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Δπραξηζηίεο.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

αλζξψπνπο εθείλνπο, νη νπνίνη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο κε 

βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηήλ ηελ δηαηξηβή.     

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ Κ. Δπζηάζην Γεηνξάθε, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή Οθζαικνινγίαο θαη επηβιέπσλ θαζεγεηή κνπ ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Μνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζψ κε έλα ζέκα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, λα έξζσ ζε 

επαθή κε ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κηαο κειέηεο θαη λα ζέζσ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

κεηέπεηηα εξεπλεηηθή κνπ πνξεία. ε φιε ηελ πνξεία εθπφλεζεο απηήο ηεο κειέηεο,  

κέζα απφ παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο κε βνήζεζε λα μεπεξάζσ ηα φπνηα εκπφδηα 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία .Παξάιιεια ζα ήζεια πνιχ λα ηνλ 

επραξηζηήζσ δηφηη κνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμσ θαη λα πινπνηήζσ ηηο 

δηθέο κνπ ζθέςεηο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο ,ελψ ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα κε 

θαζνδεγήζεη φηαλ ρξεηαδφκνπλ ηελ βνήζεηά ηνπ. 

     Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ θ. Μηιηηάδε Σζηιηκπάξε Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή Οθζαικνινγίαο, γηα ηελ ζηήξημή θαη  θαζνδήγεζε πνπ πξφζθεξε φρη κφλν  

ζηελ εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

    Αθφκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο Γηάλλε Παξαζχξε 

θαη Νεθηάξην Κιάδν γηαηί ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο δελ ζα κπνξνχζα λα 

θέξσ εηο πέξαο ηελ θιηληθή ζπιινγή δεδνκέλσλ απηήο ηεο κειέηεο. Με κεγάιε 

πξνζπκία θαη εμαηξεηηθφ αίζζεκα ζπλεξγαζίαο, κε βνήζεζαλ λα εμνηθεησζψ κε ηνλ 

ηαηξηθφ εμνπιηζκφ ηεο θιηληθήο θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ ηηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο. 

Σέινο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο αγαπεηνχο κνπ θίινπο θαη 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

H νθζαικηθή αθακςία είλαη κηα καθξνζθνπηθή παξάκεηξνο ε νπνία εθθξάδεη ηηο 

ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ νθζαικνχ. Δμαηηίαο ησλ κε γξακκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ βην-

κεραληθψλ παξακέηξσλ ηνπ νθζαικνχ, ν Friedenwald πεξηέγξαςε έλαλ εκπεηξηθφ 

ηχπν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νθζαικηθή αθακςίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ,επηζήκαλε 

φηη ε νθζαικηθή αθακςία ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο πίεζεο θαη φγθνπ κέζα ζην κάηη 

θαη ηελ φξηζε σο “ην κέηξν  ηεο αληίζηαζεο πνπ πξνβάιεη ην κάηη ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο”. Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ νθζαικνχ θαη ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο έρεη κεγάιε θιηληθή ζεκαζία ζηελ 

ηνλνγξαθία θαη ζηελ ηνλνκεηξία θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε πνιιψλ 

νθζαικηθψλ λφζσλ φπσο ε ειηθηαθή εθθχιηζε ηεο σρξάο. ην παξειζφλ πνιιέο 

κειέηεο πξνζδηφξηζαλ ηνλ ζπληειεζηή νθζαικηθήο αθακςίαο είηε ζε εμνξπγκέλα 

κάηηα, είηε in vivo αλαπηχζζνληαο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο κε θνηλφ παξνλνκαζηή 

ηελ  επεκβαηηθή θχζε ηνπο. 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε ηεο νθζαικηθήο 

αθακςίαο κε κε επεκβαηηθφ ηξφπν ζηελ θιηληθή πξάμε. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

Friedenwald φζνλ αθνξά ηελ εμάξηεζε ηεο αθακςίαο απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο 

πίεζεο-φγθνπ, αμηνπνηψληαο σζηφζν δπν δηαθνξεηηθέο ηνλνκεηξηθέο κεζφδνπο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο. Σν ηνλφκεηξν επηπέδσζεο  Goldmann 

επεξεάδεηαη απφ γεσκεηξηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νθζαικνχ φπσο είλαη 

θαη ν ζπληειεζηήο νθζαικηθήο αθακςίαο ,ελψ ην ηνλφκεηξν κε επηπέδσζεο Pascal 

είλαη αλεμάξηεην απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπηπιένλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ δελ γίλεηαη κε βάζε ην αμνληθφ κήθνο  ηνπ καηηνχ αιιά ηελ 

εγθάξζηα θαη νβειηαία δηαηνκή ηνπ.    

   ηε κειέηε απηή θαηαθέξακε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο 

κε κε επεκβαηηθφ ηξφπν , κε απνηειέζκαηα πνπ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο 

κειέηεο. Δπηπιένλ επηβεβαηψζακε φηη ε δηαθνξά ησλ πηέζεσλ κε δπν δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο ηνλνκεηξίαο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη κπνξεί 

λα απνηειέζεη κέηξν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κε κε επεκβαηηθφ ηξφπν.  
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ABSTRACT 

 
   Ocular rigidity is a macroscopic parameter which reflects the elastic properties of 

the eye. Because of non-linear properties of the bio- mechanical parameters of the eye 

, Friedenwald described an empirical formula to determine ocular rigidity. More 

specifically , he noted that the coefficient of ocular rigidity can be described by the 

pressure volume relation in the living human eye and defined it as a " measure of the 

resistance, which the eye exerts to distending forces". The quantification of the elastic 

properties of the eye and the coefficient of ocular rigidity has great clinical 

significance in tonography and in tonometry and is associated with the onset and 

progression of many eye diseases such as age- related macular degeneration . In the 

past many studies have determined the coefficient of ocular rigidity in enucleated eyes 

, or in vivo developing different methodologies with a common denominator their 

invasive nature . 

   Aim of this thesis , is to determine ocular rigidity  non-invasively in clinical practice 

. It is based on Friedenwald‟s principle as far as the dependence of  ocular rigidity on 

the pressure - volume relationship is concerned , utilizing two different tonometric 

methods to determine intraocular pressure . Goldmann applanation tonometer is 

affected by geometrical and mechanical properties of the eye, as ocular rigidity 

coefficient , while Pascal tonometer does not depened on these features. Furthermore 

the determination of the volume change is not based on the axial length of the eye , 

but on the transverse and sagittal cross section . 

   In this study we achieved to  determine the coefficient of  ocular rigidity in a non 

invasive way , with results that come to an agreement with other studies . Moreover 

we confirmed that the difference of pressure with two different methods of tonometry 

are  correlated with ocular rigidity and may constitute a measure for determining 

ocular rigidity. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1  Αλαηνκία ηνπ νθζαικνύ 

 

1.1.1 Οπηηθό Νεύξν  

   Σν νπηηθφ λεχξν είλαη ην δεχηεξν απφ ηα δψδεθα δεχγε θξαληαθψλ λεχξσλ , αιιά 

ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν θξαληαθφ λεχξν πνπ δηαζέηνπκε, θαζψο απνηειεί κέξνο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ιεηηνπξγηθφ ξφινο ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη 

αηζζεηήξηεο λεπξηθέο ψζεηο απφ ηα γαγγιηαθά θχηηαξα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο πξνο 

ηα νπηηθά θέληξα ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νπηηθψλ λεπξηθψλ 

ηλψλ κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θεληξηθή φξαζε. 

   Απνηειείηαη :  α) απφ ηνπο άμνλεο ησλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ, πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηελ κεηαθνξά ηνπ λεπξηθνχ (νπηηθνχ) εξεζίζκαηνο , β) απφ 

αζηξνθχηηαξα, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ αμφλσλ, θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο αληιίαο Να+ θαη ηεο αμνπιαζκηθήο 

θπθινθνξίαο, θαη γ) απφ νιηγνδελδξνθχηηαξα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

ηξνθνδνζία θαη θαιή θαηάζηαζε ησλ ειχηξσλ ησλ αμφλσλ.  

   Οη λεπξάμνλεο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ μεθηλνχλ απφ ηα πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκχξηα 

γαγγιηαθά θχηηαξα πνπ επελδχνπλ εζσηεξηθά ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Οη λεπξάμνλεο 

απηνί θαηεπζχλνληαη πξνο ην ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ ζθιεξνχ θαη ζπκθχνληαη εληφο 

ηεο νπηηθήο ζειήο. Απφ εθεί ζρεκαηίδνπλ ην νπηηθφ λεχξν θαη κεηαθέξνπλ ηα 

δπλακηθά ελεξγείαο ηνπο πξνο ην έμσ γνλαηψδεο ζψκα, αθνχ κεζνιαβήζεη ην νπηηθφ 

ρίαζκα θαη ε νπηηθή άηξαθηνο. Σν νπηηθφ λεχξν (ΟΝ)  έρεη κήθνο πεξίπνπ 45 - 50 

mm θαη αλαηνκηθά απνηειείηαη απφ 4 κέξε:  

 

 Το ενδοκπανιακό (intracranial) κήθνπο πεξίπνπ 10 mm  

 Το ενδοηπημαηικό (intracanalicular) κήθνπο 5 – 9 mm  

 Το ενδοκογχικό (intraorbital) κήθνπο 25 - 30 mm  

 Το ενδοθθάλμιο (intraocular) κήθνπο 1-2 mm.  

 

   ηνλ νπηηθφ δίζθν, ε δηάκεηξνο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ κεηξάηαη κφλν ζε 1,5-2,0 mm. 

Σν ελδνθζάικην ηκήκα δηαηξππά ηε ζθιεξά κήληγγα κέζα απφ 200 έσο 300 κηθξά 

πνξψδε αλνίγκαηα, πνπ απνηεινχλ ην ηεηξεκέλν πέηαιν ηνπ ζθιεξνχ (lamina 
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cribrosa). Σν ηκήκα απηφ ιακβάλεη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ηεο αηκάησζήο ηνπ 

απφ ηηο βξαρείεο νπίζζηεο αθηηλνεηδείο αξηεξίεο θαη βξίζθεηαη ζηα φξηα φπνπ 

ζπλαληηνχληαη ε ελδνθζάικηα κε ηελ ελδνθξάληα πίεζε. 

   Ζ αγγείσζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ γίλεηαη απφ ηελ νθζαικηθή αξηεξία, θιάδν ηεο 

έζσ θαξσηίδνο, πνπ δηέξρεηαη καδί ηνπ απφ ην νπηηθφ ηξήκα (ζηελ άλσ έμσ πιεπξά 

ηνπ) θαη αθνινχζσο δίλεη ζαλ θιάδνπο, ηελ θεληξηθή αξηεξία ηνπ ακθ/δνχο (γηα ην 

νπηηθφ λεχξν) θαη ηηο νπίζζηεο αθηηλνεηδείο αξηεξίεο (γηα ηηο κήληγγεο). Ζ θεληξηθή 

αξηεξία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη ε θεληξηθή θιέβα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο 

πνξεχνληαη ζηε κεζφηεηα ηνπ λεχξνπ, απφ ηελ νπηηθή ζειή έσο πεξίπνπ 3 mm πίζσ 

απφ ην βνιβφ, απφ φπνπ εμέξρνληαη απφ ην νπηηθφ λεχξν. Ζ θεληξηθή αξηεξία ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο θέξλεη νμπγφλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή 

ρηηψλα θαη ε θεληξηθή θιέβα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο κεηαθέξεη ηα απφβιεηα, φπσο 

ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα καθξηά απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. 

 

 

Δηθφλα 1:  Ζ αγγείσζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. (ΚΑΑ= Κεληξηθή Αξηεξία Ακθ/δνχο, ΟΑΑ= 

Οπίζζηεο Αθηηλνεηδείο Αξηεξίεο) 

 

1.1.2 Γσλία Πξνζζίνπ Θαιάκνπ 

   Δληνπίδεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ θεξαηνεηδνχο, ηεο ίξηδαο θαη ηνπ ζθιεξνχ. Ζ γσλία 

ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ εθηείλεηαη 360 κνίξεο ζηελ πεξίκεηξν ηεο ίξηδαο θαη 

απαξηίδεηαη απφ επηκέξνπο δνκέο. 
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           Δηθφλα 2 : Γνκέο γσλίαο πξνζζίνπ ζαιάκνπ 

 

1.1.3 Αθηηλσηό ζώκα 

    Σν αθηηλσηφ ζψκα είλαη ε ελδηάκεζε κνίξα  ηνπ ξαγνεηδή ή αγγεηψδε ρηηψλα θαη 

βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο ίξηδαο θαη ηνπ ρνξηνεηδνχο. Δθηείλεηαη απφ ηελ βάζε ηεο ίξηδαο 

(εκπξφο) πξνο ηελ πξηνλσηή πεξηθέξεηα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο (πίζσ). Δίλαη κηα 

δαθηπιηνεηδήο θαηαζθεπή κε ηξίγσλν ζρήκα ζε νβειηαία δηαηνκή, κε ηελ βάζε πξνο 

ηνλ πξφζζην ζάιακν θαη ηελ θνξπθή πξνο ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Αλαηνκηθά 

αλαγλσξίδνληαη δχν κνίξεο : 

   Η πηστωηή μοίρα (parsplicata ) βξίζθεηαη πξνο ηα εκπξφο θαη είλαη αλάγιπθε, κε 

ελαιιαγέο απιάθσλ θαη αθξνινθίσλ πνπ νλνκάδνληαη αθηηλνεηδείο πξνβνιέο. Απηέο 

είλαη 70-80  αθξνινθίεο  ή πηπρέο θαη πξνέρνπλ κέζα ζηνλ νπίζζην ζάιακν. Μεηαμχ 

ηνπο ππάξρνπλ νη θνηιάδεο ηνπ Kuhnt. Σν κέγεζνο κηαο αθηηλνεηδνχο πξνβνιήο είλαη 

πεξίπνπ 2mm κήθνο θαη 0,5mm εχξνο κε κεγάιεο παξαιιαγέο. Απφ ηεο θνηιάδεο ηνπ 

Kuhnt εθθχνληαη νη ίλεο ηεο δίλλεηαο δψλεο θαη πξνζθχνληαη ζηνλ θξπζηαιινεηδή 

θαθφ. 

   Η επίπεδη μοίρα (parsplana) βξίζθεηαη πξνο ηα πίζσ , δελ είλαη αλάγιπθε θαη έρεη 

κήθνο 4 mm.Σν ζηξψκα ηεο ζπλέρεηαη κε ηνλ ρνξηνεηδή, ελψ ην έμσ ρξσζηηθνθφξν 

επηζήιην ηνπ αθηηλσηνχ ζψκαηνο ζπλέρεηαη κε ην κειάρξνπλ επηζήιην ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδή ηελ πξηνλσηή παξπθή (oraserrata). Γελ είλαη ηφζν αγγεηνβξηζήο 

φζν ε parsplicata, γη απηφ θαη είλαη ε ζέζε απφ φπνπ γίλεηαη ε είζνδνο ηεο βειφλεο 

θαηά ηελ ελδνυαινεηδηθή έγρπζε δηαθφξσλ θαξκάθσλ. 

   Η πριονωηή περιθέρεια ( ora serrata ) έρεη νδνλησηή φςε. Κάζε νδνλησηή 

πξνεμνρή πξνο ηελ επίπεδε κνίξα ηνπ αθηηλσηνχ είλαη πξνέθηαζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδηθνχ ηζηνχ, ελψ νη θφιπνη κεηαμχ ησλ νδνλησηψλ πξνεμνρψλ 

αλήθνπλ ζηελ επίπεδε κνίξα ηνπ αθηηλσηνχ. 
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   Άιιε κηα βαζηθή κνίξα ηνπ αθηηλσηνχ ζψκαηνο απνηειεί ο ακηινωηός μσς, ν 

νπνίνο λεπξψλεηαη απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, κε παξαζπκπαζεηηθά 

εξεζίζκαηα λα ηνλ ελεξγνπνηνχλ θαη ηε ζπκπαζεηηθή λεχξσζε λα δξα αλαζηαιηηθά 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζχζπαζεο ηνπ. Έρεη ιείεο κπτθέο ίλεο  ε βάζε ησλ νπνίσλ είλαη 

ζην ζθιεξαίν πηεξληζηήξα ελψ ε θνξπθή ηνπο ζηνλ ρνξηνεηδή . Ο αθηηλσηφο κπο 

εκθαλίδεη δπν κνίξεο ηελ έμσ ή επηκήθε θαη ηελ έζσ ή θπθινηεξή. Ζ πεξηζζφηεξν 

εζσηεξηθή κνίξα ηνπ αθηηλσηνχ κπ είλαη ν δαθηπιηνεηδήο κπο ηνπ Muller πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο θπθιηθέο ίλεο. Ζ κνίξα απηή ηνπ αθηηλσηνχ κπ έρεη ηδηφηεηεο ηνπ 

ζθηγθηήξα κπ κε απνηέιεζκα φηαλ ζπζπάηαη λα κηθξαίλεη ε δηάκεηξνο ηνπ θχθινπ 

ησλ αθηηλνεηδψλ πξνβνιψλ πξνθαιψληαο ηε ραιάξσζε ησλ ηλψλ ηνπ Zinn θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο πξνζαξκνγήο. 

 

Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αθηηλσηνχ ζψκαηνο είλαη : 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξνζαξκνγήο. 

 Ζ παξαγσγή ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ. 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο απνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ κε ηελ κεραληθή 

έθηαζε ηνπ trabeculum απφ ηελ ζχζπαζε ησλ επηκεθψλ κπτθψλ ηλψλ. 

πκκεηνρή θαη ζηε ξαγνεηδνζθιεξηθή νδφ απνρέηεπζεο. 

 

 

1.1.4 Ο ζθιεξνθεξαηνεηδηθόο εζκόο ή trabeculum 

   Δίλαη έλαο ζπνγγψδεο ζπλδεηηθφο ηζηφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ΤΤ θηάλεη ζην θαλάιη 

ηνπ Schlemm. Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηξία ηκήκαηα: 

 Σν ξαγνεηδηθφ δηθηπσηφ, ην νπνίν είλαη ην πιένλ πξνο ηα έζσ ηκήκα θαη 

απνηειείηε απφ ηαηλίεο πνπ εθηείλνληαη απφ ηε ξίδα ηεο ίξηδαο κέρξη ηε 

γξακκή ηνπ Schwalbe. 

 Σν θεξαηνζθιεξηθφ δηθηπσηφ πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν κεζαίν ηκήκα, ην 

νπνίν εθηείλεηαη απφ ην ζθιεξαίν πηεξληζηήξα κέρξη ηε γξακκή ηνπ 

Schwalbe. Σα κεζνδηαζηήκαηα ηνπ είλαη κηθξφηεξα απφ εθείλα ηνπ 

ξαγνεηδηθνχ δηθηπσηνχ. 

 Σν ελδνζειηαθφ δηθηπσηφ, ν νπνίνο είλαη ην ζηελφηεξν πξνο ηα έμσ ηκήκα ηνπ 

γσληαθνχ δηθηπσηνχ, ην νπνίν ζπλδέεη ηνλ θεξαηνζθιεξηθφ δηθηπσηφ κε ην 

ελδνζήιην ηνπ έζσ ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα ηνπ Schlemm. 
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1.1.5 Καλάιη Schlemm 

    Δίλαη θπθιηθφ θιεβηθφ αγγείν, ην νπνίν βξίζθεηαη πξνο ηα έμσ ηνπ γσληαθνχ 

δηθηπσηνχ θαη ζε επαθή κε απηφ.Σν εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ θαιχπηεηαηαπφ 

ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ην εμσηεξηθφ απφ επίπεδα θχηηαξα. Σν θαλάιη ηνπ 

Schlemm πξνο ηελ ζθιεξηθή πιεπξά έρεη ζην ηνίρσκά ηνπ ηα ζπιιεθηηθά θαλάιηα ή 

πδάηηλεο θιέβεο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ην πδαηνεηδέο πγξφ θαηαιήγεη ζην 

επηζθιεξηθφ θιεβηθφ ζχζηεκα (ζηε θιεβηθή θπθινθνξία). Σν θαλάιη κεηαθέξεη 

πεξίπνπ 2-3 κηθξνιίηξα πδαηνεηδνχο πγξνχ ην ιεπηφ. 

 

 

1.2 Τδαηνεηδέο πγξό 

 

1.2.1 ύζηαζε ηνπ πδαηνεηδνύο πγξνύ 

   Ο πξφζζηνο θαη ν νπίζζηνο ζάιακνο ηνπ νθζαικνχ είλαη γεκάηνο κε έλα δηαπγέο 

πγξφ, πνπ θαιείηαη πδαηνεηδέο πγξφ (ΤΤ), ην νπνίν απνηειείηαη θαηά 96,6% απφ 

λεξφ. Ο φγθνο ηνπ ΤΤ ζηνλ πξφζζην θαη ζηνλ νπίζζην ζάιακν είλαη αληίζηνηρα 

πεξίπνπ 0,25ml θαη 0,06ml.Ο δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ ΤΤ είλαη 1,3336. Σν ημψδεο θαη 

ε ππθλφηεηα είλαη ειαθξψο πςειφηεξε απφ φηη ζην λεξφ, ε σζκσηηθφηεηα είλαη 

ειαθξψο πςειφηεξε απφ φηη ζην πιάζκα, ε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ ηνπ πδξνγφλνπ 

θαη ρισξίνπ είλαη πςειή, ε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαξβνληθψλ ηφλησλ είλαη ρακειή. Οη 

ζπγθεληξψζεηο αζθνξβηθνχ θαη γαιαθηηθνχ είλαη πςειφηεξεο απφ ηνπ πιάζκαηνο 

ελψ νη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο, νχξηαο θαη ηνπ κε πξσηετληθνχ αδψηνπ είλαη 

ρακειφηεξεο. 

 

 1.2.2   Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΤΤ είλαη: 

 Ζ κεηαθνξά νμπγφλνπ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ( γιπθφδε, ακηλνμέα, θιπ) 

ζηηο αλάγγεηεο θαηαζθεπέο φπσο ν θξπζηαινεηδήο θαθφο, ν θεξαηνεηδήο, ην 

trabeculum, αιιά θαη πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ παινεηδνχο. 

 Ζ  αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηνπ ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ΤΤ ζε 

αζθνξβηθφ νμχ  

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ( γαιαθηηθνχ 

νμέσο, ππξνζηαθπιηθνχ νμέσο θαη CO2 ) ηνπ θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ θαη ηνλ 

θεξαηνεηδή. 
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 Ζ ζπληήξεζε ηεο ΔΟΠ πςειφηεξα απφ ηελ αηκνζθαηξηθή θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηνπ νθζαικνχ. 

 Ζ απνρέηεπζε αίκαηνο, καθξνθάγσλ θαη άιισλ θιεγκνλψδε θχηηαξσλ θαη 

πξντφλησλ απφ ηνλ πξφζζηα ζάιακν. 

 

1.2.3 Παξαγσγή θαη απνρέηεπζε ηνπ πδαηνεηδνύο πγξνύ 

 

   Σν ΤΤ παξάγεηαη θαηά 90% απφ ην κε ρξσζηηθνθφξν επηζήιην ηνπ αθηηλσηνχ 

ζψκαηνο πνπ θαιχπηεη ηηο αθηηλνεηδείο πξνβνιέο, θπξίσο κε ελεξγφ κεηαθνξά (κέζσ 

ηεο αληιίαο Να-Κ) θαη ιηγφηεξν κε ππεξδηήζεζε, ελψ ην ππφινηπν 10% παξάγεηαη 

απφ ηελ ίξηδα.Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2,50 κL/min θαη ε 

πιήξεο αλαλέσζή ηνπ γίλεηαη κέζα ζε δχν ψξεο (250-300 κL). 

   ηε ζπλέρεηα ην ΤΤ θαηεπζχλεηαη κέζσ ηνπ θνξηθνχ ρείινπο ζηνλ πξφζζην ζάιακν 

απ‟ φπνπ θαη απνρεηεχεηαη κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ νδψλ.  

   Καηά 80% απφ ηελ κλαζζική οδό : Απφ ηελ γσλία πξνζζίνπ ζαιάκνπ, πεξλάεη 

κέζσ  ηνπ ζθιεξνθεξαηνεηδηθνχ εζκνχ (trabeculum ) ζην ζσιήλα ηνπ Schlemm θαη 

απφ εθεί θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο επηζθιεξηθέο θιέβεο. Σέινο απνρεηεχεηαη κέζσ ηνπ 

ζθιεξνχ ή ηεο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο. Ζ απνρέηεπζε δηα ηεο νδνχ απηήο εμαξηάηαη 

απφ ηελ πδξνζηαηηθή πίεζε επνκέλσο ν ξπζκφο δηέιεπζεο ηνπ ΤΤ εμαξηάηαη απφ ηελ 

αξρηθή πδξνζηαηηθή πίεζε θαη ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεηαη ζηε ξνή.  

   Ζ άιιε νδφο απνρέηεπζεο (θαηά 20%) είλαη ε ραγοειδοζκληρική ή εναλλακηική 

οδός : Απφ ηελ  πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ αθηηλσηνχ ζψκαηνο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ 

πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ακέζσο πίζσ απφ ηνλ ζθιεξαίν πηεξληζηήξα, κεηαμχ ηεο 

βάζεο ηεο ίξηδαο θαη ηνπ ζθιεξαίνπ πηεξληζηήξα απνξξνθάηαη δηα κέζνπ ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ (δηεζεηηθνχ) ζπζηήκαηνο ηνπ νθζαικνχ  θαη εμέξρεηαη απφ ηηο 

πεξηδίλεηεο θιέβεο. Ο ξπζκφο ηεο ξαγνεηδνζθιεξηθήο έρεη ππνινγηζζεί ζηνλ 

άλζξσπν ζε 0,2κl/min. Δίλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζρεηηθά αλεμάξηεηε απφ ην χςνο ηεο 

ΔΟΠ θαη ε απνρέηεπζε κεηαβάιιεηαη κε ηελ επίδξαζε θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ: 

απμάλεηαη κε ηελ αηξνπίλε, ηηο πξνζηαγιαλδίλεο, ηελ επηλεθξίλε θαη κεηψλεηαη κε ηελ 

ηζνπξνηελφιε θαη ηελ πηινθαξπίλε. 
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Δηθφλα 3 : Απεηθφληζε απνρέηεπζεο ηνπ ΤΤ δηακέζνπ ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ νδψλ. 

 

ε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ν ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ ΤΤ (Fin, κl/min) ηζνχηαη κε ην 

ξπζκφ απνρέηεπζεο (Fout).  

 

Fin = Fout⇔  Fin = Ftrab + Fu 

 

Γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο θαη απνρέηεπζεο ηνπ ΤΤ 

πεξηγξάθνληαη ηα παξαθάησ κεγέζε : 

Fin: ξπζκφο εηζξνήο =  Fs + Ff   ≈  2.5κl/min 

Fs: ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ ΤΤ κε έθθξηζε - νδφο αλεμάξηεηε ηεο ΔΟΠ 

Ff: ξπζκφο παξαγσγήο ηνπ ΤΤ κε ππεξδηήζεζε- πηεζνεμαξηψκελε νδφο 

Fout: ξπζκφο εθξνήο  =  Ftrab+Fu 

Ftrab: ξπζκφο εθξνήοδηακέζνπ ηνπ γσληαθνχ δηθηπσηνχ θαη ηνπ θαλαιηνχ ηνπ 

Schlemm(ζπκβαηηθήο νδνχ) 

Fu: ξπζκφο εθξνήοδηακέζνπ ηεο ξαγνεηδνζθιεξηθήο νδνχ (ελαιιαθηηθήο νδνχ) - 

νδφο αλεμάξηεηε ηεο ΔΟΠ (γηαΔΟΠ>7-10mmHg) 

R :  αληίζηαζε mmHgxmin/κl 

 

Σν ΤΤ αθνινπζψληαο ηε ζπκβαηηθή νδφ αθνινπζεί ηελ θιίζε πδξνζηαηηθήο πίεζεο 

θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηα θαλάιηα θαη ηνπο 

πξννδεπηηθά κηθξφηεξνπο πφξνπο ηνπ γσληαθνχ δηθηπσηνχ θπξίσο. 

 

Ctot = Ctrab + Cu + Cps 

 

φπνπ C (facility) ε «επθνιία» ή επρέξεηα ξνήο ζε κl/mmHgxmin (C=1/R) θαη Cps ε 

επθνιία παξαγσγήο πδαηνεηδνχο, πνπ είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζε θιεγκνλψδεηο 

θαηαζηάζεηο, θάξκαθα.  



 
18 

Ο ξπζκφο εθξνήο κέζσ ηεο ελαιιαθηηθήο νδνχ (Fu) παξακέλεη ζηαζεξφο, ρσξίο λα 

κεηαβάιιεηαη απφ κηθξέο αιιαγέο ηεο ΔΟΠ. Ο ξπζκφο εθξνήο ηνπ ΤΤ κέζσ ηεο 

ζπκβαηηθήο νδνχ (Ftrab) είλαη πηεζνεμαξηφκελνο, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ βαζκίδα 

πίεζεο κεηαμχ ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (IOP) θαη ηεο επηζθιεξηθήο θιεβηθήο πίεζεο 

(Pe), ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα ελδνθζάικηαο πίεζεο, φπσο επίζεο θαη 

απφ ηελ αληίζηαζε (R) πνπ ζα ζπλαληήζεη ην πδαηνεηδέο πγξφ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ 

δηακέζνπ ηνπ θαλαιηνχ ηνπ Schlemm. 

χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε εμίζσζε ηνπ Goldmann, ε θπθινθνξία ηνπ YY 

κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε 

 

Fin =Fout = Ctrab (Pi-Pe) + Fu 

 

Pe: ε επηζθιεξηθή θιεβηθή πίεζε (ζηνλ άλζξσπν ηζνχηαη κε 9mmHg) 

Pi: ε κέζε θπζηνινγηθή ΔΟΠ (ηζνχηαη κε 16mmHg).  

 

χκθσλα κε ηε ζρέζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Brubaker , ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη 

ε ζπκβαηηθή νδφο ζηελ απνρέηεπζε είλαη θαη απηή πηεζνεμαξηψκελε, κάιηζηα 

απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο, θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ 

αθφινπζν ηχπν: 

 

Rtrab= R0+R0 ∗Q ∗ (Pi-Pe) 

 

Q :ζπληειεζηήο πνπ εθθξάδεη θιαζκαηηθή κεηαβνιή ζηελ αληίζηαζε R0,φηαλ ε ΔΟΠ 

εθξνήο κεηαβάιιεηαη θαηά 1mmHg 

R0:ε αληίζηαζε εθξνήο φηαλ ε ΔΟΠ γίλεη ίζε κε ηελ πίεζε ζην επηζθιεξηθφ θιεβηθφ 

δίθηπν  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Δλδνθζάικηα Πίεζε 

   Με ηνλ φξν ελδνθζάικηα πίεζε (ΔΟΠ) αλαθεξφκαζηε ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

ηεο πίεζε πνπ αζθεί ην πδαηνεηδέο πγξφ (YY) ζηα ηνηρψκαηα ηνπ νθζαικνχ. Ζ ΔΟΠ 

δξα σο αληηζηαζκηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ζηελ πίεζε πνπ 

αζθεί ν ζθιεξφο ζηνλ νθζαικφ, δηαηεξψληαο έηζη ην ζρήκα ηνπ νθζαικνχ θαη 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ σο νπηηθφ ζχζηεκα. 

   Ζ δηαηήξεζε ηεο ΔΟΠ  ζε ζηαζεξά επίπεδα , φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο θπζηνινγηθνχο 

νθζαικνχο, είλαη απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή 

θαη ηελ παξνρέηεπζε ηνπ ΤΤ. Οπνηαδήπνηε δηαηαξαρή απηήο ηεο ηζνξξνπίαο θαη 

ηδηαίηεξα ε αχμεζε ηεο αληίζηαζεο παξνρέηεπζεο ηνπ ΤΤ, πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ 

ΔΟΠ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αληίζηαζε εθξνήο ηνπ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε ΔΟΠ. 

 

 

Δηθφλα 4 : Σα βέιε ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ηεο ΔΟΠ ιφγσ θαθήο παξνρέηεπζεο ηνπ ΤΤ. 

 

2.2 Φπζηνινγηθή ελδνθζάικηα πίεζε 

   Με ηνλ φξν “θπζηνινγηθή” ελδνθζάικηα πίεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ πίεζε ε νπνία 

δελ πξνθαιεί γιαπθσκαηηθέο αιινηψζεηο ζην νπηηθφ λεχξν.  

   ήκεξα είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ε θπζηνινγηθή 

ελδνθζάικηα πίεζε, θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν κεηαμχ 15 θαη 16 mmHg κε ζηαζεξή 

απφθιηζε (SD) 2.5-3.0 mmHg,  ελψ ηα αλψηεξα απνδεθηά φξηα είλαη 21-22 mmHg. Ζ 

ΔΟΠ είλαη πςειή αλ ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηελ ελδνθξάληα πίεζε (7-8mmHg), είλαη 

φκσο αλαγθαία αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ ξφιν ηεο ζηε δηαηήξεζε ησλ νπηηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ δνκψλ ηνπ νθζαικνχ. Ζ θαηαλνκή ηεο ζηνλ πιεζπζκφ φκσο δελ είλαη 
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θαλνληθή αιιά ζεηηθά ινμή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα νξηζηεί 

ζηαηηζηηθά έλα φξην πάλσ απφ ην νπνίν ε ΔΟΠ ζεσξείηαη κε θπζηνινγηθή. Πνιινί 

είλαη εθείλνη νη νθζαικνί νη νπνίνη έρνπλ ΔΟΠ >21 mmHg , ρσξίο σζηφζν λα 

αλαπηχζζνπλ θάπνηα γιαπθσκαηηθή βιάβε , ελψ νθζαικνί κε ΔΟΠ < 15 mmHg 

αλαπηχζζνπλ γιαπθσκαηηθέο αιινηψζεηο ζην νπηηθφ ηνπο λεχξν (γιαχθσκα 

θπζηνινγηθήο πίεζεο). Δπνκέλσο θάζε νθζαικφο έρεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλνρήο 

ζηελ πίεζε θαη ε ηηκή ηεο ΔΟΠ γηα ηελ νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη βιάβε ζην 

νπηηθφ λεχξν δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ πξηλ, αιιά κφλν φηαλ ε βιάβε αξρίζεη 

λα γίλεηαη εκθαλήο. 

 

Γξάθεκα 1 : Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ηεο ΔΟΠ. 

 

2.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαθύκαλζε ηεο ΔΟΠ 

   Ζ ΔΟΠ είλαη κηα δπλακηθή παξάκεηξνο κε μερσξηζηνχο θηξθάδηνπο ξπζκνχο πνπ 

πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Παιαηφηεξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαθχκαλζε 

ηεο ΔΟΠ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη κεγαιχηεξε ζε γιαπθσκαηηθνχο 

αζζελείο , αιιά θαη φηη ε κεγάιε δηαθχκαλζε ηεο ΔΟΠ κέζα ζην 24σξν απνηειεί 

αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ γιαπθψκαηνο
69,2 

 .Ζ εκεξήζηα 

δηαθχκαλζε
60

 γηα θπζηνινγηθά κάηηα είλαη αλάκεζα ζηα 3 έσο 6 mmHg θαη απηή ε 

δηαθχκαλζε ελδέρεηαη λα απμάλεηαη ζε γιαπθσκαηηθά κάηηα. Σηο βξαδηλέο ψξεο 

παξαηεξείηαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ΔΟΠ, ελψ λσξίο ην πξσί θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

έγεξζε ε ΔΟΠ έρεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαθχκαλζε ησλ επηπέδσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζην αίκα θαζψο έρεη παξαηεξεζεί 
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αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνξηηδφλεο ζην αίκα ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ αχμεζε ηεο ΔΟΠ. 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο ΔΟΠ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ν 

γεληθφο πιεζπζκφο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο , ε ειηθία , ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ε 

επνρή. Ζ καχξε θπιή εκθαλίδεη κεγαιχηεξε ελδνθζάικηα πίεζε απφ ηελ ιεπθή, ελψ 

νη Ηάπσλεο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ κεησκέλε ΔΟΠ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. 

χκθσλα κε έξεπλεο ε ΔΟΠ  απμάλεηαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο
5 

, απμάλεηαη 

θαηά 2-4mmHg  θαηά ηελ χπηηα ζέζε, κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ αιιαγή απφ ηελ 

θαζηζηή ζηελ νξηδφληηα ζηάζε ζψκαηνο θαη γεληθφηεξα φηαλ ην θεθάιη βξίζθεηαη ζε 

θαηψηεξν επίπεδν απφ ην ππφινηπν ζψκα. Δπηπξνζζέησο ε δηαθχκαλζε ηεο ΔΟΠ 

επεξεάδεηαη θαη απφ ην αμνληθφ κήθνο κε ηνπο κχσπεο, νη νπνίνη έρνπλ καθξχηεξν 

βνιβφ, λα εκθαλίδνπλ θαη κεγαιχηεξε ΔΟΠ ζε ζρέζε κε ηνπο εκκέηξσπεο
65

.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Σνλνκεηξία 

   Ζ κέηξεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο απνηειεί κέξνο ηεο εμεηαζηηθήο ξνπηίλαο γηα 

θάζε νπηνκεηξηθή θαη νθζαικνινγηθή αμηνιφγεζε. Ζ  πην ζπρλά ζπζρεηηδφκελε 

πάζεζε κε ηελ απμεκέλεελδνθζάικηα πίεζε είλαη ην γιαχθσκα. Οη πξψηεο απφπεηξεο 

κέηξεζεο ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο γίλνληαη κε φξγαλα πνπ απαηηνχζαλ επαθή κε ηνλ 

θεξαηνεηδή (ηχπνπ Schiotz) θαη πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο απφ πιεπξάο εμεηαζηή. 

ήκεξα ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα ηνλφκεηξα θαη κφλν θαη‟ εμαίξεζε. Ο πην 

αμηφπηζηνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ΔΟΠ επηηπγράλεηαη άκεζα κε καλφκεηξν, δειαδή κε 

θαζεηεξηαζκφ ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ ηνπ αζζελνχο δηεγρεηξεηηθά. Πξαθηηθά φκσο 

δελ είλαη εθαξκφζηκε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε γη απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε πεηξακαηφδσα. ηελ θιηληθά πξάμε ε ΔΟΠ ππνινγίδεηαη έκκεζα κε ηελ 

κέζνδν ηεο ηνλνκεηξίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κηθξήο εμσηεξηθήο 

δχλακεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή κέζσ εηδηθψλ νξγάλσλ , ησλ ηνλνκέηξσλ. 

Αλάινγα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο ηα ηνλφκεηξα ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δχν 

θαηεγνξίεο :εκβχζηζεο θαη επηπέδσζεο. 

 

 

3.1.1  Σνλνκεηξία εκβύζηζεο Schiotz 

 

   Σν ηνλφκεηξν ηνπ Schiotz 
58

 πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ νθζαικίαηξν πνπ ην 

ρξεζηκνπνίεζε αξρηθά ην 1905. Αθνχ γίλεη ηνπηθή εθαξκνγή αλαηζζεηηθνχ , ν 

αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε χπηηα ζέζε θαη ε κέηξεζε γίλεηαη κέζσ ηεο εκβχζηζεο 

εηδηθά βαζκνλνκεκέλνπ ζηπιενχ , ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ 

θεξαηνεηδνχο.  Σν ηππηθφ βαξίδην πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ζηπιεφ είλαη  5,5 gr. Σα  

επηπιένλ βαξίδηα είλαη 7.5, 10 θαη 15gr ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε έλδεημε ηεο 

θιίκαθαο ηνπ νξγάλνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 4. Ζ κεηαηξνπή ηεο έλδεημεο ηνπ 

ηνλνκέηξνπ ζε mmHg γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθψλ λνκνγξακκάησλ.  

   Καηά ηελ ηνλνκέηξεζε , ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο βαξηδίνπ ζηνλ θεξαηνεηδή , 

επεξεάδεηαη ν ξπζκφο εηζξνήο - εθξνήο ηνπ ΤΤ θαη ε επηζθιεξηθή θιεβηθή πίεζε, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο. Παξάιιεια πξνθαιείηαη εμψζεζε 

αίκαηνο απφ ην αγγεηαθφ δίθηπν ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ΔΟΠ, αχμεζε ηεο εθξνήο ηνπ 
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ΤΤ  θαη παξακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ νθζαικνχ. Ο φγθνο ηνπ ΤΤ πνπ 

εθηνπίδεηαη είλαη  απφ 6.85 κέρξη 33.69 κl , θαζηζηψληαο ην φξγαλν επαίζζεην ζε 

παξακέηξνπο φπσο ε νθζαικηθή αθακςία (rigidity). 

   Σν ηνλφµεηξν απηφ είλαη βαζµνλνµεµέλν γηα ην κέζν φξν νθζαικηθήο αθαµςίαο 

(rigidity) , επνκέλσο είλαη αλαθξηβέο γηα κεγάιεο απνθιίζεηο απφ ηε κέζε δπζθακςία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη κπσπηθνί νθζαικνί, νη νπνίνη έρνπλ αξθεηά 

κεησκέλε νθζαικηθή αθακςία θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεηξνχκελε ΔΟΠ ππνεθηηκάηαη. 

Άιινη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην βάζνο εκβχζηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 

κεηξήζεηο είλαη ηφζν  ην πάρνο θαη φζν θαη ε θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο. 

   Ζ ηνλνκεηξία εκβχζηζεο κε ηελ ρξήζε ηνλνκέηξνπ Schiνtz, βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο ηνλνγξαθίαο. θνπφο ηεο είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο 

θαη απνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ηνλνκέηξνπ ζηνλ νθζαικφ ,γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ ιεπηψλ θαη ηε ζπλερήο 

θαηαγξαθή ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο ζε απηφ ην δηάζηεκα. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ 

βαξηδίνπ πάλσ ζηνλ νθζαικφ πξνθαιεί κεηαηφπηζε ηνπ ΤΤ , έρνληαο σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο ΔΟΠ. Μεηά ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εθαξκνγήο 

ηνπ βαξηδίνπ ζηνλ νθζαικφ, εάλ ε απνρέηεπζε ηνπ ΤΤ ιεηηνπξγεί ζσζηά, φπσο 

ζηνπο θπζηνινγηθνχο νθζαικνχο, ε αχμεζε ηεο ΔΟΠ αθνινπζείηαη απφ πηψζε.ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε κείσζε ηεο ΔΟΠ είλαη πνιχ αξγή , πξάγκα πνπ ππνδειψλεη 

κεησκέλε εθξνή ηνπ ΤΤ. 

 

 

                     

Δηθφλα 5 : (Αξηζηεξά) Δθαξκνγή ηνπνκεηξίαο εκβπζηζεο. (Γεμηά) Σνλφκεηξν Schiotz.    
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3.1.2  Σνλόκεηξν επηπέδσζεο (Goldmann) 

 

   Ζ ρξήζε ηνπ ηνλφκεηξνπ επηπέδσζεο Goldmann απνηειεί ην ρξπζφ πξφηππν ζηελ 

θαζεκεξηλή  θιηληθή πξάμε παγθνζκίσο.
31

 Σν ηνλφκεηξν ππνινγίδεη ηελ δχλακε πνπ 

απαηηείηαη γηα λα επηπεδσζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θεξαηνεηδή, θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαηξέπεη ηε δχλακε απηή ζε πίεζε. 

   Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλνκέηξνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ησλ Imbert – Fick ,ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία  ζε κηα ζηεγλή, ηδαληθή, κε απείξσο ιεπηά ηνηρψκαηα, ειαζηηθή ζθαίξα ε 

πίεζε Ρ  ηζνχηαη κε ην πειίθν ηεο δχλακεο F πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηπέδσζε ελφο 

ηκήκαηνο ηεο ζθαίξαο πξνο ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο πνπ επηπεδψλεηαη.
20,23 

P=F/A 

 

Σν παξαπάλσ ζεσξεηηθφ κνληέιν εθαξκνδφκελν ζηνλ αλζξψπηλν νθζαικφ 

εθθξάδεηαη σο εμήο : 

P1 + ζ = P2 + R 

φπνπ P1είλαη αζθνχκελε απφ ην ηνλφκεηξν πίεζε  , ζ είλαη ε δαθξπτθή επηθαλεηαθή 

ηάζε , P2είλαη ε ΔΟΠ θαη R ε αληίζηαζε ηνπ θεξαηνεηδνχο ζηελ επηπέδσζε.  Οη 

Goldmann θαη Schmidt χζηεξα απφ πεηξακαηηθέο παξαηεξήζεηο θαηέιεμαλ φηη γηα 

δηάκεηξν επηπέδσζεο 3.06mmε δαθξπτθή ηάζε εμνπδεηεξψλεηαη κε ηελ αληίζηαζε 

επηπέδσζεο κε απνηέιεζκα ε έλδεημε ζην ηνλφκεηξν λα ηζνχηαη κε ηελ ΔΟΠ . Καηά 

ηελ ηνλνκέηξεζε Goldmann ηππηθά κεηαηνπίδεηαη φγθνο ΤΤ≈ 0.44κl. 

   Σν φξγαλν πξνζαξκφδεηαη ζηε ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη ε θεθαιή ηνπ ηνλνκέηξνπ 

(επίπεδε επηθάλεηα ηεο παξαπάλσ εηθφλαο) κεηαθηλείηαη έηζη ψζηε λα έιζεη ζε επαθή 

κε ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ θεξαηνεηδή. Αλάκεζα ζηελ επίπεδε επηθάλεηα (πνπ 

εθάπηεηαη ζηνλ θεξαηνεηδή) θαη ζηνλ παξαηεξεηή βξίζθεηαη έλα δίπξηζκα ην νπνίν 

δηαρσξίδεη ηελ εηθφλα ζε δχν εγθάξζηα κεηαηνπηζκέλα ηκήκαηα. Ζ παξαηήξεζε 

γίλεηαη κε κπιε ηνπ θνβαιηίνπ θαη αθνχ έρεη ελζηαιιαρζεί ζηνλ θεξαηνεηδή δηάιπκα 

αλαηζζεηηθνχ θαη θινπνξνζεΐλεο. Έηζη, ν δαθηχιηνο ηνπ κελίζθνπ ηεο 

θινπνξνζεΐλεο δηαρσξίδεηαη ζε δχν εκηθχθιηα ζρεηηθά κεηαηνπηζκέλα ην έλα σο 

πξνο ην άιιν. Καζψο ε ζρεηηθή ηνπο κεηαηφπηζε είλαη πξνθαζνξηζκέλε (βάζεη ηεο 

γσλίαο ηνπ δηπξίζκαηνο) ηα εκηθχθιηα ζα παξνπζηάδνληαη λα εθάπηνληαη φηαλ ν 

κελίζθνο (πνπ πεξηβάιιεη ηε δψλε επηπέδσζεο) έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάκεηξν. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ην δίπξηζκα είλαη ηέηνην ψζηε ηα εκηθχθιηα λα εκθαλίδνληαη λα 

εθάπηνληαη φηαλ έρεη επηηεπρζεί ε πξναλαθεξζείζα επηπέδσζε ησλ 3.06 mm. 
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Πεξηζηξέθνληαο ην βαζκνλνκεκέλν θχιηλδξν, ξπζκίδεηαη ε αζθνχκελε δχλακε έσο 

φηνπ ηα εζσηεξηθά φξηα ησλ εκηθπθιίσλ εθάπηνληαη. Σα εκηθχθιηα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη λα είλαη ίζα ζην κέγεζνο. Ζ έλδεημε ηνπ 

θπιίλδξνπ πνιιαπιαζηαδφκελε επί 10 ηζνχηαη κε ηελ κεηξνχκελε ΔΟΠ. 

   Σν φξγαλν είλαη βαζκνλνκεκέλν γηα πξφζζηα αθηίλα θακππιφηεηαο θεξαηνεηδνχο 

7.80mm θαη θεληξηθφ πάρνο θεξαηνεηδνχο 520-540 κm. Γηα ηηο δηαζηάζεηο απηέο 

ηζρχεη φηη ε επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ δαθξπηθνχ κελίζθνπ αιιεινεμνπδεηεξψλεηαη κε 

ηελ πίεζε πνπ αζθεί ν θεξαηνεηδήο αληηζηεθφκελνο ζηελ επηπέδσζή ηνπ. Χζηφζν εμ‟ 

αηηίαο ησλ θπζηθψλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή, ηεο 

αθηίλαο θακππιφηεηαο θαη ησλ βηνκεραληθψλ ηδηνηήησλ ,δελ ηθαλνπνηνχλ φινη νη 

θεξαηνεηδείο ηηο ζπλζήθεο βαζκνλφκεζεο ηνπ ηνλνκέηξνπ. Πνιπάξηζκεο κειέηεο 

αλαθέξνπλ ηε ζεκαληηθή επηξξνή  πνπ επηθέξεη ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή 

ζηηο κεηξήζεηο ηνπ ηνλνκέηξνπ Goldmann , κε ηελ απφθιηζε ηεο ΔΟΠ λα θπκαίλεηαη 

απφ  0.11 έσο 0.71 mmHgγηα θάζε 10 κm απφθιηζε απφ ην κέζν ΠΚΚ.
. 
Δπηπιένλ γηα 

θάζε 1 mmαπφθιηζε απφ ηελ κέζε αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή, ην ζθάικα 

ζηηο κεηξήζεηο ηνπ ηνλνκέηξνπ θπκαίλεηαη απφ 0.57 έσο 1.14mmHg.
43 

 

 

Δηθφλα 6 : (Αξηζηεξά) Ζκηδαθηχιηα θινπνξνζεΐλεο. (Γεμία) Σνλνκεηξία Goldmann 

 

 

3.1.3  Σνλόκεηξν Mackay – Marg. 

   Σν ηνλφκεηξν απηφ απνηειείηαη απφ έλα ζηπιεφ, ν νπνίνο θέξεη κηα πηεδν-

ειεθηξηθή θεθαιή πιάηνπο ελφο ρηιηνζηνχ. Καηά ηελ ηνλνκέηξεζε ν ζηπιεφο έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή πξνθαιψληαο επηπέδσζε, ελψ ε δχλακε ηνπ θεξαηνεηδή 

ιφγσ ηεο ΔΟΠ  θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ θεξαηνεηδή , κεηαδίδεηαη ζηνλ αηζζεηήξα θαη 

θαηαγξάθεηαη ζε έλα ραξηί ζε κνξθή παικψλ. Ζ παικηθή κνξθή πνπ έρεη ε θακπχιε 

ηνπ ηνλνκέηξνπ αμηνινγείηαη κε βάζε ην ζηάδην επηπέδσζεο ηνπ θεξαηεηδή. Όηαλ ν 

θεξαηνεηδήο επηπεδσζεί ζε έθηαζε ειάρηζηα κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο θεθαιήο ηνπ 

ηνλνκέηξνπ , ε κφλε δχλακε πνπ αζθείηαη είλαη ε ΔΟΠ επνκέλσο πξνθαιείηαη κηα 
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πηψζε ζηελ θακπχιε. Δάλ ν ζηπιεφο ζπλερίδεη λα επηπεδψλεη ηνλ θεξαηνεηδή ζα 

παξαηεξεζεί αχμεζε ζηελ θακπχιε ιφγσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ΤΤ. Δπνκέλσο ε ηηκή 

ηεο ΔΟΠ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θακπήο ηεο θακπχιεο (κεηά 

ηελ πηψζε θαη πξηλ ηελ λέα αχμεζε). Έλα επηπιένλ κέηξν αμηνιφγεζεο είλαη θαη ην 

χςνο θαη πιάηνο ηνπ παικνχ, κε ην χςνο λα κεηξά ηελ ΔΟΠ θαη ην πιάηνο λα 

απνηειεί ελδεηθηηθφ κέγεζνο ηεο αλειαζηηθφηεηαο ηνπ  θεξαηνεηδή.  

   Σν ηνλφκεηξν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο αλαηζζεζία, δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε 

ηνπ αζζελνχο θαη ε πνιχ κηθξή θεθαιή ηνπ ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα 

αλνκνηφκνξθνχο θεξαηνεηδείο (νπινπνίεζε). Δπηπιένλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξαηνεηδή φπσο ν αζηηγκαηηζκφο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

αθφκε θαη πάλσ απφ καιαθνχο θαθνχο επαθήο. 

 

3.1.4  Σνλόκεηξν Perkins. 

   Δίλαη έλα θνξεηφ ηνλφκεηξν επηπέδσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηνλνκέηξνπ Goldmann. Ζ θεθαιή ηνπ ηνλνκέηξνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

θεξαηνεηδή , αθνχ πξψηα γίλεη ελζηάιαμε αλαηζζεηηθνχ θαη θινπξνζετλεο.  Ζ 

δηαθνξά κε ην ηνλφκεηξν Goldmann είλαη φηη ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ 

θεξαηνεηδή γίλεηαη ρεηξνθίλεηα, έσο φηνπ ν εμεηαζηήο δεη ηα εκηθχθιηα λα 

εθάπηνληαη εζσηεξηθά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θάλεη ην ηνλφκεηξν ηδηαίηεξα 

επαίζζεην ζε ιάζε θαζψο απαηηείηαη κεγάιε εκπεηξία απφ ηνλ ρεηξηζηή. 

 

3.1.5  Σνλόκεηξν Tonopen  

   Σν Σonopen είλαη κία ειάρηζηα επεκβαηηθή, θνξεηή ζπζθεπή ρεηξφο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνλνκέηξνπ  Mackay – Marg. Mεηξά 

ηελ δχλακε πνπ απαηηείηαη ψζηε λα κεηαθηλεζεί θαηά πεξίπνπ 10κm κία αθίδα, 

ζηεξηδφκελε ζε ειαηήξην, θαζψο απηή αγγίδεη ηνλ θεξαηνεηδή.  

   Πξηλ απφ θάζε ρξήζε είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ελφο απνζηεηξσκέλνπ  

θαιχκκαηνο ζηελ θεθαιή ηνπ ηνλνκέηξνπ θαη ε ελζηάιαμε αλαηζζεηηθνχ ζηνλ 

αζζελή.  Γηα θάζε κέηξεζε ηεο ΔΟΠ απαηηνχληαη πνιιέο δηαδνρηθέο επηπεδψζεηο ηνπ 

θεξαηνεηδή ψζηε ν κηθξνεπεμεξγαζηήο ηνπ ηνλνκέηξνπ λα ππνινγίζεη ηνλ κέζν φξν 

απηψλ ησλ κεηξήζεσλ θαη λα ην εκθαλίζεη ζε ςεθηαθή κνξθή, ζηελ νζφλε πγξψλ 

θξπζηάιισλ. Ο κέζνο φξνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηξήζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζηαηηζηηθφ δείθηε εκπηζηνζχλεο πνπ δηαζέηεη δηαζθαιίδεη αθξηβή θαη αμηφπηζηα 
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απνηειέζκαηα. Σξείο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο είλαη ηθαλέο γηα λα καο δψζνπλ αθξηβέο 

απνηέιεζκα. 

Σν ηνλφκεηξν ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδνχο ρξεζηκνπνηψληαο 

πνιχ κηθξή επηθάλεηά ηνπ , θαζηζηψληαο ην πνιχ ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο αλσκαιίαο 

ηνπ θεξαηνεηδνχο (νπινπνίεζε, νίδεκα θιπ), ζε αζζελείο πνπ δε ζπλεξγάδνληαη θαη 

ζε πεηξακαηφδσα. 

 

      
 

Δηθφλα 7:  Σνλφκεηξν Tonopen (Αξηζηεξά) θαη ε εθαξκνγή ηνπ (Γεμηά) 

 
    

3.1.6  Σνλόκεηξν αέξνο (Air puff) 

   Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ επηπέδσζε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρήο 

ηνπ θεξαηνεηδή , ε νπνία αληρλεχεηαη κέζσ ελφο ειεθηξν-νπηηθνχ ζπζηήκαηνο , κε 

ηελ βνήζεηα ελφο παικνχ αέξα. Σν φξγαλν κεηξάεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ παικνχ ,έσο φηνπ επηπεδσζεί ν θεξαηνεηδήο θαη ηε δχλακε ηνπ αέξα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηπέδσζε θαη εκθαλίδεη ηελ ελδνθζάικηα πίεζε ( ζε mmHg ) πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ελ ιφγσ δχλακε. Σν ηνλφκεηξν airpuff  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζηαζεξή απφζηαζε απφ ηνλ θεξαηνεηδή , γη απηφ ην φξγαλν  δηαζέηεη έλα 

ελζσκαησκέλν νπηηθφ ζχζηεκα επζπγξάκκηζεο.Σν ζπγθεθξηκέλν ηνλφκεηξν είλαη κε 

- επαθήο  θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο κνιχλζεσλ θαηά ηελ 

ηνλνκέηξεζε θαη δελ απαηηείηαη ε εθαξκνγή αλαηζζεηηθνχ πξηλ ηε ρξήζε.  

 

 

3.1.7   DynamicContourTonometer (DCT) 

   H Γπλακηθή Σνλνκεηξία Πεξηγξάκκαηνο (DCT) ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο κεηαμχ ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ηεο θεθαιήο ηνπ 

ηνλνκέηξνπ. Σν άθξν ηνπ ηνλνκέηξνπ πεξηιακβάλεη κηα θνίιε θεθαιή κε αθηίλαο 

θακππιφηεηαο 10.5mm,ζην θέληξν ηεο νπνίαο ππάξρεη έλαο πηεδνειεθηξηθφο 

αηζζεηήξαο δηακέηξνπ 0.25mm , ε νπνίν αζθεί ζηαζεξή δχλακε 1g ζηνλ θεξαηνεηδή. 
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   Μφιηο ε θεθαιή ηνπνζεηεζεί ζηνλ θεξαηνεηδή , ν πηεδνειεθηξηθφο αηζζεηήξαο 

αξρίδεη ηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ , ιακβάλνληαο 100 κεηξήζεηο ηεο ΔΟΠ ην 

δεπηεξφιεπην. Ζ ηειηθή έλδεημε ηεο ΔΟΠ ππνινγίδεηαη απφ ηε κέζε δηαζηνιηθή ΔΟΠ 

ησλ 300-500 κεηξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεη ν αηζζεηήξαο ζε δηάζηεκα 3-5sec.Δπηπιένλ 

ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην νθζαικηθφ εχξνο παικνχ (δηαθνξά κεηαμχ 

ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο ΔΟΠ). 

   ε αληίζεζε κε ηα ηνλφκεηξα επηπέδσζεο, ην ζπγθεθξηκέλν ηνλφκεηξν ζρεδηάζηεθε 

κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε παξακφξθσζε ηνπ θεξαηνεηδνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κέηξεζεο , ζπλεπψο επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ην πάρνο ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη άιιεο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξαηνεηδνχο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ κέηξεζε ηεο ΔΟΠ. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε θεξαηφθσλν ή κεηά απφ 

θεξαηνπιαζηηθή. Χζηφζν επεηδή ην ζρήκα ηεο θεθαιήο ηνπ είλαη ζρεδηαζκέλν κε 

βάζε γηα ην ζρήκα ελφο κέζνπ θεξαηνεηδνχο , θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο 
20

. 

   ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ηνλνκέηξσλ αλήθεη θαη ην ηνλφκεηξν Pascal ,ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. Δίλαη έλα ςεθηαθφ ηνλφκεηξν 

επαθήο , ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή «contour matching» , κεηξψληαο ηελ ΔΟΠ κε 

αθξίβεηα 0,2 mmHg
14,37

. Δπηπιένλ επηζεκαίλεη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλεη, απαηηψληαο ηελ επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο 

εάλ είλαη απαξαίηεην. Δίλαη αλεμάξηεην απφ ην πάρνο θαη ηηο βην-κεραληθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ θεξαηνεηδνχο φπσο ε ειαζηηθφηεηα θαη ε αθακςία. 

         

Δηθφλα 8 : ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο αξρήο «contour -matching» ηνπ ηνλνκέηξνπ Pascal 

(Αξηζηεξά). Σνλφκεηξν Pascal (Γεμηά) 
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3.1.8  Σνλόκεηξν Proview Phosphene 

   Σν ηνλφκεηξν απηφ βαζίδεηαη ζην ελδννπηηθφ θαηλφκελν ησλ θσηαςηψλ πίεζεο ,κέζσ 

κεραληθήο δηέγεξζεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ ΔΟΠ. Δίλαη 

θνξεηφ, κε-επεκβαηηθφ, δελ ρξεηάδεηαη εθαξκνγή αλαηζζεηηθνχ θαη ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αζζελή γηα απηνεμέηαζε
31

. Σν ηνλφκεηξν εθαξκφδεηαη ζηελ 

αλψηεξε ξηληθή πηπρή ηνπ εμσηεξηθνχ βιεθάξνπ, κε ηνλ αζζελή λα είλαη ζηελ θάησ 

βιεκαηηθή ζέζε, αζθψληαο  ήπηα δχλακε. Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη κεηαθέξεηαη ζηαδηαθά ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή , δηεγείξνληαο ηνπο θσηνυπνδνρείο θαη ηα δίπνια θχηηαξσλ, πξνθαιψληαο 

ζηνλ αζζελή ηελ αίζζεζε φξαζεο θσηφο. Μφιηο ν αζζελήο αλαθέξεη θάπνην θσηνπηθφ 

θαηλφκελν , ε ζπζθεπή απνκαθξχλεηαη απφ ην βιέθαξν  θαη κέζσ κηαο εηδηθά 

βαζκνλνκεκέλεο δηάηαμεο ηνπ ηνλνκέηξνπ, ε πίεζε πνπ αζθήζεθε γηα λα πξνθιεζεί ην 

θαηλφκελν ηεο θσηαςίαο κεηαηξέπεηαη ζε κνλάδεο ΔΟΠ (mmHg)
25

. 

 

 

Δηθφλα 9 : Αζζελήο ε νπνία κεηξάεη ηελ ΔΟΠ ηεο κε ηνλφκεηξν ProviewPhosphene 

 

 

3.1.9  Ocular Blood Flow Analyzer 

   To OBF  είλαη έλα πλεπκνηνλφκεηξν επαθήο ην νπνίν πξνθαιεί επηπέδσζε ηνπ 

θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδνχο κέζσ ζπλερήο ξίςε 

αέξνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλνκέηξνπ OBF βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κίαο ειαζηηθήο 

κεκβξάλεο ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή θαη ηαιαληψλεηαη κέζσ 

παξνρήο πεπηεζκέλνπ αέξα ζηνλ θεξαηνεηδή. Οη αιιαγέο ζηελ ελδνθζάικηα πίεζε 

πξνθαινχλ αιιαγέο ζηελ ηδηνζπρλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κέηξεζε ηεο πίεζεο 

γίλεηαη έκκεζα κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο ζπρλφηεηαο κεηελ νπνία ηαιαληψλεηαη ε 

κεκβξάλε κέζσ ελφο θαηάιιεινπ κηθξνθψλνπ ηνπνζεηεκέλνπ ζηνλ απιφ παξνρήο 

ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα. Ζ επηπέδσζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα θαηαγξαθνχλ 5 παικνί πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ΔΟΠ. Ζ κέηξεζε δηαξθεί πεξίπνπ 7 - 20 

δεπηεξφιεπηα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο 

ζηελ πίεζε κε ζπρλφηεηα 200 Hz, Σν ινγηζκηθφ ππνινγίδεη ηε κέζε ειάρηζηε ΔΟΠ 

θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ ςεθηαθή νζφλε. ε θάζε κέηξεζε 

ππνινγίδνληαη έμη παξάκεηξνη, παξέρνληαο έλα επξχ θάζκα ηεο αγγεηαθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο, ηνπ νθζαικηθνχ 

εχξνπο παικνχ ηεο, ηνπ ζπζηνιηθνχ θαη δηαζηνιηθνχ θχθινπ, ησλ θαξδηαθψλ 

παικψλ, θαη ηεο νθζαικηθήο αηκαηηθήο ξνήο (microliters/sec).Απηά ηα δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αλίρλεπζεο ησλ χπνπησλ 

γιαπθψκαηνο,  λα ζπλδξάκεη ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ κε γιαχθσκα, θαζψο θαη 

λα εληζρχζεη ηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ηνπ θπθινθνξηθνχ ζε αζζελείο κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε θαη αγγεηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Ζ κέζε 

αηκαηηθή ξνή ππνινγίδεηαη απφ έλα ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη κηα πνζνηηθή θαηαγξαθή γηα ηνλ θάζε αζζελή νπνία 

απνζεθεχεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε θαη ζχγθξηζε 

   Σν ηνλφκεηξν είλαη βαζκνλνκεκέλν γηα ηελ κέζε ηηκή νθζαικηθήο αθακςίαο , 

ππνεθηηκψληαο ή ππεξεθηηκψληαο ηφζν ηελ ΔΟΠ φζν θαη ην νθζαικηθνχ εχξνπο 

παικνχ, ζε πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηε κέζε αθακςία.  Οη κεηξήζεηο 

επεξεάδνληαη θαη απφ ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή 
63

. 

 

 

Δηθφλα 10 :Δθαξκνγή ηνπ OBF Analyzer 

 

3.1.10 Σνλόκεηξν  ΟRA 

   Σν ηνλφκεηξν ORA ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνλνκεηξία κε-επαθήο γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ ΔΟΠ θαζψο θαη θάπνηεο βηνκεραληθέο παξακέηξνπο ηνπ νθζαικνχ. Έλαο παικφο 

αέξα απμαλφκελεο δχλακεο θαη δηαξθείαο πεξίπνπ 20 ms θαηεπζχλεηαη ζην κάηη, 

πξνθαιψληαο πξννδεπηηθή παξακφξθσζε ηνπ θεξαηνεηδνχο. Αξρηθά ν θεξαηνεηδήο 

πθίζηαηαη κηα πξνο ηα έζσ θαηάζηαζε επηπέδσζεο (P1) θαη ηειηθά εκβχζηζε. Μηα 

δεχηεξε, πξνο ηα έμσ επηπέδσζε (P2) επηηπγράλεηαη θαζψο ν θεξαηνεηδήο 

επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηνπ ζρήκα. Έλα ειεθηξννπηηθφ ζχζηεκα ππέξπζξνπ θσηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαδνρηθψλ ζέζεσλ επηπέδσζεο (P1, P2) ηνπ 

θεξαηνεηδνχο θαη ηε κεηαηξνπή ζε έλδεημε πίεζεο. Μέζσ ηεο δηαθνξάο ησλ δχν 

ζέζεσλ επηπέδσζεο ην κεράλεκα πξνζδηνξίδεη δχν θεξαηνεηδηθέο παξακέηξνπο, ηελ 
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πζηέξεζε ηνπ θεξαηνεηδή (corneal hysteresis) θαη ηελ ζπληειεζηή αληίζηαζεο ηνπ 

θεξαηνεηδή (corneal resistance factor). Ζ πξψηε παξάκεηξνο απνζθνπεί ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο ημσδνειαζηηθήο κεραληθήο απφζβεζεο ηνπ θεξαηνεηδή ελψ ε 

δεχηεξε ζηελ γεληθή ημσδνειαζηηθή αληίζηαζε 
68

. 

 

 

Δηθφλα 11: Ocular Response Analyzer 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο ν νπνίνο ζπλνςίδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηνλνκέηξσλ , ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο 1 : Υαξαθηεξηζηηθά Σνλνκέηξσλ 
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Κεθάιαην 4 

 

4.1  Οθζαικηθή Αθακςία 

   Ηζηνξηθά, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ νθζαικνχ απνηεινχζαλ πάληα  κηα πξφθιεζε 

σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπο, εηδηθά κε επεκβαηηθά. Ζ 

νθζαικηθή αθακςία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «κία απφ ηηο πην ζπγθερπκέλε πεξηνρέο 

ηεο νθζαικνινγίαο» 
53,67  

γεγνλφο πνπ δελ απνηειεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη ην κάηη 

είλαη αλαηνκηθά θαη κεραληθά πνιχπινθν. Απνηειείηαη απφ πνιινχο ηχπνπο ηζηψλ 

θαη δηάθνξεο αλαηνκηθέο δνκέο πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά  εηεξνγέλεηαο, κε 

γξακκηθφηεηαο, αληζνηξνπίαο θαη ημσδνειαζηηθφηεηαο 
70, 7

. Πνιιέο έξεπλεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ νθζαικνχ θαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία 

ηνπ ,είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο ζε πνιιέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ καηηνχ, φπσο 

ε  ειηθηαθή εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη ην γιαχθσκα, θαη επεξεάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο ΔΟΠ. Έηζη, βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηά καο λα 

θαηαλνήζνπκε θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπκε κε αθξίβεηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

καηηνχ ,έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπκε ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε πνιιψλ 

παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

4.2  Πξνζδηνξηζκόο νθζαικηθήο αθακςίαο 

   Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο έγηλαλ απφ ηνπο 

Weber (1887), Schulten
60

 (1884), Koster (1895) , Greeves (1912) , Ridley
56

 (1930) 

θαη Clark
10

 (1932) , νη νπνίνη κειέηεζαλ ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ ελδνθζάικην φγθν 

κε ηελ ελδνθζάικηα πίεζε ζε δηάθνξα είδε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα ,φηη ε αιιαγή ηεο ΔΟΠ πνπ πξνέξρεηαη απφ δεδνκέλε 

αιιαγή ζηνλ ελδνθζάικην φγθν δελ είλαη ζηαζεξή αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή 

ΔΟΠ. Οθζαικνί κε κηθξφηεξε αξρηθή ΔΟΠ είραλ θαη κηθξφηεξε αιιαγή ζηελ ΔΟΠ 

ηνπο κεηά απφ δεδνκέλε κεηαβνιή ελδνθζάικηνπ φγθνπ , ζε ζρέζε κε κάηηα πνπ 

είραλ κεγαιχηεξε αξρηθή ΔΟΠ θαη ππέζηεζαλ ηελ ίδηα αιιαγή φγθνπ.  

   Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε εμήο : Σν εζσηεξηθφ ηνπ 

καηηνχ ζπλδέζεθε κε κηα θάλνπια , ε νπνία ήηαλ ζπλδεκέλε κε έλα δνρείν πνπ 

πεξηείρε δηάιπκα. Καζψο ην δνρείν αλπςσλφηαλ , ν νθζαικφο δηνγθσλφηαλ θαη 

ηαπηφρξνλα ππνινγηδφηαλ ν φγθνο ηνπ εηζεξρφκελνπ πγξνχ. Παξαθάησ 



 
33 

παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ κεηξήζεσλ ησλ κειεηψλ ησλ Ridley θαη Clark. Σα απνηειέζκαηα θαη ησλ δπν 

κειεηψλ είλαη θνηλά, θαζψο θαη νη δπν θακπχιεο είλαη κε γξακκηθέο θαη θνίιεο, κε ηα 

θνίια πξνο ηα πάλσ. Γηα κεγάιεο πηέζεηο ε θιίζε ηεο θακπχιεο είλαη απφηνκε , ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα κεγάιεο πηέζεηο έζησ θαη κηθξή αιιαγή ηνπ φγθνπ πξνθαιεί 

κεγάιε αιιαγή ζηελ ΔΟΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 2 : Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ησλ Ridley θαη Clark. O Clark ρξεζηκνπνίεζε κάηηα 

γάηαο : E , ζθχινπ : F θαη πίζεθνπ (καθάθα) : D γηα λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Ο 

Ridley ρξεζηκνπνίεζε θπζηνινγηθά κάηηα : A , θπζηνινγηθά κάηηα κε ρακειή πίεζε : C θαη 

γιαπθσκαηηθά κάηηα : B. 

 

Ζ αξρηθή καζεκαηηθή ζρέζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο ήηαλ : 

V 
 ΔP

P
 = k ΓV 

Χζηφζν, ε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ αθφκε θαη ζήκεξα είλαη θνηλά απνδεθηή ήξζε απφ 

ηνλ Friedenwald ην 1973, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηππνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηεο 

ηνλνκεηξίαο επηπέδσζεο. Ο Friedenwald ζεψξεζε, φηη ε αιιαγή dV ηνπ 

ελδνθζάικηνπ φγθνπ V, είλαη ακειεηέα γηα απηφ θαη έθαλε ηελ πξνζέγγηζε φηη ν 

νθζαικηθφο φγθνο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε ηνλ φγθν ηνπ αδηαηάξαρηνπ 

νθζαικνχ V. πλεπψο αληηθαηέζηεζε ηνλ ιφγν ησλ ζηαζεξψλ k/V κε κηα λέα 

ζηαζεξά K, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηνλ ζπληειεζηή νθζαικηθή αθακςίαο θαη ε 

νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο. Με νινθιήξσζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ 

κε ηνλ ζπληειεζηή Μ = 2,303 πνπ κεηαηξέπεη ηνπο ινγαξίζκνπο κε βάζεη ην e ζηνπο 

δεθαδηθνχο ινγαξίζκνπο έρνπκε φηη: 
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 𝜟𝑷

𝑷
  =  𝑲 ∙ 𝜟𝑽  ⟹  ln P = c + K ∙V   ⟹   log P = c' + K ∙V 

 Όπνπ, c' κηα ζηαζεξά. 

  

ηε ζπλέρεηα, αληηθαηέζηεζε ηελ ηηκή ηνπ νθζαικηθνχ φγθνπ κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

ηηκή, ε νπνία επήιζε κεηά ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο πίεζεο P, ζεσξψληαο σο ΓV ηε 

δηαζηνιή ηνπ νθζαικνχ πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εμηζνξξφπεζε απηή:  

 

log P = c' + K  ∙ (Vo + ΔV)   ⟹  log P= C + K ∙ ΔV 
 

 

Γηα ΓV = 0 δειαδή γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 πνπ δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

αθφκα ζηνλ πξφζζην ζάιακν ηνπ νθζαικνχ έρνπκε:  

 

log P = C 

 

επνκέλσο ε ζηαζεξά C ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηνλ δεθαδηθφ ινγάξηζκν ηεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο ηνπ αδηαηάξαρηνπ νθζαικνχ, νπφηε θαη θαηέιεμε ζηελ ζρέζε: 

 

log P = log Po + K ∙ΔV  ⟹  log  
𝑷

𝑷𝒐
 = K ∙ΔV 

 

φπνπ K είλαη ε νθζαικηθή αθακςία, P0 είλαη ε αξρηθή ελδνθζάικηα πίεζεο, P είλαη ε 

ελδνθζάικηα πίεζε κεηά απφ κεηαβνιή ΓV ηνπ ελδνθζάικηνπ φγθνπ. Όηαλ απμάλεη 

ην K, ππνδεηθλχεη φηη ην κάηη είλαη πην ζθιεξφ ελψ φηαλ ην Κ κεηψλεηαη ην κάηη είλαη 

ιηγφηεξν άθακπην. 

   Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο πξνέθπςε, φηη ε ζηαζεξά ηεο νθζαικηθήο 

αθακςίαο είλαη έλα κέηξν ηεο αληίζηαζεο ηνπ καηηνχ, ζε νπνηαδήπνηε δχλακε ηείλεη 

λα ην παξακνξθψζεη θαη βαζίδεηαη ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ φγθν ηνπ νθζαικνχ 

θαη ηελ ΔΟΠ. Μνινλφηη ε νθζαικηθή αθακςία επεξεάδεηαη απφ ηηο ημσδνειαζηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ηζηψλ ηνπ ζθιεξνχ θαη ηνπ θεξαηνεηδή, δελ πθίζηαηαη ζαθήο ζρέζε 

κεηαμχ ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ησλ εγγελψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ηζηψλ 
32

.  

   Ο Friedenwald  πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ηνλνκέηξνπ Schiotz ζπιιέγνληαο αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζρέζε 
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πίεζεο-φγθνπ. ηε ζπλέρεηα ππνιφγηζε ηελ ινγαξηζκηθή ηηκή ησλ πηέζεσλ θαη ηηο 

έλσζε ζε κηα επζεία γξακκή δεκηνπξγψληαο ην παξαθάησ λνκφγξακκα. Ζ επζεία 

απηή αληηζηνηρεί ζηε ζρέζε πίεζεο-φγθνπ. Απφ ην λνκφγξακκα απηφ κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηφζν ηελ αξρηθή ΔΟΠ (πξνεθηείλνληαο ηελ επζεία πξνο ηα αξηζηεξά 

έσο φηνπ ζπλαληήζνπκε ηνλ άμνλα ηεο ΔΟΠ ) φζν θαη ηνλ ζπληειεζηή νθζαικηθή 

αθακςίαο (απφ ηελ θιήζε ηεο επζείαο). Φπζηνινγηθά ε νθζαικηθή αθακςία πνηθίιεη 

απφ 0.0200 έσο 0.0250 mmHg /κl ελψ ε κέζε ηηκή ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο φπσο 

ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Friedenwald είλαη 0.0215 mmHg /κl.  

   Γηα λα κπνξέζεη πξνζδηνξίζεη ηνλ ζπληειεζηή νθζαικηθήο αθακςίαο 

ρξεζηκνπνίεζε 2 δηαθνξεηηθά βάξε 5 θαη 13gr γηα λα πάξεη κεηξήζεηο (ην πξσηφηππν 

ηνλφκεηξν Schiotz είρε βαξίδην 12 αληί γηα 13gr). Πξαγκαηνπνίεζε 2 κεηξήζεηο γηα 

θάζε κάηη θαη γηα θάζε βάξνο μερσξηζηά, ππνινγίδνληαο ηελ ελδνθζάικηα πίεζε γηα 

θάζε βάξνο απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 2 κεηξήζεσλ. 

 

 

Γξάθεκα 3 : Σν λνκφγξακκα ηνπ Friedenwald 

 

4.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νθζαικηθή αθακςία. 

4.3.1  Οθζαικηθή αθακςία θαη ειηθία 

   Ο Friedenwald πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηνλ δείθηε 

νθζαικηθή αθακςίαο ρψξηζε ην πεηξακαηηθφ δείγκα ηνπ ζε ηέζζεξεηο ειηθηαθέο 

νκάδεο 15-30, 31-50, 50-60 θαη 60 θαη άλσ. Όπσο θάλεθε ινηπφλ απφ ηηο 

πεηξακαηηθέο θακπχιεο πνπ πήξε νη δχν πξψηεο ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδνπλ 

θαλνληθή θαηαλνκή κεηαμχ ηνπο, κε ηηο δχν επφκελεο λα παξνπζηάδνπλ ζεηηθά ινμή 
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θαηαλνκή , δειαδή κηα ηάζε αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή νθζαικηθή αθακςίαο κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο. 

 

Γξάθεκα 3 : Οη ηηκέο ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο γηα ηηο ηέζζεξεηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ 

κειέηε πνπ δηεμήγαγε ν Friedenwald (1937). 

   Πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζρπξά ζεηηθή ζρέζε πνπ έρεη ε ειηθία κε ηελ 

νθζαικηθή αθακςία. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζεσξείηαη επεξεάδεη απηή ηε ζπζρέηηζε είλαη ε ελδνκνξηαθή γιπθνδπιίσζε , ηα 

ηειηθά κεηαβνιηθά πξντφληα ηεο νπνίαο θαίλεηαη λα πξνθαινχλ απμεκέλε αθακςία 

θαη επζξαπζηφηεηα ζηνπο ηζηνχο ηεο lamina cribrosa θαη ηνπ ζθιεξνχ ρηηψλα
65

 . 

Δπηπιένλ , νη Lam θαη Chan δηεμήγαγαλ ην 2003 κηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ παξνρή αίκαηνο ζηνλ νθζαικφ. 

Οδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε κείσζε ηελ παξνρήο αίκαηνο ζηνλ νθζαικφ κε 

ηελ πάξνδν ηεο ειηθία νδεγεί ζε ζθιήξπλζε ησλ ηζηψλ θαη αχμεζε ηεο νθζαικηθή 

αθακςίαο 
39

. 

 

Γξάθεκα 4 : Θεηηθή ζπζρέηηζε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ειηθίαο (r = 0.27, P = 0.02) 
46

. 
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4.3.2  Οθζαικηθή αθακςία θαη αμνληθό κήθνο νθζαικνύ. 

   Ο Friedenwald ζηε κειέηε ηνπ πξνζδηφξηζε φηη  ε  ζρέζε ηνπ ελδνθζάικηνπ φγθνπ 

θαη ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε. Σα κάηηα κε κεγαιχηεξν 

αμνληθφ κήθνο, δειαδή ηα ππεξκεηξσπηθά κάηηα, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν δείθηε 

νθζαικηθή αθακςίαο απφ ηα εκκεηξσπηθά θαη αθφκε κεγαιχηεξν απφ ηα κπσπηθά. 

Δπηπιένλ , ηζρπξά αξλεηηθή είλαη θαη ε ζρέζε ηεο αθηίλαο θακππιφηεηαο κε ηελ 

νθζαικηθή αθακςία, δεδνκέλνπ ηνπ φηη κάηηα κε κηθξή αθηίλα θακππιφηεηαο έρνπλ 

κηθξφ αμνληθφ κήθνο , επνκέλσο κεγάιε ηηκή γηα ην Κ.  

 

4.3.3  Οθζαικηθή αθακςία θαη πάρνο θεληξηθνύ θεξαηνεηδή. 

   Απφ πνιινχο ζεσξείηαη φηη ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή θαη ην πάρνο ηνπ 

ζθιεξνχ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ νθζαικηθή αθακςία. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο 

έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην ΠΚΚ 
49

 ή 

ζην πάρνο ηνπ ζθιεξνχ θαη ζηελ νθζαικηθή αθακςία. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ηεο 

δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο ηνπ θεξαηνεηδνχο ζηελ νθζαικηθή αθακςία έρεη επίζεο 

απαζρνιήζεη θαηά θαηξνχο ηνπο εξεπλεηέο. ε κηα πεηξακαηηθή καλνκεηξηθή κειέηε 

ζε θνπλέιηα , δελ παξαηεξήζεθε θακία αμηφινγε αιιαγή ζηελ νθζαικηθή αθακςία  

πξηλ θαη κεηά απφ κεγάιε αιιαγή ζην ΠΚΚ ιφγσ θσηνδηαζιαζηηθήο θεξαηεθηνκήο
38

.  

Αληηζέησο, ζε άιιε έξεπλα πνπ εθαξκφζηεθε ζε αλζξψπηλα κάηηα, ε ηερληθή LASIK 

θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ νθζαικηθή αθακςία
11

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

Κεθάιαην 5 

5.1  Γιαύθσκα 

   Σν γιαχθσκα είλαη έλα ζχλνιν παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νθζαικνχ κε 

ραξαθηεξηζηηθή κνξθνινγία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ (θνίιαλζε). Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ απψιεηα γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα θαη βιάβε ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ κεηαθνξά εηθφλσλ ζηνλ εγθέθαιν. 

Απνηειεί ηελ δεχηεξε αηηία ηχθισζεο παγθνζκίσο
57

. Γεδνκέλνπ φηη ε απψιεηα 

λεπξηθψλ ηλψλ είλαη βξαδέα θαη πξννδεπηηθή, ν αζζελήο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ 

δελ έρεη αμηφινγα ζπκπηψκαηα. Ζ απψιεηα φξαζεο μεθηλάεη απφ αλεπαίζζεηα ηπθιά 

ζεκεία ζηα άθξα ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θαη επεξεάδεηαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο 

θσηεηλψλ αληηζέζεσλ (contrast sensitivity) . Σέινο ε λφζνο νδεγεί ζε  ζσιελνεηδή 

φξαζε θαη ζηαδηαθά ζε κφληκε ηχθισζε.   

 

 

 

Δηθφλα 12 : Απεηθφληζε θπζηνινγηθήο θεθαιήο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ (αξηζηεξά). Κνίιαλζε 

ηεο θεθαιήο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ ιφγσ γιαπθσκαηηθψλ αιινηψζεσλ (δεμηά). 
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Δηθφλα 13 : Φπζηνινγηθή φξαζε (θάησ δεμηά εηθφλα), Όξαζε πξψηκνπ γιαπθψκαηνο (θάησ 

αξηζηεξά εηθφλα), Όξαζε πξνρσξεκέλνπ γιαπθψκαηνο (πάλσ δεμηά εηθφλα), Πξνρσξεκέλε 

ζσιελνεηδήο φξαζε (πάλσ αξηζηεξά εηθφλα). 

 

5.2  Παξάγνληεο Κηλδύλνπ 

   Έλαο απφ ηνπο πξψηκνπο παξάγνληεο  εκθάληζεο θαη εμέιημεο ηεο γιαπθσκαηηθήο 

λεπξνπάζεηαο είλαη ε  απμεκέλε ΔΟΠ (κεγαιχηεξε απφ 22mmHg ). Δάλ ε  ηζνξξνπία 

παξνρήο θαη απνρέηεπζεο ηεο ΔΟΠ δηαηαξαρζεί πξνθαιείηαη αχμεζε ηεο πίεζεο, ε 

νπνία έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ θνίιαλζε θαη ηελ παξακφξθσζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. 

Δάλ ε ηζνξξνπία απηή δελ δηνξζσζεί νδεγεί ζε πξννδεπηηθέο , κε αλαζηξέςηκεο 

εθπηψζεηο ζηελ φξαζε.  Σν γιαχθσκα ζεσξείηαη κηα πνιππαξαγνληηθή λφζνο , κε 

ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ  πέξα απφ ηελ ΔΟΠ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

επίδξαζε ζηελ θιηληθή κνξθή , ηελ δξηκχηεηα ηεο εμέιημεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο.  

 

5.2.1  Θεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό  

   Δίλαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε 

γιαπθψκαηνο. Οη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο αζζελψλ κε γιαχθσκα έρνπλ 9 θνξέο 

απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ γιαχθσκα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ 

ζπγγελείο πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν. 
69

 

 

5.2.2 Κεληξηθό Πάρνο Κεξαηνεηδή 

   Απφ πνιινχο ην ΚΠΚ ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο ζπληειεζηήο θηλδχλνπ “riskfactor” 

ζηελ εκθάληζε γιαπθψκαηνο
5,45,24,16,29

. Πνιχ ιεπηφο θεληξηθφο θεξαηνεηδήο θαίλεηαη 
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λα απμάλεη θαηά πνιχ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο γιαπθψκαηνο αλνηρηήο γσλίαο αλάκεζα 

ζηα άηνκα κε νθζαικηθή ππεξηνλία
3
. Μάηηα κε πάρνο 555 κm ή ιηγφηεξν (δει. κάηηα 

κε ζρεηηθά ιεπηφ θεξαηνεηδή) έρνπλ ηξηπιάζην θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ γιαχθσκα 

απφ φηη κάηηα κε πάρνο θεξαηνεηδή κεγαιχηεξν απφ 588 κm. 

    χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο ην ΠΚΚ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο γιαπθσκαηηθήο βιάβεο ζην νπηηθφ λεχξν 
16

.
 
Λεπηφηεξν ΠΚΚ έρεη 

βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε πξνρσξεκέλε γιαπθσκαηηθή βιάβε θαη δξηκχηεξε 

γιαπθσκαηηθή εμέιημε. Αζζελείο κε γιαχθσκα αλνηρηήο γσλίαο, νη νπνίνη είραλ 

ιεπηφηεξνπο θεξαηνεηδείο είραλ ηελ ηάζε λα έρνπλ ζνβαξφηεξεο γιαπθσκαηηθέο 

βιάβεο. Απφ άιινπο ην ΚΠΚ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν σο “maskingfactor” δειαδή σο 

ζπληειεζηήο ζπγθάιπςεο ηεο απμεκέλεο ΔΟΠ παξά ζαλ αλεμάξηεηνο ζπληειεζηήο 

θηλδχλνπ 
6,9

. 

 

5.2.3  Η ειηθία  

   Σν ρξφλην γιαχθσκα γίλεηαη ζπρλφηεξν κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Δίλαη ζπάλην 

θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 40 αιιά πξνζβάιιεη ην 1% ησλ αλζξψπσλ πάλσ απφ απηή 

ηελ ειηθία θαη ην 5% πάλσ απφ ηα 65. 

 

5.2.4  Φπιή 

   Άλζξσπνη αθξηθαληθήο πξνέιεπζεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν , πην πξψηκε έλαξμε 

θαη κε κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Οη Αθξνακεξηθαλνί είλαη  6 έσο 8 θνξέο πηζαλφηεξν λα 

νδεγεζνχλ ηειηθά ζε ηχθισζε ιφγσ γιαπθψκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο Καπθάζηνπο 
28

. 

Δπηπιένλ άηνκα αθξηθαληθήο πξνέιεπζεο έρνπλ απμεκέλε ηάζε λα εκθαλίζνπλ 

γιαχθσκα αλνηθηήο γσλίαο, ελψ άηνκα αζηαηηθήο θαηαγσγήο είλαη πην επηξξεπείο λα 

αλαπηχμνπλ γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο θαη γιαχθσκα θπζηνινγηθήο πίεζεο. 

   Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε γιαπθψκαηνο 

είλαη ν δηαβήηεο, ε κπσπία, ε ρξφληα ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ  θαη ε απμεκέλε 

αξηεξηαθή πίεζε. 

5.3 Κύξηνη ιόγνη πξόθιεζεο γιαπθώκαηνο 

   Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε θπξηφηεξε αηηία πξφθιεζεο γιαπθψκαηνο είλαη ε 

παζνινγηθή αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο. Γλσξίδνληαο ηνπο κεραληζκνχο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ΔΟΠ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ψζηε λα κελ είλαη 

επηβιαβήο γηα ην νπηηθφ λεχξν, είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο 
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κεραληζκνχο πξφθιεζεο ηνπ γιαπθψκαηνο. Απηνί νθείινληαη ζηελ αδπλακία δηφδνπ 

ηνπ ΤΤ απφ ηνλ νπίζζην ζηνλ πξφζζην ζάιακν δηα ηεο θαθνθνξηαίαο ζρηζκήο , ζηελ 

κείσζε ηεο απνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ΤΤ απφ ηνλ ζθιεξνθεξαηνεηδηθφ εζκφ 

(trabeculum), ζηελ αδπλακία παξαγσγήο ηνπ ΤΤ αιιά θαη ζηελ αχμεζεο ηεο θιεβηθή 

ζθιεξηθήο πίεζεο πνπ πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ απνρέηεπζε ηνπ ΤΤ. 

 

5.4  Σύπνη  Γιαπθώκαηνο 

 
5.4.1  Πξσηνπαζέο γιαύθσκα αλνηρηήο γσλίαο (ΠΓΑΓ) 

   Σν ΓΑΓ είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή πξσηνπαζνχο γιαπθψκαηνο απνηειψληαο 

ην 90 % ησλ πξσηνπαζψλ γιαπθσκάησλ. Ζ αθξηβήο παζνγέλεηα ηελ λφζνπ δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί πιήξσο, θαζψο παξφιν πνπ ε γσλία κεηαμχ ίξηδαο θαη θεξαηνεηδνχο 

είλαη αλνηρηή, εκθαλίδεηαη απμεκέλε αληίζηαζε ζηελ εθξνή ηνπ ΤΤ κέζσ ηνπ 

δνθηδσηνχ πιέγκαηνο θαη ηνπ ζσιήλα ηνπ Schlemm. Απηή ε αληίζηαζε απνρέηεπζεο 

πξνθαιεί αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη βιάβε ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ.  

 

 

Δηθφλα 14: ρεκαηηθή απεηθφληζε γιαπθψκαηνο αλνηθηήο γσλίαο 

   Σν ΓΑΓ εκθαλίδεηαη  ζπλήζσο θαη ηα δχν κάηηα φρη ηαπηφρξνλα, κε ηνλ έλα 

νθζαικφ λα έρεη δξηκχηεξεο θαη ζνβαξφηεξεο γιαπθσκαηηθέο αιινηψζεηο. ηνπο 

ελήιηθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ εκθαλίδεηαη κε ζπρλφηεηα 2% θαη 4% ζε άηνκα 

ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. εκαληηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο ΓΑΓ είλαη ε έγρξσκε 

θπιή, ε πςειή κπσπία, θαη ν δηαβήηεο. Αθφκα ε λφζνο είλαη θιεξνλνκηθή θαη 

θιεξνλνκείηαη θαηά ηξφπν πνιππαξαγνληηθφ ή πνιπγνληδηαθφ. 

   πρλά ραξαθηεξίδεηαη σο “χπνπιε αζζέλεηα” δηφηη είλαη αζπκπησκαηηθή γηα πνιχ 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ επηθηλδπλφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ γιαπθψκαηνο έγθεηηαη 
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ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνπζία πφλνπ θαη ε απψιεηα ηεο φξαζεο είλαη ηφζν 

ζηαδηαθή (αξρίδνληαο πεξηθεξηθά)  πνπ νη αζζελείο αγλννχλ ηελ παξνπζία ηνπ κέρξη 

ε βιάβε λα είλαη εθηεηακέλε θαη κε αλαζηξέςηκε. 

   Ζ ζεξαπεία ηεο λφζνπ κε ηελ ρξήζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (νθζαικηθέο ζηαγφλεο) 

ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηεο ΔΟΠ, κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ ΤΤ πνπ παξάγεηαη. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ζπληεξεηηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία δελ έρεη απνηέιεζκα 

νδεγνχκαζηε ζηελ ρεηξνπξγηθή. 

 

5.4.2 Πξσηνπαζέο γιαύθσκα θιεηζηή γσλίαο (ΓΚΓ) 

   Ο Edward Curran πξψηνο απέδεημε φηη, ην νμχ γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο, 

νθεηιφηαλ ζηε δηαθνπή ηεο ξνήο ΤΤ, απφ ηνλ νπίζζην πξνο ηνλ πξφζζην ζάιακν, 

εηζάγνληαο ηελ έλλνηα ηνπ θνξηθνχ απνθιεηζκνχ. Σν ΠΓΚΓ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θπζηνινγηθφ δηεζεηηθφ εζκφ θαη πξνθαιείηαη φηαλ ε ηξηδνθεξαηηθή γσλία ηνπ 

πξνζζίνπ ζαιάκνπ ζηελ πεξηθεξηθή κνίξα ηνπ ηεο ίξηδαο είλαη ζηελή ή ηειείσο 

θιεηζηή.  

 

Δηθφλα 15 : ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο απφθξαμεο ηεο ηξηδνθεξαηηθήο γσλίαο ζην γιαχθσκα 

θιεηζηήο γσλίαο 

Παξαθάησ βιέπνπκε πνπ νθείινληαη νη θπξηφηεξνη θιηληθνί ηχπνη ηνπ ΓΚΓ 

,επηζεκαίλνληαο φηη  ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ησλ θιηληθψλ ηχπσλ θαη κεηάπησζε 

ηνπ ελφο ζηνλ άιιν. 

 Οξύ Αποκλειζμό Γωνίαρ (Acute Angle-closure – AAC) 

 Διαλείπων Αποκλειζμό Γωνίαρ (Intermittent Angle-closure – IAC) 

 Χπόνιο Αποκλειζμό Γωνίαρ (Chronic Angle-closure – CAC) 
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   Σν νμχ γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο πξνθαιείηαη απφ ηηο ίδηεο αηηίεο κε ην ρξφλην, κε  

ηελ δηαθνξά είλαη φηη ε γσλία απνρέηεπζεο απνθξάδεηαη απφ ηελ ίξηδα απφηνκα. 

Απηή ε απφηνκε απφθξαμε πξνθαιεί ζπζζψξεπζε ηνπ ΤΤ δηάρπηε ππεξαηκία θαη 

ξαγδαία αχμεζε ηεο ΔΟΠ (>40 mmHg). Καηά ζπλέπεηα ην νμχ ΓΚΓ έρεη κηα έληνλε 

θιηληθή εηθφλα κε ηα θπξηφηεξα  ζπκπηψκαηα λα είλαη ε  ζνιή φξαζε , 

πνλνθέθαινο, ζεκαληηθφ νθζαικηθφ άιγνο, δαθηχιηνη νπξαλίνπ ηφμνπ γχξσ απφ ηηο 

πεγέο θσηφο, λαπηία. Απνηειεί νθζαικηθφ επείγνλ  θαη αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα 

κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε ηχθισζε. 

   Σν γιαχθσκα απνηειεί ηε 2ε αηηία ηχθισζεο παγθνζκίσο κε ηνπο ηπθινχο απ‟ 

απηφ λα ππνινγίδνληαη ζε 6,7 εθαηνκκχξηα θαη πεξίπνπ ηνπο κηζνχο λα πάζρνπλ απφ 

Πξσηνπαζέο Γιαχθσκα Κιεηζηήο Γσλίαο (ΠΓΚΓ). Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ΠΓΚΓ 

απμάλεηαη ζηνπο ιανχο ηεο Αλ. Αζίαο (θαη ηνπο Δζθηκψνπο), φπνπ θη είλαη ε 

ζπρλφηεξε κνξθή γιαπθψκαηνο, ελψ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ΓΚΓ ζηνπο 

Καπθάζηνπο είλαη κφιηο 1% γηα άηνκα άλσ ησλ 40 εηψλ .                         

   Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ, εθηφο απφ ηελ Αζηαηηθή θπιή είλαη ε ειηθία, ην γπλαηθείν 

θχιν (4:1 ε αλαινγία εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο) ,ην κηθξφηεξν αμνληθφ 

κήθνο βνιβνχ (ηείλεη λα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ππεξκέηξσπεο), ν 

αβαζέζηεξνο πξφζζηνο ζάιακνο θαη ε ζηελή γσλία ΠΘ. Ζ ζηέλσζε απηή νθείιεηαη 

ζηε ζέζε, ην απμεκέλν πάρνο θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο θαθνχ, ελψ 

ε αχμεζε ηνπ  πάρνπο ηνπ θαθνχ κε ηελ ειηθία νδεγεί ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

βάζνπο ΠΘ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ην γιαχθσκα δελ είλαη θιεξνλνκηθφ. 

   Σν ΓΚΓ αληηκεησπίδεηαη θπξίσο ρεηξνπξγηθά, κε ηελ ρξήζε Laser ηξηδεθηνκήο γηα 

λα βνεζήζνπκε ην ΤΤ λα απνκαθξχλεη ηελ ίξηδα απφ ηελ απνρεηεπηηθή νδφ θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε απνρέηεπζε, κε ηξακπεθνπιεθηνκή ή έλζεζε βαιβίδαο. Ζ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ζ‟ απηνχ ηνπ ηχπνπ γιαχθσκα ρνξεγείηαη ζαλ επείγνπζα 

αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο ΓΚΓ  ή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΔΟΠ κεηά απφ θάπνηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

 

5.4.3  Γιαύθσκα Φπζηνινγηθήο Πίεζεο 

   ε απηφλ ηνλ ηχπν γιαπθψκαηνο ε πίεζε ηνπ καηηνχ είλαη θπζηνινγηθή ή θαηψηεξε 

ηνπ θπζηνινγηθνχ. Παξ φια απηά παξαηεξνχληαη γιαπθσκαηηθέο αιινηψζεηο ζην 

κάηη , κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή κνξθνινγηθή θνίιαλζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, ηελ 

απψιεηα λεπξηθψλ ηλψλ θαη ηελ ζηαδηαθή απφπησζε ηεο φξαζεο. πλήζσο νθείιεηαη 
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ζε ρακειά επίπεδα πίεζεο ζηελ νθζαικηθή αξηεξία ή δηαηαξαρέο ηεο 

κηθξνθπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο γεληθφηεξα.  

 
5.4 .4  Πξσηνπαζέο πγγελέο Γιαύθσκα 

   Δίλαη ε πην ζπρλή κνξθή γιαπθψκαηνο θαηά ηελ βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ελδνθζάικηα πίεζε, θνίιαλζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη 

πξννδεπηηθή έθπησζε ζηελ φξαζε. Ζ παξνρέηεπζε ηνπ ΤΤ παξεκπνδίδεηαη εμαηηίαο 

αλσκαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζκνχ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία ηεο 

ππνρψξεζεο ηεο γσλίαο έηζη ψζηε ε ίξηδα πξνζθχεηαη θαηεπζείαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εζκνχ. Ζ θιηληθή εηθφλα ηνπ ζπγγελνχο γιαπθψκαηνο πεξηιακβάλεη ζφισζε θαη 

νίδεκα ηνπ θεξαηνεηδνχο , θσηνθνβία, βιεθαξνζπαζκνχο, δαθξχξξνηα. Χζηφζν 

πνιιά παηδηά είλαη αζπκπησκαηηθά, επνκέλσο ε πξφσξε αλίρλεπζή ηνπ είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  Αλάινγα κε ηελ ειηθία εκθάληζεο 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζην 52 : 

 Νενγληθφ ζπγγελέο γιαχθσκα (< 1 κελφο) 

 Βξεθηθφ ζπγγελέο γιαχθσκα (< 2ρξνλψλ)  

 Νεαληθφ ζπγγελέο γιαχθσκα  (2 -16 ρξνλψλ) 

 

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξσηνπαζνχο ζπγγελνχο γιαπθψκαηνο είλαη 

ζπνξαδηθέο, σζηφζν ππάξρνπλ θαη θιεξνλνκηθέο, κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα λα είλαη 

απηνζσκαηηθή ππνιεηπφκελε. Σν ζπγγελέο γιαχθσκα εκθαλίδεηαη θαηά 80% ζηνλ 

πξψην ρξφλν δσήο, είλαη ακθνηεξφπιεπξν ζην 70-80% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη είλαη 

ππεχζπλν γηα ην 4% -18% ησλ ηπθιψλ παηδηψλ παγθνζκίσο 
64

. Σα αγφξηα θαίλεηαη λα 

είλαη πην επηξξεπή απφ ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηφ 65%. Οη πεξηζζφηεξα ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη ζπνξαδηθέο, σζηφζν ππάξρνπλ θαη θιεξνλνκηθέο. Ζ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ΠΓ είλαη πάληα ρεηξνπξγηθή (γσληνηνκία, ηξακπεθνπινηνκή ή 

ηξακπεθνπιεθηνκή) θαη απνηειεί έλα καθξνρξφλην πξφβιεκα. 

   Άιιε θαηεγνξία γιαπθψκαηνο είλαη ην δεπηεξνγελέο γιαχθσκα. Ζ θαηάηαμε ηνπ 

γίλεηαη αλάινγα κε ηελ πξσηνγελή αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ βιάβε ζηελ γσλία 

πξνζζίνπ ζαιάκνπ, θαη αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ην θψιπκα ζηε ΓΠΘ (πξν 

δηεζεηηθνχ εζκνχ, ζηνλ δηεζεηηθφ εζκφ,  φπηζζελ - δηεζεηηθνχ εζκνχ). 
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5.4.5  Φεπδναπνθνιηδσηηθό γιαύθσκα 

   Ζ κνξθή απηή δεπηεξνπαζνχο γιαπθψκαηνο αλνηθηήο γσλίαο νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ηνπ ζπλδξφκνπ απνθνιίδσζεο (Α). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξννδεπηηθή 

ζπζζψξεπζε κηθξνζθνπηθψλ ακπινεηδηθψλ θνθθηνδηθψλ πξσηετληθψλ ηλψλ, κηαο 

εμσθπηηάξηαο νπζίαο (ECM)  ζηελ γσλία ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ κεηαμχ ηνπ 

θεξαηνεηδνχο θαη ηεο ίξηδνο. Απηφ νθείιεηαη, είηε ζηελ επηηαρπλφµελε ζχλζεζε 

παζνινγηθήο ECM είηε ζηελ αλεπαξθή απνδφµεζή ηεο, ή θαη ηα δχν. Ζ ζηαδηαθή 

ζπζζψξεπζε ιεηηνπξγεί απνθξαθηηθά γηα ην  απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ νθζαικνχ, 

πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο πίεζεο. 

   Σν απνθνιηδσηηθφ ζχλδξνµν (Α) είλαη ε πηφ ζπρλή αηηία γιαπθψµαηνο αλνηρηήο 

γσλίαο (ΓΑΓ) παγθνζµίσο, κε ηνλ επηπνιαζκφ ηεο λφζνπ λα είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηηο Βφξεηεο Δπξσπατθέο  ρψξεο. Πεξίπνπ ην 1/4 ησλ  

αηφµσλ µε Α παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ΔΟΠ θαη ην 1/3 απηψλ παξνπζηάδνπλ 

γιαχθσµα. Δπηπιένλ ην Α ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θαηηαξάθηε. 

   Οη αζζελείο κε απνθνιηδσηηθφ πιηθφ έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα κεηαηξαπεί 

ππάξρνπζα νθζαικηθή ππεξηνλία ζε γιαχθσκα. Έρνπλ κεγαιχηεξε κέζε 

ελδνθζάικηα πίεζε, κεγαιχηεξε εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο πίεζεο, κεγαιχηεξε 

απψιεηα φξαζεο θαη νπηηθψλ πεδίσλ, κεγαιχηεξε βιάβε ηνπ νπηηθνχ δίζθνπ, 

θησρφηεξε αληίδξαζε ζε θάξκαθα, κεγαιχηεξε αλάγθε γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

ηαρχηεξε εμέιημε ηεο λφζνπ θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηχθισζεο.  ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. 

 

 

Δηθφλα 16 : Απεηθφληζε ςεπδναπνθνιηδσηηθνχ πιηθνχ ζηνλ νθζαικφ. 

 

5.4.6  Υξσζηηθό γιαύθσκα 

   Σν ρξσζηηθφ γιαχθσκα (ΥΓ) , είλαη κηα κνξθή δεπηεξνπαζνχο γιαπθψκαηνο 

αλνηρηήο γσλίαο ,πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε λένπο ιεπθνχο άλδξεο 20 κε 59 εηψλ. Ζ 

αηηία ηνπ Υ.Γ. είλαη φηη ππάξρεη δηαζπνξά ρξσζηηθήο απφ ηελ ίξηδα ηνπ καηηνχ. Ζ 
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δηαζπνξά απηή ηεο ρξσζηηθήο , νθείιεηαη ζην φηη ην πίζσ κέξνο ηεο ίξηδαο «ηξίβεηαη» 

ζηηο ίλεο ηεο δηλλείνπ δψλεο πνπ ζπγθξαηνχλ ηνλ θξπζηαιινεηδή θαθφ ηνπ καηηνχ 

ζηελ ζέζε ηνπ. Απηά ηα κηθξνζθνπηθά θνθθία ρξσζηηθήο θαηεπζχλνληαη πξνο ηα 

θαλάιηα απνξξνήο ηνπ δηεζεηηθνχ εζκνχ εληφο ηνπ νθζαικνχ θαη πξννδεπηηθά ηα 

απνθξάζζνπλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ΔΟΠ θαη αλ δελ δηαγλσζζεί 

έγθαηξα επηθέξεη γιαπθσκαηηθέο αιινηψζεηο ζην νπηηθφ λεχξν.  

   Σν ΥΓ απνηειεί ην 1-1,5% ησλ γιαπθσκάησλ θαη ηείλεη λα εκθαλίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνπο άλδξεο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ηφζν εηεξφπιεπξα φζν θαη 

αµθνηεξφπιεπξα. Ζ ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

Πεξηιακβάλεη αληηγιαπθσκαηηθά θνιιχξηα, ηξακπεθνπινπιαζηηθή κε laser θαη ίζσο 

πεξηθεξηθή ηξηδεθηνκή. 

 

5.4.7  Γιαύθσκα ιόγσ ελδνθζάικησλ όγθσλ 

   Πξνθαιεί ειαηησκέλε απνρέηεπζε ΤΤ ιφγσ πξσηνπαζνχο ή δεπηεξνπαζνχο φγθνπ 

ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ. Οη φγθνη απηνί πξνθαινχλ πίεζε ζηελ γσλία θεξαηνεηδνχο 

θαη ίξηδαο, λεναγγείσζε ηεο γσλίαο, αηκνξξαγία , απφθξαμε ηνπ δηεζεηηθνχ εζκνχ 

απφ λεθξά θαξθηληθά θχηηαξα ή παξεθηφπηζε ηνπ δηαθξάγµαηνο ίξηδνο-θαθνχ. 

 

5.4.8  Σξαπκαηηθό γιαύθσκα 

   Σξαπκαηηζκφο ηνπ νθζαικνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεπηεξνπαζέο γιαχθσκα 

αλνηθηήο γσλίαο. Παξνπζηάδεηαη είηε άκεζα είηε ρξφληα κεηά ηελ θάθσζε. Σν 

ηξαπκαηηθφ γιαχθσκα ζπρλά πξνθαιείηαη απφ ακβιχ ηξαχκα, ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνήιζε απφ έλα ρηχπεκα ζην θεθάιη ή έλαλ ηξαπκαηηζκφ απεπζείαο ζην κάηη. 

Καλνληθά , ην πγξφ νθζαικνχ ξέεη έμσ απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ καηηνχ κέζσ ηεο 

θφξεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνξξνθάηαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζα απφ έλα 

πιέγκα ησλ θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο γχξσ απφ ηελ εμσηεξηθή άθξε ηεο ίξηδαο . 

   Μεηά απφ έλα ακβιχ ηξαχκα είλαη πηζαλή βιάβε ζε απηφ ην ζχζηεκα. Ζ πην θνηλή 

αηηία είλαη ην αθηηλσηφ ζψκα, ην ηκήκα ηνπ καηηνχ πνπ παξάγεη πγξφ νθζαικνχ, ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νθζαικνχ δαθξχξξνηα . Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηκνξξαγία ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νθζαικνχ .Ζ πεξίζζεηα πνζφηεηα αίκαηνο , πιάζκαηνο θαη ηα 

ζπληξίκκηα κπνξεί λα ζπζζσξεπηνχλ θαη λα θξάμεη ην ζχζηεκα απνρέηεπζεο . Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη βιάβε ζην νπηηθφ λεχξν 
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.Απμεκέλε πίεζε ηνπ καηηνχ ιφγσ ακβιχ ηξαχκα αληηκεησπίδεηαη κε δηαηήξεζε ηεο 

πίεζεο ηνπ νθζαικνχ ζε αζθαιή επίπεδα , ελψ ην κάηη “ ζηξαγγίδεη ” ηελ πεξίζζεηα 

αίκαηνο έμσ . Οη γιαχθσκα θάξκαθα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο ηνπ νθζαικνχ 

ζπλήζσο δνθηκάζεη πξψηα. Αλ απηφ δελ είλαη επαξθήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο ηνπ 

νθζαικνχ , ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε . 

   Σξαπκαηηθφ γιαχθσκα κπνξεί επίζεο λα πξνθιεζεί απφ δηεηζδπηηθφ ηξαπκαηηζκφ 

ζην κάηη απφ αηρκεξφ εξγαιείν. Ζ ελδνθζάικηα πίεζε είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξε 

ακέζσο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Μφιηο ε πιεγή θιείλεη , νη ηζηνί ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

καηηνχ κπνξεί λα γίλεη πξεζηνχλ ή λα εξεζηζηνχλ πξνθαιψληαο αηκνξξαγία, κε 

απνηέιεζκα ε ελδνθζάικηα πίεζε λα απμάλεηαη . Γιαχθσκα ιφγσ ελφο δηεηζδπηηθνχ 

ηξαπκαηηζκνχ ησλ καηηψλ αληηκεησπίδεηαη κε πξνιεπηηθά κέηξα φηαλ αθφκα ε πιεγή 

είλαη αλνηρηή θαη παξάιιεια ρνξεγείηαη ζεξαπεία κε θνξηηθνζηεξνεηδή γηα λα 

βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηεο βιάβεο ησλ ηζηψλ. Ζ αξρηθή ζεξαπεία κπνξεί επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα λα αθαηξεζεί ε πεξίζζεηα πγξνχ ζηνλ 

νθζαικφ ή λα κεηψζεη πξεζκέλν ηζηφ . 

 

5.4.9  Νεναγγεηαθό γιαύθσκα 

   Σν λεναγγεηαθφ γιαχθσκα ζπλδέεηαη πάληνηε κε  άιιεο παζήζεηο, ζπλεζέζηεξα κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε ή απφθξαμε ηεο θεληξηθήο αξηεξίαο ή θιέβαο ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έθθξηζε αγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ 

(VEGF) θαη ηελ αλάπηπμε  λενζρεκαηηδφκελσλ αγγείσλ (λεναγγεία) , ηα νπνία 

παξεκπνδίδνπλ ηελ έμνδν ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ κέζσ ηνπ δηεζεηηθνχ εζκνχ 

πξνθαιψληαο αχμεζε ζηελ ελδνθζάικηα πίεζε.  Ζ αλάπηπμε λεναγγείσλ πξνθαιείηαη 

απφ θαηαζηάζεηο ηζραηκίαο θαη ππνμίαο. Σν είδνο απηφ γιαπθψκαηνο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα αληηκεησπηζζεί ζεξαπεπηηθά. 

 

5.4.10  Φαθνγελέο Γιαύθσκα 

   Οθείιεηαη ζηνλ θξπζηαιινεηδή θαθφ θαη αλάινγα κε ην αλ ηα αίηηα είλαη 

κνξθνινγηθά ή ηδίσο θαθνγελή ρσξίδεηαη αληίζηνηρα ζε δχν θαηεγνξίεο ηνλ 

θαθνηνπηθφ-θαθνκνξθηθφ θαηαξξάθηε θαη ηνλ θαθνιπηηθφ θαηαξξάθηε. Ο 

θαθνηνπηθφο θαηαξξάθηεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο (κεηά απφ θάπνην 
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νίδεκα) ή ζηελ πξνο ηα εκπξφο κεηαθίλεζε ηνπ θαθνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηνλ θνξηθφ απνθιεηζκφ θαη ηελ αχμεζε ηεο ΔΟΠ. Σν θαθνιπηηθφ γιαχθσκα 

νθείιεηαη ζε απειεπζέξσζε πξσηετλψλ ηνπ θαθνχ ζε ππεξψξηκν ή ψξηκν 

θαηαξξάθηε πνπ απνθξάζνπλ ηα απνρεηεπηηθά θαλάιηα πξνθαιψληαο νμεία αχμεζε 

ηεο ΔΟΠ. Σέινο ππάξρεη θαη ην θαθναλαθπιαθηηθφ γιαχθσκα ην νπνίν νθείιεηαη ζε 

αλνζν-αληηδξαζηηθή θνθθησκαηψδε θιεγκνλή πνπ εθδειψλεηαη φηαλ ράλεηαη ε 

θπζηνινγηθή αλνρή ζηηο πξσηεΐλεο ηνπ θαθνχ. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηά απφ 

επέκβαζε θαηαξξάθηε ή ηξαπκαηηθή ξήμε ηνπ θαθνχ. 

 

5.5  ύγρξνλεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη Οπηηθήο Θειήο 

5.5.1  Οπηηθή πκθαζηθή Σνκνγξαθία (OCT) 

   Δίλαη κία λέα κε επεκβαηηθή κέζνδνο ηνκνγξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο δνκήο ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα in vivo νπηηθήο βηνςίαο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ηζηνχ. Xξεζηκνπνηείηαη  γηα ηε κέηξεζε ηνπ πεξηζειαίνπ πάρνπο  

λεπξηθψλ ηλψλ.  Γηα ηε κέηξεζε αμηνπνηείηαη ε ρξνληθή  πζηέξεζε ηνπ 

νπηζζνζθεδαδφκελνπ θσηφο  απφ ηε ζηηβάδα ησλ λεπξηθψλ ηλψλ  ζε ζρέζε  κε 

θάηνπηξν αλαθνξάο.  Δηδηθφο αιγφξηζκνο (A5X1) αληρλεχεη ηελ  πξφζζηα επηθάλεηα 

ηνπ κειάγρξνπλ επηζειίνπ θαη πξνζδηνξίδεη έηζη ηε ζέζε ησλ θσηνυπνδνρέσλ.  Σν 

πάρνο ηεο λεπξηθήο ζηηβάδαο (ζε κm) κεηξηέηαη ζε 100-500 ζεκεία θαηά κήθνο 

πεξηθέξεηαο 360ν  γχξσ απφ ηε ζειή. 

 

5.5.2 πλεζηηαθή Laser Οθζαικνζθόπεζε άξσζεο (Heidelberg Retina 

Tomograph, HRT) 

   Παξάγεηαη ηξηζδηάζηαζε εηθφλα ηεο νπηηθήο ζειήο απφ ζεηξά νπηηθψλ ηνκψλ ζε 

δηαθνξεηηθφ βάζνο εζηίαζεο.  Απφ ηελ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα δεκηνπξγείηαη 

ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε κε > 65000 ηνπηθέο κεηξήζεηο χςνπο θαη ρξήζε ρξσκαηηθνχ 

θψδηθα (ζεξκά ρξψκαηα γηα ηηο επεξκέλεο πεξηνρέο θαη ςπρξά ρξψκαηα γηα ηηο 

εκβαζχλζεηο). Μεηξάηαη επίζεο ην πάρνο ηεο ζηηβάδαο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ. 
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Δηθφλα 17: Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε νπηηθνχ λεχξνπ κε ΖRT. 

Οη νθζαικίαηξνη ςάρλνπλ γηα ηηο δηαξζξσηηθέο απψιεηεο ησλ γαγγιηαθψλ θπηηάξσλ 

θαη ησλ ηλψλ ηνπο ζηελ θεθαιή ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ. Σα γαγγιηαθά θχηηαξα είλαη 

δηάζπαξηα ζε φιν ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη νη ίλεο ηνπο ζπγθιίλνπλ ζηελ θεθαιή ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ. Σν ζηξψκα ηλψλ γίλεηαη αξθεηά παρχ κφλν ζηελ θεθαιήο ηνπ 

νπηηθνχ λεχξνπ θαη θαζψο νη ίλεο ζπζζσξεχνληαη θαη εηζέξρνληαη ζην άλνηγκα γηα λα 

θαηεπζπλζνχλ ζηνλ εγθέθαιν. Ζ θεθαιή ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη 

disk, είλαη σο επί ην πιείζηνλ γεκάηε κε ίλεο. ηελ κέζε ηεο θεθαιήο ππάξρεη ρψξoο, 

ειεχζεξνο απφ ίλεο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη cup, θαη νη ίλεο νκαδνπνηνχληαη ζην ρείινο 

γχξν απφ ην cup .  

 

Δηθφλα 18 : ρεκαηηθή απεηθφληζε γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ cup θαη disk.  

Σν βέιηηζην γηα ην νπηηθφ λεχξν είλαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο νπηηθψλ ηλψλ, 

νπφηε ζέινπκε έλα κεγάιν ρείινο θαη κηθξφ cup. Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αλαινγία “cup to disk”, ηφζν πεξηζζφηεξνο θελφο ρψξνο ππάξρεη ζηελ θεθαιή 

λεχξνπ, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη απψιεηα νπηηθψλ ηλψλ θαη ππνςία γιαπθψκαηνο. Οη 

πεξηζζφηεξνη νθζαικνί ζην κέζν πιεζπζκφ έρνπλ  αλαινγία cup / disk ηεο ηάμεο ηνπ 

0,5 , ελψ άηνκα κε κεγαιχηεξε αλαινγία σο χπνπηα γιαπθσκαηηθήο βιάβεο . 
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Δηθφλα 19: Απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά παξαηεξνχκε αχμεζε ηεο αλαινγίαο cup / disk 

θαη ζηαδηαθή κείσζε ησλ νπηηθψλ ηλψλ. 

 

Δηθφλα 20 : Ζ πξννδεπηηθή απψιεηα νπηηθψλ ηλψλ ζην νπηηθφ λεχξν θαη ε επίπησζε πνπ έρεη 

ζην νπηηθφ πεδίν. 
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Ειζαγωγή 

   Όπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην 

γιαχθσκα είλαη έλα ζχλνιν παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ  ηνπ νθζαικνχ κε  

ραξαθηεξηζηηθή κνξθνινγία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ , πνπ νδεγεί ζε πξννδεπηηθή 

απψιεηα φξαζεο. Έλαο απφ ηνπο  πξψηκνπο παξάγνληεο εκθάληζεο θαη εμέιημεο  ηεο 

γιαπθσκαηηθήο λεπξνπάζεηαο είλαη ε απμεκέλε ΔΟΠ. ηελ θιηληθή πξάμε ε ΔΟΠ 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηνπνκεηξίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο γεσκεηξηθέο, ηηο βηνκεραληθέο θαη ηηο ειαζηηθέο 

ηδηφηεηεο νθζαικνχ. Έηζη βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηά καο λα θαηαλνήζνπκε θαη λα 

πνζνηηθνπνηήζνπκε απηέο ηηο ηδηφηεηεο είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίδνπκε κε 

κεγάιε αθξίβεηα ηελ ΔΟΠ, αιιά θαη λα δηαγλψζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε πνιιέο 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ. 

 

Σκοπός 

   θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαπηπρζεί έλα καζεκαηηθφ κνληέιν,ην νπνίν 

ζα πξνζδηνξίδεηκε αθξίβεηα ηνλ ζπληειεζηή νθζαικηθήο αθακςίαο.Ζ κεγάιε θιηληθή 

ζεκαζία απηήο ηεο κειέηεο έγθεηηαη ζηνλ κε επεκβαηηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

rigidity. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο 

θιηληθά ζα γίλεηαη  κε ηελ κέηξεζε ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (ΔΟΠ) κε δχν δηαδνρηθά 

ηνλφκεηξα, έλα ηνλφκεηξν επηπέδσζεο (Goldmann) θαη έλα ηνλφκεηξν κε επηπέδσζεο 

(Pascal). Σν ηνλφκεηξν επηπέδσζεο  Goldmann επεξεάδεηαη απφ γεσκεηξηθά θαη 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νθζαικνχ φπσο είλαη θαη ν ζπληειεζηήο νθζαικηθήο 

αθακςίαο ,ελψ ην ηνλφκεηξν κε επηπέδσζεο Pascal είλαη αλεμάξηεην απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Με δεδνκέλε απηή ηελ εμάξηεζε ηνπ ηνλνκέηξνπ Goldmann απφ 

ηνλ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο ζε αληίζεζε κε ην ηνλφκεηξν Pascal , ε δηαθνξά 

ησλ κεηξήζεσλ ηεο ΔΟΠ ζηα δχν ηνλφκεηξα ζα καο δψζεη έλα κέηξν ησλ ειαζηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ νθζαικνχ. 
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Κεθάιαην 6 

 

6.1  Μεζνδνινγία 

   Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο  πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ θαη 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ θαη βην-κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε νθζαικνχ φπσο ην αμνληθφ κεθνο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο, ε 

παρπκεηξία ηνπ θεξαηνεηδνχο, ε ΔΟΠ κε δπν δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ηνλνκεηξίαο , ε 

εγθάξζηα δηάκεηξνο ηνπ καηηνχ θαη ε θξνηαθηθή-ξηληθή δηάκεηξνο ηνπ νθζαικνχ. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα ησλ 

νθζαικνινγηθψλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε θαη ηα νπνία 

αλαιχνληαη παξαθάησ. 

6.1.1   DCT / Goldmann - ΔΟΠ 

   Ζ πξψηε θαηαγξαθή ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε DCT 

ηνλνκέηξνπ (dynamic contour tonometer, DCT-PASCAL, Ziemer Ophthalmic 

Systems Group Co, Switzerland). To Pascal ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή contour matching 

αλάκεζα ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ηελ θεθαιή ηνπ ηνλνκέηξνπ. Ζ θεθαιή έρεη αθηίλα 

10,5 ρηιηνζηά θαη δηάκεηξν 7,0 ρηιηνζηά , ην νπνίν είλαη πεξίπνπ ην ζρήκα ελφο 

θαλνληθνχ θεξαηνεηδνχο. Όηαλ ε εμσηεξηθή πίεζε γίλεηαη ίζε κε ηελ ΔΟΠ, ν 

ελζσκαησκέλνο πηεδνειεθηξηθφο αηζζεηήξαο μεθηλάεη απηφκαηα γηα ηελ απφθηεζε 

δεδνκέλσλ , κεηξψληαο δπλακηθά ηελ ελδνθζάικηα πίεζε 100 θνξέο αλά 

δεπηεξφιεπην . Κάζε κέηξεζε απαηηεί ζπλήζσο απφ 6 έσο 10 δεπηεξφιεπηα θαη 

ηαπηφρξνλα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ερεηηθή εηδνπνίεζε, ε νπνία βνεζά ηνλ ηαηξφ λα 

δηαηεξεζεί ε θαιή ηνπνζέηεζε επί ηνπ θεξαηνεηδνχο . Ζ αμία ηεο ΔΟΠ θαη 

βαζκνινγία πνηφηεηαο ( Q ) πνπ δείρλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο εκθαλίδνληαη 

ςεθηαθά . χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή , Q1 θαη Q2 ραξαθηεξίδνληαη 

«εμαηξεηηθή», Q3 " απνδεθηφ", Q4 θαη Q5 " δελ είλαη απνδεθηή". Γελ απαηηείηαη 

θακία βαζκνλφκεζε θαζψο θαιηκπξάξεηαη κφλν ηνπ ζηελ αξρή θάζε κέηξεζεο. Οη  

ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 5-80 mmHg κε αθξίβεηα +/- 0.2 mmHg. Σν 
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εχξνο νθζαικηθνχ παικνχ είλαη > 1.0 mmHg. Γηα θάζε αζζελή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηνπιάρηζηνλ 3 κεηξήζεηο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ν κέζνο φξνο ηνπο.  

ηελ ζπλέρεηα ε ελδνθζάικηα πίεζε κεηξάηαη θαη κε ηνλφκεηξν επηπέδσζεο 

Goldmann (Haag-Streit AG) ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Πξαγκαηνπνηεί  πςειήο αθξίβεηαο κεηξήζεηο , ε κέζε 

απφθιηζε ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο δελ ππεξβαίλεη ηα ± 0,5 mm Hg. 

 

6.1.2  Πάρνο Κεληξηθνύ Κεξαηνεηδή (CCT) 

   Ζ παρπκεηξία ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδνχο κεηξήζεθε κε ηελ ρξήζε Tomey ΔΜ-

3000 ν ρεηξηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη πνιχ εχθνινο θαη ε κέζνδνο είλαη κε επαθήο. 

Σφζν ε επζπγξάκκηζε φζν θαη ε κέηξεζε γίλνληαη απηφκαηα. Γηαζέηεη κηα πνιχ 

κεγάιε πεξηνρή κέηξεζεο εμαζθαιίδνληαο έλα αληηπξνζσπεπηηθή αλάιπζε ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ θπηηάξσλ ηνπ θεξαηνεηδνχο. Σν EM-3000 κε θάζε εμέηαζε παίξλεη 

15 εηθφλεο θαη κεηξά 7 ζέζεηο ζε θάζε εηθφλα , ην θέληξν θαη 6 πεξηθεξεηαθά ζεκεία  

( 2,4,6,8,10 θαη 12 ψξα). Ζ θαιχηεξε εηθφλα απφ ηηο 15 ιήςεηο  επηιέγεηαη απηφκαηα 

θαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Σν ινγηζκηθφ ηνπ πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε 

ιεηηνπξγία παρπκεηξίαο ,ε νπνία κεηξάηαη απηφκαηα κε θάζε εμέηαζε ζε θεληξηθή 

ζέζε.           

6.1.3  Μέγηζηε Ρηληθή-Κξνηαθηθή θαη Αλώηεξε-Καηώηεξε Γηάκεηξνο 

    Ζ κέγηζηε ξηληθή-θξνηαθηθή θαη αλψηεξε-θαηψηεξε δηάκεηξνο κεηξήζεθε κε ην b-

scan ππεξερνγξάθεκα Hiscan Opticon. Σν B-scan ππεξερνγξάθεκα είλαη έλα 

δηζδηάζηαην απεηθνληζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί αθνπζηηθά θχκαηα 

πςειήο ζπρλφηεηαο. Μηα θπκαηλφκελε δέζκε ήρνπ εθπέκπεηαη θαη δηέξρεηαη κέζα 

ζην κάηη. κε ηελ βνήζεηα ελφο θαζεηήξα ν νπνίνο δηαζέηεη έλαλ αηζζεηήξα 

ζπρλφηεηαο 10 MHz κε γσλία ηεο εμεξεχλεζεο: 50 °. Ο απφερνο ησλ ηζηψλ ηνπ 

νθζαικνχ αληρλεχεηαη επεμεξγάδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη σο έλα πιήζνο απφ θνπθθίδεο 

πνπ ζπλζέηνπλ κηα δηζδηάζηαηε  εηθφλα ζηελ νζφλε. Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ερψ, 

ηφζν θσηεηλφηεξε είλαη ε ηειεία. Ζ γσλία πξφζπησζεο ηνπ θαζεηήξα-αληρλεπηή  

είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο. Όηαλ ν αληρλεπηήο ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζηνλ θεξαηνεηδή ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απφερσλ αληαλαθιψληαη θαηεπζείαλ πίζσ ζην άθξν ηνπ 

θαζεηήξα, ελψ φηαλ ηνπνζεηείηαη πιάγηα κεγάιν κέξνο ησλ απφερσλ ράλεηαη απφ ηνλ 
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θαζεηήξα. Όζν πην θάζεηα ηνπνζεηείηαη ν θαζεηήξαο ηφζν πην θσηεηλέο είλαη νη 

θνπθίδεο ζηελ επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο.  

 

6.1.4  Αμνληθό Μήθνο  

   Σα δεδνκέλα γηα ην αμνληθφ κήθθνο ειήθζεζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ Quantel medical 

Axis II PR ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί βηνκεηξία θαη παρπκεηξία. 

Γηαζέηεη έλαλ θαζεηήξα-αηζζεηήξα ν νπνίνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή 

πξνθαιψληαο εκβχζηζε, αθνχ γίλεη ελζηάιιαμεη αλαηζζεηηθνχ θνιπξίνπ. Ο 

θαζεηήξαο είλαη ζπρλφηεηαο 10mH ,δηακέηξνπ 6mm θαη αλάιπζεο ±0.1mm. Μεηξάεη 

ηνλ πξφζζην ζάιακν,ηνλ θαθφ, ην παιψδεο θαη ην ζπλνιηθφ αμνληθφ κήθνο. 

Πξαγκαηνπνηοί 10 κεηξήζεηο κε αθξίβεηα ± 0.04 mm θαη ππνινγίδεη απηφκαηα ηνλ 

κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ κεηξήζεσλ .   

 

6.2  Γηαδηθαζία ζπιινγήο πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ 

   Σν πξσηφθνιιν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηελεξγήζεθε ζηελ 

Οθζαικνινγηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε 

απφ αζζελείο νη νπνίνη πξνζήιζαλ ζηελ θιηληθή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ 

ειέγρνπ γηα επέκβαζε θαηαξξάθηε. πλνιηθά εμεηάζηεθαλ 17 αζζελείο, 9 απφ ηνπο 

νπνίνπ ήηαλ γπλαίθεο θαη 8 άλδξεο. Σν δείγκα ησλ αζζελψλ πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα 

ηελ κειέηε έπξεπε λα πιεξνί νξηζκέλεο παξακέηξνπο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε 

αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

Tα κριηήρια ζσμμεηοτής ζηη μελέηη ήηαν : 

 Άληξεο ή γπλαίθεο νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε επέκβαζε 

αθαίξεζεο θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ (θαηαξξάθηε) 

 Φπζηνινγηθφο θαη δηαπγήο θεξαηνεηδήο θαη πξφζζηνο ζάιακνο 

 Γηφθζαικε φξαζε 

 

Τα κριηήρια αποκλειζμού από ηη μελέηη ήηαν : 

 Αζζελείο πνπ ζην ηζηνξηθφ ηνπο ππήξρε: ηξαπκαηηζκφο, θιεγκνλή 



 
56 

 Αζζελείο νη νπνίνη είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ ζε θάπνηα άιιε επέκβαζε 

(πηεξχγην, κεηακφζρεπζε, δηαζιαζηηθή). 

 Δλεξγφο θιεγκνλή πξνζζίνπ ή νπηζζίνπ εκηκνξίνπ ηνπ νθζαικνχ αγλψζηνπ 

αηηηνινγίαο. 

 Ηζηνξηθφ γιαπθψκαηνο , ρξήζε αληηγιαπθσκαηηθήο αγσγήο. 

 Αλσκαιία θεξαηνεηδνχο, θεξαηνθσληθνί αζζελείο. 

 

   Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 2 έκπεηξνπο εηδηθεπφκελνπο 

γηαηξνχο κε κεγάιε δεμηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θιηληθήο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνεγρεηξεηηθφ 

έιεγρν γηα ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε, ελψ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεξηθέο επηπξφζζεηεο κεηξήζεηο.      

   Αξρηθά γίλεηαη κηα πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θάζε αζζελνχο 

,δίλνληαο έκθαζε ζηα θιηληθά επξήκαηα, ηελ ηξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή ηνπ, ζε 

ρξφληεο παζήζεηο πνπ πηζαλφλ έρεη θαη ζε πξνεγνχκελεο νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο 

πνπ ηπρφλ έρεη ππνβιεζεί ψζηε λα δνχκε αλ πιεξνί ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζηε 

κειέηε. Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη  δηφθζαικνο έιεγρνο ηεο νπηηθήο νμχηεηαο θάζε 

αζζελνχο  κε θαη ρσξίο ηελ ρξήζε pinhole θαη βπζνζθφπεζε ζηελ ζρηζκνεηδή ιπρλία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ηνπ νθζαικνχ.  

    Ζ  αθηίλα θακππιφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε εμέηαζε Rx ηελ νπνία ν αζζελήο 

πξαγκαηνπνηεί ζηελ αξρή ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη ην θεληξηθφ πάρνο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο κε παρπκεηξία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θιηληθή. Σν αμνληθφ 

κήθνο ππνινγίδεηαη κε βηνκεηξία. Εεηείηαη απφ ηνλ αζζελή λα θάηζεη θαη λα 

πξνζειψζεη ην βιέκκα ηνπ ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν ζε επζεία βιεκκαηηθή ζέζε. Αθνχ 

γίλεη ελζηάιαμε αλαηζζεηηθνχ θνιιπξίνπ ν θαζεηήξαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

θεξαηνεηδή θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο. 

   ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ε ελδνθζάικηα πίεζε ηνπ αζζελνχο κε δχν δηαθνξεηηθά 

ηνλφκεηξα. Ζ θαηαγξαθή ηεο DCT-IOP πξνεγνχηαλ πάληα ηεο GAT-IOP 

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ παξαηεξεηή (observer bias) 

θαζψο νη ελδείμεηο ηεο DCT δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ εμεηαζηή. Χζηφζν, 

κεζνιαβνχζε  ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο GAT-IOP 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηδξάζεηο ζηνλ θεξαηνεηδή απφ ηελ επηπέδσζε. 

Αθνχ γίλεη ελζηάιιαμε θνιιπξίνπ ηεηξαθατλεο ζηνλ θεξαηνεηδή, αθνινπζεί ε 
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κέηξεζε ηεο ΔΟΠ θαη ηνπ εχξνπο νθζαικηθνχ παικνχ κε ηε ρξήζε ηνλφκεηξνπ 

Pascal. Αθνχ βεβαησζνχκε φηη έρνπκε αιιάμεη ην θάιπκκα ζηιηθφλεο ζηελ άθξε ηνπ 

ηνλφκεηξνπ ψζηε λα απνηξαπεί πηζαλή κφιπλζε θαη γηα λα κεησζεί ζεκαληηθά ε 

πηζαλφηεηα εθδνξάο ηνπ θεξαηνεηδνχο Σνπνζεηνχκε ην ηνλφκεηξν ζηελ ζρηζκνεηδή 

ιπρλία. Αθνχ βεβαησζνχκε φηη ν αζζελήο έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζηελ ζρηζκνεηδή 

ιπρλία, κεηαθηλνχκε ηνλ αηζζεηήξα ζηνλ θεξαηνεηδή θαη δεηάκε απφ ηνλ αζζελή λα 

θξαηήζεη αλνηρηά ην κάηη ηνπ θαη λα κελ θάλεη νθζαικηθέο θηλήζεηο. Όηαλ 

αθνχζνπκε ηελ ερεηηθή έλδεημε φηη ην ηνλφκεηξν έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

απαξαίηεηεο κεηξήζεηο απνκαθξχλνπκε ην ηνλφκεηξν απφ ηνλ θεξαηνεηδή θαη 

ζεκεηψλνπκε ηελ έλδεημε γηα ηελ ΔΟΠ, ην εχξνο νθζαικηθνχ παικνχ θαη ηελ 

πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ΔΟΠ κε ην ηνλφκεηξν επηπέδσζεο 

Goldmann ηνπνζεηνχκε ην ηνλφκεηξν ζηελ ζρηζκνεηδή ιπρλία θαη βεβαησλφκαζηε φηη 

ε θεθαιή ηνπ ηνλνκέηξνπ είλαη θαιά απνζηεηξσκέλε. Δλζηαιάδνπκε ζηνλ 

θεξαηνεηδή ηνπ αζζελνχο ζηαγφλεο ηεηξαθατλεο θαη θινπνξεζεΐλεο. Μεηαθηλνχκε ην 

θίιηξν ζην κπιε ηνπ θνβαιηίνπ κε ηε δέζκε θσηφο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

θαη θσηεηλφηεξε ψζηε  ε νπηηθνπνίεζε ησλ δαθηπιίσλ θινπνξεζεΐλε λα είλαη πην 

επθξηλήο. Εεηάκε απφ ηνλ αζζελή λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά ην πεγνχλη θαη ην κέησπφ 

ηνπ ζηε ιπρλία θαη λα  θνηηά επζεία. Μεηαθηλνχκε ην ηνλφκεηξν πξνο ηα εκπξφο αξγά 

έσο φηνπ ην πξίζκα αθνπκπά απαιά ζην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδνχο ηνπ αζζελνχο θαη 

κε ην άιιν ρέξη  γπξλάκε ην βαζκνλνκεκέλν επηινγέα ηνπ ηνλφκεηξνπ δεμηφζηξνθα 

έσο φηνπ νη εζσηεξηθέο αθκέο ησλ δχν εκηθπθιίσλ θινπνξεζεΐλεο ζπλαληεζνχλ θαη 

ζρεκαηίζνπλ έλα νξηδφληην «S». Απνκαθξχλνπκε ην ηνλφκεηξν απφ ηνλ θεξαηνεηδή 

θαη ζεκεηψζηε ηελ έλδεημε ηνπ βαζκνλνκεκέλνπ επηινγέα.  

 

                   

Δηθφλα 21: (Αξηζηεξά) Ζ contour – matching θεθαιή ηνπ Pascal. (Γεμηά) Δθαξκνγή 

ηνλνκεηξίαο επηπέδσζεο Goldmann. 
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   Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νθζαικνχ γηλφηαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο b-scan 

ππεξερνγξαθίαο. Οη αζζελείο εμεηάδνληαη ζε θαζηζηή ζέζε. Ο θαζεηήξαο ππεξήρσλ 

ηνπνζεηείηαη ζην θιεηζηφ άλσ βιέθαξν κε ηελ ρξήζε αγψγηκεο γέιεο θαη 

εθαξκφδεηαη ειάρηζηε δχλακε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαγξαθή ηνπ εγθάξζηνπ θαη 

ηνμνεηδνχο πιάλνπ. Zεηείηαη απφ ηνλ αζζελή λα έρεη επζεία βιεκκαηηθή ζέζε, αλ θαη 

ζπρλά ε αιιαγή βιεκκαηηθήο ζέζεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ απεηθφληζε νιφθιεξνπ ηνπ καηηνχ. Ο θαζεηήξαο δηαζέηεη κηα 

άζπξε γξακκή ζηελ θεθαιή ηνπ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα γηα ηελ 

απεηθφληζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. Αξρηθά ηνπνζεηνχζακε ηνλ 

θαζεηήξα κε ηελ ιεπθή γξακκή ζηελ δσδεθάηε ψξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηελ κέγηζηε αλψηεξε-θαηψηεξν δηάκεηξν (νβειηαία δηαηνκή). Μφιηο επηηπγράλακε 

ηελ απεηθφληζε νιφθιεξνπ ηνπ βνιβνχ  “παγψλακε” ην πιάλν θαη πξνζδηνξίδακε 

ρεηξνθίλεηα ηελ κέγηζηε αλψηεξε-θαηψηεξε δηάκεηξν. Γηα θάζε δηάκεηξν ιακβάλακε 

3 δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θαη ππνινγίδακε ηνλ κέζν φξν. Ζ ίδηα δηαδηθαζία 

επαλαιακβαλφηαλ θαη γηα ηελ κέγηζηε ξηληθή-θξνηαθηθή δηάκεηξν (εγθάξζηα 

δηαηνκή) κε ηελ δηαθνξά φηη ε άζπξε γξακκή ηνπ θαζεηήξα ηνπνζεηνχηαλ ζηελ 

ελάηε ψξα. 

 

 

Δηθφλα 22 : Απεηθφληζε κέγηζηεο δηακέηξνπ κε B-scan ππεξερνγξαθία 
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6.3  Πεξηγξαθή κνληέινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο. 

 

   Ζ νθζαικηθή αθακςία είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε 

ηελ ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεη  ηηο αιιαγέο πίεζεο θαη φγθνπ κέζα ζην κάηη. Ο 

Friedenwald  φξηζε ηελ νθζαικηθή αθακςία σο ην κέηξν  ηεο αληίζηαζεο πνπ 

πξνβάιεη ην κάηη ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο. Σν βαζηθφ ηνπ 

ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη  κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ καηηνχ, ήηαλ επζέσο αλάινγε κε ηνλ  

ινγάξηζκν ηεο αλαινγίαο ησλ πηέζεσλ P1 θαη P2 (Log [P2/P1]). Ζ ζηαζεξά ηεο 

νθζαικηθήο αθακςίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Friedenwald κε ηελ εμίζσζε :  

Κ =  
log 𝐼𝑂𝑃1− log 𝐼𝑂𝑃2  

𝑉1− 𝑉2
 

φπνπ ε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ινγαξηζκηθήο ζρέζεο πίεζεο –φγθνπ ηνπ 

καηηνχ είλαη ε ζηαζεξά ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο.  

 

    απηήλ ηελ αξρή ζηεξίδεηαη θαη ην πξσηφθνιιν απηήο ηεο κειέηεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο , αμηνπνηψληαο ηεο ΔΟΠ κεηξνχκελε κε δχν 

δηαθνξεηηθέο ηνλνκεηξηθέο κεζφδνπο, ηεο ηνλνκεηξία επηπέδσζεο  (Goldmann 

Αpplanation Σonometry) θαη κε επηπέδσζεο (Dynamic Contour Tonometry-Pascal). 

Ζ δηαθνξά απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δείθηεο ηεο βην-κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ νθζαικνχ θαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ νθζαικηθή αθακςία.  

Κ =  
log 𝐼𝑂𝑃𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 − log 𝐼𝑂𝑃𝐺𝑜𝑙𝑑𝑚𝑎𝑛𝑛  

 𝑉𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝐺𝑜𝑙𝑑𝑚𝑎𝑛𝑛  ∗𝐸∗
𝐵

𝐶

  

    Ζ ηνλνκεηξία Goldmann βαζίδεηαη ζηελ επηπέδσζε ηεο θνξπθήο ηνπ θεξαηνεηδνχο 

γηα θαζνξηζκέλε δηάκεηξν επηπέδσζεο  θαη ηαπηφρξνλα κεηξάηαη ε δχλακε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επηπέδσζε. Απηή ε κέζνδνο  αθνινπζεί  ηνλ λφκν ησλ Imbert-Fick 

γηα βαζκνλνκεκέλεο δηαζηάζεηο , ππνζέηνληαο φηη ην κάηη είλαη κηα ηδαληθή ζθαίξα 

ιεπηή , απφιπηα ειαζηηθή θαη επέιηθηε θαη φηη ε κφλε δχλακε πνπ ελεξγεί ελαληίνλ 

ηεο είλαη ε πίεζε ζηελ επηθάλεηαο επηπέδσζεο . Δπηπιένλ ζεσξείηαη  φηη ν 

εθηνπηδφκελνο φγθνο θαηά ηελ ηνλνκεηξία είλαη πνιχ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζπλνιηθφ φγθν ηεο ζθαίξαο. Χζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κάηη δηέπεηαη απφ 

εηεξνγέλεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, γη απηφ θαη ε επηπέδσζε ηνπ θεξαηνεηδνχο θαηά 
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ηελ GAT  επεξεάδεηαη απφ ηηο βηνκεραληθέο θαη ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο φπσο ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή ,ηελ  αθηίλα θακππιφηεηαο 

θαη ηελ νθζαικηθή αθακςία. ε αληίζεζε κε ηελ GAT  , ε θεθαιή ηνπ ηνλφκεηξνπ 

Pascal δελ επηπεδψλεη ηνλ θεξαηνεηδή. Σν θνίιν ζρήκα ηεο θεθαιήο πξνθαιεί 

ραιάξσζε ηνπ θεξαηνεηδή ,ην νπνίν βνεζάεη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε νπνηαδήπνηε 

επηξξνή ησλ κεηξήζεσλ απφ ηηο βηνκεραληθέο, γεσκεηξηθέο, ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο.  

   ε δηαθνξνπνίεζε κε ηελ βαζηθή αξρή Imbert - Fick , ην κνληέιν απηφ 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νθζαικνχ (αμνληθφ κήθνο, νβειηαία θαη 

εγθάξζηα δηαηνκή ) φζν θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ, ππνζέηνληαο φηη νη ηδηφηεηεο ηνπ 

πιηθνχ ηνπ θεξαηνεηδνχο είλαη ειαζηηθέο θαη γξακκηθέο θαηά ην θπζηνινγηθφ εχξνο 

ηηκψλ ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο.  Οη Orssengo GJ, Pye DC (1999) , ζέινληαο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ελδνθζάικηα πίεζε αιιά θαη ηηο ειαζηηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ νθζαικνχ, ζεψξεζαλ ηνλ θεξαηνεηδή σο έλα θέιπθνο θαη ζπλδηάδνληαο ηηο 

εμηζψζεηο παξακφξθσζήο ηνπ (ιφγσ ηεο επηπέδσζεο θαη ησλ ελδνθζάικησλ πηέζεσλ) 

,πξνζπάζεζαλ λα κνληεινπνηήζνπλ ηελ παξακφξθσζε ηνπ θαηά ηελ επηπέδσζε. 

Καηέιεμαλ φηη ε ηνλνκεηξηθή πίεζε επηπέδσζεο είλαη ίζε κε ηελ πξαγκαηηθή ΔΟΠ 

φηαλ ν θεξαηνεηδήο αθνινπζεί ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βαζκνλνκεκέλνπ θεξαηνεηδή 

“calibration cornea” , δειαδή είλαη θαλνληθά ελπδαησκέλνο , ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ 

θεξαηνεηδή είλαη 520 κm θαη ε θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδνχο είλαη 7,8 mm. 

 

Χζηφζν , απηέο νη ηηκέο γηα ηνλ "calibration  cornea"  έρνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε ζην 

γεληθφ πιεζπζκφ, κε απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο ηηκέο απηέο λα 

νδεγεί ζε ζθάικα ησλ ηηκψλ ηεο ΔΟΠ φηαλ απηή κεηξάηαη κε GAT. Δπνκέλσο 
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πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε απηέο ηηο απνθιίζεηο ηεο GAT-ΔΟΠ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ΔΟΠ ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ αιγφξηζκν Orssengo-Pye γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε έλα ζπληειεζηή ζθάικαηνο C/B. Δπηπιένλ νη ηηκέο ηνπ ηνλφκεηξoπ 

Pascal δείρλνπλ θαιή ζπκθσλία κε ηελ πξαγκαηηθή ελδνζαιακηθή ΔΟΠ 
52,27

 

επνκέλσο ηφζν γηα ηνλ αιγφξηζκν φζν θαη γηα ηελ ζρέζε ηνπ Friedenwald ηζρχεη 

IOPtrue = IOPpascal . χκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν  Orssengo-Pye 
48

  ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ ζρέζεηο : 

𝐼𝑂𝑃𝑃  = 
𝐼𝑂𝑃𝐺  

𝐶/𝐵
   (1) 

φπνπ Β είλαη ε ζηαζεξά πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηεο 𝛦𝛰𝛱𝐺  ηνπ “calibration cornea” 

θαη C είλαη ε ζηαζεξά αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ηεο 𝛦𝛰𝛱𝐺  ηνπ κεηξψκελνπ θεξαηνεηδή. 

B = 
0,6 ∙𝜋  ∙𝑅 ∙ 𝑅− 

𝑡

2
 ∙  1− 𝜈2

𝑡2    (2) 

C = 
𝜋  ∙𝑅 ∙  𝑅− 

𝑡

2
 

2
∙(1−𝑣)

𝐴∙𝑡
  (3) 

ηηο εμηζψζεηο 2 θαη 3 R= ε αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή, t= ην πάρνο ηνπ 

θεληξηθνχ θεξαηνεηδή , λ = ε ζηαζεξά ηνπ Poisson γηα ηνλ θεξαηνεηδή ε νπνία είλαη 

ίζε κε 0.49 θαη Α = ε πεξηνρή επηπέδσζεο.  

   Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην ΓV ζεσξνχκε φηη  Vp είλαη ν φγθνο ηνπ καηηνχ θαηά ηελ 

DCT θαη VG είλαη ν φγθνο θαηά ηελ GAT. Γλσξίδνληαο φηη θαηά ηελ DCT έρνπκε 

εθαξκνγή ηεο contour – matching αξρήο, δειαδή ε θνίιε επηθάλεηα ηεο θεθαιήο ηνπ 

ηνλφκεηξνπ έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηνλ θεξαηνεηδή ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη 

θακία επηπέδσζε, ζεσξνχκε φηη  VP είλαη ν αξρηθφο φγθνο ηνπ καηηνχ. Καηά ηελ GAT 

ζεσξνχκε φηη ν φγθνο πνπ κεηαηνπίδεηαη αληηζηνηρεί ζε έλα ειιεηςνεηδέο θαπάθη, ην 

νπνίν απoηειεί θαη ην ΓV.  
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Δηθφλα 23 : Μεηαηφπηζε θεξαηνεηδνχο θαηά ηελ GAT θαηά φγθν VG. 

Ζ γεληθή εμίζσζε ηνπ ειιεηςνεηδνχο είλαη :  

 

φπνπ  α είλαη ην πιάηνο ηνπ x-άμνλα, b είλαη ην βάζνο ζην y-άμνλα θαη c είλαη ην 

χςνο θαηά ηελ z-άμνλα. Θεσξψληαο ην Υ(0,0,x) σο έλα ζεκείν ηνπ χςνπο ηνπ 

ειιεηςνεηδνχο ηέηνην ψζηε –c ≤ x ≤ c . Ο φγθνο ηνπ ειιεηςνεηδνχο cap ππνινγίζηεθε 

κε ηελ βνήζεηα κηαο ππνινγηζηηθήο κεραλήο 
74 

 θαη  δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

 

ε απηή ηε κειέηε ζέιακε λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ ελδνθζάικην φγθν φρη ζπλαξηήζεη 

ηνπ αμνληθνχ κήθνπο αιιά ηεο εγθάξζηαο (κέγηζηε θξνηαθηθή-ξηληθή δηάκεηξνο) θαη 

νβειηαίαο δηακέηξνπ (κέγηζηε αλψηεξε-θαηψηεξε δηάκεηξνο), δηφηη έλα κέξνο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή Κ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ν 

φγθνο ηνπ νθζαικνχ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην αμνληθφ ηνπ κήθνο, αιιά θαη απφ 

ηελ εγθάξζηα θαη νβειηαία δηάζηαζή ηνπ. 
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Δηθφλα 24 : Αξηζηεξά: Ο ζθηαγξαθεκέλνο φγθνο είλαη ν φγθνο πνπ ππνινγίζακε. Γεμηά : 

Γηάκεηξνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ νθζαικνχ. 

 

 

   Ζ ζεκαζία άιισλ θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ νθείινληαη ζηε κε 

γξακκηθφηεηα ,αλνκνηνγέλεηα θαη αληζνηξνπία ηνπ θεξαηνεηδνχο ηζηνχ έρεη 

επηζεκαλζεί ζε κειέηεο 
42

 ,ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο βην- 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξαηνεηδνχο, φπσο ε ζηαζεξά ηνπ Young κπνξεί λα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο GAT . Οπζηαζηηθά ε επηξξνή ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ 

θεξαηνεηδή ζηηο ηνλνκεηξηθέο ελδείμεηο νθείιεηαη ζηελ εμάξηεζε ηνπ θεξαηνεηδηθνχ 

πάρνπο απφ ηνλ ζπληειεζηή ηνπ Young. Ζ ζηαζεξά ηνπ Young είλαη έλα κέηξν ηεο 

εγγελήο αθακςίαο ηνπ πιηθνχ θαη νξίδεηαη σο ην ιφγν ηεο δχλακε πνπ αζθείηαη ζε 

έλα αληηθείκελν αλά κνλάδα επηθαλείαο ιφγσ κηαο εμσηεξηθά εθαξκνδφκελεο 

δχλακεο πξνο ην ζρεηηθφ πνζφ παξακφξθσζεο ηνπ πιηθνχ (stress / stain). Ζ κέζεο 

ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνπ Young γηα ηνλ θεξαηνεηδή είλαη E= 0,29 ±0.06 MPa (range 

0.13 to 0.43 MPa)
36,42

.  
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Γξάθεκα 5 : Σν δηάγξακκα απηφ δείρλεη πσο ε επηξξνή ηνπ θεληξηθνχ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή 

ζηηο ηνλνκεηξηθέο ελδείμεηο νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ  Young‟s modulus ζηνλ θεξαηνεηδή. 

 

 

 

6.4  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ. 

   Αξρηθά ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε κία απφ ηηο 

παξακέηξνπο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Ν=17). Ο κέζνο φξνο ηνπ αμνληθνχ κήθνπο 

(AL)  γηα ην δείγκα ησλ 17 αηφκσλ πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ 23,63mm ± 1,16 , ηεο 

αθηίλαο θακππιφηεηαο (R)  7,82mm ± 0,29 , ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδνχο 

(CCT)  548,94κm ± 37,8 . Όζνλ αθνξά ηνλ κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο 

ΔΟΠ γηα ηα δπν δηαθνξεηηθά ηνλφκεηξα είρακε,  κε ην ηνλφκεηξν Goldmann 

16,29mmHg ± 3,46  ,  κε ην ηνλφκεηξν Pascal  14,47mm ± 3,36 ελψ γηα ηελ δηαθνξά 

ησλ ελδείμεσλ ησλ δπν ηνλφκεηξσλ (ΓIOP) 1,82mmHg ± 0,69. Γηα ηε κέγηζηε 

ξηληθή-θξνηαθηθή δηάκεηξν είρακε 18,95mm ± 0,98, γηα ηε κέγηζηε αλψηεξε-

θαηψηεξε δηάκεηξν 18,81mm ± 0,94 θαη γηα ην δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο 0,0176 

± 0,0079. 
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  Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

AL (mm) 23,63   1,16 21,19 25,84 

R (mm) 7,82 0,29 7,44 8,48 

CCT (κm) 548,94 37,80 462 594 

Goldmann (mmHg) 16,29 3,46 10 20 

Pascal (mmHg) 16,25 3,48 11,4 22,8 

Nasal-Temporal diameter (mm) 18,95 0,98 17,56 20,60 

Superior-Ιnferior diameter (mm) 18,81 0,94 17,33 20,45 

Ocular Rigidity 0,0173 0,0080 0,0080 0,0329 

ΓIOP (mmHg) 1,78 0,71 0,8 3,3 

 
Πίλαθαο 2 : ηνηρεία θαηαλνκήο παξακέηξσλ ζην δείγκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1  πζρέηηζε ησλ δπν ηνλνκεηξηθώλ κεζόδσλ κε ηηο θεξαηνεηδηθέο 

παξακέηξνπο. 
 

Σφζν ε GAT φζν θαη ε DCT, έπεηηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή Pearson,  

δελ θάλεθαλ λα ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή φζν θαη κε 

ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο. 

 

  Goldmann Pascal 

Κεληξηθό Πάρνο Κεξαηνεηδή (r= 0,261, p= 0,311 ) (r= 0,234, p= 0,366) 

Αθηίλα Κακππιόηεηαο (r= - 0,248, p= 0,337) (r= -0,259, p= 0,315 ) 

 
Πίλαθαο 3 : πζρέηηζε θεξαηνεηδηθψλ παξακέηξσλ κε ηηο δπν ηνλνκεηξηθέο κεζνδνπο. 
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6.4.2  πζρέηηζε ησλ δπν δηαθνξεηηθώλ ηνλνκεηξηθώλ κεζόδσλ. 
 

Οη δπν ηνλνκεηξηθέο κέζνδνη αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή ζην δείγκα θαη 

επηπιένλ κε ην Pearson‟s bivariate correlation coefficient βιέπνπκε κηα πνιχ ηζρπξή, 

ζεηηθή , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 1% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηηο δπν κεζφδνπο (r=0,979 , p=0,000). Δπηπιένλ απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο 

παξαηεξνχκε ηελ κεγάιε ζπκθσλία ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη κε ηηο δπν 

ηνλνκεηξηθέο κεζφδνπο, κε φιεο ηηο ηηκέο λα βξίζθνληαη ζην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο. 

 

 
 
Γξάθεκα 6 : Ηζηφγξακκα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ησλ ηηκψλ ησλ δπν ηνλνκέηξσλ ζην δείγκα 

 

 

 

Πίλαθαο 4 : Pearson‟s bivariate correlation coefficient γηα ηηο δπν δηαθνξεηηθέο ηνλνκεηξηθέο 

κεζφδνπο (r=0,979 , p=0,000). 
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Γξάθεκα 7: Γηάγξακκα δηαζπνξάο ησλ δπν ηνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ. Ζ ζπλερήο γξακκή δίλεη 

ηελ γξακκηθή ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ, ελψ νη δηαθεθνκκέλεο ην 95% φξην εκπηζηνζχλεο. 

 

 

 

 

 

 

 
6.4.3  πζρέηηζε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ΓIOP. 
 

Καη νη δπν παξάκεηξνη αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή ζην δείγκα. Απφ ην 

δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ 

ηεο ΔΟΠ γηα ηα δχν ηνλφκεηξα παξαηεξνχκε κηα ηζρπξά ζεηηθή ζρέζε αλάκεζά ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απμαλφκελεο ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο ΔΟΠ  απμάλεηαη θαη ν 

δείθηεο νθζαικηθήο αθακςίαο. Δπηπιένλ κε ην Pearson‟s bivariate correlation 

coefficient αιιά θαη κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε βξέζεθε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ΓIOP ζην 1% 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (r=0,803 , p =0,000). Αληηζέησο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ηηο ηηκέο ηεο ΔΟΠ 

γηα ην θάζε ηνλφκεηξν κεκνλσκέλα.  
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Γξάθεκα 8 : Ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο (αξηζηεξά) θαη ηεο 

δηαθνξάο ησλ δπν ηνλνκεηξηθψλ ελδείμεσλ (δεμηά) ζην δείγκα. 

 

 
Πίλαθαο 5 : Pearson‟s bivariate correlation coefficient γηα ηνλ δείθηε νθζαικηθή αθακςίαο 

θαη ηελ ΓIOP  (r=0,803 , p=0,000 ). 
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Γξάθεκα 9 : Γηάγξακκα δηαζπνξάο κεηαμχ ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο (Rigidity) θαη 

ηεο δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ηεο ΔΟΠ (ΓIOP) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ηνλφκεηξα Goldmann θαη 

Pascal. Rigidity = 0,001 + 0,009*ΓIOP 

 

 

 

6.4.4  πζρέηηζε νθζαικηθήο αθακςίαο  κε ην νθζαικηθό αμνληθό κήθνο. 

 
 

Απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ηνπ αμνληθνχ 

κήθνπο παξαηεξνχκε κηα αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζά ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

απμαλφκελνπ ηνπ αμνληθνχ κήθνπο κεηψλεηαη ν δείθηεο νθζαικηθήο αθακςίαο. 

Δπηπιένλ κε ην Pearson‟s bivariate correlation coefficient αιιά θαη κε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε βξέζεθε φηη ππάξρεη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ νθζαικηθήο αθακςίαο ηνπ αμνληθνχ κήθνπο (r=-0,484 , p=0,049) ζην 5% 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο. Αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή βξέζεθε θαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο κε ηελ κέγηζηε θξνηαθηθή-ξηληθή θαη 

αλψηεξε-θαηψηεξε δηάκεηξν (r = -0,341 p=0,180 θαη r = -0,318 , p=0,214 

αληίζηνηρα). 
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Πίλαθαο 6 : Pearson‟s bivariate correlation coefficient γηα ηνλ δείθηε νθζαικηθή αθακςίαο 

θαη ην νθζαικηθφ αμνληθφ κήθνο  (r=-0,484 , p=0,049 ). 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,097 ,037  2,607 ,020 

ΑΞΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) -,003 ,002 -,484 -2,143 ,049 

a. Dependent Variable: Rigidity 

 
Πίλαθαο 7 : Απνηέιεζκα γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη 

ηo νθζαικηθφ αμνληθφ κήθνο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη Rigidity = 0,097 - 0,003*Αμνληθφ 

Μήθνο. 
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Γξάθεκα 10 : Γηάγξακκα δηαζπνξάο κεηαμχ ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο (Rigidity) θαη 

ηνπ νθζαικηθνχ αμνληθνχ κήθνπο. Rigidity = 0,097 - 0,003*Αμνληθφ Μήθνο. 

 

 

 

 

6.4.5  πζρέηηζε νθζαικηθήο αθακςίαο  κε ηελ αθηίλα θακππιόηεηαο. 

 
Απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ηεο αθηίλαο 

θακππιφηεηαο παξαηεξνχκε κηα αζζελή ζεηηθή ζρέζε αλάκεζά ηνπο. Δπηπιένλ κε ην 

Pearson‟s bivariate correlation coefficient αιιά θαη κε γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

βξέζεθε φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νθζαικηθήο αθακςίαο θαη αθηίλαο θακππιφηεηαο (r=0,286 , p =0,267). 
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Πίλαθαο 8 : Pearson‟s bivariate correlation coefficient γηα ηνλ δείθηε νθζαικηθή αθακςίαο 

θαη ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο (r=0,286 , p=0,267 ). 

 

 

 

 
 

Γξάθεκα 11 : Γηάγξακκα δηαζπνξάο κεηαμχ ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο (Rigidity) θαη 

ηεο αθηίλα θακππιφηεηαο. Rigidity = -0,043 + 0,008 *Αθηίλα Κακππιφηεηαο. 
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6.4.6  πζρέηηζε νθζαικηθήο αθακςίαο  κε ην πάρνο ηνπ θεληξηθνύ 

θεξαηνεηδή. 

 
Ζ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή ζην δείγκα είλαη 

αξηζηεξά ινμή. Απφ ην δηάγξακκα δηαζπνξάο ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο θαη 

ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή παξαηεξνχκε κηα αζζελή αξλεηηθή ζρέζε 

αλάκεζά ηνπο. Δπηπιένλ κε ην Pearson‟s bivariate correlation coefficient αιιά θαη κε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε βξέζεθε φηη ππάξρεη αζζελήο, αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νθζαικηθήο αθακςίαο θαη αθηίλαο θακππιφηεηαο (r= -

0,159 , p =0,542). 

 

 
Γξάθεκα 12 : Ηζηφγξακκα θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδνχο 

ζην δείγκα. 

 

 

Πίλαθαο 9 : Pearson‟s bivariate correlation coefficient γηα ηνλ δείθηε νθζαικηθή αθακςίαο 

θαη ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή (r=-0,159 , p=0,542 ). 
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Γξάθεκα 13 : Γηάγξακκα δηαζπνξάο κεηαμχ ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο (Rigidity) θαη 

ηνπ πάρνπο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή. 
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Σσζήηηζη  

 

   Ο ζπληειεζηήο νθζαικηθήο αθακςίαο θαη νη βην-κεραληθέο θαη ειαζηηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ νθζαικνχ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε. Ζ ζεκαζία κηαο αθξηβήο 

εθηίκεζεο ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο είλαη εκθαλήο ζηελ ηνλνκεηξία, ζηελ 

ηνλνγξαθίαο  θαη ζηηο κεηξήζεηο ηεο νθζαικηθήο παικηθήο αηκαηηθήο ξνήο, ελψ ν 

πηζαλφο ξφινο ηεο ζηελ  παζνγέλεηα αξθεηψλ νθζαικηθψλ λφζσλ παξακέλεη λα 

δηεπθξηληζηεί. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιηληθνχο ζθνπνχο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

εκπεηξηθέο εμηζψζεηο θαη  παξάκεηξνη πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο αιιαγέο ηνπ φγθν κε ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο. Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ αξηζκεηηθά ηελ 

ζρέζε πίεζεο- φγθνπ είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ ηνπ νθζαικνχ .  

   Με ηα ρξφληα πνιιέο έξεπλεο κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο έρνπλ γίλεη πξνθεηκέλνπ λα 

πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ ζρέζε πίεζεο-φγθν. Οη πξψηεο κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηελ ρξήζε 

καλνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ έγρπζε πγξνχ κε γλσζηφ φγθν ζε κάηηα δψσλ ηα 

νπνία ήηαλ είηε εμνξπγκέλα ,είηε in situ θαη ζηελ πνξεία έγηλαλ κεηξήζεηο θαη ζε 

αλζξψπηλα κάηηα ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα εμφξπμε 
15,51,71,72

. Με δεδνκέλν φηη ε 

νθζαικηθή αθακςία κεηαβάιιεηαη ζηα εμνξπγκέλα κέηηα, ν θ. Παιιήθαξεο θαη ε 

νκάδα ηνπ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο παξνπζίαζαλ κηα ζεηξά άκεζσλ καλνκεηξηθψλ  

κεηξήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ in vivo πξηλ απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θαηαξξάθηε ζε αλζξψπηλα κάηηα 
49

. Χζηφζν ε επεκβαηηθή θχζε φισλ απηψλ ησλ 

ηερληθψλ θαζηζηνχλ αδχλαην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο ζηελ 

θιηληθή πξάμε. 

   θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ειαζηηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ νθζαικνχ θαη ελ γέλεη ηνπ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο, κε κε επεκβαηηθφ ηξφπν 

ζηελ θιηληθή πξάμε. Σν αξρηθφ κέξνο ηεο κειέηεο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ , 

βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ  Friedenwald  φζνλ αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ηνπ ζπληειεζηή 

νθζαικηθήο αθακςίαο κε ηνλ ιφγν ησλ κεηαβνιψλ πίεζεο-φγθνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ ΓP έγηλε αμηνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο δπν δηαθνξεηηθψλ ηνλνκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο GAT θαη ηεο DCT , ηελ εμάξηεζε ηεο πξψηεο απφ ηηο βην-κεραληθέο θαη 

γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ νθζαικνχ θαη ηελ θαιή πξνζέγγηζε ηεο δεχηεξεο κε ηελ 

πξαγκαηηθή ελδνθζάικηα πίεζε. Λφγσ ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο GAT γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ νθζαικηθψλ παξακέηξσλ ,ππνινγίζακε κε ηελ 
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βνήζεηα ηνπ αιγνξίζκνπ Orssengo-Pye κηα ζηαζεξά, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπκε ηηο 

απνθιίζεηο ηνπ θάζε νθζαικνχ κεκνλσκέλα απφ ηνλ “θαιηκπξαξηζκέλν” γηα ηελ 

GAT θεξαηνεηδή.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ΓV δελ έγηλε βάζεη ηνπ αμνληθνχ κήθνπο, 

αιιά ηεο κέγηζηεο εγθάξζηαο (ξηληθήο-θξνηαθηθήο) θαη νβειηαίαο (αλψηεξεο-

θαηψηεξεο) δηακέηξνπ, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε θαηά πφζν ε κεηαβιεηφηεηα 

ηνπ K νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν φγθνο ηνπ νθζαικνχ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην 

αμνληθφ ηνπ κήθνο, αιιά θαη απφ ηελ εγθάξζηα θαη νβειηαία δηάζηαζή ηνπ. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ρξεηάζηεθε λα ζπιιέμνπκε θιηληθά κηα ζεηξά απφ 

παξακέηξνπο , φπσο ε ΔΟΠGAT , ε ΔΟΠDCT , ην θεληξηθφ πάρνο θεξαηνεηδή , ην 

αμνληθφ κήθνο , ε αθηίλα θακππιφηεηαο ,ε κέγηζηε ξηληθή-θξνηαθηθή θαη αλψηεξε-

θαηψηεξε δηάκεηξνο. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

   Ο κέζνο φξνο ηνπ ζπληειεζηή νθζαικηθήο αθακςίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο 

κεηξήζεηο ήηαλ  0,0173 ± 0,0070 mmHg/µL κε εχξνο ηηκψλ 0,008 - 0,0329 

mmHg/µL. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ  παξαηεξνχκε κία 

δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο ,κε ηνλ Friedenwald (1937) λα  ηελ 

πξνζδηνξίδεη 0,0215 mmHg/µL εθαξκφδνληαο σζηφζν ηελ κεζνδνινγία ηνπ ζε 

εμνξπγκέλα κάηηα ζε ζρέζε κε ηελ δηθή καο κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηξήζεηο ζε πγηείο, ελ δσή νθζαικνχο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν δείθηεο νθζαικηθήο 

αθακςίαο ζε εμνξπγκέλα κάηηα είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηα “ελ δσή” 

κάηηα
15,74,75  

,θπξίσο ιφγσ ηεο νθζαικηθήο αηκαηηθήο θιπθινθνξίαο . Οη Ioannis G. 

Pallikaris et. al.(2005)  ηελ πξνζδηφξηζαλ 0.0126 mmHg/µL , δηαθέξνληαο σο πξνο 

ηελ δηθή καο κειέηε ζηελ επεκβαηηθή θχζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπο, επηηξέπνληαο  ζε 

άιινπο παξάγνληεο λα ζπκβάιινπλ ζην απνηέιεζκα. Οη Anna I. Dastiridou (2009 -

2008) et. al πξνζδηνξίδνπλ ηελ νθζικηθή αθακςία  0.0224, θαη  0.0206 mmHg/κL ,ζε 

δπν αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έρνπλ θάλεη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

 

   Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ην πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή κε ηηο 

κεηξήζεηο ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο θαη ηελ πηζαλή επηδξαζή ηνπ ζηελ νθζαικηθή 

αθακςία
1,3,24

.  Χζηφζν  ε νθζαικηθή αθακςία δελ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

πάρνο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή (r=-0,159 , p=0,542), ζε ζπκθσλία κε ηελ κειέηε 

ησλ Ioannis G. Pallikaris, George D. Kymionis et. al.(2005)  , θαη ησλ W. Chen and C. 

http://www.iovs.org/search?author1=Ioannis+G.+Pallikaris&sortspec=date&submit=Submit
http://www.iovs.org/search?author1=Ioannis+G.+Pallikaris&sortspec=date&submit=Submit
http://www.iovs.org/search?author1=Ioannis+G.+Pallikaris&sortspec=date&submit=Submit
http://www.iovs.org/search?author1=George+D.+Kymionis&sortspec=date&submit=Submit
http://www.researchgate.net/researcher/14026092_Weiyi_Chen/
http://www.researchgate.net/researcher/15593131_Chunsheng_Liu/
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Liu et. al. (2009). Οη δηαθνξέο ζηελ θεληξηθή παρπκεηξία ηνπ θεξαηνεηδνχο 

επεξεάδνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο GAT ιφγσ ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο επηπέδσζεο 

(δηακέηξνπ 3,06mm) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθακςία θαη ηηο ειαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θεξαηνεηδνχο. Χζηφζν ν νθζαικηθή αθακςία αλαθέξεηαη ζηελ ζπλνιηθή αθακςία 

ηνπ νθζαικνχ, επνκέλσο ε  κηθξή πεξηνρή επηπέδσζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ηνπ καηηνχ, ε αλεμαξηεζία ησλ ηηκψλ ηεο DCT απφ ην πάρνο ηνπ 

θεξαηνεηδή , αιιά θαη ε ελδερνκέλσο κεγάιε επίδξαζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζθιεξνχ 

θαη ηνπ ρνξηνεηδή ζηελ ζπλνιηθή νθζαικηθή αθακςία θαίλεηαη λα εμεγνχλ ηελ 

έιιεηςε ζπζρέηηζεο αθακςίαο θαη θεληξηθή παρπκεηξίαο. 

 

    Οη ηηκέο ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο ηεο GAT ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηεο 

DCT ζε φιν ην δείγκα. Σα απνηειέζκαηα καο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ 

βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηηο πςειφηεξεο ελδείμεηο ηεο GAT έλαληη ηεο DCT 
8,59,44,3

 

.Δπηπιένλ ππάξρεη πνιχ θαιή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ ησλ δπν κεζφδσλ κε 

ηε κέζε δηαθνξά ηεο ΔΟΠ λα είλαη 1,78mmHg ±0,71. Οη  Claude Kaufmann , et. al. 

(2004) έδεημαλ παξφκνηα ζπκθσλία ησλ κεζφδσλ κε κέζε δηαθνξά ζηελ ΔΟΠ  1.7 

mm Hg. Οη  Ceruti P, et. al. (2009) βξίζθνπλ  2.6mmHg ±1.9mmHg θαη νη Schneider 

E, et. al. (2006) 2.34 mmHg . Σέινο νη Yoo and colleagues
19

 (2010) αλαθέξνπλ φηη νη 

DCT κεηξήζεηο είλαη πςειφηεξεο απφ ηηο GAT ζε κάηηα κε θπζηνινγηθή πίεζε, αιιά 

ρακειφηεξεο ζε κάηηα πνπ ε GAT –EOΠ ππεξβαίλεη ηα 30mmHg. Γεδνκέλνπ φηη ε 

νθζαικηθή ππεξηνλία ήηαλ ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ην δείγκα, δελ ζπλαληήζακε 

πεξίπησζε φπνπ ε ηηκή ηεο GAT λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ DCT. 

   

   Ζ νθζαικηθή αθακςίαο δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ηηκέο ηνπ 

θάζε ηνλνκέηξνπ. Χζηφζν πξνέθπςε πνιχ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηεο 

GAT θαη ηεο DCT ,ε νπνία ήηαλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζην 1% επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο .Μεηαμχ πνιιψλ άιισλ νη έξεπλεο ησλ Schneider, E, Grehn, F 

(2006) , Regev G et. al. (2011) έδεημαλ μεθάζαξε ζπζρέηηζε ησλ δπν ηνλνκεηξηθψλ 

κεζφδσλ. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο θαη ηελ δηαθνξά ησλ 

ηνλνκεηξηθψλ πίεζεσλ (ΓIOP) ,ε παξνχζα κειέηε έδεημε κηα ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε (r=0,803 , p=0,000) κεηαμχ ηνπο. Απηή ε ζρέζε είλαη αλακελφκελε αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε ΓΗΟP ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

νθζαικηθήο αθακςίαο κέζσ ηεο ζρέζεο ηνπ Friedenwald. πκπεξαζκαηηθά, ε ηζρπξή 

ζπζρέηηζε ηφζν ησλ ηηκψλ ησλ δπν ηνλνκέηξσλ Goldmann θαη Pascal κεηαμχ ηνπο , 

http://www.iovs.org/search?author1=Claude+Kaufmann&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Regev%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20577097
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φζν θαη ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο κε ηελ ΓIOP εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζε καο φηη ε 

ΓIOP κε δπν δηαθνξεηηθέο ηνλνκεηξηθέο κεζφδνπο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα 

κε επεκβαηηθφ κέηξν εθηίκεζεο ηεο νθζαικηθήο αθακςίαο .  

   Ο δείθηεο νθζαικηθήο αθακςίαο βξέζεθε λα έρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

νθζαικηθφ αμνληθφ κήθνο (r=-0,484 , p=0,049 ). Ζ ζπζρέηηζε απηή είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή νξηαθά, ελδερνκέλσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο. Οη 

έξεπλεο ησλ Dastiridou Η. Anna et. al. (2013) , Ioannis G. Pallikaris, George D. 

Kymionis et. al.(2005)  έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα δηθά καο απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε αθακςίαο θαη αμνληθνχ κήθνπο, κε ηελ δεχηεξε 

κειέηε λα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Ζ αξλεηηθή 

ζρέζε αμνληθνχ κήθνπο θαη αθακςίαο ήηαλ αλακελφκελε, δεδνκέλνπ φηη ην αμνληθφ 

κήθνο ηνπ νθζαικνχ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ νθζαικηθφ φγθν θαη είλαη γλσζηφ 

φηη απμαλφκελνπ  ηνπ νθζαικηθνχ φγθνπ, κεηψλεηαη ε νθζαικηθή αθακςία. 

 

   ε απηή ηελ κειέηε ζέιακε λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ ελδνθζάικην φγθν θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ νθζαικηθή αθακςία, φρη ηφζν ζπλαξηήζεη ηνπ αμνληθνχ κήθνπο αιιά 

ηεο εγθάξζηαο θαη νβειηαίαο δηαηνκήο. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ καο παξαηεξνχκε 

φηη θαη νη δπν δηαηνκέο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή , ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κε ηνλ δείθηε νθζαικηθήο αθακςίαο. Πνιχ κεγάιε ζπζρέηηζε θάλεθε λα έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο  ην αμνληθφ κήθνο , ε νβειηαία θαη ε εγθάξζηα δηάκεηξν (αμνληθφ κήθνο-

εγθάξζηα δηάκεηξνο : r=0,923, p=0,000 , αμνληθφ κήθνο-νβειηαία δηάκεηξνο : 

r=0,933, p=0,000 , νβειηαία δηάκεηξνο- εγθάξζηα δηάκεηξνο : r=0,960, p=0,000). 

Δπνκέλσο εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη νη δπν δηάκεηξνη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

ελδνθζάικην φγθν, εμίζνπ κε ην αμνληθφ κήθνο. Δπνκέλσο, έλα κέξνο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ζπληειεζηή νθζαικηθήο αθακςίαο, φλησο λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δπν δηακέηξνπο. 
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