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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: O Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία μεταβολική νόσος που κερδίζει όλο 

και περισσότερο έδαφος στο Δυτικό κόσμο και αποτελεί αντικείμενο πολλών 

ερευνών και κλινικών μελετών, λόγω των σοβαρών και πολυσυστηματικών 

επιπλοκών του. Οι επιπτώσεις αυτές επιδρούν τόσο στην ψυχολογία και την 

καθημερινότητα του ασθενούς όσο και στην οικονομία και το σύστημα υγείας κάθε 

χώρας. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης 

στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ από την άλλη η περιφερική διαβητική νευροπάθεια  

ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό ακρωτηριασμών. Διάφορες τεχνικές απεικόνισης του 

κερατοειδούς χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο in vitro, όπως το οπτικό και 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όσο και στην κλινική πράξη, όπως η σχισμοειδής λυχνία, 

το κατοπτρικό και ομοεστιακό μικροσκόπιο. 

ΣΤΟΧΟΣ: Το ομοεστιακό μικροσκόπιο είναι μια γρήγορη, αυξημένης 

επαναληψιμότητας, μη επεμβατική μέθοδος απεικόνισης του κερατοειδούς, 

κατάλληλη για την παρατήρηση και ποσοτικοποίηση του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η συσχέτιση των διαταραχών του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς με τις αλλοιώσεις του 

αμφιβληστροειδούς των διαβητικών ασθενών και η σύγκριση τους με αυτές των μη-

διαβητικών ατόμων. Η ταυτόχρονη αξιολόγηση των βλαβών θα μπορούσε να 

αποκαλύψει πιθανή παράλληλη εξέλιξη και κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 278 κερατοειδείς 139 

διαβητικών ασθενών και 94 κερατοειδείς 47 υγιών ατόμων, ανάλογης ηλικίας (62.8 ± 

8 έτη, μέση τιμή ± SD).  Οι  διαβητικοί ασθενείς ταξινομήθηκαν επιπλέον, με βάσει 

την παρουσία ή όχι διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, με τη βοήθεια της έμμεσης 

οφθαλμοσκόπησης, της φωτογραφίας βυθού και της φλουοροαγγειογραφίας. Ο 

κεντρικός κερατοειδής εξετάστηκε με το ομοεστιακό μικροσκόπιο και μετρήθηκαν η 

πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και κλάδων, το συνολικό μήκος των νευρικών 

ινών και η στρεβλότητα τους. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό 

προφίλ των ασθενών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους 

και το συνολικό τους μήκος βρέθηκαν μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς έναντι 

των υγιών, ενώ το αντίστροφο παρατηρήθηκε για τη στρεβλότητα των νευρικών ινών. 

Μεταξύ των διαβητικών ασθενών οι αλλοιώσεις των νευρικών ινών ήταν ανάλογες 
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του βαθμού της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η διαβητική νευροπάθεια του 

κερατοειδούς φαίνεται να επιδεινώνεται παράλληλα με το γλυκαιμικό προφίλ των 

ασθενών, ενώ αντίθετα το λιπιδαιμικό τους προφίλ ποικίλλει. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αλλοιώσεις στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς των διαβητικών ασθενών εξελίσσονται παράλληλα με τη διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, ενώ φαίνεται να επηρεάζονται από τις μεταβολικές 

διαταραχές της γλυκόζης.  Το ομοεστιακό μικροσκόπιο είναι μία μέθοδος, που μπορεί 

στο μέλλον να αποδειχθεί πολύτιμη για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της 

διαβητικής νευροπάθειας. 

  

 

CORRELATION OF DIABETIC RETINOPATHY AND CORNEAL 

NEUROPATHY USING CONFOCAL MICROSCOPY 

INTRODUCTION: Diabetes Mellitus is a metabolic disease with increasing interest 

both for clinicians and researchers due to the severe complications in several systems. 

These have a great impact not only on the psychology and everyday life of diabetic 

patients but also on the economy and the health system of each country. Diabetic 

retinopathy is the leading cause of blindness and on the other hand, the peripheral 

diabetic neuropathy is responsible for a large percentage of amputations. A variety of 

techniques have been used for imaging the human cornea, such as optical and electron 

in vitro microscopy, slit lamp, confocal and specular biomicroscopy. 

OBJECTIVE: Confocal microscopy is a rapid, non-invasive and reiterative technique 

of imaging the human cornea, suitable for the accurate detection and quantification of 

the sub-basal nerve plexus. The aim of this study is to correlate corneal nerve fibre 

alterations with the abnormalities in the retina of diabetic patients and compare them 

with those of non-diabetic patients. This simultaneous assessment of both 

complications could also reveal a common clinical evaluation and pathogenic 

mechanism. 

METHODS: Two hundred seventy eight corneas of 139 diabetic patients and 94 

corneas of 47 control subjects, of similar age (62.8 ± 8 years, mean ± SD) were 

examined in this study.  Diabetic patients were further classified with respect to the 

presence or not and the level of retinopathy, according to the findings of indirect 

fundoscopy, fundus photography and fluorescein angiography. The central corneas 
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were scanned with corneal confocal microscopy and we estimated subabasal nerve 

plexus, calculating the nerve fibre density, nerve branch density, nerve fibre length 

and nerve fibre tortuosity. The glycemic and lipidemic profile of diabetic patients 

were also determined.  

RESULTS: Nerve fibre density, branch density and length were all found to be 

significantly reduced, whereas nerve fibre tortuosity was found to be significantly 

higher, in diabetic patients compared to control subjects. Nerve fibre alterations 

among diabetic patients were consistent with the diabetic retinopathy level. Diabetic 

corneal neuropathy seems to deteriorate along with the glycemic profile of patients, 

whereas their lipidemic profile varies. 

CONCLUSIONS: Nerve fibre alterations of the sub-basal plexus of diabetic corneas 

appear to have a common progression with diabetic retinopathy. In addition, they 

seem to be influenced by blood glucose concentrations. Corneal confocal microscopy 

could possibly represent a promising technique for the early diagnosis and treatment 

of diabetic neuropathy. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο-O ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ 

 Ο κερατοειδής (Εικόνα 1.1.1) είναι ο διαφανής και ανάγγειος ιστός του 

οφθαλμού που έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Σχηματίζει μαζί με το 

σκληρό τον εξωτερικό ινώδη χιτώνα, αντιπροσωπεύοντας και οι δύο το ένα τρίτο του 

βολβού.  Το κολλαγόνο του ινώδη χιτώνα συμβάλλει στην μηχανική ακεραιότητα και 

στη διατήρηση του σχήματος του οφθαλμού, ενώ παράλληλα αποτελεί φυσικό 

φραγμό για την προστασία των εσωτερικών δομών από τραυματισμούς και 

εξωτερικές επιδράσεις.  

 

1.1  Οπτικές ιδιότητες του κερατοειδούς 

  Η ανατομική του σχέση με υλικά διαφορετικού δείκτη διάθλασης καθιστούν 

τον κερατοειδή το βασικό διαθλαστικό μέσο του οφθαλμού (40-44 διοπτρίες), 

συμβάλλοντας στα δύο τρία της συνολικής ισχύς του οφθαλμού. Η πρόσθια επιφάνεια 

του κερατοειδούς καλύπτεται από τη δακρυϊκή στιβάδα, ενώ η οπίσθια έρχεται σε 

επαφή με το υδατοειδές υγρό.  

Ο κερατοειδής είναι αμφίκυρτος. έχοντας μια πρόσθια επιφάνεια με θετική 

διαθλαστική ισχύ (περίπου +46D) και ακτίνα καμπυλότητας περίπου 7.8mm και μια 

οπίσθια με αρνητική ισχύ (περίπου -6D) και ακτίνα 

καμπυλότητας περίπου 6.7mm. Στην κεντρική ζώνη 

των 3 mm, όπου ο κερατοειδής είναι σχεδόν 

σφαιρικός, η ακτίνα καμπυλότητας κυμαίνεται από 

7.5mm-8mm. Η κατακόρυφη διάμετρός του φτάνει τα 

9mm-11mm και η οριζόντια τα 11mm-12mm. Το 

πάχος της κεντρικής μοίρας είναι περίπου 0.5mm, με 

τάσεις αύξησης προς την περιφέρεια ως 0.7mm. 

 Οι οπτικές ιδιότητες του κερατοειδούς καθορίζονται από τη διαφάνεια του, 

την ομαλή επιφάνεια και το δείκτη διάθλασης του (n= 1,3375). Η παράλληλη 

κατανομή των ινών κολλαγόνου στο στρώμα, η μεταξύ τους απόσταση και η 

διάμετρος τους εξασφαλίζουν τη διαφάνεια του. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να 

παραλείψει την απουσία αγγείων και την αντλία Να+-Κ+ στις μεμβράνες των 

ενδοθηλιακών κυττάρων, που αποτρέπει το σχηματισμό οιδήματος. Στη διαφάνεια 

του κερατοειδούς συμβάλλουν, επίσης, η έλλειψη κυτταρικών οργανιδίων και οι 

υψηλές συγκεντρώσεις κρυστάλλινων ενζύμων στο επιθήλιο του, καθώς και η 

Εικόνα 1.1.1. Ο ανθρώπινος 
 οφθαλμός. 
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απουσία εμμύελων νευρικών ινών. Η ομαλή επιφάνεια του εξασφαλίζεται από το 

υγιές επιθήλιο και τη φυσιολογική σύσταση της δακρυϊκής στιβάδας. 

 

1.2 Ιστολογική δομή του κερατοειδούς 

Οι στιβάδες που δομούν τον κερατοειδή 

(Εικόνα 1.2.1) είναι το ενδοθήλιο, η μεμβράνη του 

Descemet, το στρώμα με τα κερατοκύτταρα, η 

μεμβράνη του Bowman και το επιθήλιο, το οποίο 

καλύπτεται από τη δακρυϊκή στιβάδα. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα προέρχονται εμβρυολογικά 

από το επιδερμικό εκτόδερμα, ενώ τα 

κερατοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά από το 

νευροεκτόδερμα. 

1) Δακρυϊκή στιβάδα 

 Ο ρόλος της δακρυϊκής στιβάδας περιλαμβάνει την ενυδάτωση του 

κερατοειδούς και την προστασία από εξωτερικούς βλαπτικούς παράγοντες, χάρη στα 

συστατικά που περιέχει. Το πάχος της φτάνει τα 7μm, ενώ ο όγκος της τα 6,5 ± 0,3μl. 

Απαρτίζεται από τρεις στιβάδες: την επιφανειακή ελαιώδη, που προέρχεται από τους 

μεϊμπομιανούς αδένες και άλλους επικουρικούς αδένες των βλεφάρων, την υδαρή 

από τους δακρυϊκούς αδένες και τη βλεννώδη, που παράγεται από τα καλυκοειδή 

κύτταρα του επιπεφυκότα. Η σύσταση των δακρύων συνίσταται σε νερό κατά 98%, 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, ανοσοσφαιρίνες, 

λακτοφερίνη, λυσοζύμη, πρωτεΐνες, οξυγόνο, παράγοντες του ανοσοποιητικού 

συστήματος (ισταμίνη, κυτοκίνες, προσταγλανδίνες) και παράγοντες ανάπτυξης. Σε 

κερατοειδείς με έλκη, τα δάκρυα περιέχουν επιπλέον μεταλλοπρωτεΐνάσες για την 

αποδόμηση των εξωκυττάριων πρωτεϊνών (κολλαγόνο, βασικές μεμβράνες).  

2) Επιθήλιο 

 Πρόκειται για μη κερατινοποιημένο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο 

αποτελούμενο από 5-6 στιβάδες κυττάρων στο κέντρο (πάχους περίπου 50μm) και 

μέχρι 10 στιβάδες κυττάρων στην περιφέρεια (πάχους ως 80μm). Εξασφαλίζει μαζί 

με τη δακρυϊκή στιβάδα την ομαλή κερατοειδική επιφάνεια και την προστασία από 

εξωτερικές βιολογικές και χημικές επιδράσεις, χάρη στα συστατικά των κυττάρων 

του αλλά και στις μεταξύ τους συνδέσεις. Η ενδοκυττάρια παρουσία δενδριτικών 

Εικόνα 1.2.1. Ιστολογική  
δομή κερατοειδούς. 
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κυττάρων, κυττάρων Langerhans και εξειδικευμένων μακροφάγων αποτελεί την 

αμυντική ασπίδα. Το επιθήλιο χαρακτηρίζεται από ταχεία και υψηλή απόκριση στους 

τραυματισμούς. Η επούλωση του ευνοείται από την παρουσία παραγόντων που 

εκκρίνονται από τις παρασυμπαθητικές νευρικές ίνες [νευροπεπτίδιο Υ, μεθειονίνη-

εγκεφαλίνη (Μ-ΕΝΚ), πεπτίδιο VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide), γαλανίνη 

(GAL) και ακετυλοχολίνη], από τις ίνες του συμπαθητικού συστήματος (όπως το 

νευροπεπτίδιο Υ, η νοραδρεναλίνη και ακετυλοχολίνη) αλλά και από αισθητικές ίνες 

[ουσία Ρ, πεπτίδιο CGRP (Calcitonin gene-related peptide), γαλανίνη (GAL)]. 

  Τα κύτταρα του επιθηλίου είναι τα εξής (Εικόνα 1.2.2): 

α) Επιφανειακά 

Είναι αποπλατυσμένα κύτταρα διαμέτρου 40μm-60μm και πάχους 2μm-6μm, 

διατεταγμένα σε 2-3 στρώματα. Έχουν οριζόντιους 

πυρήνες, ενώ στην επιφάνειά τους έχουν μικροπτυχές 

και μικρολάχνες για τη συγκράτηση της δακρυϊκής 

στιβάδας. Παρατηρήσεις με το κατοπτρικό 

μικροσκόπιο αποκαλύπτουν άφθονα «φωτεινά» 

κύτταρα και λίγα «σκοτεινά» κύτταρα με μικρό βαθμό 

σκέδασης, τα οποία θεωρούνται γηρασμένα και έτοιμα 

για απόπτωση. Τα επιφανειακά επιθηλιακά κύτταρα 

συνδέονται με δεσμοσώματα και σφιχτές συνδέσεις, οι 

οποίες χαλαρώνουν, όταν τα κύτταρα αποπίπτουν στη 

δακρυϊκή στιβάδα. Συστηματικές νόσοι, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης διαταράσσουν 

το φυσικό φραγμό του επιθηλίου. 

β) Πτερυγοειδή πολυγωνικά 

 Πρόκειται για πολυεδρικά κύτταρα διαμέτρου 50μm και πάχους 10μm. 

Συνδέονται με δεσμοσώματα και χασμοσυνδέσεις, σχηματίζοντας 2-3 στιβάδες. Ο 

πυρήνας τους είναι ωοειδής ή στρογγυλός και το κυτταρόπλασμα τους πλούσιο σε 

κερατίνη. 

γ) Βασικά  

 Αποτελούν μία στιβάδα κυλινδρικών κυττάρων ύψους 18-20μm και 

διαμέτρου 8-10μm. Είναι τα μόνα που υφίστανται κυτταρική διαίρεση και 

διαφοροποιούνται στα δύο προηγούμενα, χάρη στην παρουσία ενός πληθυσμού 

αρχέγονων κυττάρων στο σκληροκερατοειδικό όριο. Μεταναστεύουν προς την 

Εικόνα 1.2.2. Ιστολογική 
δομή κερατοειδούς. 
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επιφανειακή στιβάδα, με αμοιβαδοειδή κίνηση από την περιφέρεια προς το κέντρο. Ο 

χρόνος πλήρους αναγέννησης του επιθηλίου είναι 7-14 μέρες. Συνδέονται με 

δεσμοσώματα, ημιδεσμοσώματα και σφιχτές συνδέσεις.  

 Τέλος, μία βασική μεμβράνη πάχους 40nm-60nm μεσολαβεί μεταξύ της 

μεμβράνης του Bowman και των βασικών κυττάρων, αποτελούμενη κυρίως από 

κολλαγόνο τύπου IV (αλλά και ΧΙΙ, ΧVΙΙ, ΧΧ) και λαμινίνη, που εκκρίνονται από τα 

τελευταία. Σε περίπτωση βλάβης χρειάζεται πάνω από μία εβδομάδα για να 

αναγεννηθεί, ενώ καθυστερεί σε ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη. 

3) Μεμβράνη του Bowman 

 Πρόκειται για ακυτταρική μεμβράνη πάχους 12μm, που αποτελείται από 

ινίδια κολλαγόνου (κυρίως τύπου I, V και VΙΙ) και πρωτεογλυκάνες, όπως θειϊκή 

χονδροϊτίνη. Περιέχει, επίσης, το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς. 

Οι μεταβολικές της ανάγκες καλύπτονται από τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου. Αν 

καταστραφεί, δεν μπορεί να αναγεννηθεί. 

4) Στρώμα 

 Αποτελεί το 90% του πάχους του κερατοειδούς. Ο κύριος ρόλος του είναι να 

διατηρεί την απαιτούμενη καμπυλότητα της διαθλαστικής επιφάνειας, να μεταβιβάζει 

το φως στον αμφιβληστροειδή, χωρίς σημαντική απορρόφηση και να προβάλλει 

αντίσταση στην ενδοφθάλμια πίεση. Το 95% του στρώματος αποτελείται από άμορφη 

εξωκυττάρια ουσία (γλυκοπρωτεΐνες και  γλυκοζαμινογλυκάνες), νευρικές ίνες (Αδ 

ίνες διαφόρου μεγέθους) και ίνες κολλαγόνου (τύπου Ι, ΙΙΙ,V, VI, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ), ενώ το 

υπόλοιπο 5% καταλαμβάνουν τα κερατοκύτταρα. Επιπλέον, έχουν βρεθεί 

μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα.  

 Η μορφολογία του στρώματος διαφέρει ανάλογα με το βάθος. Έτσι, στο 

πρόσθιο στρώμα τα κερατοκύτταρα έχουν σχήμα φασολιού, ενώ στο οπίσθιο ωοειδή. 

Η παράλληλη κατανομή των ινών κολλαγόνου στο στρώμα, η μεταξύ τους απόσταση 

και η διάμετρος τους συμβάλλουν στη διαφάνεια του κερατοειδούς. Οι ίνες 

κολλαγόνου έχουν διάμετρο 21nm-65nm. Μεταξύ των κερατοκυττάρων 

παρεμβάλλονται χασματικές συνδέσεις, οι οποίες χαλαρώνουν σε τραυματισμό του 

στρώματος. Σε επίδραση βλαπτικών παραγόντων, τα κερατοκύτταρα εμφανίζουν 

φαγοκυτταρική δραστηριότητα. Τροφικό ρόλο στην ανάπτυξη των κερατοκυττάρων 

ασκεί η νευροτενσίνη. 

5) Μεμβράνη του Descemet 
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  Στερείται κυττάρων και αποτελεί τη βασική μεμβράνη των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, από τα οποία και συντίθεται. Δομείται από ινίδια κολλαγόνου τύπου IV 

και VΙΙΙ, λαμινίνη, φιμπρονεκτίνη και πρωτεογλυκάνες (θειϊκή ηπαρίνη και 

δερματάνη). Το πάχος της κυμαίνεται από 3μm στα βρέφη ως 8-10 μm στους 

ενήλικες. Δεν έχει δυνατότητα αναγέννησης.  

6) Ενδοθήλιο 

 Απαρτίζεται από ένα στρώμα κυττάρων εξαγωνικού ή πολυγωνικού 

σχήματος, διαμέτρου 20 μm και πάχους 4μm-6μm. Τα εξαγωνικά κύτταρα αποτελούν 

το 70-80% των ενδοθηλιακών, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση ορίζεται ως 

πλειομορφισμός. Ο συντελεστής μεταβλητότητας της μέσης επιφάνειας τους είναι 

περίπου 0,25 σε υγιή κερατοειδή και η αύξηση της τιμής του ονομάζεται 

πολυμεγεθισμός. Η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων κυμαίνεται από 3500 

κύτταρα/mm2 αμέσως μετά τη γέννηση ως 1400-2500 κύτταρα/mm2 στους ενήλικες, 

ενώ εμφανίζουν υπερτροφία προκειμένου να αναπληρώσουν τις απώλειες με την 

πάροδο της ηλικίας. Όταν η πυκνότητα μειωθεί κάτω από 300-400 κύτταρα/ mm2, 

υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας της ανατομικής και λειτουργικής τους ακεραιότητας. 

Έχουν μεταβολική δραστηριότητα, ενώ η μεταφορά ουσιών και η αφυδάτωση του 

κερατοειδούς εξασφαλίζεται χάρη στους σχηματισμούς των μεσοκυττάριων 

συνδέσεων και κυρίως χάρη στην αντλία Να+-Κ+.  

 

1.3 Νεύρωση κερατοειδούς 

 Τα περισσότερα νεύρα του κερατοειδούς είναι αισθητικά και προέρχονται από 

τον οφθαλμικό κλάδο του τριδύμου (ή κάποιες φορές από το γναθιαίο κλάδο), κυρίως 

από τον πρόσθιο ακτινωτό κλάδο. Ο πυρήνας του τριδύμου βρίσκεται στη γέφυρα και 

το αισθητικό του γάγγλιο ή γαϊσσέρειο γάγγλιο στην κοιλότητα του Meckle (στο μέσο 

κρανιακό βόθρο). Το γάγγλιο αυτό δίνει τρεις κλάδους, τον άνω και κάτω γναθιαίο 

και τον οφθαλμικό, ο οποίος δίνει το δακρυϊκό, το μετωπιαίο και τον οφθαλμορινικό 

κλάδο. Από τον τελευταίο ξεκινά το πρόσθιο ακτινωτό νεύρο. Ο κερατοειδής δέχεται 

επιπλέον συμπαθητική νεύρωση από το ανώτερο αυχενικό γάγγλιο.  

 Περίπου 2000 εμμύελες Αδ νευρικές ίνες (διαμέτρου 8μm-10μm) του 

πρόσθιου ακτινωτού κλάδου διεισδύουν στον κερατοειδή, εισέρχονται περιφερικά 

(στα όρια με το σκληρό) με ακτινωτή κατανομή και παράλληλη πορεία στο στρώμα, 

για να σχηματίσουν το δακτυλιοειδές πλέγμα. Στη συνέχεια, διασχίζουν το στρώμα 
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και χάνουν το περινεύριο και τη μυελίνη σε απόσταση 1mm. Στο κέντρο κάποιες ίνες 

συνεχίζουν την παράλληλη πορεία τους στη μεμβράνη του Bowman ως Αδ ίνες και 

μερικές ως C ίνες με διάμετρο 3-4 μm. Οι τελευταίες διχοτομούνται περεταίρω και 

αφού περιστραφούν με κλίση 90ο, διασχίζουν το επιθήλιο (με διάμετρο 1-2 μm), όπου 

φτάνουν ως τη στιβάδα των πτερυγοειδών κυττάρων (Εικόνες 1.3.1, 1.3.2). Τόσο οι 

Αδ όσο και οι C ίνες αποτελούν αισθητικές ίνες, που διεγείρονται από μηχανικά, 

χημικά και θερμικά ερεθίσματα. Η πυκνότητα των νευρικών απολήξεων ανά μονάδα 

επιφάνειας είναι 300-400 φορές μεγαλύτερη από αυτή της επιδερμίδας (Mohammad et 

Dana86, 2009, Rozsa et Beuerman117, 1982). Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 

325.000 απολήξεις στο επιθήλιο, δηλαδή αντιστοιχούν περίπου 100-200 σε κάθε 

κύριο νευρικό κλάδο που προέρχεται από το πρόσθιο ακτινωτό νεύρο. 

 

Εικόνα 1.3.1. Απεικονίζεται η πορεία των νευρικών ινών του κερατοειδούς 

 Ο ερεθισμός των νευρικών ινών του κερατοειδούς προκαλεί βλεφαρισμό και 

έκκριση δακρύων, με σκοπό να αποβληθούν μικρά σωματίδια που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του. Τα αντανακλαστικά αυτά έχουν ως κεντρομόλο οδό τα μακριά 

ακτινωτά νεύρα που καταλήγουν στο εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ η φυγόκεντρος οδός 

είναι είτε το προσωπικό νεύρο για την κίνηση των βλεφάρων είτε παρασυμπαθητικές 

ίνες για το δακρυϊκό αδένα. Ωστόσο, αυτά τα αντανακλαστικά δεν έχουν 

προστατευτική δράση σε σοβαρούς τραυματισμούς. Επιπλέον, οι νευρικές ίνες 

επιδρούν στον αγγειακό τόνο (Burnstock et al.14, 1994) προκαλώντας αγγειοσύσπαση. 

Σε αυτό συμβάλλουν και τα ενδοθηλιακά κύτταρα με τον παράγοντα αγγειοδιαστολής 

(Endothelium Derived Relaxing Factor, EDRF), που εκκρίνουν. Η αλληλεπίδραση 

ενδοθηλίου, νευρικών ινών και αγγείων καθορίζει τη ροή του αίματος, η οποία 

μεταβάλλεται με το πέρασμα των χρόνων λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων ή 

παθήσεων, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η αθηροσκλήρωση και ο σακχαρώδης 

διαβήτης. Ωστόσο, ο ρόλος των νευρικών ινών δεν περιορίζεται εδώ, καθώς η βασική 

τους λειτουργία είναι τροφική. 
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Εικόνα 1.3.2. Κατανομή του νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς. 

 Πολλές από τις ουσίες που περιέχονται στα νεύρα του κερατοειδούς 

συμβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του επιθηλίου του. Η ουσία Ρ είναι 

ένας αισθητικός νευροδιαβιβαστής, που ανευρίσκεται στα νεύρα του κερατοειδούς. 

Θεωρείται ότι συμμετέχει στην εξαγγείωση του πλάσματος, στην αγγειοδιαστολή, την 

απελευθέρωση ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα, στην επούλωση των νευρικών ινών, 

στη νευρωνική ανάπτυξη και απόκριση, ενώ πρόσφατες μελέτες αποκαλύπτουν το 

ρόλο της στην ανάπτυξη των ιστών του οφθαλμού. Βλάβες στο τρίδυμο συνδέονται 

με ανεπάρκεια της ουσίας Ρ. Η ουσία αυτή συμβάλει στην ακεραιότητα του επιθηλίου 

μαζί με τον παράγοντα IGF-1, τη μεθειονίνη-εγκεφαλίνη (Μ-ΕΝΚ) και το πεπτίδιο 

που σχετίζεται με την καλσιτονίνη (Calcitonin gene-related peptide, CGRP), του 

οποίου οι συγκεντρώσεις ανευρίσκονται αυξημένες στα δάκρυα μετά από 

τραυματισμό του κερατοειδούς. Τέλος, η νοραδρεναλίνη των συμπαθητικών ινών 

ευνοεί την επούλωση του επιθηλίου, αν και έχει παρατηρηθεί ότι βλάβη στις ίνες 

αυτές προκαλεί μόνο μικρό οίδημα στον κερατοειδή, λόγω της μικρής αναλογίας 

αυτών των ινών.  

 Στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των νευρικών ινών του κερατοειδούς 

συμμετέχουν νευροτροφίνες, ο παράγοντας ανάπτυξης των νεύρων (Nerve Growth 

Factor, NGF), ο φυσιολογικός νευροτροφικός παράγοντας του γαγγλίου του ισχιακού 

νεύρου (normal sciatic nerve Ciliary NeuroTrophic Factor, CNTF) και ο 

νευροτροφικός παράγοντας που προέρχεται από τα νευρογλοιακά κύτταρα (Glial cell-

Derived Neurotrophic Factor, GDNF), εξασφαλίζοντας, έτσι, την ακεραιότητα του 

επιθηλίου. Ο CNTF απελευθερώνεται, επιπλέον, ως απάντηση στο οξειδωτικό stress 

των ενδοθηλιακών κυττάρων. 

 Οι νευρικές ίνες του κερατοειδούς ασκούν τροφική δράση στο επιθήλιο του 

και συμβάλλουν στη διατήρηση μιας υγιούς οφθαλμικής επιφάνειας, ενώ η 

δυσλειτουργία τους προκαλεί μια εκφυλιστική κατάσταση γνωστή ως νευροτροφική 

κερατίτιδα. Οι περισσότερες κλινικές περιπτώσεις νευροτροφικής κερατίτιδας 

προκαλούνται είτε από ερπητική ιογενή λοίμωξη είτε από βλάβες του τριδύμου 
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νεύρου, που συνδέονται με χειρουργική επέμβαση στον οφθαλμό, με 

νευροχειρουργικές επεμβάσεις, τραύματα κεφαλής, εγκεφαλικά ανευρύσματα ή 

ενδοκράνιες νευρολογικές παθήσεις (Davis et al.21, 2001, Menchini et al., 1990, 

Johnson et al., 1998, Weigt et al., 2002). Διαθλαστικές επεμβάσεις, όπως ακτινωτή 

κερατοτομή, φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή και LASIK (Laser Assisted in Situ 

Keratomileusis) προκαλούν εντοπισμένη βλάβη στα νεύρα του στρώματος, στο 

υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα και παροδικές ήπιες έως σοβαρές επιθηλιακές 

διαταραχές (Wilson 2001 et al., 2001, Tervo et al., 2003), που σχετίζονται με 

ξηροφθαλμία και νευροτροφική κερατίτιδα. 

 

1.4 Θρέψη και αιμάτωση 

 Η αιμάτωση του κερατοειδούς πραγματοποιείται από την πρόσθια ακτινωτή 

αρτηρία, η οποία αποτελεί κλάδο της οφθαλμικής αρτηρίας, που αναδύεται από την 

έσω καρωτίδα. Στο σκληροκερατοειδικό όριο η πρόσθια ακτινωτή αρτηρία 

αναστομώνεται με την προσωπική (κλάδος της έξω καρωτίδας) και σχηματίζει ένα 

αγγειακό πλέγμα. Ο μεταβολισμός του κερατοειδούς βασίζεται στην αερόβια 

οξείδωση της γλυκόζης, η οποία βρίσκεται στο υδατοειδές υγρό, ενώ το οξυγόνο 

προέρχεται από τα δάκρυα και σε ένα μικρό ποσοστό από τα αγγεία του 

σκληροκερατοειδικού ορίου.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

 Η μελέτη της μορφολογίας του κερατοειδούς και η πρώιμη διάγνωση πιθανών 

αλλοιώσεων του απαιτεί την αναγνώριση λεπτών δομών με μεγάλη ακρίβεια, για 

αυτό και βασίζεται κυρίως στη μικροσκοπία. Το εύρος των εξετάσεων που 

συμβάλουν στην παρατήρηση του κερατοειδούς ποικίλει. Περιλαμβάνει την εξέταση 

στο εργαστήριο παρασκευασμάτων που έχουν υποστεί χρώση, με τη συμβολή του 

οπτικού και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Από την άλλη, σημαντική θέση έχουν στην 

κλινική πράξη τεχνικές απεικόνισης του κερατοειδούς, όπως είναι η σχισμοειδής 

λυχνία, το κατοπτρικό και το ομοεστιακό μικροσκόπιο.  

 

2.1 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ IN VITRO 

 Ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει την ικανότητα να διακρίνει διαβαθμίσεις της 

φωτεινής έντασης και χρωματική αντίληψη που περιορίζεται στο ορατό φάσμα, 
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δηλαδή από το ιώδες (400 nm) στο κόκκινο (650 nm). Η ελάχιστη απόσταση ενός 

αντικειμένου για να εστιαστεί στον αμφιβληστροειδή είναι 25 cm, επομένως  είναι 

αναγκαία η ύπαρξη μεγεθυντικών φακών προκειμένου να αντιληφθεί ο οφθαλμός 

αντικείμενα σε μικρότερη απόσταση.  

 

2.1.1 Οπτικές αρχές λειτουργίας και Περιορισμοί του οπτικού μικροσκοπίου 

  Το σύνθετο οπτικό μικροσκόπιο (ΟΜ) διαθέτει δύο κυρτούς φακούς σε σειρά, 

τον αντικειμενικό και τον συγκεντρωτικό, ώστε η τελική μεγέθυνση Μ, να είναι το 

αποτέλεσμα του συνδυασμού τους (Μ=Μαντικειμενικού Χ Μσυγκεντρωτικού). 

Όσο πιο ευρεία είναι η γωνία υπό την οποία ο αντικειμενικός φακός συλλέγει τις 

ακτίνες, τόσο καλύτερη είναι και η εικόνα που προκύπτει. Το γωνιακό άνοιγμα του 

φακού περιγράφεται από τον όρο Αριθμητικό Άνοιγμα (Numerical Aperture= NA), 

το οποίο ορίζεται ως εξής: ΝA = n sina (1), όπου n ο δείκτης διάθλασης του μέσου 

που υπάρχει μεταξύ φακού και αντικειμένου και a η μισή γωνία του φωτεινού κώνου 

που σχηματίζουν οι ακτίνες της πηγής πάνω στο αντικείμενο. Είναι φανερό ότι 

αυξάνοντας το γωνιακό άνοιγμα ή το δείκτη διάθλασης με την προσθήκη κάποιου 

μέσου (όπως λάδι) αυξάνεται και το ΝΑ (Εικόνα 2.1.1.1). Σε ένα οπτικό σύστημα, 

όπως το μικροσκόπιο, το ΝΑ προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους φακών, 

δηλαδή  

(2) 

 

 

Οι φωτεινές ακτίνες, καθώς περνούν μέσα από το αντικείμενο, υφίστανται 

περίθλαση, συμβολή και σκέδαση από την αλληλεπίδρασή τους με τα σωματίδια της 

ύλης. Οι ακτίνες που εξέρχονται συγκεντρώνονται σε μια κυκλική περιοχή, που 

ονομάζεται δίσκος του Airy (Airy disk). Όσο μικρότερη είναι η έκταση του, τόσο 

καλύτερη και η απεικόνιση του αντικειμένου. Η ικανότητα ενός οπτικού συστήματος 

να διακρίνει ως ξεχωριστά δύο σημεία του αντικειμένου που βρίσκονται πολύ κοντά, 

Εικόνα 2.1.1.1. Απεικονίζεται το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) για ξηρό φακό και για φακό 
εμποτισμένο σε λάδι. 
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ονομάζεται διακριτική ικανότητα του συστήματος. Αυτή προσδιορίζεται με το 

κριτήριο του Rayleigh, σύμφωνα με το οποίο δύο σημεία ενός αντικειμένου 

διακρίνονται ως ξεχωριστά, όταν το πρώτο ελάχιστο του δίσκου του Airy του πρώτου 

σημείου, συμπίπτει με το κεντρικό μέγιστο του δίσκου του Airy του δεύτερου 

σημείου. Η σχέση που συνδέει τη διακριτική ικανότητα με το ΝΑ είναι  

(3), όπου d η ελάχιστη απόσταση των δύο σημείων και λ το μήκος κύματος της 

φωτεινής πηγής. Το οπτικό όριο της χωρικής ανάλυσης ενός συστήματος φανερώνει 

ότι αντικείμενα μεγέθους μικρότερο από 2d δεν γίνονται ορατά. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας μονοχρωματικό φως στα 546nm και ΝΑ αντικειμενικού και 

συγκεντρωτικού φακού ίσο με 1.3, η μέγιστη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου 

φτάνει τα 0.26μm, ενώ η μέγιστη μεγέθυνση είναι 1300Χ. 

 Από τις σχέσεις (2) και (3) γίνεται αντιληπτό ότι επιλέγοντας μικρά μήκη 

κύματος ή φακούς με μεγάλο ΝΑ, η διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου 

αυξάνεται και περισσότερες λεπτομέρειες είναι ορατές. Επειδή, όμως, υπολείπεται η 

φωτεινή αντίθεση της εικόνας, το διάφραγμα του συγκεντρωτικού φακού 

χρησιμοποιείται για να περιοριστεί το άνοιγμα του, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις αυτό 

μπορεί να παραμείνει σχεδόν κλειστό. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι το βάθος πεδίου 

(Ζ) του αντικειμένου περιορίζεται, όσο το ΝΑ αυξάνει, βάσει της , όπου n o 

δείκτης διάθλασης του μέσου στο πεδίο του αντικειμένου και λ το μήκος κύματος της 

φωτεινής πηγής. Τέλος, με το οπτικό μικροσκόπιο είναι δύσκολο να εξεταστούν 

αντικείμενα και υλικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με χρωστικές.  

 

2.1.2 Οπτικές αρχές λειτουργίας και Περιορισμοί του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου 

  Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (ΗΜ) μπορεί να πετύχει μεγέθυνση ως 106 X και 

έχει διακριτική ικανότητα πολύ μεγαλύτερη από το οπτικό (0.25nm), σύμφωνα με τη 

σχέση (3), αφού χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια με μήκος κύματος 105 μικρότερο από τα 

φωτόνια (ορατό φως). Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρατήρηση 

αντικειμένων και συγκεκριμένα ζωντανών ιστών με το ΗΜ είναι η επεξεργασία τους, 

ώστε να μετατραπούν σε ξηρά και δύσκαμπτα υλικά. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη 

χρήση του σε in vitro εξέταση. Επιπλέον, η ανάγκη λεπτών αντικειμένων εμποδίζει 
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την τρισδιάστατη απεικόνιση. Τέλος, παρά την ύπαρξη του κενού ο κίνδυνος 

μόλυνσης του δείγματος κατά την αλληλεπίδραση του με τη δέσμη παραμένει. 

 

2.1.3  Μελέτες του κερατοειδούς με τη συμβολή του Οπτικού (ΟΜ) και 

Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (ΗΜ) 

 Σημαντικές μελέτες παρατήρησης του κερατοειδούς με το ΟΜ αφορούν την 

αναγέννηση των κυττάρων του. Έτσι, έχει διαπιστωθεί αναγέννηση του κολλαγόνου 

περιοχών με τομή ή ουλή σε κερατοειδείς κουνελιών (Davison et al.22, 1986). 

Σύγκριση, φυσιολογικού και τραυματισμένου κερατοειδούς στο ίδιο πειραματόζωο 

έδειξε αυξημένες συγκεντρώσεις των γλυκοπρωτεϊνών φιμπρονεκτίνης και λαμινίνης 

γύρω από τα ενδοθηλιακά κύτταρα στους άθικτους. Αντίθετα, στους 

τραυματισμένους κερατοειδείς μόνο τη δεύτερη εβδομάδα τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

ήταν ομοιόμορφα και περιβάλλονταν από φιμπρονεκτίνη, χωρίς την παρουσία 

λαμινίνης (Gordon et al.39,  1988). Το ΟΜ έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση 

μοσχευμάτων κερατοειδούς (Deb-Joardar et al.23, 2006), ενώ έγιναν προσπάθειες 

παρατήρησης ανθρώπινου κερατοειδούς, που δεν έχει υποστεί χρώση και σύγκρισης 

των ευρημάτων με το κατοπτρικό μικροσκόπιο (Hirst et al.44, 1982). 

 Με τη συμβολή του ΗΜ, μελετήθηκαν οι μορφολογικές αλλοιώσεις σε 

κερατοειδή που εμφανίζει οίδημα και θόλωση και διαπιστώθηκαν διακυμάνσεις στο 

δείκτη διάθλασης (Goldman et al.37, 1968). Επιπλέον, η μεμβράνη του Bowman 

φάνηκε να περιέχει κυρίως κολλαγόνο IV (Gordon et al.38, 1994). Σε μελέτες 

ασθενών που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση καταρράκτη ή κερατοπλαστική 

διαπιστώθηκε παθολογική ανάπτυξη του επιθηλίου (Rodrigues et al.111,1986). Τέλος, 

το ΗΜ χρησιμοποιείται για την εκτίμηση μοσχευμάτων κερατοειδούς (Laino et al.67, 

1976, Doughman et al.27, 1973 ). 

 Ταυτόχρονες μελέτες του κερατοειδούς με ΟΜ και ΗΜ περιλαμβάνουν την 

παρατήρηση μορφολογικών αλλοιώσεων σε δυστροφίες, όπως της οπίσθιας 

πολύμορφης δυστροφίας του ενδοθηλίου (Johnson et al.52, 1989), της δικτυωτής του 

στρώματος (Mctigue et al.79, 1964), δυστροφιών της μεμβράνης του Bowman 

(Ridgway et al.110, 2000) και του συνδρόμου Mooren (Young et al.144, 1982). Μελέτες 

του κερατοειδούς των διαβητικών ασθενών έδειξαν πάχυνση της βασικής μεμβράνης 

του επιθηλίου έναντι των φυσιολογικών (Taylor et al.132, 1981). Πτυχές μοσχευμάτων 

κερατοειδούς συνδέονται με αυξημένη κυτταρική καταστροφή και μειωμένη 
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ποιότητα μεταμόσχευσης (Nartey et al.90,1989). Ευρήματα βλάβης της αντλίας των 

ενδοθηλιακών κυττάρων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ερμηνεύουν 

θολερότητες του επιθηλίου (Hague et al.42, 1989). Τέλος, μελέτες έχουν αναδείξει 

ασυνήθιστες κυτταρικές δομές (Alexander et al.2, 1986, Lauweryns et al.70, 1993) και 

έχουν ερμηνεύσει την εξάπλωση του ιού του έρπητα στον κερατοειδή (Ohara et al.94, 

2000). 

                                                                    
                   

 

2.2 ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

2.2.1 Σχισμοειδής λυχνία  

 Αποτελεί την κύρια κλινική εξέταση των πρόσθιων και οπίσθιων μορίων του 

οφθαλμού, δίνοντας τη δυνατότητα οπτικών τομών μέσω διόφθαλμης και 

στερεοσκοπικής παρατήρησης. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η απομόνωση 

λεπτομερειών με τροποποίηση της μεγέθυνσης και του φωτισμού και 

πραγματοποιείται με δύο βασικά συστήματα, το βιομικροσκόπιο και τη φωτεινή πηγή 

σχισμοειδούς δέσμης.  Η στερεοσκοπική παρατήρηση αφορά την αντίληψη του 

βάθους και είναι καλύτερη όσο αυξάνεται η φωτεινότητα της εικόνας και η απόσταση 

των αντικειμενικών φακών και όσο η απόσταση του αντικειμένου μειώνεται. Το 

μέγεθος του διόφθαλμου πεδίου παρατήρησης είναι σημαντικό, επειδή τα δύο πεδία  

πρέπει να επικαλύπτονται κατά την παρατήρηση των πρόσθιων δομών. Η 

φωτεινότητα του πεδίου εξαρτάται από το εύρος του διαφράγματος του μικροσκοπίου 

και τη φωτεινή πηγή που διαθέτει ο κάθε τύπος λυχνίας. Η μέγιστη μεγέθυνση που 

προσφέρει η σχισμοειδής λυχνία για την παρατήρηση του κερατοειδούς είναι 40Χ.  

                  
                     

 

2.2.2 Κατοπτρικό μικροσκόπιο (specular microscopy)  

Οπτικές αρχές λειτουργίας και περιορισμοί του κατοπτρικού μικροσκοπίου 

Εικόνα 2.2.1.1. Ο κερατοειδής με 
σχισμοειδή λυχνία. 

Εικόνα 2.2.1.2. Έλκος κερατοειδούς 
με χρήση φλουοροσεΐνης. 

Εικόνα 2.1.3.1. Ο κερατοειδής με ΟΜ. Εικόνα 2.1.3.2. Ο κερατοειδής με ΗΜ. 
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 Το φως που προσπίπτει σε μια επιφάνεια μπορεί να ανακλαστεί, να διαδοθεί 

μέσα από αυτήν, να απορροφηθεί ή και να σκεδαστεί. Στην περίπτωση του 

κατοπτρικού μικροσκοπίου ενδιαφέρει το φως που ανακλάται, αφού αυτό σχηματίζει 

την εικόνα του αντικειμένου, δηλαδή του κερατοειδούς. Η ένταση της ανακλώμενης 

δέσμης εξαρτάται από τη διαφορά στο δείκτη διάθλασης που έχουν τα μέσα 

εκατέρωθεν της διαχωριστικής επιφάνειας, όπου συμβαίνει η ανάκλαση. Ένα 

ποσοστό από το ανακλώμενο φως συλλέγεται από το αντικειμενικό φακό του 

μικροσκοπίου και σχηματίζει την εικόνα στο επίπεδο του φιλμ.  

 Μεγάλη κλινική αξία έχει το εύρος της δέσμης που προσπίπτει στον 

κερατοειδή. Τα σύγχρονα κατοπτρικά μικροσκόπια είναι ομοεστιακά και 

χρησιμοποιούν σχισμοειδή ή σημειακή δέσμη, ώστε να μειώνεται το φαινόμενο της 

συμβολής και να βελτιώνεται η ποιότητα απεικόνισης, ενώ με τη βοήθεια ευαίσθητων 

απεικονιστικών συστημάτων παρέχεται η δυνατότητα ποιοτικής παρατήρησης του 

ενδοθηλίου αλλά και βελτιωμένης απεικόνισης των νεύρων και των κερατοκυττάρων 

του στρώματος. Τέλος, το κατοπτρικό μικροσκόπιο με χρήση χρώματος επιτρέπει την 

εξέταση των ιδιοτήτων των κυτταρικών με μεμβρανών (Lemp et al.71, 1989). 

 
Εικόνα 2.2.2.1. Φυσιολογικό ενδοθήλιο με κατοπτρικό μικροσκόπιο. 

  Ωστόσο, το κατοπτρικό μικροσκόπιο επαφής παρέχει ευκρινείς εικόνες μιας 

περιοχής, μόνο αν ο υπερκείμενος κερατοειδής είναι διαυγής και το ενδοθήλιο ομαλό 

και ομοιόμορφο (Bourne et al.12, 1976). Δεν έχουν παρατηρηθεί διαφορές στις τιμές 

της πυκνότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας ή 

μεταξύ των δύο οφθαλμών (Sturrock et al.126, 1978), αλλά εμφανίζονται προβλήματα 

στη μεθοδολογία, όπως αδυναμία πρόσβασης στο περιφερικό ενδοθήλιο (εφάπτεται 

στο 50-60% του κεντρικού), επιλογής της ίδιας ομάδας κυττάρων και τυχαιοποίησης 

του δείγματος, αφού συνήθως προεπιλέγονται κύτταρα (Hirst et al.47,1980).  

 Η αξία του περιορίζεται, επίσης, από το μειωμένο οπτικό πεδίο, λόγω ισχυρής 

ανάκλασης  μεταξύ κερατοειδούς και αντικειμενικού φακού (Sherrard et al.124,1981). 

Συγκρίνοντας, το κατοπτρικό μικροσκόπιο επαφής με αυτό που δεν εφάπτεται στον 

κερατοειδή, το δεύτερο είναι πιο γρήγορο, επιτρέπει την εξέταση διαφορετικών 

περιοχών και παρέχει ευρύτερο πεδίο παρατήρησης (Price et al.108,1981). Όσον 
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αφορά τη δυνατότητα παχυμετρίας, φαίνεται ότι και οι δύο τύποι είναι αξιόπιστοι 

αλλά υποτιμούν το πάχος του κερατοειδούς σε σχέση με την παχυμετρία υπερήχων 

(Kawana et al.61,2004, Módis et al.85,2001). 

 

Κλινικές εφαρμογές του κατοπτρικού μικροσκοπίου 

 Το κατοπτρικό μικροσκόπιο επιτρέπει την αντικειμενική και ποσοτική 

εκτίμηση του ενδοθηλίου, για αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση των 

αλλοιώσεων του (Cotinat et al.19, 1999). 

1) Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του ενδοθηλίου 

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ανώμαλων δομών του ενδοθηλίου και 

διαφόρων παραμέτρων, όπως είναι το μέγεθος του κυττάρου, η μεταβλητότητα του 

μεγέθους (πολυμεγεθισμός) και του σχήματος (πλειομορφισμός), η κυτταρική 

περίμετρος, το μέσο μήκος και το σχήμα (Laing et al.66, 1979, Hirst et al.45, 1989, 

Geroski et al.36, 1989).  

2) Αλλαγές του ενδοθηλίου λόγω ηλικία -φύλου-φυλής 

 Είναι αποδεκτό ότι η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων μειώνεται από 

τη γέννηση ως την ενηλικίωση, ίσως λόγω της ανάπτυξης του βολβού (Laing et al.66, 

1979). Μετά ο αριθμός παραμένει σταθερός (3500-4000/ mm2) ως την ηλικία των 50, 

για να ελαττωθεί και πάλι μετά τα 60 (2000-2300/ mm2 ως τα 80 έτη) (Cotinat et al.19, 

1999). Με την πάροδο της ηλικίας παρατηρείται αύξηση του πλειομορφισμού και του 

πολυμεγεθισμού, καθώς και διαφορές μεταξύ των δύο ματιών. Μάλιστα, 

τραυματισμός ή άλλη παθολογία του ενδοθηλίου σε νεότερη ηλικία μπορεί να 

οδηγήσει σε οίδημα πολλά χρόνια μετά, λόγω της ηλικιακής εκφύλισης (Kaufman et 

al.59,1977). Διαφορές στην πυκνότητα και το μέγεθος των κυττάρων λόγω φυλής δεν 

έχουν παρατηρηθεί (Hashemian et al.43, 2006). 

3) Αλλαγές του ενδοθηλίου λόγω τραύματος ή χειρουργικές τομής 

 Μελέτη των Matsuda et al.78 (1985) σε κουνέλια αποκαλύπτει επιμήκυνση και 

απώλεια του εξαγωνικού σχήματος του ενδοθηλίου, που αποκαθίσταται μετά την 

επούλωση, ενώ οι κυτταρικές συνδέσεις παραμένουν παθολογικές. Ξένα σώματα 

στον κερατοειδή εμφανίζονται σαν δακτύλιοι (Laing et al.66, 1979). 

4) Αλλαγές του ενδοθηλίου σε γλαύκωμα κλειστής γωνίας  

 Παρατηρείται απώλεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, που πιθανώς σχετίζεται 

με την αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (Laing et al.66, 1979, Cotinat et al.19, 1999). 
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5) Αλλαγές του ενδοθηλίου σε ιριδοκυκλίτιδα και ιριδοκερατοειδικό σύνδρομο 

 Η παθογένεση του συνδρόμου συνδέεται με απώλεια ενδοθηλιακών 

κυττάρων, πλειομορφισμό και πολυμεγεθισμό. 

6) Επίδραση του οιδήματος του κερατοειδούς στο ενδοθήλιο 

7) Αλλαγές του ενδοθηλίου  σε δυστροφίες κερατοειδούς 

 Σημαντική είναι η συμβολή του κατοπτρικού μικροσκοπίου στη διάγνωση της 

οπίσθιας πολύμορφης δυστροφίας, της δικτυωτής δυστροφίας (Laing et al.66, 1979, 

Schnitzer et al.120, 1981) και της δυστροφίας Fuch, όπου παρατηρούνται αυξημένες 

συγκεντρώσεις κολλαγόνου (Laing et al.66, 1979) και αύξηση του μέσου πάχους του 

κερατοειδούς, χωρίς αλλαγή στην πυκνότητα και τη μορφή (Schnitzer et al.120, 1981).  

8) Κερατόκωνος και ενδοθήλιο 

 Παρατηρούνται ρήξεις της Δεσκεμετείου μεμβράνης, επιμήκυνση κυττάρων 

και σκοτεινές ενδοκυτταρικές δομές (Laing et al.66, 1979). 

9) Αξιολόγηση μοσχευμάτων κερατοειδούς 

  Έχει παρατηρηθεί απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων, αυξημένη σε άτομα με 

κερατόκωνο. Συμβάλει στην πρώιμη διάγνωση αλλοιώσεων που οδηγούν σε 

απόρριψη μοσχεύματος (Cotinat et al.19, 1999, Fukami et al.35, 1988, Hirst et al.46, 

1983, Kaufman et al.59, 1977, Laing et al.66, 1979). 

10) Αφακία και προεγχειρητική εκτίμηση σε επεμβάσεις προσθίου θαλάμου 

 Η αφαίρεση του φακού συνδέεται με απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων (Laing 

et al.66, 1979), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φυσαλιδώδη κερατοπάθεια και 

απόρριψη μοσχεύματος, αν ακολουθεί κερατοπλαστική (Sugar et al.128, 1989). 

11) Χρόνια χρήση φακών επαφής 

 Συνδέεται με αύξηση του πολυμεγεθισμού (Cotinat et al.19, 1999). 

12) Σακχαρώδης Διαβήτης 

 Έχουν παρατηρηθεί λεπτές πτυχές στη Δεσκεμέτειο μεμβράνη, αύξηση του 

πάχους του κερατοειδούς (Busted et al.15, 1981), του πολυμεγεθισμού και του 

πλειομορφισμού (Ohguro et al.96, 1995). 

13) Εξέταση του επιθηλίου του κερατοειδούς 

 Επειδή δεν υπάρχουν αξιόλογες διαφορές στο δείκτη διάθλασης μεταξύ των 

στιβάδων του επιθηλίου, μόνο η επιφανειακή στιβάδα είναι ορατή με το κατοπτρικό 

μικροσκόπιο (Balaram et al.3, 2000, Laing et al.66, 1979). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο-ΟΜΟΕΣΤΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

3.1 Οπτικές αρχές λειτουργίας του ομοεστιακού μικροσκοπίου  

Ο Marvin Minsky θεωρείται ο εφευρέτης του ομοεστιακού μικροσκοπίου 

(1957). Πρόκειται για ένα είδος μικροσκοπίου που επιτρέπει την απεικόνιση 

αντικειμένων αυξημένου πάχους, όπως ο κερατοειδής, με εστιασμένο σημειακό 

φωτισμό. Στην Εικόνα 3.1.1 φαίνεται ο οπτικός δρόμος σε απλό ομοεστιακό 

μικροσκόπιο. Ο συγκεντρωτικός φακός στην αριστερή πλευρά της εικόνας 

χρησιμεύει για το φωτισμό ενός σημείου D του αντικειμένου, συλλέγοντας τις 

ακτίνες της φωτεινής πηγής που περνούν από το διάφραγμα Α. Ο αντικειμενικός 

φακός στη δεξιά πλευρά της εικόνας εστιάζει τις φωτεινές ακτίνες στο δεύτερο 

διάφραγμα G, το οποίο είναι ομοεστιακό με το Α και το σημείο D. Ο φακός 

τοποθετείται, ώστε το εστιακό του επίπεδο να είναι κοινό (ομοεστιακό) με το σημείο 

D. Όλο το φως που ο αντικειμενικός φακός συλλέγει από το φωτιζόμενο σημείο 

περνά από το δεύτερο διάφραγμα και φτάνει στο ανιχνευτή. Οποιοδήποτε άλλο 

σημείο του αντικειμένου, που δεν είναι ομοεστιακό με το διάφραγμα Α, θα φωτίζεται 

λιγότερο. Επιπλέον, το περισσότερο φως που σκεδάζεται από αυτό το σημείο δεν θα 

περάσει το διάφραγμα G. Μειώνοντας τη διάμετρο του δεύτερου διαφράγματος, το 

φαινόμενο της περίθλασης αποκλείεται και η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται.  

 
 

Στην πραγματικότητα, ένας μόνο αντικειμενικός φακός χρησιμοποιείται τόσο 

για το φωτισμό όσο και για την απεικόνιση του αντικειμένου, ενώ στον οπτικό δρόμο 

παρεμβάλλονται κάτοπτρα, όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα (Εικόνα 3.1.2). 

 
 

Εικόνα 3.1.1. Οπτικό δρόμος στο απλό ομοεστιακό μικροσκόπιο. 

Εικόνα 3.1.2. Οπτικός δρόμος ομοεστιακού μικροσκοπίου. 
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Γενικότερα, υπάρχουν δύο μέθοδοι λήψης εικόνων, σταθερής δέσμης (stage 

scanning) και κινούμενης δέσμης (beam scanning). Ο Marvin Minsky χρησιμοποίησε 

τη μέθοδο σταθερής δέσμης κατά την οποία το αντικείμενο κινείται γύρω από τη 

δέσμη. Η δεύτερη μέθοδος πλεονεκτεί στο γεγονός ότι η φωτεινή δέσμη κινείται 

γύρω από το αντικείμενο, για αυτό αυτή χρησιμοποιείται κλινικά. 

 

3.2 Πλεονεκτήματα του ομοεστιακού μικροσκοπίου  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματά του ομοεστιακού μικροσκοπίου έναντι των 

συμβατικών μικροσκοπίων είναι η υψηλή αξονική και εγκάρσια ανάλυση (χ,y 

άξονες), καθώς και η δυνατότητα λήψεων στον άξονα ζ (κάθετος στο επίπεδο του 

αντικειμένου). Το αριθμητικό άνοιγμα καθορίζει την ανάλυση, κυρίως την αξονική 

(Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2.1.1), για αυτό επιλέγονται 

αντικειμενικοί φακοί με μεγάλο αριθμητικό άνοιγμα, όπως ο 

Leitz 50Χ με ΝΑ 1.0. Η συνάρτηση σημειακής κατανομής 

(Point Spread Function, PSF) περιγράφεται από τον εκ 

περιστροφής συμμετρικό δίσκο του Airy. Σύμφωνα με το 

κριτήριο Rayleigh (Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2.1.1), η αξονική 

ανάλυση μπορεί να οριστεί ως η ελάχιστη απόσταση (d=0) δύο 

σημείων στον άξονα ζ, ώστε αυτά να είναι διακριτά. Στο 

ομοεστιακό μικροσκόπιο το τελικό PSF είναι τρισδιάστατο και αποτελεί συνέλιξη του 

PSF στον οπτικό δρόμο παρατήρησης και του PSF στον οπτικό δρόμο φωτισμού. Οι 

αλλαγές στο PSF είναι σαφείς στην εικόνα 3.2.1, όπου φαίνεται η δυνατότητα 

τρισδιάστατων δομών του ομοεστιακού (αριστερά) σε σχέση με το συμβατικό 

μικροσκόπιο (δεξιά). 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι το ομοεστιακό μικροσκόπιο περιορίζει τα 

φαινόμενα της σκέδασης και της περίθλασης του φωτός, ελαττώνει τη θόλωση και το 

«θόρυβο» της εικόνας, με αποτέλεσμα να αυξάνει τη φωτεινή αντίθεση και την 

ποιότητα απεικόνισης. Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προσαρμογής 

της μεγέθυνσης και επιτρέπει την παρατήρηση αντικειμένων αυξημένου πάχους, 

όπως ο κερατοειδής. Τέλος, η κλινική του αξία βασίζεται στην ταχεία σάρωση του 

κερατοειδούς (με ταχύτητα ανάλογη του τύπου του μικροσκοπίου) και στο γεγονός 

ότι πρόκειται για μία γρήγορη, μη επεμβατική, in vivo μέθοδο με υψηλή 

επαναληψιμότητα. 

Εικόνα 3.2.1. 
 Κατανομή του PSF.
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3.3 Περιορισμοί του ομοεστιακού μικροσκοπίου  

Οι βασικοί περιορισμοί σχετίζονται με την ποσοτική ακρίβεια των μετρήσεων, 

η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των φωτονίων που διαπερνούν το αντικείμενο, το 

μέγεθος των ελάχιστων δομών που εξετάζονται (σε pixel για επιφάνεια ή σε voxel για 

όγκο), καθώς και από τη θέση τους. Η χρήση φακού με μεγάλο αριθμητικό άνοιγμα 

περιορίζει το βάθος πεδίου, την απόσταση εργασίας και την έκταση του πεδίου 

παρατήρησης (Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2.1.1). Έτσι, βελτιώνεται η ποιότητα της 

εικόνας, αλλά μικρή επιφάνεια του κερατοειδούς είναι ορατή κάθε φορά. Επιπλέον, 

προκύπτει η ανάγκη για μικροσκόπιο επαφής, αυξάνοντας ίσως τη δυσφορία του 

εξεταζόμενου ατόμου και την πιθανότητα πρόκλησης αλλοιώσεων στο επιθήλιο του 

κερατοειδούς, ανάλογα με την συνεργασία του ατόμου και την εμπειρία του 

εξεταστή. Προκειμένου να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα, μειώνεται το μήκος 

κύματος του φωτός (λ), γεγονός που ευνοεί τη σκέδαση του και δυσχεραίνει την 

απεικόνιση ανομοιογενών δομών, όπως ένας κερατοειδής με ουλές. 

Ωστόσο, η ανάλυση του μικροσκοπίου εξαρτάται και από το σύστημα 

ανίχνευσης. Η υψηλή ταχύτητα σάρωσης είναι αναγκαία, αφού οι οφθαλμικές 

κινήσεις δυσχεραίνουν τη λήψη. Έμφαση πρέπει να δίνεται στη διάμετρο του 

διαφράγματος, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το δίσκο του Airy 

(συνήθως 1-2 μονάδες Airy). Όσον αφορά τα συστήματα ανίχνευσης περιλαμβάνουν 

φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultplier Tubes, ΡΜΤ), φωτοδιόδους (Avalanche 

Photodiode, APD), βιντεο-κάμερα και κάμερα σύζευξης (Charge-Coupled Device, 

CCD) (Webb, 1996, Bohnke and Masters, 1999). Το πλεονέκτημα των τελευταίων 

είναι ότι δίνουν εικόνες 512 x 512 pixels με αυξημένη ευαισθησία, γεγονός που 

μειώνει το χρόνο σάρωσης και επομένως, την αναλογία σήματος-εισερχόμενου 

θορύβου (signal-to-noise ratio). Η επιλογή των κατάλληλων συστημάτων περιορίζει 

τις οπτικές απώλειες και βελτιώνει την ποιότητα της δειγματοληψίας, αυξάνοντας 

όμως και το κόστος των μικροσκοπίων. 

 

3.4 Τύποι ομοεστιακών μικροσκοπίων 

I. Tandem ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με δίσκο Nipkow (Tandem scanning 

Nipkow disk confocal microscope) 

 Βασίζεται στο δίσκο του Nipkow, που ανακαλύφθηκε το 1884. Αποτελείται 

από ένα σύστημα με συζυγή διαφράγματα (διαμέτρου 40-60μm), τα οποία είναι 
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διατεταγμένα σε σπιράλ του Αρχιμήδη, δηλαδή κάθε διάφραγμα στη μία πλευρά του 

δίσκου έχει το συζυγές του στην άλλη πλευρά. Το φως προσπίπτει στο αντικείμενο, 

αφού περάσει μέσα από το πρώτο σύστημα διαφραγμάτων (100 κάθε φορά) και το 

ανακλώμενο επιστρέφει από τα συζυγή τους διαφράγματα (100 κάθε φορά). Η 

αναλογία των οπών προς την συνολική επιφάνεια του δίσκου είναι περίπου 1-2%,  για 

αυτό και το συνολικό ποσό του φωτός που προσπίπτει και ανακλάται είναι μικρό.  

 Τα πλεονεκτήματα αυτού του μικροσκοπίου είναι η δυνατότητα λήψης 

εικόνων κλινικά (in vivo) και παρατήρησης αντικειμένων με το μάτι, καθώς και η 

απεικόνιση σε πραγματικά χρώματα. Ωστόσο, ο χαμηλός φωτισμός δεν το καθιστά 

κατάλληλη επιλογή για αντικείμενα χαμηλής ανακλαστικότητας, όπως τα ζωντανά 

κύτταρα, οι ιστοί και τα όργανα.  

 
Εικόνα 3.4.1.Tandem Ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με δίσκο Nipkow. 

II. Tandem ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με δίσκο Nipkow κοινού οπτικού δρόμου 

(One-sided Nipkow disk confocal microscope) 

  Σε αυτό η οδός φωτισμού και απεικόνισης χρησιμοποιούν κοινά διαφράγματα. 

Ο δίσκος έχει κλίση, ώστε το φως που ανακλάται από την επιφάνεια του να 

κατευθύνεται σε ένα διάφραγμα. Η μαύρη επίστρωση στην επιφάνεια του δίσκου 

μειώνει τις ανακλάσεις του φωτός. Το πλεονέκτημα του έναντι του προηγούμενου 

είναι ότι πρόκειται για απλούστερη κατασκευή, που επηρεάζεται λιγότερο από τη 

δόνηση. Ωστόσο, η κοινή οδός φωτισμού και παρατήρησης δεν επιτρέπει τη 

διόρθωση των χρωματικών εκτροπών, ενώ ο φωτισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

III. Ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με σχισμοειδή δέσμη 

 Χρησιμοποιεί σχισμοειδή δέσμη φωτός, που σαρώνει το οπίσθιο εστιακό 

επίπεδο του αντικειμενικού φακού. Τα πλεονεκτήματά του είναι η παράλληλη 

απεικόνιση πολλών σημείων και η αύξηση του φωτισμού, ο οποίος είναι 

ρυθμιζόμενης έντασης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι ομοεστιακό μόνο στον 

άξονα που είναι κάθετος στη δέσμη και έχει μικρότερη εγκάρσια και αξονική 

ανάλυση από τα προηγούμενα. 
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IV. Ομοεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με Laser (Laser Scanning Confocal   

Ophthalmoscopy, CSLO)    

Η ανάπτυξη του CSLO το 1980 επέτρεψε την τρισδιάστατη απεικόνιση των 

λεπτών δομών του οφθαλμού γρήγορα, μη 

επεμβατικά και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα 

φωτισμού. Χρησιμοποιεί μονοχρωματικό  laser για 

το φωτισμό του αντικειμένου μέσω κατόπτρων. 

Συγκεκριμένα, η δέσμη του laser εστιάζεται σε ένα 

σημείο του αντικειμένου μέσω ενός διαφράγματος. 

Το ανακλώμενο φως διαχωρίζεται, μέσω 

κατόπτρου (beam splitter) από το προσπίπτον και 

εκτρέπεται μέσω ενός δεύτερου σε ένα 

φωτοευαίσθητο ανιχνευτή. Τα δύο διαφράγματα 

είναι ομοεστιακά με το φωτιζόμενο, παρέχοντας 

όλα τα πλεονεκτήματα της ομοεστιακής μικροσκοπίας. Προκειμένου να ληφθεί μια 

δισδιάστατη εικόνα κάθετη στον οπτικό άξονα της συσκευής, η δέσμη πρέπει να 

σαρώσει το αντικείμενο σημείο προς σημείο. Μετατοπίζοντας το εστιακό επίπεδο, 

εξασφαλίζονται εικόνες από βαθύτερα στρώματα, δίνοντας τη δυνατότητα 

απεικόνισης αντικειμένων αυξημένου πάχους. 

 Τέτοιου τύπου μικροσκόπιο είναι το HRT ІІ (Heidelberg Retina Tomography 

ІІ, Heidelberg Engineering Germany, λ=670nm), το οποίο χρησιμοποιεί ένα επιπλέον 

σύστημα φακών (Rostock Cornea Module, RCM), εστιάζοντας τη δέσμη σε διάμετρο 

1μm. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης του επιθηλίου, των κερατοκυττάρων, 

του ενδοθηλίου και επιπλέον, των νευρικών ινών του κερατοειδούς, του βολβικού 

επιπεφυκότα και των κυττάρων Langerhans (δενδριτικά). Το σύστημα RCM 

συνδυάζεται με τη δυνατότητα κίνησης του εστιακού επιπέδου στον άξονα ζ, 

χειροκίνητα ή αυτόματα. Το προσαρμοσμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα λήψεων 

με τρεις μεθόδους: σάρωση μίας μεμονωμένης εικόνας (individual section images), 

αλληλουχία εικόνων μίας οπτικής σάρωσης (image sequences) και τρισδιάστατης 

λήψης εικόνων (volume images). Στη δεύτερη τεχνική λήψης μπορούν να 

αποθηκευτούν ως 100 εικόνες με ρυθμό 1-30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Όσον αφορά 

την τελευταία μέθοδο, η απόσταση μεταξύ δύο εικόνων είναι 2μm και λαμβάνονται 

40 εικόνες (βάθος= 80μm) σε διάστημα 6 δευτερολέπτων. 

Εικόνα 3.4.2.  
Οπτικές αρχές CSLO. 
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 Το HRT ІІ χρησιμοποιεί ένα αποστειρωμένο εξάρτημα (TomoCap) από 

PMMA (Polymethyl methacrylate), το οποίο έχει δείκτη διάθλασης= 1.49, είναι 

επίπεδο, εφάπτεται με τον κερατοειδή και τον επιπεδώνει. Έτσι, εξασφαλίζεται η 

οπτική σύζευξη μικροσκοπίου-κερατοειδούς, μέσω της δακρυϊκής στιβάδας και της 

προστατευτικής γέλης που τοποθετείται στον οφθαλμό. Επιπλέον, παρέχει τον ακριβή 

προσδιορισμό του βάθους της τομής (οπτική παχυμετρία), αύξηση του δείκτη 

διάθλασης (n=1.49) και συνεπώς, αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος. Η χρήση του 

TomoCap και υδατοδιαπερατών φακών με μεγάλο αριθμητικό άνοιγμα από το HRT ІІ 

και γενικότερα τα CSLO μικροσκόπια εξασφαλίζει υψηλή διακριτική ικανότητα (R= 

0.430nm) και εγκάρσια ανάλυση της τάξης των 1-2μm. Η αξονική ανάλυση του 

μικροσκοπίου φτάνει τα 5-10 μm, ενώ η μέγιστη δυνατή μεγέθυνση είναι ως 600X. Ο 

φακός του μικροσκοπίου έχει επίστρωση που προστατεύει από τις ανακλάσεις. Ο 

αντικειμενικός φακός και το σύστημα RCM περιορίζουν το οπτικό πεδίο του 

μικροσκοπίου στις 7.5ο και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, όταν εφάπτεται ο 

φακός, αυτό μπορεί να είναι 250 x 250 μm, 400 x 400 μm ή 500 x 500 μm. Η ακριβής 

ευθυγράμμιση του κερατοειδούς διευκολύνεται από έγχρωμη κάμερα, όπου ελέγχεται 

η ανάκλαση του laser στον κερατοειδή. 

 Ξηροί αντικειμενικοί φακοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λήψη εικόνων 

χωρίς να εφάπτεται το μικροσκόπιο στον κερατοειδή. Η τελευταία τεχνική 

εξασφαλίζει, κυρίως, την απεικόνιση της δακρυϊκής στιβάδας και των οπίσθιων 

δομών του κερατοειδούς, όπως τα κερατοκύτταρα και το ενδοθήλιο με μεγάλη 

ανάλυση. Για το σκοπό αυτό ο υδατοδιαπερατός φακός και το TomoCap, 

αντικαθίστανται από έναν ξηρό αντικειμενικό φακό. Η δυνατότητα αυτή δεν 

παρέχεται από τις υπάρχουσες συσκευές, για αυτό και χρησιμοποιούνται ουδέτερα 

γυάλινα φίλτρα στον φακό. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η δυνατότητα χρήσης 

χρωστικών (κυρίως φλουοροσεΐνης) από τη συσκευές που χρησιμοποιούνται για την 

αγγειογραφία του αμφιβληστροειδούς [Classic Heidelberg Retina Angiography 

(HRA) και Heidelberg Retina Angiography ІІ (HRΑ ІІ)]. Με την προσθήκη του 

συστήματος RCM, παρατηρούμε τα πρόσθια μόρια του οφθαλμού, όπως ο 

κερατοειδής και ο επιπεφυκότας μετά από χρώση με σταγόνες φλουοροσεΐνης. 

V. Δύο και πολλαπλών φωτονίων ομοεστιακό μικροσκόπιο 

 Τα μικροσκόπια δύο ή περισσότερων φωτονίων βασίζονται στην εστίαση μιας 

δέσμης παλμικού laser κοντά στο υπέρυθρο και την πρόκληση μπλε ή υπεριώδους 
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φθορισμού. Συγκριτικά με τα συμβατικά ομοεστιακά, επιτρέπουν την απεικόνιση 

σημείων σε μεγαλύτερο βάθος ιστών και με μεγαλύτερη ένταση φωτός, χωρίς να 

προκαλεί βλάβη στα σημεία εκτός της περιοχής εστίασης της δέσμης.  

 

3.5 Διαδικασία εξέτασης του κερατοειδούς με το ομοεστιακό μικροσκόπιο 

 Τα ομοεστιακά μικροσκόπια που, κυρίως, χρησιμοποιούνται στην κλινική 

πράξη είναι αυτά που εφάπτονται στον κερατοειδή. Ανεξάρτητα από τον τύπο του 

μικροσκοπίου, ο φακός που εφάπτεται στον κερατοειδή πρέπει να αποστειρώνεται με 

διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης. Στη συνέχεια, ενημερώνεται το εξεταζόμενο άτομο για 

τη διαδικασία. Μία σταγόνα αναισθητικής ουσίας (τετρακαϊνης) ενσταλάσσεται και 

στους δύο οφθαλμούς του εξεταζόμενου. Έπειτα, εφαρμόζεται μια σταγόνα 

ακρυλικής γέλης για την καλύτερη επαφή με τον κερατοειδή. Ο εξεταζόμενος 

τοποθετείται στο μικροσκόπιο, ώστε το σαγόνι του και το μέτωπο να εφαρμόζουν στα 

ειδικά εξαρτήματα του μηχανήματος.  

Προκειμένου να εξεταστεί ο κεντρικός κερατοειδής, ο ασθενής κοιτάζει στο 

φως με τον υπό εξέταση οφθαλμό και στη διάρκεια της εξέτασης παρατηρεί ένα 

στόχο (φωτεινό ή άλλον που έχει ρυθμιστεί) με τον έτερο οφθαλμό, ώστε να υπάρξει 

ευθυγράμμιση. Διαφορετικά, κινώντας το στόχο, το βλέμμα του ατόμου κατευθύνεται 

στην περιοχή που θα εξεταστεί. Με τη βοήθεια των μοχλών, ο φακός προσεγγίζει τον 

κερατοειδή, επιλέγεται η μέθοδος σάρωσης και λαμβάνονται οι επιθυμητές εικόνες. 

Το σύστημα σάρωσης στον z άξονα επιτρέπει την επιλογή του βάθους και της 

στιβάδας παρατήρησης στον κερατοειδή. Ενδείκνυται η εξέταση του ατόμου με τη 

σχισμοειδή λυχνία πριν και μετά την εξέταση με τη χρήση φλουορεσεΐνης, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι δεν προκλήθηκαν αλλοιώσεις (όπως κερατοειδική στίξη) από την 

επαφή με το μικροσκόπιο. 

 

3.6 Απεικόνιση του φυσιολογικού κερατοειδούς με το ομοεστιακό μικροσκόπιο 

 Η φωτεινότητα της εικόνας αντιπροσωπεύει το φως που ανακλάται από το 

εστιακό επίπεδο και εντοπίζεται από την κάμερα λήψης. Έχοντας αναφέρει τη δομή 

του κερατοειδούς, θα περιγραφούν οι λεπτομέρειες απεικόνισης του από το 

ομοεστιακό μικροσκόπιο. 

I. Επιθήλιο 
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• Επιφανειακά κύτταρα: Παρατηρούνται κύτταρα με σαφή όρια και σκουρόχρωμο 

κυτταρόπλασμα. Ο πυρήνας τους είναι μικρός, στρογγυλός και φωτεινός, ενώ 

περιβάλλεται συχνά από ένα σκοτεινό δακτύλιο χαμηλής ανακλαστικότητας. Η 

ανακλαστικότητα του κυτταροπλάσματος συνδέεται, συνήθως, με το στάδιο 

ανάπτυξης, δίνοντας σκοτεινό χρώμα σε αυτά που βρίσκονται λίγο πριν τη απόπτωση 

(Tavakoli et al.130, 2007, Wilson and Hong, 2000). 

• Πτερυγοειδή πολυγωνικά κύτταρα: Συνήθως είναι ορατοί μικροί, έκκεντροι 

πυρήνες και φωτεινότεροι από το κυτταρόπλασμα που τους περιβάλλει. 

•  Βασικά κύτταρα: Διακρίνονται τα φωτεινά όρια κυττάρων με σκοτεινό 

κυτταρόπλασμα, ενώ οι πυρήνες δεν είναι ορατοί. 

II. Μεμβράνη του Bowman  

 Εδώ φαίνεται το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα και ίσως, μερικά 

κερατοκύτταρα από το πρόσθιο στρώμα. 

III. Νευρικές ίνες 

 Το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα αποτελεί οδηγό σημείο για τη διάκριση του 

επιθηλίου και της μεμβράνης του Bowman. Οι κύριες νευρικές ίνες και οι κλάδοι 

τους απεικονίζονται σαν γραμμές με αυξημένη ανακλαστικότητα, αλλά η 

ποσοτικοποίηση τους είναι δύσκολη, επειδή ο αριθμός τους είναι μικρός και 

διασχίζουν αποστάσεις 7-10μm (όσο η τομή σάρωσης). Οι Αδ ίνες είναι επίπεδες και 

διχοτομούνται για να διασχίσουν τη μεμβράνη του Bowman κάθετα. Οι περιοχές της 

διείσδυσης χαρακτηρίζονται από κυκλικά στοιχεία, που σχηματίζουν σωληνώδεις 

δομές. Μόλις οι ίνες περάσουν στη μεμβράνη του Bowman, γίνονται λοξές και 

εντάσσονται στο βασικό επιθηλιακό νευρικό πλέγμα, παίρνοντας μερικές φορές τη 

μορφή πέρλας. Οι C ίνες του βασικού επιθηλιακού πλέγματος είναι ωοειδείς, 

λεπτότερες των Αδ, διεισδύουν κάθετα τη μεμβράνη του Bowman, χωρίς να δίνουν 

σωληνώδεις δομές και καταλήγουν αμέσως κάτω από την επιφανειακή στιβάδα.  

IV. Στρώμα 

 Οι ίνες κολλαγόνου και η μεσοκυττάρια ουσία είναι διαφανή μέσα και 

αποτελούν ένα γκρι άμορφο υπόβαθρο για τα κερατοκύτταρα. Το κυτταρόπλασμα, οι 

προσεκβολές και τα όρια των κερατοκυττάρων δεν είναι ορατά, ενώ η 

ανακλαστικότητα των πυρήνων τους αυξάνεται ανάλογα με τη μεταβολική τους 

δραστηριότητα. Έτσι, κύτταρα με φωτεινούς πυρήνες συναντώνται τόσο στον 

φυσιολογικό κερατοειδή όσο και σε καταστάσεις φλεγμονής ή επούλωσης. Στο 
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πρόσθιο στρώμα απαντώνται, επίσης, κλάδοι νεύρων, ποικίλου μεγέθους και 

αυξημένης ανακλαστικότητας, καθώς και φωτεινές κηλίδες, που πλέον αποδίδονται 

ως  φυσιολογική αλλά αδιευκρίνιστη δομή του στρώματος. 

V. Μεμβράνη του Descemet 

 Απεικονίζεται ως ακυτταρική δομή, ενώ μερικές φορές διακρίνονται μερικά 

κερατοκύτταρα από το οπίσθιο στρώμα. 

VI. Ενδοθήλιο 

 Τα κυτταρικά σώματα είναι ομοιογενώς άσπρα και φωτεινά με σαφή λεπτά 

και σκοτεινά όρια (χωρίς ανάκλαση). Οι πυρήνες τους δεν διακρίνονται.  

                                     
                       

                                     
                                            

                                     
   

                                    
                                         

 

3.7 Ανάλυση του νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς  

 Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για την απεικόνιση και 

ποσοτικοποίηση του νευρικού πλέγματος του φυσιολογικού κερατοειδούς. Οι 

Εικόνα 3.6.1. Επιφανειακά κύτταρα. Εικόνα 3.6.2. Πτερυγοειδή κύτταρα. 

Εικόνα 3.6.3.Βασικά κύτταρα. Εικόνα 3.6.4. Νευρικό πλέγμα. 

Εικόνα 3.6.5. Πρόσθιο στρώμα. Εικόνα 3.6.6. Οπίσθιο στρώμα. 

Εικόνα 3.6.7. Μεμβράνη Descemet. Εικόνα 3.6.8. Ενδοθήλιο. 
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Oliveira-Soto et al.97 (2001) ταξινόμησαν τα νεύρα, ανάλογα με τη θέση τους στις 

στιβάδες του κερατοειδούς, σε υποβασικό νευρικό πλέγμα (ανάμεσα στα βασικά 

επιθηλιακά κύτταρα και τη μεμβράνη του Bowman), σε υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα (νευρικές ίνες πρόσθιου στρώματος, αμέσως πίσω από τη μεμβράνη του 

Bowman) και σε αυτό του στρώματος (νευρικές ίνες του μέσου και του οπίσθιου 

στρώματος). Οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν σε κάθε εικόνα ήταν η πυκνότητα και ο 

αριθμός των νεύρων, ο προσανατολισμός, η παρουσία συγκεκριμένης κατανομής, η 

ανακλαστικότητα και η φωτεινότητα των ινών. Το συμπέρασμα ήταν ότι η νεύρωση 

του κερατοειδούς έχει την αφετηρία της σε παχείς και ευθείς κύριους νευρικούς 

κλάδους του στρώματος, που εκτείνονται πλευρικά και πρόσθια, δίνοντας ένα πλέγμα 

όλο και πιο λεπτών κλάδων στο στρώμα. Από αυτούς τους κλάδους προέρχεται το 

υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα και τελικά, το υποβασικό. Το υποβασικό πλέγμα 

χαρακτηρίζεται από κλάδους λεπτούς, με αυξημένη στρεβλότητα και χαμηλότερη 

ανακλαστικότητα, οι οποίοι τελικά νευρώνουν το επιθήλιο. 

Προκειμένου να μελετήσουν το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς, οι Ρatel et al.100 (2008) πραγματοποίησαν ομοεστιακή μικροσκοπία με 

τη βοήθεια του HRT II, στον υγιή κερατοειδή μίας γυναίκας 44 ετών, χωρίς 

οφθαλμολογικό ιστορικό νόσων, επεμβάσεων ή τραυμάτων. Η εξέταση 

επαναλαμβανόταν κάθε εβδομάδα για έξι εβδομάδες και οι εικόνες αναλύθηκαν με 

ένα δισδιάστατο πρόγραμμα γραφικών, ώστε να χαρτογραφηθούν τα νεύρα. 

Διαπιστώθηκε ότι το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα μεταναστεύει από την 

περιφέρεια προς το κέντρο με ταχύτητα 26μm/εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι η γυναίκα 

είχε εξεταστεί προ δύο ετών με την ίδια τεχνική και η χαρτογράφηση εκείνη διέφερε 

εντελώς, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η πυκνότητα των νευρικών ινών αυξάνεται 

στο κέντρο (Ρatel et al.99, 2005).  

 Η ομάδα των Scarpa et al.119 (2008) αναζήτησε μια μέθοδο για την αυτόματη 

ιχνηλάτηση των νεύρων του κερατοειδούς κατά την ανάλυση των εικόνων του 

ομοεστιακού μικροσκοπίου. Οι εικόνες αναλύθηκαν και με χειροκίνητη ιχνηλάτηση 

και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν ως προς το νευρική πυκνότητα, το μήκος των 

νευρικών ινών και την αναγνωρισιμότητα τους με κάθε μέθοδο. Διαπιστώθηκε ότι, αν 

και με την αυτόματη ανάλυση 80-84% των νεύρων αναγνωρίστηκαν σε σχέση με τη 

χειροκίνητη τεχνική, οι δύο μέθοδοι είχαν πολύ καλή συσχέτιση στην εκτίμηση του 

μήκους των ινών. 
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 Η ομάδα των Erie et al.32 (2008) σύγκρινε την πυκνότητα των νευρικών ινών 

του υποεπιθηλιακού πλέγματος, εξετάζοντας κερατοειδείς υγιών ατόμων και ατόμων 

που είχαν υποβληθεί σε LASIK, με τη βοήθεια του Tandem Scanning και του 

ConfoScan 4 ομοεστιακού μικροσκοπίου. Η μέση διαφορά μεταξύ των δύο οργάνων 

ήταν 2,308 ± 3,885  μm/ mm², με την πυκνότητα που εκτιμήθηκε από το ConfoScan 4  

να είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη. Συνεπώς, πρέπει οι διαφορές αυτές να λαμβάνονται 

υπόψη, όταν συγκρίνονται μελέτες που χρησιμοποιούν διαφορετικό ομοεστιακό 

μικροσκόπιο. 

 Με τη βοήθεια του ομοεστιακού μικροσκοπίου υπολογίζεται ότι 5400-7200 

νευρικές δέσμες βρίσκονται στο υποεπιθηλιακό πλέγμα του κερατοειδούς, δεδομένου 

ότι η ολική επιφάνεια του είναι περίπου 90mm². Καθεμιά από αυτές δίνει 3-7 

νευράξονες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των τελευταίων να φτάνει τις 

19.000-44.000. Θεωρώντας  ότι από κάθε νευράξονα αναδύονται 10-20 απολήξεις, ο 

τελικός αριθμός των τελευταίων υπολογίζεται 315.000-630.000 (Müller et al.88, 

2003). Όλες οι παραπάνω μελέτες, όπως και αυτή των Grupcheva et al.40 (2002), 

συνηγορούν ότι το ομοεστιακό μικροσκόπιο, ανεξάρτητα από τον τύπο του, δίνει τη 

δυνατότητα απεικόνισης και ποσοτικοποίησης του νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς στην κλινική πράξη. 

 

3.8 Κλινικές εφαρμογές του ομοεστιακού μικροσκοπίου του κερατοειδούς 

 Το ομοεστιακό μικροσκόπιο έχει χρησιμοποιηθεί για την παχυμετρία του 

κερατοειδούς, την πρώιμη διάγνωση λοιμωδών παθήσεων, δυστροφιών και εκτασιών, 

καθώς επίσης για την αξιολόγηση χειρουργικών μεθόδων και μοσχευμάτων 

κερατοειδούς. Πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση των αλλοιώσεων του 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, που συνοδεύουν περιφερικές νευροπάθειες. 

Εφαρμογές του ομοεστιακού μικροσκοπίου περιγράφονται παρακάτω. 

1) Ηλικιακές αλλαγές της μορφολογίας του κερατοειδούς 

 Αξιολογώντας της στιβάδες του κερατοειδούς διαπιστώθηκε ότι τα 

κερατοκύτταρα του πρόσθιου στρώματος μειώνονται με ρυθμό 0,9% κάθε χρόνο, του 

οπίσθιου με ρυθμό 0,3%, ενώ για τα ενδοθηλιακά κύτταρα  και τις υποεπιθηλιακές 

νευρικές ίνες το ποσοστό φτάνει το 0,5% και το 0,9% αντίστοιχα. Καμία συσχέτιση 

δεν υπήρξε ανάμεσα στην ηλικία και την πυκνότητα των βασικών επιθηλιακών 

κυττάρων, το πάχος του κερατοειδούς, την οριζόντια διάμετρο του και τον 
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κερατοειδικό αστιγματισμό (Niederer et al.92, 2007). Αντίθετα, στη μελέτη των Erie 

et al.33 (2005) δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στην πυκνότητα και τον προσανατολισμό 

των ινών του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος. 

2) Παχυμετρία κερατοειδούς 

 Η δυνατότητα σάρωσης στον άξονα ζ επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του 

πάχους του κερατοειδούς (Tavakoli et al.130, 2008). Συγκρίνοντας το ομοεστιακό 

μικροσκόπιο με την παχυμετρία υπερήχων διαπιστώθηκε ότι ο κεντρικός κερατοειδής 

φαίνεται λεπτότερος, όταν αξιολογείται με την πρώτη μέθοδο, αλλά οι δύο τεχνικές 

φάνηκε να έχουν υψηλή συσχέτιση (Brugin et al.13, 2007).   

3) Δυστροφίες και εκτασίες του κερατοειδούς  

 Το ομοεστιακό μικροσκόπιο συνέβαλε στη διάγνωση της δυστροφίας Fuch’s, 

της οπίσθιας πολύμορφης δυστροφίας, του ιριδοκερατοειδικού συνδρόμου, των 

δυστροφιών Thiel–Behnke και Reis–Bücklers και στη διάκριση μεταξύ δυστροφιών 

της μεμβράνης του Bowman και του στρώματος (Tavakoli et al.130, 2008, Patel et 

al.101, 2009, Lanza et al.68, 2009, Kobayashi et al.64, 2006).  

4) Μικροβιακές και άλλες κερατίτιδες, 

 Το ομοεστιακό μικροσκόπιο έχει χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό 

αλλοιώσεων, που οφείλονται στην Acanthamoeba, τον Aspergillus, το μικροσπορίδιο, 

τη μυκητιασική και ερπητική κερατίτιδα, σε βακτηριακές κερατίτιδες που απαντώνται 

σε χρήστες φακών επαφής (Tavakoli et al.130, 2008, Rosenberg et al.114, 2002) και 

στην επιφανειακή στικτή κερατίτιδα του Thygeson (Kawamoto et al.60, 2009).  

5) Κερατοειδικές εναποθέσεις  

 Οι εναποθέσεις που οφείλονται στις νόσους Fabry και Wilson, στην 

υπερλιπιδαιμία και στη λήψη αμιωδαρόνης είναι μερικές από αυτές που 

παρατηρούνται με το ομοεστιακό μικροσκόπιο (Tavakoli et al.130, 2008). 

6) Επιπτώσεις των φακών επαφής 

 Μερικά από τα ευρήματα του ομοεστιακού μικροσκοπίου στους χρήστες 

φακών επαφής περιλαμβάνουν αυξημένες εναποθέσεις βλέννας στη δακρυϊκή 

στιβάδα, λέπτυνση του κροταφικού κερατοειδούς, διόγκωση των επιθηλιακών 

κυττάρων,  χρόνιες αλλαγές στο στρώμα με απώλεια κερατοκυττάρων, μείωση της 

ευαισθησίας του κερατοειδούς, χωρίς να συνδέεται με αλλοιώσεις στο νευρικό 

πλέγμα, αύξηση των κυττάρων Langerhans στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα, 

πτυχώσεις σε παρουσία οιδήματος και αυξημένη συγκέντρωση μεσολαβητών 
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φλεγμονής (Tavakoli et al.130, 2008, Patel et al.102, 2002, Efron30, 2007,  Kallinikos et 

al.55, 2004). 

7) Ξηροφθαλμία  

 Παρατηρήσεις ατόμων με ξηροφθαλμία αποκάλυψαν μείωση της πυκνότητας 

των επιφανειακών και ενδιάμεσων επιθηλιακών κυττάρων, λέπτυνση του 

κερατοειδούς, διαταραχές στο νευρικό πλέγμα με αυξημένη στρεβλότητα νευρικών 

ινών στην προσπάθεια αναγέννησης τους και μείωση της ευαισθησίας του 

(Mohammad et al.86, 2009, Zhang et al.147, 2005, Erdélyi et al.31, 2007,  Hoçal et al.48, 

2005, Benítez-Del-Castillo et al.5, 2007). 

8) Αξιολόγηση μοσχευμάτων κερατοειδούς και διαμπερής κερατοπλαστική 

 Η πυκνότητα των κερατοκυττάρων είναι μειωμένη σε άτομα που έχουν 

υποβληθεί σε διαμπερή κερατοπλαστική έναντι των φυσιολογικών (Lagali et al.65, 

2007, Patel et al.103,104, 2007). Όσον αφορά την αναγέννηση των νευρικών ινών 

αρχίζει από το πρόσθιο στρώμα και συνεχίζεται 6-10 μήνες μετεγχειρητικά, αλλά 

αυτές παραμένουν λεπτότερες έναντι των υγιών ατόμων. Το υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα αναγεννάται αλλά δεν επανέρχεται στην προεγχειρητική κατάσταση, ακόμα 

και μετά από πολλά χρόνια. 

9) Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά από διαθλαστικές  

 Μεταβολές στο πρόσθιο στρώμα (μειωμένα κερατοκύτταρα μετά από 

LASIK), στο επιθήλιο (απόπτωση επιφανειακών κυττάρων και πιθανό haze μετά από 

PRK, επιμήκυνση μετά από LASIK και LASEK ), στη μεμβράνη του Bowman 

(κεντρική έλλειψη μετά από την PRK και LASEK), στην πρόσθια αφοριστική 

μεμβράνη (μικροπτυχές), στην ευαισθησία και στο νευρικό πλέγμα μετά από 

διαθλαστικές επεμβάσεις, διαπιστώνονται με το ομοεστιακό μικροσκόπιο, 

καθιστώντας το σημαντικό εργαλείο στη μετεγχειρητική παρακολούθηση (Tavakoli et 

al.130, 2008, Rokita-Wala et al.113, 2002, Perez-Gomez et al.105, 2003). 

10) Περιφερική νευροπάθεια 

 Πολλές κλινικές μελέτες προσπάθησαν να συσχετίσουν αλλοιώσεις στις 

νευρικές ίνες του κερατοειδούς με το βαθμό της νευροπάθειας των περιφερικών 

σωματικών νεύρων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο της Διαβητικής Κερατοπάθειας 

(Κεφάλαιο 7ο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο-ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια ετερογενή ομάδα διαταραχών, 

που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (DeGrootv, 

Endocrinology, 1995, Williamsxxxiii, Textbook of Endocrinology, 1974). Στην 

πραγματικότητα, πρόκειται για μια γενετική διαταραχή, της οποίας ο φαινότυπος 

μπορεί να εκφραστεί με την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Σχετίζεται με 

τη διαταραχή του μεταβολισμού υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών λόγω της 

σχετικής ή πλήρους ανεπάρκειας της ινσουλίνης και οδηγεί με την πάροδο του 

χρόνου σε επιπλοκές, που αφορούν κυρίως αθηροσκληρωτικές βλάβες των μεγάλων 

αγγείων, αλλοιώσεις των μικρών και νευροπάθεια. 

 

4.1 Ταξινόμηση-Επιδημιολογία-Παθογένεια 

 Η ταξινόμηση των ασθενών με ΣΔ διευκολύνει τη διάγνωση και τη θεραπεία, 

ενώ συμβάλει επίσης στην καταγραφή στοιχείων για στατιστικούς και ερευνητικούς 

σκοπούς. Υπάρχουν διάφορες προσπάθειες ταξινόμησης με αυθαίρετη διάκριση των 

τύπων. Μια τέτοια προσπάθεια αφορά τη δουλειά της Διεθνούς Ομάδας Δεδομένων 

για το ΣΔ (National Diabetes Data Group, NDDG) των διεθνών ιδρυμάτων υγείας, 

που δημοσιεύτηκε το 1979 και εγκρίθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ, World Health Organization, WHO) (DeGrootv, Endocrinology, 1995). 

Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν τέσσερις κυρίως τάξεις, που περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

I. Κλινικός  Σακχαρώδης Διαβήτης 

Η διάγνωση γίνεται λόγω των υψηλών επιπέδων γλυκόζης νηστείας               

(>120mg/dl) στο αίμα ή λόγω των επιπλοκών της νόσου. Εδώ ανήκουν ο Τύπος I 

(Ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ), που αντιπροσωπεύει το 5-10% των περιπτώσεων και ο 

Τύπος II (Μη-Ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ), που αποτελεί την πλειοψηφία. Όσον 

αφορά τον Τύπο I συνδέεται με γενετικούς παράγοντες, που εκφράζονται με την 

παρουσία αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (Human Leucocyte Antigen, HLA) είτε σε 

αυξημένη (DR3, DR4, HLA-B8, A1, B18, BW15, CW3, DW3, DW4) είτε σε 

μειωμένη συχνότητα (B7, DW2). Αυτός με τη σειρά του υποδιαιρείται στον Τύπο IΑ 

ή Κλασσικό (90%) και στον Τύπο IΒ (10%), που συνοδεύει άλλες αυτοάνοσες 

παθήσεις (ενδοκρινικές ή όχι). Το ανοσοποιητικό διεγείρεται με την επίδραση 
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περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, όπως ιών (ερυθράς, CMV, Coxsackie κ.α.) και 

χημικών ουσιών, παράγοντας αντισώματα κατά των β-κυττάρων του παγκρέατος. 

Ο Τύπος II έχει επίσης γενετική βάση και εμφανίζεται ως οικογενής, κυρίως 

στη μέση ηλικία.  Οι διαβητικοί ασθενείς αυτού του τύπου διακρίνονται παραπέρα σε 

παχύσαρκους και μη, ενώ ένας ιδιαίτερος τύπος (Maturity-Onset Diabetes of the 

Young, MODY), αφορά ασθενείς που διαγιγνώσκονται στην παιδική ή νεανική 

περίοδο και είναι ο μόνος από τους τρεις που κληρονομείται (κυρίαρχο αυτοσωμικό 

γονίδιο). Στην ίδια τάξη ανήκει ο ΣΔ που σχετίζεται με υποσιτισμό και αφορά κυρίως 

νέα άτομα (αυξημένη συχνότητα σε Ινδία και Αφρική), καθώς επίσης και ο 

δευτεροπαθής συνδεόμενος με άλλες κλινικές οντότητες (2%), όπως παγκρεατικές 

και  ενδοκρινικές παθήσεις, γενετικά σύνδρομα κ.α. 

II. Παθολογική ανοχή γλυκόζης 

 Η διάγνωση γίνεται με παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα παχύσαρκα, άτομα που πάσχουν από άλλες 

παθήσεις, όπως παγκρεατικές, ενδοκρινικές, γενετικά σύνδρομα, καθώς και ο ΣΔ που 

προκαλείται από φάρμακα.  

III. Διαβήτης κύησης 

 Διαγιγνώσκεται με παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και αφορά 2-5% 

των κυήσεων. Μετά τον τοκετό, η δοκιμασία ανοχής γλυκόζης επανέρχεται στα 

φυσιολογικά επίπεδα, αλλά το 60% αυτών των γυναικών εμφανίζουν ΣΔ στα επόμενα 

15 χρόνια. 

 Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται με την εμφάνιση του ΣΔ, 

όπως παχυσαρκία, φάρμακα (όπως γλυκοκορτικοειδή) και στρεσογόνες καταστάσεις 

(τραύματα, αρρώστιες). Ανάμεσα στους διαβητικούς ασθενείς το 80-90% είναι 

παχύσαρκοι και σε μερικές περιπτώσεις η απώλεια βάρους συνδέεται με 

αποκατάσταση του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Τέλος, ο ΣΔ εμφανίζεται με 

αυξημένη συχνότητα σε ηλικιωμένα άτομα, στις γυναίκες (25% περισσότερο έναντι 

των ανδρών), στους Εβραίους και σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό (2-4 φορές 

αυξημένος). 

Συμπερασματικά, ο ΣΔ αφορά το 1-5% του πληθυσμού. Περίπου 500.000 

άτομα διαγιγνώσκονται ως διαβητικοί κάθε χρόνο. Η ετήσια επίπτωση του Τύπου I 

είναι περίπου 12-14 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και ως τα 

20 έτη το ποσοστό φτάνει το 0,3%. Όσον αφορά τον Τύπο II, η ετήσια επίπτωση είναι 
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320/100.000 άτομα ηλικίας μεγαλύτερης από 20 έτη. Περίπου το 2,3% του 

πληθυσμού έχει διαβήτη Τύπου II, ποσοστό που φτάνει το 8,6 % στις ηλικίες άνω των 

65 ετών. Σύμφωνα με τον IDF (International Diabetes Federation), το 2007 οι 

διαβητικοί ανέρχονταν σε 246 εκατομμύρια και ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τα 

380 ως το 2025. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 2000 οι διαβητικοί 

ασθενείς ήταν 171 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ το 2030 αναμένεται ότι θα έχουν 

υπερδιπλασιαστεί (Jonathan Shaw and Richard Sicree)53. 

 

4.2 Επιπλοκές  

 Οι διαταραχές  του μεταβολισμού υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, που 

συνοδεύουν τον ΣΔ, προκαλούν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στους ιστούς 

(DeGrootv, 1995, Williamsxxxiii, 1974, Labhartxix, 1974, Le Roith et al.xx, 1996, 

Williamsxxxiii, 1974), οι περισσότερες από τις οποίες δεν γίνονται εμφανείς πριν από 

ένα διάστημα 8-20 ετών από την πρώτη διάγνωση. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι 

επιπλοκές της νόσου στα μεγάλα και μικρά αγγεία, καθώς και στα υπόλοιπα 

συστήματα. 

I. Μακροαγγειακές επιπλοκές 

 Αυτές συνδέονται κυρίως με την αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αγγείων 

της καρδιάς, των εγκεφαλικών αρτηριών και των μεγάλων αρτηριών των κάτω 

άκρων. Κυριαρχούν στα ηλικιωμένα άτομα. 

Καρδιαγγειακό σύστημα 

 Η αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αγγείων είναι η κύρια αιτία θανάτου 

στους διαβητικούς ασθενείς (53%), καθώς εμφανίζεται με συχνότητα 9 φορές 

μεγαλύτερη στις γυναίκες και 14 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες με ΣΔ Τύπου II, 

ενώ στους ασθενείς με Τύπου I ΣΔ η επίπτωση είναι 1,5-3 φορές μεγαλύτερη έναντι 

του υπόλοιπου πληθυσμού. Η συχνότητα της υπέρτασης είναι αυξημένη στο ΣΔ και 

σε νεαρά άτομα μπορεί να συνδέεται με νεφρικές παθήσεις.   

Περιφερικά αγγεία  

 Η αγγειοπάθεια στην περιφέρεια προσβάλλει, κυρίως, τα αγγεία των κάτω 

άκρων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί στα άνω άκρα, το πρόσωπο, το δέρμα και τα έξω 

γεννητικά όργανα. Ελαφρά τραύματα, μυκητίαση των ποδιών, πολύ ζεστό μπάνιο και 

έκθεση στο κρύο είναι παράγοντες κινδύνου για έλκη, λόγω της ανεπαρκούς 

αιμάτωσης. Η σημαντικότερη, όμως κλινική οντότητα είναι η γάγγραινα, δηλαδή η 



  Σελίδα 40 

 

νέκρωση των ιστών που ακολουθεί κυρίως, μετά από απόφραξη αγγείου, αλλά μπορεί 

και να συνοδεύει μηχανικό, χημικό ή θερμικό τραύμα (ξηρή γάγγραινα). Συνήθως 

προσβάλλει τα κάτω άκρα, περιστασιακά, όμως, εμφανίζεται στα άνω άκρα ή και στα 

κοιλιακά όργανα ως απόφραξη των μεσεντέριων αρτηριών. Η συχνότητα της στους 

διαβητικούς ασθενείς είναι 156 φορές μεγαλύτερη στην πέμπτη δεκαετία και 85 

φορές μεγαλύτερη στην έβδομη, έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού, λόγω της 

περιφερικής νευροπάθειας. Ο ασθενής κινδυνεύει από σηψαιμία και ακρωτηριασμό. 

II. Μικροαγγειακές επιπλοκές 

 Η μικροαγγειοπάθεια του ΣΔ προσβάλλει κυρίως τα αγγεία των περιφερικών 

νεύρων, του αμφιβληστροειδούς και των νεφρών. 

Διαβητική νεφροπάθεια 

 Περιλαμβάνει ένα εύρος παθήσεων, που περιγράφονται στη συνέχεια. 

1) Σπειραματοσκλήρυνση 

Η διάγνωση τίθενται με την εμφάνιση νεφριτικού συνδρόμου και 

επιβεβαιώνεται με βιοψία. Η πρόγνωση είναι δυσμενής, με μέση διάρκεια 6-7 έτη, 

καθώς όσο οι αλλοιώσεις εγκαθίστανται η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Η 

νεφρική ανεπάρκεια λόγω σπειραματοσκλήρυνσης κυριαρχεί στο 1/3 των διαβητικών 

Τύπου I και σε ένα απροσδιόριστο ποσοστό των διαβητικών Τύπου II. Μπορεί η 

αιμοκάθαρση και η περιτοναϊκή κάθαρση να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής, ωστόσο 

μόνο η μεταμόσχευση αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης, ειδικά όταν συνδυάζεται με 

μεταμόσχευση παγκρέατος. 

2) Αθηροσκλήρωση και Αρτηριοσκλήρωση των νεφρικών αρτηριών 

  Εμφανίζεται στο 83% των διαβητικών. 

3) Σωληναριακή νεφρίτιδα 

  Συνδέεται με τα επίπεδα της γλυκόζης και είναι συνήθως αναστρέψιμη. 

4) Οξεία σωληναριακή νέκρωση 

  Αποτελεί επιπλοκή του διαβητικού κώματος και ακολουθεί παρατεταμένες 

περιόδους υπότασης και καταπληξίας. 

5) Λοιμώξεις του ουροποιητικού  

  Η πυελονεφρίτιδα και οι ουρολοιμώξεις της αποχετευτικής μοίρας είναι 

συχνές στους διαβητικούς ασθενείς, χρήζουν άμεσης αντιβιοτικής θεραπείας και η 

πρόληψη τους περιλαμβάνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την αποφυγή 

χρήσης ουροκαθετήρων.  



  Σελίδα 41 

 

6) Τοξιναιμία της κύησης  

  Εκδηλώνεται ως εκλαμψία ή προεκλαμψία. 

Οφθαλμοπάθεια 

 Οι επιπλοκές αυτές αναλύονται εκτενέστερα στα Κεφάλαια 5 (Διαβητική 

Οφθαλμοπάθεια), 6 (Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια) και 7 (Διαβητική 

Κερατοπάθεια). 

Διαβητική νευροπάθεια 

 Οι επιπλοκές αυτές αναλύονται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 8 (Περιφερική 

Διαβητική Νευροπάθεια). 

III.  Άλλες επιπλοκές    

Λοιμώξεις 

 Οι διαβητικοί ασθενείς είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις, που επιπλέον 

απορρυθμίζουν τα επίπεδα της γλυκόζης. Η συχνότερη από αυτές είναι η μυκητίαση 

των κάτω άκρων, που μπορεί να επιπλακεί ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσα 

γάγγραινα. Ακολουθούν οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, η εμφάνιση του μύκητα 

Candida albicans με τη μορφή κολπίτιδας ή βαλανοποσθίτιδας, οι δερματικές 

λοιμώξεις με Σταφυλόκοκκο, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η επίπτωση της 

πνευμονικής φυματίωσης στους διαβητικούς, καθώς διπλασιάζεται έναντι του 

υπόλοιπου πληθυσμού. 

Πεπτικό σύστημα 

 Οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν καρκίνο του παγκρέατος με τριπλάσια ή 

τετραπλάσια συχνότητα, ενώ η ηπατομεγαλία είναι αποτέλεσμα κακής ρύθμισης, 

κυρίως σε νέα άτομα. 

Γεννητικό σύστημα 

 Στις γυναίκες παρατηρείται καθυστερημένη εμμηναρχή και πρώιμη 

εμμηνόπαυση, ενώ και στα δύο φύλα η γονιμότητα είναι σχεδόν φυσιολογική. 

Παροδική ή χρόνια ανικανότητα μπορεί, επίσης, να εμφανιστεί. 

 

4.3 Μηχανισμός-Παθογένεση των επιπλοκών  

 Η σχέση της υπεργλυκαιμίας με την έναρξη και την πρόοδο των κύριων 

επιπλοκών του ΣΔ, δηλαδή της αγγειοπάθειας και της νευροπάθειας, επιβεβαιώνεται 

με την αναστολή της εξέλιξης τους, όταν βελτιώνεται το μεταβολικό προφίλ των 

ασθενών. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η αυξημένη γλυκόζη και η 
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μειωμένη ινσουλίνη επιδρούν στο μεταβολισμό και τα αγγεία παραμένει 

αδιευκρίνιστος και οι διάφορες μελέτες οδηγούν σε υποθέσεις, κυριότερες από τις 

οποίες αφορούν τη μεταβολική οδό της σορβιτόλης και των πολυολών, τα τελικά 

προϊόντα γλυκοζυλίωσης, την δράση των ελευθέρων ριζών και του μονοξειδίου του 

αζώτου και τέλος, τις διαταραχές των λιποπρωτεϊνών (Le Roith et al.xx, 1996).  

 Η υπόθεση της ωσμωτικής δράσης της σορβιτόλης  βασίζεται στο γεγονός ότι 

η υπεργλυκαιμία ενεργοποιεί την οδό της σορβιτόλης, με αποτέλεσμα αύξηση της 

αναγωγάσης της αλδόζης και της αφυδρογονάσης της σορβιτόλης. Τα τελευταία 

ένζυμα μεταβολίζουν τη γλυκόζη σε σορβιτόλη και φρουκτόζη, αντίστοιχα. Όμως, η 

σορβιτόλη δρα ως ωσμολύτης και η ενδοκυττάρια αύξηση της οδηγεί σε εξάντληση 

των υπολοίπων ωσμολυτών (ρυθμιστικοί παράγοντες της ενδοκυττάριας 

ωσμωτικότητας), με αποτέλεσμα την αναστολή της κυτταρικής λειτουργίας. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι η μυοϊνοσιτόλη και η ταυρίνη. Η τελευταία έχει, επιπλέον, 

αντιοξειδωτική και νευροτροφική δράση, ρυθμίζοντας παράλληλα τα επίπεδα του 

ενδοκυττάριου ασβεστίου. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι μείωση της ταυρίνης 

προκαλεί στους οφθαλμούς καταρράκτη, ενώ στους νεφρούς αυξημένη οξείδωση 

λιπών και υπέρμετρη παραγωγή κολλαγόνου. 

Η εξάντληση της μυοϊνοσιτόλης οδηγεί στη μείωση της φωσφοϊνοσιτόλης, της 

διακυλογλυκερόλης (DiAcyl Glycerol, DAG) και της πρωτεϊνικής κινάσης C (Protein 

Kinase C, PKC), οι οποίες εμπλέκονται στην κυτταρική επικοινωνία, με αποτέλεσμα 

μειωμένη μεταβίβαση του σήματος. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί και αντιπαράλληλη 

δράση της αναγωγάσης της αλδόζης στους νεφρούς, στον αμφιβληστροειδή, στα 

αγγεία και στα νεύρα, που επιφέρει αύξηση της DAG και της PKC. Πάντως, τόσο η 

αύξηση όσο και η μείωση της DAG σχετίζονται με τις τοξικές δράσεις της γλυκόζης. 

Η ωσμωτική δράση της σορβιτόλης  οδηγεί σε μείωση των επιπέδων του μονοξειδίου 

του αζώτου (ΝΟ). Η δράση του ΝΟ είναι ευεργετική για τα αγγεία, καθώς προκαλεί 

χάλαση στις λείες μυϊκές ίνες και εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό τους. Επιπλέον, 

αναστέλλει την οξείδωση της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (Low Density 

Lipoprotein, LDL), την έκφραση της ενδοθηλίνης και τη μετανάστευση 

λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων στο ενεργοποιημένο ενδοθήλιο.  

Η υπεργλυκαιμία προκαλεί βραδείες αλλαγές σε εξωκυττάρια μόρια και 

ταχείες στους ενδοκυττάριους μεταβολίτες, οι οποίες είναι αναστρέψιμες σε 

φυσιολογικά άτομα αλλά όχι στους διαβητικούς ασθενείς, λόγω της παρατεταμένης 
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συσσώρευσης τους. Οι ελεύθερες ρίζες αναστέλλουν την έκκριση της ρενίνης και τη 

σύνθεση της προστακυκλίνης, τροποποιούν την  LDL και την αγγειοτενσίνη ΙΙ, ενώ 

ευνοούν την αύξηση του ενδοθηλίου και των λείων μυϊκών ινών των αγγείων, 

προκαλώντας τελικά αγγειοσύσπαση και υποξία. Οι μηχανισμοί με τους οποίους η 

υπεργλυκαιμία οδηγεί σε απελευθέρωση ελεύθερων ριζών είναι πιθανώς η 

αυτοοξείδωση της γλυκόζης, η ανασταλτική της δράση σε αντιοξειδωτικά συστήματα 

και η ενεργοποίηση της οδού γλυκοζυλίωσης. 

 Η μη ενζυμική γλυκοζυλίωση είναι μια τροποποίηση μακρομορίων, όπως οι 

πρωτεΐνες και το DNA. Τα αρχικά γλυκοζυλιωμένα μόρια (Amadori προϊόντα) 

μετατρέπονται σε ενώσεις α-κετοαλδεϋδών, όπως η 3-δεοξυγλυκαζόνη. Αυτά τα 

δευτερογενή προϊόντα είναι πιο δραστικά από ότι οι αρχικοί μονοσακχαρίτες και 

μπορούν να αντιδράσουν με πρωτεΐνες και DNA, σχηματίζοντας σύμπλοκα, που 

ονομάζονται τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης (Advance Glycation End products, 

AGEs). Οι αυξημένες συγκεντρώσεις AGEs μεταβάλουν τη δράση πρωτεϊνών στα 

κύτταρα-στόχους και τα επίπεδα διαλυτών ουσιών, που δρουν ως κυτταρικοί 

μεταβιβαστές, επηρεάζοντας τελικά την κυτταρική επικοινωνία. Η γλυκοζυλίωση της 

αιμοσφαιρίνης αυξάνει της συγγένειας της με το οξυγόνο και οδηγεί σε αλλοιώσεις 

των μεμβρανών των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τελικά υποξία (Le Roith et al.xx, 

1996).  Η ένωση των AGEs με ειδικούς υποδοχείς των μακροφάγων διεγείρει την 

έκκριση του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (Tumor Necrosis Factor, TNF), της 

ιντερλευκίνης-1 και του παράγοντα 1 που μιμείται τη δράση της ινσουλίνης (insulin 

like growth factor-1, IGF-1), ενώ η σύνδεση με υποδοχείς των ενδοθηλιακών 

κυττάρων αυξάνει την αγγειακή διαπερατότητα. Τέλος, τα AGEs ευθύνονται για την 

οξείδωση και τη γλυκοζυλίωση των λιποπρωτεϊνών στο ΣΔ. Η οξείδωση της LDL 

ευνοεί τη συσσώρευση αφρωδών κυττάρων και το σχηματισμό αθηρωμάτων, ενώ η 

γλυκοζυλίωση της εμποδίζει τη σύνδεση της με τους υποδοχείς της και την 

απομάκρυνση της  χοληστερόλης από τα κύτταρα. 

 Στο ΣΔ Τύπου Ι παρατηρείται αύξηση της λιποπρωτεΐνης πολύ χαμηλής 

πυκνότητας (Very Low Density Lipoprotein, VLDL) και της λιποπρωτεϊνης α, ενώ 

στον Τύπο ΙΙ κυριαρχεί η μείωση της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (High 

Density Lipoprotein, HDL) και η αύξηση των τριγλυκεριδίων. Η ρύθμιση της 

γλυκόζης με κατάλληλη αγωγή και η απώλεια σωματικού βάρους στους διαβητικούς 

Τύπου ΙΙ οδηγεί σε αποκατάσταση των διαταραχών σε αυτούς τους ασθενείς. Η 
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συμβολή της ινσουλίνης στο μεταβολισμό των λιπιδίων περιλαμβάνει την αναστολή 

της υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων, τη ρύθμιση της ηπατικής έκκρισης ελεύθερων 

λιπαρών οξέων και απολιποπρωτεϊνών και την απομάκρυνση των λιποπρωτεϊνών και 

των τριγλυκεριδίων. Η ινσουλίνη ευθύνεται, επίσης, για την ανάπτυξη και τη 

διαφοροποίηση των ιστών, τη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης, ενώ ανταγωνίζεται τη 

δράση άλλων ορμονών, μέσω της σύνδεσης της με κυτταρικούς υποδοχείς. Η αύξηση 

των επιπέδων γλυκόζης διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης, αλλά η μακροχρόνια 

υπεργλυκαιμία μειώνει τελικά τα επίπεδα της ορμόνης και τη δράση της.  

 

4.4 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

 Σε έρευνες που έγιναν στη Αμερική (Department of Health and Human 

Servicesvi, Diabetes in America, 1985), από το 1977 για την κατάσταση της υγείας 

και την περίθαλψη των διαβητικών ασθενών στο σπίτι, διαπιστώθηκε ότι αυτοί 

αποτελούσαν το 15% των ατόμων που έχρηζαν κατ’οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. 

Μάλιστα, σε ηλικίες άνω των 45 ετών το ποσοστό διπλασιαζόταν έναντι του 

υπόλοιπου πληθυσμού, αφού η πλειοψηφία τους είχε ανάγκη ειδικής περίθαλψης και 

αγωγής λόγω των καρδιαγγειακών και άλλων επιπλοκών, βοήθειας στη βάδιση, 

συχνής νοσηλείας, ενώ αρκετοί ήταν καθηλωμένοι σε αναπηρικό καρότσι ή στο 

κρεβάτι. Το είδος και η βαρύτητα της αναπηρίας διέφερε ανάλογα με το φύλο, την 

ηλικία, τη μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο και την πρόσβαση στην περίθαλψη. 

Στις ΗΠΑ οι δαπάνες για τους διαβητικούς ασθενείς ανέρχονται σε 14 εκατομμύρια 

δολάρια ετησίως, εκ των οποίων το 50% περιλαμβάνει έξοδα νοσηλείας και το 25% 

νοσηλευτική περίθαλψη στο σπίτι.  

 Η θνησιμότητα στον ΣΔ Τύπου I είναι περίπου 3/1000 διαβητικούς ανά έτος 

σε άτομα κάτω των 25 ετών και 20/1000 σε μεγαλύτερες ηλικίες. Περίπου 12% των 

διαβητικών Τύπου I πεθαίνουν σε διάστημα 20 ετών από την έναρξη του ΣΔ, κυρίως 

λόγω των οξέων επιπλοκών, αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες στα βασικά αίτια 

περιλαμβάνονται η νεφρική ανεπάρκεια και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η 25ετής 

επιβίωση στον ΣΔ Τύπου II φτάνει το 70-80% της αναμενόμενης, με κύριες αιτίες 

θνησιμότητας τις καρδιαγγειακές παθήσεις (75%) και τα αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια (25%). Στην Ελλάδα, η θνησιμότητα έφτανε 31,7/ 100.000 διαβητικών το 

1978, έναντι 15,4/ 100.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ίδιο έτος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο-ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ   

 Ο ΣΔ είναι, ίσως, η μόνη μεταβολική νόσος που επηρεάζει τη μορφολογία και 

τη λειτουργία του οφθαλμού από τις εξωτερικές του δομές ως τον αμφιβληστροειδή. 

Η πιθανότητα να αποτελεί ο ΣΔ αίτιο οφθαλμολογικών παθήσεων, πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στη διάγνωση ανεξήγητης εμφάνισης καταρράκτη, 

οφθαλμοπληγίας, οπτικής νευροπάθειας, αμφιβληστροειδοπάθειας ή αιφνίδιων 

μεταβολών στο διαθλαστικό σφάλμα. Σπάνια, βέβαια, οι οφθαλμολογικές παθήσεις 

αποτελούν πρώιμο εύρημα του ΣΔ.  

 

 5.1 Βλέφαρα 

Ξανθελάσματα παρατηρούνται σε αυξημένη συχνότητα στα βλέφαρα των 

διαβητικών ασθενών και συνδέονται με διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων 

(Mausolfxxi, 1980). Πρόκειται για κιτρινωπές πλάκες, περιορισμένης κλινικής 

σημασίας, που εμφανίζονται συνήθως στη εσωτερική πλευρά του βλεφάρου. 

Ιστολογικά αποτελούνται από συσσωρεύσεις ιστιοκυττάρων που έχουν 

φαγοκυτταρώσει λιπίδια.  

  

5.2 Επιπεφυκότας 

 Διαταραχές, όπως αγγειοσύσπαση και ημερήσιες διακυμάνσεις στη διάταση 

των φλεβών, παρατηρούνται στη μικροκυκλοφορία του επιπεφυκότα, που όμως είναι 

ανεξάρτητες από τα επίπεδα γλυκόζης αίματος (Mausolfxxi, 1980). Ανευρύσματα στα 

τριχοειδή του επιπεφυκότα, έχουν επίσης παρατηρηθεί σε διαβητικούς ασθενείς,  

μερικά εκ των οποίων συνδέονται με πάχυνση της βασικής τους μεμβράνης. Ωστόσο, 

τα ανευρύσματα δεν είναι παθογνωμονικά. 

 

5.3 Οφθαλμοκινητικοί μύες 

 Ο ΣΔ ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό παρέσεων της τρίτης, τέταρτης και έκτης 

εγκεφαλικής συζυγίας, αν και η πλειοψηφία των διαβητικών δεν θα εμφανίσει ποτέ 

πάρεση (Ashworthiv, 1973, Klinexvi, 2007, Mausolfxxi, 1980, Vaugha and Asburyxxxi, 

1977). Μπορεί να αποτελεί το πρώτο σημείο διάγνωσης του ΣΔ. Η οφθαλμοπληγία 

εμφανίζεται σε άτομα μεγαλύτερα των 40 ετών (με μέσο όρο ηλικίας 60 έτη), ως 

αιφνίδια διπλωπία, χωρίς άλλα νευρολογικά συμπτώματα. Μπορεί να συνοδεύεται 

από περιβολβικό άλγος (διάρκειας 15-20 ημερών) ή σύστοιχη κεφαλαλγία και αφορά 
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στην πλειοψηφία την έκτη συζυγία και συνεπώς τον έξω ορθό. Η κεφαλαλγία και η 

μυδρίαση χαρακτηρίζουν συνήθως την πάρεση της τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας, η 

οποία συνοδεύει ενδοκράνιο ανεύρυσμα ή όγκο. Η διαβητική οφθαλμοπληγία 

αποδίδεται σε φτωχή αιμάτωση των μυών ως αποτέλεσμα της αγγειοπάθειας που 

πλήττει το ΣΔ, αλλά μπορεί να έχει φλεγμονώδη προέλευση. Η διάγνωση της νόσου 

δεν είναι ειδική και μπορεί να βοηθηθεί από την εξέταση του Εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού (ΕΝΥ), τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (σε αδιάγνωστο ΣΔ) και την 

αγγειογραφία της καρωτίδας. Έχει καλή ανταπόκριση σε κορτικοστεροειδή.  

Συχνή είναι, επίσης, στους διαβητικούς η πάρεση Bell, η οποία αφορά το 

προσωπικό νεύρο (έβδομη εγκεφαλική συζυγία). Χαρακτηρίζεται από οξείας έναρξης 

ετερόπλευρη αδυναμία των μυών του προσώπου, διεύρυνση της μεσοβλεφάριας 

σχισμής και δευτερογενή ερεθισμό του κερατοειδούς, ενώ μπορεί να υπάρχουν και 

διαταραχές στη γεύση. Στο 1% των περιπτώσεων, η νόσος εμφανίζει 

αμφοτερόπλευρη προσβολή που οδηγεί σε ολική παράλυση των προσωπικών μυών. 

 

5.4 Βολβός 

Η βολβορινική μουκορμυκητίαση είναι μια σπάνια επιπλοκή, που εμφανίζεται 

σε διαβητικούς με κακή ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης, χωρίς να είναι ειδική της 

νόσου (Mausolfxxi, 1980). Εξελίσσεται γρήγορα, σε διάστημα λίγων ημερών και 

εκδηλώνεται με κεφαλαλγία, ρινίτιδα, ετερόπλευρη πτώση και οίδημα βλεφάρου, 

οφθαλμοπληγία και πιθανή απώλεια όρασης. Η διάγνωση δεν είναι ειδική και 

ενισχύεται με εξέταση της ρινός και της στοματικής κοιλότητας ή με βιοψία, που 

αποκαλύπτει τον μύκητα. Χωρίς θεραπεία (αμφοτερικίνη Β) είναι θανατηφόρα.  

 

5.5 Φακός  

 Έχει παρατηρηθεί ότι οι διαβητικοί έχουν φακούς μεγαλύτερων διαστάσεων 

από ότι ένα υγιές άτομο στην ίδια ηλικία, ενώ η σύσταση τους  αντιστοιχεί σε υγιές 

άτομο 15 χρονών μεγαλύτερο. Οι μεταβολές στα επίπεδα γλυκόζης αίματος 

συνδέονται με διακυμάνσεις του διαθλαστικού σφάλματος (της τάξης των 3-4 

διοπτριών) από μυωπία σε υπερμετρωπία ή αντίστροφα. Οι διακυμάνσεις στη 

γλυκόζη επιφέρουν, επίσης, αλλαγές στην καμπυλότητα και το δείκτη διάθλασης, 

επηρεάζοντας την προσαρμοστική του ικανότητα. 
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 Η εμφάνιση καταρράκτη είναι πιο συχνή στο ΣΔ και η εξέλιξη του είναι 

ταχύτερη, ενώ σημαντικό ρόλο στα προαναφερθέντα παίζει η διάρκεια της νόσου. Σε 

αρρύθμιστους διαβητικούς κάτω των 30 ετών (Τύπου Ι), ο καταρράκτης έχει 

χαρακτηριστική μορφή νιφάδων χιονιού (Εικόνα 5.5.1) και μπορεί να εμφανιστεί 

ακόμα και πριν τη μυωπία. Συγκεκριμένα, λευκές, πυκνές πρόσθιες και οπίσθιες 

υποκαψικές θολερότητες παρατηρούνται στο φλοιό αμφοτερόπλευρα. Η εξέλιξη είναι 

ταχεία και μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη θόλωση του φακού σε μερικές εβδομάδες. 

Αν δοθεί η κατάλληλη θεραπεία, η ταχεία εξέλιξη μπορεί να ανασταλεί και να 

αναπτυχθεί πεταλοειδής καταρράκτης. 

Ο γεροντικός καταρράκτης στους διαβητικούς (κυρίως Τύπου ΙΙ ) έχει μορφή 

πυρηνικής σκλήρυνσης, οπισθοκαψικών (Εικόνα 5.5.2) ή φλοιωδών θολεροτήτων. 

Ωστόσο, ο καταρράκτης στους ενήλικες δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί 

μορφολογικά μεταξύ διαβητικών και μη ατόμων. Στα νήπια ο καταρράκτης είναι 

αποτέλεσμα υπογλυκαιμικών επεισοδίων στη διάρκεια του τοκετού, αλλά 

αναστρέφεται μετά τη θεραπεία. 

                           
  

 Στη μελέτη Beaver Dam Eye Study (Πανεπιστήμιο Wisconsin, Madison, 

1988-1990) σε διαβητικούς ασθενείς διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 

φλοιώδους καταρράκτη και επεμβάσεων αφαίρεσης του (75% όλων των επεμβάσεων 

καταρράκτη). Όσον αφορά την επέμβαση πρέπει κανείς να λάβει υπόψη πιθανά 

συνυπάρχοντα προβλήματα, όπως αρτηριακή υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, 

υποθυρεοειδισμό και φυσικά, την αγωγή του ΣΔ (η τοπική αναισθησία επηρεάζει 

λιγότερο την αντιδιαβητική θεραπεία). 

  

5.6 Ίριδα και Ακτινωτό σώμα  

Η βασική διαταραχή του ακτινωτού σώματος είναι η πάχυνση της βασικής 

μεμβράνης έναντι των φυσιολογικών ατόμων. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί 

ιριδοκυκλίτιδα, κυρίως στο νεανικό ΣΔ. Μελέτες διαβητικών οφθαλμών με οπτικό και 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διαπιστώνουν πάχυνση των βασικών μεμβρανών των 

τριχοειδών του χοριοειδούς, στένωση του αυλού, διαρροή στο χοριοειδικό στρώμα, 

Εικόνα 5.5.1. Καταρράκτης  
σαν νιφάδες χιονιού.

Εικόνα 5.5.2. Οπίσθιος 
υποκαψικός καταρράκτης. 
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αυξημένη στρεβλότητα και μικροανευρύσματα, που συνηγορούν υπέρ χοριοειδικής 

αγγειοπάθειας.  

Ο ΣΔ προκαλεί λειτουργικές και μορφολογικές αλλοιώσεις στην ίριδα. Αργή 

αντίδραση στο φως, υπερβολική μύση στο σκοτάδι, φτωχή ανταπόκριση σε 

μυδριατικά, αυξημένη ευαισθησία σε μεταχολίνη 2.5%, υπέρμετρη μυδρίαση μετά 

από ενστάλλαξη επινεφρίνης 2%, απώλεια του αντανακλαστικού του φωτός και 

Argyl-Robertson κόρη είναι μερικές από τις λειτουργικές ανωμαλίες που 

εμφανίζονται. Έχουν παρατηρηθεί διαταραχές των νευρικών κλάδων που καταλήγουν 

στους μύες της ίριδας και κυρίως στο διαστολέα, ίσως στα πλαίσια της  διαβητικής 

νευροπάθειας. Η Argyl-Robertson κόρη συνδέεται με εναποθέσεις γλυκογόνου στην 

ίριδα, απώλεια των τενόντιων δονήσεων και αισθητική αταξία, που οδηγεί σε ψευδο-

φθίση. Παρόλα αυτά συνυπάρχει βύθιος πόνος. 

 Στις μορφολογικές αλλοιώσεις ανήκουν το ραγοειδικό εκτρόπιο (Εικόνα 

5.6.1), κενοτόπια στο μελαχρωστικό επιθήλιο της ίριδας, ερύθρωση και η 

νεοαγγείωση της ίριδας. Το ραγοειδικό εκτρόπιο (ectropion uveae) προκύπτει από τη 

μετανάστευση του οπίσθιου μελαχρωστικού επιθηλίου της ίριδας στο διάστημα της 

κόρης. Τα κενοτόπια στο μελαχρωστικό επιθήλιο περιέχουν γλυκογόνο, το οποίο 

κάνει τα κύτταρα οιδηματώδη και εύθραυστα, ενώ η εκφύλιση τους οδηγεί σε 

απελευθέρωση χρωστικής στον πρόσθιο θάλαμο, ιδίως κατά τη διάρκεια επέμβασης 

καταρράκτη. Η χρωστική μπορεί να διηθήσει το σφιγκτήρα και το διαστολέα μυ της 

κόρης, προκαλώντας παθολογικές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός ότι η διάγνωση 

βασίζεται σε ιστολογική παρατήρηση, μπορεί να έχει χαρακτηριστική εμφάνιση κατά 

την εξέταση με τη σχισμοειδή λυχνία. Τα κενοτόπια αυτά παρατηρούνται, επίσης, 

στις νόσους Hurler και Menke, σε διάφορες νεοπλασίες, σε συστηματική λήψη 

στεροειδών και σε οφθαλμούς νηπίων.  

                            
        

Η ερύθρωση της ίριδας συμβαίνει κυρίως στο νεανικό ΣΔ και χαρακτηρίζεται 

από πολυάριθμα, μικρά και συνδεδεμένα μεταξύ τους αγγεία, που καλύπτουν την 

πρόσθια επιφάνεια της ίριδας. Μπορεί να εμφανιστεί και ύφαιμα. Αφορά το 1-17% 

των διαβητικών ατόμων και 33-64% αυτών που πάσχουν από παραγωγική διαβητική 

Εικόνα 5.6.1. Ραγοειδικό εκτρόπιο. Εικόνα 5.6.2. Νεοαγγείωση ίριδας. 
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αμφιβληστροειδοπάθεια. Σαφώς, η επίπτωση της είναι πολύ μεγαλύτερη από το 

νεοαγγειακό γλαύκωμα που εμφανίζεται στο ΣΔ. Η ερύθρωση της ίριδας μπορεί να 

εξελιχθεί σε νεοαγγειακό γλαύκωμα ή να παραμείνει σταθερή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Στη νεοαγγείωση της ίριδας (Εικόνα 5.6.2), μια ινοαγγειακή μεμβράνη 

αναπτύσσεται από το στρώμα της ίριδας και εκτείνεται ως την κόρη και τη γωνία, 

καλύπτοντας τελικά όλη την επιφάνεια της ίριδας (5.7 Γλαύκωμα). 

 

5.7 Γλαύκωμα  

 Το  νεοαγγειακό γλαύκωμα είναι η κύρια μορφή γλαυκώματος που απασχολεί 

τους διαβητικούς (Jacobiec’sxii, 2008, Kolker and Hetheringtonxvii, 1976, Spalton et 

al.xxviii, 2005, Stamper et al.xxix, 1999) και καλύπτει το 35% των περιπτώσεων 

νεοαγγειακού γλαυκώματος. Οι διαβητικοί Τύπου Ι αποτελούν το 15%,  Τύπου ΙΙ το 

80%, ενώ το 5% περιλαμβάνει τις υπόλοιπες μορφές ΣΔ και κυρίως το δευτεροπαθή. 

Η συχνότητα του σχετίζεται με τη διάρκεια του ΣΔ και την συνύπαρξη αγγειακών 

παθήσεων, όπως η υπέρταση. Συνήθως παρουσιάζεται σε άτομα με παραγωγική 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και στην μη 

παραγωγική μορφή της νόσου. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση του 

νεοαγγειακού γλαυκώματος θεωρούνται η υαλοειδεκτομή, κυρίως σε αφακικούς 

ασθενείς, η επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη (με μεγαλύτερη συχνότητα η 

ενδοφακική αφαίρεση) και η προϋπάρχουσα ερύθρωση της ίριδας.   

Το ερέθισμα για την ανάπτυξη νεοαγγειακού ιστού είναι η υποξία και η 

απελευθέρωση αγγειογενετικών παραγόντων, με κυρίαρχο τον παράγοντα ανάπτυξης 

του αγγειακού ενδοθηλίου (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Η 

νεοαγγείωση εμφανίζεται αρχικά γύρω από την κόρη και στη γωνία του πρόσθιου 

θαλάμου. Τα νέα αγγεία έχουν λεπτό τοίχωμα με ανώμαλα περικύτταρα και 

ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ οι συνδέσεις των τελευταίων είναι χαλαρές και ευνοούν τη 

διαρροή. Μια νεοαγγειακή μεμβράνη αναπτύσσεται με τον καιρό κατά μήκος των 

αγγείων, η οποία περιέχει μυοϊνωδοβλάστες με αγγειοσυσπαστικές ιδιότητες. Η 

σύσπαση τους έλκει το οπίσθιο μελαχρωστικό επιθήλιο στην πρόσθια επιφάνεια της 

ίριδας και  προκαλεί τη μυδριασμένη κόρη με το ραγοειδικό εκτρόπιο στα τελικά 

στάδια της νόσου. Η έλξη της περιφερικής ίριδας στον πρόσθιο θάλαμο οδηγεί στο 

σχηματισμό συνεχειών, με αποτέλεσμα αποκλεισμό της γωνίας και αύξηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, γεγονός που προκαλεί στον ασθενή αφόρητο πόνο. Η 
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παραπέρα εξέλιξη σε τέτοιες καταστάσεις ποικίλει, αλλά στους διαβητικούς είναι 

συνήθως πιο αργή, σε αντίθεση με τις άλλες κλινικές οντότητες που προκαλούν 

νεοαγγείωση της γωνίας (όπως απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας). Το χρονικό 

διάστημα από την έναρξη της νεοαγγείωσης ως την εμφάνιση του γλαυκώματος σε 

άτομα που δεν υποβάλλονται σε αγωγή ποικίλει από 1 μήνα ως 3 έτη.   

Οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν, επίσης, αυξημένη συχνότητα (18%) 

γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας, το οποίο θεωρείται προστατευτικός παράγοντας για 

την ανάπτυξη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Βέβαια, ισχύει και 

το αντίστροφο, δηλαδή η επίπτωση του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας στους 

διαβητικούς είναι τριπλάσια έναντι των υγιών. Η παρατήρηση αυτή συνδέεται με τη 

μικροαγγειοπάθεια και τη φτωχή αιμάτωση του οπτικού νεύρου, που το καθιστά 

ευπαθές σε βλάβες. 

 

5.8 Προσβολή του οπτικού νεύρου  

 Η ισχαιμία του οπτικού νεύρου είναι συχνή στην οπτική θηλή, όπου οι 

νευρικές ίνες συμπιέζονται και μπορεί η αιμάτωση να επηρεαστεί. Η πιο κοινή είναι η 

πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (Anterior Ischemic Optic Neuropathy, ΑΙΟΝ), 

που διακρίνεται σε αρτηριακής αιτιολογίας (Arteritic Anterior Ischemic Optic 

Neuropathy, ΑΑΙΟΝ) και μη αρτηριακής (Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic 

Neuropathy ΝΑΙΟΝ). Η ισχαιμία του ενδοκογχικού τμήματος του οπτικού νεύρου 

είναι λιγότερο συχνή, δεν εκδηλώνεται με οίδημα της οπτικής θηλής και ονομάζεται 

οπίσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (Posterior Ischemic Optic Neuropathy, ΡΙΟΝ). 

Η ΑΑΙΟΝ οφείλεται συνήθως σε κροταφική αρτηρίτιδα, ενώ η ΝΑΙΟΝ συνδέεται με 

πολλές συστηματικές νόσους. Οίδημα της οπτικής θηλής, χωρίς σημαντική διαταραχή 

της όρασης και χωρίς να ακολουθεί ενδοκράνια υπέρταση, εμφανίζεται σε άτομα με 

ΝΑΙΟΝ στον άλλο οφθαλμό, σε αρτηριακή υπέρταση, ΣΔ και ως μεμονωμένο οίδημα 

χωρίς συμπτώματα που εξελίσσεται σε ΝΑΙΟΝ.  

  Η προσβολή της οπτικής θηλής στους διαβητικούς ασθενείς θεωρείται μια 

ήπια μορφή μη αρτηριακής ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας και έχει περιγραφεί με 

διάφορους όρους, όπως διαβητική θηλίτιδα ή θηλοπάθεια, διαβητική οπτική νευρίτιδα, 

ψευδο-οίδημα θηλής ή οξύ οίδημα του οπτικού δίσκου σε νεανικό ΣΔ (Ashworthiv, 

1973, Kline and Foroozanxv, 2007, Klinexvi, 2007, Mausolfxxi, 1980, Yanoff and 

Dukerxxxiv, 1999). Η παθογένεια της είναι ασαφής, αλλά πιθανώς σχετίζεται με την 
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μικροαγγειοπάθεια που επηρεάζει την αιμάτωση του οπτικού νεύρου και την 

αξονοπλασματική μεταβίβαση, την τοξική δράση της υπεργλυκαιμίας, τη χρόνια 

υποξία αλλά και τη συμφόρηση των νευρικών ινών στη θηλή.  

 
 

Τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαβητικής θηλοπάθειας περιλαμβάνουν: 

παρουσία ΣΔ (70% Τύπου Ι και 30% Τύπου ΙΙ), οίδημα οπτικής θηλής 

(αμφοτερόπλευρο ή ετερόπλευρο) και ήπια δυσλειτουργία του οπτικού νεύρου. Η 

οπτική θηλή στον προσβεβλημένο οφθαλμό μπορεί να εμφανίζει ασαφές υπεραιμικό 

οίδημα ή τηλεαγγειεκτασία (55%) χωρίς νεοαγγείωση, ενώ στον άλλο οφθαλμό 

συχνά παρατηρείται «συμφόρηση» των οπτικών ινών και μικρό cup/disk ratio. 

Συνήθως, δεν υπάρχουν διαταραχές της όρασης, αν και μπορεί να εμφανιστούν 

ασαφείς ενοχλήσεις, όπως ήπια θόλωση, παραμόρφωση και παροδικό σκότωμα. Αν 

εμφανιστούν μεταβολές στο οπτικό πεδίο, έχουν τη μορφή εκτεταμένης τυφλής 

κηλίδας και τοξοειδούς σκοτώματος.  

Η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού, ενώ στη διαφοροδιάγνωση συμμετέχουν 

η νεοαγγείωση του οπτικού δίσκου και το οίδημα από ενδοκράνια υπέρταση. Στη 

διαβητική θηλοπάθεια τα διεσταλμένα αγγεία βρίσκονται εντός του 

αμφιβληστροειδούς και του οπτικού δίσκου και έχουν ακτινωτή διάταξη, ενώ η 

νεοαγγείωση της παραγωγικής μορφής εντοπίζεται προαμφιβληστροειδικά και τα 

αγγεία έχουν τυχαία κατανομή. Η διάκριση από το οίδημα της ενδοκράνιας 

υπέρτασης, απαιτεί νευρολογικό έλεγχο. Στη διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνονται, 

επίσης, παθήσεις όπως το συγγενές ψευδο-οίδημα της θηλής, η ισχαιμική οπτική 

νευροπάθεια, η φλεγμονώδης και η αυτοάνοση οπτική νευρίτιδα. Η απουσία 

οφθαλμικής φλεγμονής, ενδοκράνιας υπέρτασης, άλγους και νευρολογικών 

συμπτωμάτων βοηθούν στη διάγνωση.  

Αποδεκτή θεραπεία δεν υπάρχει, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά 

κορτικοστεροειδή, χαμηλού μοριακού βάρους δεξτράνη, ηπαρίνη και πρόσφατα 

περιοφθαλμικά κορτικοστεροειδή. Η πρόγνωση είναι καλή. Χωρίς αντιμετώπιση το 

οίδημα υποχωρεί σε διάστημα 2-10 μηνών και μόνο στο 20% των περιπτώσεων 

Εικόνα 5.8.1. Διαβητική θηλοπάθεια
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μπορεί να παραμείνει ατροφία με ελαχίστη ή καθόλου απώλεια στο οπτικό πεδίο. Η 

οπτική οξύτητα μετά την υποχώρηση του οιδήματος είναι 20/40 (5/10) ή καλύτερη σε 

ποσοστό 80%, αν και συνήθως επηρεάζεται από τη διαβητική ωχροπάθεια και 

αμφιβληστροειδοπάθεια (προϋπάρχει σε ποσοστό >80%).  

 Οπτική νευρίτιδα στα πλαίσια του ΣΔ είναι ασυνήθιστη και έχει παρατηρηθεί 

ως παρενέργεια της χλωροπροπαμίδης (σουλφονυλουρία), που χρησιμοποιείται ως 

αντιδιαβητικό φάρμακο. Οπτική ατροφία εμφανίζεται κυρίως σε ΣΔ Τύπου Ι και είτε 

κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο και συνοδεύεται με κώφωση είτε 

αποτελεί μέρος του συνδρόμου Refsum ή της αταξίας Friedreich. Τέλος, τμηματική 

υποπλασία του οπτικού νεύρου μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά, που γεννιούνται από 

μητέρες με ΣΔ βαριάς μορφής. Τα παιδιά μπορεί να έχουν ικανοποιητική όραση, 

αλλά εμφανίζουν τμηματικά σκοτώματα στο οπτικό τους πεδίο. 

  

5.9 Υαλοειδές σώμα 

Η αστεροειδούς υάλωσης παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα στους 

διαβητικούς και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές μικρές 

θολερότητες από ασβέστιο στο υαλοειδές σώμα. Παρά τη 

έντονη εικόνα δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στις αλλοιώσεις του 

υαλοειδούς σώματος ανήκουν η νεοαγγείωση και η 

ενδοϋαλοειδική αιμορραγία στα πλαίσια της παραγωγικής. 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας (Jacobiec’sxii, 2008, 

Mausolfxxi, 1980, Yanoff and Dukerxxxiv, 1999). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο-ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ 

 Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια (Diabetic Retinopathy, DR) αποτελεί 

μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του ΣΔ και την πρώτη αιτία τύφλωσης ατόμων 

άνω των 65 ετών στο Δυτικό κόσμο (Le Roithxx et al., 1996). Ο παθολογικός 

μεταβολισμός των υδατανθράκων συνδέεται με την παθογένεια των ιστολογικών 

βλαβών που χαρακτηρίζουν τη νόσο, κυριότερες από τις οποίες είναι η πάχυνση των 

βασικών μεμβρανών και η μικροαγγειοπάθεια. Η υπάρχουσα αντιμετώπιση της DR 

και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς (Diabetic Macular Edema, DME) στοχεύει 

στην αναστολή της εξέλιξης τους.  

 

Εικόνα 5.9.1.  
Αστεροειδής υάλωση. 



  Σελίδα 53 

 

6.1 Επιδημιολογία 

 Η DR είναι μία από τις σημαντικότερες αγγειακές επιπλοκές του ΣΔ. 

Στατιστική ανάλυση στις ΗΠΑ (Jacobiec’s xii, 2008) ανάμεσα σε 10.2 εκατομμύρια 

διαβητικούς άνω των 40 ετών με διαγεγνωσμένο ΣΔ έδειξε ότι τα ποσοστά DR και 

αλλοιώσεων του βυθού απειλητικών για την όραση ήταν αντίστοιχα 40.3% και 8.2%. 

Συνολικά, η DR αφορούσε περίπου 4.1 εκατομμύρια διαβητικούς άνω των 40 ετών 

στις ΗΠΑ και από αυτούς το 1/12 εμφάνιζε προχωρημένη μορφή της νόσου, 

απειλητική για την όραση. Το DME εντοπίστηκε στο 10% των διαβητικών ασθενών, 

προσέβαλλε το κεντρικό βοθρίο στο 4%, ενώ στο 30% των διαβητικών ασθενών 

οδηγούσε σε μέτρια απώλεια όρασης. 

Σύμφωνα με την επιδημιολογική μελέτη του Wisconsin (Wisconsin 

Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy, WESDR, University of Wisconsin, 

Madison,USA, 1979-1982), ύστερα από 20 χρόνια ΣΔ σχεδόν όλοι οι ασθενείς με 

Τύπου I ΣΔ και πάνω από το 60% των ασθενών με Τύπου II ΣΔ παρουσιάζουν 

κάποιου βαθμού DR απειλητική για την όρασή τους. Ειδικότερα, στους ασθενείς με 

ΣΔ Τύπου I η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος (Background 

Diabetic Retinopathy, BDR) φτάνει το 18%, 71%, 79% και 82%, όταν η νόσος 

διαρκεί 5, 10, 15 και 30 έτη αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την 

παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Proliferative Diabetic Retinopathy, 

PDR) είναι 0%, 4%, 25% και 57% για την ίδια διάρκεια νόσου. Από την άλλη, 

σύμφωνα με την ίδια μελέτη, στους ασθενείς με ΣΔ Τύπου II η συχνότητα της DR 

εξαρτάται από τη λήψη ινσουλίνης. Η νόσος εμφανίζεται σε ποσοστά 23%, όταν ο ΣΔ 

υπάρχει κάτω από 5 έτη, 36% αν ο ασθενής έχει ΣΔ 5-14 έτη και 56% όταν ο ΣΔ 

υπερβαίνει τα 15 έτη. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη 

είναι 40%, 60% και 85%. Όσον αφορά την PDR εμφανίζεται με συχνότητα 3% στα 3 

έτη και 4% μετά τα 15 έτη, ενώ στους ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη η 

συχνότητα είναι 4% και 20% αντίστοιχα. 

 

6.2 Παθογένεια  

 Η αιτιοπαθογένεια της DR παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση. Η 

υπεργλυκαιμία που παρατηρείται στους διαβητικούς ασθενείς θεωρείται η βασική 

διαταραχή και η θεμέλια αρχή για την διατύπωση πολλών υποθέσεων. 

I. Μεταβολική οδός των πολυολών 
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  Έχει παρατηρηθεί ότι η υπεργλυκαιμία αυξάνει τη δραστηριότητα της 

αναγωγάσης της αλδόζης (Κεφάλαιο 4ο, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ενότητα 4.3, 

Μηχανισμός-Παθογένεση των επιπλοκών), με αποτέλεσμα αύξηση της 

ενδοκυττάριας ωσμοτικότητας, οίδημα των κυττάρων και τελικά κυτταρικό θάνατο. 

Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι η αναγωγάση της αλδόζης βρίσκεται σε αυξημένη 

συγκεντρώσεις στο μελαγχρωστικό επιθήλιο (55% ατόμων με μη παραγωγική DR και 

88% ατόμων με PDR), στα περικύτταρα και στο ενδοθήλιο των τριχοειδών του 

αμφιβληστροειδούς. Πειράματα σε αρουραίους, έδειξαν ότι η παρατεταμένη 

γαλακτοζαιμία οδηγεί σε αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή τους, όπως πάχυνση της 

βασικής μεμβράνης των αγγείων, απώλεια περικυττάρων, υπερτροφία ενδοθηλιακών 

και σχηματισμός μικροανευρυσμάτων, ενώ οι αναστολείς της αναγωγάσης της 

αλδόζης έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

στην εξέλιξη της DR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Kanskixiv, 2006, Le Roithxx et al., 1996).  

II. Μη ενζυμική γλυκοζυλίωση-τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης 

 Η σύνδεση των AGEs (Κεφάλαιο 4ο, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ενότητα 4.3, 

Μηχανισμός-Παθογένεση των επιπλοκών) με τις εξωκυττάριες πρωτεΐνες μεταβάλλει 

τις χημικές τους ιδιότητες και συμβάλλει στην αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας, 

στην πάχυνση των βασικών μεμβρανών, στο σχηματισμό αθηρωμάτων και τελικά, 

στην υποξία του αμφιβληστροειδούς (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Kanskixiv, 2006, Le 

Roith et al.xx, 1996). Φαρμακολογική αναστολή της διαδικασίας αυτής σε 

πειραματόζωα λειτουργεί ευεργετικά στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς.  

III. Υποξία και αυξητικοί παράγοντες 

 Η υποξία αποτελεί εκλυτικό ερέθισμα για την απελευθέρωση αυξητικών 

παραγόντων αλλά και την συσσώρευσης τους μέσω αγγειοδιαστολής (Λαδάς 

Ιωάννηςi, 2005, Le Roith et al.xx, 1996). Η επακόλουθη νεοαγγείωση θεωρείται 

σήμερα η βασική διαταραχή, όχι μόνο για την DR αλλά και για άλλες παθήσεις του 

βυθού, όπως η ισχαιμικού τύπου απόφραξη της κεντρικής φλέβας του 

αμφιβληστροειδούς, η δρεπανοκυτταρική αμφιβληστροειδοπάθεια και αυτή της 

προωρότητας. 

 Κυρίαρχη θέση έχει ο αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου 

(Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), που προκαλεί υπερτροφία των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας (Le Roith et al.xx, 

1996). Έχει βρεθεί σε αυξημένες συγκεντρώσεις στα κύτταρα Muller, του 
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μελαγχρωστικού επιθηλίου, στα ενδοθηλιακά και στα περικύτταρα των αγγείων. Ο 

βασικός αυξητικός παράγοντας ινοδοβλαστών (basic Fibroblast Growth Factor, 

bFGF) έχει βρεθεί σε αυξημένη συγκέντρωση στη βασική μεμβράνη και στο 

υαλοειδές σώμα ατόμων με PDR, ενώ η παρουσία του στην έσω αφοριστική 

μεμβράνη προκαλεί υπερτροφία των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επιπλέον, ο IGF 

θεωρείται ότι ρυθμίζει τη δράση της αυξητικής ορμόνης και έχει βρεθεί στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και τα περικύτταρα των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Τέλος, η 

απώλεια των περικυττάρων συνδέεται με μείωση του μετατρεπτικού αυξητικού 

παράγοντα β (Transforming Growth Factor, TGF-b), ο οποίος αναστέλλει την 

αγγειογένεση.  

IV. Οξειδωτικό stress 

 Ορίζεται ως αυξημένη δραστηριότητα παραγώγων οξυγόνου, όπως O2
-., H2O2 

και ΗΟ., στα βιολογικά συστήματα με επακόλουθη ιστική βλάβη (Le Roith et al.xx, 

1996). Η οξείδωση της γλυκόζης και των λιπιδίων με αυτά τα προϊόντα φαίνεται να 

συμβάλλει στην παθογένεια της DR. Επιπρόσθετα, η ιστική βλάβη μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα καταστολής των αντιοξειδωτικών συστημάτων (όπως υπεροξειδική 

δισμουτάση, η καταλάση και η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, καθώς επίσης 

χημικά αντιοξειδωτικά, όπως η γλουταθειόνη, το ασκορβικό οξύ και η βιταμίνη Ε). 

  

6.3 Προδιαθεσικοί παράγοντες  

 Η εμφάνιση και η εξέλιξη της DR εξαρτάται από συστηματικούς και 

οφθαλμικούς παράγοντες, που περιγράφονται στη συνέχεια (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, 

Jacobiec’s xii, 2008, Kanskixiv, 2006, Ryanxxvi, 2006, Yanoff and Dukerxxxiv, 1999). 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1. Ηλικία του ατόμου 

 Η νεότερη ηλικία κατά τη διάγνωση του ΣΔ και ιδιαίτερα, η εφηβεία 

θεωρούνται δυσμενείς παράγοντες (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). Αν ο ΣΔ εμφανιστεί πριν 

το 30ο έτος της ηλικίας, το 50% των ατόμων αναπτύσσει DR τα επόμενα 10 έτη και 

το 90% μετά από 30 έτη. Σπάνια, η νόσος εμφανίζεται πριν την εφηβεία ή τα πρώτα 5 

έτη, αλλά 5% των διαβητικών Τύπου ΙΙ έχουν ήδη αλλοιώσεις στο βυθό, όταν 

πρωτοδιαγνωστεί ο ΣΔ (Kanskixiv, 2006). 

2. Διάρκεια του ΣΔ 



  Σελίδα 56 

 

 Η διάρκεια του ΣΔ αυξάνει τον κίνδυνο αλλοιώσεων στο βυθό και αποτελεί 

δείκτη πρόβλεψης για το DME και την PDR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

3. Θεραπεία με ινσουλίνη  

 Συνδέεται με την έναρξη και την εξέλιξη της DR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

4. Μεταβολικός έλεγχος 

 Τα επίπεδα της γλυκόζης και των λιπιδίων αίματος συνδέονται άμεσα με τους 

μηχανισμούς της DR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Kanskixiv, 2006, Ryanxxvi, Yanoff and 

Dukerxxxiv, 1999). Η μελέτη Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) έδειξε 

ότι οι ασθενείς με στενή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης (4 

μετρήσεις/24ωρο) έχουν πολύ καλύτερη εξέλιξη από αυτούς που ακολουθούν 

συμβατική θεραπεία (1 μετρήση/24ωρο). Στους πρώτους διαπιστώθηκε 76% μείωση 

του κινδύνου εμφάνισης DR και 80% αναστολή στην πρόοδο της υπάρχουσας. Η 

ελάττωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά 10% αποδείχθηκε επαρκής για 

ορατά αποτελέσματα. Η εντατική αγωγή με ινσουλίνη όχι μόνο αναστέλλει τις 

αλλοιώσεις του βυθού αλλά και την μικροαγγειοπάθεια στους νεφρούς και τα νεύρα, 

σύμφωνα με τη μελέτη EDIC (Epidemiology of Diabetes Intervention and and 

Complications Study). Η έγκαιρη αγωγή με ινσουλίνη ή σουλφονυλουρίες μειώνει 

την πρόοδο της DR κατά 17%, την ανάγκη για φωτοπηξία κατά 29%, τον κίνδυνο  

υαλοειδικής αιμορραγίας κατά 23% και της νόμιμης τύφλωσης κατά 16% (UKPDS, 

United Kingdom Prospective Diabetes Study). 

5. Παχυσαρκία 

 Γίνονται υποθέσεις ότι οι συνεχείς ανάγκες σε ινσουλίνη στους παχύσαρκους 

οδηγεί σε ανάπτυξη περιφερικής αντίστασης στην ινσουλίνη, γεγονός που επηρεάζει 

και τις αλλοιώσεις στο βυθό. 

6. Υπέρταση 

 Έχει διαπιστωθεί ότι στο ΣΔ Τύπου I η συστολική υπέρταση σχετίζεται με την 

πρώιμη εμφάνιση της DR, ενώ η διαστολική με την επιδείνωση της (Λαδάς Ιωάννηςi, 

2005). Αυστηρός έλεγχος της υπέρτασης μειώνει κατά 37% τη μικροαγγειοπάθεια και 

την ανάγκη φωτοπηξίας (Ryanxxvi, 2006). 

7. Νεφροπάθεια - Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

      Η παρουσία μικροαλβουμινουρίας ή πρωτεϊνουρίας και αυξημένων επιπέδων 

ουρίας και κρεατινίνης αίματος επηρεάζει δυσμενώς τη φυσική πορεία της DR, 
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καθώς μαρτυρά προχωρημένη μικροαγγειοπάθεια (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Kanskixiv, 

2006, Ryanxxvi, 2006, Yanoff and Dukerxxxiv, 1999). 

8. Κύηση 

 Η ρύθμιση της γλυκόζης στη διάρκεια της κύησης αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την εμφάνιση και την εξέλιξη της DR. Γυναίκες χωρίς αλλοιώσεις 

στην έναρξη της εγκυμοσύνης, εμφανίζουν κίνδυνο ανάπτυξης NPDR 10% (ειδικά 

όταν εμφανίζεται ή προϋπάρχει αρτηριακή υπέρταση), ενώ από αυτές που ήδη έχουν 

NPDR, το 4% μεταπίπτει σε PDR. Όσον αφορά τις γυναίκες με PDR, δεν υπάρχει 

επιδείνωση, αν έχουν επιτυχώς υποβληθεί σε παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία 

(Yanoff and Dukerxxxiv, 1999).  

9. Αναιμία 

 Πιθανώς επιβαρύνει την υπάρχουσα υποξία από τις διαταραχές στη μεμβράνη 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Kanskixiv, 2006). 

10. Κάπνισμα 

  Συνδέεται με αθηροσκληρωτικές βλάβες (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

11. Αντιπηκτικά φάρμακα 

 Πιθανώς επιβαρύνουν τις διαταραχές του συστήματος πήξη-ινωδόλυσης, που 

εμφανίζονται στο μηχανισμό των επιπλοκών του ΣΔ (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

 

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1. Αποκόλληση υαλοειδούς 

  Η παρουσία μερικής οπίσθιας αποκόλλησης του υαλοειδούς πιστεύεται ότι 

σχετίζεται με την ανάπτυξη PDR και την επιμονή του DME (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

2. Επέμβαση καταρράκτη 

  Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η επέμβαση καταρράκτη προκαλεί 

επιδείνωση της DR, ανεξάρτητα από την ύπαρξη επιπλοκών (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

3. Διαθλαστικές ανωμαλίες 

  Η μυωπία θεωρείται ότι ασκεί κάποια ανασταλτική επίδραση στην εμφάνιση 

και την εξέλιξη της DR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005). 

4. Στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 

  Σύμφωνα με τη μελέτη ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study), άτομα με πολύ σοβαρή NPDR ή ήπια προς σοβαρή PDR έχουν 60 φορές 
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μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν υψηλού κινδύνου PDR σε 1 έτος (Ryanxxvi, 

2006). 

 

6.4 Κλινικοπαθολογικές αλλοιώσεις  

 Στη ενότητα αυτή περιγράφονται οι κυριότερες διαταραχές που 

παρατηρούνται στη DR (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Jacobiec’s xii, 2008, Kanskixiv,  2006, 

Ryanxxvi, 2006, Yanoff and Dukerxxxiv, 1999). 

1) Διάσπαση έσω αμφιβληστροειδικού φραγμού 

 Ευθύνεται για την ανάπτυξη DME και σκληρών εξιδρωμάτων και 

καταγράφεται με την φλουοροαγγειογραφία (ΦΑ). Ωστόσο, η παρουσία διαρροής 

στην ΦΑ δεν ταυτίζεται με αμφιβληστροειδικό οίδημα. 

2) Μικροανευρύσματα  

 Αποτελούν την πιο πρώιμη διαταραχή. Πρόκειται για σακοειδείς διευρύνσεις 

των αγγείων, που πιθανότατα οφείλονται στην υπερτροφία των ενδοθηλιακών 

κυττάρων λόγω αγγειογενετικών παραγόντων, στην απώλεια περικυττάρων, στην 

πάχυνση της βασικής τους μεμβράνης και στην αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης. 

Έχουν μέγεθος 15-60μm και εμφανίζονται κυρίως στον οπίσθιο πόλο και κροταφικά 

της ωχράς. Οφθαλμοσκοπικά διακρίνονται σαν διάσπαρτες ερυθρές κηλίδες (Εικόνα 

6.4.1) στις μεσαίες στιβάδες του αμφιβληστροειδούς. Αν το τοίχωμα τους λεπτυνθεί 

αρκετά, μπορεί να υποστεί ρήξη και να προκαλέσει ενδοαμφιβληστροειδική 

αιμορραγία. 

 Στη ΦΑ, αρχικά απεικονίζονται σαν στίγματα φωτεινού υπερφθορισμού 

(Εικόνα 6.4.1) και όψιμα εμφανίζουν διαρροή χρωστικής. Η ΦΑ βοηθά στη διάκριση 

τους από στικτές αιμορραγίες, οι οποίες μπλοκάρουν τη χρωστική, ενώ αν τα 

μικροανευρύσματα έχουν θρόμβους, πάλι η διάκριση είναι αδύνατη. Αν ο αυλός τους 

αποφραχθεί, εξαφανίζονται μετά την αποκατάσταση της ροής. Ωστόσο, η ΦΑ δεν 

ενδείκνυται για τη διάγνωση τους. Δεν έχουν μεγάλη κλινική σημασία, αν και όταν 

αυξάνονται, δηλώνουν πρόοδο της  DR. 
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3) Φλεβικές ανωμαλίες 

 Η διάταση των φλεβιδίων αποτελεί πρώιμο σημείο DR και εμφανίζεται σε 

περιοχές με ισχαιμία. Μπορεί να έχουν μορφή κομβολογιοειδή ή αγκύλης ή ακόμα 

και να αιμορραγούν.  Στην PDR οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να ομαλοποιηθούν, ώστε 

να μοιάζουν με φυσιολογικές. 

4) Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες 

 Οι ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες (Intraretinal 

Microvascular Abnormalities, IRMA) αποτελούν προϋπάρχοντα διεσταλμένα αγγεία 

με υπερτροφία των ενδοθηλιακών κυττάρων, τα οποία λειτουργούν ως παράπλευρο 

δίκτυο σε παρουσία ισχαιμίας. Μοιάζουν με λεπτές, ανώμαλες, κόκκινες γραμμές και  

μπορεί να γειτονεύουν με βαμβακόμορφες αλλοιώσεις. Δύσκολα διακρίνονται από 

νεοαγγεία οφθαλμοσκοπικά, αλλά με τη ΦΑ φαίνεται ότι αυτά δεν διαρρέουν, σε 

αντίθεση με τα νεοαγγεία. Πολλαπλά IRMA δηλώνουν προχωρημένο στάδιο NPDR, 

ενώ τείνουν να εξαλειφθούν μετά από εκτεταμένη απόφραξη των τριχοειδών. 

5) Ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες 

 Μπορεί να είναι επιφανειακές (στη στιβάδα των νευρικών ινών) και 

φλογοειδείς, ενώ όταν εντοπίζονται στα βαθύτερα στρώματα γίνονται στικτές (Εικόνα 

6.4.2) και διακρίνονται από μικροανευρύσματα μόνο με ΦΑ. Οφείλονται σε ρήξη 

μικροανευρυσμάτων, αλλοιωμένων τριχοειδών ή IRMA. Η παρουσία πολλαπλών 

φλογοειδών αιμορραγιών πολλές φορές αποκαλύπτει υπέρταση. Οι φλογοειδείς 

αιμορραγίες τείνουν να εξαλειφθούν μετά από εκτεταμένη απόφραξη τριχοειδών. 

 

Εικόνα 6.4.1. Μικροανευρύσματα. 

Εικόνα 6.4.2. Στικτές ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες. 
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6) Βαμβακόμορφες αλλοιώσεις ή Μαλακά εξιδρώματα 

 Πρόκειται για λευκάζουσες αλλοιώσεις (Εικόνα 6.4.3)  με ασαφή όρια, που 

εντοπίζονται στη στιβάδα των νευρικών ινών, στα πρώιμα στάδια της NPDR. Είναι 

αποτέλεσμα απόφραξης των προτριχοειδικών αρτηριδίων, γεγονός που αποδεικνύεται 

από την απουσία αιμάτωσης (υποφθορισμός) στην ΦΑ. Τα μαλακά εξιδρώματα 

συνήθως εξαφανίζονται εντός 6-12 μηνών. 

 
 

7) Αμφιβληστροειδική ισχαιμία:  

  Η αμφιβληστροειδική ισχαιμία διαπιστώνεται φλουοροαγγειογραφικά. 

8) Σκληρά εξιδρώματα 

 
 

 Πρόκειται για ενδοαμφιβληστροειδικές εναποθέσεις μακροφάγων, που 

φαγοκυττάρωσαν λιπίδια και λιποπρωτεΐνες και εντοπίζονται κυρίως στην έξω 

δικτυωτή στιβάδα λόγω χρόνιου εντοπισμένου οιδήματος. Εμφανίζουν λευκοκίτρινο 

χρώμα, παίρνουν τη μορφή ωχρικού αστέρα (Εικόνα 6.4.4), δακτυλίου ή και 

εξιδρωματικών πλακών στον οπίσθιο πόλο και περιβάλλουν διαρρέοντα 

μικροανευρύσματα. Με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος, 

απειλώντας την ωχρά. Απορροφώνται σε διάστημα μηνών ή ετών, ενώ, αν 

παραμείνουν χρόνια, σε αυτά εναποτίθεται χοληστερόλη. Στη ΦΑ εμφανίζουν 

υποφθορισμό. 

9)  Πάχυνση αμφιβληστροειδούς 

 Αποτελεί το πιο συχνό αίτιο μείωσης της οπτικής οξύτητας, αφού όταν 

παρατείνεται οδηγεί σε μη αναστρέψιμη λειτουργική έκπτωση. Το μεσοκυττάριο 

υγρό προέρχεται από διαρροή μικροανευρυσμάτων ή ανεπάρκεια τριχοειδών. 

Εικόνα 6.4.3. Βαμβακόμορφες αλλοιώσεις. 

Εικόνα 6.4.4. Εικόνα ωχρικού αστέρα.
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Οφθαλμοσκοπικά η μείωση της διαφάνειας του νευροαμφιβληστροειδούς δίνει στο 

υποκείμενο μελαγχρωστικό επιθήλιο και στον χοριοειδή θολή εμφάνιση, λόγω 

σκέδασης του φωτός. Αν το υγρό φτάνει στην έξω δικτυωτή στιβάδα και είναι 

εκτεταμένο, απεικονίζεται ως DME και συνήθως, συνυπάρχει με άλλα ευρήματα, 

όπως αιμορραγίες και εξιδρώματα. Φλουοροαγγειογραφικά διαπιστώνεται 

υπερφθορισμός λόγω διαρροής χρωστικής. 

10) Αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση 

 Χαρακτηρίζει την PDR και μπορεί να εντοπίζεται στον οπίσθιο πόλο ή την 

μέση περιφέρεια του βυθού (NeoVascularization Elsewhere, NVE), στην οπτική θηλή 

(NeoVascularization of the Disk, NVD) ή και στην ίριδα (NeoVascularization of the 

Iris, NVI). Ο ρυθμός ανάπτυξης των νεοαγγείων ποικίλει. Αρχικά, εμφανίζουν 

υπερτροφία και στη συνέχεια υποστρέφουν και αντικαθίστανται από ινώδη ιστό. 

Ταυτόχρονα, τα περιφερικά αγγεία γίνονται πιο στενά και μοιάζουν να 

επιμηκύνονται. Τα νεοαγγεία εκτός της ίριδας και της θηλής αναπτύσσονται συνήθως 

σε περιοχές ισχαιμίας μέχρι να συμβεί οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς, οπότε 

και πέφτουν στην υαλοειδική κοιλότητα. 

 Μπορεί να μοιάζουν με φυσιολογικά αγγεία, αλλά διακρίνονται από αυτά, 

επειδή διασχίζουν αρτηρίδια και φλεβίδια. Η διάκριση τους από IRMA γίνεται με 

ΦΑ. Τα νεοαγγεία εντοπίζονται με άμεση ή έμμεση οφθαλμοσκόπηση, 

βιομικροσκόπηση και στερεοσκοπική φωτογραφία βυθού 30ο. Παρά το γεγονός ότι η 

σοβαρή NPDR θεωρείται ότι οδηγεί σε PDR και νεοαγγείωση, οι αλλοιώσεις της δεν 

είναι εμφανείς, όταν τα πρώτα νεοαγγεία δημιουργούνται. Μια πιθανή εξήγηση είναι 

η παροδική φύση μερικών από αυτών των βλαβών. 

11) Οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς  

 Αφορά τις περιοχές πρόσφυσης του υαλοειδούς σε νεοαγγεία, στην οπτική 

θηλή, την περιφέρεια και τα μεγάλα αγγεία του αμφιβληστροειδούς.  Χαρακτηρίζεται 

από αργή και ολική συρρίκνωση, που παίρνει κωνικό σχήμα παρά από σχηματισμό 

κοιλοτήτων στην κοιλότητα του υαλοειδούς. Η συρρίκνωση σχετίζεται με το 

σχηματισμό ενδουαλοειδικής αιμορραγίας, ρήξης και αποκόλλησης του 

αμφιβληστροειδούς (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Ryanxxvi, 2006, Yanoff and Dukerxxxiv, 

1999).  
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12) Αιμορραγία υαλοειδούς 

                    
  

 Οφείλεται σε ρήξη των νεοαγγείων. Στην πλειοψηφία των ασθενών αυτή 

συμβαίνει νύχτα, πιθανώς λόγω των γρήγορων οφθαλμικών κινήσεων στη διάρκεια 

του ύπνου ή δευτερογενώς μετά από αύξηση της αρτηριακής πίεσης, λόγω της 

πρωινής υπογλυκαιμίας (πριν την έγερση). Δεν υπάρχει, λοιπόν, λόγος να 

περιορίζουν οι ασθενείς τις δραστηριότητές τους. Η αιμορραγία μπορεί να οφείλεται 

σε χειρισμούς Valsalva, που συνδέονται με το βήχα, τον εμετό και τις δράσεις της 

ινσουλίνης. Αν μετά τη ρήξη όλα τα ερυθρά αιμοσφαίρια βρίσκονται πίσω από το 

υαλοειδές, καθιζάνουν και απορροφούνται εύκολα. Αντίθετα, αν τα ερυθρά 

διεισδύουν στο σώμα του υαλοειδούς, μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια να 

απορροφηθούν.   

13) Εκτεταμένη επιφανειακή αιμορραγία 

 Μια μεγάλη επιφανειακή αιμορραγία μπορεί να διαχωρίσει την έσω 

αφοριστική μεμβράνη από τον υπόλοιπο αμφιβληστροειδή και να παραμείνει εκεί για 

εβδομάδες ή μήνες, πριν προχωρήσει στο υαλοειδές. Παλαιότερα θεωρείτο ότι τέτοιες 

αιμορραγίες συνέβαιναν μεταξύ της έσω αφοριστικής μεμβράνης και του φλοιού του 

υαλοειδούς και ονομάζονταν υποϋαλοειδικές ή προαμφιβληστροειδικές (Εικόνα 

6.4.7). Σήμερα ξέρουμε ότι οι υποϋαλοειδικές αιμορραγίες είναι πολύ σπάνιες. 

 

Εικόνα 6.4.5.Οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. 

Εικόνα 6.4.6. Αιμορραγία υαλοειδούς. 

Εικόνα 6.4.7. Προαμφιβληστροειδική αιμορραγία. 
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14) Ίνωση και Δευτεροπαθής ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς                                

 Στην περιοχή της νεοαγγείωσης αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου 

λευκός ινώδης ιστός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε έλξη του αμφιβληστροειδούς. 

Συνήθως, ο ινώδης ιστός εμφανίζεται κατά μήκος των κροταφικών αρκάδων, οπότε 

αυτή είναι η θέση αρχικής έλξης. Υπάρχουν δύο τύποι ελκτικής αποκόλλησης, αυτές 

που οφείλονται σε μεμονωμένες έλξεις (μη ρηγματογενείς) και αυτές που οφείλονται 

σε ρήξεις του αμφιβληστροειδούς (ρηγματογενείς).  

                         
 

 Στις πρώτες, ο αποκολλημένος αμφιβληστροειδής περιορίζεται στον οπίσθιο 

πόλο, είναι τεταμένος, λαμπερός, χωρίς ανυψώσεις ή υγρό και φαίνεται κυρτός μέσα 

από την κόρη (Εικόνα 6.4.8). Έλξη του αμφιβληστροειδούς μπορεί να προκάλεσει 

ρετινόσχιση. Στη δεύτερη μορφή, ο αποκολλημένος αμφιβληστροειδής εκτείνεται ως 

την πριονωτή περιφέρεια και η επιφάνεια του είναι γκριζωπή, με 

υποαμφιβληστροειδικό υγρό (Εικόνα 6.4.9). Οπές του αμφιβληστροειδούς είναι 

συχνές στον οπίσθιο πόλο κοντά σε περιοχές με ινοαγγειακά στοιχεία. 

                
     

15) Ερύθρωση της ίριδας 

 Χαρακτηρίζεται από δίκτυο νεοαγγείων που διασχίζουν την πρόσθια 

επιφάνεια της ίριδας και φτάνουν ως και τη γωνία του πρόσθιου θαλάμου. Η 

φλουοροσεΐνη αποκαλύπτει τη διαρροή των αγγείων. Είναι δραματική μετά από 

αποτυχημένη υαλοειδεκτομή σε ασθενείς με αποκολλημένο αμφιβληστροειδή. 

 

6.5 Διαβητική ωχροπάθεια-Διαβητικό οίδημα ωχράς 

 Η διαβητική ωχροπάθεια (Jacobiec’s xii, 2008, Joussen et al.xiii, 2007, 

Kanskixiv, 2006, Ryanxxvi, 2006) εμφανίζεται ως εστιακή, διάχυτη και ισχαιμική 

Εικόνα 6.4.8. Μη ρηγματογενής ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 

Εικόνα 6.4.9. Ρηγματογενής ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. 
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ωχροπάθεια ή ως Κλινικά Σημαντικό Οίδημα της Ωχράς (Clinical Significant 

Macular Edema, CSME). Η εστιακή μορφή χαρακτηρίζεται οφθαλμοσκοπικά από 

σαφώς περιγεγραμμένη πάχυνση του αμφιβληστροειδούς με πλήρη ή ατελή δακτύλιο 

σκληρών. Στη ΦΑ φαίνεται ως εστία υπερφθορισμού στις τελικές φάσεις, λόγω καλής 

αιμάτωσης και διαρροής. Η διάχυτη ωχροπάθεια εμφανίζεται στη βυθοσκόπηση ως 

διάχυτη πάχυνση του αμφιβληστροειδούς με κυστικές αλλοιώσεις. Διάχυτος 

υπερφθορισμός και εικόνα πετάλων άνθους, αν συνυπάρχει CSME, χαρακτηρίζουν 

την ΦΑ. Στην ισχαιμική μορφή τα οφθαλμοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν και η ωχρά 

μπορεί να μοιάζει φυσιολογική, ενώ η ΦΑ αποκαλύπτει υποφθορισμό και φτωχή 

αιμάτωση. 

 Σύμφωνα με τη μελέτη WESDR, το DME εμφανίζεται στο 11,1% των 

διαβητικών ασθενών και η συχνότητα του επηρεάζεται από την ηλικία έναρξης, τη 

διάρκεια του ΣΔ, το γλυκαιμικό προφίλ, την ύπαρξη πρωτεϊνουρίας, δυσλιπιδαιμίας, 

κύησης και την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης. Ο κίνδυνος εμφάνισης του μετά 

από 10 έτη ΣΔ είναι 20,1% σε νεανικό ΣΔ, ενώ στο ΣΔ των ενηλίκων 25,4% για τους 

ινσουλινοεξαρτώμενους και 13,9% για όσους δεν λαμβάνουν ινσουλίνη (Jacobiec’s 
xii, 2008). Αφορά τόσο την NPDR όσο και την PDR. Έχει αποδειχθεί ότι η ρύθμιση 

της γλυκόζης (DCCT, EDIC, UKPDS) και της αρτηριακής υπέρτασης (WESDR, 

UKPDS) αναστέλλει την εξέλιξη του DME. Οι φλεγμονές, η φωτοπηξία στην PDR 

και οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις, κυρίως αυτή του καταρράκτη, επιβαρύνουν το 

DME μέσω μηχανισμών φλεγμονής, για αυτό και αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται 

πριν από κάθε παρέμβαση.  

 Το DME φανερώνει πάχυνση του αμφιβληστροειδούς λόγω εξίδρωσης των 

αγγείων του. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός ως CSME αποδίδεται με βάση τα κριτήρια 

ETDRS: 

1. πάχυνση του αμφιβληστροειδούς στο κέντρο της ωχράς ή εντός 500μm από το 

κέντρο της 

2. πάχυνση του αμφιβληστροειδούς και/ή γειτονικά σκληρά εξιδρώματα εντός 

500μm από το κέντρο της ωχράς 

3. πάχυνση του αμφιβληστροειδούς  > από μία οπτική θηλή, με οποιοδήποτε τμήμα 

του να είναι εντός μίας οπτικής θηλής από το κέντρο της ωχράς 
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 Η εμφάνιση συμπτωμάτων εξαρτάται από το βαθμό συμμετοχής της ωχράς 

και τη χρονιότητα του οιδήματος. Αν δεν περιλαμβάνεται το κέντρο της ωχράς, 

σπάνια υπάρχουν συμπτώματα και ελάχιστοι ασθενείς εμφανίζουν παρακεντρικά 

σκοτώματα, λόγω τοπικού οιδήματος ή σκληρών εξιδρωμάτων. Μερικοί ασθενείς 

έχουν καλή οπτική οξύτητα, ακόμα και αν προσβληθεί το κέντρο, αλλά αν η 

κατάσταση χρονίσει εμφανίζονται συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν, απώλεια 

χρωματικής αντίληψης, φτωχή όραση τη νύχτα, μειωμένη ικανότητα προσαρμογής 

από το φως στο σκοτάδι, πιθανώς μεταμορφοψία, ημερήσιες διακυμάνσεις της 

όρασης (λόγω μεταβολών στην αιμάτωση) ακόμα και του οιδήματος. 

 Στη διάγνωση και την παρακολούθηση συμβάλει η φωτογραφία βυθού, με την 

οποία γίνεται και η διεθνής διαβάθμιση σοβαρότητας του DME (Ενότητα 6.6, 

Ταξινόμηση), καθώς και η ΦΑ. Τέλος, η χρήση της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής  

(Optical Coherence Tomography, OCT), έχει βοηθήσει στη διάγνωση, την 

παρακολούθηση και την επιλογή θεραπευτικής αντιμετώπισης όχι μόνο του DME 

αλλά επιπλέον, του υποαμφιβληστροειδικού υγρού και της οπίσθιας αποκόλλησης 

του υαλοειδούς, χάρη στην ποιότητα των εικόνων και την επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων. Ωστόσο, η δυσκολία προσήλωσης του ασθενούς και η παρουσία 

θολεροτήτων στο οπτικό του σύστημα μπορεί να δυσχεραίνουν την εξέταση. 

 
 

 

6.6 Ταξινόμηση  

 Η κλινική σημασία της σταδιοποίησης της DR περιλαμβάνει την 

παρακολούθηση της εξέλιξης και τον εντοπισμό αλλοιώσεων που χρήζουν θεραπείας, 

ώστε να αποφευχθεί η απώλεια όρασης. Ωστόσο, απαραίτητη είναι η ταξινόμηση και 

Εικόνα 6.5.1. Οίδημα ωχράς και σκληρά εξιδρώματα, 
 όπως φαίνονται σε φωτογραφία βυθού και ΦΑ. 

Εικόνα 6.5.2. Κυστικό οίδημα ωχράς και οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς. 
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στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να υπάρχουν δεδομένα με αξιοπιστία, 

ευαισθησία και επαναληψιμότητα. Η σταδιοποίηση βασίζεται κυρίως στα συστήματα 

ETDRS, EURODIAB και στη Διεθνή Διαβάθμιση της Σοβαρότητας της DR και του 

DME (Joussen et al.xiii, 2007, Ryanxxvi, 2006). 

 Το ETDRS σύστημα θεωρείται ο κανόνας στην Οφθαλμολογία. Ορίζει 13 

επίπεδα, που καλύπτουν τη νόσο από την απουσία αλλοιώσεων ως την προχωρημένη 

PDR με τις επιπλοκές της (Πίνακας 6.6.1). Έχουν προκαθοριστεί πέντε φωτογραφικά 

πεδία (Εικόνα 6.6.1), που περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του βυθού σε ακτίνα 

30ο από το κέντρο της ωχράς, ώστε να εντοπίζονται οι αλλοιώσεις.  

                                   
 
 
Πίνακας 6.6.1: ETDRS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ 

10 Χωρίς DR Απουσία DR 
20 Πολύ ήπια NPDR Μικροανευρύσματα μόνο 

35 Ήπια NPDR Σκληρά εξιδρώματα, βαμβακόμορφες αλλοιώσεις και/ή 
ήπιες αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες (ΑΑ) 
43Α: μέτριες ΑΑ σε 4 τεταρτημόρια (ΤΜ) ή σοβαρές 
ΑΑ σε1ΤΜ 43 Μέτρια NPDR 
43Β: ήπια IRMA σε 1-3 ΤΜ 
47Α: 43Α κ 43Β 
47Β: ήπια IRMA σε 4 ΤΜ 
47C: σοβαρές ΑΑ σε 2-3 ΤΜ 47 Μέτρια NPDR 

47D: κομβολογιοειδείς φλέβες σε 1ΤΜ 
53A: ≥2 ευρήματα του επιπέδου 47 
53B: σοβαρές ΑΑ σε 4 ΤΜ 
53C: μέτρια ως σοβαρά IRMA σε 1 ΤΜ τουλάχιστον  53Α-D Σοβαρή NPDR 

53D: κομβολογιοειδείς φλέβες σε τουλάχιστον 2 ΤΜ 
53E Πολύ σοβαρή NPDR ≥2 ευρήματα των επιπέδων 53Α-D  
61 Ήπια PDR NVE < 0.5 της Οπτικής Θηλής (ΟΘ) σε  ≥ 1 ΤΜ 

65Α: NVE ≥ 0.5 ΟΘ σε  ≥ 1ΤΜ 65 Μέτρια PDR 65Β:NVD < 0.25-0.33 ΟΘ 

71, 75 Υψηλού κινδύνου 
PDR 

NVD  ≥ 0.25-0.33 ΟΘ, NVE ≥ 0.5 ΟΘ και αιμορραγία 
υαλοειδούς ή  προαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες ≥ 1 
ΟΘ  

81, 85 Προχωρημένη 
PDR 

Βυθός μερικώς κατειλημμένος από αιμορραγία 
υαλοειδούς και αταξινόμητη νεοαγγείωση ή 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς στο κέντρο της ωχράς

αταξινόμητη Βυθός φωτοπηγμένος 

Εικόνα 6.6.1. Φωτογραφικά πεδία για το ΔΕ (1η εικόνα) και τον ΑΡ οφθαλμό (2η εικόνα). 



  Σελίδα 67 

 

 Το EURODIAΒ σύστημα (Πίνακας 6.6.2) βασίζεται στην εμπειρία του 

ETDRS από τις φωτογραφίες 30ο, αλλά το προσαρμόζει, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε κέντρα με περιορισμένη εμπειρία στη φωτογραφία βυθού. 

Χρησιμοποιεί δύο έγχρωμες φωτογραφίες 45ο για κάθε μάτι: μία εστιασμένη στην 

ωχρά (Εικόνα 6.6.2) με την οπτική θηλή στο τέλος του οριζόντιου άξονα (οριακά 

εντός πεδίου) και μία με το ρινικό πεδίο της οπτικής θηλής (Εικόνα 6.6.3). 

 

            
 

 

Πίνακας 6.6.2: EURODIAΒ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
0 Απουσία DR (NDR) 
1 Ελάχιστη NPDR 
 Αιμορραγίες και Μικροανευρύσματα (HMA): βαθμού 2-3 σε 1 ή 2 πεδία 

και/ή Σκληρά Εξιδρώματα (HE): βαθμού 2-4 σε 1 ή 2 πεδία 
2 Μέτρια NPDR 
 HMA: βαθμού 4 (σε 1 πεδίο) ή βαθμού 2-3 (σε 1 ή 2 πεδία) και 

Βαμβακόμορφες Αλλοιώσεις (CWS): βαθμού 2-3 σε 1 ή 2 πεδία και/ή 
IRMA: βαθμού 2 σε 1 ή 2 πεδία και/ή Κομβολογιοειδείς Φλέβες (VB): 
βαθμού 2 σε 1-2 πεδία 

3 Σοβαρή  NPDR 
 HMA: βαθμού 4 (και στα 2 πεδία) ή βαθμού 2-4 (σε 1 ή 2 πεδία) και: 

CWS: βαθμού 4 σε 1 ή 2 πεδία και/ή  
IRMA: βαθμού 3 σε 1 ή 2 πεδία και/ή VB: βαθμού 3 σε 1 ή 2 πεδία 

4 Φωτοπηγμένος Βυθός: ουλές φωτοπηξίας σε οποιοδήποτε πεδίο 
5 PDR: οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 
 NVD ή NVE, ινώδεις σχηματισμοί( στην ΟΘ ή αλλού), 

προαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες, αιμορραγία υαλοειδούς 
 

 Η Διεθνής Διαβάθμιση της Σοβαρότητας της DR και του DME 

δημιουργήθηκε με κοινή συναίνεση ειδικών, ώστε να χρησιμοποιείται στην 

καθημερινή κλινική πράξη και να αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας των 

οφθαλμιάτρων.  

 

Εικόνα 6.6.2. Πεδίο ωχράς. Εικόνα 6.6.3. Ρινικό πεδίο οπτικής θηλής. 
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Πίνακας 6.6.3: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ DR 

Επίπεδο  Ευρήματα οφθαλμοσκόπησης με μυδρίαση 
Χωρίς DR Χωρίς αλλοιώσεις 
Ήπια NPDR Μικροανευρύσματα μόνο 
Μέτρια NPDR Περισσότερα από την ήπια αλλά λιγότερα από τη σοβαρή 
Σοβαρή NPDR Κάποιο από τα παρακάτω: 

>20 ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες σε οποιοδήποτε ΤΜ, 
κομβολογιοειδείς φλέβες σε ≥2 ΤΜ, εμφανείς IRMA σε ≥1 ΤΜ χωρίς 
PDR 

PDR Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: νεοαγγείωση, αιμορραγία του 
υαλοειδούς ή προαμφιβληστροειδική 

 

Πίνακας 6.6.4: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ DME 

Επίπεδο  Ευρήματα οφθαλμοσκόπησης με μυδρίαση 
Απουσία 
DME 

Χωρίς εμφανή πάχυνση αμφιβληστροειδούς (ΠΑ) ή ΗΕ στον οπίσθιο 
πόλο 

DME Μερική πάχυνση αμφιβληστροειδούς (ΜΠΑ) ή ΗΕ στον οπίσθιο 
πόλο 

Ήπιο DME ΜΠΑ ή ΗΕ στον οπίσθιο πόλο αλλά μακριά από το κέντρο της ωχράς 
Μέτριο 
DME 

ΜΠΑ ή ΗΕ στον οπίσθιο πόλο που προσεγγίζουν την ωχρά αλλά δεν 
φτάνουν στο κέντρο της 

Σοβαρό 
DME 

Μερική πάχυνση αμφιβληστροειδούς ή ΗΕ στον οπίσθιο πόλο που 
φτάνουν στο κέντρο της ωχράς 

 

6.7 Αντιμετώπιση-Θεραπεία 

 Η θεραπεία και η αντιμετώπιση της DR αποτελεί αντικείμενο έρευνας και 

κλινικών μελετών (Λαδάς Ιωάννηςi, 2005, Jacobiec’s xii, 2008, Joussen et al.xiii, 2007, 

Kanski, 2006, Ryanxxvi, 2006). 

I. Φωτοπηξία  

  Η φωτοπηξία στο DME ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις, αφού 

υποδιπλασιάζει τον κίνδυνο απώλειας της όρασης. Η ΦΑ πριν την εφαρμογή του laser 

βοηθά στο σχεδιασμό της θεραπείας. Η φωτοπηξία ακολουθεί τους κανόνες του 

πρωτοκόλλου ETDRS, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζεται εστιακό laser σε 

διαρρέοντα μικροανευρύσματα (μεγέθους>40 μm), που απέχουν τουλάχιστον 500μm 

(έως και 3000 μm) από το κεντρικό βοθρίο. Grid laser εφαρμόζεται σε διάχυτη 

αμφιβληστροειδική πάχυνση, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500μm 

από το κεντρικό βοθρίο και από το κροταφικό άκρο της οπτικής θηλής. Πρέπει να 

αποφεύγεται η υψηλή ένταση του laser και η μεγάλη πυκνότητα βολών 

(μεσοδιάστημα τουλάχιστον μιας βολής), ενώ δεν εφαρμόζεται σε 
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ενδοαμφιβληστροειδική αιμορραγία ή πάνω από προαμφιβληστροειδική αιμορραγία. 

Το μέγεθος της βολής είναι 100 μm ή στις νεότερες συσκευές 50 μm. 

  Οι οδηγίες στοχεύουν στην αποφυγή επιπλοκών, όπως είναι εγκαύματα του 

κεντρικού βοθρίου, υποαμφιβληστροειδική και υαλοειδική αιμορραγία, επέκταση των 

ουλών (βολών) μακροπρόθεσμα, υποαμφιβληστροειδική ίνωση, παρακεντρικά 

σκοτώματα, χοριοειδική νεοαγγείωση, επιδείνωση της ισχαιμίας και μετακίνηση 

σκληρών εξιδρωμάτων στο κεντρικό βοθρίο. Η πρόγνωση περιλαμβάνει 

σταθεροποίηση της οπτικής οξύτητας σε ποσοστό 70%, βελτίωση σε ποσοστό 15% 

και πιθανή επιδείνωση σε ποσοστό 15%. Η υποχώρηση του οιδήματος γίνεται εντός 4 

μηνών, για αυτό η φωτοπηξία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται νωρίτερα. Η ισχαιμική 

μορφή, τα σκληρά εξιδρώματα στο κέντρο της ωχράς, το DME και η συνύπαρξη 

σοβαρής DR αποτελούν κακούς προγνωστικούς παράγοντες. 

  
 Η Παναμφιβληστροειδική Φωτοπηξία (PanRetinal Photocoagulation, PRP) 

ενδείκνυται σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή μορφή NPDR και στην PDR. Η μελέτη 

ETDRS έδειξε ότι το όφελος σε ήπια ή μέτρια NPDR ήταν μικρό. Όσον αφορά την 

PDR εφαρμόζεται, βάσει των κανόνων της μελέτης DRS (Diabetic Retinopathy 

Study, National Eye Institute, 1972-2006), σε όσους έχουν ευρήματα υψηλού 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της εκτεταμένης αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας 

με διαρροή στην ΦΑ. Μερικές φορές εφαρμόζεται PRP σε PDR που εξελίσσεται στη 

διάρκεια της κύησης ή στον έτερο οφθαλμό νέων κυρίως διαβητικών, όταν ο άλλος 

έχει ήδη προχωρημένη PDR.  

 Στην PRP (Εικόνα 6.7.2) χρησιμοποιούνται πολλά είδη laser, όπως το Argon 

blue-green (488nm), Argon green (514nm), Dye yellow (577nm) και Krypton red 

(647nm). Η εφαρμογή με έμμεση οφθαλμοσκόπηση απαιτεί τη χρήση φακών, κυρίως 

του Goldmann ή Rodenstock (πανφουντοσκοπικός φακός), ενώ εφαρμόζεται τοπική 

αναισθησία με σταγόνες και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις περιβολβική. Το μέγεθος 

της βολής είναι 500 μm για τον Goldmann και 200 μm για τον Rodenstock, ενώ η 

απαιτούμενη ενέργεια για τους δύο φακούς είναι 100mW και 150mW αντίστοιχα και 

Εικόνα 6.7.1. Εικόνα φωτοπηγμένου βυθού.
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η διάρκεια 0,1-0,2sec. Η αρχική θεραπεία προβλέπει 1000-2000 βολές από τον 

οπίσθιο πόλο ως την περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς, που ολοκληρώνονται σε μία 

ή δύο συνεδρίες, αν και σε NVD μπορεί να χρειαστούν παραπάνω. Η ολοκλήρωση 

της εφαρμογής σε μία συνεδρία αυξάνει τον κίνδυνο των επιπλοκών. 

 Στις επιπλοκές της PRP ανήκουν το έγκαυμα του κεντρικού βοθρίου, η βλάβη 

στην οπτική θηλή, το οίδημα της ωχράς, η νεοαγγείωση, αιμορραγία ή αποκόλληση 

του χοριοειδούς, η εξιδρωματική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή αύξηση των 

έλξεων του, η αιμορραγία του  υαλοειδούς, η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η 

διάβρωση του κερατοειδούς, ο πόνος κατά την εφαρμογή, η θόλωση του φακού, η 

νυκταλωπία και η απώλεια της προσαρμογής. Επανεξέταση πραγματοποιείται σε 4-6 

εβδομάδες και έπειτα κάθε 6-12 μήνες. Η εφαρμογή της PRP μειώνει τον κίνδυνο 

σοβαρής απώλειας της όρασης κατά 57% έναντι των ασθενών που δεν εφαρμόστηκε, 

σύμφωνα με τη μελέτη DRS. Επιπλέον, υποστροφή της νεοαγγείωσης συμβαίνει στο 

30-55% των οφθαλμών και μάλιστα, αν συμβεί εντός 3 εβδομάδων, είναι ένδειξη 

μακροπρόθεσμης διατήρησης της οπτικής οξύτητας.  

 
II. Υαλοειδεκτομή 

  Στην περίπτωση του DME ενδείκνυται σε παρουσία επαμφιβληστροειδικών 

μεμβρανών και οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς. Οι ενδείξεις για υαλοειδεκτομή 

στην PDR περιλαμβάνουν αιμορραγία του υαλοειδούς, ελκτική αποκόλληση του 

αμφιβληστροειδούς στο κεντρικό βοθρίο, απώλεια όρασης λόγω παραμόρφωσης της 

ωχράς από έλξη ή επαμφιβληστροειδική μεμβράνη, θόλωση των οπτικών μέσων και 

κυρίως του υαλοειδούς, που εμποδίζει την εφαρμογή φωτοπηξίας και εξελισσόμενη 

νεοαγγείωση που δεν ανταποκρίνεται σε φωτοπηξία. Σύμφωνα με την μελέτη DRVS 

(Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study), η πρώιμη υαλοειδεκτομή είναι ευεργετική 

κυρίως σε άτομα με υαλοειδική αιμορραγία (Jacobiec’s xii, 2008).  

Η υαλοειδεκτομή μπορεί να συνοδεύεται από πρώιμες ή μεταγενέστερες 

μετεγχειρητικές επιπλοκές. Στις πρώιμες ανήκουν οι επιθηλιακές βλάβες στον 

Εικόνα 6.7.2. Εικόνα αμφιβληστροειδούς 
όπου έχει πραγματοποιηθεί PRP. 
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ευαίσθητο κερατοειδή των διαβητικών και η θόλωση του φακού από τραυματισμό 

του ή από τα αέρια που χρησιμοποιούνται. Πιθανή αιμορραγία συνήθως υποχωρεί σε 

μερικές εβδομάδες, αλλιώς χρειάζεται επανάληψη της επέμβασης. Το γλαύκωμα των 

κυττάρων-φαντασμάτων (ghost cells)  δεν είναι συχνό, ενώ η νεοαγγείωση της ίριδας 

και της γωνίας του προσθίου θαλάμου μπορεί να συμβεί λόγω ισχαιμίας. Η 

αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς οφείλεται σε οπές οι έλξεις που διέφυγαν, ενώ 

ενδοφθαλμίτιδα σπάνια εμφανίζεται. Η ινοαγγείωση του πρόσθιου υαλοειδούς 

συμβαίνει κυρίως σε νεανικό ΣΔ και είναι πολύ σοβαρή επιπλοκή. Ωστόσο, η 

υαλοειδεκτομή αν εξελιχθεί ομαλά αποτρέπει την απώλεια της όρασης. 

III. Ενδουαλοειδική έγχυση φαρμάκων  

  Τα ευεργετικά αποτελέσματα του ακετονίδιου της τριαμκινολόνης  και των 

στεροειδών στο DME και την PDR συνδέονται με τη αντιφλεγμονώδη δράση τους. 

Συνήθως ενίονται ενδουαλοειδικά 4mg της ουσίας, της οποίας η δράση διαρκεί 2-3 

μήνες, ενώ απαιτούνται επαναλήψεις των δόσεων. Στους παράγοντες anti-VEGF 

περιλαμβάνονται οι ranabizumab (Lucentis), bevacizumab (Avastin) και pegaptanib 

(Macugen), οι οποίοι χορηγούνται και πάλι ενδουαλοειδικά, με μεσοδιαστήματα 6 

εβδομάδων. Πιθανές επιπλοκές των ενδουαλοειδικών ουσιών είναι ο καταρράκτης, η 

αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, η ενδοφθαλμίτιδα, αιμορραγία υαλοειδούς, οπές ή 

αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, και υποτονία. 

IV. Αναστολείς πρωτεϊνικής κινάσης (PKC) 

  Η ruboxistaurin έχει δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες με δόση 32 mg την ημέρα 

από το στόμα, συμβάλλοντας στην υποχώρηση του DME. 

V. Άλλα φάρμακα 

  Οι αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης (νεπαφενάκη και η μελοξικάμη) φαίνεται 

να εμποδίζουν τις αλλοιώσεις των τριχοειδών. Η Ετερνασέπτη ανταγωνίζεται τη 

δράση του TNF-a, χωρίς ευεργετικά αποτελέσματα. Η Αμινογουανιδίνη αναστέλλει τα 

AGEs, την PKC, τον VEGF και την κυκλοοξυγενάση, ενώ τα αντιοξειδωτικά δρουν 

στους φλεγμονώδεις μηχανισμούς της DR. Οι Αναστολείς της αναγωγάσης των 

αλδοζών δρουν στην οδό των πολυολών και η Μπενφοτιαμίνη φαίνεται να αναστέλλει 

την DR. Η Πυριδοξαμίνη ανταγωνίζεται τη δράση των AGEs και των προϊόντων 

οξείδωσης των λιπαρών οξέων, ενώ οι υποδοχείς AGEs αναστέλλουν τη 

μικροαγγειοπάθεια και τη νευρωνική δυσλειτουργία. Η δράση των παραπάνω ουσιών 

έχει μελετηθεί μόνο σε πειραματόζωα. 



  Σελίδα 72 

 

6.8 Παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών 

 Η  παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών εξαρτάται από την ηλικία τους 

και το στάδιο της DR (Λαδάςi, 2005, Ryanxxvi, 2006). Για ασθενείς νεότερους από 30 

έτη η πρώτη οφθαλμολογική εξέταση συστήνεται 5 έτη μετά την  έναρξη του ΣΔ και 

έπειτα ανά έτος ανάλογα με τα ευρήματα. Αντίθετα, για άτομα μεγαλύτερα των 30 

ετών η πρώτη οφθαλμολογική εξέταση πρέπει να γίνεται, όταν διαγιγνώσκεται ο ΣΔ 

και να επαναλαμβάνεται ανά έτος ανάλογα με τα ευρήματα. Στην περίπτωση που ο 

ΣΔ διαγιγνώσκεται πριν την εγκυμοσύνη, η ασθενής πρέπει να βυθοσκοπείται πριν ή 

αμέσως μετά τη σύλληψη και μετά ανά τρίμηνο. Ο προβλεπόμενος οφθαλμολογικός 

έλεγχος ανάλογα με το στάδιο της DR παρουσιάζεται στο Πίνακα 6.8.1, όπου 

φαίνονται και οι πιθανότητες επιδείνωσης των αλλοιώσεων. 

 

Πίνακας 6.8.1: Προβλεπόμενος οφθαλμολογικός έλεγχος  

ΟΜΑΔΑ %PDR 
ΣΕ 1 
ΕΤΟΣ 

% ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

PDR ΣΕ 5 ΕΤΗ

ΣΧΟΛΙΑ 

ΗΠΙΑ NPDR 5% 15% 
ΜΕΤΡΙΑ 
NPDR 

12-27% 33% 
Εξέταση ανά 6-12 μήνες, εκτός αν 
συνυπάρχει DME, κύηση ή συστηματικές 
νόσοι 

ΣΟΒΑΡΗ 
NPDR 

52% 60% Εξέταση ανά 2-4 μήνες, εκτός αν 
συνυπάρχει DME 

ΠΟΛΥ 
ΣΟΒΑΡΗ NPDR

75% 75% Εξέταση ανά 2-3 μήνες, εκτός αν 
συνυπάρχει DME, πρώιμη PRP 

ΠΡΩΙΜΗ PDR - 75% εφαρμογή πρώιμης PRP 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο-ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΟΠΑΘΕΙΑ 

 Η διαβητική κερατοπάθεια δεν θεωρείται ακόμα μια σημαντική κλινική 

οντότητα, ωστόσο πολλές μελέτες αναζητούν πιθανές αλλοιώσεις και μηχανισμούς 

παθογένεσης. Κλινικές παρατηρήσεις των αλλοιώσεων περιλαμβάνουν ελλείμματα 

και ευπάθεια του επιθηλίου, υποτροπιάζουσα διάβρωση του κερατοειδούς, μειωμένη 

ευαισθησία και ικανότητα αναγέννησης μετά από τραυματισμούς. Παράλληλα έχει 

παρατηρηθεί ανεπαρκής έκκριση δακρύων, μεταπλάσια του πλακώδους επιθηλίου 

του επιπεφυκότα και απώλεια καλυκοειδών κυττάρων. 
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7.1 Παθογένεια 

 Διάφοροι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για τις αλλοιώσεις της διαβητικής 

κερατοπάθειας, όπως η συσσώρευση των τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης, η 

μετάλλαξη παραγόντων ανάπτυξης των ιστών και νεύρων ή ακόμα και η έλλειψη της 

ίδιας της ινσουλίνης, που θεωρείται παράγοντας ανάπτυξης των νεύρων. Μελέτες σε 

ανθρώπους και πειραματόζωα συνδέουν τις διαταραχές στον κερατοειδή με την οδό 

των πολυολών (της σορβιτόλης) (Krachmer et al.xviii, 2005, Ohashi et al.95, 1997). Η 

αναγωγάση των αλδοζών έχει βρεθεί στο επιθήλιο και το ενδοθήλιο του κερατοειδούς 

των σκύλων, στο επιθήλιο υγιών και διαβητικών κουνελιών και στο ενδοθήλιο των 

αρουραίων. Η χρήση αναστολέων της αναγωγάσης των αλδοζών φαίνεται να 

αποκαθιστά τα ελλείμματα του επιθηλίου σε διαβητικά ζώα και μάλιστα ταχύτατα 

(Hosotani et al.49, 2002).  

 Επιπλέον, στο επιθήλιο διαβητικών αρουραίων έχουν εντοπιστεί 

μεταλλοπρωτεϊνάσες, οι οποίες είναι ένζυμα με ρόλο αποδόμησης και ευθύνονται για 

την αργή επούλωση του επιθηλίου σε καταστάσεις υπεργλυκαιμίας. Ωστόσο, 

ανάλογα ευρήματα έχουν παρατηρηθεί και στον κερατοειδή διαβητικών ατόμων. 

Συμπερασματικά, οι διαταραχές του κερατοειδούς είναι συχνές σε διαβητικούς 

ασθενείς, ιδιαίτερα μετά από ενδοφθάλια επέμβαση ή φωτοπηξία και συνδέονται με 

μειωμένη ευαισθησία, ανεπαρκή έκκριση δακρύων και ανωμαλίες της βασικής 

μεμβράνης του επιθηλίου (Akagi et al.1, 2002, Uchino et al.134, 1995). 

 

7.2 Αλλοιώσεις του ενδοθηλίου 

 Μελέτες μεταξύ διαβητικών και μη ασθενών έχουν δείξει μειωμένη 

πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων και αυξημένο πολυμεγεθισμό (συντελεστής 

ποικιλομορφίας των κυττάρων), ενώ το ποσοστό των εξαγωνικών κυττάρων 

παραμένει σταθερό, όπως και το πάχος του κερατοειδούς (Krachmer et al.xviii, 2005, 

Kato et al.57, 2002). Παλαιότερες παρατηρήσεις διαχωρίζουν τα ευρήματα ανάλογα με 

τον Τύπο του ΣΔ (Schultz et al.122, 1984). Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι στους ασθενείς 

με Τύπου I ΣΔ αυξάνεται ο πολυμεγεθισμός και μειώνεται το ποσοστό των 

εξαγωνικών κυττάρων (πλειομορφισμός), ενώ η πυκνότητα τους παραμένει σταθερή. 

Αντίθετα, στους ασθενείς με Τύπου II ΣΔ, παρατηρούνται οι ίδιες αλλοιώσεις και 

επιπλέον, μείωση της πυκνότητας των κυττάρων. Άλλες μελέτες έχουν αποδείξει τη 

μείωση της ενδοθηλιακής πυκνότητας και στους δύο τύπους ΣΔ (περισσότερο στον 
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Τύπο I), γεγονός που συνδυάζεται με αύξηση του πάχους του κερατοειδούς 

(Roszkowska et al.116, 1999). Τέλος, έχει βρεθεί ότι το ενδοθήλιο των διαβητικών 

απαιτεί επιπλέον χρόνο για να αναρρώσει μετά από επέμβαση καταρράκτη. 

 

7.3 Αλλοιώσεις της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου 

 Οι διαταραχές της βασικής μεμβράνης περιλαμβάνουν μαζική πάχυνση και 

πτυχώσεις, μείωση των ημιδεσμοσωμάτων, ανεπαρκή διεισδυτική ικανότητα των 

ινιδίων πρόσφυσης και επιρρέπεια της σε τραυματισμούς (Krachmer et al.xviii, 2005). 

Με τη χρήση του ομοεστιακού μικροσκοπίου μετρήθηκε το σκεδαζόμενο φως (Light 

Scattering Index, LSI) από τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου μεταξύ διαβητικών και 

μη ατόμων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν πέντε ομάδες: μία ομάδα ελέγχου και 

τέσσερις διαβητικών ταξινομημένων βάσει του σταδίου DR (NDR, SDR= Simple 

Diabetic Retinopathy, PPDR= PreProliferative Diabetic Retinopathy, PDR). 

Εξετάστηκαν το ενδοθήλιο, το επιθήλιο και η βασική του μεμβράνη. Δεν 

παρατηρήθηκαν μορφολογικές αλλαγές των στρωμάτων του κερατοειδούς μεταξύ 

διαβητικών και μη ατόμων (Εικόνες 7.3.1, 7.3.2), αλλά ο δείκτης LSI παρουσίασε 

αύξηση ανάλογα με τη βαρύτητα της DR. Ωστόσο, ο δείκτης δεν συσχετίστηκε με το 

γλυκαιμικό προφίλ των ατόμων και τη διάρκεια του ΣΔ. Αναφορικά, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο οφθαλμών σε καμιά υποομάδα (Morishige 

et al, 2001)87.. 

 
  

 Τέλος, οι Xu et al.141 (2009) μελέτησαν τη βασική μεμβράνη των επιθηλιακών 

κυττάρων του κερατοειδούς σε υγιείς και διαβητικούς ασθενείς. Παρατήρησαν 

αυξημένες συγκεντρώσεις τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης στους οφθαλμούς των 

διαβητικών, γεγονός που ίσως συνδέεται με τις αλλοιώσεις του κερατοειδούς σε 

Εικόνα 7.3.1. Εικόνες από τον κερατοειδή φυσιολογικών ασθενών 

Εικόνα 7.3.2. Εικόνες από τον κερατοειδή διαβητικών ασθενών 
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αυτούς τους ασθενείς. Η ελάττωση των νευρικών ινών στους ίδιους δεν συσχετίστηκε 

με τις εναποθέσεις των προαναφερθέντων προϊόντων. 

 

7.4 Διαταραχές του επιθηλίου και του στρώματος 

 Οι βλάβες του επιθηλίου που παρατηρούνται στο ΣΔ περιλαμβάνουν 

ανωμαλίες των ινιδίων F-ακτίνης και μόνιμα ελλείμματα του επιθηλίου. Οι 

διαταραχές στην επούλωση οδηγούν σε παρατεταμένη ανάρρωση μετά από 

τραυματισμό, εγχείρηση καταρράκτη ή υαλοειδεκτομή. Η μειωμένη έκκριση 

δακρύων προδιαθέτει σε στικτή κερατίτιδα, ενώ συχνά παρατηρούνται νευροτροφικά 

έλκη στον κερατοειδή των διαβητικών. Επιπλέον ευρήματα αποτελούν ο μειωμένος 

αριθμός ημιδεσμοσωμάτων και η ανεπαρκής διείσδυση στο στρώμα των ινιδίων 

τύπου άγκιστρου των βασικών επιθηλιακών κυττάρων. Συχνά, παρατηρείται πάχυνση 

του στρώματος και υπερτροφία του επιθηλίου (Krachmer et al.xviii, 2005). 

Σε μελέτη  που έγινε από την ομάδα των Quadrado et al.109 (2006) μεταξύ 

υγιών ατόμων και διαβητικών, ταξινομημένων ανάλογα με το στάδιο της DR, 

εξετάστηκε η πυκνότητα των κυττάρων του κερατοειδούς σε κάθε στιβάδα. 

Παρατηρήθηκε ότι οι διαβητικοί ασθενείς είχαν μειωμένη πυκνότητα βασικών 

επιθηλιακών κυττάρων, γεγονός που αποδόθηκε σε διαταραχές της νεύρωσης ή και 

της βασικής επιθηλιακής μεμβράνης. Σε αντίθεση με τα κερατοκύτταρα του πρόσθιου 

και οπίσθιου στρώματος, όπου δεν παρατηρήθηκαν διαφορές, αυτά στη μεσότητα του 

στρώματος ήταν μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς, ίσως λόγω χαμηλής παροχής 

οξυγόνου. Διαφορές στην πυκνότητα των επιφανειακών επιθηλιακών κυττάρων και 

των ενδοθηλιακών δεν παρατηρήθηκαν.  

Η ομάδα των Rosenberg et al.115(2000) προσπάθησε να συσχετίσει τη 

μορφολογία του κερατοειδούς με την ευαισθησία του, τη μορφή του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος και το βαθμό της περιφερικής πολυνευροπάθειας. Ασθενείς με 

ΣΔ Τύπου Ι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάσει το σύστημα MNSI (Michigan 

Neuropathy Screening Instrument): άτομα χωρίς νευροπάθεια, άτομα με ήπια προς 

μέτρια και άτομα με σοβαρή νευροπάθεια. Διαπιστώθηκε ότι το επιθήλιο των 

διαβητικών με σοβαρή νευροπάθεια ήταν λεπτότερο και με μικρότερη ευαισθησία 

έναντι των υπολοίπων. Αντίθετα, οι διαβητικοί χωρίς νευροπάθεια εμφάνισαν 

αυξημένο πάχος κερατοειδούς. Τέλος, οι ασθενείς με ήπια νευροπάθεια είχαν 

ελαττωμένο αριθμό νευρικών ινών. 
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 Στους διαβητικούς ασθενείς παρατηρούνται διαταραχές στην ευαισθησία και 

τη δακρυϊκή επίστρωση μετά από υαλοειδεκτομή, λόγω διαταραχών στο επιθήλιο 

(Katsumura et al.58,2005, Shimizu et al.125, 2003). Αξιόλογη είναι και η μελέτη των 

Wei-Li et al.139 (2009) για την επούλωση του επιθηλίου του κερατοειδούς μετά από 

υαλοειδεκτομή σε ασθενείς με PDR. Οι ασθενείς εξετάστηκαν προεγχειρητικά, 

εβδομαδιαίως τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση και ακολούθως σε 3 και 6 μήνες 

ως προς το ρυθμό αποκατάστασης του επιθηλίου, τη μορφή του υποεπιθηλιακού 

πλέγματος και τους παράγοντες που επηρέαζαν τα προαναφερθέντα. Διαπιστώθηκε 

ότι η επούλωση ήταν αργή στους διαβητικούς ασθενείς. Στην επούλωση συμμετέχουν 

τόσο τα βασικά όσο και τα επιφανειακά επιθηλιακά κύτταρα (Εικόνες 7.4.1, 7.4.2.). 

 
     

 
 

Επίσης βρέθηκε ότι τα υποεπιθηλιακά νεύρα την 1η εβδομάδα είναι μικρά και 

τμηματικά, ενώ μετά από 6 μήνες ένα μεγάλο ποσοστό (90%) επιστρέφει στην 

προεγχειρητική κατάσταση (Εικόνα 7.4.3). 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ                  1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ                    3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Εικόνα 7.4.1. Εικόνες Βασικών Επιθηλιακών Κυττάρων.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ            1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ                      3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
Εικόνα 7.4.2. Εικόνες Επιφανειακών Επιθηλιακών Κυττάρων. 
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 Παρατηρήθηκε, τέλος, ότι στους ασθενείς με διαβητική αγωγή ή σε όσους 

χρησιμοποιήθηκε σκληρικό επίθεμα εμφανίστηκε μειωμένη αναγέννηση των βασικών 

επιθηλιακών κυττάρων. Η επιρρέπεια του διαβητικού επιθηλίου σε τραυματισμούς 

ίσως συνδέεται και με τη μειωμένη έκκριση δακρύων που παρατηρείται. 

 

7.5 Συσχέτιση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος με την περιφερική 

διαβητική νευροπάθεια 

  Η διαβητική πολυνευροπάθεια είναι μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές του 

ΣΔ, που συνδέεται με υψηλά ποσοστά ακρωτηριασμών αλλά και θνησιμότητας. 

Αυτός είναι ο λόγος που πολλές μελέτες αποβλέπουν στον εντοπισμό και την 

ποσοτικοποίηση της με νέες μεθόδους διάγνωσης αλλά και στην καλύτερη 

θεραπευτική παρέμβαση. 

 Η ομάδα των Malik et al.74 (2003) ασχολήθηκε με τη συσχέτιση των 

αλλοιώσεων του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς και της 

περιφερικής πολυνευροπάθειας στους διαβητικούς ασθενείς. Δεκαοκτώ διαβητικοί 

ασθενείς ταξινομήθηκαν βάσει κλινικών κριτηρίων σε υποομάδες με ήπια, μέτρια και 

σοβαρή νευροπάθεια και συγκρίθηκαν με μια ομάδα δεκαοκτώ υγιών ατόμων 

αντίστοιχης ηλικίας. Τα κριτήρια αυτά περιελάμβαναν νευρολογική εξέταση, 

δοκιμασίες ποσοτικοποίησης της αισθητικότητας και ηλεκτροφυσιολογικές. Ο 

κερατοειδής των ασθενών εξετάστηκε με ομοεστιακό μικροσκόπιο και μετρήθηκαν οι 

εξής παράμετροι: αριθμός κύριων νευρικών ινών (Nerve Fibre Density, NFD), 

αριθμός νευρικών κλάδων (Nerve Branch Density, NBD) και μήκος νευρικών ινών 

(Nerve Fibre Length, NFL) ανά πεδίο. Οι παράμετροι αυτές βρέθηκαν να είναι 

σημαντικά μειωμένες στους διαβητικούς ασθενείς έναντι της ομάδας ελέγχου και 

μάλιστα η μείωση ήταν ανάλογη του βαθμού της νευροπάθειας. 

Εικόνα 7.4.3. Εικόνες από το Υποεπιθηλιακό Νευρικό Πλέγμα. 
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 Νέα μελέτη του Mehra et al.80 (2007) προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει το 

θεραπευτικό όφελος των διαβητικών ασθενών μετά από  μεταμόσχευση παγκρέατος 

εξετάζοντας την κατάσταση του νευρικού πλέγματος του κερατοειδή. Διαβητικοί 

ασθενείς Τύπου Ι συγκρίθηκαν με υγιείς ως προς την ευαισθησία του κερατοειδούς 

και τη δομή του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος. Η ευαισθησία του κερατοειδούς 

μετρήθηκε με αισθησιόμετρο που δεν εφάπτεται (non-contact), ενώ το υποεπιθηλιακό 

νευρικό πλέγμα εκτιμήθηκε με ομοεστιακό μικροσκόπιο. Με το τελευταίο 

μετρήθηκαν οι εξής παράμετροι: στρεβλότητα νευρικών ινών (Nerve Fibre Tortuosity, 

NFT), NFD, NBD και NFL. Η αρχική μέτρηση έδειξε ότι η ευαισθησία του 

κερατοειδούς, η NFD, η NBD και το NFL ήταν μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς 

έναντι των υγειών, ενώ, αντίθετα, η NFT ήταν αυξημένη. Οι διαβητικοί υποβλήθηκαν 

σε ταυτόχρονη μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρών και οι παραπάνω παράμετροι 

επανεκτιμήθηκαν έξι μήνες μετά την επέμβαση. Οι νέες μετρήσεις έδειξαν βελτίωση 

των NFD, NBD και NFL αλλά και της ευαισθησίας του κερατοειδούς. 

 Όσον αφορά τη στρεβλότητα των νευρικών ινών συσχετίστηκε με την 

αναγεννητική ικανότητα των νευρικών ινών σε προηγούμενη μελέτη (Kallinikos et 

al.56, 2004). Οι διαβητικοί ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις υποομάδες ανάλογα με το 

βαθμό της νευροπάθειας και συγκρίθηκαν με μία ομάδα ελέγχου. Το συμπέρασμα 

ήταν ότι ο δείκτης της στρεβλότητας αυξάνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

περιφερικής νευροπάθειας. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές μόνο μεταξύ 

υγιών και ασθενών με σοβαρή νευροπάθεια, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν και 

σε αυτούς με ήπια. Συσχέτιση της περιφερικής νευροπάθειας με τις αλλοιώσεις του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς έγιναν και από άλλους 

ερευνητές (Midena et al.83, 2006, Zhao et al.148, 2008) με παρόμοια αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι παράμετροι  NFD, NBD, NFL και NFT μεταξύ 

διαβητικών και μη ατόμων . Στους διαβητικούς παρατηρήθηκε και πάλι, μείωση των 

τριών πρώτων παραμέτρων και αύξηση της στρεβλότητας.  

 Εικόνα 7.5.1       Εικόνα 7.5.2
Εικόνα 7.5.1. Εικόνα υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος ασθενούς της ομάδας ελέγχου.        

Εικόνα 7.5.2. Εικόνα υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος διαβητικού με σοβαρή νευροπάθεια.
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7.6 Συσχέτιση της διαβητικής κερατοπάθειας και αμφιβληστροειδοπάθειας 

Η  ομάδα των Wang et al.137 (2007) μελέτησε τις αλλαγές της δομής του 

κερατοειδούς σε διαβητικά και μη άτομα. Για αυτό το λόγο οι διαβητικοί ασθενείς 

χωρίστηκαν σε τρεις υποομάδες με βάση το βαθμό της DR (NDR, NPDR και PDR). 

Διαπιστώθηκε ότι η πυκνότητα των κερατοκυττάρων ήταν μειωμένη στη μεσότητα 

του στρώματος και για τις τρεις ομάδες των διαβητικών ασθενών σε σχέση με αυτήν 

των υγειών. Αντίθετα, στο οπίσθιο στρώμα ελάττωση των κερατοκυττάρων 

παρατηρήθηκε στους ασθενείς με NPDR και PDR, ενώ στο πρόσθιο μόνο σε ασθενείς 

με PDR. Τέλος, η αναλογία ατόμων με παθολογικές νευρικές ίνες στο μέσο στρώμα 

ήταν μικρότερη στους υγιείς ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί και η μελέτη του Rogell 

et al.112 (1980) για τη συσχέτιση της ευαισθησίας του κερατοειδούς με τις αλλοιώσεις 

του βυθού μεταξύ διαβητικών και μη ασθενών. Η μείωση της ευαισθησίας βρέθηκε 

ανάλογη με τη σοβαρότητα της DR. Πολύ σοβαρότερη μείωση της ευαισθησίας 

βρέθηκε σε όσους είχαν υποβληθεί σε φωτοπηξία, αλλά αυτή συνδέθηκε με βλάβη 

των νευρικών ινών εξαιτίας της εφαρμογής laser. 

 

7.7 Διαταραχές αισθητικότητας και επούλωσης 

 Σημαντικά μειωμένη αισθητικότητα έχει παρατηρηθεί στον κερατοειδή των 

διαβητικών ασθενών (Katsumura et al.58, 2005,  Malik et al.74, 2003, Malik et al.75, 

2001, Mehra et al.80, 2007, Rosenberg et al.115, 2000, Shimizu125, 2003). Αυτή 

συνδέεται με τις αλλοιώσεις στο νευρικό πλέγμα, αλλά έχουν, επιπλέον, διαπιστωθεί 

ανωμαλίες της βασικής μεμβράνης των κυττάρων Schwann και εκφύλιση των 

νευραξόνων. Οι διαταραχές στην επούλωση του κερατοειδούς προκαλούν 

προβλήματα στους διαβητικούς ασθενείς. Η παρατεταμένη ανάρρωση μετά από 

εγχείρηση καταρράκτη ή υαλοειδεκτομή θέτει σε κίνδυνο το μετεγχειρητικό 

αποτέλεσμα (Wei-Li et al.139, 2009). Το πρόβλημα επιτείνεται αν λάβει κανείς υπόψη 

ότι η μειωμένη ευαισθησία καθιστά τον κερατοειδή επιρρεπή σε τραυματισμούς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο-ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ 

Η περιφερική διαβητική νευροπάθεια (ΠΔΝ) ορίζεται ως διαταραχή στο 

περιφερικό νευρικό σύστημα, κλινική ή υποκλινική, που συμβαίνει στα πλαίσια του 

Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ), χωρίς να προϋπάρχει περιφερική νευροπάθεια άλλης 

αιτιολογίας. Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα που εμπεριέχει μεγάλο εύρος 
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διαταραχών, τόσο του αυτόνομου συστήματος όσο και των σωματικών νεύρων, με 

προτίμηση αυτών της περιφέρειας. Ο ορισμός φανερώνει ότι δεν υπάρχουν σαφή 

διαγνωστικά κριτήρια και η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού. Ο λεπτομερής ορισμός 

έχει αποδοθεί από τα κριτήρια της Διάσκεψη του San Antonio (Douglas28, 2007). 

 

8.1 Επιδημιολογία  

Είναι η πιο συχνή από τις χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ, καθώς υπολογίζεται ότι 

σχεδόν το 100% των διαβητικών ασθενών έχουν υποκλινική μορφή με παθολογικές 

ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες, ενώ κλινικά σημαντική ΠΔΝ εμφανίζει το 60% 

των διαβητικών. Η μελέτη των Young et al.143 (1993) στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε 

ότι το ποσοστό της ΠΔΝ στους διαβητικούς ασθενείς φτάνει το 28.5% και 

συγκεκριμένα στο ΣΔ Τύπου Ι είναι 22.7% ενώ στο ΣΔ Τύπου ΙΙ 32.1%. Σχετίζεται 

με την ηλικία και τη διάρκεια του ΣΔ, για αυτό η επίπτωση αυξάνεται από 5% σε 

ηλικίες 20-29 ετών έως 44.2% σε αυτές των 70-79 ετών. Όταν ο ΣΔ υπάρχει λιγότερα 

από 5έτη, νευροπάθεια εμφανίζεται σε ποσοστό 20.8%, ενώ φτάνει το 36.8% σε 

διάρκεια ΣΔ πάνω από 10 έτη.  

Μια από τις σημαντικότερες κλινικές μελέτες για την επίπτωση της ΠΔΝ είναι 

αυτή του Pirart et al. ( Pirart et al., 1947-1973, DeGrootv, Endocrinology, 1995) στην 

οποία έλαβαν μέρος 4400 ασθενείς. Διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση της ΠΔΝ 

αυξάνεται με ρυθμό 1.7% ανά έτος, με διακύμανση από 7.5% τη στιγμή της 

διάγνωσης του ΣΔ έως 20-30% μετά από 10-15 έτη και τελικά, 50% μετά από 25 έτη 

με ΣΔ. Επιπλέον, φάνηκε ότι η διάγνωση της ταυτόχρονα με το ΣΔ είναι σπάνια σε 

παιδιά και νέους (αν και έχουν βρεθεί παιδιά με ηλεκτροφυσιολογικές αλλοιώσεις), 

ενώ συμβαίνει συχνά σε άτομα άνω των 40 ετών. Η συχνότητα της σωματικής 

νευροπάθειας, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, βρέθηκε σε ποσοστό 30-40% των 

ασθενών μετά από 10 έτη ΣΔ, 40-50% μετά από 15 έτη, 50-60% μετά από 20 έτη και 

60-70% μετά από 25 έτη ΣΔ. Αντίθετα, η αυτόνομη νευροπάθεια ήταν αρκετά 

έκδηλη, αν και η επίπτωση της αξιολογήθηκε ως 50% μετά από 15 έτη και 60-70% 

μετά από 20 έτη ΣΔ. Τέλος, από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η θνητότητα για τη 

αυτόνομη νευροπάθεια φτάνει το 44% σε χρονικό διάστημα 2.5 ετών από τη στιγμή 

της αναγνώρισης των συμπτωμάτων, ενώ αν συμπεριληφθούν και οι ασυμπτωματικοί 

ασθενείς με διαταραχές στις κλινικές δοκιμασίες, το ποσοστό μεταβάλλεται σε 25-

40% σε διάστημα 10 ετών.  
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8.2 Παθογένεια  

 Πολλαπλοί παθολογικοί, βιοχημικοί και παθολογο-ανατομικοί μηχανισμοί 

εμπλέκονται στη παθογένεια της νόσου, μερικοί από τους οποίους περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

I. Μεταβολικοί παράγοντες 

 Η ωσμωτική δράσης της σορβιτόλης (Κεφάλαιο 4ο, Σακχαρώδης Διαβήτης, 

Ενότητα 4.3, Μηχανισμός-Παθογένεση των επιπλοκών) είναι τοξική για το νευρικό 

ιστό, αλλά παράλληλα προκαλεί μειωμένη μεταβίβαση του σήματος κατά μήκος των 

νευρικών ινών (Le Roith et al.xx, 1996, Boulton et al.9, 2004, Douglas28, 2007, 

Boucek8, 2006). Ο ρόλος της υπεργλυκαιμίας στην ΠΔΝ αναδεικνύεται από κλινικές 

μελέτες, που διαπιστώνουν ότι η ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης με κατάλληλη 

αγωγή και κυρίως με εντατική θεραπεία με ινσουλίνη, αναστέλλει την εμφάνιση της 

νόσου (DeGrootv, 1995, Vinken and Bruynxxxii, 1976, Douglas28, 2007). Η μέση τιμή 

της γλυκόζης, οι διακυμάνσεις της και η συχνότητα των επεισοδίων υπεργλυκαιμίας 

σχετίζονται επίσης, με την εμφάνιση του πόνου στη ΠΔΝ (Oyibo et al.98, 2002).  

Οι Sundkvist et al.129 (2000) διαπίστωσαν ότι οι διαταραχές στο μεταβολισμό 

της γλυκόζης και της οδού των πολυολών επιδρούν τόσο στη λειτουργία των 

περιφερικών νεύρων, μέσω των αυξημένων επιπέδων σορβιτόλης όσο και στην 

αναγέννηση τους, λόγω της μειωμένης μυοϊνοσιτόλης. Η μελέτη των Kishi et al.63 

(1999) έδειξε ότι η πρόσληψη της γλυκόζης ήταν μειωμένη σε αρουραίους με ΣΔ και 

ΠΔΝ και αντιστρόφως ανάλογη από την παρουσία α-λιποειδικού οξέος. Το α-

λιποειδικό οξύ δεν φαίνεται να επηρεάζει το μεταβολισμό των φυσιολογικών νεύρων. 

Στη νευροπάθεια συμβάλλουν, επίσης, τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης 

(AGEs) που δεσμεύονται στην μεμβράνη των νευρικών κυττάρων, στη μυελίνη και 

στις δομικές πρωτεΐνες των νευραξόνων ή των νευρικών σωμάτων, προκαλώντας 

μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές των περιφερικών νεύρων (Le Roith et 

al.xx, 1996, Boulton et al.9, 2004, Douglas28, 2007, Boucek8, 2006). Η μυελίνη 

αποτελεί το βασικό ανατομικό συστατικό των νευρικών ινών (70% του ξηρού βάρους 

των περιφερικών νεύρων) και ευθύνεται για την ταχεία μεταβίβαση του νευρικού 

σήματος. Η σύσταση της περιλαμβάνει διάφορες πρωτεΐνες και ένα σύμπλεγμα από 

τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, σφιγγομυελίνη και άλλα λιπίδια. Ο ΣΔ συνδέεται με 

μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης, φωσφολιπιδίων αλλά και με διαταραχές στους 
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μεταβολίτες του λινολεϊκού οξέος (όπως το γ-λινολεϊκό), οι οποίοι είναι βασικά 

συστατικά των φωσφολιπιδίων των νευρικών μεμβρανών (DeGrootv, 1995). 

II. C-πεπτίδιο 

 Η ανεπάρκεια και οι διαταραχές στη δράση του C-πεπτιδίου επηρεάζουν τη 

λειτουργία της αντλίας Na+-Κ+, τη σύνθεση του ΝΟ του ενδοθηλίου και την έκφραση 

των νευροτροφικών παραγόντων (Boulton et al.9, 2004, Boucek8, 2006). 

III. Αγγειακοί παράγοντες 

Η ΠΔΝ έχει συνδεθεί με αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων που τροφοδοτούν τα 

νεύρα, ενώ από μελέτες σε πειραματόζωα έχει διαπιστωθεί ελάττωση της 

ενδονευρικής φωσφορικής κρεατινίνης (ευαίσθητος δείκτης της υποξίας), της μερικής 

πίεσης οξυγόνου και της αιματικής ροής στα νεύρα των διαβητικών ζώων (DeGrootv, 

1995). Σήμερα, είναι πλέον αποδεκτό ότι η ισχαιμία ενισχύει τις μεταβολικές 

διαταραχές στην ΠΔΝ (Douglas28, 2007). 

Επιπλέον, οι μεταβολικές διαταραχές που συμβαίνουν στο ΣΔ επηρεάζουν 

τόσο τη μορφολογία όσο και τη λειτουργία των αγγείων που αιματώνουν τα νεύρα, 

όπως και των υπολοίπων αγγείων (Boulton et al.9, 2004). Έτσι, έχει παρατηρηθεί 

εγκλωβισμός των αγγείων, πάχυνση της βασικής τους μεμβράνης, υπερπλασία και 

υπερτροφία του ενδοθηλίου, διαταραχές στη ροή του αίματος, ενίσχυση των 

αγγειοσυσπαστικών και αναστολή των αγγειοδιασταλτικών μηχανισμών. Τα 

παραπάνω ευρήματα προκαλούν απόφραξη των τροφικών αγγείων και ενδονευρική 

υποξία, που οδηγούν τελικά σε λειτουργικές και ανατομικές (αξονική ατροφία, 

απομυελίνωση) βλάβες των νευρικών ινών. Η ρύθμιση του ΣΔ και η αποκατάσταση 

της ισχαιμίας φαίνεται να βελτιώνουν την ταχύτητα αγωγής των νεύρων.  

Η μελέτη των Malik et al.76 (1989) σύγκρινε τις βλάβες στα αγγεία των 

νεύρων, των μυών και του δέρματος μεταξύ μη διαβητικών και διαβητικών ασθενών 

χωρίς ΠΔΝ, με ήπια και με σοβαρή ΠΔΝ με τη λήψη βιοψίας δέρματος, νευρικού και 

μυϊκού ιστού. Οι ασθενείς με σοβαρή ΠΔΝ εμφάνιζαν πολύ μεγαλύτερες διαταραχές 

στα αγγεία σε σχέση με τους μη διαβητικούς ασθενείς. Τα νευρικά τριχοειδή 

χαρακτηρίζονταν από υπερπλασία και υπερτροφία του ενδοθηλίου, καθώς και 

αύξηση περικυττάρων, ενώ, αντίθετα, στα αγγεία των μυών και του δέρματος 

διαπιστώθηκε απώλεια περικυττάρων. Η πάχυνση της βασικής μεμβράνης, οι 

διαταραχές των ερυθροκυττάρων, η αυξημένη γλοιότητα του αίματος και η μειωμένη 

απελευθέρωση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη οδηγούν στην υποξία των 
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νευρικών τριχοειδών (Douglas28, 2007). Η τελευταία συνδέεται με νευροπαθολογικές 

και νευροφυσιολογικές μετρήσεις και επομένως, με τη σοβαρότητα της ΠΔΝ. 

IV. Παράγοντες ανάπτυξης των νεύρων 

Στη διάρκεια της ανάπτυξης οι νευροτροφικοί παράγοντες ρυθμίζουν την 

παραγωγή, τη μετανάστευση και την επιβίωση των νευρικών ινών, ενώ στους 

ενήλικες φαίνεται να επηρεάζουν επιπλέον, την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα 

των νεύρων. Ο ΣΔ μειώνει τη σύνθεση αλλά και τη συγγένεια των νευροτροφικών 

παραγόντων με τους υποδοχείς τους. Η ινσουλίνη θεωρείται ότι ρυθμίζει τόσο την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία των νευρικών ινών όσο και τη διαθεσιμότητα μερικών 

νευροτροφικών παραγόντων (Boulton et al.9, 2004, Douglas28, 2007, Boucek8, 2006, 

Le Roith et al.xx, 1996). Στους τελευταίους συγκαταλέγονται οι παράγοντες 

ανάπτυξης 1 και 2 που μιμούνται τη δράση της ινσουλίνης (Insulin like Growth 

Factor 1,2 IGF-1, IGF-2), ο παράγοντας ανάπτυξης των νεύρων (Nerve Growth 

Factor, NGF) και ο φυσιολογικός νευροτροφικός παράγοντας του γαγγλίου του 

ισχιακού νεύρου (normal sciatic nerve Ciliary NeuroTrophic Factor, CNTF).  

Οι παράγοντες αυτοί και κάποιες νευροτροφικές ουσίες παράγονται στους 

ιστούς με νεύρωση και στα κύτταρα Schwann και αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διατήρηση της νευρικής ακεραιότητας. Έχουν βρεθεί μειωμένοι 

στο αίμα των διαβητικών ασθενών, ενώ επηρεασμένες φαίνονται και οι 

νευροτροφικές ουσίες. Η χρήση τους στη θεραπεία της ΠΔΝ αποτελεί αντικείμενο 

έρευνας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ο VEGF δε συμμετέχει μόνο στην 

νεοαγγειογένεση, αλλά επιδρά και στην ανάπτυξη των νευρικών ινών (Boulton et al.9, 

2004). Αυτό δίνει ελπίδες για τη χρήση του σε θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

V. Μηχανικοί παράγοντες και stress 

 Η αργή επούλωση των τραυμάτων στο ΣΔ οφείλεται σε νευρικό οίδημα λόγω 

συσσώρευσης σορβιτόλης και φαίνεται να σχετίζεται με την ΠΔΝ (DeGrootv, 1995).  

VI. Αυτοάνοσοι μηχανισμοί 

Φλεγμονώδεις μηχανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεια των 

νευρικών βλαβών στο ΣΔ Τύπου ΙΙ (Boulton et al.9, 2004), όπου φαίνεται να υπάρχει 

γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη τους. Άλλωστε σε αυτούς τους ασθενείς έχουν 

βρεθεί αντισώματα κατά των β-κυττάρων των παγκρεατικών νησιδίων (Le Roith et 

al.xx, 1996). Υποψήφιοι παράγοντες για την παραγωγή αντισωμάτων στην ΠΔΝ 

θεωρούνται η ινσουλίνη, τα φωσφολιπίδια, ο NGF και οι υποδοχείς του, τα 
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γαγγλιοσίδια και η δεκαρβοξυλάση του γλουταμικού οξέος (Le Roith et al.xx, 1996). 

Ο φαινότυπος  HLA-DR3/4 έχει συνδεθεί με την παθογένεια πολλών αυτοάνοσων 

παθήσεων, αλλά όσο αναφορά την ΠΔΝ πολλά μένουν να διευκρινιστούν (DeGrootv, 

1995, Le Roith et al.xx, 1996). 

VII. Υπογλυκαιμία  

 Νευρικές αλλοιώσεις λόγω υπογλυκαιμίας έχουν παρατηρηθεί σε διαβητικούς 

που λαμβάνουν ινσουλίνη. Ωστόσο, η υπόθεση της νευρίτιδας από ινσουλίνη 

παραμένει υπό διερεύνηση.   

 Οι παραπάνω μηχανισμοί οδηγούν σε παθολογικές αλλοιώσεις στα νεύρα, 

χωρίς να είναι απόλυτα διευκρινισμένο ποια είναι η βασική διαταραχή. Κυρίαρχη 

θέση κατέχουν η απομυελίνωση και η εκφύλιση των αξόνων, η οποία είναι μη 

αναστρέψιμη και οδηγεί με βεβαιότητα στην απώλεια νευρικών ινών. Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί διήθηση από φλεγμονώδη κύτταρα στις νευρικές βλάβες, γεγονός που 

συνδέεται με την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος.  

  

8.3 Σταδιοποίηση της διαβητικής νευροπάθειας 

 Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για τη σταδιοποίηση και την αντιμετώπιση 

της ΠΔΝ, με κυρίαρχη αυτή της Διάσκεψης του San Antonio (Boulton et al.9, 2004, 

Boulton et al.10, 1998, Douglas28, 2007). Η διεθνής σταδιοποίηση της σοβαρότητας 

της νόσου βασίζεται σε κλινικές μελέτες, σε επιδημιολογικά δεδομένα και στην 

κλινική εμπειρία και είναι η εξής: 

Νο: καμία αντικειμενική απόδειξη ΠΔΝ 

Ν1: ασυμπτωματική πολυνευροπάθεια 

Ν1α: χωρίς συμπτώματα ή σημεία αλλά διαταραχές στις νευρολογικές 

δοκιμασίες (ποσοτικές δοκιμασίες της αισθητικότητας και της λειτουργίας του 

αυτόνομου, ταχύτητα αγωγής των νεύρων). 

Ν1β: διαταραχές στις νευρολογικές δοκιμασίες και επιπλέον, δυσλειτουργία του 

νευρικού συστήματος στη νευρολογική εξέταση. 

Ν2: συμπτωματική νευροπάθεια 

Ν2α: συμπτώματα, σημεία και διαταραχές στις νευρολογικές δοκιμασίες. 

Ν2β:συμπτώματα, σημεία, διαταραχές στις νευρολογικές δοκιμασίες και 

σημαντική αδυναμία έκτασης του ποδός (αδυναμία πρόσθιου κνημιαίου μυός). 

 Το δεύτερο στάδιο μπορεί επίσης να ταξινομηθεί ως εξής: 
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Χρόνια επώδυνη νευροπάθεια: θετικά συμπτώματα (καύσος, αιμωδίες), απώλεια 

αισθητικότητας και μειωμένα ή απόντα αντανακλαστικά. 

Οξεία επώδυνη νευροπάθεια: κακή ρύθμιση ΣΔ, απώλεια βάρους, ελάχιστα 

σημεία διαταραχών αισθητικότητας ή και φυσιολογική νευρολογική εξέταση.    

Ανώδυνη νευροπάθεια με μερική ή πλήρη απώλεια αισθητικότητας: απουσία 

συμπτωμάτων, ανώδυνοι τραυματισμοί, μειωμένη αντίληψη της θερμότητας, 

απόντα αντανακλαστικά. 

Ν3: πολυνευροπάθεια με ανικανότητα (έλκη, ακρωτηριασμοί) 

 

8.4 Κλινική εικόνα της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας 

Η ΠΔΝ αποτελεί μια ετερογενή ομάδα με ποικιλία στις κλινικές εκδηλώσεις 

(DeGrootv, 1995, Le Roith et al.xx, 1996, Vinken and Bruyn, 1976, Boulton et al.9, 

2004, Douglas28, 2007). Η πιο πρακτική ταξινόμηση των ποικίλων συνδρόμων που 

περιλαμβάνονται γίνεται με βάση την περιοχή προσβολής. Η κλινική ταξινόμηση των 

συνδρόμων της ΠΔΝ περιγράφεται ως εξής: 

1. Περιφερική Συμμετρική Πολυνευροπάθεια (αισθητική, κινητική και μικτή) 

2. Μονονευροπάθεια (απλή ή πολλαπλή)/ Ασύμμετρη νευροπάθεια (με τη συμμετοχή 

κρανιακών ή περιφερικών νεύρων) 

3. Συμμετρική  ή Μη, Εγγύς Κινητική Νευροπάθεια (Διαβητική μυατροφία) 

4. Κοιλιακή Πολυριζοπάθεια ή Θωρακοκοιλιακή Νευροπάθεια 

5. Διαταραχές του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος  

 

Περιφερική Συμμετρική Πολυνευροπάθεια 

 Εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των διαβητικών ασθενών. Η 

εμφάνιση της είναι, συνήθως, προοδευτική και ύπουλη αλλά περιστασιακά μπορεί να 

είναι οξεία μετά από stress ή έναρξη αντιδιαβητικής αγωγής. Οι κλινικές εκδηλώσεις 

εξαρτώνται από τον τύπο και το μέγεθος των νευρικών ινών που προσβάλλει.  

1. Αισθητική Πολυνευροπάθεια 

Αποτελεί την κύρια μορφή της ΠΔΝ. Στους περισσότερους ασθενείς δεν 

υπάρχουν συμπτώματα ή είναι ήπια και η διάγνωση γίνεται από την κλινική εξέταση. 

Η δυσκολία διάκρισης του θερμού και του ψυχρού αποτελεί πρώιμο εύρημα. Η 

εμφάνιση διαταραχών της αντίληψης της αφής και του πόνου, φανερώνουν ολική ή 

μεγάλη απώλεια της αντίληψης της θερμοκρασίας. Σε προχωρημένες καταστάσεις 
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επηρεάζονται τα αχίλλεια αντανακλαστικά, η παλλαισθησία και η αίσθηση του εν τω 

βάθει άλγους στα άνω και κάτω άκρα, με κίνδυνο να εμφανιστούν ανώδυνα και 

διεισδυτικά έλκη του άκρου ποδός. 

 Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, χαρακτηρίζονται ως παραισθησίες με τη 

μορφή αιμωδιών, ψυχρότητας ή και πόνου. Ο πόνος εμφανίζεται ως καύσος ή 

τσούξιμο και μπορεί να είναι αμβλύς, διάχυτος ή εκτεταμένος, επιφανειακός ή εν τω 

βάθει με διακυμάνσεις στην ένταση. Εκλύεται, κυρίως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

ακόμα και κατά την επαφή με τα σεντόνια, οπότε συνδέεται με αϋπνία. Τα 

συμπτώματα επιδεινώνονται, όταν ο ΣΔ είναι αρρύθμιστος. Τα τενόντια 

αντανακλαστικά επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό και μπορεί να προκύψει 

αισθητική αταξία. Η νευρίτιδα από ινσουλίνη εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της άμεσης 

δράσης της ινσουλίνης ή της υπογλυκαιμίας, που αυτή προκαλεί και συνοδεύεται από 

έντονο πόνο (DeGrootv, 1995, Vinken and Bruyn, 1976).  

Στη μελέτη των Brown et al. (1984) παρατηρήθηκε το «σύνδρομο της 

καχεξίας», που χαρακτηρίζεται από απώλεια σωματικού βάρους (ως 60%), 

αμφοτερόπλευρη αισθητική πολυνευροπάθεια με έντονο πόνο, αϋπνία, ανορεξία και 

ανικανότητα. Προσβάλλει περισσότερο άντρες και έχει καλή πρόγνωση. Στην ίδια 

μελέτη εμφανίστηκε σε μερικούς ασθενείς «ψευδοσυρριγγομυελία», με απώλεια 

αισθήσεων και σοβαρές διαταραχές από το αυτόνομο σύστημα.  

2. Περιφερική Συμμετρική Αισθητικοκινητική Πολυνευροπάθεια 

 Συνήθως έχει χρόνια μορφή και προσβάλλει τους διαβητικούς Τύπου ΙΙ, αν 

και μπορεί να εμφανιστεί και σε νέους. Σε μερικές περιπτώσεις συνυπάρχουν 

κινητικές διαταραχές, που περιλαμβάνουν αδυναμία και εξάντληση των μυών των 

κάτω άκρων, χωρίς όμως να υπάρχουν συμπτώματα, ενώ μπορεί να εμφανιστούν 

επιπλοκές, όπως επώδυνα έλκη των ποδιών. Σε σοβαρές περιπτώσεις οι κλινικές 

εκδηλώσεις περιλαμβάνουν και τα άνω άκρα. 

3. Κυρίως Κινητική Περιφερική Συμμετρική Πολυνευροπάθεια 

 Σπάνια, κυριαρχούν οι κινητικές διαταραχές με αδυναμία και εξάντληση των 

μυών των κάτω άκρων και περιστασιακά των άνω άκρων. Η συμμετοχή του άκρου 

ποδός προκαλεί στο μεγάλο δάκτυλο χαρακτηριστική δυσμορφία σαν σφυρί, λόγω 

των ανωμαλιών στους εμπλεκόμενους μύες. 

 

 Μονονευροπάθεια (απλή ή πολλαπλή)/ Ασύμμετρη νευροπάθεια 
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 Η εστιακή και πολυεστιακή ΠΔΝ μπορεί να προσβάλλει ένα μεμονωμένο 

νεύρο (μονονευροπάθεια) ή πολλά μεμονωμένα νεύρα (πολλαπλή μονονευροπάθεια). 

Η έναρξη είναι συνήθως οξεία και επώδυνη, ενώ μπορεί να συνυπάρχει με την 

Περιφερική Συμμετρική Πολυνευροπάθεια. 

α) Κρανιακών νεύρων 

 Μεμονωμένες και περιστασιακά πολλαπλές παραλύσεις κρανιακών νεύρων 

συμβαίνουν ευρέως στους διαβητικούς ασθενείς, καθώς 10/12 εγκεφαλικά νεύρα 

έχουν βρεθεί να προσβάλλονται. Κύρια εκδήλωση είναι η οφθαλμοπληγία, ενώ η 

επόμενη σε συχνότητα είναι η παράλυση Bell (Κεφάλαιο 5ο, Διαβητική 

Οφθαλμοπάθεια, Ενότητα 5.3, Οφθαλμοκινητικοί μύες). Η μονονευροπάθεια 

εμφανίζεται σε άτομα μεγαλύτερα από 50 ετών και έχει καλή πρόγνωση με πλήρη 

ανάρρωση συνήθως σε διάστημα 6-8 εβδομάδων. 

β) Περιφερικών νεύρων  

 Τα νεύρα που προσβάλλονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι το ωλένιο, το 

μέσο, το μηριαίο, τα έξω δερματικά του μηρού και τα περονιαία, ενώ το ισχιακό δεν 

επηρεάζεται τόσο. Η έναρξη είναι, συνήθως, οξεία και επώδυνη και οι κλινικές 

εκδηλώσεις εξαρτώνται από τα νεύρα που παγιδεύονται. Το σύνδρομο καρπιαίου 

σωλήνα εμφανίζει διπλάσια επίπτωση στους διαβητικούς ασθενείς και εκδηλώνεται 

με επώδυνες παραισθησίες και βύθιο πόνο, που ακτινοβολεί στο βραχίονα ιδίως κατά 

τη διάρκεια της νύχτας. Η πρόγνωση δεν είναι τόσο καλή, αφού αν υπάρξει 

ανάρρωση, δεν είναι πλήρης.  

 

Συμμετρική  ή Μη, Εγγύς Κινητική Νευροπάθεια (Διαβητική μυατροφία) 

 Εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένους άντρες 50-60 ετών με ΣΔ Τύπου ΙΙ, αν 

και μπορεί να προσβληθούν άτομα και των δύο φύλων ή οποιασδήποτε ηλικίας. Το 

σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την τριάδα εγγύς αδυναμία (ετερόπλευρη ή 

αμφοτερόπλευρη) και κόπωση των μυών των κάτω άκρων, πόνος και δεσμιδώσεις. 

Συγκεκριμένα, προσβάλλονται ο λαγονοψοϊτης μυς, ο τετρακέφαλος και οι 

προσαγωγοί, ενώ οι περιφερικοί μύες σπάνια συμμετέχουν.  

 Η έναρξη της νόσου είναι συνήθως οξεία, αλλά μπορεί να είναι και 

προοδευτική σε διάστημα εβδομάδων. Η αδυναμία των μυών της πυέλου και του 

μηρού είναι τόσο μεγάλη, που δυσκολεύει τον ασθενή να σταθεί χωρίς υποστήριξη, 

να ανέβει σκάλες ή να σηκωθεί από την καθιστή θέση. Τελικά, ο ασθενής μπορεί να 



  Σελίδα 88 

 

καθηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι. Συχνά, συνυπάρχει απώλεια αισθητικότητας, 

μείωση του σωματικού βάρους και πόνος στους μηρούς ή το περίνεο. Η προσβολή 

του τετρακέφαλου, τα εξασθενημένα αχίλλεια αντανακλαστικά και η μειωμένη 

ταχύτητα αγωγής στο μηριαίο αλλά και η αύξηση της πρωτεΐνης στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι κλινικά ευρήματα που βοηθούν στη διάγνωση.  

 

Κοιλιακή Πολυριζοπάθεια ή Θωρακοκοιλιακή Νευροπάθεια 

 Η νόσος εμφανίζεται κυρίως σε μεσήλικες ή ηλικιωμένους άντρες. Η έναρξη 

είναι συνήθως οξεία με κοιλιακό και/ή θωρακικό άλγος στο κάτω μέρος της ράχης, 

που παίρνει τη μορφή καύσους, έλξης ή σύσφιξης από ζώνη. Κάποιες φορές η έναρξη 

μπορεί να είναι προοδευτική σε διάστημα 3-6 μηνών. Η έξαρση του άλγους είναι 

συνήθως νυχτερινή. Συχνά, συνυπάρχουν ανορεξία και απώλεια βάρους, που θέτουν 

την υποψία για κακοήθεια. Άλλα συνοδά συμπτώματα είναι η υπερευαισθησία ή 

παραισθησία, η μειωμένη δερματική αισθητικότητα, η αδυναμία και η ατροφία των 

πρόσθιων κοιλιακών μυών και η απουσία κοιλιακών αντανακλαστικών. Τα 

συμπτώματα υποχωρούν σε 4-6 μήνες.   

 Στη διάγνωση βοηθούν οι ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες των κοιλιακών 

και παρασπονδυλικών μυών, που συνήθως εμφανίζουν ινιδικά δυναμικά, 

αντιπροσωπευτικά της απονεύρωσης αυτών των μυών. Τέτοια δυναμικά είναι πιο 

συχνά στους λοξούς και ορθούς κοιλιακούς, στους μεσοπλεύριους, ενώ στους 

παρασπονδυλικούς μύες μπορεί να απουσιάζουν. Η αποκατάσταση είναι πολύ καλή 

και επέρχεται σε διάστημα ενός έτους ή μικρότερο. 

 

Διαταραχές του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (Αυτόνομη Νευροπάθεια) 

Ο ΣΔ αποτελεί τη συχνότερη συστηματική νόσο που προκαλεί αυτόνομη 

νευροπάθεια. Προσβάλλει το δακρυϊκό αδένα, την κόρη, καθώς επίσης το πεπτικό, 

ουροποιητικό, καρδιαγγειακό, αναπνευστικό και ενδοκρινικό σύστημα. Η κλινική 

εικόνα περιλαμβάνει ποικίλες διαταραχές, που ταξινομούνται κατά σύστημα. 

Διαταραχές Πεπτικού Συστήματος 

 Οι κινητικές διαταραχές του οισοφάγου εκδηλώνονται με οπιθοστερνικό 

άλγος, καύσο ή σπανιότερα δυσφαγία και διαπιστώνονται με μανομετρικές μελέτες 

και ακτινοσκόπηση. Η γαστροπάρεση χαρακτηρίζεται από ναυτία, ανορεξία και 

αίσθημα μεταγευματικής πληρότητας και μόνο σε προχωρημένες καταστάσεις 
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εμφανίζονται εμετοί και απώλεια βάρους. Οι διάρροιες και η στεατόρροια (0.001 έως 

10%) συνδέονται με διαταραχές στο νευρικό πλέγμα του λεπτού εντέρου ή και του 

παγκρέατος. Έχουν διαλείπουσα μορφή, μπορεί να εναλλάσσονται με διαστήματα 

δυσκοιλιότητας, ενώ σπάνια οδηγούν σε απώλεια βάρους. Δυσκοιλιότητα με διάταση 

του κόλου φανερώνει διαταραχές του παχέος εντέρου, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και 

απώλεια του τόνου του έσω σφιγκτήρα στο ορθό. 

Διαταραχές Ουρογεννητικού Συστήματος 

 Η νευρογενής κύστη εκδηλώνεται με δυσκολία στην κένωση της και 

επιρρέπεια στις λοιμώξεις, λόγω υποτονίας. Στυτική δυσλειτουργία εμφανίζεται σε 

ποσοστό 30-60%, ενώ η παλίνδρομη εκσπερμάτιση, η απώλεια αισθητικότητας στους 

όρχεις και ο υπογοναδισμός είναι πιο σπάνια.. Στις γυναίκες εμφανίζεται ξηρότητα 

κόλπου και μειωμένη libido, η οποία παρατηρείται και στους άντρες.  

Καρδιαγγειακές Διαταραχές 

 Περιλαμβάνουν την ορθοστατική υπόταση, διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό 

και ανώδυνο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ορθοστατική υπόταση συνδέεται, κυρίως 

με την προσβολή των συμπαθητικών αγγειοκινητικών νεύρων, με την ενδοφλέβια και 

την υποδόρια έγχυση ινσουλίνης, οπότε μπορεί να εμφανίζει ημερήσιες διακυμάνσεις, 

και με τη λήψη φαρμάκων. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να συνοδεύεται από 

ζάλη, αδυναμία, λιποθυμική τάση, ίλιγγο, διαταραχές στην όραση και συγκοπτικά 

επεισόδια, οπότε μπορεί να συγχέεται με υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Φανερώνει 

προχωρημένη αυτόνομη νευροπάθεια.  

Περιφερικές Διαταραχές 

 Απουσία εφίδρωσης εμφανίζεται αρχικά στα πόδια και μπορεί να επεκταθεί 

σε όλο το σώμα. Ωστόσο, στους διαβητικούς εμφανίζεται το παράδοξο φαινόμενο της 

γευστικής εφίδρωσης, που αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη του φαγητού και 

περιλαμβάνει την κεφαλή και τον τράχηλο και καμιά φορά τους ώμους και το 

θώρακα. Χαρακτηριστικό εύρημα στους διαβητικούς είναι και τα περιφερικά 

οιδήματα, κυρίως των κάτω άκρων.  

Ενδοκρινικές Διαταραχές 

 Η υπογλυκαιμία αποδίδεται σε ανεπάρκεια του γλυκαγόνου, αλλά έχουν, 

επίσης, βρεθεί χαμηλά επίπεδα κατεχολαμινών (επινεφρίνης και νορεπινεφρίνης) 

(DeGrootv, 1995). Στις ενδοκρινικές διαταραχές περιλαμβάνονται, ακόμη, η 

ανεπαρκής δράση του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου και της ρενίνης (DeGrootv, 1995). 
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8.5  Ειδικές επιπλοκές της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας  

Σε αυτές περιλαμβάνονται το διαβητικό πόδι ή νευροπαθητικό έλκος, η 

νευροπαθητική αρθροπάθεια (Charcot’s joints), η ψευδοσυρριγγομυελία, η 

ψευδοφθίση, οι νευροπάθειες από παγίδευση νεύρων, η απώλεια αίσθησης του 

σπλαχνικού πόνου και φυσικά αυξημένη θνησιμότητα (DeGrootv, 1995, Le Roith et 

al.xx, 1996, Vinken and Bruyn, 1976, Douglas28, 2007). 

 

Διαβητικό πόδι ή νευροπαθητικό έλκος 

Αποτελεί βασική αιτία αναπηρίας και θνητότητας στους διαβητικούς ασθενείς 

και οφείλεται στην απώλεια της αισθητικότητας και στους 

επανειλημμένους τραυματισμούς. Η απώλεια του μυϊκού τόνου 

ανατρέπει την ισορροπία μεταξύ καμπτήρων και εκτεινόντων μυών και 

οδηγεί σε παραμορφώσεις των δακτύλων. Οι διαταραχές στη βάδιση, 

λόγω απώλειας της αισθητικότητας έχουν σαν συνέπεια τη συνεχή 

άσκηση πίεσης στα μετατάρσια, που οδηγεί στο σχηματισμό κάλων και 

τελικά ελκών. Η αυξημένη εφίδρωση, το ξηρό και «σκασμένο» δέρμα 

και η ισχαιμία αποτελούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης μικροβίων.    

  

Νευροπαθητική αρθροπάθεια (Charcot’s joints) 

 Οφείλεται σε διαταραχές της αντίληψης του πόνου, της ιδιοδεκτικότητας, σε 

μειωμένη μυϊκή ισχύ και σε επανειλημμένους τραυματισμούς. Εμφανίζεται συνήθως 

σε άκρα με φυσιολογικές σφύξεις και θερμοκρασία και αφορά τις αρθρώσεις του 

ταρσού και την ποδοκνημική. Η κλινική πορεία είναι συνήθως ανώδυνη με μη-

οιδηματική αύξηση του άκρου ποδός, ο οποίος φαίνεται πιο κοντός και παχύς, 

στρέφεται προς τα έξω και επιπεδώνεται η ποδική καμάρα, ενώ τελικά διαταράσσεται 

και η βάδιση. Τα έλκη, τελικά, επιμολύνονται και αναπτύσσεται οστεομυελίτιδα.  

 

8.6 Διάγνωση 

 Η Αμερικάνικη Ένωση ΣΔ και η Αμερικάνικη Ακαδημία Νευρολογίας 

συστήνουν ότι αρκεί μια μόνο παράμετρος από κάθε διαγνωστική κατηγορία για να 

γίνει η διάγνωση. Αυτές οι διαγνωστικές τεχνικές περιγράφονται στη συνέχεια 

(DeGrootv, 1995, Le Roith et al.xx, 1996, Douglas28, 2007, Boulton et al.10, 1998, 

Εικόνα 8.5.1. 
Διαβητικό 

πόδι.  
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Diem et al.26, 2003, Huang et al.50, 2004, Kazem and Behzad 62, 2006, Malik et al.74, 

2003, Mancia et al.77, 1997, Meijer et al.81, 2003, Yang et al.142, 2006).  

I. Ιστορικό και Κλινική εξέταση 

 Σημαντική θέση κατέχει η λήψη ιστορικού για τον εντοπισμό κληρονομικών 

και συστηματικών παθήσεων, τη λήψη φαρμάκων και την ύπαρξη τραυματισμών ή 

επεμβάσεων. Από το ιστορικό εκτιμάται, ακόμη, η ύπαρξη ΣΔ, πιθανών επιπλοκών 

από άλλα συστήματα, η ρύθμιση και η διάρκεια του ΣΔ, η παρουσία συμπτωμάτων 

και το θετικό οικογενειακό ιστορικό. Στη συνέχεια, εξετάζεται το δέρμα για την 

ύπαρξη ξηρότητας, ρωγμών, ελκών, εφίδρωσης, τριχόπτωσης, διαταραχών 

θερμοκρασίας, ενώ αξιολογούνται τα επίπεδα αισθητικότητας, τα αντανακλαστικά 

και η μυϊκή ισχύς.  

Έχει καθιερωθεί κλίμακα βαθμολόγησης από τα δεδομένα της κλινικής 

εξέτασης (Meijer et al.81, 2003, Boulton et al.10, 1998, Malik et al.74, 2003), σύμφωνα 

με την οποία οι ασθενείς ταξινομούνται σε αυτούς που δεν έχουν νευροπάθεια, σε 

αυτούς με ήπια, μέτρια και σοβαρή νευροπάθεια (βαθμοί 1, 2, 3, 4 αντίστοιχα) και σε 

αυτούς με πλήρη απώλεια της νευρικής λειτουργίας (βαθμός 5). Η ομάδα των Meijer 

et al.81(2003) αξιολόγησε τα ερωτηματολόγια που βασίζονται στα συμπτώματα και 

την κλινική εξέταση της ΠΔΝ (Diabetic Neuropathy Symptom, DNS και Diabetic 

Neuropathy Examination, DNE scores) και τα συσχέτισε με τις δοκιμασίες 

αξιολόγησης του καρδιαγγειακού συστήματος και με ηλεκτροφυσιολογικές 

δοκιμασίες. Το συμπέρασμα ήταν ότι αυτά τα ερωτηματολόγια (DNS, DNE) 

μπορούσαν να διακρίνουν ασθενείς χωρίς ΠΔΝ από αυτούς που είχαν, ενώ η 

συσχέτιση με τις υπόλοιπες δοκιμασίες ήταν ισχυρή. 

 

II. Ποσοτικές δοκιμασίες της αισθητικότητας και της λειτουργίας του αυτόνομου 

Οι  ποσοτικές δοκιμασίες της αισθητικότητας (Quantitative Sensory Tests, 

QST) και της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (Quantitative 

Autonomic Function Tests, QAFT) αποτελούν αντικειμενικές, αξιόπιστες και 

επαναλήψιμες μεθόδους, οι οποίες συνδέουν τη σωματική και την αυτόνομη 

νευροπάθεια. 

Ποσοτικοποίηση της Δερματικής Αισθητικότητας (QST) 

 Οι QST ορίζουν τον αισθητικό ουδό, δηλαδή την ελάχιστη ενέργεια που 

ανιχνεύεται αξιόπιστα από μια ανατομική και λειτουργική μονάδα. Πλεονεκτούν 
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έναντι της κλινικής εξέτασης στο γεγονός ότι δίνουν ως αποτέλεσμα έναν αριθμό, 

ικανό να αξιολογήσει τις νευρολογικές αλλοιώσεις και να παρακολουθήσει την 

εξέλιξη τους. Δύο είναι οι προσεγγίσεις για κάθε αίσθηση: μεταβολή της έντασης, 

ώστε εξεταζόμενος να έχει κάθε φορά δύο επιλογές ή διαδοχικές αλλαγές κατά τις 

οποίες ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει αν τις αντιλαμβάνεται ή όχι. 

1) Δοκιμασία αντίληψης της παλλαισθησίας 

 Έχει μονάδα μέτρησης το μm και χρησιμοποίει συχνότητες των 120-200Hz για την 

εκτίμηση της λειτουργικότητας των σωματίων Meissner και Pacini, κυρίως στα 

δάκτυλα. Η διακύμανση των τιμών μεταξύ φυσιολογικών ατόμων φτάνει το 7-10%, 

ενώ στους διαβητικούς το 10-20%. 

2) Δοκιμασία αντίληψης της θερμοκρασίας 

  Έχει μονάδα μέτρησης τους βαθμούς C0. Αξιολογεί τη λειτουργικότητα των 

νευρικών απολήξεων και των αμύελων ή εμμύελων νευρικών ινών που συνδέονται με 

αυτές. Η αξιοπιστία των μετρήσεων αυξάνεται, αν εκτιμηθεί ξεχωριστά η αίσθηση 

του ψυχρού και του θερμού. Η διακύμανση των τιμών στους διαβητικούς ξεπερνά το 

20%. 

3) Δοκιμασία αντίληψης του πόνου  

 Αξιολογεί τη λειτουργικότητα των υποδοχέων του πόνου και των C-ινών, αλλά 

έχει μειωμένη αξία λόγω της υποκειμενικότητας στην αντίληψη του πόνου. 

Ποσοτικοποίηση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

1) Δοκιμασίες αξιολόγησης του καρδιαγγειακού συστήματος 

 Περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής 

πίεσης. Εκτός από τη μέτρηση των σφύξεων, καταγράφονται οι διακυμάνσεις του 

καρδιακού ρυθμού. Ο ασθενής συνδέεται με Ηλεκτροκαρδιογράφημα και παίρνει 6 

αναπνοές/λεπτό. Διαφορά στις σφύξεις >15/ λεπτό θεωρείται φυσιολογική, ενώ < 10/ 

λεπτό θεωρείται παθολογική.  

2) Δοκιμασίες αξιολόγησης του πεπτικού συστήματος 

 Περιλαμβάνουν απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, όπως την απόκριση 

του παγκρεατικού πολυπεπτιδίου και των κατεχολαμινών σε υπογλυκαιμία. 

3) Δοκιμασίες αξιολόγησης της λειτουργίας της ουροδόχου κύστεως 

 Περιλαμβάνουν την κυστεομετρία, το ηλεκτρομυογράφημα του σφιγκτήρα, τη 

μέτρηση της ροής των ούρων, τις ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες νεύρωσης της 

κύστης και το προφίλ πίεσης της ουρήθρας. 



  Σελίδα 93 

 

4) Δοκιμασίες αξιολόγησης της λειτουργίας του πέους 

 Αξιολογούν τη στυτική λειτουργία με υπερήχους Doppler στα αγγεία του, την 

ανταπόκριση σε ενδοσηραγγώδη έγχυση αγγειοδιασταλτικών ουσιών και το 

βολβοσηραγγώδες αντανακλαστικό. 

5) Δοκιμασίες αξιολόγησης των ιδρωτοποιών αδένων  

6) Δοκιμασίες αξιολόγησης της αιμάτωσης στην περιφέρεια 

 Βασίζονται στη χρήση υπερήχων Doppler. 

7) Αξιολόγηση του βλεφαριδικού αντανακλαστικού (blinking reflex) 

  Η ομάδα των Kazem and Behzad62  (2006) ανέδειξε τη σημασία του στη διάγνωση 

της υποκλινικής κρανιακής νευροπάθειας στους διαβητικούς ασθενείς. 

8) Κορογραφία 

 Οι διαταραχές της διαμέτρου της κόρης αποτελούν πρώιμο εύρημα, κυρίως σε ΣΔ 

Τύπου ΙΙ και συνδέονται με βλάβες στο νευρικό της πλέγμα (Yang et al.142, 2006). 

 

III. Ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες 
Δεν είναι ειδικές για την ΠΔΝ, αλλά συμβάλλουν στο χαρακτηρισμό της. 

1) Ταχύτητα αγωγής νεύρων 

 Εκτιμά το χρόνο μετάδοσης του ερεθίσματος στις μεγάλες εμμύελες νευρικές 

ίνες, για αυτό και επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το μέγεθος των ινών, το 

κομβικό και μεσοκομβικό μήκος, ο βαθμός μυελίνωσης, η αντίσταση των 

νευραξόνων και η θερμοκρασία. Αυξημένοι λανθάνοντες χρόνοι και μειωμένη 

ταχύτητα αγωγής ανευρίσκεται σε συμπτωματικούς ασθενείς αλλά και στο 20% των 

ασυμπτωματικών. Η μέτρηση του λανθάνοντος χρόνου των κυμάτων F εκφράζει την 

αγωγιμότητα σε όλο το κινητικό νεύρο και αποτελεί ευαίσθητη μέθοδο για την 

αξιολόγηση της νευροπάθειας.  

2) Ηλεκτρομυογράφημα 

 Ο ρόλος του ηλεκτρομυογραφήματος (Electromyography, EMG) είναι 

σημαντικός στην ανίχνευση ινιδικών δυναμικών, που συνδέονται με νευρική 

εκφύλιση και στον εντοπισμό της κατανομής των αλλοιώσεων. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο στην εκτίμηση της εγγύς νευροπάθειας και της πολυριζοπάθειας. Επιπλέον 

πληροφορίες προσφέρει το ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας (sinfle fibre 

EMG) για την εκτίμηση της πυκνότητας των μυϊκών ινών και επομένως, της 

απώλειας νευραξόνων. 
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3) Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά 

 Καθυστέρηση στην αγωγιμότητα των άνω και κάτω ακρών έχει παρατηρηθεί 

σε διαβητικούς ασθενείς, ενώ οι πληροφορίες για την αγωγιμότητα των οπίσθιων 

δεσμών είναι διφορούμενες. 

4) Περιφερικό αυτόνομο επιφανειακό προκλητό δυναμικό ή δερματική αντίδραση 

του συμπαθητικού 

 Η δερματική αντίδραση του συμπαθητικού (Sympathetic Skin Response, SSR) 

ελέγχει την ακεραιότητα των μουσκαρινικών υποδοχέων και σε διαβητικούς ασθενείς 

φαίνεται να είναι μειωμένη ή ανύπαρκτη. Εκτιμά καλύτερα τις αμύελες νευρικές ίνες 

και θεωρείται ότι συμβάλει στην πρώιμη διάγνωση της ΠΔΝ. 

 Κατά την διεξαγωγή των ηλεκτροφυσιολογικών δοκιμασιών πρέπει να 

εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την αποφυγή σφαλμάτων. Μια 

παράμετρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η θερμοκρασία των ακρών. Σε 

κρύα άκρα παρατηρούνται μειωμένη ταχύτητα αγωγής των νεύρων, αυξημένο ύψος 

προκλητών δυναμικών και αυξημένοι λανθάνοντες χρόνοι.  

 

IV. Βιοψία 

 Η ιστολογική εικόνα της ΠΔΝ δεν έχει περιγραφεί πλήρως, αλλά η απώλεια και 

η εκφύλιση των νευρικών ινών είναι τα χαρακτηριστικά ευρήματα. Από ιστολογικές 

μελέτες διαπιστώνονται διαφορές στην εικόνα του νευρικού ιστού μεταξύ διαβητικών 

Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ (Le Roith et al.xx, 1996). Η ομάδα των Malik et al.75(2001) 

διαπίστωσε την ύπαρξη παθολογοανατομικών αλλοιώσεων στις εμμύελες και αμύελες 

νευρικές ίνες, ακόμα και σε άτομα με ήπια νευροπάθεια, ενώ παρατήρησε ότι οι βλάβες 

αυτές δεν συνδέονται με την εμφάνιση πόνου. Επιπρόσθετα, οι αλλοιώσεις στις 

εμμύελες νευρικές ίνες συνδέθηκαν με παθολογικές ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες, 

ενώ δεν παρατηρήθηκε το ίδιο για τις αμύελες ίνες. Ο βασικός ρόλος της βιοψίας του 

νευρικού ιστού περιορίζεται στη διαφοροδιάγνωση και στον αποκλεισμό άλλων 

μορφών νευροπάθειας.  

 

V. Εξετάσεις αίματος 
Περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του ΣΔ (επίπεδα γλυκόζης, γλυκοζυλιωμένη 

αιμοσφαιρίνη) και τον αποκλεισμό άλλων αιτιών πολυνευροπάθειας (θυροειδικές 

ορμόνες, Β12, κ.α.). 
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8.7 Θεραπεία-αντιμετώπιση 

 Η θεραπευτική παρέμβαση αφορά είτε την άρση των διαταραχών είτε την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων, αν και κάποιες φορές η αντιμετώπιση είναι κοινή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρύθμιση του ΣΔ, η οποία μειώνει την επίπτωση των 

συμπτωμάτων και βελτιώνει κατά 38-59% τις δοκιμασίες ποσοτικοποίησης του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος και τις ηλεκτροφυσιολογικές (DeGrootv, 1995, 

Merrittxxii, 1973, Boulton11, 2007, Veves et al.135, 2008). Τα συμπληρώματα 

διατροφής, όπως η μυοϊνοσιτόλη (στη μαγιά της μπύρας), το λινολεϊκό οξύ και η 

καρνιτίνη, δρουν ευεργετικά, καθώς η ΠΔΝ σχετίζεται με ανεπάρκεια αυτών των 

παραγόντων αλλά και μερικών βιταμινών (Α, Β6, Β12). Οι αναστολείς της 

αναγωγάσης των αλδοζών, όπως η επαλρεστάτη και τα γαγγλιοσίδια φαίνεται πως 

βελτιώνουν τα συμπτώματα, αλλά χρησιμοποιούνται προς το παρόν μόνο σε κλινικές 

μελέτες (DeGrootv, 1995, Obsosova93, 2009).  

 Η συμπτωματική θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του πόνου, των 

ελκών και των υπολοίπων επιπλοκών. Ο πόνος αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

προβλήματα των ασθενών με ΠΔΝ. Συχνά οδηγεί σε κατάθλιψη, για αυτό πρέπει να 

προσφέρεται και ψυχολογική υποστήριξη. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

συστηματικά είναι τα απλά και τα οπιοειδή αναλγητικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα 

αντιεπιληπτικά, οι αγγειοδραστικοί παράγοντες και τα αντιαρρυθμικά (DeGrootv, 

1995, Merrittxxii,  1973, Boulton11, 2007, Veves et al.135, 2008, Obsosova93, 2009). 

Στις τοπικές θεραπείες περιλαμβάνονται η διήθηση με λιδοκαΐνη, η επάλειψη με 

καψαϊσίνη και η διαδερματική νευρική διέγερση. Η αντιμετώπιση των ελκών 

συνίσταται σε χρήση αντιβιοτικών και χειρουργικό καθαρισμό. Κυρίως, όμως, πρέπει 

να δίνεται έμφαση στην πρόληψη τους με τη φροντίδα της υγιεινής των ποδιών και τη 

χρήση ορθωτικών συσκευών. Η φυσιοθεραπεία μπορεί να ανακουφίσει 

μονονευροπάθειες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ KAI ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι στόχοι της παρούσας εργασίας και 

αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, προκειμένου αυτοί να επιτευχθούν. 

Συνεστιακή μικροσκόπηση του κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε σε όλους τους 

συμμετέχοντες, ενώ επιπλέον η μεθοδολογία περιελάμβανε μέτρηση της οπτικής 
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οξύτητας, εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία, εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς, 

ταξινόμηση των διαβητικών ασθενών βάσει του σταδίου της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας (DR), αξιολόγηση του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος, ανάλυση των εικόνων του κερατοειδούς, καθώς επίσης και αιμοληψία. 

 

9.1 Σκοπός της εργασίας 

Με τη συμβολή της ομοεστιακής μικροσκόπησης (HRT Π, Heidelberg 

Enginnering, Germany) παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

λεπτομερής καταγραφή, αντικειμενική αξιολόγηση και ποσοτική εκτίμηση της 

διαβητικής νευροπάθειας του κερατοειδούς, ιδίως σε αρχόμενα στάδια της νόσου, 

με στόχο την πρώιμη διάγνωση και συνεπώς, την καλύτερη δυνατή θεραπευτική 

αντιμετώπιση. Για αυτό το λόγο υπολογίζεται η πυκνότητα των κύριων νευρικών 

ινών και των κλάδων τους, το συνολικό μήκος τους και η στρεβλότητα των κύριων 

νευρικών ινών, με τη βοήθεια των εικόνων που λαμβάνονται με το συνεστιακό 

μικροσκόπιο. Συγκρίνεται, ακόμα, η κατάσταση του νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς των μη-διαβητικών ατόμων με αυτή των διαβητικών ασθενών. 

Επιπλέον, αναζητείται πιθανή σχέση ανάμεσα στη βαρύτητα της κερατοειδικής 

νευροπάθειας και της DR, συσχετίζοντας τις αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς με το στάδιο της DR. 

 Τέλος, στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνεται η ανεύρεση 

πιθανών κοινών παθογενετικών μηχανισμών μεταξύ της διαβητικής κερατοπάθειας 

και DR. Για το λόγο αυτό, υπολογίζεται το γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ των 

συμμετεχόντων και αναζητείται η επίδραση του στο νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς. Επιπλέον, ελέγχεται η επίδραση στις νευρικές ίνες άλλων 

παραγόντων από το ιστορικό των ασθενών, όπως είναι η διάρκεια του ΣΔ, η 

ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού ΣΔ, η αγωγή με ινσουλίνη, η 

προηγηθείσα φωτοπηξία με laser σε έδαφος DR και η παρουσία αρτηριακής 

υπέρτασης. 

 

9.2 Συγκρότηση των ομάδων 

 Πρόκειται για μια συγχρονική τυχαιοποιημένη μελέτη που διενεργήθηκε σε 

186 συμμετέχοντες, οι οποίοι εξετάστηκαν στην Οφθαλμολογική Κλινική του 
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Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 

(ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.). Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε τέσσερις ομάδες με βάση την 

παρουσία ή μη ΣΔ, καθώς και με την ύπαρξη ή μη και τη βαρύτητα της 

αμφιβληστροειδοπάθειας στους διαβητικούς ασθενείς. Στους ασθενείς 

συμπεριελήφθησαν άτομα που εξετάστηκαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της 

Οφθαλμολογικής Κλινικής, διαβητικοί ασθενείς που παρακολουθούνται στο Τμήμα 

Βυθού και ασθενείς της Οφθαλμολογικής Κλινικής στα πλαίσια προεγχειρητικού 

ελέγχου. Επιπλέον, στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που προσήλθαν στο Τακτικό 

Εξωτερικό Ιατρείο Μεταβολικών Νοσημάτων και ΣΔ της Παθολογικής Κλινικής, στο 

οποίο υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γανωτάκης. Ο συνολικός αριθμός 

των συμμετεχόντων της μελέτης ήταν τελικά 186 άτομα, που ταξινομήθηκαν στις 

παρακάτω ομάδες: 

1) Ομάδα ελέγχου (control group), η οποία απαρτίστηκε από 47 άτομα (94 μάτια) 

χωρίς ΣΔ. 

2) Ομάδα διαβητικών ασθενών χωρίς διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Non 

Diabetic Retinopathy, NDR), η οποία απαρτίστηκε από 46 ασθενείς (92 μάτια). 

3) Ομάδα διαβητικών ασθενών με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδο-

πάθεια (Non Proliferative Diabetic Retinopathy, NPDR), η οποία απαρτίστηκε από  

47 ασθενείς (94 μάτια). 

4) Ομάδα διαβητικών ασθενών με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(Proliferative Diabetic Retinopathy, PDR), η οποία απαρτίστηκε από 46 ασθενείς 

(92 μάτια). 

Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε διαβητικούς ασθενείς και σε μάρτυρες 

με βάσει το προηγούμενο συστηματικό (παθολογικό) ατομικό ιστορικό τους, αλλά 

και με βάσει το γλυκαιμικό τους προφίλ, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η περαιτέρω 

σταδιοποίηση των διαβητικών ασθενών βασίστηκε στην αξιολόγηση του 

αμφιβληστροειδούς, η οποία αναλύεται στη συνέχεια.  

Στην έναρξη της μελέτης, τέθηκαν κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και προηγούμενες κλινικές 

μελέτες, που έχουν διεξαχθεί με τη βοήθεια του ομοεστιακού μικροσκοπίου, όπως 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 (Διαβητική Κερατοπάθεια). Απαραίτητη προϋπόθεση 

για να συμπεριληφθεί ένας εξεταζόμενος στην παρούσα κλινική μελέτη ήταν η 

δυνατότητα κατάταξης και των δύο οφθαλμών του στην ίδια ομάδα. Ως συνέπεια 
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τούτου, αποκλείστηκαν όσοι εξεταζόμενοι χωρίς ΣΔ εμφάνιζαν αλλοιώσεις στο βυθό 

του ενός οφθαλμού αλλά και διαβητικοί ασθενείς των οποίων οι οφθαλμοί δεν 

εμφάνιζαν την ίδια βαρύτητα αμφιβληστροειδοπάθειας, δηλαδή συνδύαζαν δύο από 

τις προαναφερθείσες κατηγορίες (NDR, NPDR, PDR). Το προηγούμενο 

οφθαλμολογικό ατομικό ιστορικό των ασθενών συνέβαλε επίσης στην επιλογή τους, 

προκειμένου να εντοπιστούν κριτήρια αποκλεισμού.  

 

9.3 Κριτήρια αποκλεισμού 

Τα κριτήρια αποκλεισμού που τέθηκαν στη μελέτη περιλαμβάνουν: 

1. Προηγούμενες οφθαλμολογικές επεμβάσεις (όπως εγχείρηση καταρράκτη, 

υαλοειδεκτομή , διαθλαστικές επεμβάσεις). 

2. Οφθαλμικά τραύματα, τα οποία προκάλεσαν μόνιμες αλλοιώσεις στον κερατοειδή 

ή αντιμετωπίστηκαν με συρραφή και ράμματα. 

3. Χρόνιες ή οξείες παθήσεις του κερατοειδούς. 

4. Παροδική ή μόνιμη χρήση τοπικής αγωγής (οφθαλμικών σταγόνων ή αλοιφής). 

5. Χρήση φακών επαφής. 

6. Συστηματικές παθήσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν νευροπάθεια, πέραν 

της διαβητικής νευροπάθειας. 

7. Συστηματικές παθήσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν είτε λόγω μηχανισμού 

είτε λόγω αγωγής βλάβες στον αμφιβληστροειδή, όπως ο Συστηματικός 

Ερυθηματώδης Λύκος και η λήψη υδροξυχλωροκίνης (Plaquenil). Ωστόσο, δεν 

αποκλειστήκαν άτομα με Στεφανιαία Νόσο, αρτηριακή υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία, 

νοσήματα που συχνά συνοδεύουν το ΣΔ. 

8. Αναφορικά με την ομάδα ελέγχου, αποκλείονται άτομα με αλλοιώσεις στον 

αμφιβληστροειδή. Εξαίρεση αποτελούν πρώιμες αλλοιώσεις ξηρής ωχροπάθειας  ή 

περιφερικοί σπίλοι, που δεν επηρεάζουν την οπτική οξύτητα. 

 

9.4 Μέτρηση της οπτικής οξύτητας 

 Σε όλους τους ασθενείς πραγματοποιήθηκε μέτρηση της οπτικής οξύτητας με 

βάση τους πίνακες ETDRS (Εικόνα 9.4.1), που υπάρχουν στην Οφθαλμολογική 

Κλινική του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Κρήτης. Οι μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την 

αξιολόγηση των συμμετεχόντων της ομάδας ελέγχου, όταν κάποιος εξεταζόμενος 

εμφάνιζε πρώιμες αλλοιώσεις ξηρής ωχροπάθειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
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επηρεαζόταν η ωχρά κηλίδα. Ωστόσο, οι τιμές της οπτικής οξύτητας δεν αποτέλεσαν 

βασικό στάδιο της μεθοδολογίας. 

 
 

9.5 Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία 

Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία είχε ως στόχο να 

εντοπιστούν κριτήρια αποκλεισμού και να καθοριστεί η 

συμμετοχή του ατόμου στη μελέτη. Η κατάσταση του 

κερατοειδούς εκτιμήθηκε με τη βοήθεια άμεσου και έμμεσου 

φωτισμού, με ή χωρίς τη χρήση χρωστικών (φλουοροσεΐνης). 

Αναζητήθηκαν προϋπάρχουσες αλλοιώσεις, ενώ η παρουσία 

ραμμάτων ή ενδοφακού απέκλειε τη συμμετοχή του ατόμου στη 

μελέτη. Επιπλέον, με τη σχισμοειδή λυχνία εξετάστηκε η ίριδα 

των διαβητικών ασθενών για την παρουσία νεοαγγείωσης. Παράλληλα, εκτιμήθηκε 

το υαλοειδές και αναζητήθηκαν στοιχεία αιμορραγίας ή άλλα ευρήματα PDR. 

 

9.6 Εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς 

Η εξέταση του αμφιβληστροειδούς έχει ως στόχο την κατάταξη του ασθενούς 

σε κάποια από τις τέσσερις ομάδες και περιλάμβανε τις παρακάτω τεχνικές:  

1) Βιομικροσκόπηση του αμφιβληστροειδούς στη σχισμοειδή λυχνία 

 Βιομικροσκόπηση του αμφιβληστροειδούς με τη χρήση ειδικών φακών 

(κυρίως 90D) πραγματοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. Μη-διαβητικοί 

ασθενείς χωρίς αλλοιώσεις στο βυθό ταξινομήθηκαν στην ομάδα ελέγχου, στην οποία 

συμπεριλήφθησαν, όπως προαναφέρθηκε και άτομα με πρώιμες αλλοιώσεις ξηρής 

ωχροπάθειας, που δεν επιδείνωναν την οπτική τους οξύτητα. Όσοι διαβητικοί 

ασθενείς δεν εμφάνιζαν αλλοιώσεις κατά τη βιομικροσκόπηση, κατατάσσονταν στην 

ομάδα NDR. Τέλος, οι διαβητικοί ασθενείς με ευρήματα DR, ταξινομήθηκαν 

περεταίρω, με βάσει τα φλουοροαγγειογραφικά τους ευρήματα. 

2) Φωτογραφία βυθού 

Εικόνα 9.5.1. 
Σχισμοειδής λυχνία 

Εικόνα 9.4.1. Οπτότυπο ETDRS.
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Πραγματοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες, είτε αυτοί είχαν 

φυσιολογικό βυθό (Εικόνα 9.6.1) είτε εμφάνιζαν αλλοιώσεις συμβατές με DR 

(Εικόνες 9.6.2 και  9.6.3). Όσοι εκ των ασθενών της ομάδας ελέγχου παρουσίαζαν 

στις φωτογραφίες περιφερικούς σπίλους, δεν αποκλειστήκαν, αφού αυτοί άφηναν 

ανέπαφη την ωχρά κηλίδα. Οι φωτογραφίες βυθού πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα 

με την υπόλοιπη οφθαλμολογική εξέταση ή εντός ενός μηνός, αν πρακτικά δεν 

υπήρχε δυνατότητα λόγω φόρτου εργασίας του Τμήματος Βυθού.  

 
 

 
 

 

 
 

 

3) Φλουοραγγειογραφία (ΦΑ)  

 Πραγματοποιήθηκε σε άτομα με ευρήματα DR την ίδια ημέρα με την 

υπόλοιπη οφθαλμολογική εξέταση ή σε χρονικό διάστημα 4 μηνών, σε άτομα που δεν 

είχαν προκαθορισμένο ραντεβού. Ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ΦΑ το τελευταίο 

εξάμηνο, δεν επανέλαβαν την εξέταση για ηθικούς λόγους, αφού δεν αναμένονται 

Εικόνα 9.6.2. Βυθός ασθενούς με NPDR, όπου διακρίνονται κυρίως σκληρά εξιδρώματα με μορφή 
δακτυλίου γύρω από την ωχρά κηλίδα (μαύρο βέλος), μικροαιμορραγίες, μικροανερύσματα και 
βολές laser (γαλάζιο βέλος) στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς. 

Εικόνα 9.6.3. Βυθός ασθενούς με PDR, όπου διακρίνεται η NVD (μαύρο βέλος) και πολλαπλές 
εστίες NVE (γαλάζια βέλη). 

Εικόνα 9.6.1. Βυθός ασθενούς χωρίς αλλοιώσεις DR αλλά με πρώιμες αλλοιώσεις ξηρής ωχροπάθειας 
(μαύρο βέλος). 
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μεταβολές σε αυτό το διάστημα. Τα κριτήρια ταξινόμησης των ασθενών σε NPDR 

(Εικόνα 9.6.4) και PDR (Εικόνα 9.6.5) περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. 

                         
 

 
 

 

9.7 Ταξινόμηση των διαβητικών ασθενών ανάλογα με το βαθμό της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας 

 Οι διαβητικοί ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τρεις μεγάλες ομάδες, βάσει του 

συστήματος ETDRS (Κεφάλαιο 6ο,Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, Ενότητα 6.6): 

1) Ασθενείς χωρίς ευρήματα διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (NDR) 

2) Ασθενείς με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (NPDR) 

3) Ασθενείς με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR) 

 Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν 

άτομα με διαφορετικού βαθμού αλλοιώσεις στις ομάδες NPDR και PDR. Επιπλέον, 

ασθενείς με PDR που δεν είχαν τη στιγμή της εξέτασης ανάλογα ευρήματα, λόγω 

προηγούμενων θεραπειών φωτοπηξίας (PanRetinal Photocoagulation, PRP) με laser, 

συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία βάσει του προηγούμενου 

οφθαλμολογικού ιστορικού τους.  

 

9.8 Αξιολόγηση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος  

 H αξιολόγηση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος πραγματοποιήθηκε με 

τη βοήθεια του ομοεστιακού μικροσκοπίου HRT ΙΙ (Heidelberg Retina Tomography 

Εικόνα 9.6.4. Απεικονίζεται η ΦΑ του ασθενούς με NPDR της Εικόνας 9.6.2. 

Εικόνα 9.6.5. Απεικονίζεται η ΦΑ του ασθενούς με PDR της Εικόνας 9.6.3, όπου διακρίνεται η NVD
(μαύρο βέλος) και πολλαπλές εστίες NVE (κόκκινα βέλη). 
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ІІ, Heidelberg Engineering Germany, Εικόνα 9.8.1), το οποίο χρησιμοποιεί ένα 

επιπλέον σύστημα φακών (Rostock Cornea Module, RCM) για την εξέταση του 

κερατοειδούς. Εξετάστηκαν και οι δύο οφθαλμοί των ατόμων που συμμετείχαν. Για 

κάθε ασθενή τηρήθηκαν οι κανόνες υγιεινής και απολύμανσης του μικροσκοπίου με 

τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης, πριν αρχίσει η εξέταση. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν 

η ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία της εξέτασης, καθώς έπρεπε να 

στηρίξουν σταθερά το πηγούνι και το μέτωπο τους στο υποσιάγωνο και τη μετωπίδα 

της διάταξης του μικροσκοπίου. Επιπλέον, ο εξεταζόμενος όφειλε να προσηλώσει σε 

ένα συγκεκριμένο φωτεινό ή μη στόχο με τον έτερο οφθαλμό κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης. 

       Πριν την έναρξη της εξέτασης, προηγήθηκε ενστάλαξη μιας σταγόνας 

αναισθητικού κολλυρίου τετρακαΐνης (col Tetracaine 0,5%) 

και μια σταγόνα υγρής γέλης (Thilogel) σε κάθε οφθαλμό. 

Για την καλύτερη επαφή του κερατοειδούς με τον 

αντικειμενικό φακό του μικροσκοπίου, μια σταγόνα υγρής 

γέλης (Thilogel) τοποθετήθηκε και στον αντικειμενικό 

φακό. Εξετάστηκε ο κεντρικός κερατοειδής με τη μέθοδο 

λήψης μίας αλληλουχίας εικόνων (image sequences), κατά 

την οποία λαμβάνεται μια σειρά 100 φωτογραφιών για κάθε 

οφθαλμό (sequence mode). Για κάθε οφθαλμό ελήφθησαν 1-3 αλληλουχίες, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνων.   

 Το οπτικό πεδίο του μικροσκοπίου φτάνει τις 7.5ο (400 μm Χ 400 μm), η 

εγκάρσια ανάλυση είναι της τάξης των 1-2μm, η αξονική του ανάλυση φτάνει τα 5-10 

μm, ενώ η μέγιστη δυνατή μεγέθυνση είναι ως 600 X. Η μέση διάρκεια της εξέτασης 

των δύο οφθαλμών ήταν 10 λεπτά για κάθε ασθενή και πραγματοποιήθηκε την ίδια 

μέρα με την υπόλοιπη οφθαλμολογική εξέταση. Αν ο ασθενής επρόκειτο να 

υποβληθεί σε laser, αυτό ακολουθούσε την ομοεστιακή μικροσκόπηση. 

 

9.9 Ανάλυση των εικόνων του κερατοειδούς 

 Προκειμένου να αναλυθεί το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς, συλλέχθηκαν οι εικόνες κάθε ασθενούς από το ομοεστιακό 

μικροσκόπιο. Επιλέχθηκαν τρεις εικόνες από κάθε οφθαλμό, οι οποίες είχαν το 

μεγαλύτερο αριθμό νευρικών ινών και την καλύτερη ποιότητα απεικόνισης. Η 

Εικόνα 9.8.1. HRT ΙΙ 
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ανάλυση όλων των εικόνων πραγματοποιήθηκε από το ίδιο άτομο, που εκπονεί τη 

συγκεκριμένη εργασία. Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν ήταν η πυκνότητα (Nerve 

Fibre Density, NFD) και η στρεβλότητα των κύριων νευρικών ινών (Nerve Fibre 

Tortuosity, NFT), η πυκνότητα των κλάδων τους (Nerve Branch Density, NBD) και 

το συνολικό μήκος των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους (Nerve Fibre 

Length, NFL). Η επεξεργασία των εικόνων βασίστηκε σε συναρτήσεις του 

προγράμματος MATLAB, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό από τον κύριο 

Αριστοφάνη Παλλήκαρη. Τα σχετικά κείμενα (editors) του MATLAB, παρατίθενται 

σε ειδικό κεφάλαιο αυτής της εργασίας (Παράρτημα Α). 

Οι εικόνες (Εικόνες 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3 και 9.9.4) εισάγονταν με μορφή JPEG 

(jpg) στο αρχείο του MATLAB, το οποίο περιείχε τα αντίστοιχα editors ( Παράρτημα 

Α). Για κάθε εικόνα το πρόγραμμα δημιουργούσε έναν πίνακα εισαγωγής δεδομένων 

(Εικόνα 9.9.5), δηλαδή του αριθμού των κύριων νευρικών ινών και του αριθμού των 

κλάδων τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης όλων των εικόνων, προέκυπτε 

ένας πίνακας δεδομένων σε μορφή EXCEL, ο οποίος περιείχε και τις τέσσερις 

προαναφερθείσες παραμέτρους (NFD, NBD, NFL, NFT). Η επεξεργασία των 

εικόνων βασίστηκε σε συναρτήσεις του, όπως υπολογίζονται για την κάθε εικόνα 

ξεχωριστά. Ο υπολογισμός των τεσσάρων παραμέτρων περιγράφεται στη συνέχεια. 

 
 

 

  
 

 

 

Εικόνα 9.9.1. Εικόνα του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς από ασθενή της 
ομάδας ελέγχου. Απεικονίζεται μεγάλος αριθμός κύριων νευρικών ινών (6, γαλάζια βέλη) και 
κλάδων (5, πορτοκαλί βέλη),  ενώ φαίνεται ότι οι κύριες νευρικές ίνες έχουν παράλληλη κατανομή. 

Εικόνα 9.9.2. Εικόνα του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς από ασθενή της 
ομάδας NDR. Απεικονίζεται μικρότερος αριθμός κύριων νευρικών ινών (5, γαλάζια βέλη) και 
κλάδων (4, πορτοκαλί βέλη)  σε σχέση με την Εικόνα 9.9.1, ενώ φαίνεται ότι οι κύριες νευρικές ίνες 
διατηρούν σχεδόν παράλληλη κατανομή.
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I. Πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (NFD) 

 Ορίζεται ως ο αριθμός των κύριων νευρικών ινών ανά οπτικό πεδίο, όπως 

αυτός εκτιμάται από το άτομο που αναλύει την εικόνα. Χρησιμοποιώντας ως 

παράδειγμα την Εικόνα 9.9.1, οι κύριες νευρικές ίνες εκτιμώνται ως έξι (γαλάζια 

βέλη). Η έκταση του οπτικού πεδίου στο HRT ΙΙ (Heidelberg Retina Tomography ІІ, 

Heidelberg Engineering Germany) είναι 0.16mm2 (400 μm Χ 400 μm),  για αυτό η 

πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό τους με 

την τιμή 0.16mm2. Η τελική παράμετρος προκύπτει στο EXCEL ως αριθμός των 

κύριων νευρικών ινών/mm2. Η εισαγωγή του αριθμού των κύριων νευρικών ινών 

 

Εικόνα 9.9.3. Εικόνα του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς από ασθενή με 
NPDR. Απεικονίζεται μειωμένος αριθμός κύριων νευρικών ινών (4, γαλάζια βέλη) και κλάδων (3, 
πορτοκαλί βέλη), ενώ οι κύριες νευρικές ίνες εμφανίζουν αυξημένη στρεβλότητα (λοξή πορεία). 

Εικόνα 9.9.4. Εικόνα του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς από ασθενή με 
PDR. Απεικονίζονται μόνο 3 κύριες νευρικές ίνες (γαλάζια βέλη) και λίγοι κλάδοι (2, πορτοκαλί 
βέλη), ενώ οι κύριες νευρικές ίνες εμφανίζουν σαφώς αυξημένη στρεβλότητα. 

Εικόνα 9.9.5. Απεικονίζεται ο πίνακας εισαγωγής δεδομένων του MATLAB, δηλαδή του αριθμού 
των κύριων νευρικών ινών (number of main nerves) και του αριθμού των κλάδων τους (number
of branch nerves) [η μεταβλητή της τρίτης σειράς του πίνακα δεν χρησιμοποιήθηκε]. 
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στον πίνακα του MATLAB έχει σημασία για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους 

και της στρεβλότητας τους, όπως φαίνεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

 

II. Πυκνότητα των κλάδων των κύριων νευρικών ινών (NBD) 

 Ορίζεται ως ο αριθμός των κλάδων των κύριων νευρικών ινών ανά οπτικό 

πεδίο, όπως εκτιμάται και πάλι από το άτομο που αναλύει την εικόνα. 

Χρησιμοποιώντας και αυτή τη φορά το παράδειγμα της εικόνας 9.9.1, ο αριθμός των 

κλάδων που αντιστοιχεί στις κύριες νευρικές ίνες φαίνεται να είναι πέντε (πορτοκαλί 

βέλη). Γνωρίζοντας το οπτικό πεδίο του HRT ΙΙ, η πυκνότητα των κλάδων 

υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό τους με την τιμή 0.16mm2. Η τελική παράμετρος 

προκύπτει στο EXCEL ως αριθμός των κλάδων των κύριων νευρικών ινών / mm2. 

Όπως και στην προηγούμενη παράμετρο, έτσι και εδώ, η εισαγωγή του αριθμού των 

κλάδων στον πίνακα του MATLAB έχει σημασία για τον υπολογισμό του συνολικού 

μήκους των νευρικών ινών ανά οπτικό πεδίο. 

 

III. Συνολικό μήκος των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους (NFL) 

 Για τον υπολογισμό του συνολικού μήκους των νευρικών ινών (κύριων και 

κλάδων), θα πρέπει να ιχνηλατηθούν οι ίνες μια προς μία με τη βοήθεια ενός 

κυκλικού κέρσορα (Εικόνα 9.9.6). Συγκεκριμένα, αφού έχει γίνει η εισαγωγή των 

παραπάνω παραμέτρων στον αρχικό πίνακα του MATLAB, το πρόγραμμα ανοίγει 

την εικόνα υποδεικνύοντας τον αριθμό της κύριας νευρικής ίνας ή του κλάδου που 

ιχνηλατείται κάθε φορά. Όταν ολοκληρώνεται η επισήμανση της κάθε κύριας ίνας, 

επιλέγεται το εικονίδιο «New Main N» (Εικόνα 9.9.6), προκειμένου το πρόγραμμά να 

διακρίνει τις κύριες ίνες ως ξεχωριστά σύνολα σημείων. Στην Εικόνα 9.9.6, η οποία 

προκύπτει από την ιχνηλάτηση όλων των κύριων νευρικών ινών στην Εικόνα 9.9.1, 

φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η επισήμανση και της έκτης από τις έξι κύριες 

νευρικές ίνες. 
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Στη συνέχεια η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε κλάδο ξεχωριστά, 

προκειμένου να συνυπολογιστεί τελικά το μήκος των νευρικών ινών. Για την 

ιχνηλάτηση των κλάδων ακολουθείται και πάλι η ίδια διαδικασία με αυτή που 

περιγράφηκε για τις κύριες ίνες, δηλαδή ο αναλυτής οφείλει να επιλέγει κάθε φορά το 

εικονίδιο «New Main N», προκειμένου το πρόγραμμά να διακρίνει τους κλάδους ως 

ξεχωριστά σύνολα σημείων. Στην Εικόνα 9.9.7, η οποία προκύπτει από την 

ιχνηλάτηση όλων των κλάδων της Εικόνας 9.9.6, φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η 

επισήμανση και του πέμπτου κλάδου. Η τελική παράμετρος προκύπτει στο EXCEL 

ως το άθροισμα του μήκους των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους σε μm 

για κάθε εικόνα ξεχωριστά. Το άθροισμα αυτό μετατρέπεται σε mm και διαιρείται με 

την έκταση του οπτικού πεδίου, δηλαδή με την τιμή 0.16mm2. Τελικά, η παράμετρος 

NFL αποδίδεται σε μονάδες mm / mm2. 

 
 

 

IV. Στρεβλότητα κύριων νευρικών ινών (NFT) 

 Για τον υπολογισμό της στρεβλότητας των κύριων νευρικών ινών εισήχθη στα 

editors του MATLAB η μαθηματική προσέγγιση του συντελεστή στρεβλότητας, όπως 

περιγράφηκε σε προηγούμενη μελέτη (Kallinikos et al.56, 2004). Έχοντας επισημάνει 

Εικόνα 9.9.6. Ιχνηλάτηση όλων των κύριων νευρικών ινών για την τον υπολογισμό του 

συνολικού μήκους των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους (NFL). 

Εικόνα 9.9.7. Ιχνηλάτηση όλων των κλάδων για την τον υπολογισμό του συνολικού μήκους 

των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους (NFL). 
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όλες τις νευρικές ίνες για τον υπολογισμό του μήκους τους, το πρόγραμμα 

χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση για τη μέτρηση της συνολικής στρεβλότητας των 

κύριων νευρικών ινών σε κάθε εικόνα ξεχωριστά. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν 

υπολογίζεται η στρεβλότητα των κλάδων. 

 Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση του MATLAB «im2double», η εικόνα 

μετατρέπεται σε ένα διανυσματικό πίνακα με αριθμούς, οι οποίοι είναι είτε 0 

(αντιστοιχεί στα σημεία του φόντου) είτε 1 (αντιστοιχεί στα σημεία της νευρικής 

ίνας). Λαμβάνονται οι συντεταγμένες κάθε νευρικής ίνας, που αντιστοιχούν στα μη-

μηδενικά στοιχεία του πίνακα, με τη βοήθεια της συνάρτησης «find» του MATLAB 

(Εικόνα 9.9.8). Μία ευθεία γραμμή που συνδέει τα άκρα των νευρικών ινών 

απεικονίζεται ως γράφημα και η εικόνα επιστρέφει στη αρχική μορφή, ώστε η  ευθεία 

γραμμή να αντιστοιχεί στον άξονα x (Εικόνες 9.9.9, 9.9.10). 

 

        
     Εικόνα 9.9.8             Εικόνα 9.9.9  Εικόνα 9.9.10 

 

  

 

 Κάθε νευρική ίνα απεικονίζεται ως γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f. Η 

παράγωγος της συνάρτησης f σε ένα σημείο x εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της 

συνάρτησης, καθώς μεταβάλλεται καθεμιά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της. 

Αυτό αντιστοιχεί στην κλίση της εφαπτομένης στο συγκεκριμένο σημείο x του 

γραφήματος της συνάρτησης f. Αν το x αυξάνεται κατά ένα ποσό dx, τότε μπορεί να 

υπολογιστεί η τιμή της f(x+dx). Η τιμή dx αντιπροσωπεύει την απόσταση δύο 

διαδοχικών pixels μία νευρικής ίνας, αν αυτά προβληθούν πάνω στον άξονα x. Η τιμή 

dx είναι σταθερή και ίση με 1 pixel, αφού ο αριθμός των στηλών στον αντίστοιχο 

πίνακα του MATLAB με μη-μηδενικά στοιχεία είναι πάντα ίδιος, όπως και ο αριθμός 

των συντεταγμένων της ίνας στον άξονα x. Λαμβάνονται ισότιμα μεσοδιαστήματα xi  

Εικόνα 9.9.8. Μεμονωμένη νευρική ίνα, Εικόνα 9.9.9. Ευθεία γραμμή που συνδέει τα άκρα της 

νευρικής ίνας, Εικόνα 9.9.10. Επιστροφή της εικόνας στη αρχική μορφή, ώστε η ευθεία 

γραμμή να αντιστοιχεί στον άξονα x. 
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στην ευθεία γραμμή που συνδέει τα άκρα κάθε νευρικής ίνας. Ο υπολογισμός της 

πρώτης παραγώγου (1) βασίζεται στη διαφορά δύο διαδοχικών σημείων της νευρικής 

ίνας, η οποία διαιρείται με την τιμή dx. Η δεύτερη παράγωγος (2) προκύπτει από τη 

διαφορά δύο διαδοχικών τιμών της πρώτης παραγώγου.  

 
 

 
 Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα των τετραγώνων της πρώτης και 

δεύτερης παραγώγου, όπως προκύπτουν από την (1) και (2). Το άθροισμα αυτό 

πολλαπλασιάζεται με το μήκος του μεσοδιαστήματος [xi  xi+1], προκειμένου να 

υπολογιστούν οι μεταβολές στην κατεύθυνση της ίνας σε αυτό το μεσοδιάστημα. 

Τέλος, υπολογίζεται η τετραγωνική ρίζα αυτού του αθροίσματος. Έτσι η στρεβλότητα 

των νευρικών ινών (NFT) αποδίδεται από την συνάρτηση (3). 

 
όπου dx = x i+1 - xi , ενώ f '(xi) και f ''(xi) είναι αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη 

παράγωγος του σημείου xi. Είναι φανερό πως οι τιμές της στρεβλότητας που 

αποδίδονται στον τελικό πίνακα του EXCEL για κάθε εικόνα ξεχωριστά, είναι 

καθαροί αριθμοί (χωρίς μονάδες). 

 

9.10 Αξιολόγηση του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ 

 Πραγματοποιήθηκε αιμοληψία στο χώρο της Οφθαλμολογικής Κλινικής 

(κλινική, ιατρείο βυθού) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προκειμένου να 

υπολογισθούν οι ακόλουθες παράμετροι: 

1) τιμές γλυκόζης νηστείας αίματος (Glucose, GLU, mg/dl, ΦΤ= 70-115 mg/dl) 

2) γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c1, %, ΦΤ ως 6,5 % ) 

3) επίπεδα ολικής χοληστερόλης αίματος (Total Cholesterol, TC, mg/dl, ΦΤ < 200 

mg/dl) 

4) επίπεδα αίματος λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (Low Density Lipoprotein, 

LDL, mg/dl, ΦΤ < 130 mg/dl) 
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5) επίπεδα αίματος λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (High Density Lipoprotein, 

HDL, mg/dl, ΦΤ > 35 mg/dl) 

6) τιμές τριγλυκεριδίων αίματος (Triglycerides, TRG, mg/dl, ΦΤ = 40-160 mg/dl) 

 Προϋπόθεση για τον υπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων ήταν ο ασθενής 

να είναι νηστικός. Αυτό δυσκόλεψε αρκετά τη διαδικασία, επειδή αρκετοί ασθενείς 

είχαν ήδη πάρει πρωινό. Επιπλέον, πολλοί αρνήθηκαν να προσέλθουν και πάλι για 

αιμοληψία, λόγω δυσκολίας μετακίνησης και απόστασης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι στην Οφθαλμολογική Κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης εξετάζονται ασθενείς όχι μόνο από την πόλη του 

Ηρακλείου αλλά από ολόκληρο το νομό, καθώς επίσης και από τους υπόλοιπους 

νομούς της Κρήτης, ενώ αρκετοί είναι οι ασθενείς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ασθενών, όπου η αιμοληψία ήταν ανέφικτη στα πλαίσια της 

οφθαλμολογικής εξέτασης, δόθηκε παραπεμπτικό προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

οι εξετάσεις εντός τετραμήνου. Οι τιμές ελήφθησαν με νέα επικοινωνία με τον 

ασθενή. Τέλος, για τους ίδιους λόγους χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατες εξετάσεις των 

ασθενών (του τελευταίου τετραμήνου). 

 

9.11 Στατιστική ανάλυση 

 Πριν την έναρξη της παρούσας συγχρονικής τυχαιοποιημένης κλινικής 

μελέτης, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση ισχύος (power analysis), στην οποία  

εξετάστηκαν μεσαία και μεγάλα μεγέθη διαφορών (effect sizes) μεταξύ των 

εξεταζόμενων παραμέτρων. Η μελέτη δεν στηρίχτηκε σε προηγούμενες, για αυτό και 

οι πιθανές διαφορές στις παραμέτρους του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες των συμμετεχόντων εξετάζονται ως 

πρωτοποριακές. Προκειμένου η ισχύς της μελέτης να προσεγγίζει το 80% και το 

επίπεδο σημαντικότητας το 5% (α = 0.05), απαιτούνται 45 συμμετέχοντες σε καθεμιά 

από τις τέσσερις ομάδες, ώστε να ανιχνευθεί ένα μεσαίο μέγεθος διαφοράς στις 

παραμέτρους του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος με την ανάλυση one-way 

ANOVA (Cohen, 1992)18. Αντίθετα, αν ο στόχος ήταν να ανιχνευθεί ένα μεγάλο 

μέγεθος διαφοράς, θα αρκούσαν 18 συμμετέχοντες σε καθεμιά από τις τέσσερις 

ομάδες. 

 Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιείται το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS Statistics 17.0. Αρχικά, πραγματοποιείται Περιγραφική ανάλυση 
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όλων των παραμέτρων που εξετάζονται στη συγκεκριμένη μελέτη, δηλαδή της 

ηλικίας και του φύλου των ασθενών, των νευρικών παραμέτρων του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, των επιπέδων του γλυκαιμικού και 

λιπιδαιμικού προφίλ, της διάρκειας του ΣΔ, της παρουσίας θετικού οικογενειακού 

ιστορικού ΣΔ, της αγωγής με ινσουλίνη, της προηγηθείσας εφαρμογής laser σε 

έδαφος DR και της παρουσία αρτηριακής υπέρτασης. Για τις ποσοτικές μεταβλητές 

παρατίθενται τα αντίστοιχα διαγράμματα πλαισίου (box plot). Μη παραμετρική 

ανάλυση Kolmogorov-Smirnov, χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί αν οι μεταβλητές 

αυτές εμφανίζουν κανονική κατανομή.  

 Η αναζήτηση των πιθανών διαφορών των ποιοτικών παραμέτρων μεταξύ των 

ομάδων βασίζεται στον έλεγχο τετραγώνου (x2). Για την αναζήτηση πιθανών 

διαφορών των ποσοτικών παραμέτρων ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες και τη σχέσης 

αυτών των παραμέτρων με τις ομάδες, εφαρμόζεται one-way ANOVA ανάλυση, 

εφόσον αυτές εμφανίζουν κανονική κατανομή. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιείται μη 

παραμετρική ανάλυση Kruskal Wallis για τις μεταβλητές που δεν εμφανίζουν 

κανονική κατανομή. Εφαρμόζεται, ακόμα, στατιστική ανάλυση ΑNCOVA, 

συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση του φύλου και της ηλικίας των ασθενών στο 

υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα.  

 Αναζητώντας τη συσχέτιση των παραμέτρων του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος ανάμεσα στους συμμετέχοντες αλλά και μεταξύ των δύο οφθαλμών ενός 

ασθενή εφαρμόζεται μερική συσχέτιση, όπου συνυπολογίζεται η πιθανή επίδραση του 

φύλου, της ηλικίας ή και της ομάδας των ασθενών. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η 

σχέση της διαβητικής κερατοπάθειας με το μεταβολικό προφίλ, με την Περιφερική 

Διαβητική Νευροπάθεια και με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες παραμέτρους. Ειδικά για 

τον έλεγχο της σχέσης των νευρικών παραμέτρων του κερατοειδούς μεταξύ των δύο 

οφθαλμών χρησιμοποιείται ανάλυση T-test για παρατηρήσεις κατά ζεύγη (paired t-

test). Οι αλληλεπιδράσεις που μπορεί να εμφανίζουν οι εξεταζόμενες μεταβλητές 

μεταξύ τους και η συμβολή τους στη διαβητική κερατοπάθεια, εξετάζονται με 

πολλαπλή ανάλυση ΜANOVA. Τέλος, με απλή και πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση αναζητείται η επίδραση των εξεταζόμενων παραμέτρων στο νευρικό 

πλέγμα του κερατοειδούς. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με τη βοήθεια της 

Καθηγήτριας Ιωάννας Μοσχανδρέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται, αρχικά, τα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν το φύλο και την ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων για τις τέσσερις 

ομάδες (Πίνακας 10.1, Γράφημα 1). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που αφορούν τις παραμέτρους του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς, δηλαδή την πυκνότητα (NFD) και τη στρεβλότητα (NFT) των κύριων 

νευρικών ινών, την πυκνότητα των κλάδων τους (NBD) και το συνολικό μήκος των 

κύριων νευρικών ινών (NFL) και των κλάδων τους (Πίνακας 10.1, Γραφήματα 

2,3,4,5).  

 Για κάθε ένα ασθενή ελήφθησαν στο ομοεστιακό μικροσκόπιο τρεις εικόνες 

από κάθε οφθαλμό, με αποτέλεσμα σε κάθε νευρική παράμετρο να αντιστοιχούν έξι 

τιμές από κάθε ασθενή. Στα πλαίσια της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε για κάθε ασθενή η μέση τιμή που προκύπτει από αυτές τις έξι 

επιμέρους τιμές για κάθε παράμετρο. Οι τιμές των NFD, NBD και NFL εμφανίζουν 

κανονική κατανομή, ενώ η NFT δεν φαίνεται να έχει κανονική κατανομή, όπως 

προκύπτει από τη μη παραμετρική ανάλυση Kolmogorov-Smirnov. Εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος, εφαρμόζεται στην NFT λογαριθμικός μετασχηματισμός και στις 

επόμενες αναλύσεις χρησιμοποιούνται οι τιμές της, όπως προκύπτουν μετά από αυτόν 

τον μετασχηματισμό (Πίνακας 10.1, Γράφημα 5). 

  Αναζητώντας κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς ανάμεσα στη διαβητική 

κερατοπάθεια και την DR, εξετάζεται το γλυκαιμικό (GLU και HbA1c1) και 

λιπιδαιμικό προφίλ (TC, LDL και HDL χοληστερόλη, TRG) των συμμετεχόντων 

(Πίνακας 10.1, Γραφήματα 6,7,8,9,10,11). Οι παράμετροι του γλυκαιμικού προφίλ, 

καθώς και τα τριγλυκερίδια δεν φαίνεται να έχουν κανονική κατανομή, ενώ η ολική, 

η LDL και η HDL χοληστερόλη εμφανίζουν κανονική κατανομή (η κατανομή 

ελέγχθηκε με μη παραμετρική ανάλυση Kolmogorov-Smirnov). 

 Τέλος, παρουσιάζονται στοιχεία από το ιστορικό των ασθενών τα οποία 

πιθανώς συνδέονται με τις αλλοιώσεις στον κερατοειδή και τον βυθό, όπως η 

διάρκεια του ΣΔ (Πίνακας 10.2, Γράφημα 12), το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΣΔ, η 

αγωγή με ινσουλίνη ή laser και η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) εντός των 

ομάδων (Πίνακας 10.2). Ελέγχοντας τις παραμέτρους, δεν φαίνεται να έχουν 

κανονική κατανομή. Στο Παράρτημα Δ αναλύονται εκτενέστερα οι σχέσεις αυτών 

των παραμέτρων με τη διαβητική κερατοπάθεια και την DR. 
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Πίνακας 10.1: 

Κατανομή του φύλου, της ηλικίας, των νευρικών παραμέτρων του κερατοειδούς, των  

συμμετεχόντων με βιοχημικό προφίλ, του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ εντός των ομάδων. 

  ΟΜΑΔΑ 
  CONTROL NDR NPDR PDR 
ΦΥΛΟ (αριθμός και ποσοστό εντός της ομάδας) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 36 (77%) 32 (70%) 19 (40%) 20 (43%) 
ΑΝΔΡΕΣ 11 (23%) 14 (30%) 28 (60%) 26 (57%) 
ΣΥΝΟΛΑ 47 46 47 46 
ΗΛΙΚΙΑ σε έτη mean, 
(SD) 61.5 (8.9) 60.6 (10) 64.3 (7.7) 64.8 (8.4) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΥΠΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
(mean (SD) median) 
NFD (ίνες /mm2) 31.3 (6.8) 32.3 27.4 (5.2) 28.1 23.7 (5.7) 24 18.8 (5.2) 18.6 

NBD (κλάδοι /mm2) 45.1 (19.5) 45.8 39.9 (20.4) 38 30.6 (18.6) 27 25.0 (14.1) 24 

NFL (mm /mm2) 16.6 (3.8) 16.9 14.8 (3.8) 14.6 12.3 (3.3) 12.3 10.4 (3.1) 10.9 

NFT 1.7 (0.2) 1.6 1.8 (0.3) 1.8 1.9 (0.2) 1.8 1.9 (0.3) 1.8 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
Αριθμός ατόμων με 
αιμοληψία  
(ποσοστό εντός ομάδας) 

37 (79%) 36 (79%) 42 (90%) 37 (80%) 

GLU (mg/dl) 
(mean (SD) median) 97.5 (15.3) 95.0 156.5 (52.9) 133.5 170.7(76.9) 150.0 179.8 (70.8) 168.0 

HbA1c1 (%) 
(mean (SD) median) 6.0 ( 0.6) 6.0 7.4 (1.2) 7.1 8.2 (2.1) 7.6 8.4 (1.6) 8.1 

TC (mg/dl) 
(mean (SD) median) 209.7 (44.8) 206.0 186.9 (44.2) 188.5 196.4 (43.6) 189.0 177.0 (42.5) 172.0 

LDL (mg/dl) 
(mean (SD) median) 134.1 (35) 136.0 108.2 (35.8) 112.0 116.4 (37.6) 106.5 100.4 (38.4) 96.0 

HDL (mg/dl) 
(mean (SD) median) 53.4 (10.4) 53.0 49.3 (13.7) 47.0 44.3 (10.5) 42.0 47.4 (11.6) 45.0 

TRG (mg/dl) 
 (mean (SD) median) 127.7 (49.8) 125.0 160.0 (90.6) 148.5 180.3 (111.2) 167.5 152.1 (66.2)148.0 
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Πίνακας 10.2: 

Κατανομή της διάρκειας του ΣΔ, της ύπαρξης θετικού οικογενειακού ιστορικού 

ΣΔ, της αγωγής με ινσουλίνη ή laser και της παρουσίας ΑΥ εντός των ομάδων. 

 ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΟΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

CONTROL NDR NPDR PDR 

Διάρκεια ΣΔ σε έτη  
(mean (SD) median) -  6.9 (7.2) 4.5 16.1 (6.9) 17.0 20.0 (9.7) 20.0

Θετικό οικογενειακό 
ιστορικό ΣΔ  
(αριθμός και ποσοστό εντός 
ομάδας) 

2 (4%) 23 (50%) 29 (62%) 23 (50%) 

Αγωγή με ινσουλίνη  
(αριθμός και ποσοστό εντός 
ομάδας) 

0 (0%) 4 (9%) 29 (62%) 37 (80%) 

Προηγούμενη αγωγή με 
laser  
(αριθμός και ποσοστό εντός 
ομάδας) 

0 (0%) 0 (0%) 31 (66%) 45 (98%) 

Παρουσία ΑΥ  
(αριθμός και ποσοστό εντός 
ομάδας) 

19 (40%) 26 (57%) 31 (66%) 33 (72%) 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

Γράφημα 1ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της ηλικίας σε έτη των ατόμων για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή της ηλικίας για 

κάθε ομάδα.         
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Γράφημα 2ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών (κύριες 

ίνες / mm2) για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η 

μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς και οι ακραίες τιμές της NFD για κάθε ομάδα. 

Γράφημα 3ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι / mm2) για κάθε 

ομάδα ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, 

καθώς και οι ακραίες τιμές της NΒD για κάθε ομάδα.     

Γράφημα 4ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών (mm/mm2) 

για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η 

διάμεσος, καθώς και οι ακραίες τιμές της NFL για κάθε ομάδα.      
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Γράφημα 5ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της στρεβλότητας των νευρικών ινών για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος,  καθώς 

και οι ακραίες τιμές της NFT για κάθε ομάδα.       

  

   

 
Γράφημα 6ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της γλυκόζης (mg/dl) για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στο 

γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς και οι ακραίες 

τιμές της  GLU για κάθε ομάδα. 

 

   

 
Γράφημα 7ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (%) για κάθε 

ομάδα ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, 

καθώς και οι ακραίες τιμές της HbA1c για κάθε ομάδα. 
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Γράφημα 8ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της ολικής χοληστερόλης (mg/dl) για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς 

και οι ακραίες τιμές της TC για κάθε ομάδα. 

 

 
Γράφημα 9ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της LDL χοληστερόλης (mg/dl) για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς 

και οι ακραίες τιμές της LDL για κάθε ομάδα. 

 

 
Γράφημα 10ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της HDL χοληστερόλης (mg/dl) για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς 

και οι ακραίες τιμές της HDL για κάθε ομάδα. 
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Γράφημα 11ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών των τριγλυκεριδίων (mg/dl) για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς 

και οι ακραίες τιμές των TRG για κάθε ομάδα. 

 

 
Γράφημα 12ο. Απεικόνιση των μέσων τιμών της διάρκειας του ΣΔ (σε έτη) για κάθε ομάδα 

ξεχωριστά. Στο γράφημα φαίνονται η μέση, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή, η διάμεσος, καθώς 

και οι ακραίες τιμές της διάρκειας του ΣΔ για κάθε ομάδα. 

 

 Η ηλικία φαίνεται να έχει κανονική κατανομή (ελέγχθηκε με μη παραμετρική 

ανάλυση Kolmogorov-Smirnov), για αυτό εφαρμόζεται One-Way Anova ανάλυση, 

θέτοντας ως αρχική υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά στη μέση τιμή της ηλικίας των 

ασθενών μεταξύ των ομάδων. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η αρχική υπόθεση δεν 

μπορεί να απορριφθεί με βεβαιότητα [p= 0.049, F= 2.7 (3,182)]. Στον Πίνακα 10.1 

φαίνεται ότι 107 γυναίκες και 79 άντρες συμμετείχαν στη μελέτη, ενώ η κατανομή 

του φύλου δεν φαίνεται κανονική (ελέγχθηκε με μη παραμετρική ανάλυση 

Kolmogorov-Smirnov). Οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία στις ομάδες χωρίς 

αλλοιώσεις στο βυθό, ενώ στις ομάδες με ευρήματα DR κυριαρχούν οι άντρες. 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο x2, προκύπτει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φύλο και 

στην ομάδα (p<0.0001).           
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Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των τεσσάρων ομάδων για τη μέση τιμή κάθε παραμέτρου ξεχωριστά, 

εφαρμόζεται η στατιστική παραμετρική ανάλυση One –Way ANOVA στις παραπάνω 

τιμές. Χρησιμοποιούνται οι τιμές της στρεβλότητας, όπως προκύπτουν μετά από τον 

λογαριθμικό μετασχηματισμό. Επομένως όλες οι παράμετροι ακολουθούν κανονική 

κατανομή και ισχύουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της One–Way ANOVA 

ανάλυσης. Στον Πίνακα 10.3 φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

 

Πίνακας 10.3: Στατιστική παραμετρική ανάλυση One –Way ANOVA   

Παράμετροι NFD NBD NFL NFT 
Στατιστικό κριτήριο 
ελέγχου F (3,182) 

39.5 11.4 27.9 3.8 

p p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 p=0.011 
 

Η στατιστική συνάρτηση ελέγχου (F) είναι ο λόγος της διακύμανσης μεταξύ 

ομάδων προς την διακύμανση εντός ομάδων. Όταν αληθεύει η αρχική υπόθεση, 

αναμένεται ότι ο λόγος αυτός ισούται με τη μονάδα και η συνάρτηση αυτή ακολουθεί 

την κατανομή F. Μελετώντας τις παραμέτρους NFD, NBD και NFL, η 

παρατηρούμενη διακύμανση μεταξύ των ομάδων είναι πολλαπλάσια της 

αναμενόμενης τιμής (1) και η αρχική υπόθεση απορρίπτεται (p< 0.0001). Επομένως, 

η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και κλάδων και το συνολικό μήκος των 

νευρικών ινών διαφέρουν μεταξύ των ομάδων. Το ίδιο ισχύει και για τη στρεβλότητα 

των νευρικών ινών (p= 0.011). 

Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, η ηλικία και το φύλο των ασθενών 

επιδρούν πιθανώς στα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων. Για αυτό το λόγο 

εφαρμόζεται επιπλέον στατιστική ανάλυση ΑNCOVA, προκειμένου να διαπιστωθεί 

αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων για τη μέση 

τιμή κάθε παραμέτρου (NFD, NBD, NFL, NFT) που σχετίζεται με το υποεπιθηλιακό 

νευρικό πλέγμα. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η πυκνότητα των κύριων νευρικών 

ινών (p<0.0001, F3=35.5) και κλάδων (p< 0.0001, F3=9.1), το συνολικό μήκος        

(p<0.0001, F3=23.7) και η στρεβλότητα (p=0.021, F3=3.3) των νευρικών ινών 

διαφέρουν μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. Η ηλικία των ασθενών δεν φαίνεται να 

επηρεάζει τα αποτελέσματα, ενώ το φύλο επιδρά κυρίως στο μήκος των νευρικών 

ινών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 10.4. Επομένως, οι 
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διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν αλλοιώσεις στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς έναντι των υγειών, οι οποίες ακολουθούν το στάδιο της DR. 

 

Πίνακας 10.4: Στατιστική παραμετρική ανάλυση ΑNCOVA 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ NFD NBD NFL NFT 

ΟΜΑΔΑ p < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0.021 
 F3 35.5 9.1 23.7 3.3 
ΗΛΙΚΙΑ p 0.215 0.139 0.086 0.523 
 F1 1.5 2.2 3.0 0.4 
ΦΥΛΟ p 0.414 0.050 0.033 0.583 
 F1 0.7 3.9 4.6 0.3 

 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι διαφορές στο βιοχημικό προφίλ των 

συμμετεχόντων μεταξύ των ομάδων. Βάσει του Πίνακα 10.1 και των Γραφημάτων 6 

και 7, διαπιστώνουμε οι τιμές της γλυκόζης και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 

είναι αυξημένες στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των υγειών, όπως είναι και το 

αναμενόμενο. Επιπλέον, όμως παρατηρούμε ότι ανάμεσα στους διαβητικούς ασθενείς 

το γλυκαιμικό προφίλ είναι δυσμενέστερο,  όσο αυξάνονται οι αλλοιώσεις στο βυθό, 

δηλαδή ακολουθεί το βαθμό της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Προκειμένου 

να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαφορές στο γλυκαιμικό προφίλ μεταξύ των τεσσάρων 

ομάδων, εφαρμόζεται μη παραμετρική ανάλυση Kruskal Wallis. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι τιμές της γλυκόζης (p<0.0001) και της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης (p< 0.0001) εμφανίζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Αντίθετα, το λιπιδαιμικό προφίλ ποικίλει. Όσον αφορά την ολική (TC), την 

LDL και την HDL χοληστερόλη, φαίνεται (Πίνακας 10.1, Γραφήματα 8, 9 και 10) ότι 

εμφανίζουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ομάδα ελέγχου, οι οποίες ελαττώνονται 

όσο αυξάνονται οι αλλοιώσεις της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Εξαίρεση 

αποτελεί η ομάδα των διαβητικών ασθενών με NPDR, οι οποίοι εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα TC και LDL από την NDR ομάδα και μικρότερες συγκεντρώσεις 

HDL από την PDR ομάδα. Αν πραγματοποιηθεί ανάλυση One-Way ANOVA, 

προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων, τόσο για τις τιμές 

της TC (p= 0.012, F3,148= 3.8) και της LDL (p= 0.001, F3,148= 5.7), όσο και για τις 

τιμές της HDL (p=0.007, F3,148= 4.2). Αν πραγματοποιηθεί ανάλυση post-hoc 

Bonferroni, στατιστικά σημαντικές διαφορές προκύπτουν για τις τιμές της TC μεταξύ 
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της ομάδας ελέγχου και της PDR ομάδας (p=0.010), καθώς και για τις τιμές της HDL 

μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της NPDR ομάδας (p=0.004). Όσον αφορά τις τιμές 

της LDL, εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ελέγχου 

και της NDR ομάδας (p=0.018), καθώς και μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της PDR 

ομάδας (p=0.001). 

Από την άλλη, η ομάδα ελέγχου εμφανίζει χαμηλότερα επίπεδα 

τριγλυκεριδίων (TRG) έναντι των διαβητικών, ενώ μεταξύ των διαβητικών ασθενών 

η NPDR ομάδα φαίνεται να έχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις TRG (Πίνακας 10.1, 

Γράφημα 11). Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαφορές στις τιμές των TRG 

μεταξύ των τεσσάρων ομάδων, εφαρμόζεται μη παραμετρική ανάλυση Kruskal 

Wallis, θέτοντας ως αρχική υπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί η αρχική υπόθεση (p= 

0.113). 

Αναζητώντας τη συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων NFD, NBD, NFL και  

NFT, εφαρμόζεται μερική συσχέτιση, όπου συνυπολογίζεται η πιθανή επίδραση του 

φύλου, της ηλικίας και της ομάδας των ασθενών. Παρατηρώντας το Γράφημα 13, 

φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της πυκνότητας των κύριων 

νευρικών ινών και των κλάδων, δηλαδή όσο μειώνεται ο αριθμός των κύριων ινών 

ελαττώνεται και η πυκνότητα των κλάδων τους (συντελεστής συσχέτισης=0.20, p= 

0.006). Μέτρια θετική συσχέτιση διαπιστώνεται (Γράφημα 14) ανάμεσα στην 

πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και του συνολικού μήκους των νευρικών ινών, 

δηλαδή μειώνονται παράλληλα (συντελεστής συσχέτισης=0.60, p<0.0001). Το 

συνολικό μήκος των νευρικών ινών μειώνεται όσο ελαττώνεται και η πυκνότητα των 

κλάδων τους, αφού ανάμεσα τους υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση (συντελεστής 

συσχέτισης=0.85, p<0.0001), όπως φαίνεται από το Γράφημα 15. Τα αποτελέσματα 

είναι ανεξάρτητα του φύλου, της ηλικίας και της ομάδας των ασθενών, αφού αυτές οι 

παράμετροι έχουν συμπεριληφθεί στη μερική συσχέτιση. 
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Γράφημα 13ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κύριων νευρικών 

ινών (κύριες ίνες/mm2) και των κλάδων (κλάδοι / mm2)  για το σύνολο των ομάδων. Στο γράφημα 

φαίνεται η γραμμική τους σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 
Γράφημα 14ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κύριων νευρικών 

ινών (κύριες ίνες / mm2) και του συνολικού μήκους των νευρικών ινών (mm/mm2) για το σύνολο 

των ομάδων. Στο γράφημα φαίνεται η γραμμική τους σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 
 Γράφημα 15ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι / 

mm2)  και του συνολικού μήκους των νευρικών ινών (mm/mm2) για το σύνολο των ομάδων. Στο 

γράφημα φαίνεται η γραμμική τους σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 

 Η στρεβλότητα των κύριων νευρικών ινών φαίνεται να αυξάνεται όσο 

μειώνεται η πυκνότητα τους (Γράφημα 16), όπως αποδεικνύεται από την ασθενή 

αρνητική συσχέτιση τους (συντελεστής συσχέτισης= -0.38, p<0.0001). Αντίθετα, η 

στρεβλότητα συσχετίζεται θετικά με την πυκνότητα των κλάδων αλλά ελάχιστα 

(Γράφημα 17), αφού η συσχέτιση τους είναι πολύ ασθενής (συντελεστής συσχέτισης= 
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0.03, p=0.684). Τέλος, η στρεβλότητα των κύριων νευρικών ινών φαίνεται να 

αυξάνεται όσο ελαττώνεται το συνολικό μήκος των ινών, όπως φαίνεται από την 

ασθενή αρνητική συσχέτιση στο Γράφημα 18 (συντελεστής συσχέτισης=-0.12, p= 

0.103). Τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα της ομάδας, της ηλικίας και του φύλου 

των ασθενών, αφού αυτές οι παράμετροι έχουν συμπεριληφθεί στη μερική συσχέτιση. 

 
Γράφημα 16ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κύριων νευρικών 

ινών (κύριες ίνες / mm2) και της στρεβλότητας για το σύνολο των ομάδων. Στο γράφημα φαίνεται 

η γραμμική τους σχέση και η αρνητική συσχέτιση. 

 
Γράφημα 17ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι / 

mm2)  και της στρεβλότητας για το σύνολο των ομάδων. Στο γράφημα φαίνεται η γραμμική τους 

σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 
Γράφημα 18ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm2) και της στρεβλότητας για το σύνολο των ομάδων. Στο γράφημα φαίνεται η γραμμική 

τους σχέση και η αρνητική συσχέτιση. 
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 Στο Παράρτημα Β αναζητείται η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο οφθαλμών 

για καθεμιά από τις τέσσερις παραμέτρους, που αφορούν το υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα του κερατοειδούς και οι διαφορές στις μέσες τιμές μεταξύ των δύο οφθαλμών 

για καθεμιά από αυτές. Επιπλέον, ελέγχεται η ορθότητα της χρήσης για κάθε ασθενή 

μιας μέσης τιμής για κάθε νευρική παράμετρο, όπως αυτή προκύπτει από τις 

επιμέρους τιμές των δύο ματιών. 

 Στη συνέχεια, εφαρμόζεται πολλαπλή και ταυτόχρονη σύγκριση των μέσων 

τιμών των τεσσάρων παραμέτρων του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς με ανάλυση ΜANOVA, συνυπολογίζοντας και πάλι την πιθανή 

επίδραση της ομάδας, της ηλικία και του φύλου των ασθενών. Από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι παράμετροι του νευρικού πλέγματος διαφέρουν μεταξύ των 

τεσσάρων ομάδων (τιμή Pillai’s Trace=0.410, F12,537=7.089, p<0.0001), δηλαδή αυτές 

επηρεάζονται από τις αλλοιώσεις του βυθού. Αντίθετα, το φύλο (τιμή Pillai’s 

Trace=0.029, F4,177=1.311, p=0.268) και η ηλικία (τιμή Pillai’s Trace=0.018, 

F4,177=0.805, p=0.524) των ασθενών δεν φαίνεται να επηρεάζει το νευρικό πλέγμα. 

 Στατιστική ανάλυση ΜANOVA χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πιθανής 

σχέσης του βιοχημικού προφίλ των συμμετεχόντων στο υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα του κερατοειδούς, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επίδραση της ομάδας, της 

ηλικία και του φύλου των ασθενών. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνονται και πάλι 

διαφορές στην κατάσταση των νευρικών ινών μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (τιμή 

Pillai’s Trace=0.355, F12,417=4.660, p< 0.0001), αν συνυπολογιστεί η πιθανή επίδραση 

των βιοχημικών παραμέτρων. Τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων φαίνεται ακόμα να 

επηρεάζουν το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς (τιμή Pillai’s Trace= 

0.888, F4,137= 3.286, p= 0.013), ασκώντας μεγαλύτερη επίδραση στο συνολικό μήκος 

των νευρικών ινών (F1=4.175, p=0.043). Αντίθετα, η GLU (τιμή Pillai’s Trace=0.010, 

F4,137=0.343, p=0.848), η HbA1c1 (τιμή Pillai’s Trace=0.017, F4,137=0.587, p= 0.673), 

η ολική (τιμή Pillai’s Trace=0.042, F4,137=1.508, p=0.203), η LDL (τιμή Pillai’s 

Trace=0.034, F4,137=1.220, p=0.305)  και η HDL (τιμή Pillai’s Trace= 0.035, 

F4,137=1.233, p=0.300) χοληστερόλη δεν φαίνεται να επιδρούν στο νευρικό πλέγμα.  

Ελέγχοντας τη συσχέτιση μεταξύ των βιοχημικών παραμέτρων, εμφανίζεται 

ισχυρή συσχέτιση μεταξύ GLU και HbA1c1 (συντελεστής συσχέτισης=0.66, 

p<0.0001), καθώς και μεταξύ ολικής και LDL χοληστερόλης (συντελεστής 

συσχέτισης=0.89, p<0.0001). Η συσχέτιση είναι μερική, αφού λαμβάνεται υπόψη η 
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πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικία και του φύλου των ασθενών. Για αυτό το 

λόγο, εφαρμόζεται επιπλέον ανάλυση ΜANOVA, αποκλείοντας τις τιμές της 

HbA1c1και της  LDL χοληστερόλης. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει και πάλι ότι 

μόνο η ομάδα (τιμή Pillai’s Trace=0.383, F12,423=5.152, p< 0.0001) και τα επίπεδα 

τριγλυκεριδίων (τιμή Pillai’s Trace=0.086, F4,139=3.260, p=0.014) επηρεάζουν το 

υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς. 

 Η σχέση ανάμεσα στη διαβητική κερατοπάθεια και στις παραμέτρους του 

γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ ελέγχεται, επίσης, με μερική συσχέτιση, 

συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικίας και του φύλου των 

συμμετεχόντων. Τα σχετικά διαγράμματα διασποράς παρατίθενται στο Παράρτημα Γ, 

όπου εφαρμόζεται επιπλέον μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τον έλεγχο της 

σχέσης του νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς με το βιοχημικό προφίλ των 

συμμετεχόντων. 

 Η NFD εμφανίζει ασθενή αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα GLU 

(συντελεστής συσχέτισης=-0.04,p=0.590) και της HbA1c1 (συντελεστής συσχέτισης= 

-0.09, p=0.296), δηλαδή μειώνεται όσο οι τιμές του γλυκαιμικού προφίλ αυξάνονται. 

Αντίθετα η NFD αυξάνεται όσο αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των λιπιδίων. 

Συγκεκριμένα, η NFD εμφανίζει θετική ασθενή συσχέτιση με τα επίπεδα της TC 

(συντελεστής συσχέτισης=0.12, p=0.136), της LDL (συντελεστής συσχέτισης= 0.06, 

p=0.455), της HDL (συντελεστής συσχέτισης=0.04, p=0.615) και των TRG 

(συντελεστής συσχέτισης=0.06, p=0.432). 

 Όσον αφορά την NBD, φαίνεται να συσχετίζεται θετικά και ασθενώς με τις 

τιμές GLU (συντελεστής συσχέτισης=0.04, p=0.641), ενώ εμφανίζει ασθενή αρνητική 

συσχέτιση με τη HbA1c (συντελεστής συσχέτισης =-0.01, p=0.889). Αν στη μερική 

συσχέτιση δεν συνυπολογιστεί η ομάδα, η NBD εμφανίζει ασθενή αρνητική 

συσχέτιση με την GLU (συντελεστής συσχέτισης=-0.10, p=0.205), γεγονός που 

φανερώνει την επίδραση της ομάδας στα αποτελέσματα. Ασθενή θετική συσχέτιση 

παρουσιάζεται ανάμεσα στην NBD και την TC (συντελεστής συσχέτισης=0.13, 

p=0.107), την LDL (συντελεστής συσχέτισης=0.17, p=0.041), την HDL (συντελεστής 

συσχέτισης=0.05, p=0.552). Αντίθετα η NBD συσχετίζεται αρνητικά αλλά ασθενώς 

με τα TRG (συντελεστής συσχέτισης= -0.09, p=0.258). 

 Η παράμετρος NFL εμφανίζει ασθενή θετική συσχέτιση με τα επίπεδα GLU 

(συντελεστής συσχέτισης=0.03, p=0.691) και ασθενή αρνητική συσχέτιση με τη 
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HbA1c1(συντελεστής συσχέτισης=0.03, p=0.691). Επιπλέον, η NFL φαίνεται να 

συσχετίζεται θετικά και ασθενώς με τα επίπεδα της TC (συντελεστής συσχέτισης= 

0.14, p= 0.094), της LDL (συντελεστής συσχέτισης= 0.15, p= 0.075), της HDL 

(συντελεστής συσχέτισης=0.06, p=0.434), ενώ εμφανίζει ασθενή αρνητική συσχέτιση 

με τα TRG (συντελεστής συσχέτισης= -0.10, p= 0.204). 

 Τέλος, η NFT εμφανίζει ασθενή θετική συσχέτιση με τα επίπεδα GLU 

(συντελεστής συσχέτισης=0.15, p=0.070) και της HbA1c1 (συντελεστής 

συσχέτισης=0.15, p=0.078), δηλαδή αυξάνεται όσο οι τιμές του γλυκαιμικού προφίλ 

αυξάνονται. Αντίθετα φαίνεται ότι η NFT συσχετίζεται αρνητικά αλλά ασθενώς με 

τις τιμές της TC (συντελεστής συσχέτισης= -0.02, p=0.769), της HDL (συντελεστής 

συσχέτισης=-0.05, p=0.566) και των TRG (συντελεστής συσχέτισης=-0.05, p=0.512), 

δηλαδή μειώνεται όσο τα επίπεδα αυτών των λιπιδίων αυξάνονται. Αντίθετα δεν 

φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της NFT με την LDL (συντελεστής 

συσχέτισης=0.004, p=0.961). 

Τέλος, ελέγχονται οι μεταβολές στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς σε σχέση με τη διάρκεια του ΣΔ, την ύπαρξη θετικού οικογενειακού 

ιστορικού ΣΔ, την αγωγή με ινσουλίνη ή laser και την παρουσία ΑΥ, 

συνυπολογίζοντας και πάλι την πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικία και του 

φύλου των ασθενών με στατιστική ανάλυση ΜANOVA. Από την αλληλεπίδραση 

αυτών των παραμέτρων, μόνο η ομάδα δημιουργεί διαφορές στην κατάσταση των 

νευρικών ινών, ενώ οι άλλες παράμετροι δεν φαίνεται να επηρεάζουν το νευρικό 

πλέγμα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.5. 

 

Πίνακας 10.5: Αποτελέσματα ανάλυσης ΜANOVA για την πιθανή επίδραση της 

ομάδας, της ηλικία, του φύλου, της διάρκειας του ΣΔ, τ οικογενειακού ιστορικού 

ΣΔ, της αγωγής με ινσουλίνη ή laser και της παρουσίας ΑΥ. 

Παράμετρος Tιμή Pillai’s Trace
Στατιστικό 

κριτήριο ελέγχου F  p 
Ομάδα 0.208 F12,522=3.243 p< 0.0001
Φύλο  0.034 F4,172= 1.520 p= 0.198 
Ηλικία 0.018 F4,172= 0.786 p= 0.536 
Διάρκεια του ΣΔ 0.023 F4,172= 1.008 p= 0.405 
Θετικό ιστορικό ΣΔ 0.014 F4,172= 0.624 p= 0.646 
Αγωγή με ινσουλίνη  0.013 F4,172= 0.565 p= 0.688 
Προηγούμενη αγωγή με laser 0.001 F4,172= 0.060 p= 0.993 
Παρουσία ΑΥ 0.029 F4,172= 1.266 p= 0.285 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Στις αλλοιώσεις της διαβητικής κερατοπάθειας περιλαμβάνονται ελλείμματα, 

λέπτυνση και ευπάθεια του επιθηλίου, υποτροπιάζουσα διάβρωση του κερατοειδούς 

και μειωμένη πυκνότητα βασικών επιθηλιακών κυττάρων. Όσον αφορά τα ευρήματα 

της βασικής μεμβράνης του επιθηλίου των διαβητικών ασθενών, έχει παρατηρηθεί 

αυξημένη συγκέντρωση τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης και αυξημένος δείκτης 

σκέδασης. Η μειωμένη πυκνότητα κερατοκυττάρων του στρώματος αλλά και 

ενδοθηλιακών κυττάρων ανήκουν, επίσης, στις επιπλοκές του Σακχαρώδους Διαβήτη 

(ΣΔ) στον κερατοειδή. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί μειωμένη ευαισθησία του 

κερατοειδούς των διαβητικών ασθενών, που οφείλεται ίσως σε αλλοιώσεις του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος. Τέλος, αργή επούλωση του κερατοειδούς μετά 

από τραυματισμούς ή χειρουργεία έχει συνδεθεί με μειωμένη ικανότητα αναγέννησης 

των επιφανειακών και βασικών επιθηλιακών κυττάρων αλλά και του νευρικού 

πλέγματος. 

Στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη οι κερατοειδείς 139 διαβητικών ασθενών 

(μέσης ηλικίας 63.2 ± 2.3 έτη), ταξινομημένων σε ομάδες ανάλογα με το στάδιο της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Diabetic Retinopathy, DR), συγκρίθηκαν με 

αυτούς 47 υγιών ατόμων ανάλογης ηλικίας (μέσης ηλικίας 61.5 ± 8.9 έτη). Όσον 

αφορά το φύλο (Πίνακας 10.1, Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής Μελέτης), 

107 γυναίκες και 79 άντρες συμμετείχαν στη μελέτη. Οι γυναίκες αποτελούν 

πλειοψηφία στις ομάδες των συμμετεχόντων που δεν έχουν αλλοιώσεις στο βυθό, ενώ 

στις ομάδες των ασθενών με ευρήματα DR κυριαρχούν οι άντρες. Από τη μη 

παραμετρική στατιστική ανάλυση Kruskal Wallis [p= 0.049, F= 2.7 (3,182)] για την 

ηλικία των συμμετεχόντων και τον έλεγχο x2 σχετικά με το φύλο τους (p<0.0001) 

φάνηκε ότι αυτές οι δύο παράμετροι σχετίζονται με την ομάδα των συμμετεχόντων. 

 Η στατιστική ανάλυση One–Way ANOVA των παραμέτρων του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς έδειξε ότι η μέση πυκνότητα 

των κύριων νευρικών ινών (p<0.0001, F3,182= 39.5) και των κλάδων τους (p<0.0001, 

F3,182= 11.4) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών (p<0.0001, F3,182= 27.9) είναι 

μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των υγειών. Μάλιστα, στην ομάδα των 

διαβητικών ασθενών, οι αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος 

επιδεινώνονται παράλληλα με το στάδιο της DR. Όσον αφορά τη στρεβλότητα των 

νευρικών ινών (p=0.011, F3,182= 3.8) είναι σαφώς αυξημένη στους διαβητικούς 
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ασθενείς έναντι των υγειών και μάλιστα η αύξηση ακολουθεί τις αλλοιώσεις του 

βυθού. Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν με την ανάλυση ΑNCOVA (Πίνακας 10.4, 

Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής Μελέτης), η οποία εφαρμόστηκε 

προκειμένου να αποκλεισθεί η πιθανή επίδραση της ηλικίας και του φύλου των 

συμμετεχόντων. Η ηλικία των ασθενών δεν φάνηκε να επηρεάζει τα αποτελέσματα, 

ενώ το φύλο επιδρά κυρίως στο μήκος των νευρικών ινών. Ωστόσο, πολλαπλή και 

ταυτόχρονη σύγκριση με ανάλυση ΜANOVA (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα 

Κλινικής Μελέτης) έδειξε ότι οι παράμετροι του νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς διαφέρουν μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (τιμή Pillai’s Trace= 0.410, 

F12,537= 7.089, p< 0.0001), ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο των ατόμων. 

 Μερική συσχέτιση των αλλοιώσεων του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος 

έδειξε ότι οι νευρικοί παράμετροι μεταβάλλονται παράλληλα και η συσχέτιση τους 

είναι στατιστικά σημαντική, ανεξάρτητα από την ομάδα, το φύλο και την ηλικία των 

συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών συνδέεται 

σημαντικά με την πυκνότητα των κλάδων τους (συντελεστής συσχέτισης=0.20, 

p=0.006) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης=0.60, 

p<0.0001), ενώ πιο ισχυρή εμφανίζεται η σχέση της πυκνότητας των κλάδων με 

συνολικό μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης=0.85, p<0.0001). Από 

την άλλη, η στρεβλότητα των νευρικών ινών συσχετίζεται αρνητικά με την 

πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης= -0.38, p<0.0001) 

και το συνολικό μήκος των ινών (συντελεστής συσχέτισης=-0.12, p=0.103), ενώ 

εμφανίζει ασθενή θετική σχέση με την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής 

συσχέτισης=0.03, p=0.684), αν συνυπολογιστούν η ομάδα, το φύλο και η ηλικία των 

συμμετεχόντων. 

 Οι αλλοιώσεις στο νευρικό πλέγμα φαίνεται να έχουν παράλληλη πορεία 

μεταξύ των δύο οφθαλμών, όπως απέδειξε η μερική συσχέτιση των παραμέτρων, 

λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της ομάδας των 

συμμετεχόντων (Παράρτημα Β). Συγκεκριμένα υπάρχει θετική συσχέτιση για τους 

δύο οφθαλμούς όσον αφορά την πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=0.28, p<0.0001), την πυκνότητα των κλάδων τους (συντελεστής 

συσχέτισης=0.46, p<0.0001), το συνολικό μήκος (συντελεστής συσχέτισης=0.92, 

p<0.0001) και τη στρεβλότητα (συντελεστής συσχέτισης=0.12, p=0,094) των 
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νευρικών ινών. Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι μεταβολές των νευρικών ινών στον ένα 

οφθαλμό συνοδεύονται από αντίστοιχες στον άλλο. 

 Οι Messmer et al.82 (2010) συσχέτισαν τις διαταραχές στο νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς με την ευαισθησία του, το στάδιο της DR, την περιφερική νευροπάθεια 

στα κάτω άκρα και τη διαβητική νεφροπάθεια. Διαπίστωσαν ότι το μήκος των 

νευρικών ινών ήταν σημαντικά μειωμένο στους διαβητικούς με φυσιολογικό βυθό 

έναντι των υγιών ατόμων, ενώ οι διαφορές μεταξύ οφθαλμών NPDR και PDR 

επεκτείνονταν και στην πυκνότητα των νευρικών ινών (κύριων και κλάδων). Η 

παρουσία μειωμένης ευαισθησίας του κερατοειδούς, περιφερικής νευροπάθειας στα 

κάτω άκρα και νεφροπάθειας συνδέθηκε με τις αλλοιώσεις του νευρικού πλέγματος 

του κερατοειδούς. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ομοεστιακό μικροσκόπιο 

μπορεί να εντοπίσει βλάβες στις νευρικές ίνες πιο πρώιμα από τις δοκιμασίες 

αξιολόγησης της ευαισθησίας του κερατοειδούς και της αντίληψης της δόνησης στα 

κάτω άκρα. Η μειωμένη έκκριση δακρύων και η μειωμένη ευαισθησία του 

κερατοειδούς στους διαβητικούς είχε ήδη διαπιστωθεί  από τους Saito et al.118 (2003), 

ωστόσο στη μελέτη τους μόνο η ευαισθησία συσχετίστηκε με τις αλλοιώσεις του 

βυθού. 

 Το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα μελετήθηκε από τους De Cilla et al.24 

(2009) ανάμεσα σε 50 υγιείς και 50 διαβητικούς ασθενείς με τη βοήθεια του 

ομοεστιακού μικροσκοπίου. Οι τελευταίοι χωρίστηκαν σε ασθενείς με NPDR και 

PDR. Μελετήθηκαν ο αριθμός των νευρικών ινών, η στρεβλότητα και η 

ανακλαστικότητα τους. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των νευρικών ινών και η 

ανακλαστικότητα τους ήταν σαφώς μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των 

υγειών και στην PDR έναντι της NPDR. Η στρεβλότητα των ινών ήταν μεγαλύτερη 

στα άτομα με ΣΔ και μάλιστα αυξανόταν βάσει των αλλοιώσεων στο βυθό. 

 Η μελέτη των Mocan et al.84 (2006) μεταξύ 35 διαβητικών ασθενών, 

ταξινομημένων βάσει του σταδίου της DR και 24 υγειών ατόμων εξέτασε το πάχος, 

τη μορφολογία, το μήκος και τον αριθμό των κλάδων των νευρικών ινών του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς με τη βοήθεια του 

ομοεστιακού μικροσκοπίου. Η αναλογία των ινών με αυξημένο πάχος και 

στρεβλότητα ήταν σαφώς αυξημένη στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των υγειών 

ατόμων, ενώ αντίθετα οι υγιείς εμφάνιζαν μεγαλύτερη πυκνότητα κλάδων και μήκος 
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νευρικών ινών. Οι αλλοιώσεις των νευρικών ινών ήταν πιο εμφανείς σε άτομα με 

PDR σε σχέση με τους διαβητικούς με φυσιολογικό βυθό. 

 Συσχέτιση του βαθμού της DR με την πυκνότητα των βασικών επιθηλιακών 

κυττάρων, των κερατοκυττάρων του στρώματος, των ενδοθηλιακών κυττάρων, των 

κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους αλλά και με τη στρεβλότητα των 

νευρικών ινών πραγματοποιήθηκε από τους Chang et al.16 (2006). Συγκρίθηκαν 14 

υγιή άτομα με 42 διαβητικούς ασθενείς με τη βοήθεια του ομοεστιακού μικροσκοπίου 

και διαπιστώθηκε ότι η δεν υπήρχαν διαφορές στη μορφολογία των επιθηλιακών, 

ενδοθηλιακών και των κυττάρων του στρώματος. Ωστόσο, η πυκνότητα των βασικών 

επιθηλιακών κυττάρων, των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους ήταν 

μειωμένη στους διαβητικούς και μάλιστα ανάλογα με το στάδιο της DR. Επιπλέον, η 

πυκνότητα των βασικών επιθηλιακών κυττάρων συσχετίστηκε με αυτή των νευρικών 

ινών και των κλάδων τους. 

Οι Quadrado et al.109 (2006) μελέτησαν με το ομοεστιακό μικροσκόπιο την 

πυκνότητα των κυττάρων του κερατοειδούς μεταξύ 15 υγιών ατόμων και 15 

διαβητικών με πολύ ήπια NPDR (στάδιο 20 κατά ETDRS, μόνο μικροανευρύσματα). 

Αν και η πυκνότητα των κυττάρων ήταν μειωμένη στους διαβητικούς ασθενείς, 

στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρχε μόνο στην πυκνότητα των βασικών 

επιθηλιακών κυττάρων και των κερατοκυττάρων στη μεσότητα του στρώματος . Η  

ομάδα των Wang et al.137(2007)  μελέτησε τις αλλαγές της δομής του κερατοειδούς σε 

διαβητικά και μη άτομα. Για αυτό το λόγο, οι διαβητικοί ασθενείς χωρίστηκαν σε 

τρεις υποομάδες με βάση το βαθμό της αμφιβληστροειδοπάθειας (NDR, NPDR και 

PDR). Διαπιστώθηκε ότι η πυκνότητα των κερατοκυττάρων ήταν μειωμένη στη 

μεσότητα του στρώματος και για τις τρεις ομάδες των διαβητικών σε σχέση με αυτήν 

των υγειών. Αντίθετα, στο οπίσθιο στρώμα ελάττωση των κερατοκυττάρων 

παρατηρήθηκε στους NPDR και PDR, ενώ στο πρόσθιο μόνο σε άτομα με PDR. 

Τέλος, η αναλογία ατόμων με παθολογικές νευρικές ίνες στο μέσο στρώμα ήταν 

μικρότερη στους υγιείς. 

 Οι Li et al.72 (2006) σύγκριναν τους κερατοειδείς 59 διαβητικών, 

ταξινομημένων βάσει του σταδίου DR και 26 υγιών ως προς τη μορφολογία και την 

πυκνότητα των νευρικών ινών του στρώματος και του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος. Με τη βοήθεια του ομοεστιακού μικροσκοπίου διαπίστωσαν ότι η 

πυκνότητα των νευρικών ινών ήταν μειωμένη στους διαβητικούς έναντι των υγειών 
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με στατιστικά σημαντική διαφορά, αλλά μεταξύ των διαβητικών εμφανής (με 

στατιστική σημασία) μείωση υπήρχε σε όσους είχαν PDR. Η αναλογία ανώμαλων 

νευρικών ινών εμφανίστηκε αυξημένη στους διαβητικούς ασθενείς. Αξίζει να 

σημειωθεί και η μελέτη του Rogell et al.112 (1980) για τη συσχέτιση της ευαισθησίας 

του κερατοειδούς με τις αλλοιώσεις του βυθού μεταξύ διαβητικών και μη ασθενών. Η 

μείωση της ευαισθησίας βρέθηκε ανάλογη με το στάδιο της  DR (NDR, NPDR και 

PDR). Πολύ σοβαρότερη μείωση βρέθηκε σε όσους είχαν υποβληθεί σε φωτοπηξία, 

αλλά αυτή συνδέθηκε με βλάβη των νευρικών ινών από το laser. Η διαβητική 

κερατοπάθεια ως κλινική οντότητα επισημάνθηκε και με τη μελέτη των Shimizu et 

al.125b(2003), οι οποίοι διαπίστωσαν ξηροφθαλμία, ανεπάρκεια της δακρυϊκής 

στιβάδας, μειωμένη ευαισθησία και τραύματα στον κερατοειδή διαβητικών ασθενών. 

 Η κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδή έχει 

συσχετιστεί με τις αλλοιώσεις της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας (ΠΔΝ). 

Μελέτες με το ομοεστιακό μικροσκόπιο έχουν δείξει ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός της 

ΠΔΝ τόσο μειώνονται ο αριθμός των κύριων νευρικών ινών (NFD), ο αριθμός 

νευρικών κλάδων (NBD) και το μήκος των νευρικών ινών ανά οπτικό πεδίο (NFL). 

Αντίθετη συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί όσον αφορά τη στρεβλότητα των νευρικών 

ινών, που φαίνεται να αυξάνεται παράλληλα με της αλλοιώσεις των περιφερικών 

νεύρων (Malik et al.74, 2003, Mehra et al.80, 2007, Kallinikos et al.56, 2004, Midena et 

al.83, 2006 , Zhao et al.148, 2008). Η ομάδα των Quattrini et al.20 (2007) συσχέτισε τη 

νευροπάθεια των ινών της επιδερμίδας με αυτές του κερατοειδή μελετώντας 15 υγιή 

άτομα και 42 διαβητικούς ασθενείς. Η εξέταση των συμμετεχόντων περιελάμβανε 

νευρολογική εξέταση, ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες, ποσοτικές αισθητικές 

δοκιμασίες, βιοψία δέρματος και εκτίμηση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος 

του κερατοειδούς με το ομοεστιακό μικροσκόπιο. Παρατηρήθηκε παράλληλη μείωση 

της πυκνότητας και του μήκους των νευρικών ινών στην επιδερμίδα και τον 

κερατοειδή με την πρόοδο της ΠΔΝ. Οι αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος συνδέθηκαν με μειωμένη ευαισθησία του κερατοειδή, ενώ η αύξηση στη 

στρεβλότητα των ινών αποδόθηκε, επιπλέον, στην προσπάθεια αναγέννησης τους. Η 

ΠΔΝ συνδέεται πλέον με διαταραχές στον κερατοειδή, όπως στικτή κερατίτιδα, 

δυστροφία του ενδοθηλίου, υποτροπιάζουσα επιθηλιακή διάβρωση, έλκη, ανεπάρκεια 

του δακρυϊκού αδένα και μειωμένη ευαισθησία (Didenko et al.25, 1999).  



  Σελίδα 131 

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε, επίσης το γλυκαιμικό (GLU και HbA1c1 

αίματος) και λιπιδαιμικό (TC, LDL χοληστερόλη, HDL χοληστερόλη και TRG 

αίματος) προφίλ 152 από τους 186 ασθενείς. Η μη παραμετρική ανάλυση Kruskal 

Wallis έδειξε ότι το γλυκαιμικό προφίλ (p< 0.0001) διαφέρει μεταξύ υγιών και 

διαβητικών ατόμων αλλά και μεταξύ διαβητικών ανάλογα με το επίπεδο της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν για τις 

συγκεντρώσεις της TC (p= 0.012, F3,148= 3.8) και της LDL (p= 0.001, F3,148= 5.7) και 

της HDL (p=0.007, F3,148= 4.2) με στατιστική ανάλυση One-Way ANOVA. Το 

γλυκαιμικό προφίλ των ασθενών φάνηκε να είναι δυσμενέστερο όσο αυξάνονται οι 

αλλοιώσεις του βυθού και του νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς. Ωστόσο, μόνο 

τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων φαίνεται να επηρεάζουν το υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα του κερατοειδούς (τιμή Pillai’s Trace= 0.888, F4,137= 3.286, p= 0.013), 

ασκώντας μεγαλύτερη επίδραση στο συνολικό μήκος των νευρικών ινών (F1= 4.175, 

p= 0.043), αν πραγματοποιηθεί ανάλυση ΜANOVA (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα 

Κλινικής Μελέτης), όπου συνυπολογίζεται η πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικία 

και του φύλου των ασθενών. 

Η σχέση ανάμεσα στη διαβητική κερατοπάθεια και στις παραμέτρους του 

γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ αποδεικνύεται με μερική συσχέτιση, 

συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικίας και του φύλου των 

συμμετεχόντων. Η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών του υποεπιθηλιακού 

πλέγματος μειώνεται όσο αυξάνονται τα επίπεδα της GLU (συντελεστής συσχέτισης= 

-0.04, p=0.590)  και τη HbA1c1 (συντελεστής συσχέτισης= -0.09, p=0.296). Μικρή 

συσχέτιση υπάρχει επίσης με την TC (συντελεστής συσχέτισης=0.12, p=0.136), την 

LDL χοληστερόλη (συντελεστής συσχέτισης=0.06, p=0.455), την HDL χοληστερόλη 

(συντελεστής συσχέτισης=0.04, p=0.615) και τα TRG (συντελεστής 

συσχέτισης=0.06, p=0.432), δηλαδή ο αριθμός των κύριων νευρικών ινών 

ελαττώνεται όσο ελαττώνονται και οι συγκεντρώσεις αυτών των λιπιδίων.  

Η πυκνότητα των κλάδων μειώνεται όσο μειώνονται τα επίπεδα της GLU 

(συντελεστής συσχέτισης=0.04, p=0.641) και όσο αυξάνονται οι τιμές της HbA1c1 

(συντελεστής συσχέτισης=-0.01, p=0.889). Αν στη μερική συσχέτιση δεν 

συνυπολογιστεί η ομάδα, η πυκνότητα εμφανίζει ασθενή αρνητική συσχέτιση με την 

GLU (συντελεστής συσχέτισης=-0.10, p=0.205), γεγονός που φανερώνει την 

επίδραση της ομάδας στα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα λιπίδια του αίματος 
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φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με την πυκνότητα των κλάδων, αφού η τελευταία 

ελαττώνεται όσο η TC (συντελεστής συσχέτισης=0.13, p=0.107), η LDL 

χοληστερόλη (συντελεστής συσχέτισης= 0.17, p= 0.041) και η HDL χοληστερόλη 

(συντελεστής συσχέτισης= 0.05, p=0.552) μειώνονται. Μόνο η μείωση των TRG 

βελτιώνει την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης= -0.09, p= 0.258).  

Η βελτίωση των συγκεντρώσεων των TRG φαίνεται να επηρεάζει θετικά το 

μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης=-0.10, p=0.204), ενώ με τις 

υπόλοιπες παραμέτρους του μεταβολικού προφίλ το μήκος των ινών εμφανίζει θετική 

συσχέτιση. Συγκεκριμένα, η αύξηση των επιπέδων GLU (συντελεστής 

συσχέτισης=0.03, p=0.691), HbA1c1 (συντελεστής συσχέτισης=0.03, p=0.691), TC 

(συντελεστής συσχέτισης=0.14, p=0.094), LDL χοληστερόλης (συντελεστής 

συσχέτισης=0.15, p=0.075) και HDL χοληστερόλης (συντελεστής συσχέτισης=0.06, 

p=0.434), συνδέεται με αυξημένο μήκος νευρικών ινών. Θετική συσχέτιση 

εμφανίζεται, επίσης, ανάμεσα στη στρεβλότητα των νευρικών ινών και στο 

γλυκαιμικό προφίλ (συντελεστής συσχέτισης GLU =0.15, p GLU=0.070, συντελεστής 

συσχέτισηςHbA1c1=0.15, pHbA1c1=0.078), ενώ το ίδιο ισχύει και για την LDL 

χοληστερόλη (συντελεστής συσχέτισης=0.004, p=0.961). Αντίθετα, η στρεβλότητα 

αυξάνεται όσο μειώνονται οι τιμές της TC (συντελεστής συσχέτισης=-0.02, p=0.769), 

της HDL χοληστερόλης (συντελεστής συσχέτισης=-0.05, p=0.566) και των TRG 

(συντελεστής συσχέτισης=-0.05, p=0.512). 

Οι επιπλοκές του ΣΔ έχουν συνδεθεί με τη μεταβολική οδό της σορβιτόλης 

και των πολυολών, τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης (AGEs), την δράση των 

ελευθέρων ριζών και του μονοξειδίου του αζώτου, την υποξία και τις διαταραχές στο 

μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών και στη δράση αγγειακών και νευροτροφικών  

παραγόντων. Ο ρόλος της υπεργλυκαιμίας στην περιφερική νευροπάθεια 

αναδεικνύεται από κλινικές μελέτες που διαπιστώνουν ότι η ρύθμιση των επιπέδων 

γλυκόζης με κατάλληλη αγωγή και κυρίως, με εντατική θεραπεία με ινσουλίνη, 

αναστέλλει την εμφάνιση της νόσου. Οι μεταβολικές διαταραχές που συμβαίνουν στο 

ΣΔ επηρεάζουν τόσο τη μορφολογία όσο και τη λειτουργία των αγγείων που 

αιματώνουν τα νεύρα, όπως και των υπολοίπων οργάνων, προκαλώντας απόφραξη 

των τροφικών αγγείων και ενδονευρική υποξία, που οδηγούν τελικά σε λειτουργικές 

και ανατομικές (αξονική ατροφία, απομυελίνωση) βλάβες των νευρικών ινών.  Η 
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ρύθμιση του ΣΔ και η αποκατάσταση της ισχαιμίας στους διαβητικούς ασθενείς 

φαίνεται να βελτιώνουν την ταχύτητα αγωγιμότητας.  

 Η υπόθεση της ωσμωτικής δράσης της σορβιτόλης  βασίζεται στο γεγονός ότι 

η υπεργλυκαιμία ενεργοποιεί την οδό της σορβιτόλης, με αποτέλεσμα αύξηση της 

αναγωγάσης της αλδόζης και της αφυδρογονάσης της σορβιτόλης. Οι αναστολείς της 

αναγωγάσης της αλδόζης έχουν χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες με ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα στην εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η επιρρέπεια 

των διαβητικών ασθενών στα τραύματα αποδίδεται σε νευρικό οίδημα λόγω 

συσσώρευσης σορβιτόλης. Η εξάντληση ενδοκυττάριων ωσμολυτών, όπως είναι η 

μυοϊνοσιτόλη και η ταυρίνη, συνδέεται με αναστολή της μεταβίβασης του νευρικού 

σήματος και  μείωση των επιπέδων του μονοξειδίου του αζώτου.  

Η δράση του μονοξειδίου του αζώτου είναι ευεργετική για τα αγγεία, καθώς 

προκαλεί χάλαση στις λείες μυϊκές ίνες και αγγειοδιαστολή, ενώ παράλληλα μειώνει 

την οξείδωση της LDL και αναστέλλει τη συσσώρευσης των λευκοκυττάρων από το 

ενεργοποιημένο ενδοθήλιο αλλά και των αιμοπεταλίων. Η μείωση των επιπέδων του 

συνδέεται, λοιπόν, με αθηροσκληρωτικές βλάβες, στις οποίες συμβάλουν και οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις AGEs, προκαλώντας οξείδωση και τη γλυκοζυλίωση των 

λιποπρωτεϊνών. Στο ΣΔ οι διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων 

περιλαμβάνουν αύξηση της VLDL, της χοληστερόλης και της λιποπρωτεϊνης α στο 

ΣΔ Τύπου Ι, ενώ στον Τύπο ΙΙ κυριαρχεί η μείωση της HDL χοληστερόλης και η 

αύξηση των τριγλυκεριδίων. Η ρύθμιση της γλυκόζης (Zagon et al.146, 2006) με 

κατάλληλη αγωγή και η απώλεια σωματικού βάρους οδηγεί σε αποκατάσταση των 

διαταραχών σε αυτούς τους ασθενείς.  

Η γλυκοζυλίωση από τα AGEs των πρωτεϊνών, που δεσμεύονται στην 

μεμβράνη των νευρικών κυττάρων, της μυελίνης και των δομικών πρωτεϊνών των 

νευραξόνων ή των νευρικών σωμάτων, πιθανώς σχετίζεται με μορφολογικές και 

λειτουργικές διαταραχές των περιφερικών νεύρων. Η σύσταση της μυελίνης 

περιλαμβάνει διάφορες πρωτεΐνες  και ένα σύμπλεγμα λιπιδίων από τριγλυκερίδια, 

χοληστερόλη, σφιγγομυελίνη κ.α. Διαταραχές της χοληστερόλης και των 

φωσφολιπιδίων, των συγκεντρώσεων ακετυλ-θειοκινάσης  (ένζυμο που απαιτείται για 

τη σύνθεση των λιπαρών οξέων) και των μεταβολιτών του λινολεϊκού οξέος (το γ-

λινολεϊκό και το αραχιδονικό οξύ αποτελούν βασικά συστατικά των φωσφολιπιδίων 

των νευρικών μεμβρανών), που παρατηρούνται στο ΣΔ ερμηνεύουν τις νευρικές 
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βλάβες. Η οξείδωση της γλυκόζης και των λιπιδίων με προϊόντα οξείδωσης του 

οξυγόνου (όπως O2
-., H2O2 και ΗΟ.) φαίνεται να συμβάλλει στην παθογένεια της DR 

και των άλλων επιπλοκών του ΣΔ.   

Επιπλέον, διαταραχές των αγγειοδραστικών παραγόντων και του συστήματος 

πήξη-ινωδόλυσης, μειώνουν την ταχύτητα ροής στη μικροκυκλοφορία, 

επιδεινώνοντας την ιστική υποξία. Ο ΣΔ φαίνεται να μειώνει τη σύνθεση αλλά και τη 

συγγένεια αγγειοδραστικών αλλά και νευροτροφικών παραγόντων με τους υποδοχείς 

τους. Αυξητικοί παράγοντες, όπως ο VEGF (αυξητικός παράγοντας του αγγειακού 

ενδοθηλίου), ο bFGF (βασικός αυξητικός παράγοντας ινοδοβλαστών) και ο TGF-b 

(μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας β), συνδέονται με συγκεκριμένες 

ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή. Οι IGF-1 (Insulin Growth 

Factor 1), IGF-2 (Insulin Growth Factor 2), NGF (Nerve Growth Factor), ο CNTF 

(normal sciatic nerve Ciliary NeuroTrophic Factor) και κάποιες νευροτροφικές ουσίες 

παράγονται στους ιστούς με νεύρωση και στα κύτταρα Schwann και αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της νευρικής ακεραιότητας. Τέλος, 

αυτοάνοσοι μηχανισμοί εμπλέκονται στην παθογένεια της νευροπάθειας των 

διαβητικών Τύπου ΙΙ, όπου φαίνεται να υπάρχει γενετική προδιάθεση για την 

ανάπτυξη τους. Υποψήφιοι παράγοντες για την παραγωγή αντισωμάτων στη 

διαβητική νευροπάθεια θεωρούνται η ινσουλίνη, τα φωσφολιπίδια, ο παράγοντας 

αύξησης των νεύρων (NGF) και οι υποδοχείς του, τα γαγγλιοσίδια και η 

δεκαρβοξυλάση του γλουταμικού οξέος (GAD). 

Οι Wiggin et al.140 (2009) αναζήτησαν τους μηχανισμούς της διαβητικής 

νευροπάθειας μελετώντας την πυκνότητα και την ταχύτητα αγωγιμότητας στις 

εμμύελες νευρικές ίνες του περονιαίου νεύρου, παράλληλα με την αντίληψη της 

δόνησης, του πόνου, τα κλινικά συμπτώματα και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. 

Διαπίστωσαν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις τριγλυκεριδίων συνδέονται με απώλεια 

νευρικών ινών κατά την πρόοδο της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας. Το ρόλο 

της δυσλιπιδαιμίας στην εξέλιξη της διαβητικής νευροπάθειας επισήμαναν και οι 

Vincent et al.136 (2009). 

  Η μελέτη των Yuichi et al.145 (2000) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

συγκέντρωση τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης στη βασική μεμβράνη του 

επιθηλίου του κερατοειδούς σχετίζεται με τις αλλοιώσεις της διαβητικής 

κερατοπάθειας, συνδέοντας την έτσι με το γλυκαιμικό προφίλ των διαβητικών 
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ασθενών. Οι Xu et al.141 (2009) μελέτησαν τη βασική μεμβράνη των επιθηλιακών 

κυττάρων του κερατοειδούς σε υγιείς και διαβητικούς ασθενείς. Παρατήρησαν 

αυξημένες συγκεντρώσεις τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης στους οφθαλμούς των 

διαβητικών, οι οποίες συνδέθηκαν με τις αλλοιώσεις του κερατοειδούς σε αυτούς 

τους ασθενείς αλλά όχι με αυτές των νευρικών ινών. Τα τελικά προϊόντα 

γλυκοζυλίωσης, μέσω πολύπλοκων χημικών αντιδράσεων, ευθύνονται για τη 

διαβητική κερατοπάθεια, που σχετίζεται με την ηλικία αλλά και για άλλες 

οφθαλμικές επιπλοκές του ΣΔ, όπως ο καταρράκτης, η υγροποίηση του υαλοειδούς 

και βέβαια, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Chen et al.17, 2008, Subekti et 

al.127, 2004). 

 Εκτιμώντας τη διάρκεια του ΣΔ των συμμετεχόντων στην παρούσα κλινική 

μελέτη διαπιστώθηκε ότι αυτή σχετίζεται όχι μόνο με τις αλλοιώσεις του βυθού 

(ανάλυση Kruskal Wallis, p<0.0001) αλλά και με το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα 

του κερατοειδούς (Παράρτημα Δ). Ωστόσο, η διάρκεια του ΣΔ φαίνεται να επιδρά 

πραγματικά μόνο στην πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών, αν ληφθεί υπόψη και 

το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (συντελεστής bδιάρκειας ΣΔ=0.124, p 

bδιάρκειας ΣΔ=0.040, συντελεστής bομάδας= -4.977, p bομάδας< 0.0001). Η παρουσία θετικού 

οικογενειακού ιστορικού ΣΔ σχετίζεται άμεσα με τις βλάβες στο βυθό (έλεγχος x2, 

p<0.0001), ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζει το νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς 

(Παράρτημα Δ). Όσον αφορά την αγωγή των ασθενών, η λήψη ινσουλίνης συνδέεται 

άμεσα με την αγγειοπάθεια του αμφιβληστροειδούς και επομένως, την ομάδα 

(p<0.0001), αλλά όχι και με τη διαβητική κερατοπάθεια (Παράρτημα Δ). Στη 

συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνεται, επιπλέον, ότι αγωγή με laser καθορίζεται, 

σαφώς από τις αλλοιώσεις του βυθού (έλεγχος x2, p<0.0001), αλλά δεν φαίνεται να 

επιδρά σημαντικά στις μεταβολές του νευρικού πλέγματος (Παράρτημα Δ). 

Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η σχέση ανάμεσα στη 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και την υπέρταση (p=0.013), αφού και οι δύο 

συνδέονται με βλάβες των αγγείων. Αντίθετα, η αρτηριακή υπέρταση δεν φαίνεται να 

σχετίζεται με την κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς (Παράρτημα Δ). Συνεκτιμώντας με ανάλυση ΜANOVA την πιθανή 

σχέση των προαναφερθεισών παραμέτρων με την ηλικία, το φύλο και το στάδιο της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας των συμμετεχόντων στο νευρικό πλέγμα του 
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κερατοειδούς, διαπιστώνεται ότι μόνο οι αλλοιώσεις του βυθού συνδέονται τελικά με 

τη διαβητική κερατοπάθεια (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής Μελέτης). 

 Η νευροπάθεια του κερατοειδούς στους διαβητικούς είναι, λοιπόν, μια κλινική 

οντότητα, που συνδέεται με μειωμένη ευαισθησία του κερατοειδούς, ανεπαρκή 

έκκριση δακρύων και περιορισμένη ικανότητα επούλωσης μετά από τραύματα ή 

χειρουργικές επεμβάσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο ΣΔ 

αλλοιώνει το υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς και ότι οι αλλοιώσεις 

αυτές συνδέονται άμεσα με το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

Συγκεκριμένα, η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων τους και το 

συνολικό τους μήκος είναι μειωμένα στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των υγειών 

και μάλιστα η μείωση ακολουθεί τη βαρύτητα των αλλοιώσεων στο βυθό. Αντίθετα η 

στρεβλότητα είναι αυξημένη στους διαβητικούς ασθενείς έναντι των υγειών, 

ακολουθώντας και αυτή το στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

Επιπλέον, οι νευρικοί παράμετροι του κερατοειδούς μεταβάλλονται παράλληλα τόσο 

στον ίδιο οφθαλμό όσο και μεταξύ των δύο οφθαλμών. Η διαβητική κερατοπάθεια, 

όπως και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, επιδεινώνονται παράλληλα με το 

γλυκαιμικό προφίλ, δηλαδή όσο αυξάνονται οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης και της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Αντίθετα, το λιπιδαιμικό προφίλ ποικίλει, αν και τα 

τριγλυκερίδια φαίνεται να επιδρούν στη νευροπάθεια του κερατοειδούς.  

Τέλος, η διαβητική κερατοπάθεια συσχετίζεται με την Περιφερική Διαβητική 

Νευροπάθεια είτε αυτή διαγιγνώσκεται κλινικά είτε με ηλεκτροφυσιολογικές 

δοκιμασίες. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων 

τους και το συνολικό τους μήκος μειώνονται όσο αυξάνεται η βαρύτητα της 

Περιφερικής Νευροπάθειας, ενώ το αντίθετο παρατηρείται για τη στρεβλότητα. Η 

Περιφερική Διαβητική Νευροπάθεια συνδέεται άμεσα και με το στάδιο της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Παράρτημα Ε). Επιβεβαιώθηκε ότι το 

ομοεστιακό μικροσκόπιο μπορεί να εντοπίσει ακόμα και πρώιμες βλάβες του 

νευρικού πλέγματος, οι οποίες μέχρι τώρα αξιολογούνται μέσα από ένα πλήθος 

δοκιμασιών, συχνά επεμβατικών, στα πλαίσια της νευρολογικής εξέτασης. Άλλωστε 

η διάγνωση της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας επιβεβαιώνεται κυρίως με 

βιοψία. Η ομοεστιακή μικροσκοπία παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης και μη 

επεμβατικής εκτίμησης των νευρικών αλλοιώσεων, ανοίγοντας το δρόμο για την 

έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ MATLAB 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

1ο Editor MATLAB 
clear all 
close all 
fov = 400; % microns 
spatialresolution = 400/384 ; % micrometers/pixel; 
pixels = 384; 
imgfiles = dir('*.jpg'); 
for j=1:size(imgfiles) 
    filenames{j} = imgfiles(j).name; 
    img = double(imread(imgfiles(j).name)); 
    h1=figure;imshow(img,[]) 
    hold on 
        prompt = {'Enter Number of Main Nerves:', 'Enter Number of Branch Nerves:' ,'Number 
of Branches:'}; 
        dlg_title = 'Input for Nerves and Branches'; 
    num_lines = 1; 
    def = {'0','0', '0'}; 
    answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 
    nummainnerves(j) = str2num(answer{1}); 
    numextranerves(j) = str2num(answer{2}); 
    numbranches(j) = str2num(answer{3}); 
    figure(h1) 
    temppos= get(h1,'Position'); 
        set(h1,'Position',[temppos(1) temppos(2) temppos(3) temppos(4)+25]); 
    h2 = uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', 'New Main Nerve',... 
        'Position', [0 0 70 50]);        
    for i=1:(nummainnerves(j)+numextranerves(j)) 
        if(i<=nummainnerves(j)) 
            h3=title({['Main Nerve Number ' num2str(i)]; 
                ['Out of a Total Main Nerves of ' num2str(nummainnerves(j))]}) 
        else 
            h3 = title({['Branch Nerve Number ' num2str(i-nummainnerves(j))];... 
                ['Out of a Total Branch Nerves of ' num2str(numextranerves(j))]}) 
        end 
               k=1; 
        xtemp=1; 
        stopnerve=1; 
        x(1)=0; 
        while(stopnerve) 
               [xtemp,ytemp]=ginput(1) 
         
            if(xtemp<0 & k>1)                
                break; 
            elseif(xtemp<0) 
                ; 
            elseif(k==1) 
                x(k) = xtemp; 
                y(k) = ytemp; 
                plot(x,y,'or') 
                k=k+1;   
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            elseif(xtemp==(x(k-1))) 
                ; 
            else 
                x(k) = xtemp; 
                y(k) = ytemp; 
                plot(x,y,'or') 
                k=k+1; 
            end      
        end 
        x=x*spatialresolution; 
        y=y*spatialresolution; 
        [L(i),TC(i)]=nerveanalysisnew(x,y) 
         clear x y; 
    end 
        Lall(j) = mean(L); 
    TCall(j) = mean(TC(1:nummainnerves(j))); 
        close all 
    clear L TC; 
end 
   Title = {'NumOfMainNerves','NumofBrachNerves' 'NumBranches', 'NerveLength', 'TC' }; 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',filenames',['A2:A' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',Title,'B1:F1'); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',nummainnerves',['B2:B' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',numextranerves',['C2:C' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',numbranches',['D2:D' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',Lall',['E2:E' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
flag = xlswrite('NerveAnalysis',TCall',['F2:F' num2str(size(TCall,2)+1)]); 
  
 

2ο Editor MATLAB 

function [L,TC]=nerveanalysisnew(x,y)   
    % Storage of the nerve coordinates. 
    % Translate the image to the origin.  
    y=y-y(1);  
    %y = y/max(abs(y)); 
    x=x-x(1);  
    %x = x/max(abs(x)); 
    l=length(y); 
     % Equation of the plotted straight line. 
        a=(y(1)-y(l))/(x(1)-x(l)); 
    b=y(1)-a*x(1); 
    z=a*x+b; 
     % Plotting the captured points. 
    %figure(2) 
    %plot(x,y,'.') 
    %hold on 
    %plot(x,z,'r') 
    %hold off 
     % Build a 2*2 rotation matrix. 
    d1=y(l)-y(1); 
    d2=x(l)-x(1); 
    c=d2/sqrt(d1^2+d2^2); 
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    s=d1/sqrt(d1^2+d2^2); 
    f=[x;y]; 
    mat_rot=zeros(2); 
    mat_rot(1,1)=c; 
    mat_rot(1,2)=s;               
    mat_rot(2,1)=-s; 
    mat_rot(2,2)=c; 
     new_line=[x;z]; 
    for i=1:l 
        f(:,i)=mat_rot*f(:,i); 
        new_line(:,i)=mat_rot*new_line(:,i); 
    end 
     % Plotting the rotated image. 
    %figure(3) 
    %axis([0 700 -250 50]) 
    %plot(f(1,:),f(2,:),'.') 
     %hold on 
    %axis([0 700 -250 50]) 
    %plot(new_line(1,:),new_line(2,:),'r') 
     % Computation of the tortuosity coefficient. 
    xx =     (f(1,2:l)-f(1,1:l-1)); %l-1 
    der_1 =  (f(2,2:l)-f(2,1:l-1))./xx; %l-1 
    f_diff = sum(abs(xx).*(der_1).^2); 
    der_222 = zeros(1,l-1); 
    xxx =     zeros(1,l-1); 
    xxxx =    zeros(1,l-1); 
     der_222(1) = 0; 
    der_211 = f(2,2:l)-f(2,1:l-1);  
    der_222(2:l-1) = der_211(2:l-1)-der_211(1:l-2);%l-2 
    xxx(1)=0; 
    xxx(2:l-1) = xx(2:l-1)-xx(1:l-2);%l-2 
     xxxx(1)=(f(1,2)-f(1,1))^2; 
    xxxx(2:l-1)=0.5* (xx(2:l-1).^2 + xx(1:l-2).^2);%l-2 
     der_2   = (der_222-(xxx.*der_1))./xxxx; 
    s_diff=sum(abs(xx).*(der_2).^2); 
     L=sum(abs(xx).*sqrt(der_1.^2+1));  
    % Length of the nerve.  
    Lo=abs(f(1,l)-f(1,1));             
    % Length of the straight line. 
     TC = sqrt(f_diff+s_diff);      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 Στην ενότητα αυτή αναζητείται πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο οφθαλμών 

για καθεμιά από τις τέσσερις παραμέτρους, που αφορούν το υποεπιθηλιακό νευρικό 

πλέγμα του κερατοειδούς. Επιπλέον, ελέγχονται οι διαφορές στις μέσες τιμές μεταξύ 

των δύο οφθαλμών για κάθε νευρική παράμετρο. Για αυτούς τους λόγους, ορίζονται 

οι νέες παράμετροι ως εξής: 

1) NFD1= πυκνότητα κύριων νευρικών ινών του δεξιού οφθαλμού (ΔΟ) 

2) NBD1= πυκνότητα κλάδων νευρικών ινών του ΔΟ 

3) NFL1= συνολικό μήκος κύριων νευρικών ινών + κλάδων του ΔΟ 

4) NFT1= στρεβλότητα κύριων νευρικών ινών του ΔΟ 

5) NFD2= πυκνότητα κύριων νευρικών ινών του αριστερού οφθαλμού (ΑΟ) 

6) NBD2= πυκνότητα κλάδων νευρικών ινών του ΑΟ 

7) NFL2= συνολικό μήκος κύριων νευρικών ινών + κλάδων του ΑΟ 

8) NFT2= στρεβλότητα κύριων νευρικών ινών του ΑΟ 

 Εφαρμόζεται μερική συσχέτιση, συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση του 

φύλου, της ηλικίας και της ομάδας των συμμετεχόντων. Συσχετίζοντας τις τιμές της 

πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών του δεξιού (NFD1) και αριστερού (NFD2) 

οφθαλμού (Γράφημα 19), είναι φανερό ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

(συντελεστής συσχέτισης=0.28, p<0.0001), δηλαδή οι τιμές αυξάνονται παράλληλα. 

Όσον αφορά την πυκνότητα των κλάδων των δύο οφθαλμών (NΒD1, NΒD2), η 

θετική συσχέτιση είναι μέτρια (συντελεστής συσχέτισης=0.46, p<0.0001), όπως 

φαίνεται στο Γράφημα διασποράς 20. Ισχυρή θετική συσχέτιση (συντελεστής 

συσχέτισης=0.92, p<0.0001), παρατηρείται ανάμεσα στο συνολικό μήκος των 

νευρικών ινών των δύο οφθαλμών (NFL1, NFL2), γεγονός που σημαίνει ότι αυτό 

μειώνεται σχεδόν πάντα ταυτόχρονα στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα των δύο 

οφθαλμών (Γράφημα 21). Τέλος, η στρεβλότητα (NFΤ1, NFΤ2) των κύριων 

νευρικών ινών εμφανίζει ασθενή θετική συσχέτιση (συντελεστής συσχέτισης=0.12, 

p=0,094), ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς, γεγονός που ίσως συνδέεται με τη 

συσχέτιση των τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών του δεξιού και 

αριστερού οφθαλμού (Γράφημα 22).    
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Γράφημα 19ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κύριων νευρικών 

ινών (κύριες ίνες / mm2) για το δεξιό (NFD1) και τον αριστερό οφθαλμό (NFD2). Στο γράφημα 

φαίνεται η γραμμική τους σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 

 
Γράφημα 20ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της πυκνότητας των κλάδων 

(κλάδοι/mm2) για το δεξιό (NΒD1) και τον αριστερό οφθαλμό (NΒD2). Στο γράφημα φαίνεται η 

γραμμική τους σχέση και η θετική συσχέτιση. 

 

 
Γράφημα 21ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm2) για το δεξιό (NFL1) και τον αριστερό οφθαλμό (NFL2). Στο γράφημα φαίνεται η 

γραμμική τους σχέση και η ισχυρή θετική συσχέτιση (απόλυτη ταύτιση σε αρκετά σημεία).  
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Γράφημα 22ο. Γράφημα διασποράς για τις μέσες τιμές της στρεβλότητας για το δεξιό (NFT1) και 

τον αριστερό οφθαλμό (NFT2). Στο γράφημα φαίνεται η γραμμική τους σχέση και η θετική 

συσχέτιση. 

 

 Με βάσει τα παραπάνω, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση των μέσων 

τιμών για καθένα από τα τέσσερα παραπάνω ζεύγη, εφαρμόζοντας T-test για 

παρατηρήσεις κατά ζεύγη (paired t-test). Από την ανάλυση προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των δύο οφθαλμών στη μέση τιμή της πυκνότητας των κύριων 

νευρικών ινών (p=0.876), της πυκνότητας των κλάδων (p=0.775), του συνολικού 

μήκους των νευρικών ινών (p=0.833) και της στρεβλότητας (p=0.476). 

 Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι οι μεταβολές στο υποεπιθηλιακό 

νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς συμβαίνουν παράλληλα μεταξύ των δύο 

οφθαλμών, δηλαδή οι νευρικοί παράμετροι μειώνονται ή αυξάνονται σχεδόν 

ταυτόχρονα. Ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο οφθαλμών εμφανίζεται για το 

συνολικό μήκος των ινών (συντελεστής συσχέτισης=0.92, p<0.0001) και ασθενή για 

τη στρεβλότητα τους (συντελεστής συσχέτισης=0.12, p=0,094), ενώ αντίθετα οι 

πυκνότητες των κύριων νευρικών ινών και κλάδων εμφανίζουν μέτρια συσχέτιση 

μεταξύ των δύο οφθαλμών. Η έλλειψη διαφορών μεταξύ των δύο οφθαλμών για τις 

τέσσερις νευρικές παραμέτρους του κερατοειδούς επιβεβαιώνει, επιπλέον, ότι ορθώς 

χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις η μέση τιμή των δύο οφθαλμών για κάθε 

παράμετρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  

 Στην ενότητα αυτή εφαρμόζεται μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης 

για τον έλεγχο της σχέσης του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς 

με το βιοχημικό προφίλ των συμμετεχόντων. Μοντέλο παλινδρόμησης 

πραγματοποιείται (y= bx+a) ξεχωριστά για κάθε παράμετρο, που αφορά τις νευρικές 

ίνες (NFD, NBD, NFL, NFT) με την καθεμία από τις παραμέτρους, που αφορούν το 

μεταβολικό προφίλ των ασθενών. Κάθε φορά θεωρείται ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

(x) η μεταβολική παράμετρος και ως εξαρτημένη (y) η παράμετρος που σχετίζεται με 

τις νευρικές ίνες, προκειμένου να ελεγχθεί αν η κατάσταση του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος επηρεάζεται από τα επίπεδα της GLU, της HbA1c1, της TC, της 

LDL χοληστερόλης, της HDL χοληστερόλης και των TRG. Στον Πίνακα Γ.1 

παρατίθεται οι συντελεστές a και b και η τιμή p του συντελεστή b για κάθε ζεύγος 

παραμέτρων. Επίσης, εφαρμόζεται η γραμμή παλινδρόμησης στα αντίστοιχα 

διαγράμματα διασποράς (Γραφήματα 23-46). 

 

Πίνακας Γ.1: Μοντέλο Απλής Γραμμικής παλινδρόμησης y= bx+a 

  GLU HbA1c1 TC LDL HDL TRG 
Συντελεστής b -0.035 -1.582 0.037 0.041 0.108 -0.003 

p συντελεστή b p<0.0001 p<0.0001 p=0.005 p=0.007 p=0.028 p=0.651 

NFD 

Συντελεστής a 30.493 37.116 18.231 20.581 20.030 25.772 

Συντελεστής b -0.046 -2.193 0.095 0.133 0.260 -0.031 

p συντελεστή b p=0.052 p=0.014 p=0.007 p=0.001 p=0.049 p=0.095 

NBD 

Συντελεστής a 41.800 51.326 16.790 19.756 22.385 39.836 

Συντελεστής b -0.015 -0.717 0.023 0.030 0.071 -0.008 

p συντελεστή b p=0.002 p<0.0001 p=0.002 p=0.001 p=0.012 p=0.050 

NFL 

Συντελεστής a 15.776 18.846 9.104 10.047 10.037 14.716 

Συντελεστής b 0.001 0.039 -0.001 -0.001 -0.003 0.001 

p συντελεστή b p=0.002 p=0.002 p=0.241 p=0.329 p=0.177 p=0.802 

NFT 

Συντελεστής a 1.678 1.539 1.942 1.895 1.952 1.841 
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Γράφημα 23. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και της γλυκόζης (mg/dl, GLU). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 23 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFD με τη 

γλυκόζη. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική τους 

σχέση (συντελεστής b=-0,035) και το γεγονός ότι η NFD μειώνεται κατά 0,035 

ίνες/mm², κάθε φορά που η γλυκόζη αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
 Γράφημα 24. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (%, HbA1c1) Απεικονίζεται το 

μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 24 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFD με 

την HbA1c1. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική 

σχέση των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=-1.582) και το γεγονός ότι η NFD 

μειώνεται κατά 1.582 ίνες/mm², κάθε φορά που η HbA1c1 αυξάνεται κατά 1%. 

 
Γράφημα 25. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και της ολικής χοληστερόλης (mg/dl, TC). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 25 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFD με την 

TC. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση των 

δύο μεταβλητών (συντελεστής b= 0.037) και το γεγονός ότι για κάθε αύξηση της TC 

κατά 1 mg/dl, η NFD αυξάνεται κατά 0.037 ίνες/mm². 

 
Γράφημα 26. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και της LDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 26 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFD με την 

LDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση 

των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.041) και η αύξηση της NFD κατά 

0.041ίνες/mm², κάθε φορά που η LDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 

 
Γράφημα 27. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και της ΗDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

  Στο Γράφημα 27 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFD 

με τη ΗDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική 

τους σχέση (συντελεστής b=0.108) και το γεγονός ότι η NFD αυξάνεται κατά 0.108 

ίνες/mm², κάθε φορά που η HDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 
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Γράφημα 28. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κύριων νευρικών ινών 

(ίνες/mm², NFD) και των τριγλυκεριδίων (mg/dl, TRG). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης.  

 Στο Γράφημα 28 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFD με τα 

TRG. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=-0,003). 

 
Γράφημα 29. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι/mm², 

NΒD) και της γλυκόζης (mg/dl, GLU). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η 

αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

         Στο Γράφημα 29 απεικονίζεται η ασθενής συσχέτιση της NBD με την GLU. 

Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση των δύο 

μεταβλητών (συντελεστής b=-0.046) και η μείωση της NBD κατά 0.046 

κλάδους/mm², κάθε φορά που η GLU αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 30. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι/mm², 

NΒD) και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (%, HbA1c1) Απεικονίζεται το μοντέλο 

γραμμικής παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 30 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NBD με 

την HbA1c1. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική 

σχέση των δύο μεταβλητών (συντελεστής b= -2.193) και ότι η NBD μειώνεται κατά 

2.193 κλάδους/mm², κάθε φορά που η HbA1c1 αυξάνεται κατά 1%. 

 
Γράφημα 31. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι /mm², 

NΒD) και της ολικής χοληστερόλης (mg/dl, TC). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

  

 Στο Γράφημα 31 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NBD με την 

TC. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση των 

δύο μεταβλητών (συντελεστής b= 0.095) και το γεγονός ότι για κάθε αύξηση της TC 

κατά 1 mg/dl, η NBD αυξάνεται κατά 0.095 κλάδους/mm². 
 

 
Γράφημα 32. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι /mm², 

NΒD) και της LDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

  

 Στο Γράφημα 32 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NBD με την 

LDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση 

των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.133) και η αύξηση της NBD κατά 0.133 

κλάδους/mm², κάθε φορά που η LDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 
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Γράφημα 33. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι /mm², 

NΒD) και της ΗDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης 

και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 33 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NBD με την 

ΗDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική τους 

σχέση (συντελεστής b=0.260) και το γεγονός ότι η NBD αυξάνεται κατά 0.260 

κλάδους/mm², κάθε φορά που η HDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 34. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της πυκνότητας των κλάδων (κλάδοι /mm², 

NΒD) και των τριγλυκεριδίων (mg/dl, TRG). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 34 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NBD  με 

τα TRG. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική τους 

σχέση (συντελεστής b=-0.031) και το γεγονός ότι η NBD μειώνεται κατά 

0.031κλάδους/mm², κάθε φορά που τα TRG αυξάνονται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 35. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL) και της γλυκόζης (mg/dl, GLU). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 35 απεικονίζεται η ασθενής συσχέτιση της NFL με τη GLU. 

Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική τους σχέση 

(συντελεστής b=-0.015) και το γεγονός ότι η NFL μειώνεται κατά 0.015 mm/mm², 

κάθε φορά που η GLU αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 36. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL) και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (%, HbA1c1) Απεικονίζεται το 

μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

  

 Στο Γράφημα 36 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFL με 

την HbA1c1. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική 

σχέση των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=-0.717) και το γεγονός ότι η NFL 

μειώνεται κατά 0.717 mm/mm², κάθε φορά που η HbA1c1 αυξάνεται κατά 1%. 

 

 
Γράφημα 37. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL)  και της ολικής χοληστερόλης (mg/dl, TC). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

   

 Στο Γράφημα 37 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFL με την 

TC. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση των 

δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.023) και το γεγονός ότι για κάθε αύξηση της TC 

κατά 1 mg/dl, η NFL αυξάνεται κατά 0.023 mm/mm². 
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Γράφημα 38. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL) και της LDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης.  

 Στο Γράφημα 38 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFL με την 

LDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική σχέση 

των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.030) και η αύξηση της NFL κατά 0.030 

mm/mm², κάθε φορά που η LDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 39. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL) και της ΗDL χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 39 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFL με την 

ΗDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική τους 

σχέση (συντελεστής b=0.071) και το γεγονός ότι η NFL αυξάνεται κατά 0.071 

mm/mm², κάθε φορά που η HDL αυξάνεται κατά 1 mg/dl. 

 
Γράφημα 40. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών του συνολικού μήκους των νευρικών ινών 

(mm/mm², NFL) και των τριγλυκεριδίων (mg/dl, TRG). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 40 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFL με τα 

TRG. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=-0.008). 

 
Γράφημα 41. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και της γλυκόζης 

(mg/dl, GLU). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 41 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFΤ με τη 

GLU. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.001). 

 
Γράφημα 42. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (%, HbA1c1). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 42 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFΤ με την 

HbA1c1. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται η γραμμική 

σχέση των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=0.039) και το γεγονός ότι η NFΤ  

αυξάνεται κατά 0.039, κάθε φορά που η HbA1c1 αυξάνεται κατά 1%. 

 
Γράφημα 43. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και της ολικής 

χοληστερόλης (mg/dl, TC). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η 

αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 43 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFΤ με 

την TC. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b= -0.001). 

 
Γράφημα 44. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και της LDL 

χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η αντίστοιχη 

γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 44 απεικονίζεται η ασθενής θετική συσχέτιση της NFΤ με την 

LDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b= -0.001). 

 
Γράφημα 45. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και της ΗDL 

χοληστερόλης (mg/dl). Απεικονίζεται το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης και η γραμμή τάσης. 

 Στο Γράφημα 45 απεικονίζεται η ασθενής αρνητική συσχέτιση της NFΤ με 

την ΗDL. Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν 

απουσιάζει η γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b=-0.003). 

 
Γράφημα 46. Γράφημα διασποράς των μέσων τιμών της στρεβλότητας (NFΤ) και των 

τριγλυκεριδίων (mg/dl, TRG). Απεικονίζεται η αρνητική συσχέτιση, το μοντέλο γραμμικής 

παλινδρόμησης και η αντίστοιχη γραμμή τάσης. 
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 Στο Γράφημα 46 απεικονίζεται η ασθενής συσχέτιση της NFΤ με τα TRG. 

Από το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώνεται ότι σχεδόν απουσιάζει η 

γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (συντελεστής b= 0.001). 

 Συσχετίζοντας, λοιπόν, τη διαβητική κερατοπάθεια με το μεταβολικό προφίλ, 

προκύπτει ότι οι αλλοιώσεις στο υποεπιθηλιακό νευρικό πλέγμα αυξάνονται αδρά 

παράλληλα με τα επίπεδα της γλυκόζης, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, καθώς 

και με τη μείωση των συγκεντρώσεων των λιπιδίων. Συγκεκριμένα, η πυκνότητα των 

κύριων νευρικών ινών μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνονται οι τιμές της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και όσο μειώνονται τα επίπεδα HDL. Η πυκνότητα 

των κλαδών των νευρικών ινών ελαττώνεται, κυρίως, όταν αυξάνονται οι τιμές της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και λιγότερο της γλυκόζης και όταν μειώνονται τα 

επίπεδα LDL και HDL. Αναφορικά με το συνολικό μήκος των νευρικών ινών 

επηρεάζεται σημαντικά από τις συγκεντρώσεις της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, 

εμφανίζοντας ελάττωση, όταν η αιμοσφαιρίνη αυξάνεται. Τέλος, η στρεβλότητα των 

νευρικών ινών φαίνεται να συνδέεται ασθενώς με το μεταβολικό προφίλ των 

ασθενών. Επομένως, το μεταβολικό προφίλ επιδρά στις αλλοιώσεις του 

υποεπιθηλιακού πλέγματος, με διαφορετική ισχύ σε κάθε νευρική παράμετρο, αλλά οι 

τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης φαίνεται να συνδέονται σημαντικά με την 

πυκνότητα και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία από το ιστορικό των 

ασθενών που αφορούν τη διάρκεια του ΣΔ, την παρουσία θετικού οικογενειακού 

ιστορικού ΣΔ, την αγωγή με ινσουλίνη, την προηγηθείσα εφαρμογή φωτοπηξίας με 

laser σε έδαφος DR και την παρουσία αρτηριακής υπέρτασης. Ελέγχεται η σχέση 

τους με τη διαβητική κερατοπάθεια και την DR. 

 Στον Πίνακα 10.2 (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής Μελέτης) 

παρουσιάστηκε η διάρκεια του ΣΔ για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ανάλογα με το στάδιο 

της DR, από όπου μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι βλάβες στο βυθό 

πολλαπλασιάζονται, όσο η διάρκεια του ΣΔ αυξάνεται (Γράφημα 12). Οι διαφορές 

μεταξύ των ομάδων επιβεβαιώνονται με μη παραμετρική ανάλυση Kruskal Wallis 

(p<0.0001). 



  Σελίδα 168 

 

 Στον Πίνακα Δ.1, γίνεται μερική συσχέτιση της διάρκειας του ΣΔ με την 

κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, 

συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της ηλικίας και του φύλου των ασθενών. 

Είναι φανερό ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια της 

νόσου και την πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης=         

-0.36, p<0.0001), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης=-0.20, p= 

0.008) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης=-0.31, 

p<0.0001), δηλαδή οι νευρικές παράμετροι μειώνονται όσο αυξάνεται η διάρκεια του 

ΣΔ. Αντίθετα η στρεβλότητα των κύριων νευρικών ινών συσχετίζεται θετικά και 

ασθενώς με τη διάρκεια του ΣΔ (συντελεστής συσχέτισης=0.14, p=0.051).  

 

Πίνακας Δ.1: Μερική συσχέτιση της διάρκειας του ΣΔ με την κατάσταση του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, 

 NFD NBD NFL NFT 
Συντελεστής 
συσχέτισης -0.36 -0.20 -0.31 0.14 Διάρκεια ΣΔ 

(έτη) 
p , Sig. (2-tailed) p< 0.001 p= 0.008 p< 0.001 p= 0.051 

  

 Αν στη μερική συσχέτιση ληφθεί υπόψη και η επίδραση της ομάδας, η 

διάρκεια του ΣΔ εμφανίζει ασθενή θετική σχέση με την πυκνότητα των κύριων 

νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης= 0.14, p=0.053), την πυκνότητα των κλάδων 

(συντελεστής συσχέτισης= 0.10, p= 0.180) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών  

(συντελεστής συσχέτισης= 0.13, p=0.079), ενώ αντίθετα συσχετίζεται ελάχιστα με τη 

στρεβλότητα των νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης= -0.02, p= 0.749). Το 

γεγονός αυτό φανερώνει τη σημαντική επίδραση της ομάδας στη σχέση των 

παραπάνω μεταβλητών.  

 Εφαρμόζεται, επιπλέον, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, θέτοντας κάθε 

φορά ως εξαρτημένη μεταβλητή μία νευρική παράμετρο του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς και ως ανεξάρτητες τη διάρκεια του ΣΔ, την 

ομάδα, την ηλικία και το φύλο των ασθενών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, 

ενώ η ομάδα επιδρά πάντα στο νευρικό πλέγμα του κερατοειδούς, μονό η πυκνότητα 

των κύριων νευρικών ινών επηρεάζεται ταυτόχρονα από την ομάδα και τη διάρκεια 

του ΣΔ (συντελεστής bδιάρκειας ΣΔ=0.124, p bδιάρκειας ΣΔ=0.040, συντελεστής bομάδας=         

-4.977, p bομάδας< 0.0001). 
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 Ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με θετικό οικογενειακό ιστορικό ΣΔ, 

παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 10.2 (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής 

Μελέτης) για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ανάλογα με το στάδιο της DR. Εδώ, 

εφαρμόζοντας τον έλεγχο x2, προκύπτει ότι όντως υπάρχει σχέση ανάμεσα στο 

στάδιο της DR και την παρουσία ΣΔ στην οικογένεια (p<0.0001). Στον Πίνακα Δ.2, 

γίνεται μερική συσχέτιση του οικογενειακού ιστορικού με τις παραμέτρους του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, συνυπολογίζοντας την 

πιθανή επίδραση της ομάδας, της ηλικίας και του φύλου των ασθενών. 

 

Πίνακας Δ.2: Μερική συσχέτιση του θετικού οικογενειακού ιστορικού ΣΔ με την 

κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, 

συνυπολογίζοντας την ομάδα, την ηλικία και το φύλο των ασθενών. 

   NFD NBD NFL NFT 
Συντελεστής 
συσχέτισης -0.08 -0.01 -0.04 0.08 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ p , Sig. (2-tailed) p=0.276 p=0.879 p=0.556 p=0.257
  

 Από τον Πίνακα Δ.2 δεν φαίνεται να υπάρχει ασθενής συσχέτιση ανάμεσα 

οικογενειακό ιστορικό και την πυκνότητα των κύριων ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=-0.08, p=0.276), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης= -

0.01, p=0.879), το συνολικό μήκος των νευρικών ινών  (συντελεστής συσχέτισης= -

0.04, p=0.556) και τη στρεβλότητα των νευρικών ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=0.08, p=0.257). Επιπλέον, αν εφαρμοστεί πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση, θέτοντας κάθε φορά ως εξαρτημένη μεταβλητή μία νευρική 

παράμετρο του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς και ως 

ανεξάρτητες το θετικό οικογενειακό ιστορικό ΣΔ, την ομάδα, την ηλικία και το φύλο 

των ασθενών, προκύπτει ότι μόνο η ομάδα επιδρά στο νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς. 

 Στη συνέχεια, ελέγχεται η σχέση της διαβητικής κερατοπάθειας και της DR με 

την αγωγή των διαβητικών ασθενών και συγκεκριμένα με τη λήψη ή όχι ινσουλίνης. 

Είναι φανερό από τον Πίνακα 10.2 (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα Κλινικής 

Μελέτης) ότι στις ομάδες των διαβητικών με NPDR και PDR, η πλειοψηφία των 

ατόμων λαμβάνει ινσουλίνη. Εφαρμόζοντας εδώ τον έλεγχο x2, προκύπτει ότι όντως 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στο στάδιο της DR και την αγωγή που λαμβάνουν τα άτομα 
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(p<0.0001). Στον Πίνακα Δ.3 γίνεται μερική συσχέτιση της ινσουλίνης με την 

κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, 

συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της ηλικίας και του φύλου των ασθενών.  

 

Πίνακας Δ.3: Μερική συσχέτιση της αγωγής με ινσουλίνη με την κατάσταση του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, συνυπολογίζοντας την 

ηλικία και το φύλο των ασθενών 

   NFD NBD NFL NFT 
Συντελεστής 
 συσχέτισης -0.36 -0.22 -0.31 0.08 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 

p , Sig. (2-tailed) p< 0.001 p=0.003 p<0.001 p=0.279
 

 Φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη λήψη 

ινσουλίνης και την πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (συντελεστής συσχέτισης= 

-0.36, p<0.0001), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης=-0.22, 

p=0.003) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών  (συντελεστής συσχέτισης=-0.31, 

p<0.0001), ενώ η στρεβλότητα των νευρικών ινών ελάχιστα σχετίζεται με την 

ινσουλίνη (συντελεστής συσχέτισης=0.08, p=0.279). 

 Αν στη μερική συσχέτιση ληφθεί υπόψη και η επίδραση της ομάδας, δεν 

φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ινσουλίνη και στην πυκνότητα των κύριων 

ινών (συντελεστής συσχέτισης=0.08, p=0.275), την πυκνότητα των κλάδων 

(συντελεστής συσχέτισης=0.03, p=0.671), το συνολικό μήκος των ινών  (συντελεστής 

συσχέτισης=0.07, p=0.353) και τη στρεβλότητα τους (συντελεστής συσχέτισης=         

-0.09, p= 0.208). Το γεγονός αυτό φανερώνει τη σημαντική επίδραση της ομάδας στη 

σχέση των παραπάνω μεταβλητών. Εφαρμόστηκε, επιπλέον, πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση, θέτοντας κάθε φορά ως εξαρτημένη μεταβλητή μία νευρική 

παράμετρο του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς και ως 

ανεξάρτητες τη λήψη ινσουλίνης, την ομάδα, την ηλικία και το φύλο των ασθενών. 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι μόνο η ομάδα επιδρά στο νευρικό πλέγμα του 

κερατοειδούς. 

 Ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποβληθεί σε φωτοπηξία με 

laser λόγω DR παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 10.2 (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα 

Κλινικής Μελέτης) για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ανάλογα με το στάδιο της DR. Ο 

έλεγχος x2 έδειξε, όπως αναμενόταν, ισχυρή σχέση ανάμεσα στις αλλοιώσεις του 
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βυθού (ομάδα) και την αγωγή με laser (p< 0.0001). Στον Πίνακα Δ.4 γίνεται μερική 

συσχέτιση ανάμεσα στην προηγηθείσα φωτοπηξία και την κατάσταση του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος, συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της 

ηλικίας και του φύλου των ασθενών.  

 

Πίνακας Δ.4: Μερική συσχέτιση της αγωγής με laser με την κατάσταση του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, συνυπολογίζοντας την 

ηλικία και το φύλο των ασθενών. 

  NFD NBD NFL NFT 
LASER Συντελεστής 

συσχέτισης -0.47 -0.3 -0.42 0.15 

  p , Sig. (2-tailed) p< 0.0001 p< 0.0001 p< 0.0001 p= 0.039 
 

 Φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην 

προηγηθείσα φωτοπηξία και την πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=-0,47, p<0.0001), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης= 

-0,3, p<0.0001) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=-0,42, p<0.0001), ενώ η στρεβλότητα των νευρικών ινών σχετίζεται 

θετικά με την προηγηθείσα φωτοπηξία (συντελεστής συσχέτισης=0,15, p=0,039).  

 Ωστόσο, αν στη μερική συσχέτιση ληφθεί υπόψη και η επίδραση της ομάδας, 

η αγωγή με laser δεν φαίνεται να σχετίζεται με την πυκνότητα των κύριων ινών 

(συντελεστής συσχέτισης=0.03, p=0.673), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής 

συσχέτισης=-0.01, p=0.873) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών  (συντελεστής 

συσχέτισης=0.003, p=0.965) αλλά ούτε και  με τη στρεβλότητα των νευρικών ινών 

(συντελεστής συσχέτισης=-0.04, p=0.568). Το γεγονός αυτό φανερώνει τη σημαντική 

επίδραση της ομάδας στη σχέση των παραπάνω μεταβλητών. Αν εφαρμοστεί, 

επιπλέον, πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, θέτοντας κάθε φορά ως εξαρτημένη 

μεταβλητή μία νευρική παράμετρο του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του 

κερατοειδούς και ως ανεξάρτητες την φωτοπηξία με laser, την ομάδα, την ηλικία και 

το φύλο των ασθενών, προκύπτει ότι μόνο η ομάδα επιδρά στην κατάσταση των 

νευρικών ινών. 

 Τέλος, ελέγχεται η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ), στο δείγμα των 

ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με τις αλλοιώσεις στον 

κερατοειδή και το βυθό. Ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με ΑΥ για κάθε 
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ομάδα ξεχωριστά παρουσιάστηκε στον Πίνακα 10.2 (Κεφάλαιο 10ο, Αποτελέσματα 

Κλινικής Μελέτης), όπου φαίνεται ότι η πλειοψηφία των διαβητικών ασθενών έχει 

ΑΥ. Για αυτό το λόγο εφαρμόζεται ο έλεγχος x2, από όπου προκύπτει ότι όντως 

υπάρχει σχέση ανάμεσα στις αλλοιώσεις του βυθού και την υπέρταση και μάλιστα 

στατιστικά σημαντική (p=0.013), πιθανότατα επειδή και οι δύο παθολογίες 

συνδέονται με βλάβες των αγγείων.  

 Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μερική συσχέτιση της ΑΥ με τις παραμέτρους του 

υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος, συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της 

ηλικίας και του φύλου των ασθενών (Πίνακας Δ.5). Φαίνεται να υπάρχει ασθενής 

αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ΑΥ και την πυκνότητα των κύριων ινών 

(συντελεστής συσχέτισης=-0.14, p=0.067), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής 

συσχέτισης=-0.15, p=0,045) και το συνολικό μήκος των νευρικών ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=-0.20, p=0,006), ενώ η στρεβλότητα των νευρικών ινών δεν σχετίζεται 

με την ΑΥ (συντελεστής συσχέτισης= 0.01,  p=0.853). 

 

Πίνακας Δ.5: Μερική συσχέτιση της ΑΥ με την κατάσταση του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, συνυπολογίζοντας την ηλικία και το φύλο 

των ασθενών 

  NFD NBD NFL NFT 
Συντελεστής συσχέτισης -0.14 -0.15 -0.20 0.01 ΑΥ p , Sig. (2-tailed) p=0.067 p=0.045 p=0.006 p=0.853

  

 Ωστόσο, αν στη μερική συσχέτιση ληφθεί υπόψη και η επίδραση της ομάδας, 

η ΑΥ δεν φαίνεται να σχετίζεται με την πυκνότητα των κύριων ινών (συντελεστής 

συσχέτισης=0.02, p=0.817), την πυκνότητα των κλάδων (συντελεστής συσχέτισης=    

-0.07, p=0.377), το συνολικό μήκος των ινών (συντελεστής συσχέτισης=-0.09, 

p=0.247) και τη στρεβλότητα τους (συντελεστής συσχέτισης=-0.04, p=0.564). 

Εφαρμόζεται και πάλι πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, θέτοντας κάθε φορά ως 

εξαρτημένη μεταβλητή μία νευρική παράμετρο του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος του κερατοειδούς και ως ανεξάρτητες την παρουσία ΑΥ, την ομάδα, την 

ηλικία και το φύλο των ασθενών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι μόνο η ομάδα 

επιδρά στην κατάσταση των νευρικών ινών. 

 Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι οι πιθανότητες προχωρημένων 

αλλοιώσεων στο βυθό αυξάνονται παράλληλα με τη διάρκεια του ΣΔ, την παρουσία 
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θετικού οικογενειακού ιστορικού ΣΔ, την αγωγή με ινσουλίνη, την εφαρμογή laser σε 

έδαφος διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και την παρουσία αρτηριακής 

υπέρτασης. Αναφορικά με τη διαβητική κερατοπάθεια φαίνεται να επιδεινώνεται όσο 

αυξάνεται η διάρκεια του ΣΔ, αλλά η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών είναι 

εκείνη που εμφανίζει σημαντική μείωση με την πάροδο των ετών. Η 

κληρονομικότητα συνδέεται με την κατάσταση του υποεπιθηλιακού νευρικού 

πλέγματος, καθώς η μείωση της πυκνότητας και του συνολικού μήκους των νευρικών 

ινών (κύριων και κλάδων) και η αύξηση της στρεβλότητας είναι πιο εμφανείς σε 

ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό ΣΔ. Μάλιστα, η τελευταία παράμετρος 

φαίνεται να επιδρά ταυτόχρονα στις αλλοιώσεις του κερατοειδούς και του 

αμφιβληστροειδούς. Η ελάττωση της πυκνότητας και του συνολικού μήκους των 

νευρικών ινών (κύριων και κλάδων) και η αύξηση της στρεβλότητας είναι πιο 

εμφανείς σε ασθενείς που λαμβάνουν ινσουλίνη, που έχουν υποβληθεί σε φωτοπηξία 

με laser ή πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση. Οι τρεις αυτές παράμετροι 

συσχετίζονται ασθενώς με την κατάσταση των νευρικών ινών του κερατοειδούς, 

ωστόσο δεν φαίνεται να αποτελούν κοινούς παθογενετικούς μηχανισμούς στην 

εξέλιξη της διαβητικής κερατοπάθειας και αμφιβληστροειδοπάθειας.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 Στην παρούσα κλινική μελέτη, έγινε προσπάθεια εύρεσης πιθανής συσχέτισης 

ανάμεσα στην περιφερική διαβητική νευροπάθεια (ΠΔΝ), τη νευροπάθεια του 

κερατοειδούς και τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτό οι συμμετέχοντες στη μελέτη υποβλήθηκαν σε νευρολογική εξέταση και τα 

αποτελέσματα συνεκτιμήθηκαν με τις αλλοιώσεις του βυθού και του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς. 

 

Μεθοδολογία νευρολογικής εξέτασης 

 Οι συμμετέχοντες, διαβητικοί και μη, εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της 

Νευρολογικής Κλινικής του ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η από τον κύριο Γεώργιο Αμοιρίδη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 

προκειμένου να εντοπισθεί πιθανή νευροπάθεια. Η νευρολογική εκτίμηση 
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πραγματοποιήθηκε τόσο με την κλινική αξιολόγηση των ασθενών όσο και με 

ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Η κλινική αξιολόγηση περιελάμβανε τα εξής: 

1. Εκτίμηση της μυϊκής ισχύος των μυών των κάτω άκρων 

  Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν αμφοτερόπλευρα οι απαγωγοί και οι προσαγωγοί 

του μηρού, οι εκτείνοντες τα δάκτυλα και τέλος, οι  καμπτήρες και εκτείνοντες του 

ισχίου, του γόνατος αλλά και του άκρου ποδός.  

2. Εκτίμηση του επιγονάτιου και Αχίλλειου αντανακλαστικού αμφοτερόπλευρα 

3. Δοκιμασίες Ποσοτικοποίησης της Δερματικής Αισθητικότητας (QST) 

  Με αυτές αξιολογήθηκαν η παλλαισθησία στο έξω σφυρό αμφοτερόπλευρα 

και η αίσθηση του άλγους και της αφής. 

 Οι ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες περιελάμβαναν: 

1. Κινητική νευρογραφία 

  Μετρήθηκαν η ταχύτητα αγωγής (σε m/sec), τα λανθάνοντα κύματα F (σε 

msec), ο τελικός λανθάνων χρόνος (σε msec) και το προκλητό μυϊκό δυναμικό (σε 

mV) στο αριστερό περονιαίο και στο αριστερό κνημιαίο νεύρο. 

2. Αισθητική νευρογραφία 

  Υπολογίστηκαν η ταχύτητα αγωγής (σε m/sec), ο λανθάνων χρόνος (σε msec) 

και το δυναμικό (σε mV) στο δεξιό και αριστερό γαστροκνήμιο νεύρο. 

3. Εκτίμηση του αντανακλαστικού Hoffmann 

 Μετρήθηκαν ο λανθάνων χρόνος (σε msec) και το δυναμικό (σε mV) στο 

δεξιό και αριστερό υποκνημίδιο μυ. 

4. Αξιολόγηση της Συμπαθητικής Δερματικής Αντίδρασης (SSR) 

 Υπολογίστηκαν  ο λανθάνων χρόνος (σε msec) και το δυναμικό (σε mV) στο 

πέλμα και την παλάμη των εξεταζομένων. 

 Τα δεδομένα που προέκυψαν από την κλινική αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων και τις ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταξινόμηση τους σε τέσσερις ομάδες με βάσει το βαθμό της περιφερικής 

νευροπάθειας: 

1) Άτομα χωρίς περιφερική διαβητική νευροπάθεια 

2) Άτομα με ήπια περιφερική διαβητική νευροπάθεια  

3) Άτομα με μέτρια περιφερική διαβητική νευροπάθεια  

4) Άτομα με σοβαρή περιφερική διαβητική νευροπάθεια  
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Ωστόσο, η κλινική ταξινόμηση των ασθενών δεν συνέπιπτε πάντα με την 

ηλεκτροφυσιολογική, για αυτό και προέκυψαν δύο παράμετροι για κάθε ασθενή, που 

απέδωσαν τη βαρύτητα της ΠΔΝ σε κλινικό (ΠΔΝκ) και ηλεκτροφυσιολογικό 

επίπεδο (ΠΔΝη). 

 

Αποτελέσματα νευρολογικής εξέτασης 

Δυστυχώς, στη νευρολογική εξέταση δεν υποβλήθηκαν όλοι οι 

συμμετέχοντες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δυσκόλεψε τη διαδικασία, καθώς στα 

εξωτερικά ιατρεία της Νευρολογικής Κλινικής εξετάζονταν, παράλληλα και οι 

ασθενείς από τα προκαθορισμένα ραντεβού. Μία ακόμη αιτία του περιορισμένου 

αριθμού των ασθενών που εκτιμήθηκαν νευρολογικά ήταν και το γεγονός ότι η 

νευρολογική εξέταση δεν άρχισε ταυτόχρονα με τη συλλογή των υπόλοιπων 

δεδομένων.  

Στον Πίνακα Ε.1 φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων που 

εξετάστηκαν νευρολογικά σε κάθε ομάδα, καθώς και τα αποτελέσματα της 

νευρολογικής εξέτασης, όπως προέκυψαν από τις κλινικές και ηλεκτροφυσιολογικές 

δοκιμασίες. Εφόσον, οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ανάλογα με το βαθμό της 

νευροπάθειας τόσο κλινικά (ΠΔΝκ) όσο και ηλεκτροφυσιολογικά (ΠΔΝη), 

παρατίθενται ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με την ίδια βαρύτητα ΠΔΝ εντός 

της ομάδας και για τις δύο παραμέτρους. Το ποσοστό αφορά τον αριθμό των ατόμων 

με το συγκεκριμένο βαθμό νευροπάθειας επί του συνόλου των ατόμων που 

εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

Πίνακας Ε.1 

   ΟΜΑΔΑ 
CONTROL NDR NPDR PDR ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΑΘΜΟΣ  

ΠΔΝ 10 (21%) 11 (24%) 12 (25%) 12 (26%) 
χωρίς 10 (100%) 5 (45%) 1 (8%) 0 (0%) 
ήπια ΠΔΝ 0 (0%) 6 (55%) 10 (83%) 6 (50%) 
μέτρια ΠΔΝ 0 (0%) 0 (0%) 1 (8%) 6 (50%) 

ΠΔΝκ  
(αριθμός και ποσοστό  
από όσους 
εξετάστηκαν  
εντός της ομάδας)  

σοβαρή ΠΔΝ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

χωρίς 10 (100%) 5 (45.5%) 0 (0%) 0 (0%) 
ήπια ΠΔΝ 0 (0%) 5 (45.5%) 7 (58%) 3 (25%) 
μέτρια ΠΔΝ 0 (0%) 1 (9%) 5 (42%) 7 (58%) 

ΠΔΝη 
 (αριθμός και ποσοστό  
από όσους 
εξετάστηκαν  
εντός της ομάδας)  

σοβαρή ΠΔΝ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (17%) 
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Οι παράμετροι ΠΔΝκ και ΠΔΝη δεν έχουν κανονική κατανομή, για αυτό και 

εφαρμόζεται ο έλεγχος x2, για να διαπιστωθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των 

ομάδων. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι όντως υπάρχουν διαφορές τόσο για την 

παράμετρο ΠΔΝκ (p<0.0001) όσο και για την ΠΔΝη (p<0.0001), δηλαδή οι 

αλλοιώσεις του βυθού σχετίζονται με το βαθμό της νευροπάθειας, είτε 

διαγιγνώσκεται κλινικά είτε με ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες. Από τον Πίνακα 

Ε.1 διαπιστώνει κανείς ότι δεν ανευρίσκεται νευροπάθεια στα άτομα που δεν έχουν 

ΣΔ. Επιπλέον, στην πλειοψηφία των ασθενών της ομάδας NDR απουσιάζει η ΠΔΝ 

(≈45%) ή υπάρχουν ευρήματα ήπιας ΠΔΝ (45-55%). Στην ομάδα NPDR εμφανίζεται 

κλινικά σημαντική νευροπάθεια ήπιας βαρύτητας στο 83% των ασθενών, αλλά οι 

ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες αποκαλύπτουν ότι οι μισοί περίπου από αυτούς 

τους ασθενείς πάσχουν από ΠΔΝ μέτριου βαθμού. Τέλος, μόνο στην PDR ομάδα 

διαγιγνώσκεται σοβαρή νευροπάθεια, η οποία όμως αποκαλύπτεται μόνο 

ηλεκτροφυσιολογικά, ενώ κλινικά οι ασθενείς κατανέμονται ισότιμα μεταξύ ήπιας 

και μέτριας μορφής. Είναι φανερό ότι όλοι οι ασθενείς με PDR πάσχουν από ΠΔΝ. 

Στη συνέχεια, γίνεται μερική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό της ΠΔΝ και τις 

αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, λαμβάνοντας 

υπόψη την πιθανή επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της ομάδας των 

συμμετεχόντων. Στον Πίνακα Ε.2 φαίνονται τα αποτελέσματα της μερικής 

συσχέτισης με ή χωρίς την πιθανή επίδραση της ομάδας. Είναι φανερό ότι όσο 

αυξάνεται ο βαθμός της ΠΔΝ ελαττώνονται η πυκνότητα των νευρικών ινών (κύριων 

και κλάδων) και το συνολικό τους μήκος, ενώ αυξάνεται η στρεβλότητα, αν δεν 

ληφθεί υπόψη η ομάδα των ασθενών. Η ισχυρή επίδραση της ομάδας αποκαλύπτεται, 

αν συνυπολογιστεί στη μερική συσχέτιση, αφού τα αποτελέσματα αντιστρέφονται. Η 

ΠΔΝκ διατηρεί την αρνητική συσχέτιση με την πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών 

(συντελεστής συσχέτισης=-0,10, p=0.531) και τη θετική με τη στρεβλότητα 

(συντελεστής συσχέτισης=0.05, p=0.748) υπό την επίδραση της ομάδας.  
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Πίνακας Ε.2 

Μερική συσχέτιση: πιθανή επίδραση φύλου και ηλικίας 
    NFD NBD NFL NFT 
ΠΔΝκ Συντελεστής συσχέτισης -0.58 -0.21 -0.39 0.29 
  Τιμή p < 0.0001 0.174 0.010 0.063 
ΠΔΝη Συντελεστής συσχέτισης -0.55 -0.18 -0.36 0.17 
  Τιμή p < 0.0001 0.251 0.016 0.286 

Μερική συσχέτιση: πιθανή επίδραση φύλου, ηλικίας και ομάδας 
ΠΔΝκ Συντελεστής συσχέτισης -0.10 0.02 0.03 0.05 
  Τιμή p 0.531 0.883 0.845 0.748 
ΠΔΝη Συντελεστής συσχέτισης 0.05 0.12 0.14 -0.21 
  Τιμή p 0.774 0.458 0.369 0.180 
  

Αναζητώντας τη σχέση των δύο παραμέτρων ΠΔΝκ και ΠΔΝη, γίνεται 

μερική συσχέτιση μεταξύ τους. Αποκαλύπτεται ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού της ΠΔΝ που προκύπτει κλινικά και ηλεκτροφυσιολογικά (συντελεστής 

συσχέτισης= 0.76, p< 0.0001), συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση του φύλου και 

της ηλικίας των ασθενών. Αν στη μερική συσχέτιση προστεθεί και η επίδραση της 

ομάδας, οι δύο παράμετροι εξακολουθούν να αυξάνονται παράλληλα (συντελεστής 

συσχέτισης=0.28, p=0.074). 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι το στάδιο της 

Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας συνδέεται άμεσα με αυτό της Περιφερικής 

Διαβητικής Νευροπάθειας (ΠΔΝ), είτε η ΠΔΝ διαγιγνώσκεται κλινικά είτε με 

ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες. Αναφορικά με τις αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού 

νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η βαρύτητα της 

ΠΔΝ ελαττώνονται η πυκνότητα των κύριων νευρικών ινών και των κλάδων και το 

συνολικό τους μήκους, ενώ αντίθετα αυξάνεται η στρεβλότητα των νευρικών ινών. 

Ωστόσο, το στάδιο της ΠΔΝ και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν με την ίδια ισχύ τη διαβητική κερατοπάθεια, καθώς σε ταυτόχρονη 

συσχέτιση αυτών των παθήσεων η επίδραση της ομάδας φαίνεται να μεταβάλλει τη 

σχέση ΠΔΝ-διαβητικής κερατοπάθειας. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται πάντως ότι 

οι αλλοιώσεις του υποεπιθηλιακού νευρικού πλέγματος του κερατοειδούς 

ακολουθούν τη βαρύτητα της ΠΔΝ, είτε η ΠΔΝ διαγιγνώσκεται κλινικά είτε με 

ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες. 


