποτελεί μία ανισοτροπική, 

ανελαστική κατασκευή που κατανέμει την ένταση άνισα στο πάχος του 

ανάλογα με την ενυδάτωση του κερατοειδούς. Όταν ο κερατοειδής βρίσκεται 

σε κατάσταση αφυδάτωσης, η τάση κατανέμεται είτε κυρίως στις οπίσθιες 

στιβάδες είτε ομοιόμορφα κατά μήκος ολόκληρης της κερατοειδικής δομής. 

Όταν ο κερατοειδής είναι υγιής ή οιδηματικός, η τάση περιορίζεται στα 
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πρόσθια πέταλα. Η τάση μέσα στον ιστό σχετίζεται μερικώς με την 

ενδοφθάλμια πίεση, αλλά όχι με γραμμικό τρόπο κάτω από φυσιολογικό 

εύρος τιμών της ενδοφθάλμιας πίεσης.11      

Ο κερατοειδής αυξάνει σε πάχος όταν αφαιρεθεί η επιθηλιακή ή η 

ενδοθηλιακή στιβάδα ή όταν η βιολογική τους δραστηριότητα μειωθεί λόγω 

παθολογικών διαταραχών. Το πάχος του κερατοειδή αυξάνεται εξαιτίας της 

εισροής νερού και συνεπώς εξαρτάται από το βαθμό ενυδάτωσης του 

στρώματος του κερατοειδή. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο πειραματικές όσο 

και κλινικές, το πάχος του κερατοειδή αποτελεί δείκτη της ενδοθηλιακής 

αντλίας και της λειτουργίας του ενδοθηλιακού φραγμού. Το ενδοθήλιο του 

κερατοειδούς μεσολαβεί στην εισροή ύδατος και διαλυμάτων επί της οπίσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδή και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η διαύγεια και 

το πάχος του κερατοειδή. Ο φραγμός βρίσκεται στο ύψος των κορυφαίων 

κυτταρικών συνδέσεων  και οι συνδέσεις αυτές αυξάνονται κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης.12   

Η μεταβλητότητα όσον αφορά στο πάχος του κερατοειδή ανάμεσα σε υγιή 

κατά τα άλλα άτομα πιστεύεται ότι οφείλεται στην παραλλακτικότητα του 

ποσού του κερατικού στρωματικού ιστού, στα ινίδια κολλαγόνου και στην 

ενδοϊνιδική ουσία. Στα υγιή άτομα, το πάχος του κερατοειδή είναι το 

αποτέλεσμα της μάζας του ιστού και διαφόρων βιοχημικών παραμέτρων, που 

συνδυαστικά συμμετέχουν μεταξύ άλλων και στην εξατομίκευση της 

κερατοειδικής ακαμψίας. Στους παθολογικούς κερατοειδείς το αυξημένο 

πάχος θεωρείται ότι οφείλεται μόνο στην αυξημένη ενυδάτωση του 

κερατοειδούς. Το μειωμένο κερατοειδικό πάχος παρατηρείται σε αρκετές 
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δυστροφίες και δευτεροπαθώς σε έλκη λόγω φλεγμονής ποικίλης αιτιολογίας. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η απώλεια ή ο καταμερισμός της ιστικής μάζας του 

κερατοειδή πιστεύεται ότι είναι η αιτία του ελαττωμένου πάχους.1   
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ΓΛΑΥΚΩΜΑ  

Με τον όρο γλαύκωμα αναφερόμαστε σε μία ομάδα παθήσεων που έχουν 

κοινό στοιχείο τη χαρακτηριστική οπτική νευροπάθεια σε συνδυασμό με  

συσχετιζόμενη απώλεια του οπτικού πεδίου. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.13   

Το γλαύκωμα έχει ταξινομηθεί ως πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές και ανοικτής 

ή κλειστής γωνίας. Η διαφοροποίηση σε γλαύκωμα ανοικτής ή κλειστής 

γωνίας, είναι σημαντική στη θεραπευτική προσέγγιση. Το γλαύκωμα ανοικτής 

γωνίας χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθές, όταν δεν υπάρχει κάποια ανατομικά 

αναγνωρίσιμη αιτία που οδηγεί στην παρακώλυση της εκροής του 

υδατοειδούς υγρού και οδηγεί στην αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η 

αιτιολογία εκτιμάται σαν μία ανωμαλία στην εξωκυττάρια ουσία του  

ραγοειδικού ηθμού. Το γλαύκωμα χαρακτηρίζεται ως δευτεροπαθές όταν 

υπάρχει κάποια αναγνωρίσιμη αιτία και έτσι η παθογένεση μπορεί να 

αποδοθεί στην ανωμαλία αυτή. Με την εξέλιξη και την κατανόηση καλύτερα 

της γενετικής και των βιοχημικών ανωμαλιών στην οδό αποχέτευσης είναι 

πιθανό να αλλάξουν ορισμένες παγιωμένες σήμερα αντιλήψεις που αφορούν 

στην ταξινόμηση, παθοφυσιολογία και θεραπευτική προσέγγιση.14   
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Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας 

Το Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας χαρακτηρίζεται ως χρόνια, 

ανώδυνη, αργά εξελισσόμενη οπτική νευροπάθεια με χαρακτηριστική βλάβη 

του οπτικού νεύρου και του οπτικού πεδίου. Συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη, 

αλλά μπορεί να εμφανιστεί και ετερόπλευρα. Επειδή, η κεντρική όραση 

παραμένει σχετικά ανεπηρέαστη μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου, η απώλεια 

της όρασης μπορεί να είναι σημαντική πριν εμφανιστούν τα πρώτα 

συμπτώματα. Η διάγνωση τίθεται με την αξιολόγηση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, την εμφάνιση του οπτικού νεύρου και το έλλειμμα του οπτικού πεδίου.  

Στα περισσότερα άτομα, οι αλλαγές του οπτικού νεύρου και του οπτικού 

πεδίου που συμβαίνουν στο γλαύκωμα συσχετίζονται τόσο με το επίπεδο της 

ενδοφθάλμιας πίεσης όσο και με την αντίσταση των νευραξόνων του οπτικού 

νεύρου στην πίεση. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι βιολογικοί παράγοντες που 

εμπλέκονται στη βλάβη των νευραξόνων του οπτικού νεύρου.  

Παρόλο που η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση θεωρείται ο βασικότερος 

παράγων κινδύνου για την εξέλιξη της γλαυκωματικής βλάβης, στο γλαύκωμα 

φυσιολογικής πίεσης η ενδοφθάλμια πίεση παραμένει σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Στο γλαύκωμα θεωρείται ότι η ενδοφθάλμια πίεση είναι υψηλή όταν 

δεν γίνεται ανεκτή για τη ομαλή λειτουργία των νευραξόνων.15       

Η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ), όπως επισημαίνουν μεγάλες επιδημιολογικές 

μελέτες έχει μία μέση τιμή περίπου στα 16 mmHg με σταθερή απόκλιση των 3 

mmHg. Αυτό οδηγεί στον ορισμό της φυσιολογικής πίεσης ως δύο σταθερές 

αποκλίσεις πάνω και κάτω από τη μέση τιμή της ΕΟΠ ή περίπου στα 10-22 

mmHg. Ο ορισμός αυτός δεν έχει πραγματική κλινική σημασία, γιατί οι 
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καμπύλες κατανομής των γλαυκωματικών και μη γλαυκωματικών οφθαλμών 

παρουσιάζουν υπερκάλυψη σε μεγάλο βαθμό. Η κατανομή της είναι μη 

γκαουσιανή με κλίση προς υψηλότερες πιέσεις, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 

άνω των 40 ετών. Η τιμή των 22 mmHg έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

για να διαχωρίσει φυσιολογικές από παθολογικές πιέσεις και για να καθορίσει 

ποιοι ασθενείς χρειάζονται θεραπεία. Όμως ο διαχωρισμός αυτός στηρίχτηκε 

κυρίως σε μία εσφαλμένη παραδοχή ότι η γλαυκωματική βλάβη προκαλείται 

αποκλειστικά από πιέσεις υψηλότερες του φυσιολογικού και ότι οι 

φυσιολογικές πιέσεις δεν προκαλούν βλάβη.16   

Κατά γενική παραδοχή σήμερα, πιστεύεται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή 

μεταξύ ασφαλούς και μη ασφαλούς τιμής ενδοφθάλμιας πίεσης. Κι αυτό γιατί 

ορισμένα μάτια μπορούν να υποστούν βλάβη σε τιμές 18 mmHg ή λιγότερο 

ενώ άλλα να ανέχονται πιέσεις άνω των 30 mmHg. Γι’αυτό, δεν μπορεί να 

υπάρξει απόλυτα ασφαλής ή μη ασφαλής τιμή για τον μέσο πληθυσμό, αλλά 

τιμή εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή.15   

Παρά ταύτα, η ενδοφθάλμια πίεση παραμένει ίσως ο σημαντικότερος  

παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση και την εξέλιξη του γλαυκώματος, είναι 

ο μόνος παράγοντας που μπορεί να μεταβληθεί.17   

Γενικά, η ενδοφθάλμια πίεση τείνει να είναι ίδια μεταξύ των δύο φύλων, αν και 

ορισμένοι ερευνητές παρατήρησαν ότι υπάρχει μία αύξηση της πίεσης στις 

γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οι Αφροαμερικανοί ασθενείς μπορεί να 

έχουν υψηλότερες πιέσεις από τους Καυκάσιους, ενώ άτομα με θετικό 

οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος τείνουν σε υψηλότερες πιέσεις σε σχέση 

με αυτούς που δεν έχουν θετικό ιστορικό.18  
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Πρόσφατες  μελέτες έδειξαν ότι οι μύωπες, με μεγάλο αξονικό μήκος έχουν 

υψηλότερες πιέσεις. Οι Kawase et al κατέληξαν ότι υπήρχε ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ της υψηλής μυωπίας και της ενδοφθάλμιας πίεσης σε μία 

ομάδα 3021 ατόμων.19 Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Shen et al, 

αποδεικνύοντας ότι η ενδοφθάλμια πίεση ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με 

υψηλή μυωπία.20         

Επίσης, μεγάλη σημασία έχει η ημερήσια διακύμανση της ενδοφθάλμιας 

πίεσης, με υψηλότερες τιμές το πρωί κατά την έγερση και σταδιακά 

μειούμενες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ενδοφθάλμια πίεση σε έναν χωρίς 

θεραπεία γλαυκωματικό ασθενή παρουσιάζει μεγάλη ημερήσια διακύμανση, 

άνω των 5 mmHg, ενώ η ημερήσια διακύμανση ενός φυσιολογικού οφθαλμού 

είναι κάτω των 5 mmHg ή λιγότερο.16   

 Έχει αναφερθεί από αρκετούς συγγραφείς ότι η διακύμανση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης αποτελεί από μόνη της επιβαρυντικό παράγοντα για 

βλάβη του οπτικού νεύρου21 ,ενώ άλλοι δεν αποδέχονται την υπόθεση 

συσχέτισης της διακύμανσης με την εξέλιξη του γλαυκώματος.22   
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ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΩΔΕΩΣ GOLDMAN 

Ο πλέον κοινά αποδεκτός τρόπος τονομέτρησης γίνεται με το τονόμετρο 

επιπεδώσεως. Το τονόμετρο επιπεδώσεως που περιγράφτηκε από τους 

Goldmann και Schmidt προϋποθέτει ότι το κεντρικό πάχος κερατοειδούς είναι  

520 μm. Μολονότι  αναγνώρισαν ότι το κεντρικό πάχος κερατοειδούς θα 

επηρέαζε τις μετρήσεις τονομέτρησης, πίστευαν ότι διαφοροποιήσεις σε αυτό 

είναι σπάνιες σε φυσιολογικά άτομα. Ωστόσο, είναι πλέον παραδεκτό και 

αποδεδειγμένο ότι το κεντρικό κερατοειδικό πάχος σε κλινικά υγιή άτομα 

παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ότι οι Goldmann και 

Schmidt υπέθεταν. Είναι πλέον γνωστό ότι το κερατοειδικό πάχος μπορεί να 

επηρεάσει τις μετρήσεις ενδοφθάλμιας πίεσης με το τονόμετρο Goldmann.  

Οι Ehlers et al  επιβεβαίωσαν ότι η πιο ακριβής μέτρηση με το τονόμετρο του 

Goldmann δίνεται σε οφθαλμούς με κεντρικό πάχος κερατοειδή γύρω στα 520 

μm και για κάθε 100 μm απόκλιση από την τιμή αυτή υπολογίζεται σφάλμα 

στην εκτίμηση της ΕΟΠ έως και 7 mmHg.23 Μελέτες έδειξαν ότι σε 

φυσιολογικό πληθυσμό οι τιμές του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 

κυμαίνονται από 537 έως 554 μm.24 Αυξημένο κεντρικό πάχος οδηγεί σε 

εσφαλμένα υψηλή μέτρηση της ΕΟΠ ενώ μειωμένο πάχος οδηγεί σε 

χαμηλότερη μέτρηση. Ακόμη, η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από 

διαθλαστική χειρουργική μπορεί να είναι μειωμένη λόγω των αλλαγών στον 

κερατοειδή. Αδρά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι για κάθε 10 μm διαφορά από 

το μέσο όρο κερατικού πάχους (542μm), υπάρχει μία διαφορά 0.5 mmHg 

μεταξύ της πραγματικής και της μετρούμενης πίεσης.   
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Έχει περιγραφεί από τους Johnson et al ένα ακραίο περιστατικό με κεντρικό 

πάχος κερατοειδή στα 900 μm και ΕΟΠ με το τονόμετρο του Goldmann στα 

35 mmHg. Μετά από σύνδεση ενός μανομέτρου στον πρόσθιο θάλαμο 

βρέθηκε ότι η πραγματική ενδοφθάλμια πίεση ήταν 11 mmHg, κάτι που 

δείχνει ξεκάθαρα ότι μεγάλες διακυμάνσεις στο κεντρικό πάχος του κερατοειδή 

μπορεί να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα ανακριβείς μετρήσεις της ΕΟΠ με το 

τονόμετρο του Goldmann.25 Παρόμοιες άλλες μελέτες, έδειξαν ότι οι 

τονομετρικές μετρήσεις είναι μικρότερες από την πραγματική ενδοφθάλμια 

πίεση σε οφθαλμούς με λεπτούς κερατοειδείς και αντίστροφα.26   

Σε οφθαλμούς στους οποίους μετρήθηκε η ενδοφθάλμια πίεση μανομετρικά 

περιγράφηκε σημαντική ασυμφωνία μεταξύ της αληθούς ενδοφθάλμιας 

πίεσης και των μετρήσεων που γίνανε ταυτόχρονα με τονομετρική 

επιπέδωση.25 Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ των μετρήσεων αποδόθηκε στο 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή. Η υποεκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης 

έφτανε έως και τα 4.9 mmHg σε λεπτούς κερατοειδείς, ενώ οι παχείς 

κερατοειδείς προκαλούσαν υπερεκτίμηση περίπου κατά 6.8 mmHg.24       

Συνεπώς, θεωρείται αναγκαία η μέτρηση του κεντρικού πάχους του 

κερατοειδή για την ακριβή ερμηνεία των μετρήσεων με τονόμετρο 

επιπέδωσης.13    

Ασθενείς με φυσιολογικούς αλλά παχύς κερατοειδείς μπορεί να έχουν 

εσφαλμένα υψηλή ενδοφθάλμια πίεση λόγω της αυξημένης ακαμψίας και της 

αντίστασης στην παραμόρφωση. Αντιστρόφως, αυξημένη ΕΟΠ μπορεί να 

προκαλέσει σύμπτυξη του κερατοειδούς και ανάπτυξη επιθηλιακού οιδήματος 

με αντίστοιχη μείωση της δυσκαμψίας και αντίσταση στην παραμόρφωση, 

οδηγώντας σε μία χαμηλότερη ΙΟΡ με το τονόμετρο Goldmann. Απώλεια της 
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ενδοθηλιακής λειτουργίας με εμφάνιση στρωματικού οιδήματος οδηγεί επίσης 

σε μικρότερη ΕΟΠ.27   

Διάφορες έρευνες έχουνε δημοσιευθεί προσπαθώντας να παράγουν 

μαθηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διόρθωση των 

των μετρήσεων με το τονόμετρο Goldmann για το αντίστοιχο κεντρικό πάχος 

του κερατοειδή (ΚΠΚ) στην κλινική πράξη.28 Φαίνεται όμως όλο και πιο 

ξεκάθαρα ότι η πραγματική ενδοφθάλμια πίεση είναι πιθανώς απρόβλεπτη με 

φόρμουλες γραμμικής διόρθωσης για το κεντρικό πάχος κερατοειδή, ενώ είναι 

πιθανό ότι άλλες βασικές ιδιότητες του κερατοειδή μπορεί να συμβάλλουν μαζί 

με το κεντρικό πάχος κερατοειδή στο τονομετρικό σφάλμα.29   

Χρησιμοποιώντας ένα βιομηχανικό μοντέλο κερατοειδούς, τα αποτελέσματα 

προσομοίωσης υποδείξανε ότι οι διαφορές στη βιομηχανική του κερατοειδούς 

μεταξύ των ατόμων μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίπτωση στις εσφαλμένες  

μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης από ότι το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή. Εάν οι ιδιότητες του κερατοειδή διατηρούνταν σταθερές, 

μεταβολές του κεντρικού πάχους του κερατοειδή θα μπορούσαν δυνητικά να 

παράγουν σφάλματα μεγέθους 2-3 mmHg από την πραγματική ενδοφθάλμια 

πίεση, ενώ μεταβολές στις βιομηχανικές ιδιότητες θα κατέληγαν σε 

λανθασμένες μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης έως και 17 mmHg.30,31   

Με άλλα λόγια, είναι πιθανό ότι δύο οφθαλμοί με την ίδια πραγματική 

ενδοφθάλμια πίεση και το ίδιο κεντρικό πάχος κερατοειδή αλλά με 

διαφορετικές βιομηχανικές ιδιότητες (π.χ. ακαμψία) δίνουν διαφορετικές 

μετρήσεις με το τονόμετρο επιπεδώσεως του Goldmann και αυτός είναι ένας 
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βασικός λόγος που δεν μπορεί να υπολογιστεί κάποιο γραμμικό μοντέλο 

διόρθωσης εάν μόνο το κεντρικό πάχος κερατοειδή είναι γνωστό.30   
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το βασικό ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας έγκειται στη 

σύγκριση και εκτίμηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε 

φυσιολογικούς και γλαυκωματικούς οφθαλμούς, με τη χρήση δύο 

διαφορετικών τεχνολογιών ώστε να αξιολογηθεί η όποια ταύτιση ή 

διαφοροποίηση στα λαμβανόμενα αποτελέσματα. Για την περάτωση της 

έρευνας εξετάσθηκαν φυσιολογικοί ασθενείς, που χρησιμοποιήθηκαν ως 

ομάδα ελέγχου και ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας 

(ΠΓΑΓ) καθώς και ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση (PEX) και 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (PEXG). Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή 

μετρήθηκε με την υπερηχητική παχυμετρία Τomey και τον Οπτικό Τομογράφο 

Συμφωνίας για πρόσθια μόρια - Visante Anterior Segment OCT.   
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ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ  

Εξετάσθηκαν προοπτικά 26 ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής 

γωνίας, 26 φυσιολογικά άτομα και 13 ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση και 13 

άτομα με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. Ο αριθμός των ατόμων που 

έλαβαν μέρος στη σύγκριση των μετρήσεων, υπολογίστηκε με βάση το 

στατιστικό πρόγραμμα power analysis. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη σε 

10 ασθενείς και βρέθηκε ότι ο αριθμός των 26 ατόμων προσέφερε 80% 

αξιοπιστία στον υπολογισμό των διαφορών, με στατιστική σημαντικότητα 0.05 

(2-tailed significance). Στην ομάδα των ατόμων με ψευδοαποφολίδωση και 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, λόγω της ιδιαίτερης παθολογικής 

κατάστασης, δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.    

 Οι συμμετέχοντες πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια εισόδου για να 

συμμετάσχουν στη μελέτη : 

• Απουσία  ανωμαλίας της επιφάνειας του κερατοειδούς 

 Τραύμα ή ουλή 

 Πτερύγιο  ή στεάτιο 

 Φλεγμονή 

 Κερατόκωνος  

• Απουσία προηγηθέντος οφθαλμικού χειρουργείου   

• Απουσία ιστορικού χρήσης φακών επαφής 

• Να μην υπάρχει διαθλαστικό σφάλμα ( σφαιρικό ισοδύναμο ± 0.50 ) 

• Απουσία  φίμωσης βλεφάρων ή βλεφαρόπτωση 

• Να είναι συνεργάσιμος ο ασθενής  
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Για την ομάδα των ασθενών με ΠΓΑΓ θα έπρεπε να υπάρχει διαπιστωμένη 

γλαυκωματική βλάβη, δηλαδή κοίλανση του οπτικού νεύρου ή και βλάβη στο 

οπτικό πεδίο.   

Οι ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση παρουσίαζαν τη χαρακτηριστική εικόνα 

εναπόθεσης υλικού στα πρόσθια μόρια του οφθαλμού. 

 Όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν ενδελεχώς και πραγματοποιήθηκε πλήρης 

οφθαλμολογική εξέταση. Έγινε διαθλαστικός έλεγχος, όπου εξετάσθηκε η 

μακρινή και η κοντινή όραση χωρίς διόρθωση καθώς επίσης και η βέλτιστη 

διορθούμενη οπτική οξύτητα. Μετά ακολούθησε μέτρηση του κεντρικού 

πάχους του κερατοειδή με το ΟΤΣ-ΠΗ και στη συνέχεια με την υπερηχητική 

παχυμετρία Tomey. Όλες οι μετρήσεις γίνανε την ίδια ώρα της ημέρας, μεταξύ 

9 π.μ. και 12 π.μ., και πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο εξεταστή. 

Εξετάσθηκαν και οι δύο οφθαλμοί και με τις δύο μεθόδους δύο φορές. 

Η παραπάνω σειρά στις εξετάσεις τηρήθηκε αυστηρά, γιατί απαραίτητη 

προϋπόθεση ήταν να είναι ανέπαφο το επιθήλιο του κερατοειδή. Ακολούθησε 

τονομέτρηση με το τονόμετρο επιπεδώσεως του Goldmann και μυδρίαση για 

έλεγχο του βυθού με έμμεση βιομικροσκόπιση. Όλοι οι ασθενείς ήταν 

ενήμεροι ότι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη μελέτη.  

Επιπλέον, για τους ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας 

πραγματοποιήθηκαν και εξετάσεις για τον έλεγχο του γλαυκώματος. Οι 

ασθενείς υποβλήθηκαν σε έλεγχο του οπτικού πεδίου, σε μέτρηση του RNFL 

και σε τοπογραφία του οπτικού νεύρο με τον ΟΤΣ οπισθίων μορίων.    
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Για την πραγματοποίηση της εξέτασης με τον ΟΤΣ-ΠΗ, ζητήθηκε από τον 

ασθενή να προσηλώσει σε έναν εσωτερικό στόχο του μηχανήματος ανάλογα 

με τον οφθαλμό που εξεταζόταν. Ο εξεταστής ταυτόχρονα, παρατηρούσε τον 

εξεταζόμενο οφθαλμό  από την οθόνη  και προσάρμοζε την ευθυγράμμιση του 

μηχανήματος. 

 Η ευθυγράμμιση είναι απαραίτητο να γίνει στις τρεις διαστάσεις του χώρου Χ 

(οβελιαία), Υ (εγκάρσια) και Ζ (αξονική) και μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα 

είτε με αυτόματο έλεγχο. Η εικόνα είναι ευθυγραμμισμένη όταν εμφανίζεται 

στην κορυφή του κερατοειδή, μία κάθετη λευκή γραμμή που περνάει από το 

κέντρο του κερατοειδή. Οι σαρώσεις της εικόνας είναι επιθυμητό να 

κεντράρονται στην κόρη. Στο κέντρο του χάρτη εμφανίζεται ένας σταυρός που 

υποδηλώνει το κέντρο του κερατοειδή. Εντούτοις, το σύστημα ενημερώνει εάν 

κάποια λήψη είναι έκκεντρη περισσότερο από 0.8 mm και προτείνει την 

απόρριψη της εικόνας αυτής, γιατί συνεπάγεται λανθασμένη μέτρηση. Όλες οι 

παραπάνω οδηγίες τηρήθηκαν κατά τη λήψη των μετρήσεων.  

Ο ΟΤΣ-ΠΗ δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης παχυμετρικού χάρτη με 8 ή 16 

τομές. Στην πρώτη περίπτωση ονομάζεται Παχυμετρικός Χάρτης ενώ στη 

δεύτερη Συνολικός Παχυμετρικός Χάρτης. Και στις δύο περιπτώσεις η 

επιφάνεια του κερατοειδή χωρίζεται σε τέσσερις δακτυλίους, εύρους 2, 5, 7 και 

10 mm. Στο χάρτη εμφανίζονται οι τιμές του πάχους του κερατοειδή σε κάθε 

ζώνη εκφραζόμενες σε μικρόμετρα. Επιπλέον, αναγράφεται η μέση, η 

ελάχιστη και η μέγιστη τιμή για κάθε ζώνη. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε ο Συνολικός Παχυμετρικός Χάρτης για τον υπολογισμό του 

κεντρικού κερατοειδικού πάχους και καταγράφηκαν τόσο η μέση όσο και η 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Η εξέταση επαναλήφθηκε και δεύτερη φορά για τη 
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λήψη πιο έγκυρων μετρήσεων, ενώ η επαναληψιμότητα των μετρήσεων 

ελέχθηκε με τη μέθοδο των Bland-Altman.32,33   

Στη συνέχεια, ακολούθησε η εξέταση με υπερηχητική παχυμετρία Tomey.  

Αφού έγινε ενστάλλαξη τοπικού αναισθητικού (proparacaine hydrochloride, 

Alcaine, Alcon) ζητήθηκε από τον ασθενή να προσηλώσει σε ένα μακρινό 

στόχο. Το ακροστόμιο του υπερήχου τοποθετήθηκε χειροκίνητα στο κέντρο 

του κερατοειδή όσο πιο κάθετα ήταν δυνατό. Η συσκευή της παχυμετρίας για 

να υπολογίσει τη μέση τιμή του πάχους, χρειάζεται 10 συνεχόμενες λήψεις 

από κάθε οφθαλμό και προσδιορίζει επιπλέον τη σταθερή απόκλιση των 

μετρήσεων, όπως επίσης και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Όπως με το ΟΤΣ-

ΠΗ έτσι και με την υπερηχητική παχυμετρία πάρθηκαν δύο μετρήσεις για κάθε 

οφθαλμό.   
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Στη στατιστική μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS 15.0. Από κάθε ασθενή επιλέχθηκε τυχαία ο ένας οφθαλμός για τη 

στατιστική ανάλυση. Σε κάθε οφθαλμό πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις με 

το κάθε μηχάνημα και στη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος 

των μετρήσεων αυτών. 

 Αφού ελέγχθηκε η επαναληψημότητα μεταξύ των δύο μετρήσεων με τη 

μέθοδο Bland-Altman, ακολούθησε σύγκριση των μέσων τιμών του κεντρικού 

πάχους για το Visante OCT και για την υπερηχητική παχυμετρία για όλες τις 

ομάδες οφθαλμών. Δηλαδή, για την ομάδα των φυσιολογικών οφθαλμών, των 

γλαυκωματικών, των οφθαλμών με ψευδοαποφολίδωση και με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. 

Η συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων των δύο μηχανημάτων εξετάσθηκε με 

γραφικές παραστάσεις κατά Bland-Altman και υπολογίστηκαν τα όρια 

συμφωνίας – LoA (limits of agreement).34 Ο βαθμός συσχέτισης των δύο 

μηχανημάτων εκτιμήθηκε με το Pearson τεστ συσχέτισης. Επίσης, οι 

μετρήσεις συγκρίθηκαν και με το paired t test σε κάθε περίπτωση, αφού οι 

διαφορές μεταξύ των παρατηρήσεων είχαν σχεδόν κανονική κατανομή. 

Τέθηκε ο βαθμός  σημαντικότητας σε p = 0.005. 

Επιπλέον, συγκρίθηκε το κεντρικό πάχος του κερατοειδή μεταξύ των 

παραπάνω ομάδων και με τα δύο μηχανήματα. Οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με 

το t test και με Anova ενώ στους ασθενείς με PEX/PGX έγινε σύγκριση με το 

Mann-Whitney test.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

O μέσος όρος ηλικίας για την ομάδα των φυσιολογικών ήταν 58±13 έτη (31-

74), για την ομάδα των γλαυκωματικών ήταν 65 έτη±8 έτη (50-80), στους 

ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση (PEX) ήταν 73±5 έτη (65-82) και στην ομάδα 

με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (PEXG) ήταν 71±5 έτη (58-81). (πίνακας 

1)   

Όσον αφορά το φύλο των ασθενών στις ομάδες που εξετάσθηκαν είναι 12 

άνδρες και 14 γυναίκες στην ομάδα των φυσιολογικών, 10 άνδρες και 16 

γυναίκες στην ομάδα με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, 8 άνδρες 

και 5 γυναίκες στην ομάδα με ψευδοαποφολίδωση και 8 άνδρες και 5 γυναίκες 

στην ομάδα με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. (πίνακας 2). 

 Στη μελέτη έλαβαν μέρος 26 φυσιολογικοί οφθαλμοί, 26 οφθαλμοί με 

πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, 13 οφθαλμοί με 

ψευδοαποφολίδωση και 13 οφθαλμοί με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. 

Από την ομάδα των φυσιολογικών επιλέχθηκε τυχαία ο ένας οφθαλμός για τη 

στατιστική ανάλυση. Από τις άλλες ομάδες σε περίπτωση παρουσίας της 

νόσου διόφθαλμα, επιλέχθηκε ο ένας εκ των δύο οφθαλμών. 

Από τη στατιστική ανάλυση, διαπιστώθηκε καλή επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων και με τα δύο μηχανήματα σε όλες τις ομάδες των αθενών. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων των 

δύο μηχανημάτων, r=0.989, p<0.001. 

Υπολογίστηκε το κεντρικό πάχος του κερατοειδή για τις ομάδες ασθενών και 

προέκυψε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή για τους φυσιολογικούς ήταν 

33 
 



532±36 (481-607) μm με το Visante και 542±37.5 (494-617) μm με την 

υπερηχητική παχυμετρία, στους γλαυκωματικούς ήταν 524±38.1 (450-577) 

μm και 533±42 (456-595) μm, στους ασθενείς με ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα ήταν 509.7±31.1 (460-553) μm και 514.9±30.7 (468-558) μm, ενώ 

στους ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση ήταν 530.5±26.2 (462-564) μm και 

541.5±25.6 (476-577) μm αντίστοιχα. (πίνακας 3). 

Η ελάχιστη τιμή του κεντρικού πάχους ήταν στους φυσιολογικούς οφθαλμούς 

523 μm για το ΟΤΣ-ΠΗ και 537 μm για την υπερηχητική παχυμετρία (ΥΠ), 

στους οφθαλμούς με ΠΓΑΓ οι τιμές ήταν 514 μm με το Visante και 528 μm με 

την ΥΠ και στους οφθαλμούς με PΕXG ήταν 459 μm και 468 μm αντίστοιχα. Η 

μέγιστη τιμή στους φυσιολογικούς οφθαλμούς ήταν 544 μm με το Visante και 

547 μm με την ΥΠ, στο ΠΓΑΓ ήταν 536 μm και 539 μm  αντίστοιχα και στο 

PΕXG ήταν 509 μm και 558 μm.  

Όπως φαίνεται από τα περιγραφικά στατιστικά αποτελέσματα, η μέτρηση του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή έδωσε μικρότερες τιμές με την οπτική 

τομογραφία συμφωνίας προσθίων μορίων (ΠΗ-ΟΤΣ) από ότι η υπερηχητική 

παχυμετρία σε όλες τις ομάδες οφθαλμών που εξετάσθηκαν. Επίσης, το 

κεντρικό πάχος στη γλαυκωματική ομάδα και στην ομάδα με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα ήταν μικρότερο σε σχέση με τη φυσιολογική 

ομάδα οφθαλμών και με τα δύο μηχανήματα.  

 Στη σύγκριση των μέσων τιμών του κεντρικού πάχους για το Visante OCT και  

την παχυμετρία, για την ομάδα των γλαυκωματικών και των φυσιολογικών 

οφθαλμών, χρησιμοποιήθηκε το paired t-test, αφού οι διαφορές μεταξύ των 

παρατηρήσεων είχαν σχεδόν κανονική κατανομή.   
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Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η μέση διαφορά μεταξύ των μετρήσεων είναι 

μηδέν.  

Από τη στατιστική ανάλυση με το paired t-test προέκυψε ότι το κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή στην ομάδα των φυσιολογικών, είχε διαφορά 10.56 

±7.9 μm μεταξύ του ΟΤΣ-ΠΗ και της υπερηχητικής παχυμετρίας με p<0.001. 

(πίνακας4). 

Στην ομάδα των γλαυκωματικών βρέθηκε διαφορά 9.92 ± 7.37 μm στις 

μετρήσεις του κεντρικού πάχους μεταξύ των δύο μηχανημάτων. (πίνακας4). 

Το t-test γνωστοποιεί πόσο πιθανόν είναι η διαφορά μεταξύ των δύο 

καταστάσεων να αποδίδεται στο δειγματοληπτικό λάθος, υποθέτοντας ότι η 

μηδενική υπόθεση είναι αληθής. Υπολογίζει δηλαδή εάν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των δύο συνθηκών. Η τιμή του 

“t”  όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η διαφορά μεταξύ των 

ομάδων δεν είναι αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού λάθους. 

Χρησιμοποιήθηκε το paired t test, αφού οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα 

υποβληθήκανε και στα δύο μηχανήματα για τη μέτρηση του κεντρικού πάχους 

του κερατοειδή.  

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, ο μέσος όρος των μετρήσεων 

για το κεντρικό πάχος του κερατοειδή με τα δύο μηχανήματα και στις δύο 

ομάδες, έχει διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική με t(25)=-6.87, p<0.001. 

Η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας (p-value < 0.001) σημαίνει ότι υπάρχει 

μία πιθανότητα στις 1000 το αποτέλεσμα αυτό να οφείλεται σε 

δειγματοληπτικό λάθος και η μηδενική υπόθεση να βγει αληθινή. Υπάρχει 

δηλαδή ισχυρή απόδειξη εναντίον της μηδενικής υπόθεσης και επιβεβαιώνεται 
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ότι υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή των μετρήσεων. Η διαφορά επομένως 

μεταξύ των μετρήσεων με τα δύο μηχανήματα είναι απίθανο να προέκυψε 

από το δειγματοληπτικό λάθος. Στην τιμή του ‘‘t’’  δεν παίζει ρόλο το πρόσημο 

αλλά η απόλυτη τιμή του αριθμού. Η υψηλή τιμή του t δείχνει ότι η διαφορά 

μεταξύ των ομάδων είναι περισσότερο πιθανό να μην οφείλεται σε 

δειγματοληπτικό λάθος. 

 Επιπλέον, από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι η μέση διαφορά τιμών 

για την πρώτη ομάδα είναι 9.92 και για τη δεύτερη 10.56. Από τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης επίσης προκύπτει ότι με βεβαιότητα 95 %, η μέση διαφορά της 

τιμής του κεντρικού πάχους του κερατοειδή μετρούμενο με τα δύο 

μηχανήματα στον πληθυσμό, θα βρίσκεται μεταξύ 6.95 και 12.9 για τους 

γλαυκωματικούς ασθενείς, ενώ στους φυσιολογικούς ασθενείς η μέση 

διαφορά θα βρίσκεται ανάμεσα στο 7.38 και 13.74.    
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ 

Η παρακάτω γραφική παράσταση Bland Altman δείχνει τις διαφορές ανάμεσα 

στον Οπτικό Τομογράφο Συνοχής Προσθίων Ημιμορίων - ΟΤΣ-ΠΗ και την 

υπερηχητική παχυμετρία για τους φυσιολογικούς οφθαλμούς. (Eικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1 : Γραφική παράσταση Bland-Altamn των διαφορών του ΚΠΚ σε 

φυσιολογικούς οφθαλμούς μεταξύ της ΥΠ και του ΟΤΣ-ΠΗ σε σχέση με το μέσο όρο 

των μετρήσεων. 

  

Η γραφική παράσταση Bland – Altman  είναι μία στατιστική μέθοδος που 

συγκρίνει τις μετρήσεις από δύο διαφορετικές τεχνικές. Στη γραφική 

παράσταση οι διαφορές των μετρήσεων ανάμεσα στις δύο μεθόδους 

παριστάνονται γραφικά επί των μέσων όρων των μετρήσεων των δύο 

μεθόδων. Οι οριζόντιες γραμμές που αναγράφονται αντιστοιχούν στη μέση 

37 
 



διαφορά μεταξύ των μεθόδων και στα όρια συμφωνίας, τα οποία ορίζονται ως 

η μέση διαφορά συν/πλην 1.96 φορές τη σταθερή απόκλιση των διαφορών. 

 Από τη γραφική για τους φυσιολογικούς οφθαλμούς προκύπτει ότι τα όρια 

συμφωνίας βρίσκονται ανάμεσα στο -0.33 και το 19.14. 

 Ακόμη από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι για τιμές κεντρικού πάχους 

κάτω από 540 μm περίπου, υπάρχει κάποια μετατόπιση των τιμών κάτω από 

το μέσο όρο διαφοράς ενώ πάνω από την τιμή αυτή υπάρχει κάποια 

φαινομενική μετατόπιση προς τα πάνω. Θα μπορούσε να θεωρηθεί δηλαδή 

ότι για κεντρικό πάχος κερατοειδούς κάτω από 540 μm περίπου, υπάρχει 

καλύτερη συμφωνία και μικρότερη διαφορά μεταξύ των μετρήσεων με τα δύο 

μηχανήματα. Αντίστοιχα, πάνω από την τιμή των 540 μm θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι η διαφορά των μετρήσεων αυξάνεται ενώ η συμφωνία 

ελαττώνεται.  

Από την παραπάνω παρατήρηση ενδεχομένως προκύπτει ότι τα δύο 

μηχανήματα έχουν καλύτερη συμφωνία όταν το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή έχει τιμές γύρω στα 540 μm. Λόγω του μικρού δείγματος όμως της 

παρούσης μελέτης δεν μπορεί να τεκμηριωθεί βάσικα μία τέτοια υπόθεση.   

Στην επόμενη γραφική παράσταση παρατηρείται το διάγραμμα διασποράς για 

τις μετρήσεις που πάρθηκαν με τα δύο μηχανήματα στους φυσιολογικούς 

οφθαλμούς. Από το διάγραμμα διασποράς φαίνεται ότι υπάρχει καλή 

συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων όπως επίσης ότι οι μετρήσεις με την 

υπερηχητική παχυμετρία δίνουν μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με το ΠΗ-ΟΤΣ.  
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Εικόνα 2 : Διάγραμμα διασποράς ανάμεσα στις μετρήσεις του ΚΠΚ με την ΥΠ και το 

ΟΤΣ-ΠΗ σε φυσιολογικούς οφθαλμούς. 
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Οφθαλμοί με Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας 

Η σύγκριση των μετρήσεων των γλαυκωματικών οφθαλμών ανάμεσα στα δύο 

μηχανήματα φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση Bland-Altman. 

(Εικόνα 3)  

 

 

Εικόνα 3 : Γραφική παράσταση Bland-Altman των διαφορών του ΚΠΚ σε 

γλαυκωματικούς οφθαλμούς μεταξύ της ΥΠ και του ΟΤΣ-ΠΗ σε σχέση με το μέσο 

όρο των μετρήσεων. 

  

Από την παραπάνω γραφική παράσταση προκύπτει ότι τα όρια συμφωνίας 

για τους γλαυκωματικούς ασθενείς είναι από -4.52 έως 24.37. 

Η διαφορά του μέσου όρου των μετρήσεων ανάμεσα στα δύο μηχανήματα 

είναι 9.92. Φαίνεται από το γράφημα ότι οι μετρήσεις του κεντρικού πάχους 

του κερατοειδή είναι μετατοπισμένες σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους 

φυσιολογικούς οφθαλμούς. Επίσης, παρατηρείται και στους γλαυκωματικούς 
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οφθαλμούς μεγαλύτερη ασυμφωνία των μετρήσεων μεταξύ των δύο 

μηχανημάτων πάνω από την τιμή περίπου των 520 μm, ενώ κάτω από την 

τιμή αυτή παρατηρείται καλύτερη συμφωνία και μικρότερη διαφορά στις 

μετρήσεις.   

 

Το γράφημα διασποράς για τις μετρήσεις του κεντρικού πάχους του 

κερατοειδή στους γλαυκωματικούς ασθενείς ανάμεσα στα δύο μηχανήματα 

φαίνεται παρακάτω. (Εικόνα 4) 

 

  

 

Εικόνα 4 : Διάγραμμα διασποράς ανάμεσα στις μετρήσεις του ΚΠΚ με την ΥΠ και τον 

ΟΤΣ-ΠΗ σε γλαυκωματικούς οφθαλμούς 
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ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗ 
 
 
Η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μηχανημάτων 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα που προκύπτουν στη σύγκριση του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε οφθαλμούς με ψευδοαποφολίδωση και 

με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα. 

 
Στην ομάδα με ψευδοαποφολίδωση το κεντρικό πάχος του κερατοειδή 

βρέθηκε να έχει διαφορά 11.04 ± 4.87 μm μεταξύ του ΟΤΣ-ΠΗ και της 

υπερηχητικής παχυμετρίας με p<0.001.(πίνακας 5). 

 
Η γραφική παράσταση Bland – Altman για τους οφθαλμούς με 

ψευδοαποφολίδωση φαίνεται παρακάτω. (Εικόνα 5)     

 
 

 
 

Εικόνα 5 : Γραφική παράσταση Bland-Altman των διαφορών του ΚΠΚ σε  οφθαλμούς 

με PEX μεταξύ της ΥΠ και του ΟΤΣ-ΠΗ σε σχέση με το μέσο όρο των μετρήσεων. 
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Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι η διαφορά των δύο μηχανημάτων 

είναι 11.04 και τα όρια συμφωνίας LoA είναι από 1.49 έως 20.59. 

 

Στη συνέχεια φαίνεται το διάγραμμα διασποράς στις μετρήσεις μεταξύ των 

δύο μηχανημάτων για τους οφθαλμούς με ψευδοαποφολίδωση (PEX). 

(Εικόνα 6) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 6 : Διάγραμμα διασποράς ανάμεσα στις μετρήσεις του ΚΠΚ με την ΥΠ και τον 
ΟΤΣ-ΠΗ σε οφθαλμούς με PEX. 
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Στους οφθαλμούς με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα προκύπτει διαφορά 

μεταξύ των δύο μεθόδων στα 5.23 και τα όρια συμφωνίας από -9.65 έως 

20.11, όπως φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση. (Εικόνα 7) 

 
 

 
 
 
Εικόνα 7: Γραφική παράσταση Bland-Altman των διαφορών του ΚΠΚ σε  οφθαλμούς 
με PEXG μεταξύ της ΥΠ και του ΟΤΣ-ΠΗ σε σχέση με το μέσο όρο των μετρήσεων. 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 8 : Διάγραμμα διασποράς ανάμεσα στις μετρήσεις του ΚΠΚ με την ΥΠ και τον 
ΟΤΣ-ΠΗ σε οφθαλμούς με PEXG. 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ – ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ 

 

Παράλληλα, εξετάσθηκε αν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στο κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή ανάμεσα στους φυσιολογικούς και τους οφθαλμούς με 

πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΓ). Έτσι, έγινε σύγκριση του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή στις δύο ομάδες οφθαλμών με το κάθε 

μηχάνημα ξεχωριστά. Συγκρίθηκαν δηλαδή οι μετρήσεις των φυσιολογικών 

και των γλαυκωματικών οφθαλμών πρώτα με το ΠΗ-ΟΤΣ και στη συνέχεια με 

την ΥΠ.  

 

Όσον αφορά τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το ΠΗ-ΟΤΣ για την 

κάθε ομάδα οφθαλμών ( φυσιολογικοί οφθαλμοί / οφθαλμοί με ΠΓΑΓ ) 

προκύπτουν τα παρακάτω στατιστικά αποτελέσματα. 

  

Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή στους φυσιολογικούς ήταν 531.7±36 μm 

και στους οφθαλμούς με ΠΓΑΓ ήταν 523.5±38.2 μm. (πίνακας 6). Βρέθηκε μη 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με p=0.43.(πίνακας 8). 

 

Αντίστοιχα, με την υπερηχητική παχυμετρία (USP) Το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή στους φυσιολογικούς ήταν 542.2±37.5 μm και στους οφθαλμούς 

με ΠΓΑΓ ήταν 533.5±42.6 μm. (πίνακας 7). Βρέθηκε μη στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με p=0.43.(πίνακας 8). 

 

Στις στατιστικές αναλύσεις για το κάθε μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε το 

independent  t – test . Από τον πίνακα της παραπάνω στατιστικής ανάλυσης 
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προκύπτει ότι  η διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών στις δύο ομάδες ασθενών 

για το ΠΗ-ΟΤΣ και για το USP είναι 8.15 με μη στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα t(50) = 0.79; p=0.43.  

Δεν παρατηρήθηκε δηλαδή στατιστικά σημαντική διαφορά στο κεντρικό πάχος 

του κερατοειδή ανάμεσα στους φυσιολογικούς οφθαλμούς και τους 

οφθαλμούς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είτε αυτό μετρήθηκε 

με την υπερηχητική παχυμετρία είτε με το ΠΗ-ΟΤΣ. 
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ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΜΕ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΗ 

 

 Στη σύγκριση των ατόμων με ψευδοαποφολίδωση και με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney, μη 

παραμετρικό τεστ, λόγω της μη κανονικής κατανομής του μικρού δείγματος 

ατόμων.  

Στην ομάδα με ψευδοαποφολίδωση το κεντρικό πάχος του κερατοειδή ήταν 

530.5 ±26.1 μm και στην ομάδα με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα ήταν 

509.7±31.1 μm με το ΠΗ-ΟΤΣ. (πίνακας 9).  

 Από τη σύγκριση των δεδομένων προέκυψε ότι το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή δεν έχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 

όταν μετρήθηκαν με το ΠΗ-ΟΤΣ, p>0.05. (πίνακας 10). 

  

 Με την υπερηχητική παχυμετρία το κεντρικό πάχος του κερατοειδή στην 

ομάδα με ψευδοαποφολίδωση  ήταν 541.5±25.5 μm και στην ομάδα με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα ήταν 514.9±30.1 μm. (πίνακας 9). 

Απεναντίας, η μέτρηση με την υπερηχητική παχυμετρία έδωσε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, p<0.05. (πίνακας 10).   
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΜ ΚΑΙ PEX/PΕXG 
 
 
Η σύγκριση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή ανάμεσα σε φυσιολογικούς 

οφθαλμούς και οφθαλμούς με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα έδωσε μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και με τα δύο 

μηχανήματα. (πίνακας 11) 

Εξαίρεση αποτέλεσε η σύγκριση μεταξύ οφθαλμών με ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα και φυσιολογικών οφθαλμών με την υπερηχητική παχυμετρία που 

έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. (πίνακας 11). 

 
 
 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΩΜ ΜΕ ΠΓΑΓ ΚΑΙ PEX/PΕXG 
 
 
 

Στη σύγκριση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή μεταξύ των οφθαλμών με 

ΠΓΑΓ και των οφθαλμών με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα προκύψαν μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, τόσο με την  

υπερηχητική παχυμετρία όσο και με το ΠΗ-ΟΤΣ. (πίνακας 12) 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ CCT ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Η συσχέτιση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με την ηλικία στους 

φυσιολογικούς οφθαλμούς ήταν αρνητική -0.157 (p>0.05) για το Visante AS-

OCT και -0.151 (p>0.005) για το USP ενώ στους γλαυκωματικούς ήταν -0.083 

(p>0.05) για το Visante AS- OCT και -0.110 (p>0.05) για το USP. Στην ομάδα 

των οφθαλμών με ψευδοαποφολίδωση η συσχέτιση ήταν ισχυρά θετική 0.989 

(p<0.001) και με τα δυο μηχανήματα όπως και στους ασθενείς με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα με 0.965 (p<0.001).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 
 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, μέχρι τη στιγμή που έγινε η συγγραφή της 

παρούσας μελέτης, αναφέρεται πλήθος εργασιών στις οποίες γίνεται 

σύγκριση διαφόρων καινούργιων μηχανημάτων με την κλασσική υπερηχητική 

παχυμετρία για τη μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή. Στις 

έρευνες αυτές δηλαδή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο στις 

συστηματικές διαφορές των μετρήσεων του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 

με διαφορετικά μηχανήματα σε φυσιολογικούς οφθαλμούς. Παρόμοια, πλήθος 

εργασιών αναφέρεται στη σύγκριση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή  

στις συστηματικές διαφορές που υπάρχουν σε διάφορους τύπους 

γλαυκώματος με κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα.             

Κίνητρο για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε ο συνδυασμός των παραπάνω 

ερευνητικών προβληματισμών και η ταυτόχρονη απάντηση των παραπάνω 

ερωτημάτων. Υπάρχει δηλαδή κάποια συστηματική διαφορά στις μετρήσεις 

του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με την κλασσική υπερηχητική 

παχυμετρία και τον οπτικό τομογράφο συμφωνίας προσθίων ημιμορίων 

(OTΣ-ΠΗ) σε διαφορετικές ομάδες οφθαλμών; Υπάρχει συστηματική διαφορά 

μεταξύ φυσιολογικών και γλαυκωματικών οφθαλμών μετρούμενα με το ίδιο 

μηχάνημα; Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η απάντηση των παραπάνω 

ερωτημάτων.  

Αρχικά θα επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, όσον 

αφορά τον πρώτο προβληματισμό. Η παρούσα έρευνα λοιπόν, απόδειξε ότι ο 

οπτικός τομογράφος συμφωνίας προσθίων ημιμορίων (ΟΤΣ-ΠΗ) εμφάνισε 

πολύ καλή επαναληψιμότητα των μετρήσεων του κεντρικού πάχους του 
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κερατοειδή όπως και η υπερηχητική παχυμετρία, σε όλες τις ομάδες ασθενών 

που εξετάσθηκαν. Η επαναληψιμότητα των μηχανημάτων έχει επιβεβαιωθεί 

και από άλλες μελέτες.35,36,37,38  

Επιπλέον, οι μετρήσεις του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με τα δύο 

μηχανήματα εμφάνισαν καλή συμφωνία μεταξύ τους σε όλες τις ομάδες 

ασθενών.   

Το κεντρικό πάχος του κερατοειδή όπως προέκυψε από τη στατιστική 

ανάλυση, βρέθηκε να είναι στους φυσιολογικούς οφθαλμούς 532±36 μm με το 

ΟΤΣ-ΠΗ και 542±37.5 μm με την υπερηχητική παχυμετρία, στους οφθαλμούς 

με ΠΓΑΓ 524±38.1 μm και 533±42 μm, στους οφθαλμούς με 

ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα ήταν 510±31 μm και 515±31 μm και στους 

οφθαλμούς με ψευδοαποφολίδωση ήταν 530.5±26.2 μm και 541.5±25.6 μm 

αντίστοιχα.  

Ο μέσος όρος των μετρήσεων του ΚΠΚ με τον οπτικό τομογράφο συμφωνίας 

προσθίων ημιμορίων ήταν χαμηλότερες κατά 10.56 μm από τις μετρήσεις με 

την υπερηχητική παχυμετρία στους φυσιολογικούς οφθαλμούς (p<0.001), 

9.92 μm στους οφθαλμούς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας 

(p<0.001), 11 μm στους οφθαλμούς με ψευδοαποφολίδωση (p<0.001) και 5.2 

μm στους οφθαλμούς με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα (p<0.05).  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση, η μέση διαφορά μεταξύ των δύο 

μηχανημάτων  σε όλες τις ομάδες (εκτός από την ομάδα οφθαλμών με PEXG) 

ήταν σταθερή, περίπου 10 μm. Αυτό το αποτέλεσμα μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι διαφορές των μετρήσεων πιθανόν να οφείλονται στην 

κατασκευαστική διαφοροποίηση των δύο μηχανημάτων.      
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Η μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με την υπερηχητική 

παχυμετρία αποτελεί τη μέθοδο επιλογής, λόγω της εδραιωμένης αξιοπιστίας 

της, της ευκολίας της χρήσης της και του χαμηλού κόστους αγοράς του 

μηχανήματος. Η μέτρηση όμως με την υπερηχητική παχυμετρία προϋποθέτει 

μία εξέταση επαφής στο κερατοειδικό επιθήλιο κάτι ενοχλητικό για τους 

ασθενείς.  

Για τον σωστό υπολογισμό απαραίτητη είναι η τοποθέτηση του στυλεού όσο 

πιο κάθετα είναι εφικτό στην κορυφή του κερατοειδούς, έτσι ώστε η μέτρηση 

να αντιστοιχεί στα κεντρικά 2 mm. Εισάγεται δηλαδή κάποιο λάθος μέτρησης 

οφειλόμενο στη μη σωστή τοποθέτηση του στυλεού ή στη συμπίεση του 

κερατοειδούς από αυξημένη πίεση.39  

Επιπλέον, η υπερηχητική παχυμετρία απαιτεί τεχνική επαφής και η ακριβής 

οπίσθια κερατοειδική ανάκλαση των υπερηχητικών κυμάτων δεν είναι πλήρως 

γνωστή, αλλά θεωρείται ότι είναι μεταξύ της Δεσκεμετείου μεμβράνης και του 

προσθίου θαλάμου. Επίσης, η υπερηχητική παχυμετρία εξαρτάται από την 

ανάκλαση του ήχου από την πρόσθια και οπίσθια κερατοειδική επιφάνεια 

χωρίς να υπολογίζεται το πάχος της δακρυϊκής στιβάδας, που παρεκτοπίζεται 

από το στυλεό του μηχανήματος.40      

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μηχανήματα μη επαφής ήρθαν στο 

τεχνολογικό προσκήνιο για τη μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή. 

Το Visante ΟΤΣ-ΠΗ, τομογράφος οπτικής συμφωνίας προσθίων ημιμορίων, 

είναι μη επαφής μηχάνημα, που προσφέρει υψηλής ανάλυσης απεικόνιση των 

προσθίων ημιμορίων του οφθαλμού. Μία από τις δυνατότητες του είναι η 
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χαρτογράφηση του κερατοειδούς και ο υπολογισμός του κεντρικού του 

πάχους.  

Το ΠΗ-ΟΤΣ προσφέρει μετρήσεις των προσθίων μορίων με μη επαφής 

τεχνική και στηρίζεται στη συμβολή σημάτων από την ανάκλαση υπέρυθρων 

κυμάτων μήκους κύματος 1310-nm από την πρόσθια και την οπίσθια 

κερατοειδική επιφάνεια.41  

Ο λόγος για την υποεκτίμηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με το ΠΗ-

ΟΤΣ έναντι της κλασσικής υπερηχητικής παχυμετρίας δεν είναι πλήρως 

γνωστός, αλλά θα μπορούσε να εξηγηθεί από τη διαφορετική μεθοδολογία 

των δύο μηχανημάτων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Εξάλλου, η 

υπερηχητική παχυμετρία παρέχει σημειακή μέτρηση του κεντρικού πάχους 

του κερατοειδή 42, ενώ ο οπτικός τομογράφος συμφωνίας προσθίων 

ημιμορίων προσφέρει χαρτογράφηση του κερατοειδή και υπολογισμό του 

κεντρικού πάχους στα κεντρικά 2 mm.43   

Σε προηγούμενες μελέτες έχουν βρεθεί συστηματικές διαφορές στο κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή μετρούμενο με την υπερηχητική παχυμετρία και με τον 

οπτικό τομογράφο συμφωνίας προσθίων μορίων σε φυσιολογικούς 

οφθαλμούς. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών παρόλο που συμφωνούν 

με τα αποτελέσματα που προκύψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη, αναφέρουν 

μεγαλύτερη διαφορά στις μετρήσεις ανάμεσα στα δύο μηχανήματα ενώ σε μία 

μελέτη αναφέρεται μικρότερη διαφορά.  

Ένας πιθανός λόγος θα μπορούσε να είναι ο αριθμός και η επιλογή των 

συμμετεχόντων στις μελέτες αυτές. Ένας άλλος λόγος σχετίζεται με τις 

διαφορές στη μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή μεταξύ 
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διαφορετικών μηχανημάτων υπερηχητικής παχυμετρίας. Έχει αναφερθεί 

διαφορά μέχρι και 49 μm στις μετρήσεις του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 

με διαφορετικά υπερηχητικά παχύμετρα.44 Παρομοίως, θα μπορούσαν να 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών οπτικών τομογράφων 

συμφωνίας προσθίων ημιμορίων.45     

Πιο αναλυτικά, οι Li et al, ανέφεραν ότι οι μετρήσεις του κεντρικού πάχους του 

κερατοειδή με τον ΟΤΣ-ΠΗ ήταν μικρότερες από τις μετρήσεις της 

υπερηχητικής παχυμετρίας κατά 6.4 μm σε 21 φυσιολογικά άτομα. Η 

μικρότερη διαφορά της μελέτης αυτής, αποδόθηκε στο ότι οι μετρήσεις του 

ΚΠΚ με την υπερηχητική παχυμετρία υπολογίστηκαν στα κεντρικά 2 mm του 

κερατοειδή και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο κεντρικά.43   

Απεναντίας, οι P.Zhao et al (P.Zhao, 2007) σε μία έρευνα σύγκρισης του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε 285 φυσιολογικά άτομα με τα δύο 

μηχανήματα βρήκαν ότι το μέσο ΚΠΚ με το ΠΗ-ΟΤΣ ήταν 527±34.1 μm ενώ 

με την υπερηχητική παχυμετρία ήταν 542±36.7 μm. Η μελέτη αυτή απέδειξε 

ότι παρόλο που οι μετρήσεις με τα δύο μηχανήματα παρουσίασαν ισχυρή 

συσχέτιση, το ΚΠΚ μετρούμενο με το ΟΤΣ-ΠΗ ήταν σημαντικά μικρότερο από 

αυτό με την υπερηχητική παχυμετρία, με μέση διαφορά στα 16.5 μm.  

Επίσης, οι H. Mphi et al σε αντίστοιχη μελέτη σύγκρισης σε 50 φυσιολογικούς 

οφθαλμούς, κατέληξαν ότι το μέσο ΚΠΚ ήταν 550.3±31.1 μm για την 

υπερηχητική παχυμετρία ενώ για το ΟΤΣ-ΠΗ ήταν 535.7±30.2μm. Υπήρχε 

δηλαδή μία διαφορά κατά 14.6 μm στη μέση τιμή του κεντρικού πάχους του 

κερατοειδή, με μικρότερη τιμή να αντιστοιχεί στο ΟΤΣ-ΠΗ.39   
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Θα περίμενε κανείς ότι οι μετρήσεις με το ΟΤΣ-ΠΗ θα έδιναν υψηλότερες τιμές 

από τις μετρήσεις με την υπερηχητική παχυμετρία, μια και είναι μη επαφής 

τεχνική και ο στυλεός του υπερήχου προκαλεί μετατόπιση της δακρυϊκής 

στιβάδας. Στην ίδια μελέτη οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι μετρήσεις που 

λήφθησαν χειροκίνητα με το ΠΗ-ΟΤΣ έδωσαν υψηλότερες τιμές από τις 

μετρήσεις του υπερήχου κατά 1.9 μm, παρόλο που δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. Η διαφορά αυτή μεταξύ της αυτόματης και της χειροκίνητης λήψης 

αποδόθηκε στην παρατήρησή τους ότι τα πρόσθια κερατοειδικά όρια 

σκιαγράφηκαν ελαφρά πιο χαμηλά από την πρόσθια κερατοειδική επιφάνεια, 

οδηγώντας σε υποεκτίμηση του πάχους σε κάποιες περιπτώσεις.39   

Οι Emmy Li και Mohamed et al πραγματοποίησαν μία συγκριτική μελέτη του 

πάχους του κερατοειδή με τρία διαφορετικά μηχανήματα, την κλασσική 

υπερηχητική παχυμετρία, το Visante AS-OCT και το Orbscan II. Οι τιμές του 

μέσου κεντρικού πάχους για τα τρία μηχανήματα ήταν αντίστοιχα 

553.5±30.26μm , 538.79±26.22 μm και 553.22±25.47μm . Το Visante AS-OCT 

υποεκτιμούσε το πάχος του κερατοειδή σε σχέση με τον υπέρηχο, όπως 

επίσης υποεκτιμούσε τις μετρήσεις τόσο κεντρικά όσο και παράκεντρα σε 

σχέση με το Orbscan.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι γραφικές παραστάσεις Bland-Altman για τη 

σύγκριση μεταξύ USP-Orbscan και USP-Visante AS OCT αποκάλυψαν ότι το 

μέγεθος διαφωνίας των μετρήσεων του κεντρικού πάχους του κερατοειδή 

ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικό πάχος. Φάνηκε λοιπόν από τις γραφικές 

παραστάσεις ότι για τους λεπτότερους κερατοειδείς (<500 μm) το Orbscan 

είχε την τάση να υπερεκτιμά περισσότερο το κεντρικό πάχος του κερατοειδή 

από το USP και παρατηρήθηκε μεγαλύτερη διασπορά δεδομένων κάτι που 
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υποδηλώνει μικρότερη συμφωνία μεταξύ USP και Orbscan σε λεπτούς 

κερατοειδείς.  

Από την άλλη πλευρά, το μηχάνημα ΟΤΣ-ΠΗ που έχει την τάση  να υποεκτιμά 

το κεντρικό πάχος του κερατοειδή σε σχέση με την υπερηχητική παχυμετρία,  

βρέθηκε να υποεκτιμά λιγότερο σε λεπτούς κερατοειδείς. Παράλληλα, η 

μικρότερη διασπορά των μετρήσεων που παρατηρήθηκε υποδήλωνε 

καλύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο μηχανημάτων σε λεπτούς κερατοειδείς.  

Το μηχάνημα ΠΗ-ΟΤΣ φαίνεται να είναι καταλληλότερο για τις μετρήσεις του 

κερατοειδικού πάχους, ιδιαίτερα σε λεπτούς κερατοειδείς μια και παρουσιάζει 

καλύτερη συμφωνία με τον υπέρηχο, που αποτελεί το χρυσό κανόνα.40   

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στον καθορισμό της 

καταλληλότητας ασθενών με λεπτούς κερατοειδείς για διαθλαστικές 

επεμβάσεις. Μία πιθανή δικαιολογία θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι η 

τεχνική επαφής του υπερήχου μπορεί να προκαλεί φαινόμενο επιπεδώσεως 

περισσότερο στους λεπτούς κερατοειδείς έναντι των παχύτερων και έτσι να 

οδηγείται σε μεγαλύτερη απόκλιση στις μετρήσεις μεταξύ των δύο 

μηχανημάτων.  

Ένας ακόμη αιτιολογικός παράγοντας για τη διαφορά του κεντρικού πάχους 

του κερατοειδή ανάμεσα στα δύο μηχανήματα, θα μπορούσε να είναι η χρήση 

τοπικού αναισθητικού που απαιτείται για τη λήψη μετρήσεων με την 

υπερηχητική παχυμετρία. Έχει αναφερθεί ότι οι τοπικές αναισθητικές 

σταγόνες, ιδιαίτερα του φαρμάκου proparacaine, προκαλούν τοπικό οίδημα 

του κερατοειδή.41   
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Από τη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρεται ότι η χρήση του φαρμάκου στον 

κερατοειδή προκαλεί αύξηση του πάχους του έως και 8.9 μm.46 Από την άλλη 

πλευρά, οι Herse et al και οι Lam et al προτείνουν τη χρήση μίας μόνο 

σταγόνας του αναισθητικού φαρμάκου μια και δε προκαλεί σημαντική αλλαγή 

στο κεντρικό πάχος του κερατοειδή.47,48   

Δεν είναι πλήρως ξεκάθαρο εάν οι μετρήσεις με την υπερηχητική παχυμετρία 

ή με το ΠΗ-ΟΤΣ αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το πραγματικό 

πάχος του κερατοειδή. Παρόλο που είναι πιθανό οι διαφορές στην ανάλυση 

του λογισμικού του κάθε μηχανήματος να συμβάλλουν στην ασυμφωνία των 

μετρήσεων, η βαρύτητα των δεδομένων έως τώρα εμφανίζουν ότι υπάρχει 

συστηματική διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις του ΠΗ-ΟΤΣ και στην 

υπερηχητική παχυμετρία.41   

Κλινικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συστηματικά σφάλματα των 

μηχανημάτων όταν μετράται το κεντρικό πάχος του κερατοειδή. Παρόλο που 

οι διαφορές στις μετρήσεις του ΚΠΚ μεταξύ των δύο μηχανημάτων ήταν 

λιγότερο από 40 μm στη συγκεκριμένη μελέτη, δεν πρέπει να αγνοείται κλινικά 

η σημασία που έχει η διαφορά του ΚΠΚ στην τονομέτρηση επιπέδωσης.  

Μία μετα-ανάλυση των Doughty και Zaman έδειξε ότι 10% διαφορά στο 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορά στην 

ενδοφθάλμια πίεση έως και 3.4 mmHg. Υπολογίσανε ότι για κάθε 10 μm 

διαφορά στο κεντρικό πάχος του κερατοειδή εισάγεται αλλαγή κατά 0.2 mmHg 

στις μετρήσεις της ΕΟΠ.2   

Πιο πρόσφατα, οι Kniestedt et al παρατήρησαν με βάση τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, ότι η επίδραση του ΚΠΚ στην τονομέτρηση επιπέδωσης καλύπτει 
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ένα μεγάλο εύρος, με αλλαγές στις μετρήσεις της ΕΟΠ να ποικίλλουν από 

0.11 έως 0.71 mmHg για κάθε 10 μm διαφορά στο ΚΠΚ. Από τα δικά τους 

αποτελέσματα, σε μία εξειδικευμένη κλινική γλαυκώματος, εκτιμήθηκε να 

υπάρχει  αλλαγή κατά 0.25 mmHg για κάθε 10 μm διαφορά στη μέτρηση του 

ΚΠΚ.49        

Μία εναλλακτική προσέγγιση στη διερεύνηση της σχέσης του ΚΠΚ με τις 

μετρήσεις του τονομέτρου επιπέδωσης, μπορεί να γίνει μέσω της χρήσης  

μανομέτρου στον πρόσθιο θάλαμο.50 Με τη σύνδεση ενός μανομέτρου στον 

πρόσθιο θάλαμο, η πραγματική ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να μετρηθεί και να 

συγκριθεί ταυτόχρονα με μετρήσεις με το τονόμετρο επιπέδωσης. Με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να βρεθεί η σχέση του ΚΠΚ μεταξύ  της πραγματικής και 

της μετρούμενης ΕΟΠ και να καθοριστεί η επίδραση του ΚΠΚ στις μετρήσεις 

της ΕΟΠ. Τα αποτελέσματα από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

ποικίλλουν. Σε κάποιες αναφέρεται ισχυρή επίδραση 23,26 ,ενώ σε άλλες δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια ορατή επίδραση. 51,52   

Σε μία από τις μεγαλύτερες πρόσφατες έρευνες, οι Kohlhaas et al που 

χρησιμοποίησαν μανόμετρο για τη μέτρηση της ΕΟΠ βρήκαν ότι οι μετρήσεις 

με το τονόμετρο επιπέδωσης αυξάνονται ή μειώνονται κατά 0.4 mmHg για 

κάθε 10 μm αλλαγή πάνω ή κάτω από το σημείο αναφοράς, το οποίο είναι το 

ΚΠΚ στο οποίο οι μετρήσεις με το τονόμετρο επιπέδωσης ταυτίζονται με την 

πραγματική ενδοφθάλμια πίεση.53   

Εκτός από την επίδραση που έχει το ΚΠΚ στο τονομέτρο επιπέδωσης 

Goldman, έχει αναφερθεί ότι το ΚΠΚ επηρεάζει και άλλες μεθόδους 

τονομέτρησης, όπως το Tonopen και το τονόμετρο αέρος.54 Από τις μεθόδους 
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αυτές βρέθηκε ότι το τονόμετρο επιπέδωσης ήταν το λιγότερο επηρεασμένο 

από το ΚΠΚ ενώ το τονόμετρο αέρος ήταν το πιο επηρεασμένο.    

Η σημασία του ΚΠΚ όμως δεν έχει μόνο κλινική σημασία για τον υπολογισμό 

της πραγματικής ενδοφθάλμιας πίεσης. Σημαντικός είναι και ο ρόλος του ΚΠΚ 

στην επιλογή των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε διαθλαστική 

επέμβαση. Παρόλο που η υποεκτίμηση του κεντρικού πάχους μπορεί να 

οδηγήσει στον αποκλεισμό δυνητικά κατάλληλων ασθενών για διαθλαστικές 

επεμβάσεις, η υπερεκτίμηση σε ασθενείς που φαίνονται κατάλληλοι για 

διαθλαστική επέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικές 

επιπλοκές δευτεροπαθούς κερατεκτασίας.   

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το ΚΠΚ θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας 

για την εξέλιξη του γλαυκώματος. Στην OHTS για κάθε 40 μm μείωση του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδή υπήρχε κίνδυνος ανάπτυξης πρωτοπαθούς 

γλαυκώματος ανοικτής γωνίας κατά 1.71 σε οφθαλμούς με οφθαλμική 

υπερτονία (95% ΔΕ, 1.40-2.09).55  
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Συσχέτιση κεντρικού πάχους κερατοειδούς με την ηλικία  

 

Από την ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων προέκυψε ότι υπάρχει μία 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του κεντρικού κερατοειδικού 

πάχους τόσο στους φυσιολογικούς όσο και στους γλαυκωματικούς 

οφθαλμούς, μετρούμενο και με τις δύο μεθόδους, χωρίς όμως να υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, για τους φυσιολογικούς 

οφθαλμούς προέκυψε r = -0.157 για το ΠΗ-ΟΤΣ και r = -0.151 για την 

υπερηχητική παχυμετρία, με p > 0.005 και στις δύο περιπτώσεις, ενώ για τους 

οφθαλμούς με ΠΓΑΓ ήταν r = -0.083 και r = -0.110, με p > 0.005.  Απεναντίας, 

θετική συσχέτιση προέκυψε για τους οφθαλμούς με PEX με τιμές  r =  0.495 

και r =  0.434 με p > 0.005.  

Από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι απόψεις συμφωνούν όσον αφορά τη 

συσχέτιση της ηλικίας με το κεντρικό πάχος του κερατοειδή, καθώς 

μεγαλύτερες ηλικίες σχετίζονται με λεπτότερους κερατοειδείς. Η μελέτη Ocular 

Hypertension Treatment Study απέδειξε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες σχετίζονται 

με μικρότερο κεντρικό πάχος κερατοειδή ανεξαρτήτου φυλής, όπου βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση που ανταποκρίνεται σε μείωση του 

πάχους κατά 6.3 μm ανά δεκαετία.31 Αυτό είναι παρόμοιο με τη μείωση κατά 

10 μm ανά δεκαετία που ανέφεραν οι Foster et al 31. Στο ίδιο συμπέρασμα 

κατέληξε και η European Glaucoma Prevention Study, όπου το κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή σχετιζόταν με νεότερες ηλικίες.56,57   
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ 

 

Στη σύγκριση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή ανάμεσα στους 

φυσιολογικούς οφθαλμούς και τους οφθαλμούς με πρωτοπαθές γλαύκωμα 

ανοικτής γωνίας μετρούμενο με το ΠΗ-ΟΤΣ, προέκυψε ότι στην ομάδα των 

γλαυκωματικών οφθαλμών ο μέσος όρος του κεντρικού πάχους ήταν 

μικρότερος κατά 8.15 μm, αλλά χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους φυσιολογικούς και τους οφθαλμούς με ΠΓΑΓ. 

Αντίστοιχα, η διαφορά στις δύο ομάδες οφθαλμών με την υπερηχητική 

παχυμετρία ήταν 9 μm και εδώ χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Η μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή και η σύγκρισή του σε 

διάφορες μορφές γλαυκώματος αποτέλεσε ενδιαφέρον ερευνητικό θέμα κατά  

το παρελθόν. Τα αποτελέσματα όμως της OHTS – Ocular Hypertension 

Treatment Study που δημοσιεύθηκαν το 2002, έφεραν στο επιστημονικό 

προσκήνιο τη σημαντικότητα του κεντρικού πάχους του κερατοειδή στη 

διαχείρηση ασθενών με γλαύκωμα ή/και με οφθαλμική υπερτονία..  

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πορίσματα της μελέτης OHTS ήταν ότι το 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποδείχθηκε  να είναι ο πιο ισχυρός 

προδιαθεσικός παράγοντας στην ανάπτυξη γλαυκώματος ανεξάρτητα από την 

ενδοφθάλμια πίεση σε οφθαλμούς με οφθαλμική υπερτονία.55 Πιο 

συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στη μελέτη με λεπτότερους κερατοειδείς 

βρέθηκε να είναι σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος συγκριτικά με 

τους συμμετέχοντες με πιο παχύς κερατοειδείς και αυτό βρέθηκε να είναι 

ανεξάρτητο από την ενδοφθάλμια πίεση. 
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Στην Ocular Hypertension Treatment Study, οι συμμετέχοντες στη μελέτη 

είχαν παχύτερους κερατοειδείς από το μέσο πληθυσμό με μέσο όρο κεντρικού 

πάχους κερατοειδούς (ΚΠΚ) γύρω στα 573.0±39.0 μm και 24 % των ασθενών 

είχαν κεντρικό πάχος περισσότερο από 600 μm. Οφθαλμοί με λεπτότερους 

κερατοειδείς είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος συγκριτικά με 

οφθαλμούς με παχύτερους κερατοειδείς. Δηλαδή, σε οφθαλμούς με ΕΟΠ > 

25.75 mmHg ο κίνδυνος εμφάνισης γλαυκώματος ήταν 6% για άτομα με ΚΠΚ 

> 588 μm αλλά 36% για αυτούς με ΚΠΚ < 555 μm, δηλαδή τριπλάσιο ρίσκο 

εμφάνισης πρωτοπαθούς γλαυκώματος ανοικτής γωνίας.  

Πολλοί ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία έχουν λίγο περισσότερο 

πεπαχυσμένους κερατοειδείς, με αποτέλεσμα εσφαλμένα υψηλές 

τονομετρικές μετρήσεις.56 Εάν ο αυξημένος κίνδυνος οφείλεται στην 

υποεκτίμηση της πραγματικής πίεσης στους ασθενείς με λεπτούς κερατοειδείς 

ή ότι οι λεπτοί κερατοειδείς αποτελούν παράγοντα κινδύνου ανεξάρτητα από 

τις μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης, δεν έχει πλήρως ξεκαθαριστεί.58 Η 

μελέτη πάντως έδειξε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποτελεί 

παράγοντα προόδου ανεξάρτητα από τα επίπεδα της ΕΟΠ. Γενικά, η μέτρηση 

του κεντρικού πάχους κερατοειδούς είναι μία πολύτιμη εξέταση στην εκτίμηση 

ασθενών με αυξημένη ενδοφθάλμια  πίεση.   

Το αποτέλεσμα αυτό μεταγενέστερα επιβεβαιώθηκε από την EGPS – 

European Glaucoma Prevention Study.59 Στη μελέτη αυτή βρέθηκε ότι το 

μικρότερο πάχος του κερατοειδή καθώς και το σύνδρομο 

ψευδοαποφολίδωσης αποτελούν δύο από τους σημαντικούς προδιαθεσικούς 

παράγοντες στην εξέλιξη του γλαυκώματος σε ασθενείς με οφθαλμική 

υπερτονία.  
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Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει ο προβληματισμός ότι εάν 

οι ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία που έχουν λεπτότερους κερατοειδείς 

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν γλαύκωμα, θα περίμενε κανείς ότι ο 

συνολικός γλαυκωματικός πληθυσμός θα είχε λεπτότερους κερατοειδείς σε 

σύγκριση με τον φυσιολογικό πληθυσμό. Αυτή η θεωρία όμως δεν 

επιβεβαιώνεται από επιδημιολογικές μελέτες που βρίσκουν το κεντρικό πάχος 

του κερατοειδή να είναι ίδιο στους γλαυκωματικούς και στους φυσιολογικούς 

οφθαλμούς.29   

Τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσιολογικούς και τους γλαυκωματικούς 

οφθαλμούς είτε μετρήθηκαν με τον οπτικό τομογράφο συνοχής προσθίων 

ημιμορίων είτε με την υπερηχητική παχυμετρία. Στη διεθνή βιβλιογραφία, από 

όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που να συγκρίνουν το 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή με τον οπτικό τομογράφο συνοχής προσθίων 

ημιμορίων σε διάφορους τύπους γλαυκώματος, υπάρχουν όμως εργασίες που 

πραγματεύονται τη σύγκριση με την κλασσική υπερηχητική παχυμετρία. 

Έτσι, όσον αφορά την υπερηχητική παχυμετρία, στα ίδια αποτελέσματα 

κατέληξαν και άλλοι ερευνητές, όπως οι P.Copt et al που απέδειξαν ότι το 

κεντρικό πάχος του κερατοειδή σε ασθενείς με ΠΓΑΓ και σε φυσιολογικούς 

οφθαλμούς, είχε περίπου τις ίδιες τιμές μετρoύμενο με την υπερηχητική 

παχυμετρία.60 Επίσης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή ανάμεσα στους γλαυκωματικούς και φυσιολογικούς 

οφθαλμούς με την υπερηχητική παχυμετρία από τους R.Thomas et al.13  
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 Όσον αφορά τις ομάδες με ψευδοαποφολίδωση, βρήκαμε ότι το κεντρικό 

πάχος του κερατοειδή στους ασθενείς με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 

ήταν 509.7±31.1 μm με τον ΟΤΣ-ΠΗ και 514.9±30.7 μm με την υπερηχητική 

παχυμετρία, ενώ στους ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση ήταν 530.5±26.2 μm 

και 541.5±25.6 μm αντίστοιχα. 

Στην ομάδα οφθαλμών με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τους 

φυσιολογικούς οφθαλμούς όταν οι μετρήσεις γίνανε με το ΠΗ-ΟΤΣ και την 

υπερηχητική παχυμετρία. Επίσης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

και με τους οφθαλμούς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Στη 

σύγκριση των οφθαλμών με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή μόνο με την υπερηχητική παχυμετρία. Θα μπορούσαμε να 

σκεφτούμε στη μελέτη μας ότι από όλους τους ασθενείς που έχουν 

αποφολίδωση αυτοί που αναπτύσσουν γλαυκωματική βλάβη είναι οι 

αποφολιδωτικοί με λεπτότερο κερατοειδή. Ενδεχομένως όμως, στα 

συμπεράσματα αυτά να οδηγηθήκαμε και εξ αιτίας του μικρού δείγματος των 

ασθενών με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα και 

συνεπώς θα συνεχίσουμε την μελέτη μας με μεγαλύτερο δείγμα ασθενών 

ώστε να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. 

Σε έρευνες που συγκρίνεται το κεντρικό πάχος του κερατοειδή σε διάφορους 

τύπους γλαυκώματος βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων. Οι Bechmann 

et al  σε μία τέτοια μελέτη διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση 

εμφάνισαν μικρότερες τιμές κεντρικού πάχους κερατοειδή σε σχέση με τους 

φυσιολογικούς ή τους ασθενείς που είχαν γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Έτσι, 
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στην ομάδα με ψευδοαποφολίδωση το ΚΠΚ ήταν 493±33 μm και ήταν 

στατιστικά σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τους ασθενείς με ΠΓΑΓ με ΚΠΚ 

512±30 μm ή την ομάδα ελέγχου με τιμές 530±32 μm. Επίσης, υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών με ΠΓΑΓ και της ομάδας 

ελέγχου (p<0.005), με μέση τιμή του ΚΠΚ να είναι στην πρώτη ομάδα 

μικρότερη κατά 18 μm σε σχέση με τη δεύτερη ομάδα.61 Οι παραπάνω 

μετρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί με οπτικό τομογράφο συνοχής.   

Σε μία άλλη μελέτη σύγκρισης του κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε 

διάφορους τύπους γλαυκώματος, από τους A.C.Sobotta et al βρέθηκε ότι 

ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είχαν μέση τιμή 515±35 

μm έναντι των φυσιολογικών που βρέθηκε ότι είχαν 524±25 μm ή των 

ασθενών με ψευδοαποφολίδωση με μέση τιμή 507±25 μm, χωρίς βέβαια να 

υπάρχει στατιστικά σημαντικά διαφορά μεταξύ των ομάδων. 62  

Οι Inoue et al  σε μία μικρή μελέτη που πραγματοποίησαν σε 26 οφθαλμούς 

με ψευδοαποφολίδωση κατέληξαν ότι οι οφθαλμοί αυτοί είχαν λεπτότερους 

κερατοειδείς σε σχέση με φυσιολογικούς οφθαλμούς της ίδιας ηλικίας χωρίς 

ψευδοαποφολίδωση, ανεξάρτητα από την παρουσία γλαυκώματος.63     

Αντίθετα, οι Retch et al βρήκαν ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή ήταν 

μεγαλύτερο σε ασθενείς με ψευδοαποφολίδωση,64 πιθανώς λόγω  

κερατοειδικής δυσλειτουργίας.65  

Η σημασία του συνδρόμου ψευδοαποφολίδωσης στην πρόγνωση ή την 

εξέλιξη του γλαυκώματος έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες δημοσιεύσεις.66   

Αναφέρεται ότι ο ρυθμός επίπτωσης του γλαυκώματος σε ασθενείς με 

οφθαλμική υπερτονία και σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης ήταν διπλάσιος σε 
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σχέση με φυσιολογικά άτομα ταιριασμένα για ΕΟΠ, ηλικία και φύλο χωρίς 

ψευδοαποφολίδωση. Επιπλέον, τονίζεται ότι το ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα τείνει να εξελίσσεται πιο γρήγορα από το πρωτοπαθές γλαύκωμα 

χωρίς ψευδοαποφολίδωση.67   

Γενικά, βρέθηκε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη γλαυκώματος. Υπάρχουν βέβαια και 

κάποιες πρόσφατες μελέτες που προτείνουν ότι το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή μπορεί να μη σχετίζεται με την εξέλιξη του γλαυκώματος. Η 

απουσία συσχέτισης του ΚΠΚ με την εξέλιξη του γλαυκώματος στην Early 

Μanifest Glaucoma Trial είναι αξιοσημείωτη, επειδή ο σχεδιασμός της μελέτης 

ήταν κατάλληλος για να αποκαλύψει έναν τέτοιο κίνδυνο. Θεωρείται από 

άλλους συγγραφείς, ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή έχει μεγαλύτερη 

σημασία στη διάγνωση παρά στην εξέλιξη του γλαυκώματος.68,69   

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρατήρηση των Herndon και συνεργατών, στα 

πλαίσια της OHTS, ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή αποτελεί ισχυρό 

παράγοντα στον καθορισμό της σοβαρότητας του γλαυκώματος κατά την 

αρχική εξέταση του ασθενούς. Η μέτρηση του κεντρικού πάχους του 

κερατοειδή θα μπορούσε να βοηθήσει τους οφθαλμιάτρους στην αναγνώριση 

γλαυκωματικών ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της γλαυκωματικής 

βλάβης.70  

Εξετάσθηκε η επίδραση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή σε σχέση με το 

βαθμό των  γλαυκωματικών βλαβών που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με 

γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, κατά την πρώτη επίσκεψή τους στον 

οφθαλμίατρο. Ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας που είχαν 
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λεπτότερους κερατοειδείς είχαν την τάση να εμφανίζουν πιο σοβαρές βλάβες 

λόγω γλαυκώματος. Οι λεπτότεροι κερατοειδείς ήταν σημαντικά 

συσχετιζόμενοι με χειρότερες αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία, αυξημένη 

κοίλανση του οπτικού νεύρου κάθετα και οριζόντια, και με περισσότερο 

αριθμό φαρμάκων.70   

Μετά τα αποτελέσματα της OHTS, έχει προταθεί και μελετηθεί κάποιος 

βιολογικός παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με λεπτότερους κερατοειδείς  

και είναι ανεξάρτητος από τις τονομετρικές μετρήσεις. Υπάρχει δηλαδή η 

υπόθεση μιας πιθανής συσχέτισης στο πάχος και τις βιομηχανικές ιδιότητες 

του κεντρικού κερατοειδή με παρόμοιες ιδιότητες άλλων οφθαλμικών ιστών, 

ιδιαίτερα του ηθμοειδούς πετάλου, ικανές να επηρεάσουν τον κίνδυνο 

ανάπτυξης γλαυκώματος ή της εξέλιξης της νόσου.29   

Οι Leske et al ερευνήσανε τη συσχέτιση μεταξύ του ΚΠΚ και των αλλαγών 

στην τοπογραφία της κεφαλής του οπτικού νεύρου σε ασθενείς με 

πρωτοπαθές γλάυκωμα ανοικτής γωνίας υπό αγωγή για τη μείωση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης. Υποθέσανε ότι οι λεπτότεροι κερατοειδείς θα 

μπορούσαν να σχετίζονται με μεγαλύτερες αλλαγές στην τοπογραφία της 

κεφαλής του οπτικού νεύρου, επειδή το ηθμοειδές πέταλο θα ήταν 

περισσότερο ευένδοτο.67    

Αναφέρανε ότι οι ασθενείς με λεπτότερους κερατοειδείς εμφανίσαν σημαντικά 

μεγαλύτερη κοίλανση του οπτικού νεύρου κάτι που θα μπορούσε να 

αποτελέσει δείκτη της μετατόπισης του ηθμοειδούς πετάλου.   

Προέκταση της παραπάνω μελέτης αποτέλεσε η μελέτη των J. B. Jonas και 

συνεργατών, που συσχετίσανε το κεντρικό πάχος του κερατοειδή με τις 
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γλαυκωματικές αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου. Εκτιμήθηκε δηλαδή σε 

ασθενείς με χρόνιο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας εάν το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδή συσχετίζεται με το μέγεθος της βλάβης του οπτικού νεύρου και εάν 

επηρεάζει τον κίνδυνο περαιτέρω εξέλιξης της γλαυκωματικής βλάβης. 

Βρέθηκε λοιπόν, ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή παρουσίαζε ισχυρή 

θετική συσχέτιση με την περιοχή του νευροαμφιβληστροειδικού ιστού του 

οπτικού νεύρου και αρνητική συσχέτιση με την απώλεια του οπτικού πεδίου. 

Η ανάπτυξη ή η πρόοδος των ελλειμμάτων των οπτικών πεδίων βρέθηκε να 

είναι στατιστικά ανεξάρτητη από το κεντρικό πάχος του κερατοειδή.71  

Έχουνε πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες τελευταία με σκοπό τη συσχέτιση 

του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με το μέγεθος της γλαυκωματικής 

βλάβης. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση, στατιστικά 

σημαντική, μεταξύ του κεντρικού πάχους του κερατοειδή και της σοβαρότητας 

του γλαυκώματος.72  

Σε μία άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή 

σχετιζόταν θετικά με την κεφαλή του οπτικού νεύρου.71 Τα ευρήματα αυτά 

συμφωνούν με αυτά από μία προηγούμενη μελέτη, στην οποία βρέθηκε ότι 

οφθαλμοί με μεγάλη κεφαλή του οπτικού νεύρου έχουν μεγαλύτερους και πιο 

παχύς κερατοειδείς.73 Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξε μία έρευνα, στην 

οποία βρέθηκε ότι το κεντρικό πάχος του κερατοειδή σχετιζόταν αντιστρόφως 

ανάλογα με την κεφαλή του οπτικού νεύρου.74 Βρέθηκε δηλαδή, ότι οφθαλμοί 

με λεπτούς κερατοειδείς μπορεί να έχουν μεγάλη κεφαλή του οπτικού νεύρου 

και αντίστροφα.  
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Επίσης, υπάρχει η θεωρία ότι οι ασθενείς με ΠΓΑΓ με λεπτούς κερατοειδείς 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη λέπτυνση του ηθμοειδούς πετάλου. Αυτό 

οδηγεί στην παρατήρηση ότι οι λεπτοί κερατοειδείς μπορεί να 

αντικατοπτρίζουν τις βιομηχανικές ιδιότητες του ηθμοειδούς πετάλου. Ένας 

λεπτός κερατοειδής δηλαδή μπορεί να συνδέεται με λεπτό σκληρό και αυτός 

με τη σειρά του σε λεπτό ηθμοειδές πέταλο. Το λεπτό ηθμοειδές πέταλο 

πιθανώς παρουσιάζει λιγότερη αντίσταση στις ημερήσιες διακυμάνσεις της 

ενδοφθάλμιας πίεσης και συνεπώς είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

βλάβη των νευρικών αξόνων.75   

  

 

  

Αναλυτής οφθαλμικής ανταπόκρισης Ocular Response Analyzer 

 

Μόνο πρόσφατα, έγινε εφικτό να μετρηθούν οι βιομηχανικές ιδιότητες του 

κερατοειδή in vivo δεδομένου της σημαντικότητάς τους στην επίδραση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης και στο γλαύκωμα. Το Ocular Response Analyzer 

(ORA; Reichert Corporation, USA) είναι ένα μηχάνημα που έχει 

κατασκευαστεί πρόσφατα. Το μηχάνημα αυτό είναι ικανό να μετρά την 

αντίδραση του κερατοειδούς μετά από ένα ερέθισμα από ρεύμα αέρος. Η 

εκροή αέρα από το μηχάνημα παράγει ένα εντύπωμα στον κερατοειδή, 

προκαλούμενο από μία αρχική επιπέδωση προς τα έσω και από μία δεύτερη 

προς τα έξω όταν ο κερατοειδής επανέρχεται στο σταθερό του σχήμα. 
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Το μηχάνημα με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπολογίσει τη δύναμη που 

απαιτείται για να επιπεδωθεί ο κερατοειδής ξεχωριστά στην πρώτη και τη 

δεύτερη επιπέδωση. Έχει βρεθεί ότι η δεύτερη επιπέδωση συμβαίνει σε 

χαμηλότερη ΕΟΠ από ότι η πρώτη και η διαφορά μεταξύ των δύο πιέσεων 

ονομάζεται κερατοειδική υστέρηση (CH- corneal hysteresis). Η CH πιστεύεται 

ότι είναι ένας τρόπος μέτρησης των βιομηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς 

και μπορεί να συμβάλλει μαζί με το κεντρικό πάχος του κερατοειδή στην 

εξήγηση της κερατοειδικής συμπεριφοράς κατά την τονομέτρηση.76 Έχει 

παρατηρηθεί ότι η CH είναι ελαττωμένη σε οφθαλμούς με κερατόκωνο, 

ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuch’s και στο συγγενές γλαύκωμα, όπως επίσης 

έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση μετά από διαθλαστική επέμβαση.69   

Έχει επίσης προταθεί ότι οι διαφορές στη βιομηχανική του κερατοειδούς 

μπορεί να είναι η έκφραση των δομικών διαφορών των οφθαλμικών ιστών, 

συμπεριλαμβανομένου και του ηθμοειδούς πετάλου, μεταξύ των ατόμων. 

Έτσι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η ευαισθησία κάποιων ατόμων στη 

γλαυκωματική βλάβη με ίδια επίπεδα ενδοφθάλμιας πίεσης.77 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο μικρός 

αριθμός των ασθενών που έλαβαν μέρος. Ο αριθμός των  φυσιολογικών 

ατόμων και των ασθενών με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας που 

συμμετείχαν στη μελέτη, με βάση το στατιστικό πρόγραμμα power analysis,  

έχει 80% δύναμη όσον αφορά σε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα 

στην ομάδα ασθενών με ψευδοαποφολίδωση και ψευδοαποφολιδωτικό 

γλαύκωμα, λόγω της ιδιαιτερότητας της νόσου, δεν καταφέραμε να 

συλλέξουμε περισσότερα άτομα στη χρονική περίοδο που είχαμε στη διάθεσή 

μας. Όμως λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος θα συνεχίσουμε τη συλλογή 

περιστατικών και μετά το πέρας της παρούσας πτυχιακής και θα συγκρίνουμε 

αυτά τα αποτελέσματα με αυτά που θα προκύψουν από το μεγαλύτερο 

δείγμα. Είναι σημαντικό αυτό να συνδυασθεί και με μελέτη του επιπολασμού 

της ψευδοαποφολίδωσης στη συγκεκριμένη περιοχή με τις διάφορες 

πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες που έχει. 

Με αφορμή την παρούσα μελέτη, θα συνεχίσουμε επίσης εξετάζοντας την 

επίδραση στο ΚΠΚ των ασθενών με ΠΓΑΓ που βρίσκονται υπό 

αντιγλαυκωματική αγωγή. 

Στην παρούσα μελέτη, η συσχέτιση του κεντρικού πάχους του κερατοειδή με 

την ενδοφθάλμια πίεση στην ομάδα των ασθενών με πρωτοπαθές γλαύκωμα 

ανοικτής γωνίας και με ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα δεν 

πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι όλοι οι γλαυκωματικοί ασθενείς ήταν υπό 

αντιγλαυκωματική αγωγή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΗΛΙΚΙΑ N ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑ ΕΥΡΟΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 26 58 13 31-74 

ΠΓΑΓ 26 65 8 50-80 

PEXG 13 71 5 58-81 

PEX 13 73 5 65-82 

 

Πίνακας 1: Ηλικία στις ομάδες ελέγχου 

 ΠΓΑΓ : Πρωτοπαθές Γλάυκωμα Ανοικτής Γωνίας 
  PEX   : Ψευδοαποφολίδωση 
 PEXG: Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 
  
 

              ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 12 14 26 

ΠΓΑΓ 10 16 26 

PXG 8 5 13 

PEX 8 5 13 

  

Πίνακας 2 :  Το φύλο στις ομάδες ελέγχου 
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                  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΠΚ (ΤΑ)  

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΓΑΓ PΕXG PEX 

ΟΤΣ-ΠΗ 531.7 (36.0) μm 523.5 (38.2) μm 509.7 (31.1) μm 530.5 (26.2) μm 

Υ. Π.  542.2 (37.5) μm 533.5 (42.6) μm 514.9 (30.7) μm 541.9  (25.6)μm 

 

Πίνακας 3 : ΚΠΚ ( Κεντρικό Πάχος Κερατοειδούς) στις ομάδες ελέγχου με τον 

Οπτικό Τομογράφο Συμφωνίας Προσθίων Ημιμορίων (ΟΤΣ-ΠΗ) και την 

υπερηχητική παχυμετρία (ΥΠ). 

 

 

Pairwise t-test ΚΠΚ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ(ΤΑ)  (μm) p 

ΠΓΑΓ  ΥΠ – ΟΤΣ-ΠΗ 9.92   (7.37) <0.001 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠ- ΟΤΣ-ΠΗ 10.56  (7.9) <0.001 

 

Πίνακας 4 : Διαφορά ΚΠΚ στους φυσιολογικούς οφθαλμούς και στους 

οφθαλμούς με ΠΓΑΓ μεταξύ του Οπτικού Τομογράφου Συμφωνίας Προσθίων 

Ημιμορίων (ΟΤΣ-ΠΗ) και της υπερηχητική παχυμετρία (ΥΠ). 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΠΚ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (μm) p 

PEX ΥΠ-ΟΤΣ-ΠΗ   11 <0.001 

PEXG ΥΠ-ΟΤΣ-ΠΗ  5.2 <0.05 

 

Πίνακας 5 : Διαφορά του ΚΠΚ στους οφθαλμούς με PEX και με PEXG μεταξύ 

των δύο μηχανημάτων. 

 PEX   : Ψευδοαποφολίδωση 

 PEXG: Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 

  

 

 ΟΤΣ-ΠΗ N ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑ 

ΚΠΚ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 26 531.7 36.0 

  ΠΓΑΓ 26 523.5 38.2 

   

Πίνακας 6 : Σύγκριση ΚΠΚ σε φυσιολογικούς και οφθαλμούς με Πρωτοπαθές 

Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας - ΠΓΑΓ με τον Οπτικό Τομογράφο Συμφωνίας 

Προσθίων Ημιμορίων- ΟΤΣ-ΠΗ. 
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 ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ N ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑ 

ΚΠΚ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 26 542.2 37.5 

 ΠΓΑΓ 26 533.5 42.6 

 

Πίνακας 7 : Σύγκριση ΚΠΚ σε φυσιολογικούς και οφθαλμούς με Πρωτοπαθές  

Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας - ΠΓΑΓ με την υπερηχητική παχυμετρία. 

 

 

ΚΠΚ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ - ΠΓΑΓ 

 

p 

Οπτικός Τομογράφος Συμφωνίας- 

Προσθίων Ημιμορίων 

0.43 

Υπερηχητική Παχυμετρία 0.43 

 

Πίνακας 8 : Στατιστική σημαντικότητα στη σύγκριση του ΚΠΚ μεταξύ 

φυσιολογικών οφθαλμών και οφθαλμών με Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοικτής 

Γωνίας - ΠΓΑΓ. 
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 N PEX PEXG 

Οπτικός Τομογράφος Συμφωνίας –    

Προσθίων Ημιμορίων 

13 530.5 (26.1) 509.7 (31.1) 

Υπερηχητική Παχυμετρία 13 541.5 (25.5) 514.9 (30.1) 

 

Πίνακας 9 :  ΚΠΚ σε οφθαλμούς με PEX και PEXG με τα δύο μηχανήματα 

 PEX   : Ψευδοαποφολίδωση 

 PEXG: Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 

 

 

ΚΠΚ PEX-PΕXG 

 

p 

ΟΤΣ-ΠΗ >0.05 

Υπερηχητική Παχυμετρία <0.05 

 

Πίνακας 10 : Στατιστική σημαντικότητα στη σύγκριση του ΚΠΚ μεταξύ 

οφθαλμών με PEX και PEXG 
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 PEX 

(ΟΤΣ-ΠΗ) 

PΕXG 

(ΟΤΣ-ΠΗ)

PEX 

(ΥΠ) 

PΕXG 

(ΥΠ) 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ   (p value) >.05 >.05 >.05 <.05 

 

Πίνακας 11 : Στατιστική σημαντικότητα στη σύγκριση του ΚΠΚ μεταξύ 

φυσιολογικών οφθαλμών και οφθαλμών με PEX και PEXG με τα δύο 

μηχανήματα. 

 PEX   : Ψευδοαποφολίδωση 

 PEXG: Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 

 ΟΤΣ-ΠΗ : Οπτικός Τομογράφος Συνοχής Προσθίων Ημιμορίων 

 ΥΠ : Υπερηχητική Παχυμετρία 
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 PEX 

(ΟΤΣ-ΠΗ) 

PΕXG 

(ΟΤΣ-ΠΗ) 

PEX 

(ΥΠ) 

PΕXG 

(ΥΠ) 

ΠΓΑΓ   (p value) >.05 >.05 >.05 >.05 

  

Πίνακας 12 : Στατιστική σημαντικότητα στη σύγκριση του ΚΠΚ μεταξύ  

οφθαλμών με ΠΓΑΓ και οφθαλμών με PEX και PEXG με τα δύο μηχανήματα. 

 PEX   : Ψευδοαποφολίδωση 

 PEXG: Ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα 

 ΠΓΑΓ : Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοικτής Γωνίας 

ΟΤΣ-ΠΗ : Οπτικός Τομογράφος Συνοχής Προσθίων Ημιμορίων 

 ΥΠ : Υπερηχητική Παχυμετρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Visante ΟΤΣ-ΠΗ 

 

 

Εικόνα 2 Παχυμετρικός Χάρτης 
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