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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η πρεσβυωπία (φυσιολογική γήρανση του μηχανισμού της προσαρμογής) αποτελεί ένα 
κοινό πρόβλημα για τα άτομα ηλικίας άνω των 40 με 45 ετών. Αρκετές πιθανές θεωρίες  
έχουν προταθεί σχετικά με την παθολογική φυσιολογία για την ανάπτυξη της 
πρεσβυωπίας. Η πιο αποδεκτή είναι η σχετιζόμενη με την ηλικία μείωση της ικανότητας  
του κρυσταλλοειδούς φακού να προσαρμόσει, η οποία επιδεινώνεται  προοδευτικά με 
την αύξηση της ηλικίας 1. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να προκληθεί είτε από την 
ηλικιακή σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού, είτε  από μεταβολές στον περιφακικό 
σάκο και το ακτινωτό σώμα σχετιζόμενες με ηλικιακές εκφυλίσεις των ιστών.  
Ανεξάρτητα τον μηχανισμό, η πρεσβυωπία μειώνει την κοντινή όραση. Όταν δε 
διορθωθεί μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου για διάβασμα, τη συμμετοχή 
του σε διάφορες δραστηριότητες και τελικά την παραγωγικότητα του στην καθημερινή 
του ζωή 2. 
Είναι σημαντικό να τονισθεί η σημασία του φαινόμενου της πρεσβυωπίας και το πόσο 
αυτή επιδρά στην καθημερινή μας ζωή. Σε μελέτες που έγιναν στην Αμερική βρέθηκε ότι 
το 1998, περίπου 113 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες ήταν σε ηλικία άνω των 45 ετών, 
ηλικία που αρχίζει να εμφανίζεται η πρεσβυωπία.  
Η θεραπεία της πρεσβυωπίας, παρόλο που είναι αποτελεσματική με την χρήση των 
θετικών διορθωτικών φακών για κοντινή όραση, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών που έχουν προτείνει μια σειρά από χειρουργικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.  
Η τοποθέτηση σκληρικών ενθεμάτων επέκτασης συνιστά μία χειρουργική τεχνική 
επιδίωξης αναστροφής της πρεσβυωπίας μέσω αύξησης της απόστασης της ακτινωτής 
απόφυσης από το σκληρό χιτώνα, με επακόλουθο την ανάκτηση μέρους της 
ελαστικότητας των ινών της ζιννείου ζώνης 3.   
Εναλλακτικά,  αξιοποιείται η τεχνική της ‘μονο-όρασης’ (monovision), κατά την οποία ο 
κυρίαρχος οφθαλμός διορθώνεται με laser ή με τοποθέτηση μονοεστιακού ενδοφακού 
για την εξυπηρέτηση της μακρινής όρασης, ενώ ο έτερος για εκείνη της κοντινής. 
Ωστόσο, ο ασθενής συχνά αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη διόφθαλμη όραση 
(όπως η μείωση του βάθους πεδίου και η απώλεια στερέοψης) 4-7.  
Ένας άλλος τρόπος διόρθωσης αυτού του περιοριστικού παράγοντα είναι με τη χρήση 
προσαρμοστικών ενδοφακών οι οποίοι ακολουθούν τις κινήσεις της προσαρμογής που 
υπόκειται ο σάκος του περιφακίου (στον οποίο είναι τοποθετημένοι) από το ακτινωτό 
σώμα. Αυτοί οι φακοί μπορούν να παρέχουν 0,5-1 διοπτρίες ‘ψευδο-προσαρμογής’8. 
Συγκριτικές μελέτες απέδειξαν ότι οι προσαρμοστικοί ενδοφακοί παρέχουν την ίδια, 
άνευ διόρθωσης, μακρινή οπτική οξύτητα, όμως χάνεται η δυνατότητα για κοντινή 
όραση μετά τους πρώτους έξι μήνες, εξαιτίας μείωσης της ελαστικότητας του περιφακίου 
(ανάπτυξη μετεγχειρητικών συμφύσεων) 9. 
Η χρήση πολυεστιακών ενδοφακών τελευταία έχει γνωρίσει ιδιαίτερη αποδοχή τόσο από 
τους ασθενείς όσο και από τους οφθαλμιάτρους. Ωστόσο και με αυτή τη μέθοδο 
παρατηρήθηκε μία σχετική μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της μακρινής και 
κοντινής οπτικής οξύτητας με (best spectacles corrected visual acuity-BSCVA)/χωρίς 
(uncorrected visual acuity-UCVA) διόρθωση καθώς και της ευαισθησίας στην φωτεινή 
αντίθεση 10, 11. 
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Οι χειρουργικές τεχνικές με τη χρήση laser στο επίπεδο του κερατοειδούς είναι μη 
αναστρέψιμες, καθώς μεταβάλλουν τη δομή του ιστού μέσω φωτοδιάσπασης, ενώ ο 
ασθενής ενδεχομένως να υποστεί μελλοντικά επιπλέον επέμβαση στους οφθαλμούς του 
για την αποκατάσταση του καταρράκτη. Οι χειρουργικές τεχνικές που αφορούν το 
σκληρό και τον κρυσταλλοειδή φακό, είναι πιο επεμβατικές και ακρωτηριαστικές για 
τους νέους πρεσβύωπες μέχρι 50 ετών στους οποίους ο φακός διατηρεί κάποιες εφεδρείες 
προσαρμογής. Έτσι, η επιστημονική κοινότητα αναζητά μία ελάχιστα επεμβατική και 
δυνητικά αναστρέψιμη χειρουργική τεχνική για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας σε 
ασθενείς 45-55 ετών.  
Με βάση τα παραπάνω, η έρευνα για την διόρθωση της πρεσβυωπίας έστρεψε το 
ενδιαφέρον της εκ νέου στο επίπεδο του κερατοειδούς. Το τελευταίο, πολλά υποσχόμενο, 
επίτευγμα της επιστημονικής αυτής αναζήτησης  είναι η κατασκευή  ενδοκερατοειδικών 
διαθλαστικών ενθεμάτων 12.   
Το "FlexivueTM system " είναι μία τεχνική σχεδιασμένη να εισάγει ένα μικρού μεγέθους 
οπτικό φακό με θετική διαθλαστική δύναμη στο στρώμα του κερατοειδούς σε ένα σημείο 
ακριβώς απέναντι από το κέντρο της κόρης. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα 
διπλοεστιακό φακό πάχους 15 μm και διαμέτρου 3 mm που τοποθετείται στον μη-
επικρατούντα οφθαλμό. Λόγω της διπλοεστιακότητας του φακού η μακρινή όραση στο 
χειρουργημένο οφθαλμό επηρεάζεται πολύ λιγότερο από ότι με ένα κλασικό monovision. 
Με το φακό FlexivueTM  τοποθετημένο, ο κερατοειδής γίνεται διπλοεστιακός. Το 
κεντρικό αναλλοίωτο τμήμα του κερατοειδούς οπού ο φακός είναι τοποθετημένος, 
προσφέρει ευκρινή μακρινή  όραση και το περιφερικό τμήμα παρέχει ευκρινή κοντινή 
όραση. 
Κατά τη μακρινή όραση, οι φωτεινές ακτίνες του αντικειμένου που διέρχονται από την 
κεντρική plano ζώνη του ενθέματος και εκείνες που διέρχονται από την περιοχή του 
κερατοειδούς εξωτερικά του ενθέματος θα εστιαστούν στον αμφιβληστροειδή, ενώ οι 
ακτίνες του μακρινού αντικειμένου που διέρχονται από την περιφερική ζώνη του 
ενθέματος με τη διαθλαστική δύναμη θα εστιαστούν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή 
και η θολή εικόνα που δημιουργούν θα απορριφθεί από το οπτικό σύστημα.  
 Εστιάζοντας σε ένα κοντινό αντικείμενο, η κόρη φυσιολογικά συστέλλεται, οπότε 
διέρχονται μόνο οι κεντρικές φωτεινές ακτινοβολίες, αφού όμως διαπεράσουν πρώτα το 
ένθεμα. Οι φωτεινές ακτίνες του κοντινού αντικειμένου που διέρχονται από την κεντρική 
ζώνη του ενθέματος θα εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή και η θολή εικόνα 
που δημιουργούν απορρίπτεται από το οπτικό σύστημα. Οι φωτεινές ακτίνες του 
κοντινού αντικειμένου που διέρχονται από την περιφερική ζώνη του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος θα εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή.  
Σαν αποτέλεσμα, μόνο η περιφερική ζώνη του ενθέματος παρέχει κοντινή διόρθωση και 
επηρεάζει τη μακρινή όραση, ενώ το κεντρικό τμήμα του ενδοκερατοειδικού φακού και 
η εκτός του ενθέματος ζώνη του κερατοειδούς δεν επηρεάζουν τη μακρινή όραση του 
ασθενούς. 
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Κλινική Υπόθεση  
 
Η κλινική υπόθεση εργασίας αυτής της μελέτης είναι ότι η ένθεση του φακού FlexivueTM  

(Presbia CA) στο στρώμα του κερατοειδούς, τοποθετούμενου στο κέντρο του οπτικού 
άξονα, στο μη επικρατούντα οφθαλμό των ασθενών, θα δίνει τη δυνατότητα στα υπό 
μελέτη άτομα να έχουν λειτουργική κοντινή όραση χωρίς επιπλέον διόρθωση, ενώ θα 
διατηρούν τη διόφθαλμη μακρινή τους όραση. 
 
 
Σκοπός της μελέτης 
 
Σκοπός της προτεινόμενης κλινικής αυτής έρευνας είναι η προοπτική μελέτη για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ενδοκερατοειδικων αυτών 
ενθεμάτων σε ασθενείς με πρεσβυωπία. 
 
 
Σχεδιασμός Μελέτης 
 
Η μελέτη αποτελεί μέρος πολυκεντρικής κλινικής μελέτης. Τα άτομα που ικανοποιούσαν  
όλα τα κλινικά κριτήρια και έδωσαν  γραπτή  συγκατάθεση για να υποβληθούν στην 
επέμβαση προγραμματίστηκαν για την ένθεση του FlexivueTM φακού στον ένα οφθαλμό. 
Οι ασθενείς μετά το χειρουργείο ακολούθησαν συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και 
παρακολουθούνταν  σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπου και καταγράφηκαν όλα 
τα κλινικό-οπτικά αποτελέσματα καθώς και οι βιομικροσκοπικές μετρήσεις. 
 
Τοποθεσία - Πληθυσμός Μελέτης 
 
Στο ΒΕΜΜΟ (Βαρδινογιάνειο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων 
Οφθαλμού)/Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην μελέτη έλαβαν μέρος μόνο όσα 
άτομα πληρούν όλα από τα κριτήρια συμμετοχής και κανένα κριτήριο αποκλεισμού από 
τη μελέτη. 
 
Μέθοδοι  
 
Σε αυτήν την προοπτική κλινική μελέτη συμμετείχαν 47 εμμέτρωπες πρεσβύωπες με 
μέση τιμή ηλικίας .55 έτη ± 4.11 (εύρος 45 έως 60 έτη). Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα 
τοποθετήθηκε ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή όρασης των ασθενών εντός στρωματικού 
κερατοειδικού τούνελ δημιουργούμενο από το femtosecond laser στο μη επικρατούντα 
οφθαλμό των συμμετεχόντων στη μελέτη. 
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Ο χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 12 μήνες. Οι παράμετροι που 
μελετήθηκαν περιλαμβάνουν παράγοντες αποτελεσματικότητας: την αδιόρθωτη και 
καλύτερα διορθωμένη μακρινή και κοντινή οπτική οξύτητα μονόφθαλμα και διόφθαλμα , 
παράγοντες ασφάλειας: την τοπογραφία του κερατοειδούς, την ευαισθησία στη φωτεινή 
αντίθεση, τις εκτροπές μετώπου κύματος του συνολικού οπτικού συστήματος του 
οφθαλμού και του κερατοειδούς, την ενδοφθάλμια πίεση των χειρουργημένων 
οφθαλμών, τον αριθμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, τη συνεστιακή μικροσκοπία του 
κερατοειδούς, την παχυμετρία του κερατοειδούς, καθώς και ερωτηματολόγια 
ικανοποίησης των ασθενών.  
 
Αποτελέσματα 
 
12 μήνες μετά από την επέμβαση, η μέση αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα ήταν 
καλύτερη από 20/32 της κλίμακας Snellen στο 75% των χειρουργημένων οφθαλμών, ενώ 
η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα των χειρουργημένων οφθαλμών μειώθηκε σε 
βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική της τιμή. (p<0.001). H μέση 
αδιόρθωτη διόφθαλμη μακρινή οπτική οξύτητα δε μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό από την προεγχειρητική της τιμή. (p = 0.516). 
17 ασθενείς έχασαν μία γραμμή καλύτερα διορθωμένης μακρινής οπτικής οξύτητας των 
χειρουργημένων οφθαλμών. Οι συνολικές εκτροπές μετώπου κύματος υψηλής τάξης των 
χειρουργημένων οφθαλμών ελαττώθηκαν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p<0.001) ενώ 
η σφαιρική εκτροπή του συνολικού οπτικού συστήματος του οφθαλμού και του 
κερατοειδούς αυξήθηκαν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό (p<0.001) από τις 
προεγχειρητικές τιμές. Συνολικά, η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση στις υψηλές 
χωρικές συχνότητες των χειρουργημένων οφθαλμών μειώθηκε. Η ενδοφθάλμια πίεση, ο 
αριθμός των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς και η κεντρική παχυμετρία του 
κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών δε μεταβλήθηκαν σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό από την προεγχειρητική τους τιμή.  
Ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση, το 93.75% των ασθενών ήταν πλήρως 
απαλλαγμένοι από τα κοντινά και μακρινά τους γυαλιά. Το 81.25% των ασθενών 
χαρακτήριζαν την αδιόρθωτη διόφθαλμη κοντινή οπτική τους οξύτητα ως τέλεια και το 
81.75% των ασθενών χαρακτήριζαν την αδιόρθωτη διόφθαλμη μακρινή οπτική τους 
οξύτητα ως τέλεια ένα χρόνο μετεγχειρητικά. Το 12.50% των ασθενών ανέφεραν την 
τακτική παρουσία των haloes και το 12.50% των ασθενών ανέφεραν την τακτική 
παρουσία του θάμβους, (glare) ένα χρόνο μετά από την ένθεση του Flexivue, η οποία 
όμως δεν εμπλεκόταν στις δραστηριότητές τους όπως η νυχτερινή οδήγηση. Κανένας 
ασθενής δεν επιθυμούσε την αφαίρεση του ενθέματος.  
Η συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών ανέδειξε 
φυσιολογικές δομές σε όλα τα επίπεδα του ιστού.  
Δε σημειώθηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές κατά το χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης των ασθενών.  
Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης πραγματοποιήθηκαν 3 αντικαταστάσεις του 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος με άλλο αυξημένης διαθλαστικής δύναμης ώστε να 
εξυπηρετηθεί η προοδευτική απώλεια προσαρμογής των ασθενών.  
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία αφαίρεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 
λόγω ανάπτυξης corneal ingrowth και επανατοποθέτηση ενθέματος ίδιας διαθλαστικής 
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ισχύος. Το ανεπιθύμητο αυτό γεγονός ήταν μοναδικό, υποχώρησε πλήρως, ενώ οι 
καλλιέργειες ήταν στείρες και η ιστολογική εξέταση ανέδειξε ανάπτυξη επιθηλιακών 
κυττάρων. 
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης μία αφαίρεση ενός 
ενθέματος λόγω έντονης δυσαρέσκειας ενός ασθενούς και μη ανοχής του έντονου 
θάμβους. 
Τα γεγονότα αυτά τόνισαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης χειρουργικής 
τεχνικής, την αναστρεψιμότητα.  
 
 
 
Συμπεράσματα 
 
Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα FlexivueTM Micro-Lens με χρήση του femtosecond laser για 
τη δημιουργία του τούνελ, συνιστά μία αποτελεσματική και ασφαλή χειρουργική τεχνική 
για την αποκατάσταση της πρεσβυωπίας σε εμμέτρωπες πρεσβύωπες ηλικίας 45-60 ετών, 
12 μήνες μετά από την εμφύτευση.  
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ABSTRACT  
 
INTRODUCTION 
 
 
Presbyopia (aging of accommodation mechanism of the human eye) represents a 
common problem for people aged over 40-45 years. Many theories have been proposed 
during the past decades regarding explanation of the pathologic physiology of presbyopia 
development. The most popular theory of those, states that presbyopia is the result of a 
progressive reduction of lens ability to accommodate, that worsens with age, due to either 
lens hardening or degeneration of the ciliary body tissues. 
Regardless of the responsible cause, presbyopia reduces the ability of near vision 
affecting everyday life of individuals.  
American studies have reported that in 1998, over 113 millions of Americans were over 
45 years old, underlining the effect of presbyopia condition.  
A wide variety of procedures have been investigated by ophthalmologists to correct the 
refractive error. Cornea laser surgery with multifocal patterns or monovision approaches 
were developed including LASIK,  PresbyLASIK, 
photorefractive keratectomy (PRK), laser epithelial keratomileusis (LASEK), thin-flap 
femto-LASIK or sub-Bowman’s keratomileusis (SBK). Conductive keratoplasty (CK), 
clear lens extraction or cataract surgery using multifocal, pseudo-accommodative 
intraocular lenses (IOLs) or monovision monofocal IOLs  are also some of the techniques 
that have been used for the treatment of presbyopia. 
Cornea laser surgery and CK are minimal invasive methods, but they provoke irreversible 
changes at corneal anatomy, whereas scleral surgery and clear lens extraction are more 
invasive techniques. 
 The necessity to develop a minimal invasive, reversible, and safe surgical technique with 
an easy learning curve for patients between 45 and 60 years, who could be considered too 
old for presbyopia corneal laser surgery and too young for lens extraction, led to the 
development of refractive intracorneal lenses (inlays) (Flexivue™ Micro-Lens) placed 
underneath cornea inside a pocket in the corneal stroma. The inlays are refractive lenses 
that have a central zone free of refractive power and a peripheral zone with a standard 
positive refractive power. The inlays are inserted inside a pocket in the corneal stroma of 
the non dominant eye, offering two different focal points, one for the far vision and a 
different for the near vision respectively. The pocket of the cornea is created using a 
femtosecond laser. 
The Flexivue™ Micro-Lens is a transparent, hydrophilic disc with 3 mm diameter and 
approximately 15 μm edge thickness. The central 1.6 mm diameter of the disc is plano 
and the peripheral zone has an add power. The base power available range from +1.5 D to 
+3.50 D in 0.25 D increments. At the center of the disc there is a hole of 0.15 mm 
diameter that permits the transfer of oxygen and nutrients of the cornea through the lens.  
The lens is implanted inside a pocket of the corneal stroma in the center of the visual axes 
of the non dominant eye. 
The lens has a bifocal optical system which acts as a modified monovision (smart 
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monovision). During far vision the rays pass through the central zone of the inlay without 
refractive effect and will be sharply focused on the retina, whereas the rays which pass 
through the refractive peripheral zone will be not of focus in front of the retina. 
During near vision, the rays which pass through the central zone will be out of focus 
behind the retina and the rays which pass through the lens peripheral refractive zone will 
be focused on the retina. As a result, only the peripheral zone of the lens provides the 
near vision correction, and affects far vision, whereas the central zone of the lens and the 
peripheral unaltered part of the cornea do not affect the far vision. 
 
CLINICAL HYPOTHESIS 
 
The working clinical hypothesis for this study is that implantation of the Flexivue™ 
Micro-Lens into a pocket created by femtosecond laser in the cornea, if correctly placed 
in the center of the cornea corresponding to the visual axes, will enable the study patients 
to obtain functional near vision without further correction while maintaining their 
distance. 
 
PURPOSE OF THE STUDY  
 
The purpose of this study is to evaluate the safety and efficacy of the Flexivue™ Micro- 
Lens for the treatment of presbyopia with enhanced medication regimen. 
 
STUDY POPULATION 
 
For the study, approximately 10 patients in each group will be enrolled at one location. 
To qualify for enrollment in this study, each candidate will be thoroughly evaluated to 
ensure that they meet all inclusion criteria and that they do not exhibit any of the 
exclusion criteria specified in the study protocol. 
 
METHODS 
 
This prospective, interventional clinical study comprised 47 emmetropic, presbyopes 
with a mean age of 51.55 years± 4.11 (range 45 to 60 years). The inlay was implanted, 
centred on the line of sight, inside a corneal pocket created in the non-dominant eye of 
the patients, using a femtosecond laser. Follow-up time was 12 months. Visual acuity, 
topography, wavefront aberrometry, contrast sensitivity, structural corneal alterations and 
questionnaires were evaluated. 
STUDY PARAMETERS 
Efficacy Measures: Uncorrected near visual acuity. 
Safety Measures: Best Corrected near visual acuity, Biomicroscopy 
Satisfaction Measures: Patient satisfaction questionnaire 
 
RESULTS  
Twelve months after surgery, uncorrected near visual acuity (UNVA) was 20/32 or better 
in 75% of the operated eyes, whereas mean uncorrected distance visual acuity (UDVA) 
of the operated eyes was statistically significantly reduced (p<0.001) and  mean 
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uncorrected distance visual acuity (UDVA) binocularly was not significantly altered 
(p=0.516).Seventeen patients lost one line of corrected distance visual acuity (CDVA) in 
the operated eye. Overall higher order aberrations were increased and contrast sensitivity 
was decreased in the operated eyes. No tissue alterations were found using corneal 
confocal microscopy. No intra or late-operative complications occurred.  
 
 
CONCLUSIONS 
 
Intracorneal refractive inlay for presbyopia FlexivueTM Micro-Lens using the 
femtosecond laser seems to represent an effective and safe method for the corneal 
compensation of presbyopia in emmetropic presbyopes aged between 45 and 60 years 
old, twelve months after the implantation. 
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Κεφάλαιο 1ο 
1. 1 Εισαγωγή 
 
Μία δέσμη φωτεινών ακτίνων η οποία εκπέμπεται από μία φωτεινή πηγή και προσπίπτει 
στον ανθρώπινο οφθαλμό, εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή αφού διέλθει μέσα από τη 
δακρυϊκή στιβάδα, τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το 
υαλοειδές σώμα.   Τα κύρια διαθλαστικά στοιχεία του οφθαλμού, τα οποία θα δώσουν 
στην προσπίπτουσα δέσμη την απαιτούμενη σύγκλιση ώστε να εστιαστεί στον 
αμφιβληστροειδή, είναι ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός. (Εικόνα 1.) 
 
 

 
 
 
Εικόνα 1. Ανατομικά στοιχεία του ανθρώπινου οφθαλμού. 
 
Το ισχυρότερο διαθλαστικό μέσο του οφθαλμού συνιστά ο κερατοειδής ο οποίος 
προσφέρει τα δύο τρίτα περίπου της συνολικής διαθλαστικής δύναμης του ματιού (40-45 
διοπτρίες). 1 

Η μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς οφείλεται στη μεγάλη κυρτότητά του 
και στο γεγονός ότι η πρόσθια επιφάνειά του χωρίζει δύο οπτικά μέσα με μεγάλη 
διαφορά στο δείκτη διάθλασης, τον αέρα (δείκτης διάθλασης = 1) και την ίδια ουσία του 
κερατοειδούς (δείκτης διάθλασης = 1.376). Ο κρυσταλλοειδής φακός μέσα στο μάτι έχει 
πολύ μικρότερη διαθλαστική δύναμη (15-20 διοπτρίες) από εκείνη που θα είχε στον αέρα 
διότι περιβάλλεται από τα οπτικά μέσα του υδατοειδούς υγρού (δείκτης διάθλασης = 
1.336) και του υαλοειδούς σώματος (δείκτης διάθλασης = 1.337) των οποίων ο δείκτης 
διάθλασης δε διαφέρει πολύ από εκείνον της ίδιας ουσίας του κρυσταλλοειδούς φακού 
(δείκτης διάθλασης = 1.41).  
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Στον εμμετρωπικό οφθαλμό υπάρχει μία αρμονική σχέση μεταξύ της διαθλαστικής 
δύναμης του οπτικού συστήματος και του αξονικού μήκους και ο αμφιβληστροειδής 
βρίσκεται ακριβώς στην εστιακή απόσταση του οπτικού συστήματος. 
  
1. 2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Στον εμμετρωπικό οφθαλμό, μία δέσμη παράλληλων φωτεινών ακτίνων που προέρχονται 
από ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στο οπτικό άπειρο (στην οπτομετρία 
οποιοδήποτε σημείο σε απόσταση >6 m) εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή αφού 
διαθλαστούν από το οπτικό διοπτρικό σύστημα του οφθαλμού. Ένα κοντινό αντικείμενο 
στέλνει αποκλίνουσες φωτεινές ακτίνες οι οποίες απουσία του μηχανισμού της 
προσαρμογής εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Για να σχηματιστεί το είδωλο 
ενός κοντινού αντικειμένου πάλι επί του αμφιβληστροειδούς απαιτείται αύξηση της 
διαθλαστικής ισχύς του οφθαλμού. Η ικανότητα του οφθαλμού να αυξάνει τη 
διαθλαστική του ισχύ ώστε τα είδωλα των αντικειμένων να εστιάζονται στο κεντρικό 
βοθρίο του αμφιβληστροειδούς, περιοχή μέγιστης οπτικής ευκρίνειας, ονομάζεται 
προσαρμογή. Η εκάστοτε απαιτούμενη προσαρμογή ισούται με το αντίστροφο της 
απόστασης του αντικειμένου από τον οφθαλμό σε μέτρα. (Atchison 1995). Εικόνα 2. 
 

      
 
 
Εικόνα 2. Για την παρατήρηση ενός κοντινού αντικειμένου σε απόσταση π. χ 20cm 
απαιτείται προσαρμογή ίση με 5 διοπτρίες 1. 
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Ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού περιβάλλεται από ελαστική κάψα, το περιφάκιο, 
και συγκρατείται στη θέση του από τις ακτινοειδείς προβολές του ακτινωτού σώματος 
μέσω των ινών της ζιννείου ζώνης και των συνδέσεών τους στο περιφάκιο στην 
περιφέρεια και τον ισημερινό του φακού. Οι ίνες της ζιννείου ζώνης εκφύονται από τις 
κοιλάδες των ακτινοειδών προβολών του ακτινωτού σώματος και προσφύονται στο 
περιφάκιο σε απόσταση 0.5mm από τον ισημερινό του κρυσταλλοειδούς φακού 
εκατέρωθεν. Το περιφάκιο και οι ίνες της ζιννείου ζώνης αποτελούν την οδό μετάδοσης 
της δύναμης του ακτινωτού μυός στον φακό του οφθαλμού, επιτρέποντάς του να 
μεταβάλλει το σχήμα του κατά την προσαρμογή. Ο κρυσταλλοειδής φακός στηρίζεται 
επιπλέον στην ίριδα από μπροστά και στο υαλώδες σώμα από την οπίσθια επιφάνειά του.  
 
    Εικόνες 3, 4 .  

   . 
 
Εικόνα 3. Ανατομικά στοιχεία της στήριξης του κρυσταλλοειδούς φακού.  
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Εικόνα 4. Ανατομικά χαρακτηριστικά του κρυσταλλοειδούς φακού. 
 
Στην παρακάτω φωτογραφία η οποία προέρχεται από τράπεζα μοσχευμάτων, φαίνονται 
οι δομές που συμμετέχουν στο μηχανισμό της προσαρμογής: ο κρυσταλλοειδής φακός, 
το ακτινωτό σώμα και οι ίνες της ζιννείου ζώνης.   
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Εικόνα 5.  
 
 
 
 
Όταν ο οφθαλμός εστιάζει σε ένα μακρινό αντικείμενο, το ακτινωτό σώμα είναι χαλαρό 
και η μεγάλη διάμετρος της ακτινωτής απόφυσης διατηρεί τις ίνες της ζιννείου ζώνης 
τεταμένες. Το αποτέλεσμα των δυνάμεων τάνυσης που εκείνες ασκούν στον 
κρυσταλλοειδή φακό είναι η μείωση της καμπυλότητας των επιφανειών του, η μείωση 
της απόστασης μεταξύ των ισημερινών του φακού (αύξηση της διαμέτρου του φακού) 
και η μείωση του πάχους του κρυσταλλοειδούς φακού σε σχέση με την in vitro μορφή 
του. 
Σύμφωνα με τη θεωρία του Helmholtz (1856), κατά την προσαρμογή και υπό της 
επίδρασης των παρασυμπαθητικών νευρικών ινών οι οποίες φτάνουν στον οφθαλμό με 
το κοινό κινητικό νεύρο, συσπάται ο ακτινωτός μυς και μειώνεται η διάμετρος του 
ακτινωτού σώματος. Οι ίνες της ζιννείου ζώνης χαλαρώνουν με αποτέλεσμα υπό την 
επίδραση του ελαστικού περιφακίου, τη μείωση των ακτινών καμπυλότητας της 
πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κρυσταλλοειδούς φακού, την αύξηση του 
πάχους του φακού και τη μετακίνησή της πρόσθιας επιφάνειάς του προς τον κερατοειδή, 
ελαττώνοντας το βάθος του προσθίου θαλάμου. Η οπίσθια επιφάνεια του φακού 
παραμένει σχεδόν στη θέση της. Εικόνα 6, 7. 
Έτσι, αυξάνεται η διοπτρική ισχύς του κρυσταλλοειδούς φακού, επιτρέποντας την 
απεικόνιση του ειδώλου ενός κοντινού αντικειμένου πάνω στο κεντρικό βοθρίο του 
αμφιβληστροειδούς.  2 
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Εικόνα 7. Μηχανισμός της προσαρμογής. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ανάμεσα στις πολυάριθμες θεωρίες που αναπτύχθηκαν συμπληρωματικά στη θεωρία του 
Helmholtz περιλαμβάνεται και η θεωρία του Schachar η οποία βασίζεται στις in vivo 
παρατηρήσεις ότι κατά τη διάρκεια της προσαρμογής, η περιοχή του ισημερινού του 
φακού μετακινείται προς τον σκληρό και η διάμετρος του φακού αυξάνεται. Σύμφωνα με 
αυτήν την θεωρία η σύσπαση του ακτινωτού μυός οδηγεί στην αύξηση και όχι στη 
μείωση (βλέπε θεωρία του Helmholtz) της τάσης των ινών της ζιννείου ζώνης με 
αποτέλεσμα την επιπέδωση της περιφέρειας του φακού και την αύξηση της 
καμπυλότητας των κέντρων των επιφανειών του. Εικόνα 8.  
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Εικόνα 8. Η θεωρία του Schachar για τη λειτουργία της προσαρμογής του οφθαλμού 
στην κοντινή όραση.  
 
Πρόσφατες μελέτες όμως απέδειξαν πως κατά την προσαρμογή, ο φακός και το ακτινωτό 
σώμα απομακρύνονται από το σκληρό χιτώνα και επέρχεται μείωση της διαμέτρου του 
κρυσταλλοειδούς φακού. (Glasser, Kaufman 1999). 
 
1. 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Παρόλο που η λειτουργία της προσαρμογής είναι αντανακλαστική, ο έλεγχός της 
περιλαμβάνει και ένα ισχυρό εθελοντικό στοιχείο. Η έρευνα επιδιώκει να προσδιορίσει 
τα ερεθίσματα που κατευθύνουν την προσαρμογή. Η ενεργοποίηση της προσαρμογής 
μπορεί να προκληθεί από μη οπτικούς παράγοντες όπως η εγγύτητα του στόχου, η 
διόφθαλμη διαφορά και οι αλλαγές στο μέγεθος στόχων οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερή 
απόσταση και οι οποίες λαμβάνονται ως αλλαγές στην απόσταση του αντικειμένου. 
Κύριο ερέθισμα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρμογής αποτελεί 
ωστόσο η διατήρηση ευκρινούς αμφιβληστροειδικού ειδώλου.( Πλαίνης IVO 2003). 
Επίσης, οι οπτικές εκτροπές υψηλής τάξης (πχ σφαιρική εκτροπή) οι οποίες μειώνουν 
την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, αποτελούν ερεθίσματα για το μηχανισμό 
της προσαρμογής. Κατά την προσαρμογή, λόγω των μεταβολών στο σχήμα και τη θέση 
του φακού, η σφαιρική εκτροπή αποκτά πιο αρνητικές τιμές. 3 
Επιπλέον, οι μηχανισμοί της προσαρμογής, της σύγκλισης των δύο οφθαλμών και της 
μεταβολής της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού συνδέονται κατά την εστίαση σε 
κοντινούς στόχους και συναποτελούν την τριάδα της κοντινής όρασης. Κατά την 
προσήλωση σε ένα κοντινό στόχο, η προσαρμογή και η σύγκλιση αυξάνονται και η 
διάμετρος της κόρης του οφθαλμού μειώνεται υπό τον έλεγχο ανωτέρων φλοιωδών 
κέντρων και της παρασυμπαθητικής οδού. Κατά την κοντινή όραση η προσαρμογή 
προσφέρει την ευκρίνεια της εικόνας, όμως τον αμφιβοθρικό ερεθισμό τον εξασφαλίζει η 
σύγκλιση δηλαδή η προς τα έσω στροφή των  οφθαλμών έτσι ώστε οι οπτικοί άξονες να 
εξακολουθούν να συναντώνται στον κοντινό στόχο. Μονάδα σύγκλισης είναι η 
πρισματική διοπτρία. Ισχύει: 
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Σύγκλιση (διοπτρίες) = [1/Απόσταση προσήλωσης σε m] x διακορική απόσταση σε m. 
Σε κάθε άτομο υπάρχει γραμμική σχέση του ποσού της προσαρμογής με το μέγεθος της 
συνοδού μύσης. Δε σχετίζεται όμως το μέγεθος της μύσης με τη σύσπαση του ακτινωτού 
μυός.  
 
Η προσαρμογή αποτελεί μία λειτουργία που οφείλεται στη δράση των κωνίων (Campbell 
1954), οπότε παρουσιάζει μέγιστη απόδοση σε φωτοπικές συνθήκες ενώ είναι σχεδόν 
μηδαμινή σε σκοτοπικές συνθήκες κατά τις οποίες κυριαρχεί η δράση των ραβδίων. 
 
Η φυσιολογική προσαρμογή όπως φαίνεται παρακάτω, συνιστά ένα δυναμικό και όχι 
στατικό φαινόμενο.  
 
Η ακρίβεια της προσαρμοστικής ικανότητας όπως περιγράφεται από την καμπύλη που 
συσχετίζει την απόκρισή της με την απαιτούμενη προσαρμογή, φανερώνει μία 
υπεπροσαρμογή για τα μακρινά ερεθίσματα (lead) και μία υποπροσαρμογή για την 
εστίαση στους κοντινούς στόχους (lag). 3 

Το μέγιστο ποσό της προσαρμογής σε διοπτρίες που μπορεί να επιτύχει ένας οφθαλμός 
ονομάζεται εύρος προσαρμογής και εκτείνεται από το άπω σημείο κάθε οφθαλμού έως 
την πιο κοντινή απόσταση από τον οφθαλμό όπου το αντικείμενο διακρίνεται ευκρινώς. 
 
Όταν ο οφθαλμός προσηλώνει, η διαθλαστική του δύναμη παρουσιάζει μικρές 
διακυμάνσεις της τάξεως των 0.10 έως 0.40 διοπτριών ανάλογα με τα επίπεδα 
προσαρμογής. Το πλάτος των αναφερόμενων διακυμάνσεων ποικίλει μεταξύ των 
εξεταζομένων ενώ αυξάνεται στις μεσοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες συγκριτικά με 
τις φωτοπικές καθώς επίσης και όταν αυξάνονται τα επίπεδα της απαιτούμενης 
προσαρμογής. Οι διακυμάνσεις της διαθλαστικής δύναμης του οφθαλμού οφείλονται 
στην αστάθεια του λεγόμενου μηχανισμού ανάδρασης δηλαδή τη δομή του ακτινωτού 
μυός, τα μηχανικά χαρακτηριστικά του φακού και τον καρδιακό σφυγμό. Αυτές οι 
διακυμάνσεις οδηγούν σε παροδικές μεταβολές στη φωτεινή αντίθεση (contrast) του 
ειδώλου και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας του ειδώλου στην ωχρά 
κηλίδα του αμφιβληστροειδούς, μέσω της συνεχούς παροδικής τοποθέτησης του 
αντικειμένου στην εστιακή απόσταση του οπτικού συστήματος.  
 
Κεφάλαιο 2ο 
2. 1 ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ  
 
Με την πάροδο της ηλικίας, το εμμετρωπικό άτομο χάνει προοδευτικά την ικανότητα 
προσαρμογής λόγω σκλήρυνσης του κρυσταλλοειδούς φακού και απώλειας της 
ελαστικότητας των φακικών ινών με αποτέλεσμα να μη δύναται πλέον  να μεταβάλλει 
την κυρτότητά του και να αυξήσει τη διαθλαστική του ισχύ (φακικές θεωρίες) ή/και 
λόγω μεταβολών στη γεωμετρία των ινών της ζιννείου ζώνης και του ακτινωτού 
σώματος. (έξω- φακικές θεωρίες). Έτσι, μέσω της προοδευτικής μείωσης της 
προσαρμοστικής ικανότητας του ανθρωπίνου οφθαλμού κατά τη γήρανση, τα κοντινά 
αντικείμενα εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή και το είδωλό τους είναι θολό. 
Εικόνα 9.  
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Εικόνα 9. Μηχανισμός της πρεσβυωπίας. 
 
 
 
Το εύρος της προσαρμογής μειώνεται σταθερά από την εφηβική ηλικία με ρυθμό 0.4 
διοπτρίες το χρόνο και σταθεροποιείται περίπου στη 1 διοπτρία στην ηλικία των 50 ετών 
περίπου. 
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πρεσβυωπία και ουσιαστικά επέρχεται προοδευτικά από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής (εικόνα 10.) μέχρις ότου μειωθεί σημαντικά το εύρος της 
προσαρμογής σε ηλικία περίπου 40-45 ετών και το άτομο δε μπορεί πλέον να δει καθαρά 
ένα αντικείμενο σε απόσταση 33cm που είναι και η συνήθης απόσταση ανάγνωσης.  
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Εικόνα 10. Μείωση του εύρους προσαρμογής με την αύξηση της ηλικίας. (Duane 1922). 
 
Ο όρος ‘πρεσβυωπία’ ετυμολογικά αποτελεί σύνθετη  νεολατινική λέξη που προέρχεται 
από τη λέξη πρέσβυς η οποία εννοεί τον ηλικιωμένο και από τη νεολατινική κατάληξη - 
ωπία η οποία σημαίνει όραση.  
Τα πρώιμα συμπτώματα της πρεσβυωπίας  περιλαμβάνουν δυσκολία στη διάκριση των 
μικρών γραμμάτων ιδίως σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού, κοπιωπία μετά από 
μακροχρόνια ανάγνωση, θαμπή κοντινή όραση ή παροδικό θάμπος όρασης κατά τη 
μετάβαση από ένα μακρινό σημείο εστίασης σε ένα κοντινό. 
Τα άτομα δυσκολεύονται να διαβάσουν και κουράζονται μετά από σύντομο διάστημα 
κοντινής εργασίας, ιδίως όταν ο φωτισμός δεν είναι καλός. Στην αρχή της εμφάνισης των 
συμπτωμάτων, το άτομο με πρεσβυωπία ανακουφίζεται από τα ενοχλήματα 
απομακρύνοντας από τα μάτια του το αντικείμενο του ενδιαφέροντος. Με την πάροδο 
των χρόνων η προοδευτική μείωση της ικανότητας για προσαρμογή κάνει την ανάγνωση 
ολοένα και πιο δύσκολη και τελικά αδύνατη.  
Τα συμπτώματα αυτά γίνονται λιγότερο ενοχλητικά σε συνθήκες έντονου φωτισμού 
λόγω της μύσης που παρατηρείται. Αυτό συμβαίνει διότι η μείωση της διαμέτρου της 
κόρης του οφθαλμού εμποδίζει τις περιφερικές φωτεινές ίνες μίας φωτεινής πηγής  να 
φτάσουν στον αμφιβληστροειδή και αυξάνει το βάθος πεδίου. Το αποτέλεσμα είναι να 
απεικονίζονται ευκρινέστερα αντικείμενα έστω και αν δεν εστιάζονται στον 
αμφιβληστροειδή. 4 Ο μηχανισμός είναι ανάλογος με αυτόν που επιτρέπει στη 
φωτογραφική μηχανή να απεικονίσει καθαρά, όχι μόνο το αντικείμενο πάνω στο οποίο 
έχουμε εστιάσει, αλλά και τα πιο μπροστά και πιο πίσω από αυτό, όταν το διάφραγμά της 
είναι μικρό. 
 
  Η εμφάνιση της πρεσβυωπίας παρατείνεται στους μυωπικούς οφθαλμούς οι οποίοι είναι 
ήδη εστιασμένοι όταν βρίσκονται σε χαλάρωση σε μία κοντινή απόσταση. Έτσι, οι 
ηλικιωμένοι μύωπες για να πραγματοποιήσουν εργασίες που απαιτούν ευκρινή κοντινή 
όραση μπορούν να αφαιρέσουν τα διορθωτικά τους μυωπικά γυαλιά. 
 
Ο Helmholtz απέδωσε την πρεσβυωπία στη σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού 
αποκλειστικά, ενώ άλλοι ερευνητές στην ανικανότητα σύσπασης του ακτινωτού 
σώματος. Τα αίτια της πρεσβυωπίας είναι πολυπαραγοντικά και οι θεωρίες όσον αφορά 
τους παράγοντες που συμμετέχουν στο μηχανισμό της πρεσβυωπίας διακρίνονται στις 
φακικές θεωρίες, που πρεσβεύουν πως η πρεσβυωπία προκαλείται από τις ηλικιακές 
μεταβολές στη γεωμετρία και τις μηχανικές ιδιότητες του φακού και στις έξω-φακικές 
θεωρίες, όπου οι γεωμετρικές και οι μηχανικές αλλαγές των ινών της ζιννείου ζώνης, του 
ακτινωτού σώματος και των άλλων δομών που περιβάλλουν το φακό, ευθύνονται για τη 
μείωση της προσαρμοστικής ικανότητας του οφθαλμού. 
Σύμφωνα με τις φακικές θεωρίες για την ανάπτυξη της πρεσβυωπίας, η μείωση της 
ικανότητας του οφθαλμού να εστιάζει ευκρινώς στον αμφιβληστροειδή τις φωτεινές 
ακτίνες που προέρχονται από κοντινά αντικείμενα, οφείλεται κυρίως στη μείωση της 
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ικανότητας του φακού να υφίσταται μηχανικές αλλαγές υπό την επίδραση του ελαστικού 
περιφακίου. (Fisher 1973, Glasser, Campbell 2000). Αυτή η σκλήρυνση του 
κρυσταλλοειδούς φακού σχετίζεται με τη μείωση της περιεκτικότητας του σε νερό, κάτι 
όμως το οποίο δεν έχει αποδειχθεί. Με την προοδευτική αύξηση της ηλικίας του ατόμου 
οι νέες φακικές ίνες προστίθενται συνεχώς στο εξωτερικό του φακού με αποτέλεσμα τη 
συνεχή αύξηση του πάχους και του όγκου του φακού, κάτι το οποίο ίσως να συμβάλλει 
στην αυξανόμενη δυσκαμψία του που δυσχεραίνει τη δράση των ινών της ζιννείου ζώνης 
στη μεταβολή της καμπυλότητας του ιστού.  
 
Σύμφωνα με τις έξω-φακικές θεωρίες, η πρεσβυωπία οφείλεται σε μικρό βαθμό στις 
αλλαγές στη φυσιολογία του ακτινωτού μυός, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μεγάλες 
ηλικίες. Τέτοιες αλλαγές περιλαμβάνουν γεροντική εκφύλιση του ακτινωτού σώματος με 
ελάττωση του αριθμού των μυϊκών ινών και αύξηση του συνδετικού ιστού με 
αποτέλεσμα τη δυσκαμψία του ιστού. (Pardue, Sivak 2000). Επίσης, οι Strenk et al, 1999 
πρότειναν τη μείωση της συστολής του ακτινωτού σώματος με την αύξηση της ηλικίας 
ως πιθανό αίτιο της εμφάνισης της πρεσβυωπίας. Με την αύξηση της ηλικίας μειώνεται 
το εύρος προσαρμογής ενώ επιπρόσθετα, οι οφθαλμοί υποπροσαρμόζουν σε κοντινά 
αντικείμενα, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς αυτά τα αντικείμενα δε μπορούν να 
εστιαστούν στον αμφιβληστροειδή. Η μύση και η σύγκλιση δε διαφέρουν από τους 
νέους, υποδεικνύοντας πως η πρεσβυωπία είναι αποτέλεσμα αλλαγών στον 
κρυσταλλοειδή φακό και όχι μεταβολών του νευρικού σήματος.  
   
 
 
 
2.2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 
 
Η διόρθωση της πρεσβυωπίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση θετικών-συγκλίνοντων 
φακών για να συμπληρωθεί η ανεπάρκεια προσαρμογής. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνεται η μέση πρεσβυωπική διόρθωση που απαιτείται για εμμετρωπικά άτομα ανάλογα 
με την ηλικία.   
 
 
Ηλικία (έτη) Πρεσβυωπική διόρθωση 
40-45 +1.00 έως +1.50D 
50 +1.50 έως +2.00D 
55 +2.00 έως +2.50D 
60 +2.50 έως +3.00D 
 
   
 
Η απαιτούμενη πρεσβυωπική διόρθωση για το μύωπα και τον υπερμέτρωπα αποτελεί το 
αλγεβρικό άθροισμα της διαθλαστικής διόρθωσης που το άτομο χρειάζεται για μακριά 
και του βαθμού της πρεσβυωπίας που αντιστοιχεί την ηλικία του. 5  
Ο πρεσβύωπας, ιδίως στα αρχικά στάδια και όταν δε χρησιμοποιεί τα κατάλληλα 
διορθωτικά γυαλιά, για να διαβάσει καθαρά, απομακρύνει το κείμενο από τους 
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οφθαλμούς του και χρειάζεται δυνατό φως. Η συνεχής σύσπαση του ακτινωτού σώματος 
στην προσπάθεια να προκαλέσει την απαιτούμενη προσαρμογή, προκαλεί συμπτώματα 
κοπιωπίας: κεφαλαλγίες, στιγμιαίες θολώσεις της όρασης όταν απομακρυνθεί το βλέμμα 
από το κείμενο και αίσθημα κόπωσης κατά την ανάγνωση.  
Ανεξάρτητα από τον μηχανισμό, η πρεσβυωπία μειώνει την κοντινή όραση. Όταν δε 
διορθωθεί μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου για διάβασμα, τη συμμετοχή 
του σε διάφορες δραστηριότητες και τελικά την παραγωγικότητα του στην καθημερινή 
του ζωή. 
Η ανάγκη των ασθενών για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας εξαρτάται από το επάγγελμά 
τους, τις καθημερινές τους ασχολίες και τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού. Για 
παράδειγμα, άτομα που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, αναζητούν πιο αργά 
μεθόδους αποκατάστασης της κοντινής όρασης σε σχέση με άτομα που ασχολούνται με 
γραφικές εργασίες.  
Είναι σημαντικό να τονισθεί η σημασία του φαινόμενου της πρεσβυωπίας και το πόσο 
αυτή επιδρά στην καθημερινή μας ζωή. Σε μελέτες που έγιναν στην Αμερική βρέθηκε ότι 
το 1998, περίπου 113 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες ήταν σε ηλικία άνω των 45 ετών, 
ηλικία οπότε αρχίζει να εμφανίζεται η πρεσβυωπία.  
Η αναστροφή της πρεσβυωπίας, παρόλο που είναι αποτελεσματική με την χρήση των 
διορθωτικών φακών για κοντινή όραση, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών 
που έχουν προτείνει μια σειρά από θεραπευτικές χειρουργικές ή μη παρεμβάσεις.  
Οι κλασσικές οπτικές προσεγγίσεις για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας περιλαμβάνουν τη 
χρήση οφθαλμικών φακών (πρεσβυωπικών, διπλοεστιακών, πολυεστιακών) και φακών 
επαφής (πολυεστιακών ή monovision).  
Μια από αυτές τις μεθόδους είναι η τεχνική της ‘μονο-όρασης’ (monovision), κατά την 
οποία ο κυρίαρχος οφθαλμός διορθώνεται με διαθλαστική χειρουργική ή με οπτικά 
βοηθήματα (γυαλιά, φακοί επαφής) για την εξυπηρέτηση της μακρινής όρασης, ενώ ο 
έτερος για την εξυπηρέτηση της κοντινής όρασης (μυωπικό υπόλειμμα 1 διοπτρίας 
περίπου). Ωστόσο, ο ασθενής συχνά αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στη 
διόφθαλμη όραση (όπως η μείωση του βάθους πεδίου και η απώλεια στερέοψης). Το 
monovision γίνεται καλά ανεκτό από περίπου το 30% του πληθυσμού ενώ η απώλεια της 
στερέοψης και η συνεχής προσπάθεια του ασθενούς να αγνοεί το θολό μισό του 
διόφθαλμου οπτικού του πεδίου, αποτελούν τις κύριες αιτίες δυσανεξίας.6   
             Αρχικά, η πρεσβυωπία αντιμετωπιζόταν με μεγεθυντικούς φακούς, γυαλιά 
διαβάσματος και μονόκλ. Οι ασθενείς αναγκάζονταν να αφαιρούν συνεχώς τα κοντινά 
τους γυαλιά καθώς δυσχεραίνουν την όρασή τους στις υπόλοιπες αποστάσεις, με 
αποτέλεσμα συχνά να τα χάνουν. Τα διπλοεστιακά γυαλιά πρωτοεμφανίστηκαν από τον  
Benjamin Franklin το 1874. Τα γυαλιά αυτά ήταν κατασκευασμένα ώστε το πάνω μισό 
της μακρινής διόρθωσης και  το κάτω μισό της κοντινής, ήταν τοποθετημένα στο ίδιο 
διαμέρισμα του σκελετού. Τα μειονεκτήματά τους περιλαμβάνουν το ότι επιτρέπουν 
διαυγή όραση σε μία δεδομένη κοντινή απόσταση, περιορίζοντας σημαντικά το κοντινό 
οπτικό πεδίο, ενώ οι ασθενείς πρέπει να στρέφουν τα μάτια τους προς τα κάτω και όχι το 
κεφάλι τους. Απαιτούνται 2-3 εβδομάδες εξοικείωσης με τα διπλοεστιακά γυαλιά.  
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Εικόνα 11.  Διάφοροι τύποι διπλοεστιακών γυαλιών. 
 
 
Τα τεχνικά αυτά προβλήματα ξεπεράστηκαν με τη χρήση των διπλοεστιακών φακών 
επαφής. Δεν έτυχαν όμως ευρείας αποδοχής διότι η κοντινή και η μακρινή διαθλαστική 
τους δύναμη περιορίζονται σε μία περιοχή που με τα βίας καλύπτει την κόρη του 
οφθαλμού με αποτέλεσμα ο ασθενής να πρέπει να μάθει αγνοεί το εκάστοτε θολό είδωλο 
ανάλογα με την απόσταση εργασίας κάθε φορά. 7 
Στα πολυεστιακά γυαλιά δεν υπάρχει ο διαχωρισμός σε μακρινό και κοντινό τμήμα αλλά 
η διαθλαστική δύναμη παρουσιάζει μία συνεχή προοδευτική αύξηση κατά μήκος του 
κάτω τμήματος του φακού. Εικόνα 12. Τα πολυεστιακά γυαλιά πλεονεκτούν από 
λειτουργικής άποψης, γιατί παρέχουν ικανοποιητική όραση και στις ενδιάμεσες 
αποστάσεις και είναι απαλλαγμένα από τα οπτικά φαινόμενα της διαχωριστικής γραμμής 
αλλά και από αισθητικής καθώς δε διαθέτουν διαχωριστική γραμμή.  7 

Τα πολυεστιακά γυαλιά και οι πολυεστιακοί φακοί επαφής (οι φακοί επαφής 
πρωτοσχεδιάστηκαν από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι το 1508) δεν παρέχουν πλήρως 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παράγουν πολλαπλά είδωλα σε διάφορα εστιακά σημεία, 
οδηγώντας σε σημαντική μείωση της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση. Για την 
αποφυγή του πρισματικού φαινομένου, το οπτικό πεδίο των πολυεστιακών γυαλιών είναι 
περιορισμένο και ο χρήστης πρέπει να προσαρμοστεί στο να επιλέγει το επιθυμητό 
είδωλο πραγματοποιώντας κινήσεις της κεφαλής του περισσότερο από των οφθαλμών 
του.  7 
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Εικόνα 12. Σχηματική απεικόνιση ενός πολυεστιακού φακού. 
 
 
Πρωτοπορία αποτελεί η εμφάνιση των ηλεκτρονικών γυαλιών με φακούς οι οποίοι 
περιέχουν κρυστάλλους (emPower (Pixel Optics, Roanoke, Va.) των οποίων η 
αναδιάρθρωση προκαλεί την ταχύτατη μεταβολή του σημείου εστίασης. Τα γυαλιά αυτά 
δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλλει τη διοπτρική δύναμη των φακών τους 
μέσω ενός αισθητήρα τοποθετημένου στο σκελετό. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα 
αυτόματης ρύθμισης με βάση την κλίση της κεφαλής. Όταν ο ασθενής κοιτάζει ευθεία, 
αυτόματα η ηλεκτρονική ‘ζώνη διαβάσματος΄ απενεργοποιείται και ενεργοποιείται 
αυτόματα όταν το άτομο κοιτάζει προς τα κάτω. (6/2011, ASCRS, Eye World). 
 
Μέχρι πρόσφατα, η χρήση οφθαλμικών θετικών φακών αποτελούσε τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο διόρθωσης της πρεσβυωπίας ειδικά στις περιπτώσεις ασθενών 
που δεν παρουσιάζουν καταρράκτη.  
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Κεφάλαιο 3ο 
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 
 
3.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ-ΣΚΛΗΡΟΣ 
 
 
 ΣΚΛΗΡΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ 
 
Μία χειρουργική προσέγγιση για τη μερική αναστροφή της πρεσβυωπίας η οποία δεν 
έχει ακόμη αποκτήσει την έγκριση διοίκησης αμερικανικών τροφίμων και φαρμάκων 
(FDA), αποτελεί η τεχνική των σκληρικών ενθεμάτων επέκτασης PMMA. 8 Η τεχνική 
αυτή βασίζεται στη θεωρία του Schachar για το μηχανισμό της προσαρμογής, σύμφωνα 
με την οποία αυξάνεται ο όγκος του κρυσταλλοειδούς φακού με την πάροδο της ηλικίας 
και η πρεσβυωπία οφείλεται στη μείωση της απόστασης μεταξύ του ισημερινού του 
φακού και του ακτινωτού σώματος, με επακόλουθο τη χαλάρωση των ινών της ζιννείου 
ζώνης.  
 
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνικές, δε στοχεύει στην οπτική διόρθωση της 
πρεσβυωπίας, αλλά απευθύνεται στα αίτια της εξασθένισης του μηχανισμού της 
προσαρμογής και επιδιώκει να αποκαταστήσει το φυσιολογικό μηχανισμό της 
προσαρμογής. Έτσι, τα σκληρικά ενθέματα επέκτασης τοποθετούνται στο σκληρό χιτώνα 
με σκοπό να επεκτείνουν την επιφάνεια του σκληρού που επικαλύπτει το ακτινωτό σώμα 
και να αυξήσουν την απόσταση μεταξύ φακού και ακτινωτής απόφυσης και επομένως 
και την πίεση που ασκούν οι ίνες στο φακό. 9, 10. Εικόνα 13. 
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Εικόνα 13. Σκληρικά ενθέματα για τη χειρουργική αποκατάσταση της πρεσβυωπίας.  
 
Στην ίδια θεωρία καθώς και στη συσχέτιση της απώλειας της προσαρμογής με την 
αύξηση της οφθαλμικής ακαμψίας με την πάροδο της ηλικίας και την αυξανόμενη πίεση 
που ασκεί ο σκληρός στον ακτινωτό μυ, βασίζεται και η πρόσθια ακτινωτή σκληροτομή, 
κατά την οποία πραγματοποιούνται στο ακτινωτό σώμα ακτινωτές τομές (LaserACE, 
Ace Vision Group, Inc., Silver Lake, Ohio), με σκοπό την επέκτασή του. Με τη χρήση 
του laser VisioLite Er: Yag πραγματοποιούνται ολικού πάχους τομές στα τέσσερα 
τεταρτημόρια του πρόσθιου τοιχώματος του σκληρού με στόχο την ανάκτηση της 
ευκαμψίας του.  
Η τεχνική αυτή απευθύνεται κυρίως σε εμμέτρωπες πρεσβύωπες ή σε πρεσβύωπες οι 
οποίοι είχαν στο παρελθόν υποβληθεί σε διαθλαστική χειρουργική. Εικόνα 14.  
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Εικόνα 14.  
 
Η βελτίωση της φυσιολογικής κινητικότητας του σκληρού αποκαθιστά τη φυσιολογική 
βιομηχανικότητα ολόκληρου του οφθαλμού.  
 
 
 
 
 

            
 
Εικόνα 15.  
 
Μετά από την επέμβαση, ο μηχανισμός της προσαρμογής λειτουργεί κανονικά, 
βελτιώνοντας την κοντινή όραση των ασθενών δίχως να επιδρά στη μακρινή τους όραση 
(ASCRS 11/2012, Eye World).  
 

 
 
 
Εικόνα 16.  
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3.2 MONOVISION-ΜΟΝΟΟΡΑΣΗ  
 
Το monovision ή αλλιώς μονοόραση αποτελεί μία διόφθαλμη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας η οποία βασίζεται στη λεγόμενη οφθαλμική επικράτηση. 
Οφθαλμική επικράτηση ονομάζεται η τάση προτίμησης του ειδώλου του ενός οφθαλμού 
έναντι του άλλου από το κέντρο της όρασης του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται ως 
ισχυρή ή αδύναμη. 11,12. Ακραίες εκφάνσεις του φαινομένου συνιστούν η αμβλυωπία και 
ο στραβισμός. Ο επικρατής οφθαλμός είναι εκείνος ο οποίος εστιάζει άμεσα σε ένα 
αντικείμενο. Μη επικρατούντας οφθαλμός είναι εκείνος ο οποίος εστιάζεται στο ίδιο 
αντικείμενο υπό μικρή γωνία. Αυτή η μικρή διαφορά ευθύνεται για το βάθος της 
αντίληψης.  
Ο επικρατής οφθαλμός κυριαρχεί σε δραστηριότητες όπως το βάδισμα, το τρέξιμο και η 
οδήγηση. Ο μη επικρατούντας οφθαλμός αξιοποιείται κατά την εκτέλεση κοντινών 
δραστηριοτήτων όπως το διάβασμα, το γράψιμο και το ράψιμο. Το monovision 
πραγματοποιείται μέσω της νευρωνικής προσαρμογής ολόκληρης της διαδικασίας της 
όρασης και της ικανότητας του εγκεφάλου να απωθούνται τα θολά είδωλα που 
προέρχονται από τον οφθαλμό, τα οποία αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση της 
κοντινής όρασης.  Δίχως την ικανότητα απώθησης των θολών ειδώλων του εγκεφάλου, 
το αποτέλεσμα θα ήταν μία μίξη από ασαφή και ευκρινή είδωλα σε όλες τις αποστάσεις 
εργασίας. Η απώθηση αυτή του ασαφούς ειδώλου,  εξυπηρετεί τη διόφθαλμη μακρινή 
όραση  με τέτοιο τρόπο ώστε σημειώνεται μία ελάχιστη μόνο πτώση της μακρινής 
οπτικής οξύτητας. 13. 
Μεγάλος αριθμός ασθενών μένουν πολύ ικανοποιημένοι με τεχνικές που λειτουργούν με 
τη λογική του monovision. Ωστόσο, η μονοόραση δεν αποτελεί πανάκεια για όλους και 
ορισμένα άτομα δεν την ανέχονται.  
Το ποσοστό ανοχής στη μονοόραση με φακούς επαφής είναι 56%-67% 12, μετά από 
επέμβαση LASIK με επιδιωκόμενη διόρθωση με βάση το monovision είναι 72%-97%13 
ενώ η καλύτερα ανεκτή ανισομετρωπία κυμαίνεται μεταξύ 1.00 και 1.50 διοπτριών 13, 14.   
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ικανοποίηση των ασθενών από το monovision μετά από 
διαθλαστική επέμβαση LASIK φτάνει το 96% 15 και το 92% 16. 
Το monovision με τη χρήση φακών επαφής ή με διόφθαλμη επέμβαση LASIK 
αξιοποιούν συνήθως ένα νομόγραμμα για την απαιτούμενη πρόσθετη κοντινή διόρθωση, 
σύμφωνα με το οποίο ο βαθμός της ανισομετρωπίας μεταξύ των δύο οφθαλμών 
αυξάνεται από περίπου -1.50 διοπτρίες για έναν ασθενή 45 ετών έως -2.50 διοπτρίες για 
έναν ασθενή 65 ετών. Η ανοχή στη μονοόραση μειώνεται με την άνοδο του βαθμού της 
εισαγόμενης ανισομετρωπίας, ενώ παύει να είναι ανεκτή όταν η διαφορά μεταξύ της 
διαθλαστικής δύναμης των δύο οφθαλμών είναι μεγαλύτερη από 2.50 διοπτρίες. 17 

Η οφθαλμική επικράτηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε να μπορεί να προληφθεί η 
ικανοποίηση των ασθενών μετά από τεχνικές για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας 
όπως μετά από επέμβαση καταρράκτη με μονοόραση, διαθλαστική χειρουργική, χρήση 
φακών επαφής και τοποθέτηση ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων σε εμμέτρωπες, 
πρεσβύωπες ηλικίας 45-60 ετών.  
Στη χειρουργική τεχνική της τοποθέτησης ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας η λογική του monovision αξιοποιείται με τη διατήρηση 
της εμμετρωπίας του επικρατούντος οφθαλμού για την εξυπηρέτηση της μακρινής 
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όρασης, ενώ εμφυτεύεται στον άλλο οφθαλμό ένθεμα με κατάλληλο θετικό σφαίρωμα. Ο 
στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η ικανοποιητική όραση των ασθενών για μακριά και 
κοντά και η απεξάρτησή τους από τα κοντινά γυαλιά.  
Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών πρέπει να πραγματοποιείται εκτενή 
συζήτηση μαζί τους όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, την επιθυμητή απόσταση 
εργασίας και τις προσδοκίες τους, ώστε να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά τους και οι 
απαιτήσεις τους. Εν συνεχεία, πραγματοποιούνται οι δοκιμασίες διαπίστωσης του 
επικρατούντα οφθαλμού του κάθε ατόμου. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο υποψηφίων 
για τη χειρουργική τοποθέτηση  ενδοκερατοειδικού ενθέματος, όλες οι δοκιμασίες 
εκτελούνται δίχως διορθωτικά γυαλιά, καθώς πρόκειται για εμμέτρωπες πρεσβύωπες. 
 
 
 
3. 3 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 
 
The Miles test: Ο παρατηρητής εκτείνει και τα δύο του χέρια, φέρνοντάς τα κοντά ώστε 
να σχηματίσει ένα μικρό άνοιγμα. Παρατηρεί μέσω του ανοίγματος ένα αντικείμενο 
τοποθετημένο σε απόσταση και εναλλακτικά κλείνει το κάθε του μάτι με τη σειρά ή 
πλησιάζει γρήγορα τα χέρια στο πρόσωπό του διατηρώντας το σχηματισμό. Έτσι 
καθορίζεται ο οφθαλμός μέσω του οποίου παρατηρούσε τελικά το στόχο-επικρατής 
οφθαλμός. 
The Dolman method also known as the hole-in-the-card test: Δίνεται στον παρατηρητή 
μία κάρτα με ένα κεντρικό κυκλικό άνοιγμα. Παρατηρεί μέσω του ανοίγματος ένα 
αντικείμενο τοποθετημένο σε απόσταση και εναλλακτικά κλείνει το κάθε του μάτι με τη 
σειρά ή πλησιάζει γρήγορα τα χέρια στο πρόσωπό του κρατώντας την κάρτα. Έτσι 
καθορίζεται ο οφθαλμός μέσω του οποίου παρατηρούσε τελικά το στόχο-επικρατής 
οφθαλμός .  
The convergence near-point test: Ο παρατηρητής εστιάζει σε ένα αντικείμενο το οποίο 
κινείται ταχύτατα προς τη μύτη του μέχρι να σημειωθεί απόκλιση του ενός οφθαλμού. 
Αυτός αποτελεί το μη επικρατούντα οφθαλμό του ατόμου. Πρόκειται για υποκειμενικό 
έλεγχο της οφθαλμικής επικράτειας. 
Lens Fogging Technique: Ο παρατηρητής εστιάζει σε ένα μακρινό στόχο με τους δύο 
οφθαλμούς ανοιχτούς. Τοποθετείται εναλλακτικά μπροστά από κάθε οφθαλμό του φακός 
με θετικό σφαίρωμα +2.00 ή +2.50 διοπτρίες. Ο ασθενής ερωτάται σε ποίο οφθαλμό 
ήταν πιο έντονη η θόλωση του αντικειμένου. Αυτός είναι ο επικρατής οφθαλμός του 
ατόμου. 
The Camera Test: Πρόκειται για περισσότερο ενδεικτική δοκιμασία. Δίνεται στον 
παρατηρητή μία κάμερα. Ο οφθαλμός που θα χρησιμοποιήσει για να κοιτάξει μέσω του 
διαφράγματος, συνιστά τον επικρατή του οφθαλμό.  
 
Αφού διαπιστωθεί ο επικρατής και ο μη επικρατής οφθαλμός σε κάθε ασθενή, 
πραγματοποιούνται προσεκτικά δοκιμές, τα λεγόμενα monovision trials, ώστε να 
διαπιστωθεί η ανεκτικότητα του κάθε υποψηφίου στο monovision καθώς και η ικανότητά 
του να προσαρμόζεται. Η δοκιμασία των υποψηφίων πριν από την τοποθέτηση 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την χειρουργική αποκατάσταση της πρεσβυωπίας 
πραγματοποιείται με χρήση ενός σκελετού γυαλιών (frame) όπου ο επικρατής, 
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εμμετρωπικός οφθαλμός αφήνεται plano και μπροστά από τον μη επικρατούντα οφθαλμό 
τοποθετείται θετικό σφαίρωμα +1.50 διοπτρίας σε μία επιδίωξη προσομοίωσης του 
αποτελέσματος της επέμβασης. Ο ασθενής καθοδηγείται να περπατήσει για μισή περίπου 
ώρα παρατηρώντας κοντινούς και μακρινούς στόχους. Ιδανικά, η ίδια δοκιμασία 
πραγματοποιείται με χρήση φακού επαφής ανάλογων διοπτριών στο μη επικρατούντα 
οφθαλμό για 1-2 μέρες.  
Στα μειονεκτήματα του monovision αναφέρονται, η μείωση της ικανότητας στερέοψης 
18, η μείωση της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση ιδίως για τις υψηλές συχνότητες και 
η μείωση της αντίληψης του βάθους 19. Για το λόγο αυτό, οι τεχνικές που στηρίζονται 
στη λογική του monovision αποφεύγονται σε επαγγελματίες οδηγούς, χειρουργούς, 
πιλότους και χρήστες μικροσκοπίων ή τηλεσκοπίων.  
 
 
 
 
 
3.4 FEMTOSECOND LASER 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Το όνομα προήλθε από τον αριθμό των παλμών ανά δευτερόλεπτο(pulses/sec) με τον 
οποίο λειτουργεί το laser αυτό . Ο αριθμός των παλμών αυτών δεν μπορεί να μετρηθεί σε 
δις- ή τρις εκατομμύρια παλμούς ανά δευτερόλεπτο και για συντομία ονομάστηκε 
 FEMTOSECOND 20. 
Τα laser αυτά εκπέμπουν στη υπέρυθρο ζώνη του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας στα 1053 nm και σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά βραχύ χρόνο δράσης και 
την πολύ μικρή ενέργεια επιτυγχάνουν τη φωτοδιάσπαση (photodisruption) του ιστού 
στον οποίο προσπίπτουν (κερατοειδής ,κρυσταλοειδής φακός κ.λ.π.) η οποία εμφανίζεται 
με τη μορφή φυσαλίδας και η οποία τελικά συνιστά τη δύναμη με την οποία τέμνει τους 
ιστούς το femtosecond laser. 
Το πρώτο femtosecond laser που κυκλοφόρησε στην αμερικάνικη αγορά το 2001 
κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Intralase Corporation. Από τότε μέχρι 
σήμερα, η εξέλιξη του Intralase laser ήταν ραγδαία και από το πρώτο μοντέλο των 6ΚΗz 
το οποίο χρειαζόταν 3-4 λεπτά για τη δημιουργία ενός κερατοειδικού κρημνού (flap) στη 
LASIK φτάσαμε σήμερα στο Intralase femtosecond laser των 150KHz το οποίο 
χρειάζεται μόλις 10 δευτερόλεπτα για τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού 21. 
Το 2005 το Intralase femtosecond laser πήρε την έγκριση του FDA για τη διενέργεια 
διαμπερούς και τμηματικής κερατοπλαστικής 22. 
 
Η εμφάνιση των femtosecond lasers αντιπροσωπεύει ένα μέγιστο επίτευγμα στον τομέα 
της διαθλαστικής χειρουργικής. Πρόκειται για φωτοαποδομητικά lasers Νεοδυμίου (Nd) 
και υάλου τα οποία χρησιμοποιούν βραχείς παλμούς υπέρυθρης ακτινοβολίας (μήκος 
κύματος = 1053nm). Οι παλμοί αυτοί δύναται να εστιαστούν στο επιθυμητό βάθος του 
κερατοειδούς προκαλώντας οπτική διάλυση δίχως θερμική ή μηχανική βλάβη των 
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περιβαλλόντων ιστών 23, 24. Οι σχηματιζόμενες εντός του στρώματος του κερατοειδούς 
φυσαλίδες διοξειδίου του άνθρακα και το εξατμιζόμενο νερό δημιουργούν ένα επίπεδο 
τομής. Η δέσμη του laser δύναται να κατευθυνθεί στο επιθυμητό βάθος και με βάση το 
επιδιωκόμενο μοτίβο (pattern), μέσω κατάλληλου λογισμικού. Σημαντικό πλεονέκτημα 
αποτελεί η παραμονή του άθικτου επιθηλίου του κερατοειδούς και η μη ενεργοποίηση 
μηχανισμών επούλωσης. 
Υπάρχουν 4 είδη femtosecond lasers τα οποία έχουν πάρει έγκριση από το Διεθνή 
Οργανισμό φαρμάκων και τροφίμων για χρήση στη διαθλαστική χειρουργική του 
κερατοειδούς. Πρόκειται για το IntraLase FS laser (Abbott Medical Optics Inc., Santa 
Ana, California, USA), το Technolas 520FS (Previously ‘Femtec’; Technolas Perfect 
Vision, Munich,Germany), τα Femto LDV (Zeimer Ophthalmic Systems, 
Port,Switzerland) και VisuMax (Carl Zeiss, Meditec AG, Jena, Germany) lasers και το 
WaveLight FS laser (Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, Texas, USA).  
 
Οι επιπρόσθετες εφαρμογές των femtosecond lasers στη διαθλαστική χειρουργική του 
κερατοειδούς περιλαμβάνουν: 1. τη δημιουργία τούνελ για την ένθεση 
ενδοκερατοειδικών δακτυλίων για την αντιμετώπιση της μυωπίας και των εκτατικών 
διαταραχών του κερατοειδούς (κερατόκωνος, ιατρογενής εκτασία μετά από LASIK και  
Pellucid Marginal Degeneration) (ICRSs) 24, 25, 26, 2. την ένθεση ενδοκερατοειδικών 
ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας 27 και 3. την ενδοστρωματική 
αναστροφή της πρεσβυωπίας (INTRACOR) 28. Ακόμα τα femtosecond lasers 
αξιοποιούνται στην ενδοστρωματική έγχυση φαρμάκων σε περίπτωση κερατοειδικών 
αποστημάτων, στην ενδοστρωματική έγχυση κόλλας, σιλικόνης ή ιξωδοελαστικού υγρού 
εντός στρωματικού ενδοκερατοειδικού τούνελ για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
σε φυσαλιδώδη κερατοπάθεια, στη διαμπερή κερατοπλαστική(F-PK), στην ενδοθηλιακή 
τμηματική κερατοπλαστική(FDSAEK) και στην επιφανειακή κερατοπλαστική(F-
DALK), στη  διόρθωση αστιγματισμού με αστιγματικές κερατοτομές και σφηνοειδείς 
εκτομές, στη βιοψία του κερατοειδούς (Μπορούν να αφαιρεθούν τμήματα κερατοειδούς 
πάχους 3-5mm για την τέλεση βιοψίας του ιστού σε περιπτώσεις αδιάγνωστης 
κερατίτιδος χωρίς επικίνδυνους χειρισμούς για τη διασπορά πιθανού λοιμογόνου 
παράγοντα), καθώς και στην επέμβαση του καταρράκτη (πρόσθια καψουλόρηξη και 
ενδοφακική φωτοδιάσπαση και ρευστοποίηση του πυρήνα). Πρωτοπορία αποτελεί η  
χειρουργική διαθλαστική τεχνική SMILE  η οποία συνιστά επέκταση της LASIK, όπου 
αφαιρείται με χρήση του FS laser, στρωματικό κερατοειδικό φακίδιο επιθυμητού πάχους 
κάτω από έναν στρωματικό κρημνό του κερατοειδούς, πραγματοποιώντας διαθλαστική 
χειρουργική χωρίς τη χρησιμοποίηση του excimer laser.   
 
Στην περίπτωση των ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της 
πρεσβυωπίας, ένα ενδοκερατοειδικό ένθεμα από βιοσυμβατά υλικά τοποθετείται σε ένα 
στρωματικό  κερατοειδικό τούνελ στο μη επικρατούντα οφθαλμό εμμετρώπων 
πρεσβυώπων. Το κερατοειδικό, στρωματικό τούνελ μπορεί να δημιουργηθεί με 
μικροκερατόμο ή εναλλακτικά με το femtosecond laser 27.  
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία, τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα για την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας τοποθετούνται εντός του στρώματος του κερατοειδούς 
κάτω από έναν κερατοειδικό κρημνό ο οποίος σχηματίζεται μηχανικά από 
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μικροκερατόμο 29, 30 ή από το femtosecond laser 31, 32 , ή εντός κερατοειδικών τούνελ που 
σχηματίζονται μηχανικά από το μικροκερατόμο 33. 
Συγκριτικά με τη δημιουργία των κερατοειδικών τούνελ μηχανικά από το 
μικροκερατόμο, τα femtosecond lasers κάνουν το σχηματισμό  του πιο γρήγορο, εύκολο, 
επαναλήψιμο και με μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις διαστάσεις του τούνελ 
(διάμετρος, πλάτος, βάθος) 31. Επιπλέον, το βάθος της θήκης διατηρείται σταθερό σε όλο 
το μήκος του τούνελ, σε αντίθεση με τη μηχανική του κατασκευή , όπου το βάθος 
μειωνόταν κατά τόπους όσο μεγάλωνε η απόσταση από την τομή του κερατοειδούς, ενώ 
η επιτυχία της επέμβασης στηρίζεται στην ικανότητα του χειρουργού 31.  
Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία, όπως και στην περίπτωση της 
χρήσης ενός μικροκερατόμου 32.  
Η αύξηση της ακρίβειας σχετικά με τις παραμέτρους του τούνελ αυξάνει την ασφάλεια 
της τεχνικής ενώ επιτρέπει την εξατομίκευση της διαδικασίας ανάλογα με το πάχος και 
τα χαρακτηριστικά του κερατοειδούς του κάθε ατόμου. Επιπλέον, αυξάνεται η 
προβλεψιμότητα της τεχνικής κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερα οπτικά αποτελέσματα. 
Αναπτύσσονται επίσης, λογισμικά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
τεχνικής.  
Δεν αναφέρονται ακόμα στη βιβλιογραφία αποτελέσματα της εμφύτευσης 
ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με χρήση των 
femtosecond lasers για τη δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ. 
 
 
 
 
 
3.5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ-ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ 
 
3. 5. Α. ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 
(CONDUCTIVE KERATOPLASTY) 
 
Η κερατοπλαστική με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (CK), αποτελεί μία χειρουργική 
τεχνική για την αντιμετώπιση της μέτριας και της υψηλής υπερμετρωπίας. 
Πραγματοποιείται με την εισαγωγή στο στρώμα του κερατοειδούς ενός λεπτού καθετήρα 
(Εικόνα 17) ο οποίος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής ενέργειας, υψηλής 
συχνότητας (350kHZ) δημιουργώντας θερμικά σημεία στο περιφερικό κερατοειδικό 
στρώμα βάθους 80% του στρώματος, σε ένα πλήρη κύκλο (Εικόνα 18) εκτός του οπτικού 
άξονα. Ο αριθμός και η ακριβής θέση αυτών των θερμών κηλίδων εξαρτάται από το 
μέγεθος του διαθλαστικού σφάλματος και συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 8 και 32 
σημείων. Η θερμότητα που παράγεται οδηγεί στη συρρίκνωση των κολλαγόνων ινών του 
κερατοειδούς με αποτέλεσμα την αύξηση της κυρτότητας της κεντρικής του περιοχής και 
τη συνοδό επιπέδωση της περιφέρειας 34. Η χειρουργική αυτή τεχνική έλαβε έγκριση από 
τον Διεθνή Οργανισμό Φαρμάκων το 2002 για την αντιμετώπιση υπερμετρωπίας 0.75 
διοπτριών έως 3.00 διοπτριών. Το 2004 οι εφαρμογές της επεκτάθηκαν στην 
αντιμετώπιση του αστιγματισμού, στην υπολειπόμενη υπερμετρωπία μετά από 
διαθλαστική χειρουργική ή επέμβαση καταρράκτη και στην αντιμετώπιση της 
πρεσβυωπίας 35. Όσον αφορά την αποκατάσταση της πρεσβυωπίας, εφαρμόζεται η 
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λογική του monovision, όπου η κερατοπλαστική με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (CK), 
εφαρμόζεται στον μη επικρατούντα οφθαλμό του ασθενούς σε εμμέτρωπες πρεσβύωπες 
που δε χρειάζονται βοήθημα για τη μακρινή τους όραση.[NearVision CK (Refractec, Irvine, 
Calif.)]. Αναλόγως, εφαρμόζεται η ίδια προσέγγιση σε υπερμέτρωπες πρεσβύωπες. 
Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής περιλαμβάνονται η διάσωση του κερατοειδικού ιστού 
και του οπτικού άξονα, η μη χρήση μικροκερατόμου, η μη δημιουργία κερατοειδικού 
κρημνού και το γεγονός πως δε σχετίζεται με τη δημιουργία θόλωσης του κερατοειδούς ή 
την επίταση της ξηροφθαλμίας 35.  
Σύμφωνα με δημοσιευμένα αποτελέσματα ερευνών, ένα χρόνο μετά από την 
κερατοπλαστική για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, το 89% των ασθενών 
παρουσίαζαν αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα ≥ J1 και αδιόρθωτη μακρινή οπτική 
οξύτητα ≥ 20/20, ποσοστό που μειώθηκε στο 22%, 3 χρόνια μετά από την επέμβαση, 
καταδεικνύοντας μία τάση για υποστροφή του αποτελέσματος της τεχνικής. (Jason E. 
Stahl, MD Conductive Keratoplasty for Presbyopia: 3-year Results. Journal of Refractive 
Surgery  Vol. 23   No. 9   November 2007).  
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 17. Εισαγωγή στο στρώμα του κερατοειδούς ενός καθετήρα κατά τη διάρκεια της 
κερατοπλαστικής με χρήση ραδιοσυχνοτήτων.  
 
 
 
 



 38 

 
 
 
Εικόνα 18.  
 
 
 3. 5. Β. LASIK 

Κατά την χειρουργική τεχνική  Laser In Situ Keratosmileusis (LASIK) 
[πρωτοεφαρμόστηκε σε ανθρώπινους οφθαλμούς τα τέλη της δεκαετίας του 1990], 
δημιουργείται ένας κερατοειδικός κρημνός επιθηλίου και στρώματος με χρήση του 
μικροκερατόμου ή του femtosecond laser. Το excimer laser εν συνεχεία, φωτοαποδομεί 
κατάλληλη ποσότητα κερατοειδικού στρωματικού ιστού, από κάτω από τον κρημνό και 
εκείνος επανέρχεται εν συνεχεία στην αρχική του θέση 36, 37, 38 . Όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική με βάση τη λογική του 
monovision, όπου ο επικρατής οφθαλμός διορθώνεται με στόχο την εμμετρωπία και ο μη 
επικρατής οφθαλμός καταλήγει με περίπου 1 βαθμό μυωπίας ώστε να διευκολύνει την  
κοντινή όραση δίχως κοντινά γυαλιά. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται καλά 
αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής σχετικά με την κοντινή και τη μακρινή όραση των 
ασθενών, ενώ στα μειονεκτήματα αναφέρονται η μείωση της ευαισθησίας στη φωτεινή 
αντίθεση και η απώλεια της στερέοψης 39, 40.  
Στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας έχει δημοσιευθεί και η λεγόμενη κεντρική ή 
περιφερική PresbyLASIK κατά τις οποίες επιχειρείται η πολυεστιακότητα του 
κερατοειδούς.  Στην κεντρική PresbyLASIK (central or multifocal PresbyLASIK-Avalos, 
Rosakis, Agarval PARM technique 1998, G. Tamayo 2000) η φωτοαποδόμηση οδηγεί σε 
ένα πιο κυρτό κεντρικό κερατοειδή με πιο επίπεδη περιφέρεια. Έτσι, πραγματοποιείται 
υπερμετρωπική διόρθωση με κυρτό κεντρικό κερατοειδή για την αποκατάσταση της 
κοντινής όρασης (Εικόνα 19). Η αυξημένη κυρτότητα του κεντρικού κερατοειδούς 
συμβάλλει στη βελτίωση της κοντινής όρασης υποβοηθούμενη και από τη μύση η οποία 
αποτελεί τμήμα της τριάδας του αντανακλαστικού μηχανισμού της προσαρμογής. 
Επιπλέον, αυτό το προφίλ της φωτοαποδόμησης οδηγεί σε αύξηση της σφαιρικής 
εκτροπής η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάθους πεδίου και τη βελτίωση 
της όρασης για κοντά 41.  
 



 39 

 
 

 
 
 
Εικόνα 19: Τοπογραφική απεικόνιση της κεντρικής PresbyLASIK (central or multifocal 
PresbyLASIK ). 
Οι Alio et al αναφέρουν στατιστικά σημαντική βελτίωση της κοντινής όρασης των 
ασθενών, 6 μήνες μετά την επέμβαση. 
 
Στην περιφερική PresbyLASIK (peripheral or multifocal PresbyLASIK-Anschuetz, 
Dausch, Klein, Joly 1991) το προφίλ της φωτοαποδόμησης  οδηγεί σε σχετικά πιο 
επίπεδο κεντρικό κερατοειδή για τη διόρθωση της μακρινής όρασης και πιο κυρτή 
περιφέρεια για την κοντινή όραση 42 (Εικόνα 20).  
 
Οι Pinelli et al αναφέρουν στατιστικά σημαντική βελτίωση της αδιόρθωτης μακρινής και 
κοντινής όρασης σε υπερμέτρωπες πρεσβύωπες 43.  
 

     
 
 
Εικόνα 20: Τοπογραφική απεικόνιση της περιφερικής PresbyLASIK (peripheral or 
multifocal PresbyLASIK).  
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Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν διόφθαλμα ή μόνο στον μη επικρατούντα 
οφθαλμό με ταυτόχρονη μονοεστιακή LASIK του επικρατούντος οφθαλμού με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τα οποία παρέμειναν σταθερά για δύο χρόνια στους μύωπες 
και παρουσίασαν μικρή ανάκαμψη της υπερμετρωπίας στους υπερμέτρωπες ασθενείς.   
Στα μειονεκτήματα της πολυεστιακότητας του κερατοειδούς περιλαμβάνονται η αύξηση 
των εκτροπών η οποία μειώνει την ποιότητα του ειδώλου σε όλες τις αποστάσεις, η μη 
δυνατότητα προεγχειρητικής δοκιμής του αποτελέσματος από τον ασθενή και ότι το 
αποτέλεσμα υποστρέφει με την πάροδο του χρόνου 44.   
 
Αναλόγως χρησιμοποιείται και η φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (Photorefractive 
Keratectomy-PRK) [πρώτη εφαρμογή σε ανθρώπινο οφθαλμό από τη MC Donald το 
1988], όπου κατά τη διόρθωση της αμετρωπίας σε πρεσβύωπες ασθενείς στόχος είναι η 
υπολειπόμενη μυωπία του μη επικρατούντος οφθαλμού και η εμμετρωπία του 
επικρατούντος οφθαλμού 45.  
 
3. 5. Γ. IntraCor (Technolas Perfect Vision) 

Πρόκειται για μία νέα χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε 
φυσικούς εμμέτρωπες ή σε άτομα που κατά το παρελθόν είχαν υποστεί διαθλαστική 
χειρουργική και είναι απαλλαγμένοι από μακρινά γυαλιά. Το femtosecond laser επιτρέπει 
την εστίαση υπέρυθρης ακτινοβολίας σε προκαθορισμένα μοτίβα και βάθη των ιστών. 
Μία κλινική εφαρμογή του επιτρέπει τη διαθλαστική τροποποίηση του στρώματος του 
κερατοειδούς χωρίς να εμπλέκεται στην ακεραιότητα του επιθηλίου. Με τη χρήση του 
femtosecond laser πραγματοποιείται ανασχηματισμός του προσθίου στρώματος του 
κερατοειδούς δίχως δημιουργία κρημνού ή διάτρησης αλλά μέσω μεταβολής των 
βιομηχανικών του δυνάμεων. Με το femtosecond laser δημιουργούνται πολλαπλές 
(συνήθως πέντε) ενδοστρωματικές ομόκεντρες κυκλικές τομές στον κερατοειδή, οι 
οποίες βοηθούν στην εστίαση των κοντινών αντικειμένων χωρίς να επηρεάζεται 
ιδιαίτερα η μακρινή όραση (Εικόνες 21, 22). Οι τομές αυτές σχηματίζουν ένα δίχτυ 
αυξημένης κυρτότητας μέσω μεταβολής συμπεριφοράς  του ιστού στη διατήρηση της  
ισορροπίας των εξωτερικών ασκούμενων δυνάμεων στον κερατοειδή και της 
ενδοφθάλμιας πίεσης, οδηγώντας σε έναν πολυεστιακό κερατοειδή στο μη επικρατούντα 
οφθαλμό των πρεσβυωπικών ασθενών. Το επαναστατικό πλεονέκτημα της μεθόδου 
αυτής, είναι το ότι δεν υπάρχει κανένας επιφανειακός τραυματισμός του κερατοειδή, 
πράγμα που πρακτικά μειώνει την πιθανότητα διεγχειρητικών μολύνσεων σε πάρα πολύ 
χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, διατηρείται η βιομηχανική σταθερότητα του 
κερατοειδούς. Οι Holtzer et al αναφέρουν βελτίωση της αδιόρθωτης κοντινής όρασης 
των ασθενών 3 μήνες μετά από την επέμβαση. Οι ασθενείς αναφέρουν θολή όραση του 
χειρουργημένου οφθαλμού κατά την πρώτη μετεγχειρητική μέρα λόγω των φυσαλίδων 
που παγιδεύονται στους δακτυλίους.  
Οι Ruiz et al δημοσίευσαν σε μελέτη ενός έτους, πως το 89.2% των ασθενών διάβαζε ≥J2 
46.  
Ως κύρια ενόχληση, οι ασθενείς αναφέρουν την παρουσία φωτεινής άλου γύρω από 
φωτεινές πηγές η οποία ήταν παρούσα ένα χρόνο μετά από την επέμβαση στο 3% των 
ασθενών.   
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Προς το παρόν η μέθοδος εφαρμόζεται σε πρεσβύωπες εμμέτρωπες ή χαμηλούς 
υπερμέτρωπες. Αναμένονται μελέτες όπου επιπρόσθετες βολές στον κερατοειδή θα 
προσφέρουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης διόρθωσης χαμηλής μυωπίας και 
αστιγματισμού, καθώς και έλεγχος της πιθανότητας αναστροφής του αποτελέσματος.  
 

 
 
Εικόνα 21. Πολλαπλές ενδοστρωματικές ομόκεντρες κυκλικές τομές στον κερατοειδή για 
τον ανασχηματισμό του προσθίου στρώματος.  
 

 
 
 
Εικόνα 22: Τεχνική Intracor  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ-
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗΣ ΦΑΚΟΣ  
 
Καθώς η πρεσβυωπία συνιστά μία δυναμική κατάσταση προοδευτικής μείωσης της 
ικανότητας του κρυσταλλοειδούς φακού να προσαρμόζει εξυπηρετώντας την εστίαση 
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των κοντινών αντικειμένων ενδιαφέροντος στον αμφιβληστροειδή, συνεχώς 
εξελισσόμενη με την αύξηση της ηλικίας του ατόμου, πρακτικά μέχρι τα 60 έτη, μία 
εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισής της αποτελεί η επέμβαση του καταρράκτη ή 
εναλλακτικά η αντικατάσταση του μη θολωμένου κρυσταλλοειδούς φακού από έναν 
διαυγή, τεχνητό ενδοφακό για διαθλαστικούς λόγους. Η τεχνική αυτή απευθύνεται σε 
εμμέτρωπες πρεσβύωπες, αμέτρωπες πρεσβύωπες και σε άτομα τα οποία είχαν υποστεί 
στο παρελθόν διαθλαστική χειρουργική στο επίπεδο του κερατοειδούς, επιλέγοντας κάθε 
φορά την κατάλληλη φόρμουλα για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού που θα 
τοποθετηθεί. Η προσέγγιση αυτή για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας προσφέρει τη 
μονιμότερη αποκατάσταση του προβλήματος σε σχέση με τις προαναφερθείσες τεχνικές 
47.   
Και σε αυτήν την περίπτωση δύναται να αξιοποιηθεί η λογική του monovision όπου ο 
επικρατής οφθαλμός του ασθενούς διορθώνεται με στόχο την εμμετρωπία και ο μη 
επικρατής οφθαλμός διορθώνεται ώστε να παραμένουν 0.75 με 1.00 διοπτρίες μυωπίας 
για τη διευκόλυνση της κοντινής όρασης.  
 
3.6. Α. ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ  
 
Οι λεγόμενοι πολυεστιακοί ενδοφακοί (ReZoom, ReSTOR, TECNIS) χρησιμοποιούνται 
για την αποκατάσταση της μακρινής και της κοντινής οπτικής οξύτητας 47, 48, 49.  
Προσφέρουν ικανοποιητική μακρινή και ενδιάμεση οπτική οξύτητα καθώς και 
επιπρόσθετο θετικό σφαίρωμα για την κοντινή όραση. Καίριο σημείο αποτελεί η επιλογή 
των κατάλληλων ασθενών για την ένθεση ενός πολυεστιακού φακού, καθώς αυτοί 
σχετίζονται με έντονο glare το οποίο δυσκολεύει αισθητά τη νυχτερινή οδήγηση 50, 51. 
Επιπρόσθετα μειονεκτήματα των πολυεστιακών ενδοφακών αποτελούν η συγκεκριμένη 
απόσταση εστίασης στην οποία η ανάγνωση είναι άνετη, η μειωμένη οπτική οξύτητα στις 
ενδιάμεσες αποστάσεις με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ενδέχεται να χρειάζονται γυαλιά 
+1.00 διοπτριών για τον υπολογιστή 52, αναφέρεται η μείωση της ευαισθησίας στη 
φωτεινή αντίθεση (contrast sensitivity) 53, το υψηλό κόστος αυτών των φακών και η 
μεγάλη τους ευαισθησία η οποία οδηγεί τουλάχιστον το 50% των ασθενών σε οπίσθια 
καψουλοτομή με το Yag-laser εντός πέντε ετών από την εμφύτευση.  
 
 
3. 6. Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ 
 
 
Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας είναι η αντικατάσταση του 
κρυσταλλοειδούς φακού με τους λεγόμενους προσαρμοστικούς ενδοφακούς [Crystalens, 
(Eyeonics, Inc., Aliso Viejo, CA), Akkommodative 1CU lenses (HumanOptics AG, 
Erlangen, Germany), Synchrony lenses (Visiogen, Inc., Irvine, CA)], οι οποίοι 
αποτελούνται από μικρά εύκαμπτα στηρίγματα (haptics) τα οποία συμπιέζονται από το 
ακτινωτό σώμα ή το περιφάκιο και μετακινούν τον ενδοφακό πρόσθια αυξάνοντας τη 
συνολική διοπτρική ισχύ του οφθαλμού χωρίς μεταβολή των μηχανικών τους 
χαρακτηριστικών 54, 55. Αυτοί οι φακοί μπορούν να παρέχουν 0,5-1 διοπτρίες ‘ψευδο-
προσαρμογής 56.  
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Συγκριτικές μελέτες απέδειξαν ότι οι προσαρμοστικοί ενδοφακοί παρέχουν την ίδια, 
άνευ διόρθωσης, μακρινή οπτική οξύτητα, όμως χάνεται η δυνατότητα για κοντινή 
όραση μετά τους πρώτους έξι μήνες, εξαιτίας μείωσης της ελαστικότητας του περιφακίου 
(ανάπτυξη μετεγχειρητικών συμφύσεων) 57. Οι απόψεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των προσαρμοστικών ενδοφακών διίστανται κυρίως όσον αφορά τη 
βελτίωση στη κοντινή όραση και το εάν αυτή οφείλεται στην αύξηση του βάθους πεδίου 
λόγω του μικρού μεγέθους της κόρης ή στην ύπαρξη του μετεγχειρητικού αστιγματισμού 
και της αυξημένης σφαιρικής εκτροπής που προκαλούν πολυεστιακότητα 58. (Πλαϊνης-
IVO).  
 
Επιπλέον, υπάρχουν και ενδοφακοί που συνδυάζουν το μηχανισμό των πολυεστιακών 
και των προσαρμοστικών (wIOLs), μιμούμενοι περισσότερο τη φυσιολογική λειτουργία 
του κρυσταλλοειδούς φακού. Οι ενδοφακοί αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί σε ενδεχόμενη 
θόλωση του οπισθίου περιφακίου καθώς τα κύτταρά τους αποσπώνται πιο δύσκολα 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους ενδοφακούς ενώ η μεγάλη τους περιεκτικότητα σε νερό 
εξασφαλίζει την καλύτερη βιοσυμβατότητά τους. Επίσης, δημιουργούν μία 
ψευδοπροσαρμογή καθώς η μεγάλη τους διάμετρος επιτρέπει τη σχεδόν πλήρη επαφή με 
το οπίσθιο περιφάκιο έτσι ώστε να μετακινούνται προς τα εμπρός κατά τη σύσπαση του 
ακτινωτού σώματος 56.  
 
3. 6. Γ. Η τεχνολογία των femtosecond lasers στη χειρουργική του κρυσταλλοειδούς 
φακού για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. 
 
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επακόλουθη χρήση των femtosecond lasers οδήγησε 
στην πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική η οποία επιδιώκει την ανάκτηση μέρους της 
ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού. Σύμφωνα με τη νέα αυτή προσέγγιση, το 
LensAR femtosecond laser (Winter Park, Fla.) επιδιώκει μέσω των κατευθυνόμενων στο 
κέντρο του φακού παλμών, να μαλακώσει τον πυρήνα του φακού αυξάνοντας με τον 
τρόπο αυτό την ελαστικότητά του. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν μία αύξηση 
περίπου 1,5 διοπτρίας στην προσαρμοστική ικανότητα των ασθενών, αλλά αναμένονται 
μελέτες ώστε να τεκμηριωθεί η ασφάλεια, η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα των 
αποτελεσμάτων 59. (Εικόνες 23, 24). 
Πειράματα σε οφθαλμούς χοίρων κατέδειξαν αύξηση της ελαστικότητας του 
κρυσταλλοειδούς φακού κατά 26%, δίχως ευρήματα βλάβης των ιστών του οπισθίου 
ημιμορίου του οφθαλμού από την ενέργεια του laser 59, 60. 
 
 

 

http://www.eyeworld.org/images/New_Articles/2011/06/51_b.jpg�
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Εικόνα 23. LensAR femtosecond laser. 
 

 
 
 
 
Εικόνα 24. LensAR femtosecond laser. Εικόνες του κρυσταλλοειδούς φακού μέσω του 
χειρουργικού μικροσκοπίου και της οπτικής τομογραφίας συνοχής. (OCT). 
 
 
Ακόμα, με τη χρήση των femtosecond lasers των οποίων οι παλμοί δεν απορροφώνται 
από το νερό, προσφέροντας τη δυνατότητα εστίασης σε οποιοδήποτε επιθυμητό βάθος 
από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς μέχρι την οπίσθια επιφάνεια του 
κρυσταλλοειδούς φακού, μπορούν να πραγματοποιηθούν χαλαρωτικές τομές στον 
κρυσταλλοειδή φακό (Εικόνα 25). Επιδιώκεται με τον τρόπο αυτό η αύξηση της 
ελαστικότητάς του, ώστε να υφίσταται πιο εύκολα μεταβολές υπό την επίδραση της 
τάσης των ινών της ζιννείου ζώνης (θεωρία του Helmholtz για την προσαρμογή) 61. 
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Εικόνα 25. Χαλαρωτικές τομές στον κρυσταλλοειδή φακό με χρήση του femtosecond 
laser.  
 
 
Η διαδικασία του χειρουργείου του καταρράκτη αναμένεται να αλλάξει εντελώς μέσα 
στα επόμενα χρόνια, οπότε και θα πραγματοποιείται η επέμβαση αντικατάστασης του 
κρυσταλλοειδούς φακού με χρήση των femtosecond lasers (πρόσθια καψουλόρηξη και 
ενδοφακική φωτοδιάσπαση και ρευστοποίηση του πυρήνα). 
  
 
3. 7. ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ  
 
 
Η διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς αναφέρεται σε ένα σύνολο ελάχιστα 
επεμβατικών τεχνικών οι οποίες όμως προκαλούν μη αναστρέψιμες αλλαγές στη δομή 
και τη βιομηχανική σταθερότητα της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. Η τεχνική 
των σκληρικών ενθεμάτων και η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού μέσω μίας 
πρώιμης εξαίρεσης καταρράκτη, συνιστούν πιο επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές. Η 
αναγκαιότητα για την ανάπτυξη μίας ελάχιστα επεμβατικής, αναστρέψιμης και ασφαλούς 
χειρουργικής μεθόδου για την αναστροφή της πρεσβυωπίας, που να αφορά σε ασθενείς 
μεταξύ 45-60 ετών οι οποίοι θεωρούνται μεγάλοι για τη διαθλαστική χειρουργική του 
κερατοειδούς με χρήση laser και νέοι για μία ακρωτηριαστική πρώιμη εξαίρεση του 
κρυσταλλοειδούς φακού, οδήγησε στην ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης μονοόρασης, 
κατά την οποία ενδοκερατοειδικά φακικά ενθέματα τοποθετούνται σε ένα τούνελ του 
στρώματος του κερατοειδούς στο κέντρο του άξονα της όρασης στο μη επικρατούντα 
οφθαλμό του εμμέτρωπα ασθενούς 62.  
Το κύριο πλεονέκτημα των ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της 
πρεσβυωπίας, αποτελεί η δυνητική αναστρεψιμότητα της τεχνικής. Επιπλέον, πρόκειται 
για σχετικά απλή, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, ενώ δύναται να συνδυαστεί 
με άλλες τεχνικές διαθλαστικής χειρουργικής ώστε να απαλλάξει το άτομο από τη χρήση 
των βοηθητικών κοντινών γυαλιών.  
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 
Τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, διακρίνονται 
ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τους: 
 
1. Ενδοκερατοειδικά ενθέματα τα οποία μεταβάλλουν μηχανικά το σχήμα του 
κερατοειδούς αυξάνοντας την κυρτότητα του προσθίου στρώματος. [Vue + , ReVision 
(Hydrogel)] 
2. Ενδοκερατοειδικά ενθέματα τα οποία δρουν ως μικρά διαφράγματα, αξιοποιώντας το 
φαινόμενο του στενοπικού δίσκου. [Kamra , Acufocus (Polyvinylidine Fluoride (PVDF)] 
3. Ενδοκερατοειδικά ενθέματα τα οποία δρουν ως διαθλαστικοί φακοί με μεγαλύτερο 
δείκτη διάθλασης από εκείνον του κερατοειδικού στρώματος οι οποίοι προσφέρουν δύο 
δυνατότητες εστίασης, μία για τη μακρινή όραση και μία διαφορετική για την κοντινή 
όραση. [Flexivue Microlens, Presbia (Hydrophillic Acrylic)]. 
 
Το ενδοστρωματικό τούνελ στον κερατοειδή δημιουργείται μηχανικά με τη βοήθεια του 
μικροκερατόμου ή εναλλακτικά με το femtosecond laser με χρήση μάσκας, ή μέσω του 
κατάλληλου software με την επιλογή ipocket.   
 
 
 
3. 7. Α. ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 
 
Μία μεγάλη ποικιλία υλικών έχει δοκιμαστεί όσον αφορά τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα 
για την αποκατάσταση της πρεσβυωπίας.  
 
Το 1949, ο Barraquer πειραματίστηκε με ενδοκερατοειδικούς φακούς διαμέτρου 6mm 
από γυαλί και πλεξιγκλάς σε κουνέλια και γάτες. Τα πρώιμα αυτά ενθέματα 
προορίζονταν για την αντιμετώπιση της αφακίας και της υψηλής μυωπίας 63. Η ιδέα 
εγκαταλείφτηκε λόγω της νέκρωσης του προσθίου κερατοειδικού στρώματος και την 
τελική πρόσθια εξώθηση και προβολή τους 63, 64. Εν συνεχεία δοκιμάστηκαν, από τον 
Choyce ενθέματα από polymethyl και polymethacrylate και από πολυσουλφίδιο, ένα 
υλικό με δείκτη διάθλασης ίσο με 1.633 τα οποία δρουν ως διαθλαστικοί φακοί, με 
αποτέλεσμα να μην  απαιτείται μεταβολή της καμπυλότητας του κερατοειδούς και 
δύναται να τοποθετηθούν εντός κερατοειδικού τούνελ 65. Τα ενθέματα αυτά 
χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της δυστροφίας του Fuch 66 και την υψηλή 
μυωπία .  
Ο Krwawicz το 1961 δημοσίευσε μία τεχνική για την αποκατάσταση της αφακίας με 
ένθεση ενδοκερατοειδικού ενθέματος, το οποίο μετέβαλλε την καμπυλότητα του 
κερατοειδούς σε 8 ασθενείς. Η αλληλουχία των χειρουργικών βημάτων ήταν: 1. Ένθεση 
του ακρυλικού ενθέματος στον κερατοειδή,2. Αφαίρεση του ενθέματος μετά από 8-10 
ημέρες και 3. Αφαίρεση του καταρράκτη μετά από άλλες 10-14 ημέρες.  
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Ο ερευνητής Choyce χρησιμοποιούσε ενδοκερατοειδικά ενθέματα από polysulfone για 
την αντιμετώπιση υψηλών διαθλαστικών σφαλμάτων. Ο μεγάλος δείκτης διάθλασης 
αυτού του υλικού (1.633) επέτρεπε την κατασκευή πολύ λεπτών φακών 67. Τα ενθέματα 
αυτά απορρίφθηκαν από την κλινική κοινότητα ως μη βιοσυμβατά για τον κερατοειδή 
κυρίως λόγω της μη διαπερατότητάς τους από υγρά, οξυγόνο, γλυκόζη και προϊόντα του 
μεταβολισμού. Τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα από polysulfone συνδέθηκαν με 
επιπλοκές όπως λέπτυνση του επιθηλίου του κερατοειδούς, νεοαγγείωση, θόλωση του 
κερατοειδικού στρώματος πίσω από το φακό, άσηπτη νέκρωση του υπερκείμενου 
στρώματος  του κερατοειδούς, λιπιδικές εναποθέσεις του στρώματος, μετακίνηση του 
ενθέματος, αλλαγή του χρώματος του στρώματος του κερατοειδούς 68, 69, 70. Παρά την 
πραγματοποίηση ποικίλων μελετών σε πειραματόζωα με ενθέματα από polysulfone 
διαφόρων διαμέτρων και βαθών εμφύτευσης, οι επιπτώσεις των δυσλειτουργιών στον  
ιστό του κερατοειδούς δε μειώθηκαν, οδηγώντας στην κατηγοριοποίησή τους ως μη 
ασφαλή 70.  
Ο Choyce το 1965 δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ένθεσης ακρυλικών 
ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπισης του οιδήματος του κερατοειδούς 
μετά από επέμβαση καταρράκτη και ένθεση ψευδοφακού προσθίου θαλάμου λόγω   
φυσαλιδώδους κερατοπάθειας. Το ένθεμα χρησιμοποιούνταν ως ένας μηχανικός φραγμός 
στη ροή του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο στο κερατοειδικό στρώμα 
εξαιτίας της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου του κερατοειδούς. Η επέμβαση 
πραγματοποιούνταν υπό γενική αναισθησία και το ένθεμα τοποθετούνταν εντός μίας 
θήκης του στρώματος, σχηματιζόμενης από νυστέρι (Tooke knife). Η συρραφή της τομής 
γινόταν με 5, 6 ή 7 διακεκομμένα ράμματα. Ο Choyce αναφέρει εξαφάνιση του πόνου 
και των ενοχλήσεων σε όλους τους ασθενείς με συνοδό βελτίωση της οπτικής οξύτητας. 
Η τομή του κερατοειδούς στις ανώτερες ώρες οδήγησε σε μικρή αύξηση της 
υπερμετρωπίας ενώ η αισθητικότητα του κερατοειδούς μειώθηκε. Στην περιφέρεια του 
κερατοειδούς, στην περιοχή εκτός των ορίων του ενθέματος, παρατηρήθηκε συλλογή 
υγρού όχι όμως ικανή να δημιουργήσει φυσαλίδες. Μετά από παρακολούθηση των 
ασθενών για 29 μήνες, η μόνη επιπλοκή που κατεγράφη ήταν η θόλωση του 
κερατοειδούς πάνω από το ένθεμα, η οποία αποδόθηκε σε πιο επιφανειακή διατομή του 
κερατοειδούς από την επιδιωκόμενη, στα περιστατικά αυτά.  
Ο Choyce αναφέρει επίσης τη χρήση έγχρωμων ενθεμάτων 4mm διαμέτρου για την 
αισθητική αποκατάσταση ατόμων με ανιριδία, τραύματα κ. α εναλλακτικά της χρήσης 
φακών επαφής ή ενθεμάτων προσθίου θαλάμου. 
Επιπλέον πειράματα κατά τη δεκαετία του 1980, είχαν απογοητευτικά αποτελέσματα 
λόγω εμφάνισης κερατοειδικής θόλωσης και λέπτυνσης, μη επουλώσιμων κερατοειδικών 
διαβρώσεων και ημερησίων διακυμάνσεων στην οπτική οξύτητα. Έτσι, η έρευνα 
στράφηκε σε κερατοειδικούς φακούς από ανθρώπινους δότες που δρούσαν ως 
κερατοειδικά ενθέματα και επιθέματα οδηγώντας στην ανάπτυξη της Κερατοφακίας και 
της Επικερατοφακίας 71, 72, αντίστοιχα.  
Σύμφωνα με μελέτες της φυσιολογίας του κερατοειδούς, ένα ιδανικό ένθεμα για την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας θα πρέπει να αποτελείται από βιοσυμβατά υλικά, να έχει 
μικρό πάχος, μικρή διάμετρο, να είναι διαπερατό από το οξυγόνο, τα υπόλοιπα θρεπτικά 
συστατικά και τα προϊόντα του μεταβολισμού του κερατοειδούς και να επιτρέπει τη ροή 
των υγρών η οποία συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλής ωσμωτικής πίεσης του 
στρώματος σε σχέση με τα περιβάλλοντα υγρά ώστε να αποφεύγεται το οίδημα του 
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κερατοειδούς 73. Επίσης, θα πρέπει να εμφυτεύεται βαθιά μέσα στο στρώμα του 
κερατοειδούς,  για να αποφεύγεται η άσκοπη μεταβολή της καμπυλότητας της πρόσθιας 
επιφάνειας του κερατοειδούς και η μηχανική εξώθησή του 74.  
 
Το 1967 περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Dohlman τα θυριδωτά 
ενδοκερατοειδικά ενθέματα από πολυσουλφίδιο, τα οποία μέσω μικροσκοπικών τρυπών 
επιτρέπουν τη ροή του οξυγόνου και των υγρών που μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά 
στον πρόσθιο κερατοειδή. Αρχικά οι τρύπες είχαν διάμετρο 35μm αλλά παρόλο που 
αποδείχτηκαν κατά τη διάρκεια πειραμάτων σε γάτες, πιο ασφαλή σε σύγκριση με 
παλαιότερα ενθέματα, αλλοίωναν τις οπτικές ιδιότητες του πολυσουλφιδίου. Ενθέματα 
με τρυπούλες διαμέτρου 10μm, διατηρούσαν καλύτερα και τη θρέψη του κερατοειδούς 
και τα οπτικά πλεονεκτήματα του υλικού 75.  
Για τη διατήρηση της θρέψης του κερατοειδούς, η έρευνα στράφηκε σε υδατοδιαπερατά 
ενδοκερατοειδικά ενθέματα από υδρογέλη. Τα ενθέματα αυτά έχουν δείκτη διάθλασης 
παρόμοιο με του κερατοειδικού στρώματος, προσφέροντας μικρή αλλαγή στη 
διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς, οπότε για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να 
δρουν μέσω μεταβολής της καμπυλότητας του προσθίου κερατοειδούς 76.  
 
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη στην ανάπτυξη νέων υλικών 
κατασκευής των ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων καθώς επίσης και στις τεχνικές 
εμφύτευσης με χρήση μικροκερατόμων ή femtosecond lasers για τη δημιουργία τούνελ ή 
κρημνών στο στρώμα του κερατοειδούς.  
Παλαιότερα ενδοκερατοειδικά ενθέματα περιλαμβάνουν: Το ένθεμα Kerato-Gel 
(Allergan, Inc., Irvine, CA) το οποίο περιείχε ένα υλικό γνωστό ως Lidofilcon A και 
χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση της αφακίας.  
Το ένθεμα Chiron (Bausch and Lomb, Rochester, NY), το οποίο συνιστούσε ένα 
διαπερατό μηνοειδούς σχήματος διαθλαστικό φακό από υδρογέλη με διαθλαστική 
δύναμη από +1.50 διοπτρία έως +3.50 διοπτρίες. Η διάμετρος του κυμαινόταν μεταξύ 
1.80 και 2.20mm. (Klyce, Dingeldein et al. 1988). 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται καλή ανεκτικότητα του συγκεκριμένου ενθέματος ακόμα 
και 16 χρόνια μετά από την εμφύτευση.  
 
Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα PermaVision (Lake Forest, CA) αποτελείτο από μία μορφή 
υδρογέλης που ονομάζεται Nutrapore με περιεκτικότητα 78% σε νερό, είχε τον ίδιο 
δείκτη διάθλασης με το στρώμα του κερατοειδούς και δρούσε μεταβάλλοντας την 
πρόσθια καμπυλότητα του κερατοειδούς. Είχε διάμετρο 5.0 – 5.5 mm και κεντρικό πάχος 
30-60μm. Η χειρουργική τεχνική περιελάμβανε τη χρήση μικροκερατόμου,  με τον οποίο 
ο χειρουργός δημιουργούσε έναν κερατοειδικό κρημνό, τον ανασήκωνε και ο φακός με 
την κατάλληλη διαθλαστική δύναμη τοποθετούνταν πάνω από το κέντρο της κόρης του 
οφθαλμού στο στρώμα του κερατοειδούς. Εν συνεχεία, ο κρημνός επανερχόταν στην 
αρχική του θέση. Φακός κυρτού σχήματος χρησιμοποιούνταν για τη διόρθωση της 
υπερμετρωπίας, ο οποίος ενίσχυε την κυρτότητα του κερατοειδούς 77, 78, 79, 80.  
Οι Mulet, Alio et al αναφέρουν μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ίση με 6 
χρόνια μετά από την εμφύτευση του ενθέματος αυτού σε 34 υπερμετρωπικούς ασθενείς. 
Το ένθεμα τοποθετούνταν κάτω από κερατοειδικό κρημνό ο οποίος σχηματιζόταν από 
μικροκερατόμο σε βάθος 180μm. Οι συγγραφείς κατέγραψαν βελτίωση της UCVA για 
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μακριά και κοντά 3 μήνες μετά από την επέμβαση, η οποία διατηρήθηκε σε όλο το 
μετεγχειρητικό διάστημα παρακολούθησης των ασθενών 81, 82.  
 
Το ένθεμα αυτό ακολούθησε το ενδοκερατοειδικό ένθεμα IntraLens (Lake Forest, CA) το 
οποίο δρούσε μέσω μεταβολής της καμπυλότητας του προσθίου κερατοειδούς ώστε να 
δημιουργηθεί ένας πολυεστιακός κερατοειδής για την αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας 
και της πρεσβυωπίας. Το ένθεμα IntraLens αποτέλεσε τον προπομπό του 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος Vue+ (ReVision Optics, Lake Forest, CA) που λειτουργεί 
με ανάλογο μηχανισμό 83.  
Το ένθεμα MicroLens (BioVision AG, Bruggs, Switzerland) συνιστά ένα διαθλαστικό 
φακό με διάμετρο 3mm και πάχος 20μm, με θετική διαθλαστική δύναμη, το οποίο 
διαθέτει επιπλέον μία κεντρική ζώνη δίχως διαθλαστική δύναμη για την  εξυπηρέτηση 
της ροής των θρεπτικών συστατικών στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς. Το ένθεμα 
αυτό τοποθετούνταν σε ένα τούνελ του στρώματος του κερατοειδούς το οποίο 
δημιουργούνταν με τη βοήθεια ενός μικροκερατόμου 33.  
Το ένθεμα αυτό ονομάστηκε στη συνέχεια Invue και αποτέλεσε τον προπομπό του  
Flexivue MicroLens (Presbia, Amsterdam, Netherlands). 
 
3. 7. Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΚΩΝ 
ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, δύναται να 
τοποθετηθούν εντός ενός κερατοειδικού τούνελ ή κάτω από έναν κερατοειδικό 
στρωματικό κρημνό, ανάλογο με εκείνον της τεχνικής LASIK, στο μη επικρατούντα 
οφθαλμό ενός εμμέτρωπα πρεσβύωπα.  Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μία 
σημαντική διαφορά από τη συμβατική LASIK, είναι πως η επανατοποθέτηση του 
κρημνού πραγματοποιείται δίχως διαβροχή του στρώματος, ώστε να αποφευχθεί η 
μετατόπιση του ενθέματος από τη γραμμή της όρασης. Η σωστή ευθυγράμμιση του 
ενθέματος είναι κριτική στην καλύτερη απόδοσή του. Τα femtosecond lasers Ziemer 
Femto LDV (Ziemer Group AG, Port, Switzerland) και IntraLase Femtosecond laser 
(Abbott Medical Optics Inc, Santa Ana, CA) ανέπτυξαν πρόσφατα κατάλληλο λογισμικό 
για τη δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ. Εναλλακτικά, η τεχνολογία του IntraLase 
Femtosecond laser (Abbott Medical Optics Inc, Santa Ana, CA) προσφέρει τη 
δυνατότητα χρήσης μίας πλαστικής ασπίδας, σχήματος κλειδαρότρυπας, η οποία 
τοποθετείται εντός του κώνου του femtosecond laser ώστε να μπλοκάρει τους παλμούς 
και να οδηγήσει στη δημιουργία τούνελ αντί κρημνού (Binder 2010, ARVO).  
Το βάθος της εμφύτευσης ενός ενδοκερατοειδικού ενθέματος διαφέρει μεταξύ των 
ενθεμάτων ανάλογα με τις ιδιότητες του υλικού του καθενός, τις διαστάσεις του και το 
γεγονός ότι όλα πρέπει να σέβονται τη φυσιολογία του κερατοειδούς. Τα ενθέματα των 
οποίων ο μηχανισμός δράσης περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της επιφάνειας  του 
κερατοειδούς, εμφυτεύονται πιο επιφανειακά. Εκείνα τα οποία διαθέτουν διαφορετικό 
δείκτη διάθλασης από του κερατοειδικού στρώματος ή δρουν ως οπτικά διαφράγματα, 
τοποθετούνται βαθύτερα ώστε να μη μεταβληθεί η καμπυλότητα της πρόσθιας 
επιφάνειας του κερατοειδούς 84.   
Η τεχνική της τοποθέτησης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος εντός ενός στρωματικού 
τούνελ παρέχει το πλεονέκτημα της διατήρησης της πλειοψηφίας των νευρικών ινών της 
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περιφέρειας του κερατοειδούς, συγκριτικά με τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού, με 
αποτέλεσμα την αναλλοίωτη ευαισθησία του ιστού και τη γρηγορότερη αποκατάσταση 
85. Επιπλέον, αποφέυγεται μία σοβαρή επιπλοκή της διατομής των περιφερικών νεύρων 
του κερατοειδούς κατά το σχηματισμό του κρημνού, η παρόξυνση της ξηροφθαλμίας. Η 
επιπλοκή αυτή συνιστά μία από τις συχνότερες αιτίες μη ικανοποίησης των ασθενών 
λόγω έντονων συμπτωμάτων μετά από επέμβαση LASIK 86, 87, 88. Ακόμα, παραμένουν 
ακέραιες οι βιομηχανικές ιδιότητες και η ακαμψία του κερατοειδούς, ενώ αποφεύγεται η 
δημιουργία των striae.  
Επιπρόσθετο πλεονέκτημα της δημιουργίας κερατοειδικού στρωματικού τούνελ και όχι 
στρωματικού κρημνού, αποτελούν οι δύσκολοι χειρουργικοί χειρισμοί ευθυγράμμισης 
των ενθεμάτων με βάση την ανάκλαση Purkinje στον άξονα της όρασης μετά από την 
επαναφορά του κρημνού. 
Η τοποθέτηση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος κάτω από κερατοειδικό κρημνό 
προσφέρει πρόσβαση στο κερατοειδικό στρώμα για ενδεχόμενη ταυτόχρονη διόρθωση 
αμετρωπίας, ενώ είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στο ένθεμα σε ενδεχόμενο 
επανευθυγράμμισης ή αφαίρεσης του ενθέματος.   
Τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, τα οποία 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό κλινικές μελέτες και δεν έχουν λάβει ακόμα την 
έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού τροφίμων και φαρμάκων (FDA), περιλαμβάνουν 
το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Kamra (AcuFocus, Irvine, CA), το ένθεμα Vue+ (ReVision 
Optics, Lake Forest, CA) και το ένθεμα Flexivue Microlens (Presbia, Amsterdam, 
Netherlands).  
 Ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης της τεχνολογίας στη δημιουργία των 
στρωματικών τούνελ για την εμφύτευση ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων: 
2001: δημιουργία του ενδοστρωματικού κερατοειδικού τούνελ μηχανικά με τη χρήση 
μικροκερατόμου. 
2009: δημιουργία του ενδοστρωματικού κερατοειδικού τούνελ με χρήση των 
femtosecond lasers με τη βοήθεια μίας ειδικής μάσκας. 
2010: δημιουργία του ενδοστρωματικού κερατοειδικού τούνελ με χρήση των 
femtosecond lasers με την ανάπτυξη ενός  ειδικού software (inlay software). 
 
 
3. 7. Γ. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα nonhydrogel Kamra (AcuFocus, Irvine, CA, 
USA) 
 
Πρόκειται για ένα ενδοκερατοειδικό ένθεμα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας το 
οποίο λειτουργεί ως μικροσκοπικό διάφραγμα που αυξάνει το βάθος πεδίου 
βελτιώνοντας την κοντινή οπτική οξύτητα των ασθενών, διατηρώντας ταυτόχρονα τη 
μακρινή τους οπτική οξύτητα. Λειτουργεί με βάση το μηχανισμό του στενοπικού δίσκου 
(pinhole) επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των κεντρικών, παραξονικών ακτίνων φωτός, 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το διαθλαστικό σφάλμα του οφθαλμού. Δύναται να 
αυξήσει τη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού μέχρι 2.00 διοπτρίες. Η διέλευση των 
κεντρικών φωτεινών ακτίνων εμποδίζεται από τα νανο-σωματίδια του άνθρακα τα οποία 
του προσδίδουν σκούρο χρώμα (εικόνα 26). Πρόκειται για ένα δίσκο από βιοσυμβατικό 
polyvinylidine fluoride με πάχος 5μm. Η συνολική του διάμετρος είναι 3.8mm και το 
κεντρικό κυκλικό του άνοιγμα έχει διάμετρο 1.6mm. Το ένθεμα είναι θυριδωτό ώστε να 
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επιτρέπει τη ροή των μεταβολικών στοιχείων και διαθέτει 8400 ανοίγματα διαμέτρου 5.5 
με 11.5μm τα οποία σχηματίζονται με τη βοήθεια laser. Οι ποικίλου μεγέθους αυτές 
τρυπούλες είναι κατανεμημένες κατά τυχαίο τρόπο ώστε να περιορίζονται τα φαινόμενα 
της περίθλασης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, διευκολύνουν τη ροή των 
θρεπτικών συστατικών στο στρώμα του κερατοειδούς και επιτρέπουν τη μετάδοση του 
10% της φωτεινής ακτινοβολίας.  
Το ένθεμα αυτό δεν εμπλέκεται στη βιομικροσκόπιση του οφθαλμού, τις απεικονιστικές 
εξετάσεις του οφθαλμού και δεν επηρεάζει τα οπτικά πεδία. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα 
Kamra τοποθετείται κάτω από ένα στρωματικό κερατοειδικό κρημνό δημιουργούμενο 
από το femtosecond laser στα 200μm βάθος επιτρέποντας την ταυτόχρονη ενδεχόμενη 
διόρθωση της τυχόν αμετρωπίας με το excimer laser, ή  εντός τούνελ δημιουργούμενου 
από το femtosecond laser στα 200μm βάθος. Το ελάχιστο βάθος εμφύτευσης του 
ενθέματος Kamra ορίζεται στα 170μm ώστε να μη μεταβάλλεται η κυρτότητα της 
πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. 
Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ενδοκερατοειδικά ενθέματα, το Kamra αντισταθμίζει 
συνεχώς την προοδευτική μείωση του εύρους της προσαρμογής των ατόμων με την 
αύξηση του βάθους πεδίου έτσι ώστε το είδωλο να εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή αν 
και ασαφές  89, 90, 91(Εικόνα 28). Όπως αναφέρθηκε, το συγκεκριμένο ένθεμα δρα μέσω 
του φαινομένου του στενοπικού δίσκου, αυξάνοντας το βάθος πεδίου, επιτρέποντας μόνο 
στις κεντρικές φωτεινές ακτίνες ενός αντικειμένου να προβληθούν πάνω στον 
αμφιβληστροειδή. Επειδή οι φωτεινές περιφερικές ακτίνες δημιουργούν μεγαλύτερους 
κύκλους σύγχυσης στο επίπεδο του  αμφιβληστροειδούς, η απαγόρευση της διέλευσής 
τους θα αυξήσει το βάθος πεδίου και την ανάλυση του ειδώλου. Αναλόγως με το 
διάφραγμα μίας φωτογραφικής μηχανής, υπάρχει ένα όριο στο μέγεθος της διαμέτρου 
του στενοπικού δίσκου πέρα από το οποίο η ελάττωση της μετάδοσης του φωτός και η 
αύξηση του φαινομένου της περίθλασης μειώνουν την ευκρίνεια του 
αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Κατάλληλο λογισμικό υπολόγισε πως το μέγεθος της 
διαμέτρου του διαφράγματος του Kamra ενθέματος 1.6mm εξασφαλίζει την καλύτερη 
δυνατή ισορροπία μεταξύ της διέλευσης του φωτός, της αύξησης του βάθους πεδίου και 
της περίθλασης.  
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Εικόνα 26. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Kamra (AcuFocus). 
 
 

 
 
 
Εικόνα 27. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Kamra (AcuFocus). Εικόνα σχισμοειδούς 
λυχνίας. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 28.  Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Kamra εμποδίζει τη διέλευση των μη 
εστιασμένων φωτεινών ακτίνων που προέρχονται από τα κοντινά αντικείμενα, 
δημιουργώντας ένα διαυγές είδωλο στον αμφιβληστροειδή. 
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3. 7. Δ. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Vue+ ή PresbyLens (ReVision Optics, Lake 

Forest, California,USA)  

Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Vue+ ή PresbyLens (ReVision Optics, Lake Forest, 
California,USA) αναπτύχθηκε το 2007 για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε 
φυσικούς εμμέτρωπες  ή εμμέτρωπες με οφθαλμολογικό ιστορικό επέμβασης LASIK. 
Πρόκειται για ένα διαπερατό φακό από υδρογέλη (Nutrapore) με δείκτη διάθλασης όμοιο 
με του κερατοειδούς ο οποίος επιτρέπει τη ροή των μεταβολικών συστατικών διαμέσου 
του υλικού του. Πρόσφατες μεταβολές στο σχεδιασμό του οδήγησαν σε αύξηση της 
διαμέτρου του από 1.5mm σε 2.00mm, επεκτείνοντας την οπτική ζώνη και βελτιώνοντας 
περισσότερο την κοντινή οπτική οξύτητα. Ο φακός αυτός έχει διάμετρο 2mm, 10μm 
πάχος στην περιφέρεια ενώ το πάχος του στο κέντρο ποικίλει από 24 έως 40μm.  Το 
ένθεμα αυτό τοποθετείται κάτω από στρωματικό κρημνό του κερατοειδούς ανάλογο με 
της επέμβασης LASIK ή εναλλακτικά εντός ενός στρωματικού τούνελ σε βάθος 120 έως 
130μm στο μη επικρατούντα οφθαλμό του ασθενούς. Ο μηχανισμός δράσης του 
περιλαμβάνει τη μεταβολή της καμπυλότητας του προσθίου κερατοειδούς, 
δημιουργώντας έναν πολυεστιακό κερατοειδή όπου η κεντρική του περιοχή με την 
αυξημένη κυρτότητα εξυπηρετεί την κοντινή όραση, η παρακεντρική περιοχή εξυπηρετεί 
την ενδιάμεση όραση και ο υπόλοιπος ανέπαφος κερατοειδής αξιοποιείται κατά τη 
μακρινή όραση (εικόνα 29). Η μακρινή οπτική οξύτητα επηρεάζεται ελάχιστα, καθώς οι 
παρακεντρικές φωτεινές ακτίνες εκτός των 2mm διαμέτρου παραμένουν εστιασμένες 
στον αμφιβληστροειδή, ιδίως όταν η κόρη είναι μεγάλη όπως κατά τη διάρκεια της 
νύχτας ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η μύση, τμήμα του τρίπτυχου του 
αντανακλαστικού της προσαρμογής, δημιουργεί μία κατάσταση ψευδοπροσαρμογής, 
εκμεταλλευόμενη μόνο το κεντρικό, πιο κυρτό τμήμα του κερατοειδούς  92.   
 
 

 
Εικόνα 29. Μηχανισμός δράσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος PresbyLens. 
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3. 7. Ε. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens (Presbia Cooperatief UA, 

Amsterdam, The Netherlands)  

 
Πρόκειται για το μόνο ενδοκερατοειδικό ένθεμα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας 
το οποίο χρησιμοποιεί επιπρόσθετη διαθλαστική δύναμη με τη μορφή θετικού 
σφαιρώματος.  
Ο ενδοκερατοειδικός φακός Flexivue Microlens TM είναι ένας διάφανος υδρόφιλος 
κοίλος – κυρτός δίσκος κατασκευασμένος από τις πολυμερείς ουσίες 
hydroxyethylmethacrylate και methylmethacrylate, διαθέτοντας επιπλέον φίλτρο για την 
απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας (εικόνα 30). 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 30. Μορφή του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue στη σχισμοειδή λυχνία.  
 
 
 
 
 
 
Ο διαθλαστικός αυτός φακός έχει διάμετρο 3mm και πάχος κυμαινόμενο από 15μm έως 
20μm ανάλογα με την πρόσθετη διαθλαστική του δύναμη. Ο μηχανισμός δράσης του 
περιλαμβάνει τη μεταβολή του δείκτη διάθλασης του στρώματος του κερατοειδούς. Ο 
δείκτης διάθλασης του υλικού από το οποίο αποτελείται το ένθεμα είναι 1.4583 και 
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επιτρέπει τη διέλευση πάνω από το 95% της φωτεινής ακτινοβολίας με μήκος κύματος 
πάνω από 410nm. Η κεντρική ζώνη του φακού με διάμετρο 1,8mm δεν έχει διαθλαστική 
δύναμη και η περιφερική ζώνη του φακού έχει την πρόσθετη θετική διαθλαστική δύναμη. 
Υπάρχουν διαθέσιμοι φακοί με διαθλαστική δύναμη μεταξύ +1.25D και +3.50D με 
βήματα 0.25D. Στο κέντρο του ενθέματος βρίσκεται μία οπή διαμέτρου 0.15mm η οποία 
επιτρέπει τη μεταφορά οξυγόνου, θρεπτικών συστατικών και μεταβολικών προϊόντων 
του κερατοειδούς μέσω του φακού.  
 
Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 
Microlens (εικόνα 31).  
 
 

 
 
Εικόνα 31. Μορφολογικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος Flexivue TM για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.   
 
 
 
 
   
Με το φακό FlexivueTM  τοποθετημένο, ο κερατοειδής γίνεται διπλοεστιακός (smart 
monovision). Το κεντρικό αναλλοίωτο τμήμα του κερατοειδούς όπου ο φακός είναι 
τοποθετημένος, προσφέρει ευκρινή μακρινή  όραση και το περιφερικό τμήμα παρέχει 
ευκρινή κοντινή όραση. 
Μηχανισμός δράσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue MicroLens:  
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Εικόνα 32. Κατά την εστίαση ενός εμμετρωπικού ατόμου σε ένα μακρινό αντικείμενο, οι 
φωτεινές ακτίνες του αντικειμένου που διέρχονται από την κεντρική plano ζώνη του 
ενθέματος (γραμμές μπλε χρώματος) και εκείνες που διέρχονται από την περιοχή του 
κερατοειδούς εξωτερικά του ενθέματος (μπλε διακεκομμένες γραμμές) δε θα υποστούν 
διάθλαση και θα εστιαστούν στον αμφιβληστροειδή, ενώ οι ακτίνες του μακρινού 
αντικειμένου που διέρχονται από την περιφερική ζώνη του ενθέματος με τη θετική 
διαθλαστική δύναμη θα εστιαστούν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (κόκκινες 
γραμμές) και η θολή εικόνα που δημιουργούν θα απορριφθεί από το οπτικό σύστημα του 
οφθαλμού.  
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Εικόνα 33.  Εστιάζοντας σε ένα κοντινό αντικείμενο, η κόρη φυσιολογικά συστέλλεται, 
οπότε διέρχονται μόνο οι κεντρικές φωτεινές ακτίνες, αφού όμως διαπεράσουν πρώτα το 
ένθεμα (διακοπή πορείας μπλε διακεκομμένων γραμμών). Οι φωτεινές ακτίνες του 
κοντινού αντικειμένου που διέρχονται από την κεντρική ζώνη του ενθέματος (γραμμές 
μπλε χρώματος) εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή του εμμέτρωπα ασθενούς 
και η θολή εικόνα που δημιουργούν απορρίπτεται από το οπτικό σύστημα. Οι φωτεινές 
ακτίνες του κοντινού αντικειμένου που διέρχονται από την περιφερική ζώνη του 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος (γραμμές κόκκινου χρώματος) εστιάζονται στον 
αμφιβληστροειδή.  
 
Σαν αποτέλεσμα, μόνο η περιφερική ζώνη του ενθέματος παρέχει κοντινή διόρθωση και 
επηρεάζει τη μακρινή όραση, ενώ το κεντρικό τμήμα του ενδοκερατοειδικού φακού και 
η εκτός του ενθέματος ζώνη του κερατοειδούς δεν επηρεάζουν τη μακρινή όραση του 
ασθενούς. 
 
  
Κεφάλαιο 4ο Κλινική μελέτη 
 
4. 1. Κλινική Υπόθεση  
 
Η κλινική υπόθεση αυτής της μελέτης είναι ότι η ένθεση του φακού FlexivueTM  σε ένα 
τούνελ στο στρώμα του κερατοειδούς δημιουργημένου από το femtosecond laser, 
τοποθετούμενου σωστά στο κέντρο της γραμμής όρασης, στο μη επικρατούντα οφθαλμό 
των εμμετρώπων ασθενών, θα παρέχει τη δυνατότητα στα υπό μελέτη άτομα να έχουν 
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λειτουργική κοντινή όραση χωρίς επιπλέον διόρθωση, ενώ παράλληλα θα διατηρούν τη 
μακρινή τους οπτική οξύτητα. 
 
 
4.2. Σκοπός της μελέτης 
 
Σκοπός της προτεινόμενης κλινικής αυτής έρευνας είναι η προοπτική μελέτη για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ενδοκερατοειδικων αυτών 
ενθεμάτων σε ασθενείς με πρεσβυωπία. Θα μελετάται η οπτική οξύτητα για μακρινές, 
και κοντινές αποστάσεις (με και χωρίς διόρθωση), η ευαισθησία στην φωτεινή αντίθεση, 
οι εκτροπές μετώπων κύματος του κερατοειδούς και του συνολικού οπτικού συστήματος 
του οφθαλμού, η τοπογραφία του κερατοειδούς, η κεντρική και κροταφική παχυμετρία 
του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών, η αντίδραση του κερατοειδούς με 
ομοεστιακό μικροσκόπιο καθώς και η συγκέντρωση των ενδοθηλιακών κυττάρων των 
χειρουργημένων οφθαλμών. 
 
 
 
4.3. Σχεδιασμός της Μελέτης 
 
Η μελέτη αποτέλεσε μέρος πολυκεντρικής κλινικής προοπτικής μελέτης. Τα άτομα που 
πληρούσαν όλα τα κλινικά κριτήρια συμμετοχής και είχαν δώσει  γραπτή  συγκατάθεση 
για να υποβληθούν στην επέμβαση, προγραμματίστηκαν για την ένθεση του FlexivueTM 
φακού στο μη επικρατούντα οφθαλμό. Οι ασθενείς μετά το χειρουργείο ακολούθησαν 
συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή και παρακολουθούνταν σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκε καταγραφή όλων των 
κλινικό-οπτικών αποτελεσμάτων καθώς και των βιομικροσκοπικών μετρήσεων. 
 
4.4. Πληθυσμός της Μελέτης 
 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΜΜΟ (Βαρδινογιάνειο Εργαστήριο 
Μικροχειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Οφθαλμού)/Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 47 εμμέτρωπες, πρεσβύωπες, οι οποίοι 
πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε screening 122 ατόμων. Από 
τους 78 πλήρεις προεγχειρητικούς ελέγχους που ολοκληρώθηκαν, οι 30 απορρίφθηκαν 
λόγω μη δυνατότητας συμμόρφωσης με το πρόγραμμα των μετεγχειρητικών ελέγχων ή 
λόγω προσωπικών κωλυμάτων.  
 
  
4. 4. Α. Κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη 
 

1. Άντρες ή γυναίκες ηλικίας από 45 έως 60 ετών με πρεσβυωπία και στους δύο 
οφθαλμούς. 

2. Μη διορθωμένη κοντινή όραση 20/50 ή λιγότερο στον οφθαλμό που πρόκειται να 
χειρουργηθεί. (UNVA≤0.40 logMAR).  
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3. Μη διορθωμένη μακρινή όραση 20/32 ή περισσότερο σε κάθε οφθαλμό χωρίς 
αμβλυωπία. (UDVA≥0.20 logMAR) 

4. Κυκλοπληγική καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα με σφαιρικό ισοδύναμο 
μεταξύ -1.00D και +1.00D.  

5. Το άτομο να έχει λιγότερο από 1.00D αστιγματισμό. 
6. Το άτομο να έχει σταθερή όραση (+/- 0.50) για τουλάχιστον ένα χρόνο 

τεκμηριωμένη με επαναλαμβανόμενους διαθλαστικούς ελέγχους 
καταγεγραμμένους στον ιατρικό του φάκελο. 

7. Τουλάχιστον 2000 ενδοθηλιακά κύτταρα στον κερατοειδή κατά την 
ενδοθηλιοσκόπηση. 

8. Ελάχιστο κεντρικό πάχος κερατοειδούς 500μm. 
9. Φυσιολογικό και διαυγή κερατοειδή, πρόσθιο θάλαμο, φακό, οπίσθια κάψα του 

περιφακίου και υαλώδες σώμα. 
10. Ωχρά και οπίσθιο πόλο αμφιβληστροειδούς χωρίς παθολογικά ευρήματα. 
11. Το άτομο να χρησιμοποιεί γυαλιά διαβάσματος, πολυεστιακά γυαλιά ή φακούς 

επαφής για κοντά, τουλάχιστον για ένα χρόνο πριν από την προεγχειρητική του 
εκτίμηση. 

12. Κόρη στρογγυλή, κεντρική και φυσιολογικώς αντιδρώσα στο φως. 
13. Να είναι εις θέση να κατανοήσει το σκοπό και τις προθέσεις της μελέτης, τους 

πιθανούς κινδύνους και τα πιθανά οφέλη και να δεχθεί να υπογράψει το έντυπο 
συγκατάθεσης. 

14. Ο  μη επικρατής οφθαλμός να μπορεί να οριστεί σαφώς.  
15. Να έχει διόφθαλμη όραση. 
16. Να μπορεί να ανεχτεί την τοπική αναισθησία. 
17. Να ανέχεται τη monovision δοκιμή με γυαλιά. 
18. Να είναι ψυχικά υγειές άτομο και εις θέση να τηρήσει τη μετεγχειρητική 

παρακολούθηση. 
19. Να μη χρησιμοποιεί γυαλιά για μακριά. 

 
 
4. 4. Β. Κριτήρια αποκλεισμού από την μελέτη  
 

1. Άτομα που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής 
2. Ιστορικό σοβαρούς χρόνιας ή οξείας οφθαλμικής πάθησης 

συμπεριλαμβανομένων κερατοειδικών ανωμαλιών, πτερυγίων, γλαυκώματος, 
διαβητικής αμφβληστροειδοπάθειας, εκφύλισης της ωχράς, ή περιφερικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας 

3. Να φορά γυαλιά για μακριά. 
4. Ένας εκ των δύο οφθαλμών να είναι αμβλυωπικός. 
5. Ιστορικό συγγενούς ή επίκτητης παθολογίας του κερατοειδούς. 
6. Ιστορικό ερπητικής κερατίτιδας. 
7. Ιστορικό προηγούμενου οφθαλμολογικού χειρουργείου, εκτός χειρουργείου 

καταρράκτη με φακοθρυψία μικρής τομής. 
8. Ιστορικό προηγούμενης κερατειδικής τομής  ή κερατοειδικών ενθεμάτων που θα 

μπορούσε να επηρεάσει το κερατοειδικό τούνελ. 
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9. Οξεία ή χρόνια συστηματική νόσο που θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους 
του χειρουργείου ή να επηρεάσει την επουλωτική διαδικασία (ανοσοκαταστολή, 
παθήσεις του κολλαγόνου, αρρύθμιστος ΣΔ, και οποιαδήποτε νεοπλασματική 
νόσος). 

10. Οποιαδήποτε παθολογία της ωχράς. 
11. Μικρή διάμετρο κόρης σε φωτοπικές συνθήκες (<3.00mm) ή παραμορφωμένη, 

μη αντιδρώσα ή έκκεντρη κόρη. 
12. Λήψη φαρμάκων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κερατοειδή ή την 

επουλωτική διαδικασία (στεροειδή, αντιμεταβολίτες, χημειοθεραπεία, 
αμιωδαρόνη κτλ). 

13. Ψυχικές διαταραχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χειρουργείο και την 
μετεγχειρητική παρακολούθηση). 

14. Ξηροφθαλμία (Schirmer test < 3mm). 
15. Σημαντικές κερατοειδικές εκτροπές. 
16. Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας. 
17. Να χρησιμοποιεί τηλεσκόπια για επαγγελματικούς λόγους ή να έχει υψηλές 

απαιτήσεις κοντινής όρασης όπως οι χειρουργοί, αρχιτέκτονες, λογιστές, 
επαγγελματίες  αθλητές ή πιλότοι. 

 
 
4. 5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
1. Παράγοντες αποτελεσματικότητας: 
  Μη διορθωμένη όραση για κοντά μονόφθαλμα και διόφθαλμα (UNVA) και 
αδιόρθωτη διόφθαλμη οπτική οξύτητα για μακριά (UDVA). 
2. Παράγοντες ασφάλειας 
  Καλύτερα διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα των χειρουργημένων οφθαλμών 
(BCVA), αριθμός των ενδοθηλιακών κυττάρων ανά mm2 των χειρουργημένων 
οφθαλμών, κεντρικό και περιφερικό πάχος του κερατοειδούς των χειρουργημένων 
οφθαλμών, ενδοφθάλμια πίεση των χειρουργημένων οφθαλμών και μελέτη της 
τοπογραφίας τους.  Βιομικροσκόπιση και συνεστιακή μικροσκοπία των 
χειρουργημένων οφθαλμών. 
3. Παράγοντες ικανοποίησης των ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη. 

       Συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων προεγχειρητικά και σε κάθε      
μετεγχειρητικό έλεγχο. 
 
  
4. 6. Διαδικασία και Μεθοδολογία της μελέτης 
 
4.6 . Α. Διαδικασία ενημέρωσης υποψηφίου ατόμου για την επέμβαση 
 
Οι πιθανοί υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τα κριτήρια επιλογής της μελέτης. Οι 
υποψήφιοι θα ενημερώνονται πλήρως για τους πιθανούς κινδύνους και τα πιθανά οφέλη 
του εγχειρήματος. Πρέπει να ενημερώνονται ενδελεχώς σχετικά με τις άλλες 
εναλλακτικές χειρουργικές ή μη  μεθόδους για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Επίσης θα 
πρέπει να ενημερώνονται ότι το ένθεμα Flexivue είναι αφαιρέσιμο, και ότι αν για 
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οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν την αφαίρεση του φακού, αυτό θα πραγματοποιηθεί χωρίς 
δική τους επιβάρυνση. Κάθε υποψήφιος για την επέμβαση και ο χειρουργός του πρέπει 
να διαβάσουν και να συνυπογράψουν το έντυπο συγκατάθεσης με την επισυναπτόμενη 
συνθήκη του Ελσίνκι. 
Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου του Ηρακλείου (IRB).  
 
4. 6. Β. Αρχική επιλογή πιθανών υποψηφίων 
 
Πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτική καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και των 
κλινικών δεδομένων του υποψηφίου. Ασθενείς οι οποίοι, σύμφωνα με τον ερευνητή 
χαρακτηρίζονται από υποκειμενικές ή αντικειμενικές δυσκολίες να ακολουθήσουν το 
πρόγραμμα των επανεξετάσεων που απαιτεί το πρωτόκολλο, θα πρέπει να αποκλείονται 
από τη μελέτη. Πιθανοί υποψήφιοι που φαίνονται κατάλληλοι για την κλινική έρευνα θα 
πρέπει να υποβάλλονται στον πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο που ορίζει το πρωτόκολλο.  
Η προσοχή πρέπει να εστιασθεί στα διαθλαστικά αποτελέσματα για τη μακρινή και 
κοντινή όραση καθώς και στο μέγεθος, την κεντρικότητα και την αντίδραση στο φως της 
κόρης του οφθαλμού που πρόκειται να υποβληθεί στην επέμβαση. Πρέπει επίσης να 
πραγματοποιείται δοκιμασία  με δοκιμαστικούς φακούς σε σκελετό ή δοκιμαστικούς 
φακούς επαφής για την επιβεβαίωση της  ανοχής του υποψηφίου  στη μονο-όραση. Η 
διαύγεια και  η κατάσταση του κερατοειδούς πρέπει να ελέγχεται εκτενώς κατά την 
εξέταση στη σχιμοειδή λυχνία. Άτομα  με ανώμαλη θέση φακού ή με θολερότητες στο 
οπίσθιο περιφάκιο πρέπει να αποκλείονται από την μελέτη. Επίσης, πρέπει να 
αποκλείονται από την μελέτη άτομα με παθήσεις της ωχράς, του οπισθίου πόλου του 
αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου, όπως και άτομα με γλαύκωμα, διαβήτη, 
παθήσεις του κολλαγόνου ή άλλες μη ελεγχόμενες συστηματικές νόσους. 
 
 
4. 6. Γ. Αξιολόγηση και βασικές εξετάσεις 
 
Οι πιθανοί υποψήφιοι οι οποίοι κατά την αρχική αξιολόγηση φαίνεται να πληρούν τις 
βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη μελέτη θα προχωρούν στον προεγχειρητικό 
έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου θα υποβάλλονται σε όλες τις 
προβλεπόμενες εξετάσεις. Τα άτομα τα οποία μετά τον έλεγχο πληρούν όλα τα κριτήρια 
επιλογής και επιθυμούν να υποβληθούν στην επέμβαση για την ένθεση του φακού 
FlexivueTM  πρέπει να ενημερώνονται από το χειρουργό ότι η επέμβαση γίνεται με 
τοπική αναισθησία και να προγραμματίζονται για χειρουργείο.   
 
 
Οφθαλμολογική εξέταση κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο (Από μία ημέρα έως 6 
εβδομάδες πριν το χειρουργείο)  
  
       Θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον ερευνητή μία λίστα με τα κριτήρια 
συμμετοχής και αποκλεισμού από τη μελέτη για κάθε ασθενή. Επίσης θα συμπληρώνεται 
για κάθε υποψήφιο μία προεγχειρητική φόρμα αναφοράς η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
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1. Δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς. 
2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τις προσδοκίες του ασθενούς από την 

επέμβαση. 
      3. Συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου για το βαθμό ικανοποίησης των 
ασθενών σε κάθε μετεγχειρητικό έλεγχο. 

 
4.Μακρινή (UDVA) και κοντινή (NUVA) χωρίς διόρθωση οπτική οξύτητα για κάθε 
οφθαλμό ξεχωριστά αλλά και διόφθαλμα. 
5.Βέλτιστα διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα (BCDVA) για κάθε οφθαλμό και 
διάθλαση. 
6.Βέλτιστα διορθωμένη ενδιάμεση και κοντινή οπτική οξύτητα για κάθε οφθαλμό και 
διάθλαση. 
7.Μακρινή οπτική οξύτητα με χρήση της βέλτιστα διορθωμένης κοντινής διάθλασης 
για κάθε οφθαλμό. 
8.Επιλογή μη επικρατούντος οφθαλμού. 
9.Κυκλοπληγική διάθλαση για κάθε οφθαλμό. 
10.Δοκιμή monovision για την εκτίμηση της ανοχής του ασθενούς. 
11.Μέτρηση της διαμέτρου της κόρης του κάθε οφθαλμού σε σκοτοπικές, φωτοπικές 
συνθήκες και κατά τη μακρινή και κοντινή όραση. 
12.Τεστ ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση του μη επικρατούντα οφθαλμού και κατά 
τη διόφθαλμη όραση. 
13.Εκτροπομετρία του κερατοειδούς και του συνολικού οπτικού συστήματος των 
χειρουργημένων οφθαλμών. 
15.Κερατομέτρηση με το αυτόματο διαθλασίμετρο για κάθε οφθαλμό.  
16.Τοπογραφία κερατοειδούς για κάθε οφθαλμό. 
17.Βιομικροσκόπηση κάθε οφθαλμού. 
18.Βυθοσκόπηση κάθε οφθαλμού. 
19.Ψηφιακή φωτογράφηση κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών. 
20.Παχυμετρία κερατοειδούς κάθε οφθαλμού 
21.Τονομέτρηση κάθε οφθαλμού. 
22.Ενδοθηλιοσκόπηση κάθε οφθαλμού. 
23.Συνεστιακή μικροσκοπία κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών.  

 
Το πρόγραμμα εξετάσεων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του ασθενούς αναφέρεται 
παρακάτω. 
 
 
Τρόπος αποστολής  του FlexivueTM  System 
 
Όλα τα απαραίτητα υλικά του FlexivueTM System που χρειάζονται στη μελέτη και στα 
χειρουργεία αποστέλλονταν  ταχυδρομικά σε ασφαλείς συσκευασίες. Όλα τα έξοδα 
χειρουργείου και αναλωσίμων βάρυναν αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής 
Presbitech. 
  
 
4. 6. Δ. Διαδικασία χειρουργείου 
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Οι συνθήκες του χειρουργείου θα είναι ανάλογες με αυτές του χειρουργείου για 
καταρράκτη ή της διαθλαστικής χειρουργικής.   
 
Η δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ πραγματοποιείται με χρήση μιας ειδικής μάσκας 
πλαστικής, η οποία τοποθετείται στον κώνο επιπέδωσης  του Wavelight Allegretto FS 
Laser ή του Intralase 150 FS Laser. Η μάσκα εμποδίζει τον πλήρη διαχωρισμό του 
κερατοειδικού στρώματος ώστε να σχηματισθεί τούνελ και όχι κρημνός. Εναλλακτικά, 
το Intralase FS Laser έχει αναπτύξει κατάλληλο λογισμικό για τη δημιουργία τούνελ.  
 
 
Πληροφορίες για τους χειρουργικούς χρόνους του FlexivueTM System (Εικόνα 34) 
 

1. Κατά την ημέρα του χειρουργείου και πριν ο χειρουργός προβεί στην επέμβαση, 
εξετάζει στη σχισμοειδή  λυχνία μία ακόμη φορά τον ασθενή. 

2. Το χειρουργικό πεδίο γύρω από τον οφθαλμό προετοιμάζεται και καλύπτεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη αποστείρωση που τηρείται στα οφθαλμολογικά 
χειρουργεία. 

3. Πραγματοποιείται πρώτα από το χειρουργό η φόρτωση του ενθέματος στον ειδικό 
injector. 

4. Τοπική αναισθησία πραγματοποιείται μετά από ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού 

κολλυρίου proxymetacaine hydrochloride 0.5% eye drops (Alcain/Alcon 

Laboratories Inc, ft Worth, Texas, USA). 

 
5. Στην συνέχεια πρέπει να γίνει επικέντρωση του δακτυλίου αναρρόφησης στο 

κέντρο της κόρης και ευθυγράμμιση των σημείων αναφοράς για επικέντρωση του 
δακτυλίου αναρρόφησης με αυτά του κερατοειδούς.  Στην συνέχεια γίνεται 
ενεργοποίηση της αναρρόφησης με σκοπό την σταθεροποίηση του οφθαλμού  

6. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της αναρρόφησης και πριν τη δημιουργία της 
κροταφικής τομής, ο χειρουργός πρέπει να επαληθεύσει τη σωστή τοποθέτηση 
και ευθυγράμμιση του δακτυλίου στο κερατοειδή. 

7. Με τη χρήση του λογισμικού του Femtosecond laser (Intralase 150MHz AMO, 
Irvine, CA) διαχωρίζεται ο κερατοειδής σε βάθος περίπου 280 microns. 
Εναλλακτικά, το τούνελ δημιουργείται με χρήση της πλαστικής μάσκας η οποία 
τοποθετείται στον κώνο επιπέδωσης του FS Laser.  

8. Μαρκάρεται ο κερατοειδής στο κέντρο που αντιστοιχεί στη γραμμή όρασης. 
9. Με τη χρήση ειδικού εργαλείου διαχωρίζεται το στρώμα στην περιοχή που έχει 

εφαρμοστεί το femtosecond laser.  
10. Στην συνέχεια ο χειρουργός πρέπει να διερευνήσει το τούνελ με μία αμβλεία 

σπάτουλα, και να επιβεβαιώσει ότι το βάθος, το μήκος και το κεντράρισμα είναι 
ικανοποιητικά. Στην περίπτωση που ο χειρουργός δεν είναι βέβαιος ότι το τούνελ 
περιλαμβάνει ολόκληρο το μαρκαρισμένο στον κερατοειδή κέντρο της κόρης το 
χειροκίνητο μαχαιρίδιο επέκτασης της τομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ολοκληρώσει τη δημιουργία ενός ιδανικού τούνελ. Στην συνέχεια πρέπει να 
υπολογισθούν και καταγραφούν οι διαστάσεις του τούνελ στη Φόρμα Αναφοράς. 



 64 

11.  Στην συνέχεια ο Χειρουργός πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η διοπτρική δύναμη του 
φακού είναι η ενδεδειγμένη βάση του προεχγειρητικού ελέγχου. Η ετικέτα του 
φακού πρέπει να επισυνάπτεται στη Φόρμα Αναφοράς του ασθενή. Το ένθεμα 
(φακός) τοποθετείται στον ενθετήρα ο οποίος ελέγχεται στο μικροσκόπιο. 
Ο ενθετήρας εισχωρεί στο κερατοειδικό τούνελ έως  το κεντρικό μαρκαρισμένο 

σημείο του κερατοειδούς που αντιστοιχεί στη γραμμή όρασης όπου και τοποθετείται ο 

φακός. Χρησιμοποιώντας το χειρουργικό μικροσκόπιο ο χειρουργός πρέπει να 

επιβεβαιώνει ότι ο φακός είναι ακριβώς κεντραρισμένος στην περιοχή του κερατοειδούς 

που αντιστοιχεί στη γραμμή της όρασης. Η γραμμή όρασης του ανθρώπινου οφθαλμού 

εκτείνεται από το αντικείμενο ενδιαφέροντος στο κεντρικό βοθρίο μέσω του κέντρου της 

κόρης εισόδου, δηλαδή του ειδώλου του διαφράγματος του οφθαλμού προς τη μεριά του 

αντικειμένου. Η σωστή ευθυγράμμιση του ενθέματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

του μικροσκοπίου και της συσκευής κεντραρίσματος του excimer laser (Allegretto Wave 

400, Wavelight Technologie, Erlangen, Germany)(8) . 

12. Αν υπάρχει ανάγκη για μικρή μετακίνηση του φακού, αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
πιέζοντας ελαφρώς τον κερατοειδή με  αμβλεία σπάτουλα ή βελόνη ή με λεπτούς 
χειρισμούς μέσα στο τούνελ. 

13. Η επιφάνεια του κερατοειδούς μπορεί να διαβρέχεται με ισότονο διάλυμα (BSS), 
και το επιθήλιο να λειαίνεται  με μία αμβλεία σπάτουλα. Δεν πρέπει να εισέρχεται 
BSS στο τούνελ για να μην μετακινηθεί ο φακός. 

14. Μία σταγόνα αντιβιοτικού, κορτικοστεροειδούς και αναισθητικού κολλυρίου 
πρέπει να ενσταλάζεται πριν την αφαίρεση του βλεφαροδιαστολέα. 

15. Ο οφθαλμός δε χρειάζεται επίδεση. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για το 
σωστό τρόπο ενστάλαξης των κολλυρίων. 
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Εικόνα 34. Μετά τη δημιουργία  του ενδοστρωματικού κερατοειδικού τούνελ από το 
femtosecond laser (εικόνα a), με τη βοήθεια ενός κατάλληλου ενθετήρα (εικόνες b, c), ο 
φακός τοποθετείται στο στρώμα του κερατοειδούς (εικόνα d).     
 
 
 
 Για τη δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα περιστατικά 
μία ειδική μάσκα και στα υπόλοιπα το ειδικό inlay software του femtosecond laser. Οι 
παράμετροι του femtosecond laser είναι: 
 
IFs 150 assisted pockets using a mask  
 
 

• Femto parameters: 
– iFlap software 
– Hinge: Opposite to the entrance of the tunnel 
– Depth: 280-300 
– Diameter: 9-9.5 mm 
– Bed energy:0.60-0,70 
– Spot-Line Sep: 2-2 (or 3-3) 
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– Side cut energy: 1.6-1.7 
– Side cut angle: 160 

• Deactivate pocket 
• Suction-applanation 
• Place the mask at the superior part of the glass of the applanation cone 

 
 
IFs 150 assisted pockets using iPocket software  
 

• Femto parameters: 
– iPocket software 
– Hinge: Opposite to the entrance of the tunnel 
– Depth: 280-300 
– Diameter: 9-9.5 mm 
– Bed energy:0.60-0,70 
– Spot-Line Sep: 2-2 (or 3-3) 
– Side cut energy: 1.6-1.7 
– Side cut angle: 30  

Deactivate pocket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 6. Ε. Μετεγχειρητικός Έλεγχος 
 
Ο ασθενείς προγραμματίστηκαν για τον μετεγχειρητικό έλεγχο σε συγκεκριμένα τακτά 
χρονικά διαστήματα (1η μέρα, 1η εβδομάδα, 1ος μήνας, 3ος μήνας, 6ος μήνας, 9ος μήνας 
και 12ος μήνας), κατά τα οποία εκτελέστηκαν οι εξετάσεις ακριβώς όπως αυτές  
ορίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Προβλεπόμενος προεγχειρητικός και μετεγχειρητικός έλεγχος. 
 

 Προεγχ. Εγχ. 1η 
ημέρα 

1η 
εβδομ. 

1ος 
μήνας 

3ος 
μήνας 

6ος 
μήνας 

9ος 
μήνας 

12ος 
μήνας 

Μη διορθωμένη οπτική οξύτητα για μακριά X  X X X X X X X 
Μη διορθωμένη οπτική οξύτητα για ενδιάμεσες και 
κοντινές αποστάσεις. 

X  X X X X X X X 

Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα για μακριά X    X X X X X 
Βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα για 
ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις. 

X    Χ X  X X 

Οπτική οξύτητα για μακριά με την καλύτερα 
διορθούμενη διάθλαση για κοντά. 

X         

Διαθλαστικός έλεγχος  X   Χ Χ X X X X 
Κυκλοπληγικός διαθλαστικός έλεγχος X         
Monovision trial X         
Μέτρηση της διαμέτρου της κόρης X        X 
Ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση X    Χ X X  X 
Στερεοσκοπικό τεστ X      X X X 
Ερωτηματολόγιο X   Χ X Χ Χ X X 
Εκτροπομετρία X    Χ X X Χ X 
Τοπογραφία, Κερατομετρία X    Χ Χ Χ  X 
Βιομικροσκόπιση, Βυθοσκόπηση, ψηφιακή 
φωτογραφία 

X Χ X X X X X X X 

Τονομετρία X   Χ Χ Χ X  Χ 
Ενδοθηλιοσκόπηση X    Χ Χ X X X 
Παχυμετρία X    Χ X Χ  Χ 
confocal Χ    Χ  Χ  Χ 
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Μετεγχειρητική Θεραπεία και Παρακολουθήσεις 
 
Μετεγχειρητικά, στο χειρουργημένο οφθαλμό ενσταλάζεται κολλύριο κινολόνης 
τέσσερις φορές ημερησίως επί μία βδομάδα. 
Επιπλέον, χορηγείται ήπιο κορτικοστεροειδές κολλύριο τέσσερις φορές ημερησίως 
(0.01% FML ή αντίστοιχο). Επίσης συνιστάται να χορηγείται ένα μη στεροειδές 
αντιφλεγμονώδες κολλύριο τις πρώτες 2-5 μετεγχειρητικές μέρες για να μειωθεί ο 
πόνος μετά την εγχείρηση. 
Μετά την πρώτη εβδομάδα, συστήνεται τα τοπικά αντιβιοτικά να σταματήσουν να 
χορηγούνται. Το στεροειδές κολλύριο θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά μέσα σε 1-3 
εβδομάδες 
Οι ασθενείς συμβουλεύονται να λαμβάνουν τεχνητά δάκρυα μέχρι το τρίμηνο από 
την επέμβαση. 
Όλη η ιατρική θεραπεία πρέπει να καταγράφεται στην φόρμα αναφοράς του ασθενή. 
 
Οι επισκέψεις παρακολούθησης προγραμματίζονταν την πρώτη μετεγχειρητική μέρα 
και εν συνεχεία σε μία εβδομάδα, ένα μήνα, τρεις μήνες, έξι μήνες, εννέα μήνες και 
ένα χρόνο. Σε καθεμία από αυτές τις επισκέψεις, οι προγραμματισμένες εξετάσεις 
εκτελούνταν και  καταγράφονταν στην Φόρμα Αναφοράς του ασθενή. 
Ο ερευνητής μπορεί να προγραμματίζει επισκέψεις στο ενδιάμεσο όπου θεωρούνται απαραίτητες. Ο 
λόγος για αυτές τις ενδιάμεσες επισκέψεις και τα ευρήματα πρέπει να καταγραφούν στην Φόρμα 
Αναφοράς. 
 
 
 
 
 
4. 6. ΣΤ. Δείκτες αξιολόγησης αποτελέσματος 
 
Καθορισμός του επικρατούντος οφθαλμού  
 
Ο επικρατής οφθαλμός κάθε εμμέτρωπα ασθενούς προσδιορίστηκε κατά την 

προεγχειρητική του εκτίμηση με το The Dolman method also known as the hole-in-

the-card test.  Στη δοκιμασία αυτή δόθηκε στον ασθενή μία κάρτα με μία κεντρική 

τρύπα διαμέτρου μίας ίντσας και ο ασθενής καθοδηγήθηκε ώστε να την κρατήσει με 

τα δύο χέρια τεντωμένα και να εστιάσει μέσω της τρύπας στη μύτη του εξεταστή με 

τα δύο του μάτια ανοιχτά. Ο εξεταστής είχε τη δυνατότητα να καθορίσει τον 

επικρατούντα οφθαλμό του ασθενούς, δηλαδή εκείνον που χρησιμοποιούσε κατά την 

εστίαση. Ακολουθούσε η εκτέλεση του monovision trial σε κάθε ασθενή ώστε να 

προσδιοριστεί η ανοχή του στη μονοόραση. Η δοκιμασία πραγματοποιούνταν με την 
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τοποθέτηση ενός σκελετού στον κάθε ασθενή όπου ο επικρατής του οφθαλμός 

αφήνονταν plano (εμμέτρωπες ασθενείς) και τοποθετούνταν σφαίρωμα +1.25 

διοπτρίες μπροστά από το μη επικρατούντα οφθαλμό. Ο ασθενής καθοδηγούνταν να 

περπατήσει για περίπου μισή ώρα εστιάζοντας σε μακρινούς και κοντινούς στόχους.  

Επιπλέον, για την εκτίμηση της επίδρασης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος στη 

μακρινή οπτική οξύτητα του ασθενούς, συγκρίθηκε η μετεγχειρητική UDVA των 

χειρουργημένων οφθαλμών με την προεγχειρητική μακρινή οπτική οξύτητα 

μετρούμενη με την τοποθέτηση θετικού σφαιρώματος ίσης δύναμης με του 

επικείμενου ενθέματος.  

 

 
Οπτική οξύτητα 

Τα τεστ οπτικής οξύτητας για τη μακρινή όραση αυτής της μελέτης, εκτελέστηκαν με 

το  λογαριθμικό Early Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) logMAR charts 

(Precision Vision, La Salle, USA) τοποθετημένο σε απόσταση 4m. Η φωτεινότητα 

του φόντου του πίνακα είχε ρυθμιστεί περίπου στα 85 cd/m² (80-160 cd/m² είναι 

αποδεκτό). Καμιά επιφάνεια στο πεδίο όρασης του ασθενή δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει το φόντο του πίνακα σε φωτεινότητα.  

Τα τεστ οπτικής οξύτητας για την κοντινή όραση αυτής της μελέτης 

πραγματοποιήθηκαν με χρήση του modified ETDRS chart for European-wide use 

(Precision Vision, La Salle, USA) Ο πίνακας πρέπει να παρουσιάζεται σε απόσταση 

33cm για κάθε οφθαλμό ξεχωριστά και για τους δύο συγχρόνως. Το διάβασμα της 

μικρότερης γραμμής (το περισσότερο ένα λάθος) είναι η οξύτητα κοντινής όρασης. 

Αυτό πρέπει να καθοριστεί με και χωρίς διόρθωση. Η φωτεινότητα του χώρου 

εξέτασης είχε στανταριστεί στα 100 cd/m2. 

 
 
Τεστ ευαισθησίας στην φωτεινή αντίθεση 
 
Το τεστ ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεσης για αυτήν την μελέτη εκτελέστηκε με το 

FACT (Functional Acuity Contrast Test, Stereo Optical Co. Inc.USA) σε μεσοπικές 

και φωτοπικές συνθήκες, σε περιβάλλον θάμβους και χωρίς θάμβος για το μη 

επικρατούντα οφθαλμό και για τη διόφθαλμη όραση. Οι ειδικές συχνότητες που 

εξετάστηκαν είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους 1.5, 3, 6, 12, και 18 cycles/degree. 
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Η οπτική οξύτητα στην χαμηλή φωτεινή αντίθεση μετρήθηκε με πίνακες που 

διαθέτουν τα επίπεδα αντίθεσής τους ρυθμισμένα στο 5%, 10% και 50%. Η 

φωτεινότητα του πίνακα παρέμεινε σταθερή στα 3cd/m² και κάτω, και όλες οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σκοτεινό δωμάτιο δίχως παράθυρα και με την 

πόρτα σφραγισμένη. Οι φωτοπικές και οι μεσοπικές συνθήκες στανταρίστηκαν από 

το μηχάνημα στα 200lux για τις φωτοπικές και στο 1 lux για τις μεσοπικές συνθήκες.   

 

Διάθλαση     

                                                                                                                                                                                                    

Με χρήση Αυτόματου Διαθλασίμετρου καθορίστηκε η διάθλαση αντικειμενικά. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε υποκειμενική εξέταση οπτικής οξύτητας/διάθλασης στο 

φορόπτερο χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης τα στοιχεία της προηγηθείσας  

εξέτασης. Ο υπολόγισμός της δύναμης του κυλίνδρου έγινε χρησιμοποιώντας 

σταυροειδή κύλινδρο.  

 
Κερατομέτρηση 
 
Τα προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά κερατομετρικά ευρήματα μετρήθηκαν με το  

αυτόματο διαθλασίμετρο/κερατόμετρο.  

 

Τοπογραφία κερατοειδούς 
 

Ο ερευνητής εκτελούσε  τοπογραφικές εξετάσεις του κερατοειδούς με το 

Topolyzer topographic system (Wavelight Topolyzer (Wavelight Technology AG, 

Erlangen, Germany) κατά την διάρκεια κάθε επίσκεψης πριν και μετά την εγχείρηση.  

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ασθενή τοπογραφικές μετρήσεις με το Galiley 

και το iTrace (Tracey Technologies) σε κάθε επίσκεψη. 

 
Βυθοσκόπηση 
 
Η βυθοσκόπηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν μυδρίασης του εξεταζόμενου οφθαλμού. 
. 
 
Τονομέτρηση 
 
Οι προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές μετρήσεις της ενδοφθαλμίου πιέσεως έγιναν  

με τονόμετρο επιπέδωσης (Goldman).  
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Παχυμετρία   

 
Ο ερευνητής πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού  και των 

μετεγχειρητικών ελέγχων κάθε ασθενούς που συμμετείχε στη μελέτη, μέτρηση του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδούς και του πάχους του ιστού κροταφικά, αντίστοιχα 

στη θέση σχηματισμού του στρωματικού τούνελ, με υπέρηχο (50 MHz Corneogaze 

Plus, Sonogaze, Inc Cleveland, Ohio, USA). 

 
 
Ψηφιακή φωτογράφηση 
 
Ψηφιακές φωτογραφίες της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς λήφθησαν με 

απευθείας ή ανακλώμενο φωτισμό κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία. 

Φωτογραφίες του σημείου εισόδου είναι χρήσιμες στην περίπτωση μετατόπισης ή 

επανατοποθέτησης των φακών.  

 
Ενδοθηλιοσκόπηση  
 
Ενδοθηλιοσκόπηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης των 

ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη με συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς 

[modified confocal scanning laser ophthalmoscope (HRT II, Heidelberg Engineering, 

Germany)].  Μελετήθηκε η δομή του ιστού και πραγματοποιήθηκε απεικόνιση όλων 

των στιβάδων του κερατοειδούς κατά μήκος του οπτικού άξονα στα κεντρικά 3 

χιλιοστά καθώς και των παρακείμενων στο ένθεμα περιοχών. Η ποσοτική ανάλυση 

των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε χειρονακτικά.  

 

Φωτοπική και μεσοπική εξέταση της κόρης του ματιού 

 
Το μέγεθος της κόρης μετρήθηκε και στους δύο οφθαλμούς κάθε ασθενούς που 

συμμετείχε στην μελέτη, σε πλήρως φωτιζόμενο δωμάτιο εξέτασης, για την φωτοπική 

μέτρηση και με φωτισμό παρόμοιο με την εξέταση ευαισθησίας αντίθεσης για την 

μεσοπική μέτρηση της διαμέτρου της κόρης. Επίσης, η διάμετρος της κόρης του 

οφθαλμού μετρήθηκε κατά τη μακρινή και την κοντινή όραση. Χρησιμοποιήθηκε 

ένας μετρητής κόρης οφθαλμού ενώ για την μεσοπική μέτρηση της κόρης, κάθε 

οφθαλμός είχε 5-10 λεπτά χρόνο προσαρμογής στις συνθήκες εξέτασης.   
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Μέτρηση των εκτροπών και του μετώπου κύματος  
 
Η ανάλυση του μετώπου κύματος πραγματοποιήθηκε σε κάθε ασθενή κατά τον 

προεγχειρητικό και τους μετεγχειρητικούς ελέγχους με το WASCA COAS Wavefront 

Analyzer (Carl-Zeiss Meditec, Germany).Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

σκοτοπικές συνθήκες για διάμετρο κόρης του οφθαλμού 3 και 4 χιλιοστά, με 

ευθυγράμμιση με βάση το κέντρο της κόρης του οφθαλμού για την ανάλυση των 

εκτροπών όλου του οπτικού συστήματος του οφθαλμού. Οι εκτροπές του 

κερατοειδούς αναλύθηκαν για διάμετρο της κόρης του οφθαλμού 3 και 6 χιλιοστά. Η 

διάμετρος της κόρης του οφθαλμού των 4 χιλιοστών επιλέχτηκε ώστε να 

προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο το μέσο φυσικό μέγεθος της κόρης του οφθαλμού 

των ασθενών σε μεσοπικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε 

μυδρίαση των ασθενών κατά τις μετρήσεις. Τα ισοδύναμα πολυώνυμα Zernike 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των τιμών  root- mean -square (rms) για τις 

εκτροπές υψηλής τάξης, τη σφαιρική εκτροπή, το κόμμα και το trefoil.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Βιομικροσκοπική Εξέταση  
 
Ειδική προσοχή εδόθη στην αξιολόγηση του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς. 

Ο κρυσταλλοειδής φακός εξετάστηκε προσεκτικά όσον αφορά τη διαύγειά του και τη 

θέση του απέναντι από το κέντρο της κόρης. Εκτιμήθηκε η διαύγεια και η ποιότητα 

του επιθηλίου μπροστά από το φακό, η αντίδραση του κερατοειδούς μπροστά, πίσω 

και γύρω από τους φακούς αξιολογήθηκε, όπως επίσης και η επούλωση του 

ενδοκερατοειδικού τούνελ . Το σύστημα για την καταγραφή αυτών των αλλαγών 

ήταν το εξής: 

 

 

 
Βαθμονόμηση του κεντραρίσματος του ενθέματος 
 
Τέλεια             (4) Ο φακός είναι τέλεια τοποθετημένος μπροστά από το κέντρο της            
κόρης  
Πολύ καλή       (3)Ο φακός απέχει από το κέντρο προς την μία ή την άλλη 
κατεύθυνση   κατά λιγότερο από 0.25 χιλ. 
Καλή                (2) Ο φακός απέχει από το κέντρο προς την μία ή την άλλη 
κατεύθυνση κατά λιγότερο από 0.50 χιλ. 
Μέτρια             (1) Ο φακός απέχει από το κέντρο προς την μία ή την άλλη 
κατεύθυνση κατά λιγότερο από 0.75 χιλ. 
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Κακή                (0) Ο φακός απέχει από το κέντρο προς την μία ή την άλλη 
κατεύθυνση κατά λιγότερο από 1.00 χιλ. 
 
 
 
 
Διαύγεια της επιθηλιακής στοιβάδας του κερατοειδούς  
 
Φυσιολογική     (0) Καμία θολότητα δεν είναι ορατή   
Ήπια                  (1) Ίχνη αλλαγών ορατά 
Μέτρια              (2) θολερότητα καθαρά ορατή 
Σοβαρή              (3) Λευκωπός κερατοειδής 
Πολύ σοβαρή    (4) Νεφέλιο κερατοειδούς 
 
 
 
Επιθηλιακό οίδημα  του κερατοειδούς 
 
Κανένα        (0) Διαυγής και καθαρός 
Ήπιο            (1)  Θολερή εμφάνιση, καθαρά ξεχωριστά σταγονίδια 
Μέτριο        (2) Μικροφυσαλιδώδες οίδημα επιθηλίου μπροστά από τον φακό 
Σοβαρό        (3) Πολλές κηλίδες και θολερότητα στο επιθήλιο και στο στρώμα, 
μπροστά και πίσω από το φακό 
 
 
Διαβρώσεις του επιθηλίου του κερατοειδούς (μπροστά από τον φακό)  
 
Καμία         (0)  
Ήπια          (1) Μικρή κηλίδα φλουοροσκείνης  περιορισμένη στην περιοχή μπροστά 
από τον φακό 
Μέτρια       (2) Μεγάλη κηλίδα φλουοροσκείνης μπροστά στον φακό και 1 χιλ. 
μακρύτερα  
Σοβαρή       (3) Εντοπισμένο επιθηλιακό έλλειμμα  μεγαλύτερο σε έκταση από τον 
φακό 
 
 
Εξέλκωση του κερατοειδούς χιτώνα (πίσω από τον φακό) 
 
Καμία        (0) Καμία αλλαγή στο ενδοθήλιο και το στρώμα του κερατοειδή πίσω από 
τον φακό συγκριτικά με την  εμφάνισή τους πριν από την εγχείρηση 
Ήπια         (1) Ίζημα του κερατοειδή στο ενδοθήλιο, ήπια θολερότητα στο στρώμα 
πίσω από τον φακό 
Μέτρια      (2) Ίζημα του κερατοειδή, ήπιο οίδημα και θολερότητα πίσω από τον 
φακό 
Σοβαρή     (3) Ίζημα του κερατοειδή, οίδημα, αποδόμηση του στρώματος πίσω από 
τον φακό 
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Εξέταση του τούνελ του κερατοειδούς  
 
Μη ορατό         (0) 
Ήπιο οίδημα     (1) 
Μέτριο             (2) Οίδημα, ουλή στην πύλη εισόδου 
Σοβαρό            (3) Λευκωπή ουλή ή επιθηλιακές εναποθέσεις 
                                                                                                                                                                 
  
 
 
Πάχος του Κερατοειδούς  
 
Φυσιολογικό      (0) Δεν παρατηρείται λέπτυνση  
Ήπιο                  (1) Πολύ μικρή λέπτυνση 
Μέτριο               (2) Καθαρή λέπτυνση του στρώματος του κερατοειδή 
Σοβαρό              (3) Πολύ εμφανής λέπτυνση 
Πολύ σοβαρό     (4) Αποδόμηση του κερατοειδικού ιστού 
 
 
 
Κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο (χρησιμοποιώντας λεπτή δέσμη)  
 
Κανένα             (0) Δεν εμφανίζονται κύτταρα 
Ίχνη                  (1) 1-5 κύτταρα   
Μέτρια             (2) 6-15 κύτταρα  
Σοβαρά            (3)16-30 κύτταρα  
Πολύ σοβαρά   (4)Πάνω από 30 κύτταρα  
 
 
 
Διαύγεια προσθίου θαλάμου 
 
Καμία                  (0) Χωρίς Tyndall 
Ήπια                   (1)  Tyndall  ελάχιστα ορατό 
Μέτρια                (2) Tyndall καθαρά ορατό στη δέσμη 
Σοβαρή               (3) Έντονο Tyndall 
Πολύ σοβαρή       (4) Λευκωπό, γαλακτώδες, υδατοειδές υγρό 
 
 
 
 
4. 6. Ζ. Ερωτηματολόγιο Ασθενούς 
 
 

Kατά την προεγχειρητική εκτίμηση των υποψηφίων ασθενών, μία λεπτομερή 

συζήτηση με τον καθένα ξεχωριστά, αποκάλυψε την ιδανική απόσταση εργασίας 
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τους, το μέγεθος της εξάρτησής τους από τα γυαλιά για κοντά, καθώς και τη γενική 

τους ικανοποίηση από την επιτέλεση εργασιών κατά την καθημερινότητά τους.  

Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς καλούνταν κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψής 

τους να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πώς εκτιμούν την UNVA 

και τη UDVA των χειρουργημένων τους οφθαλμών και διόφθαλμα, τη συχνότητα 

χρήσης βοηθητικών γυαλιών για μακριά και κοντά και την ενδεχόμενη παρουσία 

haloes ή glare.  

 
 
 
 
Κεφάλαιο 5ο  
 
 
Αποτελέσματα 
 
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος για ηλεκτρονικούς υπολογιστές SPSS 

16.0 (SPSS Inc., Chicago, III).  

Στη στατιστική ανάλυση, η κανονικότητα είναι βασικό προαπαιτούμενο, μια 

σοβαρή παραδοχή για τις κλασσικές στατιστικές δοκιμασίες. Επομένως, 

πρόκειται για μια σημαντική συνθήκη για τα δεδομένα κάθε έρευνας που θα 

πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. 

Έτσι, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα περιγραφικά μέτρα θέσης και 

διασποράς για την κατανομή συχνοτήτων και να γίνει εν συνεχεία εφαρμογή 

κατάλληλων στατιστικών παραμετρικών ή μη παραμετρικών κριτηρίων για τις 

μεταξύ τους συγκρίσεις. 

Λόγω του μεγέθους του δείγματος (47 άτομα), ο έλεγχος της κανονικότητας 

των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε με το Shapiro-Wilk test όπου η μηδενική 

υπόθεση είναι πως η κατανομή συχνοτήτων της μεταβλητής είναι κανονική.  

Η τιμή p < 0.05 θεωρείται στατιστικά σημαντική και οδηγεί στην απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης.  
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Για τις μεταβλητές όπου η κατανομή συχνοτήτων προέκυψε κανονική, 

χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t-test κατά ζεύγη για τις μεταξύ τους στατιστικές 

συγκρίσεις. 

Οι κατανομές συχνοτήτων των εκτροπών του μετώπου κύματος και της 

ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση δεν είναι κανονικές, οπότε 

χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία Wilcoxon signed ranks test για τις 

στατιστικές συγκρίσεις μεταξύ τους.  

Οι μεταβλητές: αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου 

οφθαλμού (uncorrected distance visual acuity of the operated eye-

UDVA),διόφθαλμη αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα (binocular uncorrected 

distance visual acuity-UDVA binocular), καλύτερα διορθωμένη μακρινή οπτική 

οξύτητα του χειρουργημένου οφθαλμού (best corrected distance visual acuity 

of the operated eye-BCVA), κεντρική παχυμετρία του κερατοειδούς του 

χειρουργημένου οφθαλμού (central corneal thickness of the operated eye-

CCT), παχυμετρία του κερατοειδούς του χειρουργημένου οφθαλμού 

κροταφικά, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε με χρήση του femtosecond laser, η 

είσοδος του τούνελ (temporal corneal pachymetry of the operated eye), 

σφαιρικό ισοδύναμο του χειρουργημένου οφθαλμού το οποίο ισούται με το 

αλγεβρικό άθροισμα του σφαιρώματος και του ημίσεως του κυλίνδρου, 

αποτελούν ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές. Οι μεταβλητές: αριθμός των 

ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς ανά κυβικό χιλιοστό του 

χειρουργημένου οφθαλμού (ECD) και ενδοφθάλμια πίεση του χειρουργημένου 

οφθαλμού (IOP), αποτελούν ποσοτικές ασυνεχείς μεταβλητές.  

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ελέγχου 

κανονικότητας της κατανομής συχνοτήτων για μέγεθος δείγματος < 50 άτομα 

Shapiro-Wilk η οποία πραγματοποιήθηκε για κάθε μία από τις 

προαναφερόμενες μεταβλητές σε κάθε ένα από τα χρονικά διαστήματα 

παρακολούθησης των ασθενών (προεχειρητικά καθώς και στους 1, 3, 6, 9, 12 

μήνες μετεγχειρητικά).  
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 Τιμή p της δοκιμασίας Shapiro-Wilk 

Χρόνος 
παρακολού
θησης 

                                      Μεταβλητές 
Συνεχείς ποσοτικές 

 UVA-far 
operated 

eye 

UVA-
far 
binocu
lar 

BCVA-
far 

operat

ed eye 

CCT 
operat

ed eye 

Tempor
al 
pachy 

operated 

eye 

Sph.equi
v.  
 

operated 

eye 

 

προεγχειρητι-

κά 

0.909 0.830 1.025 0.840 1.038 0.658 

1 μήνας 0.601 0.975 0.532 0.453 0.445 0.969 

3 μήνες 0.754 1.340 1.130 0.558 0.454 0.733 

6 μήνες 0.571 1.454 0.734 0.542 0.665 0.690 

9 μήνες 0.769 1.238 0.870 0.509 0.515 0.846 

12 μήνες 0.677 1.245 0.819 0.629 0.574 0.707 

Είδος 
κατανομής 

κανονική κανονι

κή 

κανονι

κή 

κανονι

κή 

κανονική κανονική 

 

 

 

 

Τιμή p της δοκιμασίας Shapiro-Wilk 

Χρόνος 
παρακολούθησης 

                             Μεταβλητές 
Ασυνεχείς ποσοτικές 

 ECD operated eye IOP operated eye 

προεγχειρητικά 0.609 0.840 

1μήνας 0.643 0.694 

3 μήνες 0.708 0.908 

6 μήνες 0.459 0.639 

 9 μήνες 0.522 0.617 

12 μήνες 0.583 0.698 

Είδος κατανομής κανονική κανονική 
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Αναλόγως μελετήθηκαν οι μεταβλητές που αφορούν στην κοντινή οπτική 

οξύτητα των ασθενών: αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα του 

χειρουργημένου οφθαλμού (UVA-near operated eye) και διόφθαλμη 

αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα (UVA-near binocular). 

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας Shapiro-Wilk η 

οποία πραγματοποιήθηκε για τις προαναφερόμενες μεταβλητές σε κάθε ένα 

από τα χρονικά διαστήματα παρακολούθησης των ασθενών (προεχειρητικά 

και στους 1, 3, 6, 9, 12 μήνες μετεγχειρητικά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή p της δοκιμασίας Shapiro-Wilk 

Χρόνος 
παρακολούθησης 

                             Μεταβλητές 
Συνεχείς ποσοτικές 

 UVA-near operated eye UVA-near binocular 

προεγχειρητικά 0.850 0.335 

1μήνας 0.05 0.30 

3 μήνες 0.394 0.27 

6 μήνες 0.567 0.25 

 9 μήνες 0.31 0.556 

12 μήνες 0.788 0.18 

Είδος κατανομής κανονική κανονική 
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Εφόσον οι κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών ακολουθούν κανονική 

κατανομή, επιλέγεται ως μέτρο θέσης η μέση τιμή και ως μέτρο διασποράς η 

τυπική απόκλιση για την περιγραφή των κατανομών συχνοτήτων. 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος των 47 ασθενών το οποίο μελετήθηκε: 

 

 

 

 

                                              47 Patients’ Demographics 

                                                    Mean ± SD (range) 

Age (years) Males/Females Operated eye 

OD/OS 

Dominant eye 

OD/OS 
51.55±4.11(45-
60) 

20/27 19/28 25/22 

 

 

Συνοπτικά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα τα περιληπτικά στοιχεία 

που συνοψίζουν τις κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών. 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα περιληπτικά στοιχεία που 

συνοψίζουν τις κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών που αφορούν τη 

μακρινή οπτική οξύτητα των 47 ασθενών του δείγματος. 

                                                                             FAR VISION 
 Mean ± SD (range) (logMAR) 

UVA-far operated 
eye 

UVA-far binocular BCVA far 
operated eye 

preop 0.06±0.09 

(-0.08 to 0.26) 

0±0.06 

(-0.08 to 0.22) 

0±0.05 

(-0.08 to 0.18) 
1 month 
postoperative 

0.31±0.15 

(0.08 to 0.8) 

0±0.05 

(-0.1 to 0.12) 

0.12±0.1 

(-0.06 to 0.4) 
3 months 
postoperative 

0.31±0.16 

(0.02 to 0.80) 

0.007±0.05 

(-0.08 to 0.18) 

0.09±0.09 

(-0.06 to 0.4) 
6 months 
postoperative 

0.33±0.147 

(0.10 to 0.62) 

0±0.06 

(-0.08 to 0.18) 

0.09±0.07 

(0 to 0.32) 
9 months 
postoperative 

0.36±0.15 

(0.08 to 0.7) 

0±0.06 

(-0.08 to 0.18) 

0.09±0.06 

(0 to 0.2) 
1 year 
postoperative 

0.38±0.15 (0.12 to 
0.8)  

 

0±0.06 

(-0.08 to 0.2) 

0.1±0.05 

(-0.06 to 0.2) 
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                                                 Sample characteristics (47 patients-operated eyes) 
 Mean ± SD (range)  

Sph.equivalent 
operated eye 

(diopters) 

Corneal 
Pachymetry 
central (μm) 

Corneal 
Pachymetry 
temporally(μm) 

Endothelial 
cells count 

Intraocular 
pressure(mmHg) 

preop 0.66±0.35 

(0-1.25) 

546.5±22.37 

(508-599) 

617.28±62.4 

(516-750) 

2536±224.54 

(2104-2899) 

14.51 ± 3.44 

(9-20) 
1 month 
postoperative 

-2.08±1 

(-5-1) 

553.95±25.34 

(500-599) 

635.89±57.9 

(544-750) 

2539±312.18 

(2069-3384) 

13.94±3.35 

(8-20) 
3 months 
postoperative 

-2.193±1.257 

(-4.13-0.25) 

554.78±27.12 

(500-616) 

631.78±55.88 

(516-739) 

2495±340.41 

(1637-3059) 

15.05±3.64 

(10-21) 
6 months 
postoperative 

-1.95±1.32 

(-4-0.25) 

553.67±24.47 

(502-610) 

640.33±54.23 

(510-720) 

2453±326.19 

(1702-2980) 

14.61±2.97 

(10-19) 
9 months 
postoperative 

-1.9±1.25 

(-4-0.5) 

553.33±25.01 

(502-605) 

637.61±53.46 

(521-724) 

2502±279.34 

(2073-2972) 

14.33±2.63 

(10-19) 
1 year 
postoperative 

-1.95 ± 1.32 

(-3.88-0.25) 

552.61±26.16 

(487-605) 

630.39±56.48 

(494-723) 

2559±279.83 

(2100-2971) 

14.61±2.81 

(10-20) 
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της μέσης τιμής της 

αδιόρθωτης μακρινής οπτικής οξύτητας του χειρουργημένου οφθαλμού του 

δείγματος συναρτήσει της μεταβολής του χρόνου, σε συνδυασμό με τη 

μεταβολή της μέσης τιμής της διόφθαλμης αδιόρθωτης μακρινής οπτικής 

οξύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 
 Διάγραμμα 1.  

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της μέσης τιμής της 

καλύτερα διορθωμένης μακρινής οπτικής οξύτητας του χειρουργημένου 

οφθαλμού του δείγματος συναρτήσει της μεταβολής του χρόνου. 
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Διάγραμμα 2.  

 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα περιληπτικά στοιχεία που 

συνοψίζουν τις κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών που αφορούν την 

κοντινή οπτική οξύτητα των 47 ασθενών του δείγματος. 

 

 

 

 

                                               Near Vision 

 Mean ± SD (range) (logMar) 

 UVA-near operated 
eye 

UVA-near binocular 

preoperatively 0.68±0.03(0.34-1.00) 0.55±0.03(0.26-0.96) 

1 month postoperative 0.12±0.02(0-0.34) 0.09±0.02(0-0.30) 

3 months postoperative 0.12±0.01(0-0.26) 0.11±0.02(-0.02-0.36) 

6 months postoperative 0.12±0.02(-0.04-0.32) 0.13±0.02(0-0.28) 

9 months postoperative 0.12±0.09(-0.14-0.26) 0.11±0.11(-0.08-0.36) 

12 months 

postoperative 

0.14±0.09(-0.02-0.36) 0.10±0.11(-0.06-0.46) 
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5.2. Αποτελέσματα σχετικά με την οπτική οξύτητα: 
 
5. 2. Α. Ακρίβεια: 
Για να διαπιστωθεί η ακρίβεια της τεχνικής ένθεσης του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ της επιδιωκόμενης 

πρόσθετης κοντινής διόρθωσης των ασθενών με την αναγκαία πρόσθετη 

κοντινή διόρθωση ένα χρόνο μετεγχειρητικά. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, στο 99% των χειρουργημένων 

οφθαλμών η πρόσθετη θετική δύναμη του σφαιρώματος που απαιτείται για 

την καλύτερη διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα κυμαίνεται μεταξύ ± 0.50 

διοπτρίας (D).  

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 3. 

 

5 .2. Β. Αποτελεσματικότητα και Σταθερότητα 
 
Οι ομάδες των παρατηρήσεων θεωρούνται πως είναι κατά ζεύγη διότι οι 

μετρήσεις για κάθε μεταβλητή γίνονται στο ίδιο άτομο (οφθαλμό) αλλά κάτω 
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από διαφορετικές συνθήκες (πριν και μετά από την ένθεση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος στο μη επικρατούντα οφθαλμό του κάθε 

ασθενούς).  

Εφόσον οι κατανομές συχνοτήτων της αδιόρθωτης μακρινής οπτικής οξύτητας 

του χειρουργημένου οφθαλμού και της διόφθαλμης μακρινής οπτικής 

οξύτητας ακολουθούν την κανονική κατανομή, πραγματοποιήθηκε paired t-

test για τη σύγκριση των μέσων τιμών σε όλο το χρονικό διάστημα της 

παρακολούθησης των ασθενών του δείγματος.  

Η προϋπόθεση για την εφαρμογή του ελέγχου είναι ότι οι διαφορές μεταξύ 

των παρατηρήσεων έχουν κανονική κατανομή, η οποία και ικανοποιείται 

καθώς οι κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών είναι κανονικές, οπότε 

αναμένεται και η κατανομή των διαφορών τους να είναι κανονική. Η μηδενική 

υπόθεση είναι ότι η μέση διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων είναι μηδέν.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι τιμές της τιμής p μετά από την 

εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου paired t-test για τις μεταβλητές που 

αφορούν τη μακρινή οπτική οξύτητα των ασθενών του δείγματος.  

 

 

 

                                Far vision-Τιμή p paired t-test 

 UVA-far 
operated eye 

UVA-far 
binocular 

BCVA-far 
operated eye 

Sph.equiv. 
operated eye 

Preop-1m <0.001 0.621 <0.001 <0.001 

1m-3m 0.896 0.799 0.140 0.874 

3m-6m 0.569 0.231 0.020 0.284 

6m-9m 0.735 0.310 0.567 0.875 

9m-12m 0.049 0.505 0.816 0.782 

Preop-12m <0.001 0.516 <0.001 <0.001 

Preop-3m <0.001 0.891 <0.001 <0.001 

Preop-6m <0.001 0.240 <0.001 <0.001 

Preop-9m <0.001 0.763 <0.001 <0.001 
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Στον πίνακα μαρκάρονται με κίτρινο χρώμα, οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή των στατιστικών κριτηρίων 

ελέγχου. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, το 72.22% των ασθενών 

είχαν προεγχειρητικά αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα στον προς 

χειρουργείο οφθαλμό καλύτερη από 0.14 logMar.  

Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, 55.55% των ασθενών είχαν αδιόρθωτη μακρινή 

οπτική οξύτητα στον χειρουργημένο οφθαλμό καλύτερη από 0.34 logMar.  

 

 

 

 
Διάγρμμα 4.  

 

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, το 88.89% των ασθενών είχαν 

προεγχειρητικά καλύτερα διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα στον προς 

χειρουργείο οφθαλμό καλύτερη από 0.14 logMar.  

Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, 83.33% των ασθενών είχαν καλύτερα διορθωμένη 

μακρινή οπτική οξύτητα στον χειρουργημένο οφθαλμό καλύτερη από 0.14 

logMar.  
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Διάγραμμα 5.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι τιμές της τιμής p μετά από την 

εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου paired t-test για τις μεταβλητές των 

ασθενών του δείγματος. Στον πίνακα μαρκάρονται με κίτρινο χρώμα, οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή των 

στατιστικών κριτηρίων ελέγχου. 

 

                                             Τιμή p paired t-test 

 CCT 
operated eye 

Corneal 
temporal 
pachymetry 

ECD 
operated eye 

IOP  
operated eye 

Preop-1m 0.015 0.074 0.967 0.145 

1m-3m 0.746 0.583 0.636 0.126 

3m-6m 0.500 0.159 0.296 0.409 

6m-9m 0.695 0.343 0.179 0.482 

9m-12m 0.851 0.237 0.148 0.642 

Preop-12m 0.132 0.125 0.776 0.452 

Preop-3m <0.001 0.164 0.637 0.931 

Preop-6m 0.003 0.025 0.366 0.440 

Preop-9m 0.003 0.036 0.651 0.163 
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Παρατηρείται πως το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς του χειρουργημένου 

οφθαλμού μεταβλήθηκε (αύξηση) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την 

προεγχειρητική του τιμή, διαφορά όμως η οποία δεν επιβεβαιώθηκε κατά την 

τελική εκτίμηση των ασθενών 12 μήνες μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος. Η μέση παχυμετρία του κερατοειδούς 

κροταφικά στο σημείο δημιουργίας του τούνελ με το femtosecond laser, ο 

μέσος αριθμός των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς ανά mm2  και η 

μέση τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης του χειρουργημένου οφθαλμού δε 

μεταβλήθηκαν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από τις προεγχειρητικές τους 

τιμές σε όλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 

Παρατηρήθηκε μόνο αύξηση του μέσου πάχους του κερατοειδούς των 

χειρουργημένων οφθαλμών κροταφικά σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από 

την προεγχειρητική τιμή κατά τους 6 και τους 9 μήνες μετεγχειρητικά. Στον 

παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι τιμές της τιμής p μετά από την εφαρμογή 

του στατιστικού ελέγχου paired t-test για τις μεταβλητές που αφορούν την 

κοντινή οπτική οξύτητα των ασθενών του δείγματος. Στον πίνακα 

μαρκάρονται με κίτρινο χρώμα, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που 

προέκυψαν από την εφαρμογή των στατιστικών κριτηρίων ελέγχου. 

 

 

                                   Near vision – Τιμή p paired t-test 

 UVA-near operated 
eye 

UVA-near binocular 

Preop-1m <0.001 <0.001 

1m-3m 0.810 0.916 

3m-6m 0.657 0.326 

6m-9m 0.753 0.249 

9m-12m 0.119 0.284 

Preop-3m <0.001 <0.001 

Preop-6m <0.001 <0.001 

Preop-9m <0.001 <0.001 

Preop-12m <0.001 <0.001 
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Τόσο η αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου οφθαλμού 

όσο και η διόφθαλμη κοντινή οπτική οξύτητα μεταβλήθηκαν (βελτίωση) σε 

βαθμό στατιστικά σημαντικό από τις προεγχειρητικές τιμές και η αλλαγή αυτή 

διατηρήθηκε σε όλο το χρονικό διάστημα του μετεγχειρητικού ελέγχου των 

ασθενών. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, το 92.86% των ασθενών 

είχαν προεγχειρητικά αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα στον προς 

χειρουργείο οφθαλμό ίση ή χειρότερη από 0.40 logMar.  

Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, 75% των ασθενών είχαν αδιόρθωτη κοντινή οπτική 

οξύτητα στον χειρουργημένο οφθαλμό καλύτερη από 0.20 logMar.  

 

 

Διάγραμμα 6.  

 

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, το 78.58% των ασθενών είχαν 

προεγχειρητικά αδιόρθωτη διόφθαλμη κοντινή οπτική οξύτητα ίση ή χειρότερη 

από 0.40 logMar.  
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Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, 93.75% των ασθενών είχαν αδιόρθωτη διόφθαλμη 

κοντινή οπτική οξύτητα καλύτερη από 0.20 logMar.  

 

 
Διάγραμμα 7.  

Συνοπτικά, η μέση αδιόρθωτη κοντινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου 

οφθαλμού βελτιώθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από 0.68±0.03 logMAR 

(εύρος: 0.40 έως 1.00 logMAR) κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο σε 0.14 ± 

0.09 logMAR (εύρος: -0.02 έως 0.36logMAR), (p<0.001) 12 μήνες μετά από 

την ένθεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας. 

Η μέση αδιόρθωτη διόφθαλμη κοντινή οπτική οξύτητα βελτιώθηκε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό από 0.55±0.03 logMAR (εύρος: 0.26 έως 0.96logMAR) 

κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο σε 0.10±0.11 logMAR (εύρος: -0.06 έως 

0.46logMAR), (p<0.001) 12 μήνες μετεγχειρητικά. 

Η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου 

οφθαλμού ελαττώθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από 0.06 ± 0.09 

logMAR (εύρος: -0.08 έως 0.26logMAR) προεγχειρητικά σε 0.38 ± 0.15 
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logMAR (εύρος: 0.12 έως 0.8logMAR), ένα χρόνο μετά από την επέμβαση 

(p<0.001). Η μέση διόφθαλμη αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα δε 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική τιμή 

(p=0.516).  

Η μακρινή οπτική αδιόρθωτη οξύτητα του προς χειρουργείο οφθαλμού 

με χρήση πρόσθετου θετικού σφαιρώματος αναλόγου με τη δύναμη του 

ενθέματος που επρόκειτο να τοποθετηθεί, συγκρίθηκε με την αδιόρθωτη 

μακρινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου οφθαλμού ένα χρόνο μετά από 

την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος. Αποδείχθηκε πως η 

μακρινή αδιόρθωτη οπτική οξύτητα επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό μετά 

από την ένθεση του ενθέματος. Η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα 

των χειρουργημένων οφθαλμών ήταν 12 μήνες μετεγχειρητικά 0.38 ± 0.15 

(εύρος: 0.12έως 0.8logMAR) logMAR αντί για την αναμενόμενη τιμή 

0.78±0.09 logMAR (p<0.001). 

  

5. 3. Ασφάλεια και επιπλοκές 
 

Κατά την τελευταία μετεγχειρητική επίσκεψη των ασθενών που 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 37% των ασθενών (17 ασθενείς) παρουσίασαν 

απώλεια μίας γραμμής του οπτοτύπου (0.1 logMAR) όσον αφορά την 

καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα του χειρουργημένου οφθαλμού με 

μείωση σε βαθμό στατιστικά σημαντικό της μέσης τιμής της μεταβλητής από 

0.00 ± 0.05 logMAR (εύρος:-0.08 έως 0.18logMAR) προεγχειρητικά σε 0.10 ± 

0.05 logMAR (εύρος: -0.06 έως 0.20logMAR) ένα χρόνο μετά από την 

επέμβαση, ενώ η καλύτερα διορθωμένη διόφθαλμη μακρινή οπτική οξύτητα 
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δε μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από τη μέση προεγχειρητική 

της τιμή (p=0.13). 

Αυτή η μεταβολή στην καλύτερα διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα 

του χειρουργημένου οφθαλμού αποδόθηκε στη δυσκολία εφαρμογής της 

υποκειμενικής διάθλασης στους ασθενείς μετεγχειρητικά λόγω της 

διπλοεστιακότητας του ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας. Παρόλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκε αφαίρεση κάποιου 

ενθέματος, καθώς οι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι με τη διόφθαλμη 

αδιόρθωτη μακρινή και κοντινή οπτικής τους οξύτητα.   

Η μέση τιμή του σφαιρικού ισοδύναμου του χειρουργημένου οφθαλμού 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από +0.66 ± 0.35 D (εύρος: 0.00 

έως +1.25D) προεγχειρητικά σε -1.95 ± 1.32 D (εύρος: -3.88 έως + 0.25D) ένα 

χρόνο μετά από την επέμβαση, (p<.001). 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η μεταβολή της μέσης τιμής του 

σφαιρικού ισοδύναμου των χειρουργημένων οφθαλμών κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης των ασθενών. 

 

 



 93 

 

 

Διάγραμμα 8.  

 

 

 Η μέση τιμή του κερατοειδικού αστιγματισμού μεταβλήθηκε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό από  -0.29±0.30 D (εύρος: 0.00 έως -1.00D) 

προεγχειρητικά, σε -0.72±0.48 D (εύρος: 0.00 έως -1.75D) (p=0.005) ένα 

χρόνο μετά από την ένθεση στο μη επικρατούντα οφθαλμό των ασθενών.  

Δεν παρουσιάστηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές καθόλο το 

χρονικό διάστημα της παρακολούθησης των ασθενών. 

  

5.4. Ανάλυση του μετώπου κύματος, ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση 

και Τοπογραφία 

Η μέση τιμή της τετραγωνικής ρίζας των Zernike πολυωνύμων των εκτροπών 

(rms) υψηλής τάξης του χειρουργημένου οφθαλμού μεταβλήθηκε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό για τα 3 χιλιοστά διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού 

από 0.33 ± 0.14 σε 0.79 ± 0.17 μm (p<0.001) 12 μήνες μετά από την ένθεση 

του ενθέματος και από 0.52± 0.20 σε 1.15 ± 0.29μm (p<0.001) για τα 4 

χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του χειρουργημένου οφθαλμού.  

 

Η μέση τιμή της τετραγωνικής ρίζας  (rms) των πολυωνύμων Zernike της 

σφαιρικής εκτροπής του χειρουργημένου οφθαλμού μεταβλήθηκε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό για τα 3 χιλιοστά διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού 

από 0.02 ± 0.02 σε 0.08 ± 0.04 μm (p=0.001) 12 μήνες μετά από την ένθεση 
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του ενθέματος και από 0.05± 0.04 σε 0.19 ± 0.06μm (p<0.001) για τα 4 

χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού.  

Η μέση τιμή της τετραγωνικής ρίζας των εκτροπών των πολυωνύμων Zernike 

(rms) υψηλής τάξης του κερατοειδούς του χειρουργημένου οφθαλμού 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό για τα 3 χιλιοστά διαμέτρου της 

κόρης του οφθαλμού από 0.14 ± 0.05 σε 0.22 ± 0.08 μm (p=0.003) 12 μήνες 

μετά από την ένθεση του ενθέματος και από 0.34± 0.10 σε 0.55 ± 0.20μm 

(p<0.001) για τα 6 χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού.  

Η μέση τιμή της τετραγωνικής ρίζας  (rms) των πολυωνύμων Zernike της 

σφαιρικής εκτροπής του κερατοειδούς του χειρουργημένου οφθαλμού 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό για τα 3 χιλιοστά διαμέτρου της 

κόρης του οφθαλμού από 0.03 ± 0.03 σε 0.09 ± 0.07 μm (p=0.008) 12 μήνες 

μετά από την ένθεση του ενθέματος και από 0.10± 0.05 σε 0.13 ± 0.09μm 

(p=1.000) για τα 6 χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού.  

Στον παρακάτω πίνακα αποδίδονται οι μέσες τιμές των rms των Zernike 

πολυωνύμων για όλες της εκτροπές των χειρουργημένων οφθαλμών των 

ασθενών προεγχειρητικά και ένα χρόνο μετά από την ένθεση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος, οι μέσες τιμές των rms για όλες τις εκτροπές 

του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών των ασθενών 

προεγχειρητικά και ένα χρόνο μετά από την ένθεση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος και οι τιμές p της στατιστικής σημαντικότητας των μεταξύ τους 

συγκρίσεων.  
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  Higher order aberrations 

                                                      RMS (Root MEAN Square) 
                            Total eye                        Corneal 

Zernike 

RMS  

(Root Mean 
Square) 

Pupil 

Diameter 

Preop 

Mean±SD 

1 year 

Mean±SD 

P value 

 

Pupil 

Diameter 

 

Preop 

Mean±SD 

1 year 

Mean±SD 

P value 

 

 

Z3
-3 

3mm 0.03±0.02 0.05±0.03 0.381 3mm 0.05±0.04 0.08±0.09 1.000 

4mm 0.07±0.05 0.09±0.06 0.113 6mm 0.09±0.07 0.35±0.23 <0.001 

 

Z3
-1 

3mm 0.02±0.02 0.06±0.04 0.005 3mm 0.04±0.03 0.07±0.05 0.213 

4mm 0.05±0.03 0.11±0.07 0.002 6mm 0.12±0.09 0.14±0.10 1.000 

 

Z3
1 

3mm 0.03±0.03 0.14±0.10 0.001 3mm 0.04±0.03 0.05±0.04 1.000 

4mm 0.06±0.06 0.29±0.13 <0.001 6mm 0.12±0.10 0.11±0.08 1.000 

 

Z3
3 

3mm 0.02±0.02 0.05±0.04 0.001 3mm 0.06±0.04 0.07±0.06 1.000 

4mm 0.04±0.03 0.12±0.09 0.001 6mm 0.16±0.12 0.17±0.13 1.000 

 

Z4
-4 

3mm 0.01±0.01 0.01±0.01 0.055 3mm 0.03±0.02 0.04±0.03 0.787 

4mm 0.02±0.02 0.04±0.02 0.003 6mm 0.05±0.04 0.07±0.06 1.000 

 

Z4
-2 

3mm 0.01±0.003 0.03±0.02 0.001 3mm 0.02±0.01 0.02±0.02 1.000 

4mm 0.01±0.01 0.03±0.02 0.007 6mm 0.03±0.03 0.03±0.03 1.000 

 

Z4
0 

3mm 0.02±0.02 0.08±0.04 0.001 3mm 0.03±0.03 0.09±0.07 0.008 

4mm 0.05±0.04 0.19±0.06 <0.001 6mm 0.10±0.05 0.13±0.09 1.000 

 

Z4
2 

3mm 0.01±0.01 0.04±0.04 0.004 3mm 0.03±0.05 0.04±0.03 1.000 

4mm 0.02±0.02 0.03±0.03 0.356 6mm 0.05±0.04 0.04±0.04 1.000 

 

Z4
4 

3mm 0.01±0.006 0.02±0.01 0.068 3mm 0.04±0.03 0.06±0.04 0.548 

4mm 0.02±0.01 0.05±0.03 0.006 6mm 0.04±0.04 0.17±0.11 <0.001 

Higher 

order 

aberrations 

3mm 0.33±0.14 0.79±0.17 <0.001 3mm 0.14±0.05 0.22±0.08 0.003 

4mm 0.52±0.20 1.15±0.29 <0.001 6mm 0.34±0.10 0.55±0.20 <0.001 
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Η μέση τιμή του κερατοειδικού αστιγματισμού από την τοπογραφία  

προεγχειρητικά ήταν ίση με -0.72±0.33 D (εύρος: από -0.12 έως -1.40D) και 

μεταβλήθηκε σε -1.23±0.31 D (εύρος: από –0.70 έως-1.81D) ένα χρόνο 

μετεγχειρητικά. Η μέση τιμή του χειρουργικά εισαγόμενου κερατοειδικού 

αστιγματισμού είναι ίση με -0.44±0.19 D (εύρος: από -0.18 έως -0.83D) με 

μέση τιμή του άξονα ίση με 169±22 μοίρες. 

Η μέση τιμή της διοπτρικής δύναμης του κερατοειδούς στον κυρτότερο άξονα 

των χειρουργημένων οφθαλμών δε μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό (p = 0.502), 12 μήνες μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας, από την προεγχειρητική της τιμή ίση με 43.27D±0.09 (εύρος = 

40.09-45.95D). Η κατανομή συχνοτήτων των κερατομετρικών του 

κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών του συνόλου των ασθενών 

ακολουθεί κανονική κατανομή σε όλα τα χρονικά διαστήματα 

παρακολούθησης των ασθενών, με αποτέλεσμα να έχει επιλεγεί η στατιστική 

δοκιμασία paired t-test για τις μεταξύ τους συγκρίσεις.  

Η μέση τιμή της διοπτρικής δύναμης του κερατοειδούς στον πιο επίπεδο 

άξονα των χειρουργημένων οφθαλμών δε μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό (p = 0.487), 12 μήνες μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας, από την προεγχειρητική της τιμή ίση με 42.46D±0.1 (εύρος = 

40.22-44.98D). 
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Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η μεταβολή των μέσων τιμών των 

κερατομετρικών του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών των 47 

ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε κανένα από τα χρονικά διαστήματα ελέγχου των ασθενών. 

 

 

Διάγραμμα 9.  

Η μέση τιμή της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση των χειρουργημένων 

οφθαλμών άλλαξε (μειώθηκε) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό ένα χρόνο μετά 

από την ένθεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας, στις σκοτοπικές συνθήκες στους 1.5 κύκλους/μοίρα (c/deg), 

(p=0.009), στους 6c/deg (p=0.012) και στους 12c/deg (p=0.002). 

Στις φωτοπικές συνθήκες η μέση τιμή της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση 

των χειρουργημένων οφθαλμών μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό 

στους 6c/deg (p=0.007), στους 12c/deg (p<0.001) και στους 18c/deg 

(p<0.001).  

Η μέση τιμή της διόφθαλμης ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση 12 μήνες 

μετεγχειρητικά μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό στις σκοτοπικές 

συνθήκες στους 1.5c/deg (p=0.049) ενώ στις φωτοπικές συνθήκες η μέση τιμή 
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της διόφθαλμης ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση δε μεταβλήθηκε σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό σε καμία συχνότητα.  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της 

μέσης τιμής της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση των χειρουργημένων 

οφθαλμών και της μέσης τιμής της διόφθαλμης ευαισθησίας στη φωτεινή 

αντίθεση, στις φωτοπικές συνθήκες για όλα τα χρονικά μεσοδιαστήματα 

παρακολούθησης των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη.  

 

 

 Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

CSF1.5prebinlight 60.39 21.259 18 100 

CSF3prebinlight 93.89 27.232 29 114 

CSF6prebinlight 117.93 38.181 33 180 

CSF12prebinlight 54.21 29.288 8 120 

CSF18prebinlight 23.89 10.778 1 45 

CSF1.5preoperatlight 40.41 19.748 18 100 

CSF3preoperatlight 70.13 27.565 29 160 

CSF6preoperatlight 88.61 40.592 33 180 

CSF12preoperatlight 37.52 22.074 11 120 

CSF18preoperatlight 14.39 8.886 1 33 

CSF1.512mbinlight 53.00 23.289 25 100 

CSF312mbinlight 87.73 40.603 40 160 

CSF612mbinlight 107.82 38.291 64 180 

CSF1212mbinlight 41.18 12.898 15 60 

CSF1812mbinlight 19.82 11.089 8 45 

CSF1.512moperatlight 35.95 14.823 13 71 

CSF312moperatlight 49.89 34.003 15 160 

CSF612moperatlight 48.11 41.111 1 180 

CSF1212moperatlight 10.37 14.217 1 60 

CSF1812moperatlight 3.63 4.487 1 17 
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Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των 

μέσων τιμών της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση στις φωτοπικές συνθήκες 

εξέτασης. 

 

 

Test Statisticsc 

 

CSF
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CSF
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prebinl

ight 

CSF6

12mbi
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CSF6
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CSF12
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CSF12
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CSF18
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CSF18
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CSF3pr
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CSF612
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CSF6pr
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CSF121
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CSF12pr
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CSF181

2mopera

tlight - 

CSF18pr

eoperatli

ght 

Z -

.357a 

-.211b -.314b -.141b -.297b -1.379b -1.736b -2.703b -3.729b -3.653b 

Asy

mp. 

Sig. 

(2-

taile

d) 

.721 .833 .753 .888 .767 .168 .083 .007 .000 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της 

μέσης τιμής της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση των χειρουργημένων 

οφθαλμών και της μέσης τιμής της διόφθαλμης ευαισθησίας στη φωτεινή 

αντίθεση, στις σκοτοπικές συνθήκες για όλα τα χρονικά μεσοδιαστήματα 

παρακολούθησης των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη.  
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 Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

CSF1.5prebindark 60.83 23.092 25 100 

CSF3prebindark 84.59 30.375 29 160 

CSF6prebindark 77.65 33.629 33 180 

CSF12prebindark 27.35 19.618 1 85 

CSF18prebindark 6.46 5.632 1 28 

CSF1.5preoperatdark 52.35 24.054 18 100 

CSF3preoperatdark 67.48 30.536 20 160 

CSF6preoperatdark 59.24 31.385 16 180 

CSF12preoperatdark 18.72 21.060 1 120 

CSF18preoperatdark 4.33 5.077 1 28 

CSF1.512mbindark 72.63 20.586 35 100 

CSF312mbindark 82.63 35.308 29 160 

CSF612mbindark 74.58 29.735 45 125 

CSF1212mbindark 18.26 15.698 1 60 

CSF1812mbindark 6.05 8.134 1 28 

CSF1.512moperatdark 64.53 25.213 18 100 

CSF312moperatdark 54.37 29.562 10 114 

CSF612moperatdark 32.32 22.500 1 90 

CSF1212moperatdark 4.32 7.188 1 30 

CSF1812moperatdark 3.47 10.080 1 45 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των 

μέσων τιμών της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση στις σκοτοπικές 

συνθήκες εξέτασης. 
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Test Statisticsc 

 
CSF1.512mbindark 

- 

CSF1.5prebindark 

CSF312mbindark 

- 

CSF3prebindark 

CSF612mbindark 

- 

CSF6prebindark 

CSF1212mbindark 

- 

CSF12prebindark 

CSF1812mbindark 

- 

CSF18prebindark 

CSF1.512mope  

- 
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Z -1.968a -.603b -1.367a -1.228b -.276a      

Asymp. Sig. (2-tailed) .049 .547 .172 .220 .783      
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Test Statisticsc 

 
CSF1.512mbindark 

- 

CSF1.5prebindark 

CSF312mbindark 

- 

CSF3prebindark 

CSF612mbindark 

- 

CSF6prebindark 

CSF1212mbindark 

- 

CSF12prebindark 

CSF1812mbindark 

- 

CSF18prebindark 

CSF1.512mope  

- 

CSF1.5preope  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z -1.968a -.603b -1.367a -1.228b -.276a      

Asymp. Sig. (2-tailed) .049 .547 .172 .220 .783      

a. Based on negative ranks. 

b. Based on positive ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

 

 
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της μέσης τιμής της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση τω           

μέσης τιμής της διόφθαλμης ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση συναρτήσει του χρόνου στις σκοτοπικές συνθή    
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Διάγραμμα 10. 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η μεταβολή της μέσης τιμής της 

ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση των χειρουργημένων οφθαλμών 

συναρτήσει του χρόνου και η μεταβολή της μέσης τιμής της διόφθαλμης 

ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση συναρτήσει του χρόνου στις φωτοπικές 

συνθήκες εξέτασης.  
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Διάγραμμα 11.  

 

 

5.5. Πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς και 

ομοεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς. 

 

Ένα χρόνο μετά την ένθεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό των ασθενών 

που συμμετείχαν στη μελέτη, η ομοεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς 

αποκάλυψε φυσιολογικής μορφολογίας επιθηλιακά κύτταρα, υποεπιθηλιακό 

νευρικό πλέγμα χωρίς αλλοιώσεις, φυσιολογική σκέδαση των 



 105 

κερατινοκυττάρων και μη μεταβαλλόμενη μορφολογία των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, σε όλα τα βάθη του κερατοειδούς στο 100% των ασθενών.  

Η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς των 

χειρουργημένων οφθαλμών δεν άλλαξε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό ένα 

χρόνο μετεγχειρητικά από την προεγχειρητική της τιμή ίση με 2536±224.54 

κύτταρα/mm2 (εύρος: 2104 έως 2899) p=0.776. 

Η μέση τιμή της κεντρικής παχυμετρίας του κερατοειδούς των 

χειρουργημένων οφθαλμών δεν μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό 

από την προεγχειρητική τιμή ίση με 546.5±22.4μm (εύρος: 508 to 599μm), 

p=0.132. Δώδεκα μήνες μετά από την ενδοστρωματική τοποθέτηση του 

ενθέματος, η μέση τιμή της κεντρικής παχυμετρίας του κερατοειδούς ισούται 

με 552.6±26.2μm(εύρος: 506 to 601). 

Η μέση τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης των ασθενών ένα χρόνο μετά 

την επέμβαση ήταν ίση με 14.61±2.81 mmHg (εύρος: 8 to 20mmHg) και δε 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική τιμή ίση 

με 14.51±3.44 mmHg (εύρος: 10 to 19mmHg), p=0.452. 
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5.6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως ένα χρόνο μετά από την 

εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (Presbia), για 

την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 

ασθενών, το 18.75% των ασθενών αντιλαμβάνονταν την UDVA του 

χειρουργημένου τους οφθαλμού ως τέλεια (excellent) και το 81.25% των 

ασθενών την αντιλαμβάνονταν ως καλή (good). Κατά τον πρώτο μήνα από 

την επέμβαση, το 20% των ασθενών αντιλαμβάνονταν την UDVA του 

χειρουργημένου τους οφθαλμού ως τέλεια, το 73.3% ως καλή και το 6.67% ως 

κακή (fair).  

Κατά την συζήτηση σχετικά με την καθημερινότητα των ασθενών στη 

διάρκεια της προεγχειρητικής τους εκτίμησης, όλοι δήλωσαν πλήρως 

ικανοποιημένοι από την UDVA του προς χειρουργείο οφθαλμού και τη 

διόφθαλμη παράμετρο της μεταβλητής αυτής.  
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Διάγραμμα 12. 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως ένα χρόνο μετά από την 

εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (Presbia), για 

την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 

ασθενών, το 18.75% των ασθενών αντιλαμβάνονταν την διόφθαλμη UDVA ως 

τέλεια (excellent) και το 81.25% των ασθενών την αντιλαμβάνονταν ως καλή 

(good). Το ποσοστό των ασθενών που αντιλαμβάνονταν τη διόφθαλμη UDVA 

τους ως τέλεια ακολούθησε σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της 

μετεγχειρητικής τους παρακολούθησης, υποδηλώνοντας και τη σημασία του 

παράγοντα εξοικείωσης  και προσαρμογής των ασθενών στη μονοόραση 

καθώς και τη συμβολή της εξάσκησης των ασθενών.  

Συγκριτικά, κατά τον πρώτο μήνα από την επέμβαση, το 53.33% των 

ασθενών αντιλαμβάνονταν την διόφθαλμη UDVA ως τέλεια και το 46.67% ως 

καλή.  

 

 

Διάγραμμα 13. 
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Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (Presbia), για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 ασθενών, 

το 81.25% των ασθενών αντιλαμβάνονταν την UNVA του χειρουργημένου 

τους οφθαλμού ως τέλεια (excellent) και το 18.75% των ασθενών την 

αντιλαμβάνονταν ως καλή (good). 

Κατά την προεγχειρητική τους εκτίμηση, όλοι οι υποψήφιοι ασθενείς ήταν 

απογοητευμένοι από την αδιόρθωτη UNVA τους και δήλωσαν πλήρη 

εξάρτηση από τα κοντινά τους γυαλιά για κάθε ενδιάμεση και κοντινή 

δραστηριότητα. Επίσης τόνισαν την ενόχλησή τους από τη συνεχή ανάγκη 

αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των πρεσβυωπικών τους γυαλιών κατά τη 

διάρκεια κάθε ημέρας. 

 

 

Διάγραμμα 14. 
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Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (Presbia), για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 ασθενών, 

Το 6.25% των ασθενών βίωναν συνεχώς το φαινόμενο των haloes συγκριτικά 

με το 20% των ασθενών που βίωναν συνεχώς το ίδιο φαινόμενο τον πρώτο 

μήνα μετά από την επέμβαση. 

Ένα χρόνο μετά την εμφύτευση του ενθέματος, το 6.25% των ασθενών 

βίωναν haloes συχνά, το 43.75% βίωναν haloes μερικές φορές και το 43.75% 

των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη δεν παρατηρούσαν πια αυτό το 

φαινόμενο. Τον πρώτο μήνα μετά από την επέμβαση, το 20% των ασθενών 

δε βίωναν το φαινόμενο των haloes.  

 

 

Διάγραμμα 15. 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πως ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (Presbia), για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 ασθενών, 
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Το 6.25% των ασθενών βίωναν συνεχώς το φαινόμενο glare συγκριτικά με το 

26.67% των ασθενών που βίωναν συνεχώς το ίδιο φαινόμενο τον πρώτο 

μήνα μετά από την επέμβαση. 

Ένα χρόνο μετά την εμφύτευση του ενθέματος, το 6.25% των ασθενών 

βίωναν glare συχνά, το 50% βίωναν glare μερικές φορές και το 37.5% των 

ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη δεν παρατηρούσαν πια αυτό το 

φαινόμενο. Τον πρώτο μήνα μετά από την επέμβαση, το 6.67% των ασθενών 

δε βίωναν το φαινόμενο των glare.  

 

 

 

 

Διάγραμμα 16. 

Επιπλέον, ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας Flexivue Microlens, το 

98.5% των ασθενών ήταν πλήρως απαλλαγμένοι από τα πρεσβυωπικά τους 

γυαλιά για κάθε καθημερινή κοντινή δραστηριότητα, το 1.5% των ασθενών 
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χρησιμοποιούσαν βοηθητικά γυαλιά για κοντά για < 50% των καθημερινών 

κοντινών τους δραστηριοτήτων και το 100% των ασθενών δε χρησιμοποιούσε 

μακρινά γυαλιά.  

Κατά την προεγχειρητική τους εκτίμηση, το 100% των υποψηφίων δε 

χρησιμοποιούσε μακρινά γυαλιά, ενώ εξαρτιόταν πλήρως από κοντινά γυαλιά 

για κάθε καθημερινή κοντινή δραστηριότητα.  
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 
 
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα 

και η ασφάλεια της ένθεσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens (Presbia Cooperatief U. A, Netherlands), για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας, στο μη επικρατούντα οφθαλμό 47 εμμετρώπων, 

πρεσβυώπων.  

Κατά το παρελθόν, μελετήθηκαν τα αποτελέσματα ποικίλων 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. 

  

6. 1. Αποτελέσματα άλλων inlays – Σύγκριση με τα αποτελέσματα της 
εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  
 
Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Perma Vision για την αντιμετώπιση της 

υπερμετρωπίας φάνηκε να αποτελεί μία ασφαλή χειρουργική τεχνική για την 

χειρουργική αποκατάσταση της υπερμετρωπίας, σύμφωνα με την έρευνα των 

Michieletto et al. 6 μήνες μετά από την εμφύτευση κάτω από κερατοειδικό 

κρημνό δημιουργούμενο από μικροκερατόμο σε 10 οφθαλμούς 6 ασθενών. Η 

μέση UDVA και η μέση BCVA παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση, 

ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία απώλεια γραμμών σε κανέναν από τους 

συμμετέχοντες στη μελέτη. Σε έναν οφθαλμό το ένθεμα ήταν έκκεντρο και 

οδήγησε σε εξαγωγή 80.  

Οι Guell et al το 2004 δημοσίευσαν τα ενός χρόνου αποτελέσματα της 

εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Perma Vision σε 6 οφθαλμούς 

τριών ασθενών με υπερμετρωπία. 3 μήνες μετά από την επέμβαση 67% των 

οφθαλμών είχαν UDVA≥20/40 και το 100% των ασθενών είχαν ανάλογη 

οπτική οξύτητα στους 12 μήνες. Ένας οφθαλμός παρουσίασε ένα χρόνο 

μετεγχειρητικά UDVA ίση με 20/20. Η συνεστιακή μικροσκοπία απέδειξε τη 

βιοσυμβατότητα του υλικού και μόνο σε έναν οφθαλμό κατέδειξε εναποθέσεις 

πλησίον του ενθέματος και αυξημένη κυτταρική δραστηριότητα 93.   
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Οι Seyeddain et al παρουσίασαν τα αποτελέσματα 2 ετών μετά από την 

εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Kamra σε 32 οφθαλμούς, εντός 

κερατοειδικού τούνελ δημιουργούμενου από το femtosecond laser. Το 96.9% 

των ασθενών διάβαζαν J3 ή καλύτερα με τον χειρουργημένο οφθαλμό κατά 

την τελευταία μετεγχειρητική τους εκτίμηση, με τη μέση αδιόρθωτη διόφθαλμη 

κοντινή τους οπτική οξύτητα βελτιωμένη από J6 προεγχειρητικά σε J1 24 

μήνες μετά από την επέμβαση. Η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα 

κατά την τελευταία μετεγχειρητική επίσκεψη των ασθενών ήταν 20/20 στο 

χειρουργημένο οφθαλμό και 20/16 διόφθαλμα 90.  

Οι Yilmaz et al 2008 89 δημοσίευσαν αποτελέσματα ενός χρόνου της 

εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Kamra σε 39 πρεσβύωπες, 12 

εμμέτρωπες και 27 με οφθαλμολογικό ιστορικό χειρουργικής αποκατάστασης 

της υπερμετρωπίας με LASIK. Το ένθεμα τοποθετούνταν κάτω από έναν 

κερατοειδικό κρημνό σχηματιζόμενο από μηχανικό μικροκερατόμο στο μη 

επικρατούντα οφθαλμό των ασθενών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης 

αναφέρονται 3 αφαιρέσεις του ενθέματος δίχως απώλεια BCVA και με 

επαναφορά στην προεγχειρητική τους διάθλαση για μακριά και κοντά με 

απόκλιση ±1.00 διοπτρίες. Στον ένα χρόνο μετά από την επέμβαση η μέση 

UNVA βελτιώθηκε από J6 προεγχειρητικά σε J1+, ενώ το 85.3% των 

ασθενών είχαν UNVA ≥ J1. Η διόφθαλμη μέση UNVA παρέμεινε J1 καθόλη τη 

διάρκεια της μελέτης. Η μέση UDVA των χειρουργημένων οφθαλμών δεν 

άλλαξε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική της τιμή και 

παρέμεινε 20/20. 

Καινοτομία των συγκεκριμένων ερευνητών αποτέλεσε η ευθυγράμμιση του 

ενθέματος όχι με βάση το κέντρο της κόρης του οφθαλμού αλλά με γνώμονα 

τον οπτικό άξονα, χρησιμοποιώντας την ανάκλαση Purkinje ως σημείο 

αναφοράς.  

Το 2011 οι Yilmaz et al 91 παρουσίασαν τα αποτελέσματα 4 ετών της 

εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Kamra στο μη επικρατούντα 

οφθαλμό σε 39 εμμέτρωπες πρεσβύωπες ή πρεσβύωπες με οφθαλμολογικό 

ιστορικό επέμβασης LASIK, για τη διόρθωση της αμετρωπίας. Ο 

κερατοειδικός κρημνός δημιουργούνταν με μικροκερατόμο. Η μέση UNVA των 

χειρουργημένων οφθαλμών ήταν 20/20 (Jaeger [J1]) 4 χρόνια μετά από την 

επέμβαση, το 96% των ασθενών διάβαζαν ≥J3 και η μέση UDVA ήταν ≥20/40 
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σε όλους τους χειρουργημένους οφθαλμούς. Πραγματοποιήθηκαν 4 εξαγωγές 

του ενθέματος, 2 λόγω επιπλοκών σχετικών με τη δημιουργία του κρημνού και 

2 λόγω έντονου glare εξαιτίας μυωπικής ή υπερμετρωπικής τροπής της 

διάθλασης.  Ο κερατοειδής και η διάθλαση των ασθενών αυτών επανήλθαν 

στην προεγχειρητική τους κατάσταση. Οι συγγραφείς επίσης αναφέρουν την 

πραγματοποίηση 2 επεμβάσεων φακοθρυψίας σε 2 ασθενείς οι οποίοι 

ανάπτυξαν καταρράκτη. Το ένθεμα δεν προκάλεσε καμία δυσχέρεια στην 

επέμβαση ανταλλαγής του κρυσταλλοειδούς φακού, ενώ η παραμονή του 

οδήγησε στην αποκατάσταση της κοντινής οπτικής οξύτητας μετεγχειρητικά.   

Οι Sharma et al παρουσίασαν αποτελέσματα όσον αφορά την ένθεση του 

Vue+ ενθέματος, όπου πραγματοποιήθηκε εμφύτευση  κάτω από 

κερατοειδικό κρημνό δημιουργούμενο από μικροκερατόμο σε 8 εμμέτρωπες, 

πρεσβύωπες. 2 χρόνια μετά από την επέμβαση, όλοι οι χειρουργημένοι 

οφθαλμοί είχαν μέση UNVA ≥ 20/32 με μέση  διόφθαλμη UDVA ≥ 20/25. Όλοι 

οι ασθενείς δήλωσαν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της επέμβασης και 

πως παρέμεναν ανεξάρτητοι από κοντινά γυαλιά για ένα σημαντικό μέρος των 

κοντινών καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονη μελέτη σε 

πειραματόζωα έδειξε πως ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση, οι κερατοειδείς 

παρέμειναν διαυγείς, δίχως σημεία αντίδρασης ή μετακίνησης του ενθέματος 
84.  

Οι Slade et al παρουσίασαν αποτελέσματα της ένθεσης του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Vue+ σε φυσικούς εμμέτρωπες ή εμμέτρωπες 

μετά από διαθλαστική χειρουργική. Το ένθεμα τοποθετούνταν κάτω από 

κερατοειδικό κρημνό πάχους 120μm ώστε να μεταβάλλει την καμπυλότητα 

της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. 6 μήνες μετεγχειρητικά όλοι οι 

ασθενείς είχαν μέση UNVA των χειρουργημένων οφθαλμών  ≥ 20/25 δίχως 

απώλεια > 1 γραμμής στη UDVA 92.  

Οι Lang et al αναφέρουν τα αποτελέσματα της ταυτόχρονης υπερμετρωπικής  

διόρθωσης με επέμβαση LASIK και ένθεσης του ενθέματος Vue+ σε 25 

ασθενείς. 6 μήνες μετεγχειρητικά, το 80% των ασθενών διάβαζαν ≥J1, ενώ 

όλοι οι ασθενείς είχαν διόφθαλμη μέση UDVA ≥20/20.  Η ταυτόχρονη 

διαθλαστική διόρθωση οδήγησε σε μέση βελτίωση 2 γραμμών UDVA, με 

απώλεια μίας γραμμής UDVA σε έναν ασθενή 83.  
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Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα  Invue lens, (Biovision AG, Brugs, 

Switzerland) για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας εμφυτεύεται εντός 

κερατοειδικού στρωματικού τούνελ στο μη επικρατούντα οφθαλμό των 

ασθενών. Το τούνελ δημιουργείται από μηχανικό μικροκερατόμο. Οι 

Bouzoukis et al 33 ανάφεραν βελτίωση της μέσης UNVA των χειρουργημένων 

οφθαλμών, με το 98% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη να 

εμφανίζουν μέση UNVA 20/32, ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα, μετά την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens, με χρήση του femtosecond laser για τη 

δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ, η μέση UNVA των οφθαλμών που 

χειρουργήθηκαν βελτιώθηκε από 0.68±0.03 ( εύρος 0.34-1.00 logMAR) 

logMAR κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, σε 0.14±0.09 ( εύρος -0.02-0.36 

logMAR) logMAR (20/25 Snellen scale) 12 μήνες μετά από την επέμβαση 

(p<0.001). Η μέση διόφθαλμη UNVA βελτιώθηκε σε βαθμό στατιστικά 

σημαντικό από 0.55±0.03 (εύρος 0.26-0.96 logMAR) logMAR κατά την 

προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών σε 0.10±0.11( εύρος -0.06-0.46 

logMAR) logMAR (p<0.001) ένα χρόνο μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στο μη επικρατούντα 

οφθαλμό των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη.   

Ένα χρόνο μετεγχειρητικά, το 75% των ασθενών είχαν αδιόρθωτη κοντινή 

οπτική οξύτητα στον χειρουργημένο οφθαλμό καλύτερη από 0.20 logMar και 

το 93.75% των ασθενών είχαν αδιόρθωτη διόφθαλμη κοντινή οπτική οξύτητα 

καλύτερη από 0.20 logMar.  

Η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα του χειρουργημένου 

οφθαλμού ελαττώθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από 0.06 ± 0.09 

logMAR (εύρος: -0.08 έως 0.26 logMAR) προεγχειρητικά σε 0.38 ± 0.15 
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logMAR (εύρος: 0.12 έως 0.8 logMAR), ένα χρόνο μετά από την επέμβαση 

(p<0.001). Η μέση διόφθαλμη αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα δε 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική της τιμή 

(p=0.516).  

Επιπλέον, αποδείχθηκε πως η μακρινή αδιόρθωτη οπτική οξύτητα των 

ασθενών, επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό από τον αναμενόμενο, μετά από 

την ένθεση του ενθέματος. Η μέση αδιόρθωτη μακρινή οπτική οξύτητα των 

χειρουργημένων οφθαλμών ήταν 12 μήνες μετεγχειρητικά ίση με 0.38 ± 0.15 

(εύρος: 0.12έως 0.8 logMAR) logMAR αντί για την αναμενόμενη τιμή των 

0.78±0.09 logMAR (p<0.001). 

Η CDVA των χειρουργημένων οφθαλμών μειώθηκε κατά μία γραμμή 

στο 37% των ασθενών, δεν πραγματοποιήθηκε όμως καμία αφαίρεση 

ενθέματος για το λόγο αυτό, διότι το σύνολο των ασθενών δήλωναν 

ικανοποιημένοι από τη διόφθαλμη UNVA και UDVA τους. Η συγκεκριμένη 

μεταβολή, αποδόθηκε επιπρόσθετα και στη δυσκολία εκτέλεσης της 

υποκειμενικής διαθλαστικής εξέτασης των χειρουργημένων οφθαλμών 

εξαιτίας των δύο ξεχωριστών εστιακών σημείων που δημιουργεί ο τρόπος 

λειτουργίας του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens. 

Η επιλογή της επιπρόσθετης θετικής δύναμης (σφαίρωμα) σε κάθε 

ασθενή, βασίστηκε στη σύγχρονη με το χρόνο προεγχειρητικού ελέγχου, 

πρεσβυωπική του κατάσταση. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 

εμφύτευσης ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας, συνιστά η δυνητική αναστρεψιμότητα της τεχνικής. Καθώς με 

την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται η ταυτόχρονη προοδευτική μείωση του 

εύρους της προσαρμογής των ατόμων, η χειρουργική τεχνική των 
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ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων αποτελεί στατική λύση σε ένα προοδευτικά 

επιδεινούμενο πρόβλημα. Το πλεονέκτημα της αναστρεψιμότητας της 

προσέγγισης αυτής, προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής του ενθέματος με 

ένα αντίστοιχο μεγαλύτερης δύναμης, όταν τα συμπτώματα της πρεσβυωπίας 

γίνουν ενοχλητικά εκ νέου για τον ασθενή.  

6.2. Μέτωπο κύματος 

        Χαρακτηριστικά, αναφέρεται πως οι εκτροπές του μετώπου κύματος του 

συνολικού οπτικού συστήματος του οφθαλμού και του κερατοειδούς, 

ποικίλουν από άτομο σε άτομο, αλλά είναι συμμετρικές μεταξύ των δύο 

οφθαλμών του ιδίου ατόμου (Porter et al 2001, Wang et al 2003). 

Η σφαιρική εκτροπή της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς υφίσταται μία 

μικρή αύξηση με την αύξηση της ηλικίας (0.003 μεταξύ 20 και 77 ετών) η 

οποία πιθανότατα οφείλεται στις ηλικιακές μεταβολές στην ασφαιρικότητα του 

κερατοειδούς (Atchison et al., 2008; Dubbelman, Sicam, & Van der Heijde, 

2006). Η μεταβολή όμως αυτή θεωρείται πρακτικά ασήμαντη και ανεπαρκής 

να δικαιολογήσει τη μεταβολή της σφαιρικής εκτροπής του συνολικού 

οφθαλμού. Ο κρυσταλλοειδής φακός παρουσιάζει μία προοδευτική μείωση 

της αρνητικής εσωτερικής σφαιρικής εκτροπής  με την αύξηση της ηλικίας 

προς τιμές κοντά στο μηδέν ή μικρές θετικές, χωρίς να σημειώνεται στατιστικά 

σημαντική μεταβολή (Journal of Vision (2010) 10(14):34, 1–17 Berrio, 

Tabernero, & Artal, Alio´ et al., 2005; Atchison & Markwell, 2008; Smith et al., 

2001). Καθώς μειώνεται η αρνητική σφαιρική εκτροπή με την αύξηση της 

ηλικίας, το σύστημα κερατοειδούς-κρυσταλλοειδούς φακού χάνει τμήμα των 

πλεονεκτημάτων του, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος οφθαλμός να 

επηρεάζεται περισσότερο από τη θετική σφαιρική εκτροπή που εισάγει η 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς λόγω του επιμήκους ελλειψοειδούς 

σχήματός της. 

Όσον αφορά το κόμμα, η συμπεριφορά του με την πρόοδο της ηλικίας είναι 

ανάλογη και εντονότερη της σφαιρικής εκτροπής. Ο κερατοειδής εμφανίζει 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου θετικές τιμές οριζοντίου κόμματος, οι 
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οποίες αντιρροπούνται εν μέρει από την παρουσία αρνητικού κόμματος του 

κρυσταλλοειδούς φακού των νέων ατόμων και της πλειοψηφίας των 

ηλικιωμένων.  

Η αντιρρόπηση αυτή ελαττώνεται σε περιπτώσεις μείωσης του αρνητικού 

κόμματος με τις ηλικιακές μεταβολές του φακού. Οι ηλικιωμένοι οφθαλμοί 

τείνουν να εμφανίζουν αυξημένο αρνητικό κάθετο κόμμα σε σχέση με τους 

νεότερους οφθαλμούς. Η συμπεριφορά του κάθετου κόμματος με την αύξηση 

της ηλικίας δεν ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο όπως η σφαιρική εκτροπή και 

το οριζόντιο κόμμα.  Έτσι, σε 6 στους 9 νεαρούς οφθαλμούς αντιρροπείται 

πλήρως το κάθετο κόμμα που εισάγεται από τον κερατοειδή, από τον 

κρυσταλλοειδή φακό, ενώ το ανάλογο ποσοστό σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι 9 

στους 25 οφθαλμούς, με τον φακό να προσθέτει ορισμένες φορές κάθετο 

κόμμα σε εκείνο του κερατοειδούς.  

Η ανάλυση των εκτροπών του μετώπου κύματος του συνολικού 

οπτικού συστήματος του οφθαλμού, έδειξε μία στατιστικά σημαντική αύξηση 

των συνολικών εκτροπών υψηλής τάξης, καθώς και της μέσης σφαιρικής 

εκτροπής, στα 3 και στα 4 χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού. 

Επιπλέον, το rms της μέσης σφαιρικής εκτροπής του κερατοειδούς 

παρουσίασε αύξηση για τα 3 χιλιοστά της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού. 

Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens διαθέτει μία κεντρική 

plano ζώνη με διάμετρο 1.8mm και την περιφερική ζώνη από τα 1.8mm έως 

τα 3mm της συνολικής διαμέτρου του ενθέματος, η οποία προσφέρει την 

επιπρόσθετη θετική δύναμη δημιουργώντας μυωπική διάθλαση. Η επίδραση 

του εμφυτευόμενου φακού στο στρώμα του κερατοειδούς, στις εκτροπές 

υψηλής τάξης του κερατοειδούς και του συνολικού οπτικού συστήματος του 

οφθαλμού, είναι αναμενόμενη. Η σημειωθείσα αύξηση των εκτροπών υψηλής 

τάξης μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην έκκεντρη τοποθέτηση του ενθέματος, 

του οποίου η ευθυγράμμιση πραγματοποιήθηκε με βάση τη γραμμή της 

όρασης κάθε ασθενούς, σε συνδυασμό με την περιφερική του διάθλαση. Στην 
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πράξη, οι χειρουργοί επιδιώκουν την ευθυγράμμιση του ενθέματος με την 

αντανάκλαση του κερατοειδούς, αλλά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν η 

τοποθέτηση σε κάποια άλλη θέση θα οδηγούσε σε βελτίωση των οπτικών 

ιδιοτήτων του ενθέματος, σεβόμενη ταυτόχρονα και την ευθείαση με το 

αντανακλαστικό του κερατοειδούς. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των 

εκτροπών υψηλής τάξης στο μη επικρατούντα οφθαλμό των ασθενών έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του βάθους πεδίου. Σε ένα ιδανικό οπτικό σύστημα 

δίχως εκτροπές οι κόρες με μικρή διάμετρο λειτουργούν ως τεχνητά 

διαφράγματα αυξάνοντας το βάθος εστίασης και μειώνοντας την επίδραση του 

defocus στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, μέσω επιλογής μόνο 

των παραξονικών φωτεινών ακτίνων. Οι εκτροπές του μετώπου κύματος του 

οπτικού συστήματος του οφθαλμού και ιδίως η σφαιρική εκτροπή συμβάλλουν 

στην αύξηση του βάθους πεδίου με ανάλογη μείωση της ποιότητας του 

ειδώλου. Για παράδειγμα το γράμμα στο οπτότυπο του Snellen των 5/10 

παραμένει ορατό για ένα εύρος διαθλαστικού σφάλματος 4 διοπτριών, 

ανεξαρτήτου ευκρίνειας. Σε ένα διπλοεστιακό οπτικό σύστημα, όπως εκείνο 

που δημιουργείται με την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens, ισχύει η αρχή πως εάν ένα ποσοστό των προσπίπτουσων 

φωτεινών ακτίνων εστιάζονται καθαρά στον αμφιβληστροειδή, τα όρια του 

αντικειμένου θα είναι ευδιάκριτα με αποτέλεσμα το είδωλο να είναι διαυγές και 

η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά, ικανοποιητική. Παρατηρείται όμως 

ταυτόχρονη μείωση της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση.     

Η αύξηση του βάθους πεδίου οδηγεί σε ευκρινέστερη απεικόνιση του 

αντικειμένου ενδιαφέροντος στον αμφιβληστροειδή, έστω και εάν το είδωλο 

δεν εστιάζεται επάνω σε αυτόν.  
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Οι Artola et al 94, απέδειξαν μία καθυστέρηση της εμφάνισης των 

συμπτωμάτων της πρεσβυωπίας σε σειρά ασθενών με μέση ηλικία 46.3 ετών, 

οι οποίοι είχαν υποστεί φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) για τη διόρθωση 

μυωπίας τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν, σε σχέση με ομάδα ελέγχου 

μυώπων, πρεσβυώπων. Απέδωσαν το φαινόμενο στην αύξηση των 

εκτροπών του μετώπου κύματος του κερατοειδούς των χειρουργημένων 

οφθαλμών, η οποία οδήγησε σε μείωση της ποιότητας του 

αμφιβληστροειδικού ειδώλου κατά την εστίαση σε απόσταση, αλλά βελτίωσε 

την κοντινή οπτική οξύτητα κατά περίπου μία διοπτρία μέσω της 

δημιουργούμενης πολυεστιακότητας που αύξησε το βάθος πεδίου. Βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κοντινής οπτικής οξύτητας των 

ασθενών με οφθαλμολογικό ιστορικό PRK και του εύρους προσαρμογής με τη 

σφαιρική εκτροπή, το κόμμα και τις εκτροπές υψηλής τάξης του μετώπου 

κύματος του κερατοειδούς. Η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής του 

κερατοειδούς οδήγησε σε βελτίωση της κοντινής οπτικής οξύτητας με μία 

συνοδό μείωση της ποιότητας της όρασης των ασθενών. Οι ασθενείς αυτοί 

παρουσίαζαν επιπλέον και μειωμένη ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση. Το 

μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής και η καλύτερη κοντινή οπτική οξύτητα της 

ομάδας των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε PRK κατά το παρελθόν, 

αποδόθηκε όχι μόνο στις μεταβολές της πρόσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδούς, αλλά και στις αλλαγές των συνολικών εκτροπών του μετώπου 

κύματος του οφθαλμού λόγω μεταβολών της οπίσθιας επιφάνειας του 

κερατοειδούς, μεταβολών στην κατανομή του πάχους του επιθηλίου, 

ενδεχόμενη επιθηλιακή υπερπλασία. Η μεταβολή της ασφαιρικότητας του 

κερατοειδούς μετά από επέμβαση PRK οδήγησε σε αύξηση του βάθους 
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πεδίου κατά 55% σε οφθαλμούς με διάμετρο κόρης 3mm. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρατηρούνται και μετά από ακτινωτή κερατεκτομή όπου η 

μεταβολή της ασφαιρικότητας του κερατοειδούς οδηγεί σε πολυεστιακότητα 

που αυξάνει τις οπτικές εκτροπές και το βάθος πεδίου, καθυστερώντας την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων της πρεσβυωπίας με μικρή επίπτωση στη 

μακρινή οπτική οξύτητα των ασθενών. 

Ανάλογη αύξηση των εκτροπών του μετώπου κύματος του οπτικού 

συστήματος του οφθαλμού κατέγραψαν και οι Alio et al 95 κατά τη διόρθωση 

της υπερμετρωπίας με ενδοκερατοειδικά ενθέματα υδρογέλης τα οποία 

τοποθετούνταν κάτω από κερατοειδικό κρημνό. Η αύξηση των εκτροπών 

επιδρά στην μακρινή οπτική οξύτητα αλλά συγχρόνως συμβάλλει θετικά στην 

βελτίωση της κοντινής οπτικής οξύτητας μέσω της αύξησης του οφθαλμικού 

βάθους πεδίου. Σύμφωνα με τον Charman 96, το κύριο στοιχείο στην 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι το αυξημένο βάθος εστίασης για την 

εξασφάλιση ικανοποιητικής μακρινής και κοντινής οπτικής οξύτητας με καλή 

φωτεινή αντίθεση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, σε αντίθεση με τη 

μικρότερη συμβολή στην ευκρινή όραση, της επίτευξης της μέγιστης οπτικής 

οξύτητας και της ιδανικής modulation transfer function σε μία δεδομένη 

απόσταση. Με βάση τον ερευνητή, η αύξηση του βάθους εστίασης 

επιτυγχάνεται με την παρουσία των εκτροπών υψηλής τάξης.  

Ανάλογη αύξηση των εκτροπών του οπτικού συστήματος του οφθαλμού 

κατέγραψαν και οι Mulet et al εμφυτεύοντας ενδοκερατοειδικά ενθέματα κάτω 

από έναν κερατοειδικό κρημνό 81 και οι Bouzoukis et al εμφυτεύοντας τα 

ενδοκερατοειδικά ενθέματα Invue εντός κερατοειδικού τούνελ, σχηματιζόμενου 

από μικροκερατόμο 33.  
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Η παρατηρούμενη στατιστικά σημαντική μείωση της ευαισθησίας στη φωτεινή 

αντίθεση στις υψηλές χωρικές συχνότητες των χειρουργημένων οφθαλμών 

δύναται να αποδοθεί στις εισαγόμενες εκτροπές του μετώπου κύματος 

εξαιτίας της εμφύτευσης του ενθέματος στο κερατοειδικό  στρώμα καθώς και 

στη δημιουργία του τούνελ από το femtosecond laser 89. 

Κατά την μελέτη του μετώπου κύματος προέκυψε επίσης, πως η μέγιστη 

επίδραση του Flexivue ενθέματος αφορά τα κεντρικά 3mm της επιφάνειας του 

κερατοειδούς που αντιστοιχούν στη διάμετρο του ενθέματος. Οπότε καίρια 

είναι η συμβολή της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού. Κατά την κοντινή 

όραση η μύση μέρος της τριάδας του αντανακλαστικού της προσαρμογής, 

συμβάλλει στην αξιοποίηση της δράσης του ενθέματος , η οποία μειώνεται 

κατά την εστίαση σε απομακρυσμένους στόχους οπότε και η διάμετρος της 

κόρης του οφθαλμού είναι μεγαλύτερη.  

Έτσι, έχει μικρότερη επίδραση στη μείωση της μακρινής οπτικής οξύτητας 

συγκριτικά με άλλες τεχνικές που βασίζονται στη λογική της μονοόρασης. 

(smart monovision). 

Κατά την ανάλυση του μετώπου κύματος με το iTrace (Tracey) φάνηκε πως 

μετά την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens 

εμφανιζόταν το μυωπικό effect στα κεντρικά 3.5mm διαμέτρου της κόρης του 

οφθαλμού, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Το μυωπικό αυτό αποτέλεσμα μειωνόταν στα 6-6.5mm της κόρης όπως σε 

σκοτοπικές συνθήκες ή κατά την εστίαση σε μακρινά αντικείμενα.  

Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens κεντραρίστηκε με βάση τη 

γραμμή της όρασης η οποία συνδέει το αντικείμενο ενδιαφέροντος με το 

κεντρικό βοθρίο διερχόμενη από το κέντρο της κόρης εισόδου, δηλαδή του 

ειδώλου της κόρης του οφθαλμού προς την μεριά του αντικειμένου. Αξίζει να 

σημειωθεί, πως το κέντρο της κόρης του οφθαλμού μεταβάλλεται συνεχώς 

ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό και την απόσταση της εστίασης που 

οδηγούν σε μεταβολές της διαμέτρου της.  

Στην κλασσική επέμβαση LASIK, το προφίλ της φωτοαποδόμησης του 

κερατοειδούς και ο κρημνός κεντραρίζονται με βάση την κορυφή του 

κερατοειδούς, με σκοπό η εισαγόμενη σφαιρική εκτροπή να είναι συμμετρική 

γύρω από τον οπτικό άξονα του οφθαλμού. Εάν για παράδειγμα η 

φωτοαποδόμηση του κερατοειδούς πραγματοποιηθεί με βάση τη γραμμή της 

όρασης του οφθαλμού σε έναν ασθενή με μεγάλη γωνία Κ (πχ. 

υπερμέτρωπας ασθενής), ο ασθενής θα έχει χαμηλή ποιότητα όρασης λόγω 

του κόμματος. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ασθενείς που συμμετείχαν ήταν 

ουσιαστικά εμμέτρωπες, ενώ κανείς δεν παρουσίασε ακραίες τιμές της γωνίας 

Κ.  
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6.3 Επιλογή κατάλληλων υποψηφίων για την εμφύτευση 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. 
 

Όσον αφορά την εμφύτευση ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, η οποία συνιστά μία χειρουργική τεχνική που 

βασίζεται στη λογική της μονοόρασης, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι 

οποίες δύναται να καταστήσουν την επιλογή του οφθαλμού που θα 

χειρουργηθεί, αρκετά πολύπλοκη.  

Όταν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο δε χρησιμοποιεί γυαλιά για μακριά και 

ο ένας του οφθαλμός έχει UDVA<20/20, η εμπειρία αυτής της μελέτης, έδειξε 

πως ακόμα και εάν σε ανάλογες περιπτώσεις οι δοκιμασίες καθορισμού του 

επικρατούντος οφθαλμού αναδείξουν τον οφθαλμό με τη μικρότερη UDVA ως 

τον επικρατή οφθαλμό, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και η ανεκτικότητα 

του ασθενούς μεγαλύτερη όταν η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος πραγματοποιηθεί στον οφθαλμό με την χειρότερη UDVA, 

ανεξαρτήτως της οφθαλμικής κυριαρχίας.  

Ανάλογη πρακτική προτείνεται να ακολουθηθεί και σε περιπτώσεις ασθενών 

με διαθλαστικό σφάλμα και αμβλυωπία στον ένα οφθαλμό. Η καλύτερη 

προσέγγιση είναι η διόρθωση του μη αμβλυωπικού οφθαλμού με στόχο την 

εμμετρωπία και η αξιοποίηση του αμβλυωπικού οφθαλμού για τις κοντινές 

δραστηριότητες, ανεξαρτήτως της οφθαλμικής επικράτησης.  
Όταν κατά τις δοκιμασίες προσδιορισμού του επικρατούντα οφθαλμού, τα 

αποτελέσματα εναλλάσσονται, -αδύναμη οφθαλμική επικράτηση-, οι 

χειρουργοί θα ήταν προτιμότερο κατά την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με 

τεχνικές μονοόρασης, να επιλέξουν ως μυωπικό οφθαλμό για την 

εξυπηρέτηση των κοντινών δραστηριοτήτων, τον οφθαλμό με τη χειρότερη 

UDVA.  

Κατά τη διάρκεια αντίστοιχων περιπτώσεων με τις προαναφερθείσες, η 

ιδανική προσέγγιση είναι η τέλεση μακροχρόνιων δοκιμών μονοόρασης με 

γυαλιά ή φακούς επαφής εναλλάσσοντας τον οφθαλμό με την υπολειπόμενη 

μυωπία, ώστε να επιλεγεί ο οφθαλμός που τελικά θα χειρουργηθεί.   
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Ένα μειονέκτημα των τεχνικών μονοόρασης, είναι η αναφερόμενη μείωση της 

στερέοψης. Τα αποτελέσματα στη βιβλιογραφία ποικίλουν μεταξύ μηδενικής 

και πλήρης απώλειας της ικανότητας στερέοψης. Θα πρέπει η συγκεκριμένη 

μελέτη να συνεχιστεί περιλαμβάνοντας περισσότερους ασθενείς με 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετεγχειρητικής παρακολούθησης και μελέτη 

της στερέοψης των ασθενών με δοκιμασίες όπως το Titmus Fly Stereotest. 

Έτσι, οι χειρουργοί θα μπορούν μελλοντικά να προβλέπουν εν μέρει την 

επίδραση της εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens στην ικανότητα της στερέοψης και ενδεχομένως να αποκλείσουν ως 

μη κατάλληλους υποψήφιους τους χειρουργούς, τους σκοπευτές, τους 

κυνηγούς, τους επαγγελματίες οδηγούς  και τα άτομα που χρησιμοποιούν 

μικροσκόπιο.  

Σε σκοτοπικές συνθήκες, η ικανότητα απώθησης από τον εγκέφαλο της θολής 

εικόνας που προέρχεται από τον χειρουργημένο οφθαλμό μειώνεται. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογεί τη δυσκολία των ασθενών με τα ενδοκερατοειδικά 

ενθέματα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, να εκτελέσουν κοντινές 

δραστηριότητες όπως το διάβασμα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή η 

νυχτερινή οδήγηση.  Στο περιβάλλον χαμηλής φωτεινής αντίθεσης της 

οδήγησης κατά τη νύχτα, οι ασθενείς βιώνουν δυσκολία στην απώθηση της 

θολής εικόνας του ειδώλου η οποία προέρχεται από τον χειρουργημένο μη 

επικρατούντα οφθαλμό 96. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να 

ενημερώνονται λεπτομερώς για όλες τις πιθανές δυσκολίες και να γνωρίζουν 

πως για την επιτυχία της τεχνικής, η συνεργασία, υπομονή τους και η συνεχής 

εξάσκηση παίζουν καθοριστικό ρόλο.  
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6.4 Παχυμετρία κερατοειδούς 

Το κεντρικό μέσο πάχος του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών δε 

μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την προεγχειρητική του τιμή 

[546.5±22.4μm (range: 508 to 599μm)], 12 μήνες μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (p = 0.132). Παρατηρήθηκε  

πως το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς του χειρουργημένου οφθαλμού 

μεταβλήθηκε (αύξηση) σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από την 

προεγχειρητική του τιμή κατά τον πρώτο, τρίτο, έκτο και ένατο μήνα από την 

επέμβαση, διαφορά όμως η οποία δεν επιβεβαιώθηκε κατά την τελική 

μέτρηση των ασθενών 12 μήνες μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος. Η μη τελικά στατιστικά σημαντική μεταβολή του 

κεντρικού πάχους του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών παρά τη 

λογικά αναμενόμενη αύξηση λόγω της τοποθέτησης του ενθέματος στο 

στρώμα του κερατοειδούς, ενδεχομένως να οφείλεται στο πολύ μικρό πάχος 

του ενθέματος Flexivue Microlens (15-20μm), τιμή μικρότερη από την τυπική 

απόκλιση των μετρήσεων ή στη μεταβολή των ηχητικών ιδιοτήτων του 

κερατοειδικού στρώματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τις λανθασμένες 

εκτιμήσεις της παχυμετρίας του κερατοειδούς με χρήση των υπερήχων. 

Επίσης, δε μεταβλήθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό η μέση τιμή του 

πάχους του κερατοειδούς κροταφικά στην περιοχή σχηματισμού της τομής και 

του κερατοειδικού τούνελ, επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια της χειρουργικής 

τεχνικής με τη χρήση του femtosecond laser (p = 0.519). 

Η σταθερότητα της παχυμετρίας του κερατοειδούς και του αριθμού των 

ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς ανά mm 2, σε συνδυασμό με τα 

ευρήματα φυσιολογικής μορφολογίας κερατινοκυττάρων στη συνεστιακή 
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μικροσκοπία του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών, συνιστούν 

δείκτες ασφάλειας της μεθόδου.  

Η συνεστιακή μικροσκοπία των χειρουργημένων οφθαλμών δεν αποκάλυψε 

δομικές μεταβολές σε καμία στιβάδα του κερατοειδούς, κατά τη συνολική 

διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης των ασθενών. Επιπλέον, ένα 

χρόνο μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens δεν παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά με τη βιοσυμβατότητα του 

υλικού ενώ δε σημειώθηκαν ενδείξεις κερατοειδικής λέπτυνσης, τήξης ή 

μετακίνησης του ενθέματος πιο επιφανειακά από τη θέση της αρχικής του 

τοποθέτησης. Η επιβεβαίωση της σταθερότητας του βάθους εμφύτευσης του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος πραγματοποιήθηκε με την πραγματοποίηση της 

οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) των προσθίων ημιμορίων του οφθαλμού 

σε ορισμένους ασθενείς, κατά την τελευταία τους επίσκεψη και μετά την 

απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού από το κέντρο μας. 
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6.5 Ικανοποίηση των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη 

Η ικανοποίηση των ασθενών ήταν υψηλή, καθώς ένα χρόνο μετά από την 

εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στο μη 

επικρατούντα οφθαλμό τους, το 81.25% του συνόλου των ατόμων που 

συμμετείχαν στη μελέτη, αντιλαμβάνονταν την UNVA των χειρουργημένων 

τους οφθαλμών ως τέλεια. 12 μήνες μετά από την επέμβαση το 93.75% των 

ασθενών είχαν πλήρως απαλλαγεί από τα κοντινά τους γυαλιά για κάθε 

κοντινή καθημερινή τους δραστηριότητα, συγκριτικά με το σύνολο των 

ασθενών να δηλώνουν πλήρη εξάρτηση από τα πρεσβυωπικά τους γυαλιά 

κατά την προεγχειρητική τους εκτίμηση. Κατά την τελευταία τους αξιολόγηση 

το 81.25% των ασθενών αντιλαμβάνονταν τη διόφθαλμη UDVA τους ως 

τέλεια. Το γεγονός πως η πλειονότητα των ατόμων που συμμετείχαν στη 

μελέτη, ενημερώθηκαν για εκείνη από τους πρότερους ασθενείς που έτυχε να 

αποτελούν συναδέλφους, συγγενείς ή φίλους τους, υποδηλώνει το μέγεθος 

της ικανοποίησης των ασθενών από τα αποτελέσματα της έρευνας, το οποίο 

τους οδήγησε στο να συστήσουν την επέμβαση σε άτομα του περιβάλλοντός 

τους με ανάλογη της προεγχειρητικής τους συμπτωματολογία.  

Η πλειοψηφία των ασθενών ανέφεραν την παρουσία των φαινομένων 

haloes και glare από τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, τα οποία έτειναν να 

μειώνονται προοδευτικά κατά το ακόλουθο χρονικό διάστημα και δεν 

εμπλέκονταν με δραστηριότητες όπως η νυχτερινή οδήγηση. Αξίζει να 

σημειωθεί, πως το κεντράρισμα του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens πραγματοποιούνταν διεγχειρητικά με βάση τη γραμμή όρασης των 
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ασθενών. Το αποτέλεσμα είναι μία μικρότερη επίδραση στην μακρινή οπτική 

οξύτητα των ασθενών, με μία συνοδό αύξηση όμως του φαινομένου glare 

λόγω της μη συμμετρικής παρεμβολής στο οπτικό πεδίο των ασθενών, των 

ορίων του ενθέματος.  

Είναι αναμενόμενο πως σε ενδεχόμενο κεντράρισμα του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος με βάση το κέντρο της κόρης του οφθαλμού, η ένταση τέτοιων 

φαινομένων να είναι μειωμένη. Το ίδιο όμως θα παρατηρηθεί και στην οπτική 

οξύτητα των ασθενών.  

Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μία μελέτη συσχέτισης του κεντραρίσματος 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens με την ένταση των 

φαινομένων glare και haloes, με τη μακρινή και κοντινή οπτική οξύτητα των 

χειρουργημένων οφθαλμών και την απώλεια γραμμών CDVA. Επιπλέον 

χρήσιμη θα ήταν και η συσχέτιση των προαναφερομένων παραμέτρων με την 

αύξηση των εκτροπών υψηλής τάξης, ιδίως της σφαιρικής εκτροπής και του 

κόμματος. Έτσι, θα γίνουν πλήρως κατανοητές και εν μέρει προβλέψιμες οι 

παράμετροι που επιδρούν στα χαρακτηριστικά της ποιότητας της όρασης των 

ασθενών με ενδοκερατοειδικά ενθέματα στο μη επικρατούντα οφθαλμό τους 

για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.   

 Πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης μία εξαγωγή ενός ενθέματος 

Flexivue Microlens λόγω έντονης δυσαρέσκειας του ασθενούς ο οποίος 

ανέφερε έντονο glare που καθιστούσε αδύνατη την οδήγηση κατά τη νύχτα και 

του δυσχέραινε την καθημερινότητα. Τα αποτελέσματα της οπτικής οξύτητας 

του συγκεκριμένου ασθενούς ήταν παρόμοια με του συνόλου και είχε πλήρως 

απαλλαγεί από τα κοντινά του γυαλιά από την πρώτη εβδομάδα μετά από την 

εμφύτευση. Η κερατομετρία του κερατοειδούς του ασθενούς, ο αριθμός των 
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ενδοθηλιακών του κυττάρων και η τοπογραφία του δεν διέφεραν από των 

υπολοίπων συμμετεχόντων στη μελέτη. Στην προσπάθεια αναζήτησης της 

αιτιολογίας των έντονων φαινομένων glare τα οποία δυσαρεστούσαν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τον ασθενή, παρατηρήθηκε η σχετικά μεγάλη γωνία α του 

χειρουργημένου του οφθαλμού και η σκοτοπική διάμετρος της κόρης του 

χειρουργημένου του οφθαλμού ίση με 7mm. Οι τιμές όμως αυτές δε διέφεραν 

από το σύνολο των ασθενών. Αρχικά, ο χειρουργός σε μία επανεπέμβαση, 

επιδίωξε την ευθυγράμμιση του ενθέματος με το κέντρο της κόρης του 

ασθενούς σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα ενοχλητικά φαινόμενα. Τελικά η 

κατάσταση δε βελτιώθηκε και ο ασθενής ζήτησε την αφαίρεση του φακού 

παρά τη βελτίωση της οπτικής του οξύτητας. Δυστυχώς, ο ασθενής δεν 

επανήλθε ώστε να τεκμηριωθεί η αναστρεψιμότητα της τεχνικής. Το 

περιστατικό αυτό τονίζει την καίρια σημασία της επιλογής κατάλληλων 

ασθενών για την εμφύτευση ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την 

αποκατάσταση της πρεσβυωπίας. Επιστημονικά στο συγκεκριμένο γεγονός 

δεν τεκμηριώθηκε η αιτία της τόσο έντονα περιγραφόμενης ενόχλησης του 

ασθενούς. Επρόκειτο για άτομο υπερβολικών απαιτήσεων το οποίο 

επιθυμούσε μία κοντινή όραση ίδια με της νιότης του και τελικά δεν 

συνειδητοποίησε πως όλες αυτές οι χειρουργικές τεχνικές επιδιώκουν να 

διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων και εμπλέκουν κάποιους 

περιορισμούς. Επίσης, καθώς ο ασθενής αυτός ήταν 45 ετών και από τους 

νεότερους συμμετέχοντες, ενδέχεται να υπάρχει υπόνοια για μία αύξηση του 

κατώτερου ορίου ηλικίας των πιθανών υποψηφίων για την επέμβαση, ώστε να 

μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τα οφέλη στην κοντινή τους όραση.   
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Είναι ευρέως γνωστό πως η ομοιογένεια των οφθαλμικών δομών επιδρά 

καθοριστικά στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Η σκέδαση του 

φωτός στα όρια του ενδοκερατοειδικού ενθέματος, οδηγεί στη μεγαλύτερη 

διασπορά των φωτεινών ακτίνων στον αμφιβληστροειδή και πιθανότατα 

συμβάλλει στην παρατηρούμενη αύξηση της αίσθησης των haloes και glare. 

Το φαινόμενο αυτό θα είναι εντονότερο σε περιπτώσεις κεκλιμένου ενθέματος, 

ενώ αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο όταν το κερατοειδικό στρωματικό 

τούνελ δημιουργείται από το femtosecond laser όπως στη συγκεκριμένη 

έρευνα, συγκριτικά με τη μηχανική του δημιουργία από μικροκερατόμο.  

Η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος πραγματοποιήθηκε στα 

280μm βάθος σε κερατοειδείς με κεντρικό πάχος > 500μm. Το οπίσθιο 

στρώμα του κερατοειδούς χαρακτηρίζεται από μειωμένη πυκνότητα 

κερατινοκυττάρων, γεγονός που υποβοηθά στην ανεκτικότητα του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος. Τα ευρήματα της συνεστιακής μικροσκοπίας 

του κερατοειδικού στρώματος δεν παρουσίασαν σημεία αστάθειας.  

Οι Larrea et al 74 δημοσίευσαν πως το ιδανικό βάθος για την εμφύτευση 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων με βάση ψηφιακές μετρήσεις, ώστε να 

εξυπηρετείται η ροή των θρεπτικών συστατικών και η μεταφορά του 

οξυγόνου, είναι τα πρόσθια 3/5 του κερατοειδικού στρώματος. Ενδεχομένως, 

να απαιτείται η μελέτη της εμφύτευσης ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων εντός 

στρωματικού τούνελ δημιουργούμενο από το femtosecond laser, ατόμων με 

λεπτότερους κερατοειδείς είτε φυσικά είτε ως αποτέλεσμα διαθλαστικής 

χειρουργικής, ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια καταλληλότητας των 

ασθενών. 
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Η ακρίβεια του βάθους εμφύτευσης με τη βοήθεια του femtosecond laser είναι 

μεγάλη. Έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ποικίλες επιπλοκές της 

τοποθέτησης ενδοκερατοειδικού ενθέματος, η πλειονότητα των οποίων 

σχετίζεται με το είδος του υλικού του ενθέματος, το βάθος εμφύτευσης και τη 

χρήση του μηχανικού μικροκερατόμου για τη δημιουργία κερατοειδικού 

κρημνού ή τούνελ.  

 

6.6 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Στις παλαιότερες δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με την ένθεση 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της φυσαλιδώδους 

κερατοπάθειας 66 και της αφακίας αναφέρονται ως επιπλοκές η νεοαγγείωση 

του κερατοειδούς, η νέκρωση με τη συνοδό λέπτυνση του στρώματος, ακόμα 

και η αποσύνθεση του ίδιου του εμφυτεύματος 100 έως 169 ημέρες μετά από 

την επέμβαση (Krwawicz 1960-πειράματα σε κουνέλια).   

Ο Choyce (1964) 65, 66 αναφέρει ως μοναδική μεταγενέστερη επιπλοκή τη 

θόλωση του ανωτέρου του ενθέματος κεντρικού στρώματος του κερατοειδούς 

στις περιπτώσεις όπου η διατομή του ιστού  έγινε πιο επιφανειακά. Η θόλωση 

αυτή παρατηρήθηκε 29 μήνες μετά την εμφύτευση ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος για την αντιμετώπιση της φυσαλιδώδους κερατοπάθειας λόγω 

δυσλειτουργίας του κερατοειδικού ενδοθηλίου μετά από επέμβαση 

καταρράκτη που κατέληγε σε αφακία ή σε τοποθέτηση ενδοφακού προσθίου 

θαλάμου.  

Ο Knowles 64 ανέφερε τη νέκρωση του στρώματος του κερατοειδούς στο 

επίπεδο των μη υδατοδιαπερατών υλικών ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων 

χωρίς συνοδό φλεγμονή του υπερκείμενου και του υποκείμενου στρώματος. 

Οι αλλοιώσεις αποδόθηκαν στην ανεπαρκή μεταφορά υγρών και μεταβολιτών 

προς το πρόσθιο στρώμα του κερατοειδούς. 

Διάφορες μελέτες της ένθεσης ενθεμάτων από polysulfone  σε πειραματόζωα 
68 διαπίστωσαν επιπλοκές της εμφύτευσης σχετιζόμενες με το υλικό του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος εμφανιζόμενες από την πρώτη μετεγχειρητική 

εβδομάδα έως το πρώτο εξάμηνο, στις οποίες περιλαμβάνονταν η λέπτυνση 
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του κερατοειδούς σε ποσοστό 50%, η νεοαγγείωση στο 33%, η άσηπτη 

νέκρωση του στρώματος του κερατοειδούς μπροστά από το ένθεμα στο 17% 

και η θόλωση του κερατοειδούς όπισθεν του ενθέματος. Επιπλέον, 

καταγράφηκαν σε μία περίπτωση λιπιδικές εναποθέσεις του κερατοειδικού 

στρώματος στην περιοχή πίσω από το ένθεμα 97. Η βιοσυμβατότητα του 

συγκεκριμένου υλικού με τον κερατοειδή, απορρίφθηκε. Καμία από τις 

προαναφερόμενες επιπλοκές δεν παρατηρήθηκε σε εμφυτεύματα με τρύπες 

διαμέτρου 35μm 67, 69, 70. 

Επιπλέον, μελέτες σε πειραματόζωα κατέδειξαν πως ενθέματα με διάμετρο 

μεγαλύτερη από 5.0mm οδηγούσαν σε έλκος του προσθίου κερατοειδούς 68, 

70.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως επιπλοκές της εμφύτευσης των 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την χειρουργική διόρθωση της 

πρεσβυωπίας, η θόλωση του κερατοειδικού στρώματος ποικίλης βαρύτητας 

(corneal haze), η επιθηλιακή ή εξωκυττάρια συλλογή deposits, η κερατόλυση, 

η λέπτυνση του κερατοειδούς, η μετακίνηση ή προβολή προς τα εμπρός του 

ενθέματος και η ανάπτυξη διήθησης 69, 70, 98.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται η επιδείνωση ή η εμφάνιση της ξηροφθαλμίας ιδίως 

στην περίπτωση δημιουργίας κερατοειδικού κρημνού ανάλογου με της LASIK 

εξαιτίας της διατομής των νευρικών ινών που οδηγεί σε νευροτροφική 

κερατίτιδα και μείωση της ευαισθησίας του κερατοειδούς 85, 86, 87, 88.  Σύμφωνα  

με τις μελέτες αυτές, η ευαισθησία του κερατοειδούς επανέρχεται στα 

προεγχειρητικά της επίπεδα, ένα χρόνο μετά από επέμβαση LASIK με 

δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού από το femtosecond laser.  

Οι Alio et al δημοσίευσαν το 2004 82 μία σειρά από περιστατικά εμφάνισης 

κερατοειδικής θόλωσης στα όρια του ενδοκερατοειδικού ενθέματος από 

υδρογέλη. Το ένθεμα τοποθετούνταν κάτω από κερατοειδικό κρημνό, 

δημιουργούμενο από μικροκερατόμο για την αναστροφή της υπερμετρωπίας 

σε 11 οφθαλμούς. Η θόλωση εμφανίστηκε σε 5 οφθαλμούς κατά τη διάρκεια 

της πρώτης μετεγχειρητικής εβδομάδος, ήταν ανθεκτική στα στεροειδή ενώ 

οδήγησε σε μείωση της BCVA. Η συνεστιακή μικροσκοπία και η ιστολογική 

ανάλυση έδειξαν εικόνα εναποθέσεων επιθηλιακών κυττάρων, ενώ οι 

καλλιέργειες ήταν αρνητικές για βακτήρια, μυκοβακτηρίδιο και μύκητες. 

Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του ενθέματος σε 5 περιπτώσεις. Ανάλογες 
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επιπλοκές παρουσίασαν ενδοκερατοειδικά ενθέματα υδρογέλης μετά από την 

εμφύτευσή τους σε πειραματόζωα 109. 

Το 2009 οι Verity et al 78 δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της εμφύτευσης του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος PermaVision (ReVision Optics Inc, Lake Forest, 

California, USA) σε 15 ασθενείς για την αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας. 

Μόνο το 25% των ασθενών παρουσίασε UDVA 20/20 ένα χρόνο μετά από την 

εμφύτευση. Πραγματοποιήθηκαν 3 εξαγωγές λόγω κερατοειδικού έλκους 

εξαιτίας νευροτροφικής  κερατίτιδας και 9 εξαγωγές λόγω μειωμένης 

ποιότητας όρασης.  

Το 2009 οι Mulet et al 81 παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ένθεσης του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος (Permavision, Anamed, Lake Forest, CA) σε 34 

οφθαλμούς για την χειρουργική αποκατάσταση της υπερμετρωπίας. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν βελτίωση της UDVA από το πρώτο τρίμηνο μετά την 

επέμβαση η οποία διατηρήθηκε σε όλο το χρονικό διάστημα της διετούς 

παρακολούθησης των ασθενών. Στις επιπλοκές ανέφεραν την απώλεια ≥ 2 

γραμμών BCVA στο 35% των ασθενών, 2 χρόνια μετά από την επέμβαση, 

την αποκεντροποίηση του ενθέματος στο 29.4%, τις εναποθέσεις στα όρια του 

φακού στο 88.2% των οφθαλμών που χειρουργήθηκαν, κερατοειδική θόλωση 

στο  73.5%, ενώ πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του ενθέματος στο 58.4% των 

ασθενών. Στις επιπλοκές της εμφύτευσης ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων από 

υδρογέλη αναφέρονται επίσης, η αύξηση του αστιγματισμού και των 

εκτροπών του κερατοειδούς, και η πρώιμη εμφάνιση οιδήματος και 

κρυστάλλων χοληστερόλης λόγω της αναρρόφησης κατά τη χρήση του 

μικροκερατόμου, τα οποία καταλήγουν σε επιθηλιακές εναποθέσεις του 

κερατοειδούς. Ακόμα, η αναστρεψιμότητα της τεχνικής των ενδοκερατοειδικών 

ενθεμάτων αμφισβητείται λόγω της παραμονής  της κερατοειδικής θόλωσης 

και των επιθηλιακών εναποθέσεων 6 μήνες μετά από την αφαίρεσή τους 79, 80, 

81.  

Το 2011 οι Dexl A., Ruckhofer J., et al 98 ανέφεραν την εμφάνιση 

εναποθέσεων σιδήρου στον κεντρικό και περιφερικό κερατοειδή 18 μήνες 

μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος AcuFocus κάτω 

από κερατοειδικό κρημνό δημιουργούμενο από το femtosecond laser 

IntraLase 60-kHz (Abbott Medical Optics, Santa Ana, CA, USA). Οι 

εναποθέσεις αποδόθηκαν στις μεταβολές στη σύνθεση και το πάχος της 
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δακρυϊκής στιβάδας, στον αυξημένο ρυθμό μετανάστευσης και μίτωσης των 

βασικών επιθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς και τη μείωση της 

κυρτότητας του κερατοειδούς όπως καταδεικνύει η τοπογραφία. Τέλος, οι 

εναποθέσεις αυτές δεν επηρέασαν τη μακρινή ή την κοντινή οπτική οξύτητα 

των ασθενών. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υλικών των ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων 

προς περισσότερο βιοσυμβατές και διαπερατές δομές καθώς και η 

μετεγχειρητική χορήγηση στεροειδών και ενδεχομένως της κυκλοσπορίνης,   

έχουν συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αντοχής και της διαθλαστικής 

σταθερότητας των σύγχρονων σχεδίων των φακών αυτών. Η συμβολή επίσης 

της ανάπτυξης της τεχνολογίας των femtosecond lasers είναι μέγιστη όσον 

αφορά το μικρότερο προκαλούμενο τραυματισμό του κερατοειδούς και τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια και προβλεψιμότητα του βάθους εμφύτευσης δίχως να 

απαιτείται μεγάλη εμπειρία του χειρουργού. Ακόμα, η αξιοποίηση των 

femtosecond lasers στη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού ή του 

στρωματικού τούνελ προσφέρει υψηλότερη ταχύτητα της διαδικασίας, 

μικρότερη σκέδαση του φωτός, καλύτερη επαναληψιμότητα 99, 100, 101.  

Πλέον, έχει βελτιωθεί και η ικανότητα και η εμπειρία των χειρουργών στην 

αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών σχετιζόμενων με την εμφύτευση 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Έτσι, 

σε ενδεχόμενη επιθηλιοπάθεια ή ανάπτυξη dellen οι ειδικοί είναι 

προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν με χορήγηση τεχνητών δακρύων 

χωρίς συντηρητικά, με την  κυκλοσπορίνη, με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και με 

αντικερατολυτικούς παράγοντες όπως η δοξυκυκλίνη.  

Σε μη βελτίωση, προτείνεται η εξαγωγή του ενθέματος με τον κερατοειδή να 

επουλώνει πλήρως και να επανέρχεται στην πρότερη κατάστασή του.  

Σε περιπτώσεις ανάπτυξης διήθησης του κερατοειδούς ή στρωματικής 

κερατίτιδας, η αντιμετώπιση είναι όμοια με τη συμβατική  όσον αφορά τη 

χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών και στεροειδών, ενώ προτείνεται και η 

εξαγωγή του ενδοκερατοειδικού ενθέματος.  

Η τυχόν μετακίνηση του ενθέματος δύναται να αντιμετωπιστεί με την 

χειρουργική του επανευθυγράμμιση με βάση τη γραμμή της όρασης.   
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Κεφάλαιο 7. Adverse Events 
1]. Κατά τη διάρκεια της μελέτης πραγματοποιήθηκε μία εξαγωγή ενός 

ενθέματος Flexivue Microlens λόγω έντονης δυσφορίας του ασθενούς εξαιτίας 

έντονου glare το οποίο καθιστούσε τη νυχτερινή οδήγηση αδύνατη, ενώ τον 

ενοχλούσε υπερβολικά το φως του ηλίου. Επρόκειτο για άρρεν ασθενή 46 

ετών ο οποίος χρησιμοποιούσε πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 4 χρόνια 

και ήταν εξαρτημένος από αυτά για την πλειοψηφία των καθημερινών 

κοντινών του δραστηριοτήτων. Δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για 

μακριά και το υπόλοιπο οφθαλμολογικό και συστηματικό του ιστορικό ήταν 

ελεύθερο.  Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο αριστερός. Είχε κατά τον 

προεγχειρητικό του έλεγχο UDVA OD= 10/10, UDVA OS 10/10- , διόφθαλμη 

UDVA = 12/10, UNVA OD = J5, UNVA OS= J2, UNVA διόφθαλμη = J3. Η 

διάθλασή του ήταν OD=plano, OS=+0.25-0.25x80, CCT OD=514μm, ECD 

OD=2235. Η τοπογραφία, η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, η ανάλυση του 

μετώπου κύματος και η συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών του 

ασθενούς αποκάλυψαν φυσιολογικά ευρήματα. Η σκοτοπική διάμετρος της 

κόρης των οφθαλμών του ήταν 7mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 4mm, η 

διάμετρος κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 3.5mm και η 

διάμετρος της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Έγινε εμφύτευση ενός 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +1.50D στον δεξί οφθαλμό 

του ασθενούς. Από τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, υπήρξε μεγάλη βελτίωση 

στην UNVA του ασθενούς. Ο ασθενής δήλωνε σε όλο το χρονικό διάστημα 

της μετεγχειρητικής του παρακολούθησης ικανοποιημένος από τα 

αποτελέσματα στην μακρινή και κοντινή οπτική του οξύτητα. Απαλλάχτηκε 

πλήρως από τα κοντινά του γυαλιά και δε διαπίστωνε κάποια αξιοσημείωτη 

αλλαγή από την προεγχειρητική του κατάσταση όσον αφορούσε τη μακρινή 

του οπτική οξύτητα. Ωστόσο, από την πρώτη εβδομάδα μετά από την 

επέμβαση ο ασθενής δήλωνε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εμφάνιση 

εντονότατου glare. Του ήταν αδύνατο να οδηγήσει ιδίως κατά τη διάρκεια της 

νύχτας ενώ δήλωνε πως και το φως του ηλίου ήταν ανυπόφορο. Αρχικά, 

δόθηκε στον ασθενή αγωγή με στεροειδή επιδιώκοντας την αντιμετώπιση 

ενός πιθανού transient light sensitivity syndrome λόγω της επίδρασης του 

femtosecond laser 99, 101. Επιπλέον, συνεστήθη στον ασθενή η υπομονή ώστε 

να επωφεληθεί από τη βελτίωση στην κοντινή του οπτική του οξύτητα.  
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Τα ενοχλητικά συμπτώματα δεν υποχώρησαν καθόλου κατά τους επόμενους 

μετεγχειρητικούς μήνες. Οι παράμετροι του femtosecond laser κατά την 

επέμβαση του ασθενούς με χρήση βοηθητικής μάσκας, δε διέφεραν από το 

σύνολο των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. Το ενδοκερατοειδικό 

ένθεμα Flexivue Microlens τοποθετήθηκε εντός στρωματικού τούνελ σε βάθος 

280μm με ανώτερο-superior-hinge. Κατά τη βιομικροσκόπιση και τη 

συνεστιακή μικροσκοπία, τα ευρήματα δεν ήταν αξιοσημείωτα και δε διέφεραν 

από το σύνολο των ασθενών, ενώ η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων 

του κερατοειδούς και η ενδοφθάλμια πίεση του χειρουργημένου οφθαλμού, δε 

μεταβλήθηκαν. Η ανάλυση του μετώπου κύματος του ασθενούς δεν 

αποκάλυψε κάποια ιδιαίτερη μεταβολή στην οποία θα μπορούσε να αποδοθεί 

η ένταση των φαινομένων. Προέκυψε αύξηση της σφαιρικής εκτροπής και των 

εκτροπών υψηλής τάξης καθώς και μείωση του θετικού οριζόντιου κόμματος. 

Το σφαιρικό ισοδύναμο του χειρουργημένου οφθαλμού του ασθενούς ήταν 

κατά τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα και το τρίμηνο από την επέμβαση, ίσο με 

+0.25D. Η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση του χειρουργημένου οφθαλμού 

μειώθηκε ιδίως στις υψηλές χωρικές συχνότητες αλλά δεν διέφερε από την 

εικόνα του συνόλου των ασθενών.  

Πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις με τον ασθενή κατά τις οποίες 

ζητούσε την αφαίρεση του ενθέματος παρά τα πλεονεκτήματα στην οπτική 

του οξύτητα, διότι χαρακτήριζε ανυπόφορη την καθημερινότητά του εξαιτίας 

του έντονου glare. 6 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens έγινε αρχικά επιδίωξη από το χειρουργό της 

μετακίνησης του ενθέματος στο κέντρο της κόρης του οφθαλμού σε μία 

προσπάθεια μείωσης των φαινομένων.  

Η δεύτερη αυτή επέμβαση δε μείωσε το glare και δεν επηρέασε την οπτική 

οξύτητα του ασθενούς. Μετά από αίτημα του ασθενούς πραγματοποιήθηκε 

αφαίρεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens 8 μήνες μετά 

από την εμφύτευση. 

Ο ασθενής αρνήθηκε να προσέλθει για επανέλεγχο, ο οποίος θα επιβεβαίωνε 

την πλήρη αναστρεψιμότητα της τεχνικής. 

Όσον αφορά τους χειρουργούς, το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν χρήσιμο 

στην αύξηση της κλινικής εμπειρίας, καθώς τόνισε τη σημασία της επιλογής 

κατάλληλων ασθενών για την επιτυχία της συγκεκριμένης τεχνικής. Ο ασθενής 
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αυτός ήταν από τα πρώτα περιστατικά που εισήχθησαν στη μελέτη. Τα λάθη 

στην επιλογή του ήταν οι υπερβολικές απαιτήσεις που φάνηκε να έχει κατά 

την προεγχειρητική του εκτίμηση, η άρνησή του να συμβιβαστεί με 

οποιαδήποτε εξάσκηση που απαιτούνταν από τη μεριά του και η έλλειψη 

υπομονής για την παρουσία της βελτίωσης της κοντινής του οπτικής οξύτητας 

στην καθημερινότητά του. Επιπλέον, η πρεσβυωπία του ήταν ακόμα σε 

αρχικό στάδιο, εφόσον διάβαζε κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο J3, με 

αποτέλεσμα να μη δύναται να εκτιμήσει μία UNVA της τάξεως J2, J1 δύσκολα, 

που ενδεχομένως προέκυπτε μετά από την επέμβαση. Ακόμα, ο ασθενής 

αυτός είχε μεγάλη διάμετρο κόρης του οφθαλμού στην οποία εν μέρει θα 

μπορούσε να αποδοθεί η ένταση της συμπτωματολογίας του.  

2]. Κατά τη διάρκεια της μελέτης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας 

Flexivue Microlens, παρατηρήθηκε μία επίπτωση του συνδρόμου παροδικής 

φωτεινής ευαισθησίας (transient light sensitivity syndrome-TLS), σε μία 

ασθενή η οποία συμμετείχε στη μελέτη. Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 49 ετών  

η οποία χρησιμοποιούσε πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 8 χρόνια και ήταν 

εξαρτημένη από αυτά για την πλειοψηφία των καθημερινών κοντινών της 

δραστηριοτήτων. Δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για μακριά και το 

υπόλοιπο οφθαλμολογικό και συστηματικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο.  

Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο δεξιός. Είχε κατά τον προεγχειρητικό της έλεγχο 

UDVA OD= 10/10-, UDVA OS 10/10- , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD 

= J5, UNVA OS= J5, UNVA διόφθαλμη = J4. Η διάθλασή της ήταν OD=+1.00-

0.50χ155, OS=+1.25-0.50x30, add+2.00, CCT OS=601μm, ECD OS=2773. Η 

τοπογραφία, η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, η ανάλυση του μετώπου 

κύματος και η συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών της ασθενούς, 

αποκάλυψαν φυσιολογικά ευρήματα. Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης των 

οφθαλμών της ήταν 7mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3.5mm, η διάμετρος 

κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 7mm και η διάμετρος 

της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Έγινε εμφύτευση ενός 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +2.50D στον αριστερό 

οφθαλμό της ασθενούς σε βάθος 280μm, με ρινικό hinge και χρήση 

βοηθητικής μάσκας. 
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Από τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην UNVA 

της ασθενούς. Η ασθενής δήλωνε σε όλο το χρονικό διάστημα της 

μετεγχειρητικής της παρακολούθησης ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα 

στην οπτική της οξύτητα. Απαλλάχτηκε πλήρως από τα κοντινά της γυαλιά και 

δε διαπίστωνε κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή όσον αφορούσε τη μακρινή της 

οπτική οξύτητα. Ωστόσο, από την πρώτη εβδομάδα μετά από την επέμβαση η 

ασθενής δήλωνε ιδιαίτερα ενοχλημένη από την εμφάνιση εντονότατης 

φωτοφοβίας σε συνδυασμό με haloes και glare, φαινόμενα τα οποία 

καθιστούσαν αδύνατη την έξοδό της σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, την εργασία σε κοντινή απόσταση από κάποιο παράθυρο από το 

οποίο έμπαινε το φως του ηλίου και την οδήγηση ιδίως τις νυχτερινές ώρες. Η 

συμπτωματολογία της ασθενούς αποδόθηκε στο transient light sensitivity 

syndrome, μία επιπλοκή της χρήσης του femtosecond laser 99, 101. 

Χορηγήθηκαν στην ασθενή courses με στεροειδή περιλαμβάνοντας coll 

Flucon, coll.Dispersadron C σε συνδυασμό με τεχνητά δάκρυα, μέχρι και το 

τρίμηνο από την επέμβαση. Καθόλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής της 

παρακολούθησης η ασθενής ανέφερε μικρή βελτίωση των συμπτωμάτων και 

συλλογιζόταν το ενδεχόμενο αφαίρεσης του ενθέματος. Τα συμπτώματα ήταν 

εντονότερα στον χειρουργημένο οφθαλμό. Μετά από εκτενείς συζητήσεις με 

τους χειρουργούς, πειθόταν κάθε φορά να κάνει υπομονή ώστε να διατηρήσει 

τα πλεονεκτήματα στην κοντινή της οπτική οξύτητα, εφόσον το φαινόμενο 

θεωρούνταν παροδικό. Η ασθενής ανέφερε μικρή υποχώρηση του 

φαινομένου κατά την επίσκεψη του εξαμήνου και μεγαλύτερη υποχώρηση 

κατά την τελική της επίσκεψη ένα χρόνο μετεγχειρητικά. 12 μήνες μετά από 

την εμφύτευση διεπιστώθη διόφθαλμη εξέλιξη καταρράκτη κατά τη 

βιομικροσκόπιση της ασθενούς με αποτέλεσμα τα φαινόμενα των 

φωτοστέφανων και των άλλων σχημάτων γύρω από φωτεινές πηγές να μην 

μπορούν να αποδοθούν ξεκάθαρα στο σύνδρομο της αυξημένης φωτεινής 

ευαισθησίας. Η ασθενής προγραμματίστηκε για επέμβαση καταρράκτη. Ένα 

χρόνο μετά από την εμφύτευση του φακού Flexivue Microlens, η ασθενής 

κατά την εξέταση είχε UDVA OD= 10/10-, UDVA OS 7/10- , διόφθαλμη UDVA 

= 6/10, UNVA OD = J5, UNVA OS= J1, UNVA διόφθαλμη = J1. Η διάθλασή 

της ήταν OD=+0.75, 10/10, OS=-2.50-1.00χ160, 8.5/10, CCT OS=605μm, 

ECD OS=2758. Η ενδοφθάλμια πίεση του χειρουργημένου οφθαλμού δε 
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μεταβλήθηκε και η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού δεν 

αποκάλυψε ιδιαίτερα ευρήματα. Η ανάλυση του μετώπου κύματος της 

ασθενούς αποκάλυψε αύξηση της σφαιρικής εκτροπής, του κόμματος και των 

εκτροπών υψηλής τάξης, η οποία διατηρήθηκε σε όλο το χρονικό διάστημα 

της παρακολούθησης της ασθενούς. 

Η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση του χειρουργημένου οφθαλμού μειώθηκε 

ιδίως στις υψηλές χωρικές συχνότητες αλλά δεν διέφερε από την εικόνα του 

συνόλου των ασθενών. Κατά τη βιομικροσκόπιση του χειρουργημένου 

οφθαλμού περιγράφηκε η εικόνα θόλωσης του κερατοειδούς με βαθμονόμηση 

1 με 2 κατά τόπους, η οποία υποχώρησε ελάχιστα κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης της ασθενούς. Η συνεστιακή μικροσκοπία του αριστερού 

οφθαλμού αποκάλυψε φυσιολογική μορφολογία του επιθηλίου του 

κερατοειδούς, των νευρικών ινών, του ενδοθηλίου και ενεργοποίηση των 

κερατινοκυττάρων του στρώματος, ιδίως κοντά στα όρια του ενθέματος, τα 

οποία σχημάτιζαν clusters κατά τόπους. Η εικόνα αυτή ήταν παρόμοια σε όλο 

το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης της ασθενούς και παρουσίασε 

ελάχιστη βελτίωση με την χορήγηση της αγωγής με κορτιζόνη. Επιπλέον, ένα 

χρόνο μετεγχειρητικά η συνεστιακή μικροσκοπία ανέδειξε φθορές και ρωγμές 

του ενθέματος κατά τόπους. Πιθανώς, το κερατοειδικό haze να ευθύνεται εν 

μέρει για τα συμπτώματα της ασθενούς, προκαλώντας αύξηση  στη σκέδαση 

του φωτός που εισέρχεται στον οφθαλμό. Ενδεχομένως, μία ενδιαφέρουσα 

προέκταση της μελέτης θα ήταν η ποσοτικοποίηση της σκέδασης του φωτός 

(π. χ. με τη συσκευή c-quant) και η καταγραφή των μεταβολών της σε 

ασθενείς με ενδοκερατοειδικά ενθέματα, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα 

για την ποιότητα της όρασής τους. Αξίζει να προστεθεί και η μεγάλη διάμετρος 

της κόρης των οφθαλμών της ασθενούς σε μεσοπικές συνθήκες και κατά την 

εστίαση σε απομακρυσμένα αντικείμενα η οποία συνέβαλε στην ένταση των 

φαινομένων ιδίως κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Ανάλογη θα πρέπει να είναι και 

η επίδραση στην ένταση των φαινομένων της μικρής επιδείνωσης του 

αρχόμενου καταρράκτη, κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης της ασθενούς.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως επιπλοκή της επέμβασης LASIK με χρήση 

του femtosecond laser για τη δημιουργία του κρημνού, το σύνδρομο έντονης 
φωτοευαισθησίας 102. Δεν επηρεάζει την οπτική οξύτητα των ασθενών αλλά 
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επιδρά έντονα στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους καθώς καθιστά 

δύσκολη την κυκλοφορία τους με το φως του ηλίου ή σε περιπτώσεις έντονου 

φωτισμού κατά τη νύχτα, ενώ αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που δεν 

κατάφερναν να δουλέψουν στον υπολογιστή ή ακόμα και να 

παρακολουθήσουν τηλεόραση. Εμφανίζεται συνήθως μεταξύ 2 και 6 

εβδομάδων μετά από την επέμβαση και υποχωρεί σταδιακά με αγωγή με 

στεροειδή, με βελτίωση των συμπτωμάτων εντός μίας εβδομάδος από την 

έναρξη της αγωγής. Έχει αναφερθεί και η χρήση της κυκλοσπορίνης 

επικουρικά. Η επιπλοκή αυτή συσχετίστηκε με την ενέργεια του παλμού του 

femtosecond laser και η μείωση των παραμέτρων ενέργειας του στρώματος 

του κερατοειδούς και του side cut, οδήγησαν σε πτώση της επίπτωσής της. Η 

επιπλοκή αυτή καθιερώθηκε ως transient light sensitivity syndrome (TLSS). Η 

αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει άγνωστη αλλά έχει συνδεθεί με την 

ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων του οπισθίου στρώματος και του 

interface, η οποία υποχωρεί ταυτόχρονα με τη βελτίωση των συμπτωμάτων 

των ασθενών. Παρόλα αυτά αντίστοιχη ενεργοποίηση παρατηρείται και σε 

ασυμπτωματικούς ασθενείς. Αιτιολογικός παράγοντας έχει θεωρηθεί και η 

διασπορά των φυσαλίδων που δημιουργούνται, στον περιφερικό κερατοειδή 

και τον σκληρό η οποία δύναται να ερεθίζει το ακτινωτό σώμα. Η ανταπόκριση 

των ασθενών στην αγωγή με στεροειδή, συνηγορεί υπέρ αυτής της 

αντίληψης. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την DLK, και η συνεστιακή 

μικροσκοπία μπορεί να κατευθύνει την πορεία της αγωγής. Συνήθως 

χορηγείται σε ασθενείς με υποψία TLSS πρεδνιζολόνη acetate 1% ανά 1 με 6 

ώρες tapering over 1 έως 4 εβδομάδες. Συνιστάται η παρακολούθηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης των ασθενών ενώ συχνά προστίθενται στην αγωγή και 

μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Επρόκειτο για άλλη μία περίπτωση ασθενούς 

με υπερβολικές προσδοκίες από την επέμβαση διόρθωσης της πρεσβυωπίας 

και ενός ατόμου απρόθυμου να δείξει υπομονή με τη διαδικασία 

προσαρμογής των οφθαλμών και του εγκεφάλου στις νέες συνθήκες που 

προκύπτουν από αυτή την τεχνική που βασίζεται στη μονοόραση. 

3].  Κατά τη διάρκεια της μελέτης εμφανίστηκε μία περίπτωση ανάπτυξης 

επιθηλιακού ingrowth. Επρόκειτο για άρρεν ασθενή 52 ετών ο οποίος 

χρησιμοποιούσε πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 11 χρόνια και ήταν 

εξαρτημένος πλήρως από αυτά για το σύνολο των καθημερινών κοντινών του 
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δραστηριοτήτων. Δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για μακριά και το 

υπόλοιπο οφθαλμολογικό και συστηματικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο.  

Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο αριστερός. Είχε κατά τον προεγχειρητικό του 

έλεγχο UDVA OD= 10/10-2, UDVA OS 10/10- , διόφθαλμη UDVA = 10/10-, 

UNVA OD = J6, UNVA OS= J5, UNVA διόφθαλμη = J4. Η διάθλασή του ήταν 

OD=+1.25-1.00χ90, OS=+1.00-0.75x75, add+1.50, CCT OD=547μm, ECD 

OD=2147. Η τοπογραφία, η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, η ανάλυση του 

μετώπου κύματος και η συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών του 

ασθενούς, αποκάλυψαν φυσιολογικά ευρήματα. Η σκοτοπική διάμετρος της 

κόρης των οφθαλμών του ήταν 6mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η 

διάμετρος κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 4mm και η 

διάμετρος της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Έγινε εμφύτευση ενός 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +2.75D στον δεξιό οφθαλμό 

του ασθενούς. 

Οι παράμετροι του femtosecond laser ήταν όμοιοι με το σύνολο των ασθενών 

και η εμφύτευση έγινε σε βάθος 280μm. Από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα 

ο ασθενής ήταν πλήρως ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της 

επέμβασης στην οπτική του οξύτητα. Απαλλάχτηκε πλήρως από τα κοντινά 

του γυαλιά, δίχως να εντοπίζει κάποια αλλαγή στη μακρινή του οπτική 

οξύτητα και χωρίς να ενοχλείται από φαινόμενα glare ή haloes. Μία εβδομάδα 

μετά από την επέμβαση, ο ασθενής είχε UDVA OD= 5.5/10, UDVA OS 12/10 , 

διόφθαλμη UDVA = 15/10, UNVA OD = J1, UNVA OS= J5, UNVA διόφθαλμη 

= J1. Η διάθλασή του ήταν OD=-2.25-1.00χ106, OS=+0.50-0.50x69. Η 

ενδοφθάλμια πίεση του δε μεταβλήθηκε από την προεγχειρητική της τιμή.  

Παρά τη μεγάλη βελτίωση της κοντινής οπτικής οξύτητας του ασθενούς και 

την πλήρη του ικανοποίηση, μία εβδομάδα μετά από την εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens, παρατηρήθηκε κατά την 

εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία του χειρουργημένου οφθαλμού, κερατοειδική 

θόλωση κροταφικά, συμβατή με πιθανό επιθηλιακό ingrowth.  Χορηγήθηκε 

coll. flucon 1x5/tapering ανά εβδομάδα. 

Μετά από 3 ημέρες, η εικόνα δεν σημείωσε βελτίωση και χορηγήθηκε coll. 

Maxidex ανά δίωρο. Η όραση του ασθενούς ήταν στον δεξιό του οφθαλμό ίση 

με 0,35, J1, IOP=14mmHg. 
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Πραγματοποιήθηκε συνεστιακή μικροσκοπία- confocal, όπου φάνηκε 

ενεργοποίηση κερατινοκυττάρων στο στρώμα του κερατοειδούς μπροστά από 

το ένθεμα.  Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων= 1991±23(127, 6, 0). 

Μετά από 10 μέρες ο ασθενής επανήλθε για έλεγχο. Η εικόνα στη σχισμοειδή 

λυχνία ήταν παρόμοια-haze προ του φακού. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν 

17mmHg, και η όρασή του 0,63, J1.  Αποφασίστηκε η αντικατάσταση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος με ανάλογο ίδιας διοπτρικής δύναμης λόγω 

εικόνας που παρέπεμπε σε μόλυνση από μύκητα. Εστάλη καλλιέργεια και 

ιστολογική εξέταση του φακού. 

Μία μέρα μετά την αντικατάσταση, η εικόνα στη σχισμοειδή λυχνία έδειχνε 

haze προ του φακού και η όραση του ασθενούς ήταν 0,35, J1. Ανάλογη ήταν 

και η εικόνα στο confocal, μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων=2106±38(81, 10, 

92). Χορηγήθηκαν coll Dispersadron C 1x4, coll. Exocin 1x4.   

Μία εβδομάδα μετά την αντικατάσταση, η εικόνα στη σχισμοειδή λυχνία ήταν 

παρόμοια με σημάδια βελτίωσης-μικρότερη ένταση της θόλωσης, η όραση 

του ασθενούς ήταν 0,55, J1, IOP= 15mmHg και η καλλιέργεια ήταν στείρα. 

Χορηγήθηκε coll. flucon 1x4 tapering ανά  15 days-με ταυτόχρονη διακοπή 

της χορήγησης coll. Exocin, Dispersadron C. Ο ασθενής για πρώτη φορά 

ανέφερε πως παρόλο που διάβαζε χωρίς γυαλιά, παρουσίαζε μικρή δυσκολία 

σε σχέση με την πρώτη επέμβαση ένθεσης διαθλαστικού φακού για την 

πρεσβυωπία. 

Δύο εβδομάδες μετά την αντικατάσταση, υπήρχε βελτίωση της εικόνας του 

κερατοειδούς στη σχισμοειδή λυχνία, η όραση του ασθενούς ήταν 0,55, J1, η 

αγωγή παρέμεινε ως είχε. Στο confocal, διεπιστώθη βελτίωση εικόνας-

μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων=1939±421(66,7, 48).  Η αντίληψη του 

ασθενούς όσον αφορά την κοντινή του όραση ήταν ίδια με της προηγούμενης 

επίσκεψης.  

Αξίζει να σημειωθεί το πλεονέκτημα της αναστρεψιμότητας της 

παρουσιαζόμενης τεχνικής. Ο ασθενής επανήλθε στα αποτελέσματα της 

κοντινής του οπτικής οξύτητας της πρώτης επέμβασης. Επρόκειτο επίσης για 

έναν από τους πρώτους ασθενής όπου η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς 

τη βοήθεια ειδικής μάσκας για τη δημιουργία του ενδοστρωματικού 

κερατοειδικού τούνελ, αλλά με χρήση του ειδικού software του IntraLase 

femtosecond laser.  
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Εικόνα 34.  Επιθηλιακό ingrowth 10 μέρες μετά από την επέμβαση. Εικόνα 
σχισμοειδούς λυχνίας δεξιού οφθαλμού.  
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Εικόνα 35. Δύο εβδομάδες μετά από την αντικατάσταση του ενθέματος με 
άλλο ίδιας διοπτρικής ισχύος. Εικόνα σχισμοειδούς λυχνίας δεξιού οφθαλμού.  
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Εικόνα 36. 3 μήνες μετά από την αντικατάσταση του ενθέματος με άλλο ίδιας 
διοπτρικής ισχύος. Εικόνα σχισμοειδούς λυχνίας δεξιού οφθαλμού.  
 
 
12 μήνες μετά από την επέμβαση, ο ασθενής είχε UDVA OD= 3/10, UDVA OS 
10/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = J1 δύσκολα, UNVA OS= J5, 
UNVA διόφθαλμη = J1. Η διάθλασή του ήταν OD=-2.25, 8/10, OS=+1.00-
0.50x70, add+1.50, CCT OD=557μm, ECD OD=1832, IOP=14mmHg. 
Ο ασθενής δήλωνε ικανοποιημένος από την όρασή του για μακριά και κοντά, 
ήταν πλήρως ανεξάρτητος από γυαλιά και μερικές φορές βίωνε glare ή 
haloes.  
Η ευαισθησία στη φωτεινή  αντίθεση του χειρουργημένου οφθαλμού ήταν 
μειωμένη στις υψηλές χωρικές συχνότητες με μικρότερη ελάττωση κατά τη 
διόφθαλμη εξέταση.  
 
4]. Κατά τη διάρκεια της μελέτης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
της εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για την 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε εμμέτρωπες, πρεσβύωπες, 
πραγματοποιήθηκαν 3 αντικαταστάσεις φακών σε τρεις ασθενείς λόγω μη 
ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στην οπτική τους οξύτητα και την 
διεκπεραίωση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. 
Α). Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 53 ετών  η οποία χρησιμοποιούσε 

πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 12 χρόνια και ήταν εξαρτημένη από αυτά 
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για την πλειοψηφία των καθημερινών κοντινών της δραστηριοτήτων. Δεν είχε 

χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για μακριά και το υπόλοιπο οφθαλμολογικό και 

συστηματικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο.  Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο 

αριστερός. Είχε κατά τον προεγχειρητικό της έλεγχο UDVA OD= 6.75/10, 

UDVA OS 8/10 , διόφθαλμη UDVA = 8/10, UNVA OD = 0.72 logMAR, UNVA 

OS= 0.82 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.62 logMAR. Η διάθλασή της ήταν 

OD=+1.25-0.50χ65, OS=+1.50-0.25x125, add+1.75, CCT OD=550μm, ECD 

OD=2650. Η τοπογραφία, η ανάλυση του μετώπου κύματος και η συνεστιακή 

μικροσκοπία των οφθαλμών της ασθενούς, αποκάλυψαν φυσιολογικά 

ευρήματα. Από τη βιομικροσκόπιση προέκυψε εικόνα αρχόμενου καταρράκτη 

άμφω. Η εξέταση της ευαισθησίας στη φωτεινή αντίθεση αποκάλυψε απώλεια 

των υψηλών χωρικών συχνοτήτων του δεξιού οφθαλμού κατά τις μεσοπικές 

και τις φωτοπικές συνθήκες με και χωρίς θάμπος. Παρατηρήθηκε μικρή 

βελτίωση κατά τις διόφθαλμες μετρήσεις. Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης 

των οφθαλμών της ήταν 5mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η διάμετρος 

κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 4mm και η διάμετρος 

της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Έγινε εμφύτευση ενός 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +3.25D στον δεξιό οφθαλμό 

της ασθενούς σε βάθος 280μm, με κροταφικό hinge και χρήση βοηθητικής 

μάσκας. Κατά τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, η ασθενής δε χρησιμοποιούσε 

κοντινά γυαλιά, ενώ δυσκολευόταν να οδηγήσει ιδίως κατά τη διάρκεια της 

νύχτας λόγω έντονων φαινομένων glare και haloes. Η ασθενής παρουσίαζε 

UDVA OD= 6.75/10, UDVA OS 8/10 , διόφθαλμη UDVA = 8/10, UNVA OD = 

0.04 logMAR, UNVA OS= 0.62 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.10 logMAR. Η 

ενδιάμεση VA ήταν OD = 0.52 logMAR, OS = 0.28 logMAR και διόφθαλμα = 

0.32 logMAR. Η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια 

πίεσή του, η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη 

φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η 

βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού και η 

συνεστιακή μικροσκοπία εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του 

στρώματος μέτριας έντασης. Η ασθενής παρόλο που είχε απαλλαγεί από τα 

κοντινά της γυαλιά, εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για την κοντινή απόσταση 

διαβάσματος και συνειδητοποίησε πως εξυπηρετούσε την εργασία της 

καλύτερα η ευκρινής όραση σε ενδιάμεση απόσταση, γεγονός που δεν 
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ανέφερε κατά την προεγχειρητική της αξιολόγηση. Μετά από έντονες πιέσεις 

εκ μέρους της, ο χειρουργός προχώρησε σε αντικατάσταση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στον δεξιό της οφθαλμό με 

φακό +2.00 διοπτριών με σκοπό την αύξηση της απόστασης εστίασης και την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της ασθενούς.  Η ασθενής ακολούθησε την ίδια 

μετεγχειρητική αγωγή που είχε ακολουθήσει κι μετά από την πρώτη 

εγχείρηση. 18 μήνες μετά από την αντικατάσταση του ενθέματος, η ασθενής 

παρουσίαζε UDVA OD= 6.75/10, UDVA OS 8/10 , διόφθαλμη UDVA = 8/10, 

UNVA OD = 0.34 logMAR, UNVA OS= 0.76 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 

0.32 logMAR. Η ασθενής παρέμενε ανεξάρτητη από γυαλιά για μακριά και 

κοντά ενώ η UDVA της δεν μεταβλήθηκε παρά τις δύο επεμβάσεις από την 

προεγχειρητική της κατάσταση, επιβεβαιώνοντας την ασφαλή 

αναστρεψιμότητα της τεχνικής. Η διάθλασή της ήταν OD=-1.50-0.75χ25, 

OS=+2.00-0.50x125, CCT OD=565μm, ECD OD=2687. Η ενδιάμεση VA ήταν 

OD = 0.20logMAR, OS = 0.50 logMAR και διόφθαλμα = 0.20 logMAR. Η 

ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, η τοπογραφία του χειρουργημένου 

οφθαλμού η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η ενδοφθάλμια πίεση 

δε μεταβλήθηκαν από τις προεγχειρητικές τιμές. Η ασθενής ενοχλούνταν 

ακόμη από glare και haloes τα οποία τη δυσκόλευαν στη νυχτερινή οδήγηση 

και τα οποία ενδεχομένως επιδείνωνε και η παρουσία του αρχόμενου 

καταρράκτη. Η ασθενής ωστόσο, ήταν ικανοποιημένη από την οπτική της 

οξύτητα για μακριά, ενδιάμεσα και κοντά και απολάμβανε την ανεξαρτησία 

από τα γυαλιά.  

Β). Επρόκειτο για άρρεν ασθενή 49 ετών ο οποίος χρησιμοποιούσε 

πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 7 χρόνια και ήταν εξαρτημένος από αυτά 

για την πλειοψηφία των καθημερινών κοντινών του δραστηριοτήτων. Δεν είχε 

χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για μακριά και το υπόλοιπο οφθαλμολογικό και 

συστηματικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο.  Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο δεξιός. 

Είχε κατά τον προεγχειρητικό του έλεγχο UDVA OD= 10/10, UDVA OS 10/10 , 

διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = 0.70 logMAR, UNVA OS= 0.62 

logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.44 logMAR. Η διάθλασή του ήταν OD= plano, 

OS=+0.25, add+2.00, CCT OS=644μm, ECD OS=2834. Η τοπογραφία, η 

ανάλυση του μετώπου κύματος, η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση και η 

συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών του ασθενούς, αποκάλυψαν 
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φυσιολογικά ευρήματα. . Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης των οφθαλμών 

του ήταν 6.5mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η διάμετρος κατά τη 

μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 6mm και η διάμετρος της κόρης 

κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Προτεραιότητα του ασθενούς ήταν η χρήση 

του υπολογιστή δίχως γυαλιά. Έγινε εμφύτευση ενός ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens +1.75D στον αριστερό οφθαλμό του ασθενούς 

σε βάθος 280μm, με κροταφικό hinge και χρήση ειδικού software για τη 

δημιουργία του τούνελ του στρώματος του κερατοειδούς. Κατά τον πρώτο 

μετεγχειρητικό μήνα, ο ασθενής δε χρησιμοποιούσε κοντινά γυαλιά ήταν 

πλήρως ικανοποιημένος από τη μακρινή και κοντινή οπτική του οξύτητα και 

εξέφραζε μεγάλη χαρά από την αλλαγή στην καθημερινότητά του, 

συστήνοντας την επέμβαση και σε άλλα άτομα. Ανέφερε τη σπάνια παρουσία 

φαινομένων glare και haloes. Ο ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 10/10, 

UDVA OS 6/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = 0.54 logMAR, UNVA 

OS= 0.46 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.32 logMAR. Η ενδιάμεση VA ήταν 

OD = 0.26 logMAR, OS = 0.02 logMAR και διόφθαλμα = 0.10 logMAR. Η 

διάθλαση του ασθενούς ήταν OD= plano, OS=-1.00-0.50χ160. Η τοπογραφία 

του χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν 

από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή 

κερατοειδή του αριστερού οφθαλμού και η συνεστιακή μικροσκοπία εικόνα 

ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του στρώματος μέτριας έντασης.  

6 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens ο ασθενής εμφανίστηκε απαλλαγμένος από μακρινά και κοντινά 

γυαλιά, αλλά διαπίστωνε δυσκολία στην ενδιάμεση και κοντινή του όραση 

λόγω μείωσης του εύρους προσαρμογής των οφθαλμών του.  Ο ασθενής 

παρουσίαζε UDVA OD= 10/10, UDVA OS 6/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, 

UNVA OD = 0.70 logMAR, UNVA OS= 0.56 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 

0.38 logMAR. Η ενδιάμεση VA ήταν OD = 0.14 logMAR, OS = 0.34 logMAR 

και διόφθαλμα = 0.14 logMAR. Ήταν φανερό πως δεν επαρκούσε πλέον η 

δύναμη του ενθέματος του αριστερού οφθαλμού για την εξυπηρέτηση της 

ενδιάμεσης όρασης και το ρόλο αυτό είχε αναλάβει ο δεξιός οφθαλμός του 

ασθενούς. Η διάθλαση του ασθενούς ήταν OD= plano, OS=-0.75-0.50χ120. Η 

τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η 
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πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή 

αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση 

αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του αριστερού οφθαλμού και η συνεστιακή 

μικροσκοπία εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του στρώματος μέτριας 

έντασης. Ακόμα, ο ασθενής ανέφερε πως οι καθημερινές του ανάγκες δεν 

είχαν εκτιμηθεί σωστά από τον ίδιο και πως επιθυμούσε μία ευκρινή όραση 

στην απόσταση διαβάσματος. Αποφασίστηκε η αντικατάσταση του ενθέματος 

με αντίστοιχο με διοπτρική δύναμη +2.25 διοπτρίες. 12 μήνες μετά από την 

αντικατάσταση ο ασθενής ήταν πλήρως ικανοποιημένος από τα 

αποτελέσματα στην κοντινή και ενδιάμεση όρασή του και παρέμενε πλήρως 

ανεξάρτητος από βοηθητικά γυαλιά για κοντά και μακριά. Δε βίωνε πλέον 

φαινόμενα glare ή haloes. Ο ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 12/10, UDVA 

OS 5/10 , διόφθαλμη UDVA = 12/10, UNVA OD = 0.50 logMAR, UNVA OS= 

0.10 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.10 logMAR. Η ενδιάμεση VA ήταν OD = 

0.40 logMAR, OS = 0.30 logMAR και διόφθαλμα = 0.30 logMAR. Η διάθλαση 

του ασθενούς ήταν OD= +0.25, OS=-2.75-1.00χ175, 20/25. 

Η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η 

πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή 

αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση 

αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του αριστερού οφθαλμού και η συνεστιακή 

μικροσκοπία εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του στρώματος μέτριας 

έντασης.  

Γ). Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 47 ετών  η οποία χρησιμοποιούσε 

πρεσβυωπικά γυαλιά τα τελευταία 4 χρόνια και ήταν εξαρτημένη από αυτά για 

την πλειοψηφία των καθημερινών κοντινών της δραστηριοτήτων. Δεν είχε 

χρησιμοποιήσει ποτέ γυαλιά για μακριά και το υπόλοιπο οφθαλμολογικό και 

συστηματικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο.  Κυρίαρχος οφθαλμός ήταν ο 

αριστερός. Είχε κατά τον προεγχειρητικό της έλεγχο UDVA OD= 9.5/10, 

UDVA OS 9.5/10 , διόφθαλμη UDVA = 9.5/10, UNVA OD = 0.65 logMAR, 

UNVA OS= 0.72 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.62 logMAR. Η διάθλασή της 

ήταν OD=+1.25-0.50χ65, OS=+1.50-0.25x125, add+2.00, CCT OD=650μm, 

ECD OD=2650. Η τοπογραφία, η ανάλυση του μετώπου κύματος και η 

συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών της ασθενούς, αποκάλυψαν 

φυσιολογικά ευρήματα. Η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση έδειξε μία πτώση 
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στις χαμηλές χωρικές συχνότητες σε όλες τις συνθήκες εξέτασης. Από τη 

βιομικροσκόπιση προέκυψε εικόνα συγγενούς (blue dot)  καταρράκτη άμφω ο 

οποίος αφορούσε την περιφέρεια του κρυσταλλοειδούς φακού και δεν 

εμπλεκόταν με το οπτικό πεδίο της ασθενούς. Η σκοτοπική διάμετρος της 

κόρης των οφθαλμών της ήταν 7mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η 

διάμετρος κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 4.5mm και η 

διάμετρος της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Έγινε εμφύτευση ενός 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +2.25D στον δεξιό οφθαλμό 

της ασθενούς σε βάθος 280μm, με κροταφικό hinge και χρήση βοηθητικής 

μάσκας. Η ασθενής ολοκλήρωσε τη μετεγχειρητική παρακολούθηση του ενός 

έτους από την επέμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε πλήρη 

ικανοποίηση από τα αποτελέσματα μέχρι το τρίμηνο από την εμφύτευση, 

καθώς και πλήρη ανεξαρτησία από βοηθητικά γυαλιά, και προοδευτική 

μείωση της αποτελεσματικότητας του ενθέματος μετά από το εξάμηνο λόγω 

αύξησης της υπερμετρωπίας της και ταυτόχρονης μείωσης του εύρους 

προσαρμογής.  

Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του ενθέματος με ανάλογο διοπτρικής 

ισχύος +3.25 διοπτρίες.  

Κατά τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, η ασθενής δε χρησιμοποιούσε κοντινά 

γυαλιά, ήταν και πάλι πολύ ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα της 

επέμβασης και ανέφερε τη σπάνια παρουσία φαινομένων glare και haloes. Η 

ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 3/10, UDVA OS 10/10 , διόφθαλμη UDVA = 

10/10, UNVA OD = 0.22 logMAR, UNVA OS= 0.62 logMAR, UNVA διόφθαλμη 

= 0.24 logMAR. Η ενδιάμεση VA ήταν OD = 0.40 logMAR, OS = 0.24 logMAR 

και διόφθαλμα = 0.08 logMAR. Η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, 

η ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η 

ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές 

μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση αποκάλυψε mild haze στον κερατοειδή του 

δεξιού οφθαλμού στα όρια του ενθέματος και η συνεστιακή μικροσκοπία, 

εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του στρώματος μέτριας έντασης. 12 

μήνες μετά από την αντικατάσταση του ενθέματος, η ασθενής παρουσίαζε 

UDVA OD= 3.5/10, UDVA OS 10/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = 

0.28 logMAR, UNVA OS= 0.56 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.30 logMAR. Η 

ενδιάμεση οπτική της οξύτητα ήταν OD = 0.20 logMAR, OS = 0.32logMAR, 
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binocular = 0.16 logMAR. Η ασθενής παρέμενε ανεξάρτητη από γυαλιά για 

μακριά και χρησιμοποιούσε βοηθητικά γυαλιά για κοντά για ποσοστό < 50% 

των καθημερινών της δραστηριοτήτων. Η διάθλασή της ήταν OD=-2.25, 

OS=+0.50, CCT OD=511μm, ECD OD=2934. Η ευαισθησία στη φωτεινή 

αντίθεση, η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού η πυκνότητα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και η ενδοφθάλμια πίεση δε μεταβλήθηκαν από τις 

προεγχειρητικές τιμές. Η ασθενής δήλωνε πλήρως ικανοποιημένη από την 

καθημερινότητά της και απολάμβανε την ανεξαρτησία από βοηθητικά γυαλιά.  

Ένα γενικό συμπέρασμα που προέκυψε κατά τη μελέτη είναι πως δεν 

αποτελούν ιδανικούς υποψηφίους για την εμφύτευση ενδοκερατοειδικών 

ενθεμάτων, ασθενείς της πρώιμης πρεσβυωπίας ηλικίας 43-49 ετών με +0.75 

έως +1.25 διοπτρίες υπερμετρωπίας η οποία δεν έχει δυσκολέψει έως τη 

στιγμή της εξέτασης τη UDVA των ασθενών. Οι ασθενείς αυτοί έχουν 

υπερβολικές προσδοκίες από την επέμβαση όσον αφορά την κοντινή τους 

όραση. Εάν η UNVA τους διόφθαλμα φτάνει περίπου το J3, δύσκολα θα 

εκτιμήσουν μία βελτίωση λόγω του ενθέματος της τάξεως του J2-J1. 

Επιπλέον, αναμένεται μία προοδευτική αύξηση της υπερμετρωπίας τους κατά 

τα αμέσως επόμενα έτη η οποία ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω τη UDVA 

τους σε βαθμό όπου η μικρή μείωση της UDVA στο χειρουργημένο τους 

οφθαλμό να μην είναι πλέον ανεκτή. Ακόμα, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι είναι 

πιο ανυπόμονοι και δεν κατανοούν εύκολα το ρόλο που παίζει η εξάσκηση και 

ο χρόνος στην αποτελεσματικότητα της τεχνικής.  

 

Κεφάλαιο 8. Επεκτάσεις του κλινικού πρωτοκόλλου-εφαρμογές  
 
8.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Παρόλο που τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη της ασφάλειας και της 

αποτελεσματικότητας του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens 

για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, αφορούσαν σε φυσικά εμμέτρωπες 

ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ βοηθητικά γυαλιά για 

μακριά και δεν είχαν υποστεί καμία οφθαλμολογική επέμβαση στο παρελθόν, 

πραγματοποιήθηκαν από τους χειρουργούς, εμφυτεύσεις σε ορισμένους 

ασθενείς με οφθαλμολογικό ιστορικό διαθλαστικής χειρουργικής για τη 
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διόρθωση αμετρωπιών. Ο σκοπός αυτών των επεμβάσεων ήταν η μελέτη των 

αποτελεσμάτων σε εμμέτρωπες μετά από διαθλαστική χειρουργική, ώστε να 

επεκταθούν τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου ένθεσης του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε 

τεχνητούς εμμέτρωπες με χειρουργικής αιτιολογίας λεπτότερους κερατοειδείς.  

Α). Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 55 ετών (κινέζικης φυλής) η οποία είχε 

υποβληθεί το 2006 σε φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) για τη διόρθωση 

της μυωπίας και του αστιγματισμού. Ο στόχος της επέμβασης ήταν η 

εμμετρωπία και στους δύο οφθαλμούς της. Η επιδιωκόμενη διόρθωση ήταν: 

OD =  -4.00-1.75x20 και OS = -4.25-1.50x180. Ο κυρίαρχος οφθαλμός της 

ήταν ο δεξιός και είχε κεντρικό πάχος του κερατοειδούς προεγχειρητικά CCT 

OD = 574μm και CCT OS = 563μm. Η τοπογραφία και η ενδοφθάλμια πίεση 

και των δύο οφθαλμών της ασθενούς ήταν φυσιολογικές. Η επέμβαση ήταν 

ανεπίπλεκτη και η ασθενής πλήρως ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα και 

απαλλαγμένη από βοηθητικά γυαλιά για μακριά.  

14 χρόνια μετά, η ασθενής εμφανίστηκε ζητώντας την αποκατάσταση της 

πρεσβυωπίας της και την απαλλαγή από τα κοντινά γυαλιά από τα οποία 

εξαρτιόταν για κάθε κοντινή καθημερινή της δραστηριότητα τα τελευταία 8 

χρόνια. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο η ασθενής είχε UDVA OD= 6/10, 

UDVA OS 10/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10-, UNVA OD = 0.84 logMAR, 

UNVA OS= 0.60 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.64 logMAR. Η διάθλασή της 

ήταν OD=+1.25-0.50χ6, OS=+0.50-0.50x76, add+3.00, CCT OD=504μm, 

ECD OD=2629. Η τοπογραφία ανέδειξε εικόνα συμβατή με μυωπική 

διόρθωση (φλατάρισμα στο κέντρο του κερατοειδούς), ενώ η ανάλυση του 

μετώπου κύματος και η συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών της 

ασθενούς, δεν αποκάλυψαν αξιοσημείωτα ευρήματα. Τα προεγχειρητικά 

κερατομετρικά της ασθενούς ήταν: OD: K1 = 41.38x70, K2 = 40.26x110, OS: 

K1 = 40.84x74, K2 = 40.18x106. Η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση έδειξε 

μία πτώση στις χαμηλές χωρικές συχνότητες σε όλες τις συνθήκες εξέτασης. 

Από τη βιομικροσκόπιση προέκυψε εικόνα αρχόμενου καταρράκτη άμφω ο 

οποίος αφορούσε την περιφέρεια του κρυσταλλοειδούς φακού και δεν 

εμπλεκόταν με το οπτικό πεδίο της ασθενούς, ενώ δεν επηρέαζε την BCVA 

της ασθενούς. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων όσον 

αφορά και τους δύο οφθαλμούς. Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης των 
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οφθαλμών της ήταν 5mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η διάμετρος κατά 

τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 4mm και η διάμετρος της 

κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Παρατηρήθηκε μία αναστροφή του 

επικρατούντος οφθαλμού της ασθενούς σε σχέση με τον πριν από 14 έτη. Οι 

δοκιμασίες ανέδειξαν ως επικρατούντα οφθαλμό τον αριστερό πιθανότατα 

λόγω της μικρότερης UDVA του δεξιού οφθαλμού. Πραγματοποιήθηκε 

εμφύτευση ενός ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +3.25D 

στον δεξιό οφθαλμό της ασθενούς σε βάθος 265μm, με ανώτερο hinge και 

χρήση βοηθητικής μάσκας. 

Κατά τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, η ασθενής ήταν πλήρως ανεξάρτητη 

από κοντινά γυαλιά, ήταν πολύ ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα της 

επέμβασης, όμως ανέφερε τη συνεχή παρουσία φαινομένων glare και haloes. 

Η ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 5/10, UDVA OS 10/10 , διόφθαλμη UDVA 

= 10/10, UNVA OD = 0.06 logMAR, UNVA OS= 0.66 logMAR, UNVA 

διόφθαλμη = 0.10 logMAR. Η ενδιάμεση VA ήταν OD = 0.70 logMAR, OS = 

0.22 logMAR και διόφθαλμα = 0.34 logMAR. Η διάθλασή της ήταν OD=plano-

0.75χ30, 6/10, OS=+0.50-0.50x85, add+3.00, CCT OD=541μm, ECD 

OD=2101, IOP OD = 11mmHg. Η τοπογραφία του χειρουργημένου 

οφθαλμού, τα κερατομετρικά του, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν 

από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση αποκάλυψε mild haze 

στον κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού στα όρια του ενθέματος και η 

συνεστιακή μικροσκοπία, εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του 

στρώματος μέτριας έντασης.  

15 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens στον δεξιό οφθαλμό της ασθενούς, παρέμενε ανεξάρτητη από 

μακρινά και κοντινά γυαλιά, αναφέροντας όμως τη μείωση της UNVA της και 

τη συνεχή παρουσία φαινομένων glare και haloes. Η ασθενής παρουσίαζε 

UDVA OD= 5/10, UDVA OS 10/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = 

0.34 logMAR, UNVA OS= 0.64 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.24 logMAR. Η 

διάθλασή της ήταν OD=-1.25-2.25χ40, 8/10, add +1.00, OS=plano-0.25x100, 

add+2.25, CCT OD=547μm, ECD OD=2522, IOP OD = 16mmHg. Η 

τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, τα κερατομετρικά του, η 

ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η 
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ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές 

μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση αποκάλυψε mild haze στον κερατοειδή του 

δεξιού οφθαλμού στα όρια του ενθέματος με μικρή επιδείνωση του 

καταρράκτη διόφθαλμα και η συνεστιακή μικροσκοπία, εικόνα ενεργοποίησης 

κερατινοκυττάρων του στρώματος μέτριας έντασης.  

 
 
Εικόνα 37. Femtosecond laser settings της ασθενούς. 
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Εικόνα 38. Τοπογραφία πριν από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος Flexivue Microlens.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 39. Τοπογραφία ένα μήνα μετά από την εμφύτευση του 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  
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Β). Επρόκειτο για άρρεν ασθενή 52 ετών ο οποίος είχε υποβληθεί το 2009 σε 

επέμβαση LASIK με χρήση femtosecond laser για τη δημιουργία του κρημνού 

για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας στον αριστερό του οφθαλμό. Ο στόχος 

της επέμβασης ήταν η εμμετρωπία. Η επιδιωκόμενη διόρθωση ήταν: OS = 

+3.00. Ο κυρίαρχος οφθαλμός του ήταν ο δεξιός και είχε κεντρικό πάχος του 

κερατοειδούς προεγχειρητικά CCT OS = 541μm. Η τοπογραφία και η 

ενδοφθάλμια πίεση και των δύο οφθαλμών του ασθενούς ήταν φυσιολογικές. 

Το πάχος του κερατοειδικού κρημνού ήταν ίσο με 440μm και η διόρθωση 

έγινε σε οπτική ζώνη 6.5 χιλιοστών. Η επέμβαση ήταν ανεπίπλεκτη και ο 

ασθενής πλήρως ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα και απαλλαγμένος από 

βοηθητικά γυαλιά για μακριά.  

10 χρόνια μετά, ο ασθενής εμφανίστηκε ζητώντας την αποκατάσταση της 

πρεσβυωπίας του και την απαλλαγή από τα κοντινά γυαλιά από τα οποία 

εξαρτιόταν για κάθε κοντινή καθημερινή του δραστηριότητα τα τελευταία 6 

χρόνια.  

Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο ο ασθενής είχε UDVA OD= 10/10-, UDVA OS 

10/10- , διόφθαλμη UDVA = 12/10, UNVA OD = 0.48 logMAR, UNVA OS= 

0.58 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.44 logMAR. Η διάθλασή του ήταν 

OD=+0.50-0.75χ85, OS=+0.50-0.50x10, add+1.50, CCT OS=541μm, ECD 

OS=2495. Η τοπογραφία του αριστερού οφθαλμού ανέδειξε εικόνα συμβατή 

με υπερμετρωπική διόρθωση (αυξημένη κυρτότητα στο κέντρο του 

κερατοειδούς), ενώ η ανάλυση του μετώπου κύματος και η συνεστιακή 

μικροσκοπία των οφθαλμών του ασθενούς, δεν αποκάλυψαν αξιοσημείωτα 

ευρήματα. Τα προεγχειρητικά κερατομετρικά του ασθενούς ήταν: OS: K1 = 

45.63x110, K2 = 45.27x20, OD: K1 = 43.42x119, K2 = 42.41x29. Η 

ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση έδειξε μία πτώση στις χαμηλές χωρικές 

συχνότητες σε όλες τις συνθήκες εξέτασης. Από τη βιομικροσκόπιση 

προέκυψε εικόνα αρχόμενου καταρράκτη άμφω ο οποίος αφορούσε την 

περιφέρεια του κρυσταλλοειδούς φακού και δεν εμπλεκόταν με το οπτικό 

πεδίο του ασθενούς, ενώ δεν επηρέαζε την BDVA του ασθενούς. Η 

ενδοφθάλμια πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων όσον αφορά και τους δύο 

οφθαλμούς. Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης των οφθαλμών του ήταν 6mm, 

η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η διάμετρος κατά τη μακρινή εστίαση σε 

μεσοπικές συνθήκες ήταν 4mm και η διάμετρος της κόρης κατά την ανάγνωση 
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ήταν 3mm. Πραγματοποιήθηκε εμφύτευση ενός ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens +2.00D στον αριστερό οφθαλμό του ασθενούς σε βάθος 

265μm, με ανώτερο hinge και χρήση ειδικού software για τη δημιουργία του 

τούνελ. 6 μήνες μετά από την επέμβαση, ο ασθενής δήλωνε ανεξάρτητος από 

μακρινά και κοντινά γυαλιά, αναφέροντας όμως τη μείωση της UDVA του 

χειρουργημένου του οφθαλμού. Ο ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 12/10, 

UDVA OS 2/10 , διόφθαλμη UDVA = 12/10, UNVA OD = 0.72 logMAR, UNVA 

OS= 0.18 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.16 logMAR. Η διάθλασή του ήταν 

OD=+0.25, 12/10, add +1.50, OS= -2.50-0.50χ180, add+2.25, ECD OS=2459, 

IOP OS = 12mmHg. Η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, τα 

κερατομετρικά του, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των ενδοθηλιακών 

κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν από τις 

προεγχειρητικές μετρήσεις. Η βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή 

του αριστερού οφθαλμού και η συνεστιακή μικροσκοπία, εικόνα 

ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων του στρώματος. 
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Εικόνα 40. Οπτική τομογραφία συνοχής  του προσθίου ημιμορίου του 
αριστερού οφθαλμού του ασθενούς. Διακρίνεται ο κερατοειδικός κρημνός και 
το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens.    
 
 

Γ). Επρόκειτο για άρρεν ασθενή 57 ετών ο οποίος είχε υποβληθεί το 2010 σε 

διόφθαλμη επέμβαση LASIK με χρήση μικροκερατόμου για τη δημιουργία του 

κερατοειδικού κρημνού,  για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας και του 

αστιγματισμού. Ο στόχος της επέμβασης ήταν η εμμετρωπία και στους δύο 

οφθαλμούς του. Η επιδιωκόμενη διόρθωση ήταν: OD =  +1.75-0.50χ30 και OS 

= +2.00. Ο κυρίαρχος οφθαλμός του ήταν ο δεξιός και είχε κεντρικό πάχος του 

κερατοειδούς προεγχειρητικά CCT OD = 648μm και CCT OS = 646μm. Η 

τοπογραφία και η ενδοφθάλμια πίεση και των δύο οφθαλμών του ασθενούς 

ήταν φυσιολογικές. Το πάχος του κερατοειδικού κρημνού ήταν: OD = 490μm, 

OS = 500μm με οπτική ζώνη διόρθωσης 6.5 χιλιοστά. Η επέμβαση ήταν 

ανεπίπλεκτη και ο ασθενής πλήρως ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα και 

απαλλαγμένος από βοηθητικά γυαλιά για μακριά.  

2 χρόνια μετά, ο ασθενής εμφανίστηκε ζητώντας την αποκατάσταση της 

πρεσβυωπίας του και την απαλλαγή από τα κοντινά γυαλιά από τα οποία 

εξαρτιόταν για κάθε κοντινή καθημερινή του δραστηριότητα τα τελευταία 5 

χρόνια. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο ο ασθενής είχε UDVA OD= 10/10, 

UDVA OS 10/10- , διόφθαλμη UDVA = 15/10, UNVA OD = 0.44 logMAR, 

UNVA OS= 0.66 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.32 logMAR. Η διάθλασή του 

ήταν OD=+0.25, OS=+0.50, add+2.50, CCT OS=644μm, ECD OS=2678. Η 

τοπογραφία ανέδειξε εικόνα συμβατή με υπερμετρωπική διόρθωση (αύξηση 

της καμπυλότητας στο κέντρο του κερατοειδούς), ενώ η ανάλυση του 

μετώπου κύματος και η συνεστιακή μικροσκοπία των οφθαλμών του 

ασθενούς, δεν αποκάλυψαν αξιοσημείωτα ευρήματα. Τα προεγχειρητικά 

κερατομετρικά του ασθενούς ήταν: OD: K1 = 46.12x77, K2 = 45.44x167, OS: 

K1 = 45.69x94, K2 = 45.51x4. Η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση έδειξε μία 

πτώση στις χαμηλές χωρικές συχνότητες σε όλες τις συνθήκες εξέτασης. Από 

τη βιομικροσκόπιση προέκυψε εικόνα αρχόμενου καταρράκτη άμφω ο οποίος 

αφορούσε την περιφέρεια του κρυσταλλοειδούς φακού και δεν εμπλεκόταν με 

το οπτικό πεδίο του ασθενούς, ενώ δεν επηρέαζε την BDVA του ασθενούς. Η 
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ενδοφθάλμια πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων όσον αφορά και τους δύο 

οφθαλμούς. Επικρατής οφθαλμός ήταν ο δεξιός. Η σκοτοπική διάμετρος της 

κόρης των οφθαλμών του ήταν 5mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η 

διάμετρος κατά τη μακρινή εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 4mm και η 

διάμετρος της κόρης κατά την ανάγνωση ήταν 3mm. Πραγματοποιήθηκε 

εμφύτευση ενός ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens +2.50D 

στον αριστερό οφθαλμό του ασθενούς σε βάθος 280μm με χρήση ειδικού 

software για το σχηματισμό του κερατοειδικού τούνελ. 

1 μήνα μετά από την επέμβαση, ο ασθενής δήλωνε ανεξάρτητος από μακρινά 

και κοντινά γυαλιά, αναφέροντας όμως τη μείωση της UDVA του 

χειρουργημένου του οφθαλμού. Ο ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 10/10, 

UDVA OS 4/10 , διόφθαλμη UDVA = 10/10, UNVA OD = 0.48 logMAR, UNVA 

OS= 0.06 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.02 logMAR. Η διάθλασή του ήταν 

OD=+0.50, 12/10, add +2.50, OS= -4.50-0.75χ130, 8/10, add+3.25, CCT OS 

= 687μm, ECD OS=2736, IOP OS = 15mmHg. Η τοπογραφία του 

χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια πίεσή του, η πυκνότητα των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν 

από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η αύξηση 

των κερατομετρικών του χειρουργημένου αριστερού οφθαλμού. OD: K1 = 

45.98x44, K2 = 45.20x134, OS: K1 = 47.93x90, K2 = 47.08x180. Η 

βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του αριστερού οφθαλμού και 

η συνεστιακή μικροσκοπία, εικόνα ελάχιστης ενεργοποίησης 

κερατινοκυττάρων του στρώματος. 
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Εικόνα 41. Τοπογραφία πριν από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος Flexivue Microlens.  
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Εικόνα 42. Τοπογραφία ένα μήνα μετά από την εμφύτευση του 
ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  
 

 
 
 
 
Εικόνα 43. Οπτική τομογραφία συνοχής  του προσθίου ημιμορίου του 
αριστερού οφθαλμού του ασθενούς. Διακρίνεται ο κερατοειδικός κρημνός και 
το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens.    
 
Ακολουθούν οι εικόνες της συνεστιακής μικροσκοπίας του κερατοειδούς του 
χειρουργημένου οφθαλμού του ασθενούς, σε όλα τα επίπεδα του ιστού, πριν 
και μετά από την επέμβαση εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 
Flexivue. Διαπιστώνεται η ασφάλεια της συγκεκριμένης χειρουργικής τεχνικής, 
καθώς δεν καταγράφονται μεταβολές στη μορφολογία των κυττάρων του 
κερατοειδούς ούτε και παρατηρείται ενεργοποίηση σημείων φλεγμονής. 
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Confocal images of patient’s corneal epithelium preoperatively on the left and 
postoperatively on the right at corresponding depths. Case 2
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Confocal images of patient’s corneal stroma preoperatively on the left and 
postoperatively on the right at corresponding depths. Case 2

 
 

Confocal image of patient’s corneal endothelium preoperatively on the left and 
postoperatively on the right at corresponding depths. Case 1
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Confocal image of patient’s corneal stroma demonstrating inlay’s surface. Case 2

 
 

 

 

Κατά την προηγούμενη μελέτη η οποία τελέστηκε στο ΒΕΜΜΟ επίσης, και 

αφορούσε στη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Invue lens, (Biovision AG, Brugs, Switzerland), 

οι ερευνητές είχαν επιδιώξει την εμφύτευση του ενθέματος σε μία ασθενή με 

οφθαλμολογικό ιστορικό conductive keratoplasty για την αντιμετώπιση της 

υπερμετρωπίας.  

Επρόκειτο για ασθενή 54 ετών η οποία υποβλήθηκε σε CK στον δεξιό 

οφθαλμό για διόρθωση +1.75 διοπτριών. Επικρατής οφθαλμός ήταν ο 

αριστερός. Κατά την ανεπίπλεκτη επέμβαση πραγματοποιήθηκαν 8 βολές σε 

ζώνη 7 χιλιοστών. Το αρχικό πάχος του κερατοειδούς του δεξιού οφθαλμού 

ήταν 499μm. 

2 χρόνια μετά, η ασθενής προσήλθε για αποκατάσταση της πρεσβυωπίας. 

Κατά τον προεγχειρητικό της έλεγχο η ασθενής είχε UDVA OD= 15/10, UDVA 

OS 12/10, διόφθαλμη UDVA = 12/10, UNVA OD = J6, UNVA OS= J5, UNVA 

διόφθαλμη = J5. Η διάθλασή της ήταν OD=+0.50-0.50χ105, OS=+1.00-

0.50χ90, add+2.00. Από τη βιομικροσκόπιση προέκυψε εικόνα αρχόμενου 

καταρράκτη άμφω ο οποίος αφορούσε την περιφέρεια του κρυσταλλοειδούς 
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φακού και δεν εμπλεκόταν με το οπτικό πεδίο της ασθενούς, ενώ δεν 

επηρέαζε την BDVA της ασθενούς. Πραγματοποιήθηκε εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Invue lens στον μη επικρατούντα δεξιό οφθαλμό 

της ασθενούς με χρήση μικροκερατόμου για τη δημιουργία του κερατοειδικού 

τούνελ.  

Ένα χρόνο μετά, η ασθενής δήλωνε ανεξάρτητη από μακρινά και κοντινά 

γυαλιά. Η ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 6/10, UDVA OS 7/10, διόφθαλμη 

UDVA = 9.5/10, UNVA OD = J1, UNVA OS= J5, UNVA διόφθαλμη = J1. Η 

διάθλασή της ήταν OD=plano-0.75x30, 10/10, add +2.00, OS= +1.25-1.25x90, 

12/10, add+2.00, CCT OD = 522μm, ECD OD=2663, IOP OD = 9mmHg. Η 

βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού. 

                    Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε εμμέτρωπες ασθενείς 

με οφθαλμολογικό ιστορικό διαθλαστικής χειρουργικής, έχουν περιγραφεί στη 

βιβλιογραφία η θερμοκερατοπλαστική, η presbyLASIK και η αντικατάσταση 

του κρυσταλλοειδούς φακού με μονοεστιακούς (monovision) ή πολυεστιακούς 

ενδοφακούς. Οι τεχνικές αυτές όμως εμφανίζουν περιορισμούς. Η 

θερμοκερατοπλαστική δεν έχει μόνιμα αποτελέσματα και σταδιακά 

υποστρέφει η διάθλαση 103, η presbyLASIK χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

προβλεψιμότητα 42, ενώ δεν είναι κατάλληλη για πολύ λεπτούς κερατοειδείς 

και η επέμβαση καταρράκτη είναι πιο επεμβατική λύση με κινδύνους όπως η 

ενδοφθαλμίτιδα 104, 105. Η εμφύτευση ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων αποτελεί 

μία ελάχιστα επεμβατική, δυνητικά αναστρέψιμη τεχνική για την 

αποκατάσταση της πρεσβυωπίας, με τη χρήση του femtosecond laser για τη 

δημιουργία του τούνελ να αυξάνει περαιτέρω την ακρίβεια, την ασφάλεια και 

την ταχύτητα της τεχνικής.  

 

8.2 ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ FLEXIVUE 
MICROLENS ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ 
ΟΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
 
Η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens θα 

μπορούσε να επεκταθεί και στην αποκατάσταση της κοντινής όρασης σε 

ασθενείς μετά από επέμβαση καταρράκτη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 
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απώλεια της ικανότητας προσαρμογής σε περίπτωση τοποθέτησης 

μονοεστιακού ενδοφακού, χωρίς  μονοόραση. 

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης ερευνήθηκε το ενδεχόμενο 

επέκτασης των εφαρμογών της χειρουργικής τεχνικής εμφύτευσης 

ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 

επέμβαση καταρράκτη. 

Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 52 ετών η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση 

καταρράκτη και στους δύο οφθαλμούς της με σκοπό την ταυτόχρονη 

απαλλαγή από την υψηλή της μυωπία και τη συνεχή χρήση βοηθητικών 

γυαλιών και φακών επαφής για τη μακρινή της όραση. Ο στόχος της 

επέμβασης ήταν η εμμετρωπία και στους δύο οφθαλμούς της. Η 

προεγχειρητική της διάθλαση ήταν:  OD MR= -10.30-1.00x15: 6.3/10 PH: NI 

και OS MR= -9.75-1.25x180: 6.3/10+ PH: NI. Ο κυρίαρχος οφθαλμός της ήταν 

ο δεξιός. Η τοπογραφία και η ενδοφθάλμια πίεση και των δύο οφθαλμών της 

ασθενούς ήταν φυσιολογικές. Η επέμβαση ήταν ανεπίπλεκτη και η ασθενής 

πλήρως ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα και απαλλαγμένη από βοηθητικά 

γυαλιά για μακριά.  

4 μήνες μετά, αποφασίστηκε η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens για την αποκατάσταση της πρεσβυωπίας και την 

απαλλαγή της ασθενούς από τα κοντινά της γυαλιά, τα οποία της ήταν 

απαραίτητα για την εκτέλεση κάθε καθημερινής κοντινής δραστηριότητας.  
Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο η ασθενής είχε UDVA OD= 9.5/10, UDVA OS 

10/10- , διόφθαλμη UDVA = 10/10-, UNVA OD = 0.72 logMAR, UNVA OS= 

0.44 logMAR, UNVA διόφθαλμη = 0.44 logMAR. Η διάθλασή της ήταν 

OD=+1.00-0.50χ10, OS=+0.25-0.75x180, add+2.25, CCT OD=507μm, ECD 

OD=2694. Η τοπογραφία, η ανάλυση του μετώπου κύματος και η συνεστιακή 

μικροσκοπία των οφθαλμών της ασθενούς, δεν αποκάλυψαν αξιοσημείωτα 

ευρήματα. Η ενδοφθάλμια πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων όσον αφορά 

και τους δύο οφθαλμούς. Η σκοτοπική διάμετρος της κόρης των οφθαλμών 

της ήταν 7mm, η φωτοπική διάμετρος ήταν 3mm, η διάμετρος κατά τη μακρινή 

εστίαση σε μεσοπικές συνθήκες ήταν 7mm και η διάμετρος της κόρης κατά 

την ανάγνωση ήταν 3mm. Αποφασίστηκε η τοποθέτηση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος στον δεξιό οφθαλμό της ασθενούς ο οποίος είχε 

λιγότερη UDVA και περισσότερη υπερμετρωπία στην υποκειμενική διάθλαση, 
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παρά την ανάδειξή του ως επικρατής οφθαλμός. Η προσεκτική εκτέλεση 

monovision trials με εναλλαγές των δύο οφθαλμών, επιβεβαίωσε την 

καλύτερη ανεκτικότητα της ασθενούς για μικρή αύξηση της μυωπίας του 

δεξιού οφθαλμού της. Πραγματοποιήθηκε εμφύτευση ενός ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens +3.00D στον δεξιό οφθαλμό της ασθενούς σε 

βάθος 280μm με χρήση ειδικού software για τη δημιουργία του κερατοειδικού 

τούνελ. 

Μία εβδομάδα μετά από την επέμβαση, η ασθενής δήλωνε ανεξάρτητη από 

μακρινά και κοντινά γυαλιά, αναφέροντας όμως τη μείωση της UDVA του 

χειρουργημένου του οφθαλμού. Η ασθενής παρουσίαζε UDVA OD= 5.5/10, 

UDVA OS 10/10- , διόφθαλμη UDVA = 8.5/10, UNVA OD = J1, UNVA OS= 

J5, UNVA διόφθαλμη = J1. Η διάθλασή της ήταν OD = -4.75-0.25χ15, OS= 

+0.25-0.50χ170Η τοπογραφία του χειρουργημένου οφθαλμού, η ενδοφθάλμια 

πίεσή του, η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και η ευαισθησία στη 

φωτεινή αντίθεση δεν διέφεραν από τις προεγχειρητικές μετρήσεις. Η 

βιομικροσκόπιση αποκάλυψε διαυγή κερατοειδή του αριστερού οφθαλμού. 

 

8.3 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ FLEXIVUE MICROLENS ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 
 
Κατά την τελευταία δεκαετία αυξάνεται ολοένα ο αριθμός  των εμμετρώπων, 

φυσικά ή μετά από διαθλαστική χειρουργική, οι οποίοι υποβάλλονται σε 

επεμβάσεις στο επίπεδο του κερατοειδούς για την αποκατάσταση της 

πρεσβυωπίας. Με την αύξηση της ηλικίας των συγκεκριμένων ασθενών, 

επέρχεται η προοδευτική θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού (καταρράκτης), 

οδηγώντας τους στην αναζήτηση επεμβάσεων για την εξαίρεση του 

καταρράκτη. Πρόκληση αποτελεί για τους χειρουργούς οφθαλμιάτρους  ο 

προεγχειρητικός έλεγχος των συγκεκριμένων ασθενών με ενδοκερατοειδικά 

ενθέματα, καθώς και η ίδια η διαδικασία του χειρουργείου. Ερωτηματικά 

αναπτύσσονται επίσης όσον αφορά τη βιομετρία και τον υπολογισμό της 

δύναμης του ενδοφακού που θα αντικαταστήσει τον θολωμένο κρυσταλλοειδή 

φακό, με ελάχιστες ανάλογες μελέτες να έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά 

τους 106. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε  
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διόφθαλμη επέμβαση καταρράκτη σε μία ασθενή, 4 χρόνια μετά από την 

εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens (+2.50 

διοπτρίες) στον μη επικρατή αριστερό της οφθαλμό 107 .  

Επρόκειτο για θήλυ ασθενή 63 ετών η οποία απευθύνθηκε στο ινστιτούτο 

λόγω προοδευτικής επιδείνωσης της UDVA, UNVA και των δύο οφθαλμών 

της τα τελευταία 2 χρόνια. Μέχρι πρότινος, η ασθενής ήταν ικανοποιημένη με 

τα αποτελέσματα της εμφύτευσης του φακού και απαλλαγμένη από βοηθητικά 

γυαλιά για μακριά και κοντά.  

Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο είχε UDVA OD = 20/40, UDVA OS = 20/50 

και διόφθαλμη UDVA = 20/32. UNVA OD = 20/80 και UNVA OS = 20/32, 

UNVA διόφθαλμη = 20/30. Είχε επίσης, CDVA OD = 20/30 με διάθλαση +1.25 

και CDVA OS = 20/32 με διάθλαση -2.50-1.00x170º. Η βιομικροσκόπιση 

αποκάλυψε πυρηνική σκλήρωση και στους δύο οφθαλμούς. Η ασθενής δεν 

ήταν ικανοποιημένη με την μακρινή και την κοντινή της οπτική οξύτητα και 

προτάθηκε διόφθαλμη επέμβαση καταρράκτη. Μετά από ενδελεχή συζήτηση 

μαζί της, σχετικά με τις δυνατές επιλογές οι οποίες περιλάμβαναν την 

αφαίρεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος και την τοποθέτηση 

μονοεστιακών ενδοφακών (monovision), τοποθέτηση πολυεστιακών ή 

προσαρμοστικών ενδοφακών, αποφασίστηκε η διατήρηση του ενθέματος για 

την αποκατάσταση της κοντινής όρασης στο μη επικρατούντα οφθαλμό της 

ασθενούς στοχεύοντας την εμμετρωπία και στους δύο οφθαλμούς. Η 

προεγχειρητική εκτίμηση της ασθενούς πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη 

στάνταρ ακολουθία των ασθενών με καταρράκτη. Η διαφάνεια του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens, επιτρέπει την εξέταση στη 

σχισμοειδή λυχνία του προσθίου και του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού, 

ενώ δεν εμπλέκεται στη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, την εκτέλεση της 

τοπογραφίας του κερατοειδούς και την μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων 

του κερατοειδούς. Η βιομετρία κατά την οποία υπολογίζεται η κατάλληλη 

δύναμη του ενδοφακού με βάση το αξονικό μήκος του οφθαλμού, τα 

κερατομετρικά του κερατοειδούς, την επιθυμητή διάθλαση και το είδος του 

ενδοφακού, δεν επηρεάζεται από την παρουσία του ενθέματος. Το αξονικό 

μήκος του οφθαλμού και οι διοπτρίες του κερατοειδούς δε μεταβάλλονται σε 

βαθμό στατιστικά σημαντικό από τη δημιουργία του τούνελ και την εμφύτευση 

του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens. Αξίζει να σημειωθεί πως 
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όπως προέκυψε από τη συγκεκριμένη μελέτη, η εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για την χειρουργική 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας δεν οδήγησε σε μεταβολή σε βαθμό 

στατιστικά σημαντικό των ενδοθηλιακών κυττάρων των ασθενών, κάτι που 

αυξάνει την επικινδυνότητα του χειρουργείου του καταρράκτη, σε περιπτώσεις 

ασθενών με μειωμένη πυκνότητα κυττάρων ή δυσλειτουργία του ενδοθηλίου 

του κερατοειδούς. Επιπρόσθετα, η παρουσία του ενθέματος δεν επηρεάζει 

τον τύπο του ενδοφακού που θα επιλεγεί να αντικαταστήσει τον θολωμένο 

κρυσταλλοειδή φακό του ασθενούς. Δύναται να επιλεγεί μονοεστιακός φακός, 

οπότε ο στόχος θα είναι μία διάθλαση κοντά στην εμμετρωπία. Σε περίπτωση 

που οι ανάγκες του ασθενούς εξυπηρετούνται με την επιλογή πολυεστιακού ή 

προσαρμοστικού ενδοφακού, η αναστρεψιμότητα της τεχνικής διευκολύνει τη 

διαδικασία.  

Η ίδια η επέμβαση καταρράκτη δε διαφοροποιείται από την κλασσική στους 

ασθενείς με το ενδοκερατοειδικό ένθεμα. Η διαφάνεια του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens επιτρέπει την ορατότητα μέσω του χειρουργικού 

μικροσκοπίου, δεν επηρεάζει τη φακοθρυψία, ενώ η μετεγχειρητική αγωγή 

των ασθενών είναι η προβλεπόμενη. Τρεις μήνες μετά από τη διόφθαλμη 

επέμβαση καταρράκτη, η ασθενής ήταν ανεξάρτητη από βοηθητικά γυαλιά για 

μακριά και κοντά, είχε UDVA OD = 20/20, UDVA OS = 20/32, UDVA 

διόφθαλμη = 20/20, UNVA OD = 20/63, UNVA OS =  20/20 και διόφθαλμη 

UNVA =  20/20. Ακόμα, η ασθενής είχε CDVA OD =  20/20 με διάθλαση =  

+0.25/-0.25x170º και CDVA OS =  20/32 με διάθλαση =   -2.50 /-0.50x180. 

Οι Fitting et al δημοσίευσαν το 2012 106 , την περίπτωση ενός ασθενούς ο 

οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση καταρράκτη 8 μήνες μετά από την 

ενδοστρωματική επέμβαση για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας με χρήση του 

femtosecond laser (Intracor). Στόχος της επέμβασης ήταν η εμμετρωπία, και 

χρησιμοποίησαν τη φόρμουλα Holladay 1 δίχως προσαρμογές κατά τη 

βιομετρία με το IOL master για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού. 

Η επέμβαση ήταν μία επέμβαση ρουτίνας ακολουθώντας τη στάνταρ 

διαδικασία και ήταν ανεπίπλεκτη. Τα αποτελέσματα ήταν προβλέψιμα με 

απόκλιση +0.25 διοπτρίες από τη φόρμουλα. Το αποτέλεσμα της μεθόδου 

Intracor για τη βελτίωση της κοντινής όρασης διατηρήθηκε μετά από την 

επέμβαση του καταρράκτη και βελτιώθηκε στα 20/25 6 μήνες μετεγχειρητικά. 
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8.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΜΕ ΤΟ 
FEMTOSECOND LASER INTRALASE 150 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 
ΜΑΣΚΑΣ Ή ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ SOFTWARE. 
 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για την αποκατάσταση της 

πρεσβυωπίας, η τοποθέτηση του φακού γινόταν εντός κερατοειδικού 

στρωματικού τούνελ σε βάθος 280μm, ανάλογα πάντα και με το συνολικό 

πάχος του κερατοειδούς κάθε ασθενούς. Η δημιουργία του κερατοειδικού 

τούνελ πραγματοποιούνταν παλαιότερα με χρήση μηχανικού μικροκερατόμου 

και εν συνεχεία με χρήση του femtosecond laser το οποίο διαθέτει το 

πλεονέκτημα διαχωρισμού του ιστού με ελάχιστη θερμική βλάβη των 

γειτονικών δομών, και στο προκαθορισμένο, επιθυμητό βάθος.  

Ένα αδρό χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας κερατοειδικών τούνελ για την 

τοποθέτηση ενδοκερατοειδικών ενθεμάτων ή ενδοκερατοειδικών δακτυλίων 

για την αντιμετώπιση της μυωπίας ή του κερατοκώνου είναι το εξής:  

2001 – η δημιουργία του τούνελ πραγματοποιούνταν με μηχανικό 

μικροκερατόμο. 

2009 -   η δημιουργία του τούνελ πραγματοποιούνταν με χρήση του 

femtosecond laser και βοηθητικής μάσκας. 

2010 - η δημιουργία του τούνελ πραγματοποιούνταν με χρήση του 

femtosecond laser και του ειδικού software.  

Τα femtosecond lasers τα οποία χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό των 

κερατοειδικών τούνελ είναι το Intralase Fs 150 ( το οποίο διαθέτει το ΒΕΜΜΟ 

και το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω μελέτη), το Technolas Perfect 

Vision 520 FS και το Zeimer Femto LDV.   

Κατά τη συγκεκριμένη μελέτη όλοι οι ασθενείς ακολούθησαν την 

μετεγχειρητική αγωγή η οποία προαναφέρθηκε ανεξάρτητα από τον τρόπο 

δημιουργίας του κερατοειδικού τούνελ από το femtosecond laser Intralase 150 

(μάσκα ή ειδικό software).  

Η δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ στους πρώτους ασθενείς που 

συμμετείχαν στη μελέτη (25), πραγματοποιήθηκε με το femtosecond laser 

Intralase Fs 150 με χρήση ειδικής βοηθητικής μάσκας κάλυψης η οποία 
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τοποθετούνταν αμέσως μετά από την επιπέδωση, εντός του ανώτερου 

τμήματος του κώνου πάνω στο γυαλί του. Ακολουθούν οι παράμετροι του 

femtosecond laser: 

– iFlap software 

– Hinge: Opposite to the entrance of the tunnel 

– Depth: 280-300 

– Diameter: 9-9.5 mm 

– Bed energy:0.60-0,70 

– Spot-Line Sep: 2-2 (or 3-3) 

– Side cut energy: 1.6-1.7 

– Side cut angle: 160 

• Deactivate pocket 

• Suction-applanation 

• Τοποθέτηση της μάσκας κάλυψης στην άνω επιφάνεια του κώνου 

επιπέδωσης. 
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Εικόνα 44. Βοηθητική μάσκα για τη δημιουργία του ενδοστρωματικού τούνελ. 

 
Εικόνα 45. Κώνος επιπέδωσης του κερατοειδούς.  
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Εικόνα 46. Κώνος επιπέδωσης του κερατοειδούς με την βοηθητική μάσκα. 

 

Η δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ στους υπόλοιπους ασθενείς που 

συμμετείχαν στη μελέτη (22) πραγματοποιήθηκε με το femtosecond laser 

Intralase Fs 150 με χρήση του ειδικού software ipocket.  

Ακολουθούν οι παράμετροι του femtosecond laser: 

• iPockets software 

– Depth: 280-300 

– Diameter: 4 mm 

– Bed energy:0.60-0,70 

– Spot-Line Sep: 2-2 (or 3-3) 

– Side cut energy: 1.6-1.7 

– Side cut angle: 30 

• Deactivate pocket 

Suction-applanation 

 

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο υποομάδων των 

ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη της ασφάλειας και της 

αποτελεσματικότητας του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens 

για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας καθώς και με τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης μελέτης της εμφύτευσης  του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 
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Invue lens όπου το στρωματικό τούνελ σχηματιζόταν μηχανικά με τη βοήθεια 

μικροκερατόμου.  

Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον 

αφορά τη UNVA των χειρουργημένων οφθαλμών 6 μήνες μετά από την 

εμφύτευση ενδοκερατοειδικού ενθέματος για την αντιμετώπιση της 

πρεσβυωπίας. 

 

 
 

 

Διαπιστώθηκε μία υπερίσχυση όχι στατιστικά σημαντική στη UDVA των 

χειρουργημένων οφθαλμών όσον αφορά τη δημιουργία του τούνελ με το 

femtosecond laser Intralase Fs 150 και τη χρήση του ειδικού software, 

συγκριτικά με τη μηχανική δημιουργία του τούνελ από μικροκερατόμο. Η ίδια 

μέθοδος υπερισχύει και στον εισαγόμενο κερατοειδικό αστιγματισμό.  
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Εικόνα 47. 2.66 διοπτρίες αστιγματισμού εισάγονται με τη μηχανική δημιουργία του 
τούνελ με χρήση μικροκερατόμου.  
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Εικόνα 48. 0.18 διοπτρίες αστιγματισμού εισάγονται με τη δημιουργία του τούνελ με 
το femtosecond laser και το ειδικό software.  
 
 
Μεταξύ των δύο υποομάδων των ασθενών της συγκεκριμένης μελέτης δε 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη UDVA των 

χειρουργημένων οφθαλμών και διόφθαλμα, τη UNVA των χειρουργημένων 

οφθαλμών και διόφθαλμα, τη μετεγχειρητική παχυμετρία του κερατοειδούς, τη 

μετεγχειρητική ενδοφθάλμια πίεση, τη μετεγχειρητική πυκνότητα των ενδοθηλιακών 

κυττάρων του κερατοειδούς και την υποκειμενική αντίληψη των ασθενών για τα 

αποτελέσματα της τεχνικής. Οι δύο υποομάδες ήταν συγκρίσιμες όσον αφορά τη 

μέση ηλικία των ασθενών, την αναλογία του φύλου και την αναλογία του επικρατούς 

οφθαλμού.  

Οι ασθενείς και των δύο υποομάδων παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση 

της UNVA τους και της διόφθαλμης UNVA, με στατιστικά σημαντική μείωση της 

UDVA των χειρουργημένων οφθαλμών και αμετάβλητη διόφθαλμη UDVA.  Το 36.5% 

της υποομάδας όπου το κερατοειδικό τούνελ πραγματοποιήθηκε με χρήση της 

μάσκας και το 35.9% των ασθενών όπου το τούνελ σχηματίστηκε με χρήση του 

ειδικού software, έχασαν μία γραμμή CDVA στον χειρουργημένο τους οφθαλμό.  

 

 
8.5 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΚΟΥ ΕΝΘΕΜΑΤΟΣ FLEXIVUE MICROLENS 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ, ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 
ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΗΣ ΘΟΛΩΣΗΣ 
 
 
Η πλειοψηφία των ασθενών που υποβλήθηκαν στην εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στον μη επικρατούντα οφθαλμό, 

εμφάνισαν κερατοειδική θόλωση (haze, grade 1-2) από τον πρώτο μετεγχειρητικό 

μήνα. Η θόλωση αυτή έτεινε προοδευτικά να υποστρέφει μετά από το εξάμηνο από 

την επέμβαση, ενώ παρέμενε ορατή στη σχισμοειδή λυχνία ένα χρόνο μετεγχειρητικά 

με μειωμένη ένταση.  

Η κερατοειδική θόλωση του στρώματος ήταν ορατή από τον εξεταστή κατά τη 

βιομικροσκόπιση στη σχισμοειδή λυχνία και κατά τη συνεστιακή μικροσκοπία των 

χειρουργημένων οφθαλμών. Η θόλωση του ιστού δεν ήταν συμπτωματική και δεν 

επηρέαζε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Τα αποτελέσματα στην κοντινή 

οπτική οξύτητα των ασθενών ήταν πολύ καλά οδηγώντας τους στην πλήρη 

απαλλαγή από τα βοηθητικά γυαλιά. Οι ασθενείς ήταν πολύ ικανοποιημένοι από την 

αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ενδέχεται η παρουσία αυτής της κερατοειδικής 
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θόλωσης να ευθύνεται για την απώλεια μιας γραμμής BDVA στο 37% των 

ασθενών. Δεν προέκυψε κάποια συσχέτιση της κλινικής εκτίμησης της 

σοβαρότητας της κερατοειδικής θόλωσης από τη βιομικροσκόπιση, με τα 

αποτελέσματα στην BCVA των ασθενών, ούτε με την περιγραφόμενη ένταση 

των φαινομένων glare και haloes. Η επίπτωση επίσης της σοβαρότητας της 

θόλωσης του κερατοειδικού στρώματος δε διέφερε μεταξύ του φύλου των 

ασθενών ή τον τρόπο δημιουργίας του κερατοειδικού τούνελ με το 

femtosecond laser Intralase 150, μέσω βοηθητικής μάσκας ή με το ειδικό 

software.  

Η συνεστιακή μικροσκοπία ανέδειξε εικόνα ενεργοποίησης κερατινοκυττάρων 

του στρώματος του κερατοειδούς ως αντίδραση στη δράση του femtosecond 

laser.  

Η ιστολογική εξέταση ενός ενθέματος Flexivue Microlens μετά από 

αντικατάστασή του δεν ανέδειξε σημεία μόλυνσης. 

 
 

 

Εικόνα 49. Κερατοειδική θόλωση του στρώματος 15 ημέρες μετά από την 
εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  
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Εικόνα 50. Συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς κατά τον 
προεγχειρητικό έλεγχο του μη επικρατούντος οφθαλμού ενός ασθενούς. 
Βάθος 213μm. Διακρίνεται η σκέδαση λόγω των πυρήνων των 
κερατινοκυττάρων.  
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Εικόνα 51. Συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς του ιδίου ασθενούς, ένα 
χρόνο μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 
Microlens  στο μη επικρατούντα οφθαλμό του. Βάθος 215μm. Διακρίνονται τα 
ενεργοποιημένα κερατινοκύτταρα και η αυξημένη σκέδαση του στρώματος.  
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 52.  Συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς κατά τον 
προεγχειρητικό έλεγχο του μη επικρατούντος οφθαλμού ενός ασθενούς. 
Βάθος 210μm. Διακρίνεται η σκέδαση λόγω των πυρήνων των 
κερατινοκυττάρων.  
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Εικόνα53. Συνεστιακή μικροσκοπία του κερατοειδούς του ιδίου ασθενούς, ένα 
χρόνο μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 
Microlens  στο μη επικρατούντα οφθαλμό του. Βάθος 212μm. Διακρίνονται τα 
ενεργοποιημένα κερατινοκύτταρα, η αυξημένη σκέδαση του στρώματος και η 
τάση ομαδοποίησης των κερατινοκυττάρων.  
 
Η θόλωση του στρώματος του κερατοειδούς ήταν εντονότερη κατά τη 

βιομικροσκόπιση στη σχισμοειδή λυχνία (υποκειμενική βαθμονόμηση = grade 

2-3) σε 7 ασθενείς. Επρόκειτο για 2 άρρενες και 5 γυναίκες. Σε δύο από 

αυτούς τους ασθενείς το κερατοειδικό τούνελ δημιουργήθηκε με το 

femtosecond laser και το ειδικό software και στους υπόλοιπους ασθενείς με το 

femtosecond laser και την ειδική βοηθητική μάσκα. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς 

είχαν απαλλαγεί από τα βοηθητικά τους γυαλιά από την πρώτη μετεγχειρητική 

εβδομάδα, ήταν πλήρως ικανοποιημένοι από την αλλαγή στην 

καθημερινότητά τους και μία ασθενής ανέφερε την παρουσία φαινομένων 

glare και haloes τα οποία ήταν πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης UDVA των 

χειρουργημένων οφθαλμών (p = 0.91), της μέσης BCVA των χειρουργημένων 

οφθαλμών ( p = 0.67) και της μέσης διόφθαλμης UDVA (p = 0.458), ένα χρόνο 

μετά από την επέμβαση, του συνόλου των ασθενών που συμμετείχαν στη 

μελέτη και των 7 ασθενών με το σοβαρότερο haze όπως αυτό 
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βαθμονομούνταν υποκειμενικά κατά τη βιομικροσκόπιση στη σχισμοειδή 

λυχνία.  
 

 
 

 
 
 
Διάγραμμα 17.  
 

 
 
 
Διάγραμμα 18.  
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Κατά την ανάλυση των εικόνων της συνεστιακής μικροσκοπίας (κ. Άρης 

Παλλήκαρης, κ. Αναστάσιος Παπαδιαμάντης, κ. Αλίκη Λιμνοπούλου), δε 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το βαθμό της 

ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του στρώματος του κερατοειδούς των 

χειρουργημένων οφθαλμών, μεταξύ των ασθενών με χρήση του iflap software 

και του ipocket software.  

Στατιστικά σημαντική περισσότερη ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων του 

στρώματος του κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών βρέθηκε σε 

σχέση με εκείνη μετά από δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ με 

μικροκερατόμο.  

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του βαθμού της ενεργοποίησης 

των κερατινοκυττάρων του στρώματος των χειρουργημένων οφθαλμών με το 

βάθος εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  

 Το 2006 οι Sonigo et al 108 συνέκριναν τα ευρήματα της συνεστιακής 

μικροσκοπίας του κερατοειδούς μετά από LASIK με δημιουργία του 

κερατοειδικού κρημνού με χρήση του Intralase PulsionFS femtosecond laser 

και με τον μηχανικό μικροκερατόμο Hansatome. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε 

με το Heidelberg Retina Tomograph 2 (HRT2)/Rostock Cornea Module 

συνεστιακό μικροσκόπιο. Όσον αφορά το επιθήλιο του κερατοειδούς δεν 

παρατηρήθηκαν μεταβολές κατά τη διάρκεια της 12μηνης παρακολούθησης 

των ασθενών και των δύο υποομάδων εκτός από κάποιες ασυνέχειες και 

μικροαναδιπλώσεις της μεμβράνης του Bowman στο κέντρο του κερατοειδούς 

των χειρουργημένων οφθαλμών. Και στις δύο υποομάδες παρατηρήθηκε 

απουσία των νευρικών ινών από την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα με 

σταδιακή αναγέννηση από το εξάμηνο. Στο πρόσθιο στρώμα του 

κερατοειδούς και στο επίπεδο του κρημνού των οφθαλμών που είχαν 

υποβληθεί σε LASIK με τις δύο τεχνικές, δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις της 

μορφολογίας των κερατινοκυττάρων κατά τη διάρκεια της 12μηνης 

παρακολούθησης των ασθενών. Το πιο οπίσθιο κερατοειδικό στρώμα και η 

επιφάνεια επαφής κρημνού-στρώματος (interface) χαρακτηριζόταν από την 

απουσία των κερατινοκυττάρων και από την παρουσία μικρών σωματιδίων 

ποικίλης φωτεινότητας  τόσο στην υποομάδα όπου η δημιουργία του 

κερατοειδικού κρημνού είχε πραγματοποιηθεί με το femtosecond laser, όσο 

και στην υποομάδα όπου ο κρημνός δημιουργήθηκε μηχανικά.  
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Στην υποομάδα του FS εμφανίστηκαν από την πρώτη εβδομάδα 

υπερανακλαστικές ζώνες των οποίων οι διαστάσεις και οι αποστάσεις 

ταίριαζαν με τα spots του FS. Πιθανότατα επρόκειτο για την αντίδραση και την 

επουλωτική διαδικασία του ιστού στην επίδραση της ενέργειας του λέιζερ. Δεν 

ήταν δυνατό να καθοριστεί εάν εντοπίζονταν στο στρώμα ή στην οπίσθια 

επιφάνεια του κρημνού ενώ παρατηρούνταν και εκτός της μικρότερης ζώνης 

του excimer laser. Μέχρι το δίμηνο έτειναν να εξαφανιστούν και δεν 

παρατηρήθηκαν σε κανέναν ασθενή της υποομάδας του μικροκερατόμου.  

Παρατηρήθηκε επιπλέον και στις δύο υποομάδες, απόπτωση 

κερατινοκυττάρων του προσθίου στρώματος μέχρι τους 12 μήνες από την 

επέμβαση και ενεργοποίηση κερατινοκυττάρων του οπισθίου στρώματος 

κάτω από τον κρημνό και το interface με έντονα ανακλαστικούς πυρήνες και 

ενεργό κυτταρόπλασμα, η οποία υποχωρούσε μέχρι το δίμηνο από την 

επέμβαση. Η αυξημένη ανακλαστικότητα των κερατινοκυττάρων αποτελεί 

δείκτη ενεργοποίησης και μετατροπής τους σε ινοβλάστες ή μετανάστευσης 

τους. Κάτω από τον κερατοειδικό κρημνό, δεν σημειώθηκε απόπτωση των 

κερατινοκυττάρων.  

Σε έναν ακέραιο κερατοειδή, το επιθήλιο λειτουργεί ως φραγμός, δεσμεύοντας 

τις κυτοκίνες. Στα όρια του κερατοειδικού κρημνού κατά την επέμβαση LASIK, 

διαταράσσεται η ακεραιότητα της βασικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα 

παράγοντες φλεγμονής να εισέρχονται στο στρώμα και να οδηγούν στην 

ενεργοποίηση των κερατινοκυττάρων στα πλαίσια της ινωτικής επουλωτικής 

διαδικασίας. Παρακείμενες των κυττάρων αυτών υπήρχαν ζώνες ινώδους 

αντίδρασης, αντιπροσωπεύοντας πιθανόν την αναγέννηση των νευρικών 

ινών. Όσον αφορά το ενδοθήλιο του κερατοειδούς, δεν παρατηρήθηκαν 

μεταβολές κατά τη διάρκεια της 12μηνης παρακολούθησης των ασθενών και 

των δύο υποομάδων. 

Η κύρια διαφορά της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του στρώματος 

του κερατοειδούς μετά από ένθεση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens εντός στρωματικού τούνελ δημιουργούμενου από το femtosecond 

laser με εκείνη που εμφανίζεται μετά από επέμβαση LASIK με δημιουργία του 

κερατοειδικού κρημνού με το femtosecond laser, είναι η τάση της 

ομαδοποίησης των ενεργοποιημένων κερατινοκυττάρων με τους 
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υπερανακλαστικούς πυρήνες του κερατοειδικού στρώματος (δημιουργία 

clusters)που παρατηρήθηκε σε αυτήν την μελέτη.  

Ενδεχομένως, ένα τμήμα της αυξημένης έντασης του σήματος των εικόνων 

της συνεστιακής μικροσκοπίας να οφείλεται και στην σκέδαση των φωτεινών 

ακτίνων από το υλικό του ενθέματος. 

Θεσπίστηκε ένα δεύτερο πρωτόκολλο διερεύνησης της αιτιολογίας της 

παρατηρούμενης αυξημένης ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του 

κερατοειδούς των χειρουργημένων οφθαλμών. Το ζητούμενο ήταν να 

διαπιστωθεί εάν η αναφερόμενη ενεργοποίηση αποτελεί  την αντίδραση του 

κερατοειδούς στην ενέργεια του femtosecond laser και την προσπάθεια 

επούλωσης του ιστού ή εάν τίθεται θέμα της βιοσυμβατότητας του υλικού του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens.  

10 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens στο μη επικρατούντα οφθαλμό τους εντός κερατοειδικού 

στρωματικού τούνελ δημιουργούμενου από το femtosecond laser Intralase 

150 με χρήση του ειδικού software.  

Οι ασθενείς ακολούθησαν εκτεταμένη μετεγχειρητική αγωγή με στεροειδή, η 

οποία απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε συνεστιακή μικροσκοπία του χειρουργημένου 

τους οφθαλμού κατά την προεγχειρητική τους εκτίμηση και κατά τον 1ο, 3ο, 6ο 

και 12ο μήνα μετά από την επέμβαση. Κατά την εξέταση εστίαζαν διαδοχικά 

τον χειρουργημένο τους οφθαλμό σε 5 διαφορετικά υποδεικνυόμενα σημεία 

από τον εξεταστή, σχήματος σταυρού, ώστε να ληφθούν κατά το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες. Ακολούθησε η υποκειμενική βαθμονόμηση από 

τους ερευνητές (κ. Άρης Παλλήκαρης, κ. Αναστάσιος Παπαδιαμάντης, κ. Αλίκη 

Λιμνοπούλου) της μέσης έντασης του σήματος κάθε εικόνας, την πυκνότητα 

των κερατινοκυττάρων και την ομαδοποίησή τους (cluster = > 3 

κερατινοκύτταρα). 

Τα αποτελέσματα των 10 αυτών ασθενών όσον αφορά την μακρινή και 

κοντινή τους οπτικής οξύτητα, την τοπογραφία του κερατοειδούς, την 

πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων, την παχυμετρία του κερατοειδούς, 

την ενδοφθάλμια πίεση, δε διέφεραν από το σύνολο των ασθενών. Οι 

ασθενείς αυτοί ανεξαρτητοποιήθηκαν πλήρως από τα βοηθητικά κοντινά 
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γυαλιά και ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την αλλαγή στην καθημερινότητά 

τους.  

Μία ασθενής παρουσίασε αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του 

χειρουργημένου της οφθαλμού λόγω της μακροχρόνιας αγωγής με στεροειδή, 

η οποία επανήλθε στα προεγχειρητικά επίπεδα τρεις μήνες μετά από την 

ολοκλήρωση της αγωγής. Τα οπτικά της πεδία δεν εμφάνισαν κάποια 

αλλοίωση, ομοίως και η πυκνότητα των νευρικών ινών της οπτικής θηλής.  

Κατά την υποκειμενική εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και τη συνεστιακή 

μικροσκοπία προέκυψε μείωση της έντασης της θόλωσης του κερατοειδούς 

και της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του στρώματος. Τα 

αποτελέσματα αυτά συνηγορούν υπέρ της απόδοσης της αυξημένης 

ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του στρώματος, στις διαδικασίες 

επούλωσης του ιστού μετά από την επίδραση της ενέργειας του femtosecond 

laser Intralase 150. Η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων απαιτεί μελέτες με 

μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και πιο μακροχρόνια μετεγχειρητική τους 

παρακολούθηση. Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η σύγκριση του βαθμού της 

ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων του στρώματος που εμφανίζεται από 

δημιουργία κερατοειδικού τούνελ με το Intralase Fs 150 ( το οποίο διαθέτει το 

ΒΕΜΜΟ και το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω μελέτη), το Technolas 

Perfect Vision 520 FS και το Zeimer Femto LDV.   

 

8.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΜΑ FLEXIVUE MICROLENS. 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, συνιστά η 

διαφάνεια του υλικού του η οποία επιτρέπει τη βιομικροσκόπιση του προσθίου 

και του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού,  καθώς επίσης δεν εμπλέκεται 

στην εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων όπως η οπτική τομογραφία συνοχής 

του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού και η φωτογραφία του βυθού.  
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Εικόνα 54. Οπτική τομογραφία συνοχής του αριστερού οφθαλμού μίας 
ασθενούς που συμμετείχε στη μελέτη. Διακρίνεται το ενδοκερατοειδικό ένθεμα 
Flexivue Microlens. 
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Εικόνα 55. Οπτική τομογραφία συνοχής του αριστερού οφθαλμού ενός 
ασθενούς που συμμετείχε στη μελέτη. Διακρίνεται το ενδοκερατοειδικό ένθεμα 
Flexivue Microlens το οποίο δεν εμπλέκεται στην απεικόνιση της ίριδας, της 
γωνίας του προσθίου θαλάμου και του κρυσταλλοειδούς φακού.  
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Εικόνα 56. Φωτογραφία βυθού του αριστερού οφθαλμού μίας ασθενούς που 
συμμετείχε στη μελέτη. Η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 
Flexivue Microlens για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας δεν εμπλέκεται 
στην εκτέλεση της εξέτασης.  
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Εικόνα 57. Φωτογραφία βυθού του δεξιού οφθαλμού της ίδιας ασθενούς.  
 
 
 
 
Ακόμα η εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για 

την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας δεν εμπλέκεται στην εκτέλεση της 

εξέτασης των οπτικών πεδίων των ασθενών. Κατά την εξέταση, τα thresholds 

δε διαφοροποιούνται από τις προεγχειρητικές τιμές.   

 

Ακολουθεί η απεικόνιση των οπτικών πεδίων ενός ασθενούς που συμμετείχε 

στη μελέτη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της εμφύτευσης του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens για τη χειρουργική 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Κατά την προεγχειρητική του εκτίμηση, ο 

ασθενής είχε ενδοφθάλμια πίεση 19mmHg και στους δύο οφθαλμούς του η 

οποία ήταν υψηλή για την παχυμετρία του κερατοειδούς του. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των οπτικών πεδίων, όπου διαπιστώθηκαν 

διόφθαλμες αρχόμενες αλλοιώσεις. Ο ασθενής τέθηκε υπό παρακολούθηση 

και έλεγχο των οπτικών του πεδίων και της ενδοφθάλμιας πίεσης ώστε να 
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τεκμηριωθεί η ανάγκη χορήγησης αντιγλαυκωματικής αγωγής. 

Πραγματοποιήθηκε εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens στον μη επικρατούντα αριστερό οφθαλμό του ασθενούς, καθώς δε 

διέθετε κάποιο κριτήριο αποκλεισμού του από τη μελέτη.  

 
 
 
 
 
Εικόνα 58. Προεγχειρητική εξέταση των οπτικών πεδίων του δεξιού οφθαλμού 
του ασθενούς, όπου διακρίνονται αλλοιώσεις.  
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Εικόνα 59. Προεγχειρητική εξέταση των οπτικών πεδίων του αριστερού 

οφθαλμού του ασθενούς, όπου διακρίνονται αλλοιώσεις.  

 

 

6 μήνες μετά από την επέμβαση πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος των 

οπτικών πεδίων του ασθενούς. Δεν παρατηρήθηκε κάποια επιδείνωση, και τα 

όρια της εξέτασης ήταν παρόμοια με τις προεγχειρητικές τιμές και στους δύο 

οφθαλμούς. Το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Flexivue Microlens δεν είχε κάποια 

εμπλοκή στην εκτέλεση της εξέτασης των οπτικών πεδίων ή στην αξιοπιστία 

της μέτρησης, ενώ τα όρια του φακού δεν επηρέασαν τα όρια του οπτικού 

πεδίου των ασθενών.  
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Εικόνα 60. Εξέταση των οπτικών πεδίων του δεξιού  οφθαλμού του ασθενούς, 
6 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 
Microlens στον αριστερό του οφθαλμό, όπου διακρίνονται αλλοιώσεις.  
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Εικόνα 61. Εξέταση των οπτικών πεδίων του αριστερού  οφθαλμού του 
ασθενούς, 6 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 
Flexivue Microlens, όπου διακρίνονται αλλοιώσεις.  
 
 
Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται η μη εμπλοκή του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος Flexivue Microlens στην εκτέλεση της τομογραφίας της οπτικής 
θηλής, εξαιτίας της διαφάνειας του υλικού που το αποτελεί.  
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Εικόνα 62. Εξέταση της πυκνότητας των νευρικών ινών της κεφαλής του 

οπτικού νεύρου, 3 μήνες μετά από την εμφύτευση του ενδοκερατοειδικού 

ενθέματος Flexivue Microlens στον μη επικρατούντα αριστερό οφθαλμό ενός 

ασθενούς που συμμετείχε στη μελέτη.  

 

 

 

 

Επιπρόσθετα, η διαφάνεια του υλικού του ενδοκερατοειδικού ενθέματος 

Flexivue Microlens για την χειρουργική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας, δεν 

δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στους ασθενείς, ενώ το καθιστά κατάλληλο 

και για άτομα με ανοιχτόχρωμες ίριδες.  
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Εν αντιθέσει, το ενδοκερατοειδικό ένθεμα Acufocus προκαλεί αισθητικό 

πρόβλημα, ιδίως σε ασθενείς με ανοιχτόχρωμες ίριδες, λόγω του σκούρου 

χρώματος του υλικού που το αποτελεί το οποίο περιέχει άνθρακα.  

 

 
 
 
Τα ενδοκερατοειδικά ενθέματα για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας 

συνιστούν, ιδίως με τις πρόσφατες εξελίξεις στο σχεδιασμό, τα υλικά και τα 

femtosecond lasers, μία εναλλακτική, ελάχιστα επεμβατική, μη ενδοφθάλμια 

χειρουργική αποκατάσταση της απώλειας του εύρους προσαρμογής με την 

αύξηση της ηλικίας. Παρουσιάζουν ποικίλους μηχανισμούς δράσης όπως τη 

συμπεριφορά ως μικρά διαφράγματα, τη μεταβολή της πρόσθιας 

καμπυλότητας του κερατοειδούς και τη δράση τους ως διαθλαστικοί φακοί.  

Αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση των εφαρμογών τους σε πρεσβύωπες 

ασθενείς με οφθαλμολογικό ιστορικό διαθλαστικής χειρουργικής (LASIK ή 

PRK), θερμοκερατοπλαστικής, επέμβασης καταρράκτη.   

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των femtosecond lasers και η αξιοποίησή τους 

στη δημιουργία του κερατοειδικού τούνελ  οδήγησε σε αύξηση της ταχύτητας 

της χειρουργικής διαδικασίας, μεγαλύτερη ακρίβεια του βάθους εμφύτευσης  

και των παραμέτρων του τούνελ, ενώ συγχρόνως η χειρουργική διαδικασία 

έγινε ευκολότερη και λιγότερο σχετιζόμενη με τη δεξιοτεχνία του χειρουργού.  

Η προσαρμογή συνιστά μία λειτουργία μεταβολής της διαθλαστικής δύναμης 

του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού με τη δράση του ακτινωτού μυός 

με σκοπό την διατήρηση του ευκρινούς αμφιβληστροειδικού ειδώλου κατά την 

εστίαση σε κοντινούς στόχους. Η λεγόμενη ψευδοπροσαρμογή περιλαμβάνει 

μία  ομάδα τεχνικών οι οποίες επιδιώκουν τη βελτίωση της κοντινής οπτικής 

οξύτητας μεταβάλλοντας τις οπτικές ιδιότητες του κερατοειδούς ή των 

ενδοφθάλμιων δομών του οφθαλμού. Η ψευδοπροσαρμογή που αφορά το 

επίπεδο του κερατοειδούς σχετίζεται με τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού, 

τον αστιγματισμό του κερατοειδούς, την πολυεστιακότητά του, την 

ασφαιρικότητά του και τις εκτροπές υψηλής τάξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

του κερατοειδούς, επηρεάζουν το βάθος πεδίου του οφθαλμού, 

διαμορφώνοντας την ψευδοπροσαρμογή.  
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Η χειρουργική τεχνική για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας της τοποθέτησης 

ενός ενδοκερατοειδικού ενθέματος στο μη επικρτούντα οφθαλμό 

εμμετρώπων, πρεσβυώπων ασθενών, δε δύναται να αποκαταστήσει την 

απώλεια του εύρους της προσαρμογής του οφθαλμού με την πάροδο της 

ηλικίας, ούτε να σταματήσει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της πρεσβυωπίας.  

 

Πιθανές αδυναμίες της συγκεκριμένης μελέτης αποτελούν το μικρό μέγεθος 

του δείγματος, ο χρόνος παρακολούθησης ενός μόνου χρόνου των ασθενών 

που συμμετείχαν, η μη εκτίμηση της παραμέτρου της στερέοψης των 

ασθενών η οποία επηρεάζεται δυσμενώς σε τεχνικές που βασίζονται στη 

μονοόραση.  

 
Αποδείχτηκε πως  ένα χρόνο μετά από την επέμβαση, η εμφύτευση του 

ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στο μη επικρατούντα 

οφθαλμό, συνιστά μία αποτελεσματική και ασφαλή τεχνική για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας σε εμμέτρωπες, πρεσβύωπες 45-60 ετών.  
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Εικόνα 63. Εικόνα του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στη 
σχισμοειδή λυχνία.  
 
 
 

 
 
Εικόνα 64. Τα όρια του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue Microlens στη 
συνεστιακή μικροσκοπία κερατοειδούς.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωναν οι ασθενείς σε κάθε μετεγχειρητική τους επίσκεψη. 
 
 
Visit Number                         1            4  5   6     7       8         9          
10 
  
                              Pre-Op     1 Week     1 Month    3 Months   6 Months    9 Months  12 Months  
INTERIM 
                               

 
Patient Satisfaction Questionnaire 

 

 
 
______________________  ______________      
__________ 

1. How does the patient 
perceive his/her uncorrected 
(i.e. w/o glasses) distance 
vision in the operated eye? 
 

Excellent   Good  Fair Poor        

2. How does the patient 
perceive his/her uncorrected 
(i.e. w/o glasses) binocular 
distance vision after 
surgery? 
 

Excellent   Good  Fair Poor        

3.  How does the patient 
perceive how his/her 
uncorrected near vision in 
the operated eye?  
 

Excellent   Good  Fair Poor        

4. How frequently does the 
patient use glasses for near? 

No use of 
glasses 

Use of glasses 
less than 50% 

Use of glasses 
more than 
50% 

Use of glasses 
almost always 
 
 

5. How frequently does the 
patient use glasses for far? 

No use of 
glasses 

Use of glasses 
less than 50% 

Use of glasses 
more than 
50% 

Use of glasses 
almost always 
 
 

6. Does the patient 
experience halos? 
 
 

No Sometimes Very 
frequently 

Always 
 
 

7. Does the patient 
experience glare? 
 
 

No Sometimes Very 
frequently 

Always 
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Signature of person completing   Signature of patient           Date 
 
the questionnaire  
 
 
 
 
 
Το έντυπο συγκατάθεσης που συμπλήρωναν οι ασθενείς πριν υποβληθούν 

στην επέμβαση εμφύτευσης του ενδοκερατοειδικού ενθέματος Flexivue 

Microlens για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. 
 

Μελέτη της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 
του ενδοκερατοειδικού διαθλαστικού ενθέματος 
"Flexivue T.M. Micro-Lens" για τη διόρθωση 
της πρεσβυωπίας. 

      
 
 
 
 
 
 
 
        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 
        
         Αριθμός αναγνώρισης:              _______________________________ 
 
         Όνομα/Επώνυμο  Ασθενούς:      _______________________________ 

 
          Όνομα ερευνητή:                        _______________________________ 
  
          Τοποθεσία:                                  _______________________________ 
 
          Ημερ/νία:                                     _______________________________ 
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  Μελέτη Υποστηριζόμενη από την Presbia ,CA 
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Έντυπο συγκατάθεσης 
 

Διαδικασία Μελέτης 
 
Ένα σύνολο από εννέα επισκέψεις είναι προγραμματισμένες για κάθε συμμετέχοντα 
στην μελέτη, στην διάρκεια του ενός έτους. Η πρώτη επίσκεψη είναι μια επίσκεψη 
ελέγχου κριτηρίων. Κατά την διάρκεια αυτής της επίσκεψης ο γιατρός σας θα κάνει 
οφθαλμολογική εξέταση και διάφορα  οπτικά τεστ για να επαληθεύσει ότι διαθέτετε  
τα κριτήρια επιλογής που υπάρχουν στην λίστα του πρωτοκόλλου. Αν ο γιατρός σας 
αποφασίσει ότι ίσως είστε ένας κατάλληλος υποψήφιος για την μελέτη, θα σας 
εξηγήσει τις λεπτομέρειες αυτής της μελέτης, τα πιθανά πλεονεκτήματα για σας και 
τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συναντήσετε εάν συμμετάσχετε. Στο τέλος 
της εξήγησης θα σας δοθεί η ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την 
μελέτη. 
 
Αν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την μελέτη και αφού διαβάσετε αυτήν 
την φόρμα συγκατάθεσης και συμφωνήσετε να την υπογράψετε, ο ερευνητής σας θα 
προγραμματίσει να υποβληθείτε στη διαδικασία επέμβασης. 
 
Η επέμβαση θα προγραμματιστεί να γίνει μία κοινώς αποδεκτή ημερομηνία για εσάς 
και το ιατρό σας και θα εκτελεστεί στο χειρουργείο που χρησιμοποιεί ο οφθαλμίατρος 
σας. Πριν γίνει η εγχείρηση, το μάτι θα αναισθητοποιηθεί  με οφθαλμικές σταγόνες 
που περιέχουν τοπικό αναισθητικό. Θα γίνει αποστείρωση και προετοιμασία 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται πάντα στις επεμβάσεις στα μάτια. Ο 
γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει το femtosecond laser για να δημιουργήσει ένα στενό 
τούνελ στον κερατοειδή σας, το οποίο θα έχει περίπου 3χιλ στο πλάτος και 6-8χιλ στο 
μάκρος. Μέσα σε αυτό το τούνελ, ο γιατρός σας θα τοποθετήσει τον Φακό 
Flexivue™ σε ένα σημείο στον κερατοειδή που είναι μπροστά από το κέντρο της 
κόρης. Αφού τελειώσει αυτή η φάση, το χειρουργικό μέρος της διαδικασίας Invue™ 
έχει ολοκληρωθεί. Ο γιατρός σας κατόπιν θα σας γράψει μια συνταγή για οφθαλμικές 
σταγόνες που θα ενσταλάζονται στο χειρουργημένο μάτι πολλές φορές την ημέρα και 
επίσης θα σας προγραμματίσει μια επίσκεψη για παρακολούθηση την επόμενη μέρα.   
                                                                                                                                                                        
Κατά την επίσκεψή την πρώτη μέρα μετά την διαδικασία, ο οφθαλμίατρός σας θα 
κάνει διάφορα οφθαλμολογικά τεστ και μετρήσεις για να εκτιμήσει τη επιτυχία της 
διαδικασίας. Ο γιατρός σας επίσης θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο θα σας ζητά την γνώμη σας για την εγχείρηση και της 
αλλαγές στην όραση που βιώνετε. 
 
Μετά, θα σας δοθούν οδηγίες για το πώς θα συνεχίσετε τα φάρμακα και θα 
προγραμματίσει επισκέψεις για παρακολούθηση σε μια εβδομάδα και μετά σε έναν 
μήνα, τρεις μήνες, έξι, εννιά και δώδεκα μήνες. 
 
Σε κάθε μία από αυτές τις επισκέψεις, θα πραγματοποιούνται μετρήσεις όρασης και 
πολλά καθιερωμένα ιατρικά τεστ και θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε επιπρόσθετα 
ερωτηματολόγια. 
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Βασικά Κριτήρια Συμμετοχής: 
  
Για να επιλεγείτε για αυτήν την έρευνα, θα πρέπει οπωσδήποτε: 
 
• Να είστε 45-60 ετών πρεσβύωπας  και στα δύο μάτια. 

• Να μη έχετε άλλα οφθαλμολογικά προβλήματα. 

• Να χρησιμοποιείτε γυαλιά οράσεως για κοντά. 

• Να μη χρησιμοποιείτε γυαλιά οράσεως  για μακριά. 

• Να μπορείτε να τηρήσετε το πρόγραμμα των μετεγχειρητικών επισκέψεων για 

παρακολούθηση (1η ημέρα, 1η εβδομάδα, 1ος μήνας, 3ος μήνας, 6ος μήνας, 9ος 

μήνας και 12ος μήνας). 

• Να είστε πρόθυμοι να υπογράψετε μια ενημερωτική φόρμα συγκατάθεσης. 

• Να μην έχετε οξείες ή χρόνιες συστηματικές παθήσεις που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν τους κινδύνους της εγχείρησης ή να εμποδίσουν την φυσιολογική 

διαδικασία επούλωσης (πάθηση του συνδετικού ιστού, διαβήτης, οποιαδήποτε 

νεοπλασματική νόσος ) 



 206 

Ενδεχόμενες παρενέργειες ή ενοχλήσεις  
 
Κάποιες ενοχλήσεις κατά την διάρκεια κάθε οφθαλμικής εγχείρησης είναι 
αναμενόμενες. Ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει  αναισθητικό κολλύριο  κατά την 
διάρκεια της εγχείρησης για να μειώσει την ενόχληση στο ελάχιστο. 
 
Όταν πραγματοποιείται μια τομή σε έναν οφθαλμό, ίσως υπάρξουν κίνδυνοι που 
προέρχονται από κακή διαχείριση, κακή λειτουργία ή κάθε είδους λάθος. Για να 
ελαχιστοποιήσουμε αυτούς τους κινδύνους στην περίπτωσή σας, έχουμε εκτελέσει 
όλα τα τεστ στο φακό Flexivue. 
 
Επίσης, ενόχληση, μετά την εγχείρηση, μπορεί να υπάρχει στο χειρουργημένο  μάτι 
αλλά αυτή αναμένεται να είναι ήπια και μικρής διάρκειας. 
 
Επίσης, μολύνσεις μπορεί να υπάρξουν μετά από οποιαδήποτε οφθαλμολογική 
επέμβαση. Για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες, μετεγχειρητικά θα 
ακολουθήσετε ειδικές τοπικές φαρμακευτικές οδηγίες. Έχουν τηρηθεί  επίσης 
αυστηρές μέθοδοι αποστείρωσης κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 
 
Ο φακός του κερατοειδή που θα τοποθετηθεί είναι στο στάδιο κλινικής μελέτης. Ίσως 
υπάρξουν παρενέργειες και ενοχλήσεις από τον φακό, οι οποίες δεν είναι ακόμα 
πλήρως γνωστές. Ίσως, επίσης, παρατηρήσετε αλλαγές στην όραση μετά την 
διαδικασία, στις οποίες ίσως χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστείτε. Αυτές μπορεί 
να είναι θολή όραση, δυσκολία στην εστίαση σε μακρινά ή κοντινά αντικείμενα. Ίσως 
επίσης νιώσετε σαν να βλέπετε διπλά στο χειρουργημένο μάτι. Αν οποιοδήποτε από 
αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά την διαδικασία, πιστεύουμε ότι θα είναι ήπια 
και ότι θα εξαφανιστούν μετά από μία περίοδο λίγων ημερών. 
 
Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να ανεχτείτε αυτά τα συμπτώματα, ο γιατρός σας 
μπορεί να αντιστρέψει την εγχείρηση, αφαιρώντας τον φακό Flexivue™ που έχει 
εμφυτευτεί. Αναμένεται ότι τα συμπτώματά σας θα εξαφανιστούν σταδιακά με την 
πάροδο κάποιων ημερών μετά την αφαίρεση του εμφυτεύματος. 
 
Δεν αναμένεται να προκληθεί μόνιμη βλάβη στον κερατοειδή σας ακόμα και αν ο 
φακός χρειαστεί να μετακινηθεί, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να αποκλείσουμε εντελώς 
την πιθανότητα ότι μπορεί να προκληθεί μία μόνιμη βλάβη στον κερατοειδή σας 
και/ή στην όρασή σας . 
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Οφέλη που θα προκύψουν από την μελέτη 
 
Το προσωπικό πλεονέκτημα που θα έχετε από την συμμέτοχή σας σε αυτή την μελέτη 
είναι η ευκαιρία να έχετε καλή μακρινή και κοντινή όραση στο μάτι που θα υποστεί 
την διαδικασία, χωρίς να εξαρτάστε από γυαλιά οράσεως. Αυτό μπορεί να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής σας και την ικανότητά σας να λειτουργείτε στο σπίτι και στην 
δουλειά. 
 
Η συμμετοχή σας στη μελέτη και οι πληροφορίες οι οποίες θα μας δώσει αυτή, ίσως 
μελλοντικά να ωφελήσει άλλους ανθρώπους με παρόμοιες παθήσεις. 
 
 
Εναλλακτικές θεραπείες 
 
Εναλλακτικές μέθοδοι για να διορθωθεί το πρόβλημα οράσεώς σας, η πρεσβυωπία, 
είναι διαθέσιμες εδώ και χρόνια. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τα γυαλιά οράσεως, τους 
φακούς επαφής και άλλων μορφών επεμβάσεις. Όλες αυτές είναι καλές επιλογές και 
μπορείτε να διαλέξετε οποιαδήποτε από αυτές  αντί του να συμμετάσχετε στην 
μελέτη. 
 
Εμπιστευτικότητα 
 
Οι πληροφορίες από αυτήν την μελέτη ίσως δοθούν στον χορηγό Βιο-όρασης AG, και 
στην Διοίκηση  Φαγητού και Φαρμάκων (FDA). Πληροφορίες μπορεί επίσης να 
δοθούν σε regulatory agencies σε άλλες χώρες. Τα αποτελέσματα από αυτή την 
μελέτη ίσως δημοσιευτούν αλλά η ταυτότητά σας θα είναι απόρρητη. 
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Υπεύθυνη Δήλωση ασθενούς 
 
Δηλώνω υπεύθυνα: 

1. Ότι ενημερώθηκα αναλυτικά από τον ιατρό του ΒΕΜΜΟ (Βαρδινογιάννειο 
Εργαστήριο Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Οφθαλμού) για τα πιθανά 
οφέλη και τους ενδεχόμενους κινδύνους της χειρουργικής επέμβασης 
διόρθωσης της πρεσβυωπίας με το ενδοκερατοειδικό ένθεμα «Flexivue T.M.».  

2. Ότι ο ιατρός απάντησε ικανοποιητικά σε όλα μου τα ερωτήματα. 
3. Ότι γνωρίζω ότι η χειρουργική αυτή επέμβαση αποτελεί μέρος κλινικής μελέτης 

για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ενδοκερατοειδικού 
ενθέματος «  Flexivue T.M.». 

4. Ότι έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως το ενημερωτικό έντυπο 
συγκατάθεσης. 

5. Ότι ενημερώθηκα για τις υπάρχουσες εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης 
της πρεσβυωπίας. 

6. Ότι γνωρίζω ότι η επέμβαση και όλες οι μετεγχειρητικές εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν στο ΒΕΜΜΟ. 

7. Ότι επιθυμώ με τη θέληση μου να συμμετέχω σε αυτήν τη μελέτη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________     _________________________________________    
                               (Ασθενής)                                                                 (Ημερομηνία)      
 
 
 
 
 
_______________________________________     _________________________________________    
                             (Χειρούργος)                                                               (Ημερομηνία)        
 
 
 
 
 
_______________________________________     _________________________________________    
                             (Μάρτυρας)                                                                 (Ημερομηνία)   
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Ο πίνακας για την εκτίμηση της κοντινής οπτικής οξύτητας των ασθενών που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. 

 

 
 

 
 
 
 
Το διάγραμμα που επίσης χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό στην κλίμακα 

logMAR κατά τη διάρκεια της μελέτης για την εκτίμηση της κοντινής οπτικής 

οξύτητας των ασθενών.  
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