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Περίληψη 
 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε ο χαρακτηρισµός και η ποσοτικοποίηση 

παραµέτρων που σχετίζονται µε την οφθαλµική ελαστικότητα και την υδροδυναµική του 

οφθαλµού. Ως µέτρο των ελαστικών ιδιοτήτων του οφθαλµού, ο συντελεστής 

οφθαλµικής ακαµψίας ορίζει τη σχέση πίεσης-όγκου του οφθαλµού. Η αποχέτευση του 

υδατοειδούς υγρού συναρτήσει της ενδοφθάλµιας πίεσης (ΕΟΠ) περιγράφεται µε το 

συντελεστή ευχέρειας απορροής. Το οφθαλµικό εύρος παλµού αντιστοιχεί στη µεταβολή 

της ΕΟΠ κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου και συνδέεται µε τη σφύζουσα 

συνιστώσα της οφθαλµικής αιµατικής ροής, αποτελώντας έµµεσο δείκτη της 

χοριοειδικής διήθησης. Μέσω της σχέσης πίεσης όγκου, ο όγκος παλµού  συνδέεται 

άµεσα µε το εύρος παλµού. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η in vivo µέτρηση της σχέσης πίεσης όγκου 

και του συντελεστή ευχέρειας εκροής του ανθρώπινου οφθαλµού. Επιπρόσθετα, η 

παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη µέτρηση του οφθαλµικού εύρους παλµού (ΟΕΠ) και τον 

υπολογισµό της σφύζουσας αιµατικής ροής σε ένα εύρος κλινικά σηµαντικών επιπέδων 

ΕΟΠ καθώς και στη διερεύνηση συσχέτισης των παραµέτρων αυτών µε το αξονικό 

µήκος. 

75 ασθενείς (75 µάτια) που υποβλήθηκαν σε επέµβαση καταρράκτη 

συµπεριελήφθησαν στη µελέτη. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 

επέµβαση καταρράκτη υπό τοπική αναισθησία µε σταγόνες προπαρακαϊνης και 

λιδοκαϊνης. Για τη διεγχειρητική καταγραφή και τον έλεγχο της ΕΟΠ χρησιµοποιήθηκε 

συσκευή που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, αποτελούµενη από έναν 

αισθητήρα πίεσης και ένα µικροδοσιµετρικό σύστηµα, που ελέγχονται από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  µέσω ειδικά σχεδιασµένου λογισµικού. Μετά καθετηριασµό του προσθίου 

θαλάµου µε πεταλούδα 21g, πραγµατοποιείται µέτρηση της ΕΟΠ και η πίεση ρυθµίζεται 

στα 10 mmHg µε ανταλλαγή υδατοειδούς υγρού-BSS. Στη συνέχεια, µε ελεγχόµενη 

ενδοβολβική έγχυση BSS σε βήµατα των 4µl, αυξάνεται η ΕΟΠ έως τα 40 mmHg. Σε 

κάθε βήµα λαµβάνεται συνεχής καταγραφή της  EOΠ για διάστηµα 2 sec. Ακολούθως, 

διακόπτεται η έγχυση και καταγράφεται η φθίνουσα ενδοφθάλµια πίεση για 60 sec. 

Συστηµατική αρτηριακή πίεση και καρδιακός ρυθµός  παρακολουθούνται  κατά τη 
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διάρκεια της µέτρησης και περέµειναν σταθερά σε όλους τους ασθενείς. Οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µετά από έγγραφη συναίνεση των ασθενών. 

O συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας υπολογίστηκε από τη σχέση ΕΟΠ-όγκου 

του συγκεκριµένου οφθαλµού.  Ο συντελεστής ευχέρειας εκροής  υπολογίστηκε µε τη 

βοήθεια µαθηµατικού µοντέλου που δηµιουργήθηκε. Με τη χρήση αλγορίθµων 

επεξεργασίας το ΟΕΠ υπολογίστηκε ως η µέγιστη διακύµανση της ΕΟΠ κατά τη 

διάρκεια του καρδιακού κύκολου και η ΣΑΡ ως η ελάχιστη τιµή της τιµής της 

παραγώγου του όγκου µε το χρόνο σε συµφωνία µε θεωρητικό µοντέλο που έχει 

προταθεί στη βιβλιογραφία. 

Η µετρηθείσα σχέση πίεσης όγκου είναι µη γραµµική και η φαινόµενη 

ελαστικότητα µειώνεται µε την αύξηση της ΕΟΠ. Ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας 

υπολογίστηκε ίσος µε 0.0217µl-1(εύρος 0.0122/0.0343). Ο συντελεστής του outflow 

facility υπολογίστηκε ίσος µε 0.332µl/mmHg (95%ΔΕ 0.164-0.605).  Ο συντελεστής 

οφθαλµικής ελαστικότητας συσχετίζεται αρνητικά µε το αξονικό µήκος. 

Το µέσο ΟΕΠ ήταν 1,84mmHg (τ.α. 0.60) στο επίπεδο των 15mmHg ΕΟΠ 

αυξανόµενο κατά 86% σε 3.43mmHg (1.32) στα 40mmHg. Η αντίστοιχη ΣΟΡ 

υπολογίστηκε ίση µε 854µl/min (163) στα 15mmHg µειούµενη στα 594µl/min (144) στα 

40mHg. Η ΣΟΡ σχετίζεται αρνητικά µε το αξονικό µήκος. 

Στη µελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα ποσοτικοποίησης των παραµέτρων 

της οφθαλµικής ακαµψίας, του συντελεστή ευχέρειας εκροής, του οφθαλµικού εύρους 

παλµού και της σφύζουσας αιµατικής ροής σε ένα εύρος κλινικά σηµαντικών επιπέδων 

ΕΟΠ in vivo και υπό τοπική αναισθησία µε σταγόνες, ενώ τα αποτελέσµατα είναι δυνατό 

να αποτελέσουν βάση δεδοµένων για τις παραµέτρους αυτές στον ανθρώπινο οφθαλµό. 

Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές που να σχετίζονται µε τη διαδικασία της µέτρησης.  

Επιπλέον, η σχέση πίεσης όγκου χαρακτηρίστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό 

οφθαλµών, ποσοτικοποιήθηκε η µεταβολή του εύρους παλµού και της αιµατικής ροής, 

σε σχέση µε την ενδοφθάλµια πίεση, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση 

του αξονικού µήκους µε το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας και τη σφύζουσα 

αιµατική ροή. 

Η µεταβολή της σφύζουσας αιµατικής ροής µε την αύξηση της ΕΟΠ είναι 

δυνατόν να  αποτελέσει σηµαντική παράµετρο όσον αφορά την αιµοδυναµική εφεδρεία 
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του οφθαλµού, και σε συνδυασµό µε τη µορφή της σχέσης πίεσης-όγκου µπορεί να 

συνεισφέρει στην κατανόηση τόσο των µηχανικής, όσο και της αιµοδυναµικής επίδρασης 

της ΕΟΠ στον οφθαλµό. Επιπρόσθετα η µειωµένη σφύζουσα αιµατική ροή σε 

οφθαλµούς µε µεγάλο αξονικό µήκος συµβαδίζει µε τα κλινικά ευρήµατα της 

εκφυλιστικής µυωπίας. 

 

Abstract  

 The pressure volume relation in the living human eye can be used to describe the 

combined geometric and material properties of the eye. The outflow facility coefficient is 

a measure of the resistance of the conventional outflow pathway. Ocular pulse amplitude 

(OPA) is the variation of the intraocular pressure (IOP) with the heart rate and is 

associated with the pulsatile component of ocular blood flow (POBF). Real time IOP 

recordings can be used to provide estimates oF POBF through the derivative of the eye's 

pressure -volume relationship. 

The aim of this study is to characterise the pressure volume relation and quantify 

ocular rigidity and outflow facility in the living human eye. Moreover, the effect of IOP 

on OPA and POBF is assessed and the influence of axial length on the measured 

parameters is investigated.  

Seventy three patients (73 eyes) undergoing cataract surgery were enrolled in the 

study. This study was approved by the Institutional Board and performed under the 

patient’s informed consent. The measurement was performed under topical anaesthesia 

with lidocaine and proparacaine drops before cataract surgery. A previously described 

computer-controlled device for the intraoperative measurement and control of IOP was 

used. The device, comprising a pressure transducer and a dosimetric pump is connected 

to the anterior chamber of the eye through a 21 gauge catheter needle. This device was 

used to artificially increase the IOP from 15 to 45 mmHg by infusing a saline solution in 

steps of 4 µl. The IOP was continuously recorded for 2 seconds in each step in order to 

measure the pulsatile change in IOP during this interval. OPA was derived as the peak-to-
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peak IOP variation in each of the 2sec time intervals. Pulsatile Ocular Blood Flow 

(POBF) was obtained converting the OPA to the corresponding change of ocular volume 

derived from the rigidity diagram. Systemic blood pressure and pulse rate were 

monitored during the measurement and remained stable in all patients.  

The pressure-volume relation was approximated by an exponential function. A 

mathematical model was developed in order to estimate the outflow facility coefficient, 

that was used to correct the pressure volume relation for the volume loss through the 

outflow pathways in the course of the measurement.   

 OPA was derived as the peak-to-peak IOP variation in each of the 2 sec time 

intervals. Pulse volume was obtained converting the OPA to the corresponding change of 

ocular volume derived from the rigidity diagram. POBF was estimated as the minimum 

value of the volume derivative curve in each frame, according to a theoretical model that 

has been proposed (Silver et al, 1994). 

The average coefficient of ocular rigidity was 0.0217µl-1 (range 0.0122/0.0343). 

The outflow facility coefficient was 0.332µl/mmHg (95% CI 0.164-0.605). In all patients 

an increase in OPA was observed with increasing IOP. The average OPA was 2.01 (sd 

0.53) mmHg for measurements conducted at 15 mmHg increasing to  3.82 (sd 1.19) 

mmHg at 40 mmHg. A negative correlation between the rigidity coefficient and axial 

length is documented.   

The mean OPA increase was 0.063mmHg per mmHg increase in IOP and the 

OPA at 40 mmHg was 86% higher than at an IOP of 15 mmHg. The OPA is correlated 

with the coefficient of ocular rigidity (r = 0.64, P <0 .001). The corresponding POBF was 

854ul/min (sd 163) at 15mmHg decreasing by 30 % to 594 (sd 144) ul/min at 40mmHg. 

There is a negative correlation between axial length and POBF. 

The results of this study suggest a non linear  pressure volume relation in the 

living human eye characterized by an increase in the slope of the curve in higher IOP 

levels. The values for ocular rigidity and outflow facility coefficients may provide a 

normal database of these parameters in the living human eye. The increased OPA and 
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decreased pulse volume relate to the decreased POBF and  the increased mechanical 

resistance of the ocular wall  in high IOP levels. The rigidity coefficient as a measure of 

both morphologic and biomechanical properties of the eye plays a key role to the 

fluctuation in pressure that results from the inflow of blood in every pulse.  Moreover, the 

decrease in POBF in highly myopic eyes is in accordance with the clinical features of 

degenerative myopia.  
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Κεφάλαιο Ι Eνδοφθάλµια Πίεση και Υδατοειδές Υγρό 

 
1.1 Eνδοφθάλµια Πίεση 
 

Η ιστική πίεση στον οφθαλµό καλείται ενδοφθάλµια πίεση (ΕΟΠ). Εφόσον τα 

οφθαλµικά τοιχώµατα είναι µερικώς ελαστικά, η  ΕΟΠ συµβάλλει στη διατήρηση του 

φυσιολογικού σχήµατος και κατ’ επέκταση στην επιτέλεση του ρόλου του οπτικού 

συστήµατος του οφθαλµού. 

 
Εικόνα 1:Η ιστική πίεση του οφθαλµού (ΕΟΠ), που ασκεί δύναµη εκ των έσω στο 

κερατοσκληρικό τοίχωµα του οφθαλµού. 

 

Η µέση τιµή της έχει µετρηθεί ίση µε 15.8mmHg  ±1 mmHg µε τυπική απόκλιση 

τα 2.6 mmHg σε µελέτη µε δείγµα 12.803 ανθρώπων µε τη χρήση τονοµέτρου Schiotz 

(Carel et al, 1984). Η κατανοµή της στον πληθυσµό όµως δεν είναι κανονική αλλά 

µάλλον θετικά λοξή. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να οριστεί στατιστικά ένα όριο πάνω 

από το οποίο η ΕΟΠ θεωρείται µη φυσιολογική ή νοσογόνος. Έτσι, είναι χαρακτηριστικό 

ότι αρκετοί οφθαλµοί µε ΕΟΠ>21 mmHg δεν αναπτύσσουν γλαυκωµατική βλάβη, ενώ 

άλλοι αναπτύσσουν συµπτωµατολογία µε µικρότερες ΕΟΠ. Μέχρι στιγµής, η ΕΟΠ που 

µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη έναν οφθαλµό δεν µπορεί να προβλεφθεί, παρά µόνο να 

αναγνωριστεί όταν αναπτύξει βλάβη στην όραση.  
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Γράφηµα 1 : Η κατανοµή της ΕΟΠ στον πληθυσµό, σε άνδρες και γυναίκες. 

 

Η ΕΟΠ διατηρείται σε σταθερά επίπεδα υπό την επίδραση δυναµικής ισορροπίας 

µεταξύ του πολύπλοκου συστήµατος της παραγωγής και της εκροής του υδατοειδούς 

υγρού.  Επίσης, εµφανίζει µικρές διακυµάνσεις σύγχρονες µε τον καρδιακό ρυθµό, που 

οφείλονται στον παλµικό χαρακτήρα της αρτηριακής άρδευσης, αλλά και διακυµάνσεις 

µακροχρόνιες αλλά και βραχύχρονες. Ένα σύνολο παραµέτρων που µπορούν να 

επηρεάσουν είτε την παραγωγή, είτε την αποχέτευση του υδατοειδούς, όπως η αλλαγή 

της θέσης του σώµατος, η αρτηριακή πίεση, η κεντρική φλεβική πίεση, ενδεχόµενη πίεση 

της επιφάνειας του βολβού, µπορούν να οδηγήσουν σε µεγάλες αλλαγές στην ΕΟΠ.  

Oι µακροχρόνιες διακυµάνεις της ΕΟΠ σχετίζονται µε την ηλικία, την εποχή του 

χρόνου, την αρτηριακή πίεση. Η αύξηση της ΕΟΠ µε την ηλικία έχει προταθεί αλλά δεν 

έχει επιβεβαιωθεί µε άλλες µελέτες, ενώ η σχέση µπορεί να συσκοτίζεται από τη σχέση 

της αρτηριακής πίεσης και του σωµατικού βάρους µε την ηλικία, Επίσης, έχει αναφερθεί 

µικρή αύξηση της ΕΟΠ τους χειµερινούς µήνες.  

Επίσης, η ΕΟΠ υφίσταται ηµερήσια διακύµανση, που είναι εξεσηµασµένη στους 

ασθενείς µε γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας. Η ΕΟΠ έχει ελάχιστη τιµή κατά τη διάρκεια του 

ύπνου και µέγιστη τις πρωινές ώρες, ακριβώς πριν ή την ώρα της έγερσης, γεγονός που 

έχει σχετιστεί µε τη διακύµανση των επιπέδων κορτικοστεροειδών στο αίµα. 

Επιπρόσθετα η αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης προκαλεί άµεση αύξηση της 

ΕΟΠ, ενώ και η θέση του σώµατος την επηρεάζει, προκαλώντας αύξησή της στην ύπτια 

θέση, που γίνεται µεγαλύτερη σε θέση µε το κεφάλι σε κατώτερο επίπεδο από το σώµα. 
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Τέλος, ακόµη και οι κινήσεις του οφθαλµού προκαλούν µικροαλλαγές στην ΕΟΠ. Οι 

µεταβολές αυτές γίνονται πολύ πιο έντονες σε περιπτώσεις περιοριστικής βλάβης σε 

κάποιον από τους µύς του βολβού, όπως συµβαίνει σε οφθαλµοπάθεια   τύπου Graves, 

όπου η ινώδης εκφύλιση του κάτω ορθού οδηγεί σε αύξηση της ΕΟΠ στην προς τα πάνω 

θέση του βλέµµατος σε σχέση µε την πρωτεύουσα θέση. 

 

1.2 Υδατοειδές Υγρό 
 

To υδατοειδές υγρό (ΥΥ) αποτελεί διαυγές υδατικό διάλυµα που πληρεί τον 

πρόσθιο (0.25ml) και οπίσθιο (0.06ml) θάλαµο του οφθαλµού. Η κυκλοφορία του 

υδατοειδούς υγρού διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της ΕΟΠ. Επίσης, το ΥΥ 

επιτελεί τη λειτουργία της θρέψης και αποβολής προιόντων του µεταβολισµού  

ανάγγειων ιστών, µε τους οποίους έρχεται σε επαφή, δηλαδή του κερατοειδή, του 

γωνιακού δικτυωτού, του κρυσταλλοειδούς φακού και του πρόσθιου τµήµατος του 

υαλώδους. Ο κερατοειδής λαµβάνει το απαραίτητο οξυγόνο από την ατµόσφαιρα, ενώ το 

υδατοειδές υγρό αποτελεί πηγή νερού και ηλεκτρολυτών και αποβολής ουσιών µέσω της 

αντλίας του ενδοθηλίου. Το κεντρικό τµήµα του κερατοειδούς βασίζεται για τη θρέψη 

του στο ΥΥ, ενώ ο περιφερικός κερατοειδής εξυπηρετείται και από το αγγειακό δίκτυο 

του σκληροκερατοειδούς ορίου.  Επίσης το ΥΥ παίζει ρόλο στη διαµόρφωση κλίσης 

συγκέντρωσης των µικρού µοριακού βάρους ουσιών στο υαλώδες σώµα και αποτελεί 

πηγή αµινοξέων οξυγόνου και γλυκόζης για το επιθήλιο του κρυσταλλοειδούς φακού. 

Επιπλέον, το ΥΥ συµβάλλει στις ανοσολογικές απαντήσεις σε φλεγµονή και λοίµωξη, 

έχει αντιοξειδωτική δράση και απορροφά µερικώς την υπεριώδη ακτινοβολία που 

προκαλεί καταρρακτογένεση. Ανανεώνεται πλήρως κάθε 100 λεπτά. 

Το ΥΥ παράγεται από τις ακτινοειδείς προβολές, που αποτελούν τµήµα του 

ακτινωτού σώµατος του οφθαλµού, και απελευθερώνεται στον οπίσθιο θάλαµο. 

Κατευθύνεται στη συνέχεια µέσω του κορικού χείλους στον πρόσθιο θάλαµο. Κατά τη 

µετάβασή του από τον οπίσθιο στο πρόσθιο θάλαµο, το ΥΥ µπορεί να συναντήσει 

αντίσταση, ανάλογα µε το χώρο που διατηρείται ανάµεσα στο κορικό χείλος και την 

πρόσθια επιφάνεια του φακού. Είναι δυνατόν σε συνθήκες ισορροπίας να υπάρχει µία 

µικρή διαφορά στις πιέσεις στον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαµο του οφθαλµού 

προκαλώντας µικρή πρόσθια µετατόπιση του µεσαίου τµήµατος της ίριδας. Στη 
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συνέχεια, το ΥΥ απάγεται µέσω δύο διαφορετικών οδών, κατά 75-80% δια του γωνιακού 

δικτυωτού και το υπόλοιπο 20-25% µέσω της ραγοειδοσκληρικής οδού. Μέσω της 

συµβατικής αποχέτευσης, το υδατοειδές αποχετεύεται από τη γωνία του προσθίου 

θαλάµου, περνώντας µέσα από κανάλια και πόρους του trabeculum στο σωλήνα του 

Schlemm, και κατευθύνεται µέσω των αθροιστικών σωληναρίων στις επισκληρικές και 

σκληρικές φλέβες. Μέσω της ραγοειδοσκληρικής οδού, το ΥΥ διέρχεται από τα διαµυικά 

διαστήµατα του ακτινωτού µυός στον υπερακτινωτό και υπερχοριοειδικό χώρο και 

αποχετεύεται µέσω του σκληρού ή της αιµατικής κυκλοφορίας. Πολύ µικρές ποσότητες 

ΥΥ ενδεχοµένως αποχετεύονται µέσω αγγείων της ίριδας και δια της κοιλότητας του 

υαλοειδούς µέσω των αµφιβληστροειδικών αγγείων. 

 

 
 

Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση των ανατοµικών δοµών που εµπλέκονται στην 

κυκλοφορία του υδατοειδούς υγρού.  

 

 

1.2.1 Η παραγωγή του Υδατοειδούς Υγρού 
 

Το µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής του ΥΥ συντελείται στις ακτινοειδείς 

προβολές, ενώ η ίριδα είναι υπεύθυνη µόνο για το 10% της παραγωγής του ΥΥ. Οι 

ακτινοειδείς προβολές βρίσκονται στην πτυχωτή µοίρα (pars plicata) του ακτινωτού 
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σώµατος, στον οπίσθιο θάλαµο. Είναι 70-80, και µεταξύ τους σχηµατίζονται κοιλάδες 

απο τις οποίες εκφύονται οι ίνες της Ζιννείου ζώνης.  

Το επιθήλιο του ακτινοειδών προβολών είναι δίστιβο, µε τα κύτταρα της κάθε 

στιβάδας να είναι τοποθετηµένα κορυφή µε κορυφή. Τα κύτταρα της εξωτερικής 

στιβάδας, που είναι το µελάγχρουν επιθήλιο του ακτινωτού, βρίσκονται πάνω σε βασική 

µεµβράνη, που τα χωρίζει από το υποκείµενο στρώµα και φέρουν κοκκία µελανίνης. Τα 

κύτταρα της έσω στιβάδας, ή του µη χρωστικοφόρου επιθηλίου έχουν τη βάση τους σε 

βασική µεµβράνη, που είναι η έσω αφοριστική µεµβράνη του ακτινωτού σώµατος, προς 

τον οπίσθιο θάλαµο.  Οι κορυφαίες επιφάνειες των κυττάρων των δύο στιβάδων 

επικοινωνούν µε πλήθος συνδέσεων.  

Το ΥΥ παράγεται από το µη χρωστικοφόρο  επιθήλιο των ακτινοειδών 

προβολών, κυρίως µε ενεργό έκκριση, δηλαδή µε κατανάλωση ενέργειας από το 

κύτταρο. Βασικός ρυθµιστής της ενεργού µεταφοράς είναι η αντλία Na-K (Na-K-

ATPase).  Κατά δεύτερο λόγο παράγεται µε υπερδιήθηση, ακολουθώντας την κλίση 

πίεσης µεταξύ του τριχοειδικού δικτύου των ακτινοειδών προβολών και του οπισθίου 

θαλάµου. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η διαφορά στην υδροστατική και κολλοειδωσµωτική 

πίεση ανάµεσα στις δύο επιφάνειες των κυττάρων του µη χρωστικοφόρου επιθηλίου θα 

ευνοούσε την απορρόφηση υδατοειδούς υγρού και όχι την παραγωγή, αν η τελευταία 

στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην υπερδιήθηση. 

 Οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί (ορµονικοί και νευρικοί) που υπεισέρχονται στη 

ρύθµιση της παραγωγής του υδατοειδούς δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως. Ο ρυθµός 

παραγωγής στον άνθρωπο είναι µικρότερος κατά τη διάρκεια του ύπνου κατά 45% 

(Reiss, Lee et al. 1984). Ο κιρκαδιανός ρυθµός που ακολουθεί η παραγωγή του ΥΥ 

ερµηνεύει εν µέρει τη διακύµανση της ΕΟΠ κατά τη διάρκεια του 24ώρου.  

Η λειτουργία της µεταβολικής αντλίας του ακτινωτού επιθηλίου δεν επηρεάζεται 

από το επίπεδο της ΕΟΠ, αλλά µπορεί να τροποποιηθεί µε φαρµακολογικούς 

παράγοντες, όπως οι αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης και οι αποκλειστές των β-

υποδοχέων.    

Παράγοντες που µειώνουν την παραγωγή του ΥΥ είναι η άσκηση, η ηλικία, η 

µειωµένη αρτηριακή πίεση, η αυξηµένη ΕΟΠ, φαρµακευτικές ουσίες και παθολογικές 

καταστάσεις όπως η αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς, αλλά και η οπισθοβόλβια 
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αναισθησία. Παράγοντες που συνδέονται µε την αύξηση της παραγωγής είναι η µείωση 

της ωσµωτικότητας του πλάσµατος και η αδρεναλίνη, λόγω της ενεργοποίησης των β 

υποδοχέων του επιθηλίου του ακτινωτού. 

 

1.2.2 Η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού 

 
Το ΥΥ απάγεται µέσω δύο διαφορετικών οδών: της συµβατικής και της 

ραγοειδοσκληρικής οδού. 

 
Εικόνα  3: Οι δύο οδοί απορροής του υδατοειδούς υγρού. 

 

 

 Η συµβατική οδός περιλαµβάνει το γωνιακό δικτυωτό, το κανάλι του Sclemm, τα 

αθροιστικά σωληνάρια και τις  σκληρικές και επισκληρικές φλέβες. Το γωνιακό 

δικτυωτό ή trabeculum εντοπίζεται στη γωνία του προσθίου θαλάµου. Αποτελεί ένα 

δίκτυο από πετάλια, που σχηµατίζουν µεταξύ τους ανοίγµατα για τη διέλευση του ΥΥ.  

Έχει τριγωνικό σχήµα σε εγκάρσια διατοµή µε τις ίνες του να ξεκινούν από το ακτινωτό 

σώµα και να καταλήγουν στη γραµµή του Schwalbe. Χωρίζεται σε ραγοειδικό δικτυωτό 

(το τµήµα που είναι σε επαφή µε τον πρόσθιο θάλαµο), κερατειδοσκληρικό δικτυωτό και 

προκαναλικό δικτυωτό, που χωρίζεται από το κανάλι του Schlemm από στιβάδα 

ενδοθηλιακών κυττάρων. Οι δοκίδες αποτελούνται από υπόστρωµα συνδετικού ιστού 

που περιλαµβάνει κολλαγόνο τύπου Ι και ΙΙΙ, δίκτυο πρωτεογλυκανών και 

γλυκοζαµινογλυκανών που επαλείφεται από ενδοθήλιο. Το 60-80% της αντίστασης στην 

απορροή του ΥΥ συναντάται µεταξύ του προσθίου θαλάµου και του αυλού του καναλιού 

Συµβατική 
οδός 

Ραγοειδοσκληρική 
οδός 
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του Schlemm, και κυρίως στην προκαναλική µοίρα του γωνιακού δικτυωτού.  Η 

σύσπαση των επιµήκων ινών του ακτινωτού µυός προκαλεί µηχανική εκτάνυση του 

trabeculum και διευκολύνει την αποχέτευση του ΥΥ.  

 
 

Εικόνες 4,5 : Ανατοµική της γωνίας του προσθίου θαλάµου. 
 

 Το ΥΥ περνώντας από τα ανοίγµατα του trabeculum, φτάνει στο ενδοθήλιο που 

χωρίζει το κανάλι του Schlemm από το προκαναλικό δικτυωτό. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα  

δηµιουργούν τότε χώρους (giant vacuoles), µέσω των οποίων το ΥΥ καταλήγει στον 

αυλό του καναλιού του Schlemm. Το κανάλι του Schlemm είναι κυκλοτερής 

σωληνοειδής κατασκευή, που από τη σκληρική του πλευρά ξεκινούν 25-30 στόµια 

συλλεκτικών σωληναρίων.  

Η ροή του ΥΥ στα συλλεκτικά σωληνάρια και στο επισκληρικό φλεβικό δίκτυο 

καθορίζεται ουσιαστικά από την αντίσταση λόγω του ύψους της επισκληρικής φλεβικής 

πίεσης. 

Η εναλλακτική οδός αποχέτευσης του ΥΥ είναι η ραγοειδοσκληρική οδός. Το 

ΥΥ εκρέει από τα διαµυικά διαστήµατα του ακτινωτού µυός, γεγονός που διευκολύνεται 

από την απουσία επιθηλιακού φραγµού µεταξύ του προσθίου θαλάµου και του 

ακτινωτού µυός.  Στη συνέχεια οδεύει προς τον υπερακτινωτό και υπερχοριοειδικό χώρο 

και αποχετεύεται δια του σκληρού µέσω καναλιών εκφοράς του σκληρού (µικροτρήµατα 

του σκληρού για τη δίοδο αγγείων και νεύρων) ή δια της αιµατικής κυκλοφορίας. 
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1.2.3 Αιµατοϋδατοειδικός Φραγµός 

 
 Ο αιµατοϋδατοειδικός φραγµός ανατοµικά συγκροτείται από τις στέρεες 

συνδεσεις ανάµεσα στα κύτταρα του µη χρωστικοφόρου επιθηλίου και τα συνεχούς 

τύπου τριχοειδή της ίριδας.   

 

 
Εικόνα 6: Σχηµατική αναπαράσταση της αιµατικής άρδευσης (α) και της δοµής των 

κυττάρων του χρωστικόφόρου και µη χρωστικόφόρου επιθηλίου (β) σε µία ακτινοειδή 

προβολή. 

 

Στην ύπαρξη του φραγµού οφείλεται η διαφορά στην περιεκτικότητα µεταξύ 

υδατοειδούς και πλάσµατος σε διάφορες ουσίες. Έτσι, η φυσιολογική συγκέντρωση του 

υδατοειδούς σε πρωτεΐνες είναι πολύ µικρότερη της αντίστοιχης στο πλάσµα, 

συντελώντας στην οπτική διαφάνειά του. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις αύξησης της 

συγκέντρωσης σε πρωτείνες δηµιουργείται flare, ορατό  στη σχισµοειδή λυχνία, που 

οφείλεται σε σκέδαση Rayleigh. Σε περίπτωση διαταραχής του  αιµατοϋδατοειδικού 

φραγµού, όπως πχ µετά παρακέντηση του προσθίου θαλάµου, το υδατοειδές υγρό αρχίζει 

να µοιάζει περισσότερο µε πλάσµα, και για το λόγο αυτό αυξάνεται και η ΕΟΠ. Οι 

προσταγλανδίνες που απελευθερώνονται µετά µηχανικό τραύµα στον οφθαλµό έχουν 

α) β) 
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ενοχοποιηθεί για τη µύση, την αγγειοδιαστολή, την αύξηση των πρωτεινών στο 

υδατοειδές και της ΕΟΠ που ακολουθούν.  

 

 
1.3 Παραγωγή και Αποχέτευση του Υδατοειδούς Υγρού-Εξισώσεις 
 

Σε συνθήκες ισορροπίας ο ρυθµός παραγωγής του ΥΥ (Fin, µl/min) ισούται µε το 

ρυθµό αποχέτευσης (Fout). Για την ποσοτική προσέγγιση της παραγωγής και 

αποχέτευσης του ΥΥ περιγράφονται τα παρακάτω µεγέθη (Kaufman, Alm , 2003). 

 

! 

Fin = Fs + Ff = (Pblood " IOP) #Cin $ 2.5µl /min  

 

όπου Fs η ροή παραγωγής µε ενεργό έκκριση (οδός ανεξάρτητη της ΕΟΠ), Ff µε 

υπερδιήθηση (πιεσοεξαρτώµενη οδός) και Pblood η αρτηριακή πίεση στα αρτηρίδια των 

ακτινωτών προβολών 

! 

F
out

= F
trab

+ F
u  

όπου Ftrab o ρυθµός αποχέτευσης µέσω συµβατικής οδού (πιεσοεξαρτώµενη οδός) και Fu 

o ρυθµός αποχέτευσης µέσω εναλλακτικής οδού (οδός ανεξάρτητη της ΕΟΠ (για 

ΕΟΠ>7-10mmHg). 

Το ΥΥ ακολουθώντας τη συµβατική οδό ακολουθεί την κλίση υδροστατικής 

πίεσης και εξαρτάται από την αντίσταση που προβάλλεται από τα κανάλια και τους 

προοδευτικά µικρότερους πόρους του γωνιακού δικτυωτού κυρίως. 

 

! 

Ctot = Ctrab + Cu + Cps  

 

όπου C (facility) η «ευκολία» ή ευχέρεια ροής σε µl/mmHgxmin (C=1/R) και Cps η 

ευκολία παραγωγής υδατοειδούς, που είναι σηµαντική παράµετρος σε φλεγµονώδεις 

καταστάσεις, φάρµακα. Γενικά ισχύει ότι η ροή διαµέσου ενός σωλήνα ισούται µε το 

πηλίκο της διαφοράς πίεσης στα άκρα του προς την αντίσταση. 
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! 

F =
"P

R
      και              

! 

C =
1

R
 

 

 όπου R η αντίσταση σε mmHgxmin/µl.  

 Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη  εξίσωση του Goldmann, η κυκλοφορία του YY 

µπορεί να προσεγγιστεί µε την ακόλουθη εξίσωση 

 

! 

F
in

= F
out

= C
trab
(IOP " P

e
) + F

u  

 

 

H επισκληρική φλεβική πίεση Pe στον άνθρωπο ισούται µε 9mmHg (Toris, 

Tafoya et al. 1995), ενώ η µέση φυσιολογική ΕΟΠ (IOP) ισούται µε 16mmHg (Armaly 

1965). 

 Σύµφωνα µε τη σχέση που προτάθηκε από τον Brubaker (Brubaker 1975), η 

αντίσταση που προβάλλει η συµβατική οδός στην αποχέτευση είναι και αυτή 

πιεσοεξαρτώµενη,  µάλιστα αυξάνεται µε την αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης, και 

περιγράφεται από τον ακόλουθο τύπο 

 

! 

Rtrab = Ro + RoQ(Pi " Pe )  

 

όπου Q η  σταθερά σύµπτωσης (σε mmHg-1) των πεταλίων του γωνιακού δικτυωτού 

λόγω της αυξανόµενης ΕΟΠ και Ro η αντίσταση σε συνθήκες µηδενικής κλίσης πίεσης 

ανάµεσα στην ΕΟΠ και την πίεση στο επισκληρικό φλεβικό δίκτυο.  

 Η προσπάθεια ποσοτικοποίησης σε πειραµατικές συνθήκες της ευχέρειας εκροής 

του trabeculum συχνά συνοδεύεται από οπίσθια µετατόπιση του ιριδοφακικού 

διαφράγµατος, αυξάνοντας την τάση που ασκούν οι ίνες της Ζιννείου ζώνης στο γωνιακό 

δικτυωτό. Επιπλέον, η χρήση φυσιολογικού ορού για την διήθηση του προσθίου θαλάµου 

! 

IOP =
P
blood

C
in
" P

e
C
trab
"U

C
in
" C

trab
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µπορεί να οδηγείσει στην έκπλυση ουσιών από το trabeculum επηρεάζοντας την 

αγωγιµότητά του. 

 Η ραγοειδοσκληρική οδός, από την άλλη, χαρακτηρίζεται από σταθερή ροή, που 

δε µεταβάλλεται από µικρές αλλαγές στην ΕΟΠ.  Η ροή µέσω αυτής της οδού έχει 

µετρηθεί ίση µε 1.16 µl/min µε φλουοροφωτοµετρία (Toris, Yablonski et al. 1999) και 

ίση µε 0.3µl/min µε σήµανση µε ραδιενεργή ουσία (Bill and Phillips 1971). 

Η ΕΟΠ ισορροπίας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παραπάνω µοντέλου 

εξαρτάται γραµµικά από τη ροή. Eπίσης, ενδεχόµενη αύξηση της επισκληρικής πίεσης 

(πχ σε δοκιµασία Valsalva)  οδηγεί αυτόµατα σε αύξηση της ΕΟΠ. Αυτό συµβαίνει 

αρχικά λόγω της απότοµης αύξησης του όγκου του χοριοειδούς που οδηγεί σε µεγάλη 

αύξηση της ΕΟΠ λόγω των ελαστικών ιδιοτήτητων του οφθαλµικού τοιχώµατος, Εν 

συνεχεία, βέβαια, λόγω της µείωσης της κλίσης πίεσης µεταξύ ΕΟΠ και επισκληρικού 

δικτύου, µειώνεται και η εκροή του ΥΥ µε τη συµβατική οδό, ενώ παράλληλα µειώνεται 

και η παραγωγή από υπερδιήθηση. Μία νέα ισορροπία επιτυγχάνεται σταδιακά µε τη 

µείωση του όγκου του υδατοειδούς υγρού.  

Η ευχέρεια εκροής µέσω της συµβατικής οδού έχει µετρηθεί ίση µε 0.28 

µl/min/mmHg σύµφωνα µε τονογραφικές µελέτες (Kupfer and Ross 1971) και ίση µε 0.3 

από µελέτες µε φλουοροφωτοµετρία (Armaly 1965; Bloom, Levene et al. 1976; Levene, 

Bloom et al. 1976). Η ευχέρεια παραγωγής (pseudofacility) έχει υπολογιστεί ίση µε 0.02 

µl/min/mmHg (Kupfer, Gaasterland et al. 1971).  

 

 

1.4 Μέτρηση της Ενδοφθάλµιας Πίεσης 
 

Η µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης αποτελεί µία από τις συχνότερες πρακτικές 

της οφθαλµολογικής εξέτασης και κατέχει σηµαντικό ρόλο κυρίως στη διάγνωση και 

παρακολούθηση του γλαυκώµατος. Επειδή η πιο ακριβής µέθοδος µέτρησης της ΕΟΠ, 

που είναι η µανοµετρική (δηλαδή µε καθετηριασµό του προσθίου θαλάµου), δεν είναι 

συµβατή µε την καθηµερινή κλινική πράξη, έχουν αναπτυχθεί µη επεµβατικές συσκευές 

που µετρούν έµµεσα την ΕΟΠ.   
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Τα  τονόµετρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αυτά που βασίζονται στη 

µέτρηση της αναγκαίας πίεσης για δεδοµένη παραµόρφωση (επιπέδωση ή εµβύθιση), 

εκείνα που µετρούν την πίεση άµεσα και τα υπόλοιπα που έχουν ποικίλες αρχές 

λειτουργίας (ψυχοφυσικά τονόµετρα, vibration τονόµετρα κ.α.). 

Τα τονόµετρα εµβύθισης προξενούν µεγάλη παραµόρφωση του βολβού, 

προκαλούν κατά τη διάρκεια της µέτρησης αύξηση της ΕΟΠ, που εξαρτάται από την 

ελαστικότητα του βολβού, και υπολογίζουν την ΕΟΠ ηρεµίας µε βάση νοµογράµµατα. 

Tα τονόµετρα επιπέδωσης προκαλούν µικρότερη παραµόρφωση, επιπεδώνοντας 

τον κεντρικό κερατοειδή ενώ παρουσιάζουν τα εξής µειονεκτήµατα: 

1) Με την επιπέδωση του κερατοειδούς προκαλείται µικρή, αλλά µετρήσιµη αύξηση της 

ΕΟΠ λόγω της παρεκτόπισης όγκου ΥΥ. 

2) Η προκεράτια δακρυική στιβάδα σχηµατίζει µηνίσκο στη γωνία ανάµεσα στο όργανο 

και τον κερατοειδή, που µπορεί λανθασµένα να εκληφθεί ως τµήµα της επιπεδούµενης 

περιοχής του κερατοειδούς. 

3)  Η επιφανειακή τάση του δακρυικού µηνίσκου προσθέτει µικρή δύναµη στην 

ασκούµενη από το όργανο δύναµη (τείνει να οδηγήσει σε ψευδώς χαµηλή µετρούµενη 

ΕΟΠ) 

4)  Ο κερατοειδής προβάλλει αντίσταση στην παραµόρφωσή του, η οποία πρέπει να 

καµφθεί (τείνει να οδηγήσει σε ψευδώς υψηλή µετρούµενη ΕΟΠ). 

 

 

1.4.1 Μανοµετρική µέθοδος 
 

Η µόνη µέθοδος που µπορεί να δώσει µία θεωρητικά ελεύθερη από σφάλµατα και 

άµεση ένδειξη για την ΕΟΠ. Ο καθετηριασµός µπορεί να γίνει στον πρόσθιο θάλαµο ή 

στην υαλοειδική κοιλότητα. Ο επεµβατικός χαρακτήρας της µέτρησης δεν δικαιολογεί τη 

χρήση της στην καθηµερινή κλινική πράξη. Επίσης, η διαδικασία του καθετηριασµού 

διαταράσσει άµεσα την ΕΟΠ ηρεµίας του οφθαλµού. 
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1.4.2 Τονοµετρία επιπέδωσης Goldmann 
 

To τονόµετρο Goldmann αποτελεί το χρυσό πρότυπο της τονοµετρίας. 

Υπολογίζει τη δύναµη που χρειάζεται για την επιπέδωση συγκεκριµένης περιοχής του 

κεντρικού κερατοειδούς και αναγάγει τη µέτρηση αυτή σε πίεση.  

 Η λειτουργία του οργάνου βασίζεται στην αρχή των Imbert-Fick, σύµφωνα µε 

την οποία η πίεση Ρ µέσα σε µία σφαίρα ισούται µε το κλάσµα της δύναµης F που 

χρειάζεται για την επιπέδωση τµήµατος της δια την επιφάνεια A του τµήµατος αυτού.  

    

! 

P =
F

A
                                         

Η εξίσωση προϋποθέτει επιφάνειες σφαιρικές, στεγνές, ελαστικές και µε απείρως 

λεπτά και εύκαµπτα τοιχώµατα. Κατά την επιπέδωση του κερατοειδούς  ασκούνται πάνω 

του η δύναµη του τονοµέτρου, η ΕΟΠ, η επιφανειακή τάση του δακρυικού φιλµ και η 

αντίσταση του κερατοειδούς στην παραµόρφωση. Έχει υπολογιστεί πειραµατικά ότι οι 

δύο τελευταίες δυνάµεις αλληλοεξουδετερώνονται για διάµετρο επιπέδωσης 3.06mm. 

Τότε ισχύει :  ΕΟΠ=F/7.35mm2. 
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Εικόνα 7: Η αλληλεπίδραση της κεφαλής του τονοµέτρου και του κερατοειδούς. Ο 

παρεκτοπιζόµενος όγκος, ο δακρυικός µηνίσκος και η δύναµη Ν που σχετίζεται µε την 

ΕΟΠ.  

 

Το όργανο προσαρµόζεται στη σχισµοειδή λυχνία και η κεφαλή του τονοµέτρου 

(επίπεδη επιφάνεια της παραπάνω εικόνας) µετακινείται έτσι ώστε να έλθει σε επαφή µε 

την κεντρική περιοχή του κερατοειδή. Ανάµεσα στην επίπεδη επιφάνεια (που εφάπτεται 

στον κερατοειδή) και στον παρατηρητή βρίσκεται ένα δίπρισµα το οποίο διαχωρίζει την 

εικόνα σε δύο εγκάρσια µετατοπισµένα τµήµατα. Η παρατήρηση γίνεται µε µπλε του 

κοβαλτίου και αφού έχει ενσταλλαχθεί στον κερατοειδή διάλυµα αναισθητικού και 

φλουοροσκείνης. Έτσι, ο δακτύλιος του µηνίσκου της φλουοροσκεΐνης διαχωρίζεται σε 

δύο ηµικύκλια σχετικά µετατοπισµένα το ένα ως προς το άλλο. Καθώς η σχετική τους 

µετατόπιση είναι προκαθορισµένη (βάσει της γωνίας του διπρίσµατος) τα ηµικύκλια θα 

παρουσιάζονται να εφάπτονται όταν ο µηνίσκος (που περιβάλλει τη ζώνη επιπέδωσης) 

έχει συγκεκριµένη διάµετρο. Εν προκειµένω, το δίπρισµα είναι τέτοιο ώστε τα ηµικύκλια 

να εµφανίζονται να εφάπτονται όταν έχει επιτευχθεί η προαναφερθείσα επιπέδωση  των 

3.06 mm. Περιστρέφοντας το βαθµονοµηµένο κύλινδρο, ρυθµίζεται η ασκούµενη 

δύναµη έως ότου τα εσωτερικά όρια των ηµικυκλίων εφάπτονται. Τα ηµικύκλια πρέπει 

να βρίσκονται στο κέντρο του κερατοειδούς και να είναι ίσα στο µέγεθος.  Η ένδειξη του 

κυλίνδρου πολλαπλασιαζόµενη επί 10 ισούται µε την µετρούµενη ΕΟΠ.  
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Εικόνα 8: Σχηµατική αναπαράσταση της επιπέδωσης του κερατοειδούς από το όργανο 

(α),  τονοµέτρηση µε Goldmann στη σχισµοειδή λυχνία (β), εικόνα των 2 ηµικυκλίων 

µέσω των προσοφθάλµιων φακών της λυχνίας (γ). 

 

Κατά την τονοµέτρηση Goldmann τυπικά µετατοπίζεται όγκος ΥΥ≈ 0.44µl. Τόσο 

ο µικρός παρεκτοπιζόµενος όγκος ΥΥ, όσο και η µικρή επιφάνεια του κερατοειδούς που 

παραµορφώνεται συµβάλλουν στη ακρίβεια του οργάνου. 

Το όργανο είναι βαθµονοµηµένο για πρόσθια ακτίνα καµπυλότητας κερατοειδούς 

7.80mm και κεντρικό πάχος κερατοειδούς 520-540 µm. Για τις διαστάσεις αυτές ισχύει 

ότι η επιφανειακή τάση του δακρυικού µηνίσκου αλληλοεξουδετερώνεται µε την πίεση 

που ασκεί ο κερατοειδής αντιστεκόµενος στην επιπέδωσή του. Σε µεγάλο πάχος και 

µικρή ακτίνα καµπυλότητας η ΕΟΠ υπερεκτιµάται. Yπολογίζεται ότι η διόρθωση είναι 

3.5 mmHg για κάθε 50µm απόκλιση από την πρότυπη παχυµετρία (Kniestedt, Lin et al. 

2005). Σηµαντικός είναι ο ρόλος της κεντρικής παχυµετρίας κερατοειδούς τόσο στη 

µέτρηση µε Goldmann, όσο και στην εξέλιξη από την υπερτονία στο γλαύκωµα (Gordon, 

Beiser et al. 2002; Kniestedt, Lin et al. 2006). Επίσης αποκλίσεις από την πραγµατική 

ΕΟΠ παρατηρούνται σε οίδηµα κερατοειδούς, υψηλό αστιγµατισµό, µετά από LASIK, 

κερατοπλαστική κλπ. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το τονόµετρο Goldmann πιθανότατα είναι λιγότερο 

ακριβές από άλλα όργανα, παρόλα αυτά εξακολουθεί να αποτελεί το «χρυσό κανόνα» 

λόγω του µεγάλου όγκου της κλινικής εµπειρίας (και της σχετικής βιβλιογραφίας) που 

έχει βασιστεί στη χρήση του, ιδιαίτερα στην παρακολούθηση του γλαυκώµατος.   
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1.4.3 Τονόµετρο εµβύθισης Schiotz 

 
Το όργανο αυτό εκτιµά την ΕΟΠ σε ύπτια θέση στηριζόµενο στη µέτρηση της 

εµβύθισης ειδικά βαθµονοµηµένου στυλεού. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται βαρίδια 

5.5, 7.5, 10 και σπάνια 15gr. Τοποθετείται στο κέντρο του κερατοειδούς και προκαλεί 

εµβύθιση ανάλογα µε την ΕΟΠ και την οφθαλµική ακαµψία. Κατά τη µέτρηση 

παρεκτοπίζεται χαρακτηριστικά όγκος ΥΥ από 6.85 µέχρι 33.69 µl , καθιστώντας το 

όργανο ευαίσθητο σε παραµέτρους όπως η οφθαλµική ακαµψία (rigidity) (Friedenwald, 

1937). Έτσι, όταν το όργανο τοποθετείται  στον κερατοειδή, προκαλεί παρεκτόπιση 

όγκου ΥΥ µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ΕΟΠ. Προς αντιστάθµιση της αύξησης αυτή 

της ΕΟΠ, προκαλείται εξώθηση αίµατος από το αγγειακό δίκτυο, αύξηση της εκροής του 

ΥΥ (αν το τονόµετρο αφεθεί αρκετό διάστηµα στον κερατοειδή) και φυσικά 

παραµόρφωση του σχήµατος του οφθαλµού. Έτσι το όργανο είναι ανακριβές για 

αποκλίσεις από τη µέση δυσκαµψία , όπως πχ συµβαίνει σε µύωπες στους οποίους το 

όργανο υποτιµά την ΕΟΠ. H µετατροπή της ένδειξης του τονοµέτρου σε mmHg γίνεται 

µε τη βοήθεια ειδικών νοµογραµµάτων.  

Το όργανο, στην ηλεκτρονική του µορφή, χρησιµοποιείται και στην τονογραφία, 

δηλαδή την καταγραφή για 4 συνήθως λεπτά της ΕΟΠ, µε σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η 

παράµετρος της ευχέρειας εκροής του ΥΥ.  

 
Εικόνα 9: Τονοµέτρηση µε Schiotz και σχηµατική αναπαράσταση της παραµόρφωσης 

του βολβού κατά τη µέτρηση. 
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1.4.4 Tonopen 

 
Είναι φορητό, τοποθετείται κάθετα στο κέντρο του κερατοειδούς , χρησιµοποιεί 

πολύ µικρή επιφάνειά του  και είναι χρήσιµο σε ανωµαλίες του κερατοειδούς 

(ουλοποίηση, µετά κερατοπλαστική κλπ), σε ασθενείς που δε συνεργάζονται, και σε 

πειραµατόζωα.  Mετρά την δύναµη που απαιτείται ώστε να µετακινηθεί κατά περίπου 

10µm µία, στηριζόµενη σε ελατήριο, ακίδα καθώς αυτή αγγίζει τον κερατοειδή. Τρεις 

διαδοχικές µετρήσεις δίνουν ακριβές αποτέλεσµα. 

 

            
Eικόνα 10: Το tonopen και µέτρηση µε το όργανο αυτό. 

 

1.4.5 Τονόµετρο αέρος 

 
Υπολογίζει την ΕΟΠ µετρώντας το χρόνο που χρειάζεται για να προκληθεί 

επιπέδωση του κερατοειδούς από παλµό αέρα.. Ανιχνεύει την επιπέδωση µέσω ενός 

οπτοηλεκτρονικού συστήµατος και εκτιµά την ΕΟΠ  από τη δύναµη του air jet τη στιγµή 

της επιπέδωσης. Δεν έρχεται σε επαφή µε τον κερατοειδή κι έτσι είναι εύχρηστο σε 

προγράµµατα πρόληψης οµάδων πληθυσµού. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβές. 
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Εικόνα 11 : Το τονόµετρο αέρος και η αρχή λειτουργίας του σχηµατικά. 

 

1.4.6 Δυναµική περιµετρική τονοµετρία (Dynamic Contour Tonometry) 

Αποτελεί καινούρια µέθοδο µέτρησης της ΕΟΠ. Στηρίζεται στην εναρµόνιση του 

περιγράµµατος (contour matching) µεταξύ κερατοειδούς και κεφαλής του τονοµέτρου, 

µε αποτέλεσµα να µην εξαρτάται από παχυµετρία, καµπυλότητα κερατοειδούς, 

δυσκαµψία και αλλαγές στις βιοµηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς, όπως µετά 

διαθλαστική χειρουργική (Hoffmann et al, 2004).  Το τονόµετρο αυτό προσαρµόζεται 

στη σχισµοειδή λυχνία και επιτρέπει συνεχή καταγραφή της ΕΟΠ µέσω ενός 

πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πίεσης διαµέτρου 0.25mm, ο οποίος βρίσκεται µέσα στην 

κοίλη επιφάνεια ακτίνας καµπυλότητας 10.5mm της κεφαλής του. Με τον τρόπο αυτό η 

παραµόρφωση της επιφάνειας του κερατοειδούς ελαχιστοποιείται. Η κεφαλή ασκεί 

σταθερή δύναµη, ίση µε το βάρος 1g στον κερατοειδή (σε αντίθεση µε το Goldmann, στο 

οποίο µεταβάλλουµε τη δύναµη που ασκείται από την κεφαλή του τονοµέτρου στον 

κερατοειδή). Επίσης λαµβάνουµε πληροφορίες για το οφθαλµικό εύρος παλµού (διαφορά 

µεταξύ συστολικής και διαστολικής ΕΟΠ), µια παράµετρο που σχετίζεται µε τη 

χοριοειδική αιµάτωση του οφθαλµού. Η ΕΟΠ υπολογίζεται από τη µέση διαστολική 

ΕΟΠ των 300-500 µετρήσεων που καταγράφει το όργανο σε 3-5sec.  



 31 

 

Εικόνα 12: Αρχή του contour matching (εναρµόνισης περιγράµµατος), στην 

οποία στηρίζεται η µεγαλύτερη ακρίβεια του τονοµέτρου Pascal από το Goldmann. 

H ακρίβειά του έχει ελεγχθεί µε ταυτόχρονη καταγραφή της ΕΟΠ µε Pascal και 

µανοµετρική καταγραφή της πίεσης στον πρόσθιο θάλαµο (Boehm, Weber et al. 2008). 

Οι ενδείξεις του δεν εξαρτώνται από την παχυµετρία του κερατοειδούς και είναι 

πολύτιµο σε ασθενείς µε κερατόκωνο ή µετά κερατοπλαστική. Από την άλλη, είναι 

αδύνατη η χρήση του σε υποτονία και σε µικρό εύρος παλµού, και προϋποθέτει 

συνεργασία του ασθενούς. 

 

Εικόνα 13: Τονοµέτρηση µε Pascal. 
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1.4.7 Αναλυτής οφθαλµικής απόκρισης (Ocular Response Analyzer) 

Ο αναλυτής οφθαλµικής απόκρισης είναι επίσης ένα νέο τονόµετρο, το οποίο εκτός από 

την ΕΟΠ, έχει προταθεί ότι ποσοτικοποιεί  βιοµηχανικές παραµέτρους του κερατοειδούς 

(Luce et al ,2005). Ένας παλµός αέρα κατευθύνεται στο κέντρο του κερατοειδούς 

προκαλώντας προς τα έσω κίνηση αυτού, επιπέδωση και τελικά εµβύθιση. Στη συνέχεια 

ο παλµός φθίνει και ο κερατοειδής επανέρχεται περνώντας και πάλι από θέση 

επιπέδωσης.  Ένα ηλεκτροοπτικό σύστηµα χρησιµοποιείται  για την ανίχνευση των 

διαδοχικών θέσεων του κερατοειδούς και τη µετατροπή σε ένδειξη πίεσης.  

 

 
Εικόνα 14: Ο αναλυτής οφθαλµικής απόκρισης (ORA). 

 

Η µέση τιµή των δύο ενδείξεων πίεσης για τις δύο καταστάσεις επιπέδωσης 

συσχετίζεται ισχυρά µε τη µέτρηση µε τονόµετρο Goldmann, ενώ η διαφορά τους 

ορίζεται ως κερατοειδική υστέρηση, ένα νέο µέγεθος που θεωρείται ότι περιγράφει τις 

βιοµηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς. 
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Εικόνα 15:  Μέτρηση της οφθαλµικής υστέρησης. Η γκαουσιανή καµπύλη εικονίζει τη 

δύναµη του παλµού αέρα σε σχέση µε το χρόνο, ενώ η δεύτερη καµπύλη το σήµα που 

λαµβάνει ο αισθητήρας και τις θέσεις όπου ο κερατοειδής είναι 1) κυρτός, 2) 

επιπεδωµένος, 3) κοίλος, 4) επιπεδωµένος, 5) κυρτός ξανά. 

 

Συµπερασµατικά, όλα τα παραπάνω όργανα µπορούν µε µεγαλύτερη ή µικρότερη 

ακρίβεια να µετρήσουν την ΕΟΠ. Στην πραγµατικότητα, όµως, όπως έχει ήδη 

επισηµανθεί, η ΕΟΠ δεν είναι ένα στατικό µέγεθος, αλλά µία παράµετρος που 

µεταβάλλεται συνεχώς µε το χρόνο, υπό την επίδραση αγγειακών και αναπνευστικών 

παραγόντων. Η κλινική σηµασία του οφθαλµικού εύρους παλµού, αλλά και της 24ωρης 

καταγραφής της ΕΟΠ δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα.  

Επίσης, σε όλες σχεδόν τις µεγάλου εύρους κλινικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί 

για τη διερεύνηση της σχέσης της ΕΟΠ µε την ηλικία,  το γλαύκωµα,  φαρµακευτικούς 

παράγοντες κλπ έχει κατεξοχήν χρησιµοποιηθεί το τονόµετρο Goldmann. Η χρήση των 

νέων τονοµέτρων, Pascal  και Ocular Response Analyser, µένει να αξιολογηθεί στο 

µέλλον. 

 
1.5 Γλαύκωµα 

 
Το γλαύκωµα περιλαµβάνει νοσολογικές οντότητυες, που έχουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό τους την αύξηση της ΕΟΠ σε επίπεδα δυσµενή για την ακεραιότητα του 

οπτικού νεύρου, προκαλώντας καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων του 
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αµφιβληστροειδή. Είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία πρόκλησης οπτικής αναπηρίας στο 

δυτικό κόσµο. Συνδέεται µε επηρεασµένη εκροή µέσω της συµβατικής οδού.  

 Η ΕΟΠ έχει επανειληµµένα συσχετιστεί µε τον κίνδυνο ανάπτυξης και εξέλιξης 

γλαυκωµατικής νευροπάθειας. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός σε κάθε επίπεδο ΕΟΠ, 

αλλά ακολουθεί εκθετική αύξηση µε την αύξηση της ΕΟΠ. Ενώ όµως η ΕΟΠ εµπλέκεται 

στην παθοφυσιολογία της πάθησης, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν έχουν 

χαρακτηριστεί πλήρως και ευθύνονται για τη µεγάλη µεταβλητότητα της ΕΟΠ που 

απαιτείται για την πρόκληση βλάβης, αλλά και της βλάβης που προκαλείται από 

συγκεκριµένο ύψος ΕΟΠ. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ηλικία, η µυωπία και 

συστηµατικές αγγειακές νόσοι. Πιθανοί µηχανισµοί µε τους οποίους επιδρούν οι 

παραπάνω παράγοντες είναι η παρεµβολή σε µηχανισµούς νευροπροστασίας, η επίδραση 

στις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του συνδετικού ιστού της lamina cribrosa, η ανώµαλη 

ρύθµιση της αιµατικής ροής και θρέψης των νευραξόνων, η παρεµβολή στη λειτουργία 

των αστροκυττάρων, η ενεργοποίηση µηχανισµών απόπτωσης. Για τους παραπάνω 

λόγους και επειδή ουσιαστικά δεν έχουν κατανοηθεί οι µηχανισµοί πρόκλησης 

γλαυκωµατικής βλάβης, η θεραπευτική προσέγγιση κατευθύνεται ουσιαστικά στη 

φαρµακευτική ή χειρουργική µείωση της ΕΟΠ. 

 Στον οφθαλµό ενός νεογνού, η χρονίως αυξηµένη ΕΟΠ προκαλεί πλαστική 

παραµόρφωση λόγω της ατελούς ακόµη διασύνδεσης των κολλαγόνων ινών του σκληρού 

και  αύξηση του µεγέθους του βολβού, που µερικώς µπορούν να αναστραφούν µε τη 

µείωση της ΕΟΠ. Σε µεγάλες ηλικίες, η παραµόρφωση που υφίσταται ο σκληρός χιτώνας 

του βολβού από την αυξηµένη ΕΟΠ είναι κατά βάση ελαστική και δεν οδηγεί σε 

µεταβολή του σχήµατός και των διαστάσεών του. Αντίθετα, οι αλλαγές στη lamina 

cribrosa και η κοίλανση στην κεφαλή του νεύρου είναι µόνιµες. Το οπτικό νεύρο 

αποτελεί ευένδοτο σηµείο σε µία συνεχή δοµή που περιβάλλεται από το σκληρό χιτώνα, 

έτσι ώστε στο σηµείο εκείνο η δύναµη που ασκείται στα τοιχώµατα λόγω της ΕΟΠ να 

δηµιουργεί τη µεγαλύτερη παραµόρφωση. Κατ’ αναλογία, εφόσον δυνάµεις ασκούνται 

στο οπτικό νεύρο και σε πιέσεις 10-20 mmHg όπου η ΕΟΠ θεωρείται φυσιολογική, είναι 

δυνατό να οδηγήσουν, σε περίπτωση χαµηλής αντίστασης της lamina cribrosa, στην ίδια 

παραµόρφωση.     
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 Παράλληλα, η επίδραση της ΕΟΠ στην αιµατική ροή είναι ακόµη ένας 

παράγοντας πρόκλησης βλάβης. Η κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδούς και οι 

περιδήνητες φλέβες είναι σε κατάσταση µερικής συµπίεσης στην έξοδό τους από τον 

οφθαλµό, λόγω της ΕΟΠ, µε αποτέλεσµα η πίεση στις φλέβες αυτές να είναι είναι 

φυσιολογικά λίγο µεγαλύτερη από την ΕΟΠ.  Η επίδραση στις αρτηρίες είναι πολύ 

µικρή. Επίσης, µε την αποδιοργάνωση και αναδιαµόρφωση του ηθµοειδούς πετάλου 

(lamina cribrosa), είναι δυνατό να διαταράσσεται παράλληλα και η αρχιτεκτονική των 

τριχοειδών της κεφαλής του οπτικού νεύρου. Η ύπαρξη αυτορρύθµισης στον 

αµφιβληστροειδή και το οπτικό νεύρο προφυλάσσει τους ιστούς αυτούς από την ισχαιµία 

σε µέτρια αύξηση της ΕΟΠ. H ύπαρξη σκληρυντικών αλλοιώσεων στα µεγάλα αγγεία 

που τροφοδοτούν τα τριχοειδή του νεύρου θα µπορούσε να µειώσει την ικανότητα 

αυτορρύθµισης της κυκλοφορίας στον ιστό αυτό. Παράλληλα, το ίδιο αποτέλεσµα 

µπορεί να έχει και η επίδραση κυκλοφορούντων αγγειοσυσπαστικών ουσιών που 

µπορούν να φτάσουν στο οπτικό νεύρο µέσω των χοριοτριχοειδών. Έχει µάλιστα 

παρατηρηθεί συσχέτιση του γλαυκώµατος φυσιολογικής πίεσης µε αγγειοσυσπαστικά 

σύνδροµα, οδηγώντας στη διατύπωση της θεωρίας ότι επεισόδια ισχαιµίας και 

επαναιµάτωσης ενδεχοµένως να συντελούν στον παθογενετικό µηχανισµό πρόκλησης 

βλάβης.  

 
Εικόνα 16: Σχηµατική απεικόνιση της διάχυσης εξωκυττάριων ουσιών µεταξύ 

χοριοειδούς και οπτικού νεύρου.  
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(a)                                                               (b) 

Εικόνα 17: Παρασκεύασµα της lamina cribrosa του οπτικού νεύρου σε φυσιολογικό (a) 

και γλαυκωµατικό (b) οφθαλµό. 
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Κεφάλαιο ΙΙ Οφθαλµική Ακαµψία 
 

2.1 Εισαγωγή  

 
Η αναγνώριση του ρόλου της ΕΟΠ και η χρήση του τονοµέτρου Schiotz για την 

τονοµέτρηση των ασθενών στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, επέβαλε την ανάγκη 

βαθµονόµησης των τονοµέτρων εµβύθισης και την αναγνώριση της εξάρτησης των 

ενδείξεων του οργάνου όχι µόνο από την ΕΟΠ του αδιατάραχτου οφθαλµού, πριν την 

εφαρµογή του, αλλά και από την αντίσταση των οφθαλµικών τοιχωµάτων στην τάση 

παραµόρφωσης από το βάρος του τονοµέτρου.  

Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η ελαστική συµπεριφορά υλικών 

χρησιµοποιούνται µετρικές όπως η σχέση δύναµης-επιµήκυνσης (Young modulus), που 

όµως δεν επαρκούν και επιπρόσθετα δεν προσφέρονται πρακτικά για τη µελέτη της 

ελαστικότητας βιολογικών ιστών. Στον οφθαλµό η σχέση πίεσης-όγκου χρησιµοποιείται 

ως εµπειρικό µέτρο της ελαστικότητας ή της ακαµψίας του. 

Η οφθαλµική ακαµψία, ή οφθαλµική ελαστικότητα είναι µία µακροσκοπική 

εµπειρική παράµετρος που περιγράφει τις ελαστικές µηχανικές ιδιότητες ολόκληρου του 

βολβού. Αποτελεί µέτρο της αντίστασης που προβάλλει ο βολβός σε δυνάµεις εκτάνυσης 

αυτού σύµφωνα µε τον κλασικό ορισµό του Friedenwald (1937), εξαρτώµενη από 

µορφολογικούς όσο και εµβιοµηχανικούς παράγοντες. Μαθηµατικά συνδέει τη µεταβολή 

της πίεσης µε τη µεταβολή του όγκου (ΔP/ΔV). Η παράµετρος αυτή ποσοτικοποιεί 

ουσιαστικά τη δοµική ελαστικότητα του οφθαλµικού τοιχώµατος, δηλαδή του σκληρού, 

του κερατοειδούς και του χοριοειδούς (µε το πλούσιο αγγειακό του δίκτυο),  καθώς οι 

εσωτερικές δοµές του οφθαλµού µπορούν να θεωρηθούν πρακτικά ασυµπίεστες, Είναι 

µία παράµετρος του οφθαλµού η οποία δεν έχει µελετηθεί επαρκώς, καθώς δεν έχει µέχρι 

στιγµής αναπτυχθεί κάποιο αξιόπιστο, κοινά αποδεκτό και µη επεµβατικό όργανο 

µέτρησής της.  

Οι πρώτες προσπάθειες ποσοτικοποίησης της οφθαλµικής ακαµψίας 

τοποθετούνται στο τέλος του 18ου και στην αρχή του 19ου αιώνα µε τη χρήση 

επεµβατικών συσκευών µέτρησης σε πειραµατόζωα και σε ανθρώπινους οφθαλµούς 
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κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Σύµφωνα µε τις µετρήσεις των Schulten, Gloster, 

Schiotz, Clark (1932) και Ridley (1930) σε πειραµατόζωα και ανθρώπους η µορφή της 

καµπύλης πίεσης όγκου του οφθαλµού ήταν µη γραµµική και χαρακτηριστικά ο 

οφθαλµός παρουσίαζε µεγάλη ελαστικότητα σε χαµηλές πιέσεις, ενώ σε υψηλές µικρή 

αλλαγή του όγκου προκαλούσε µεγάλη αλλαγή στην πίεση.  

 

 
Γράφηµα 2: Πειραµατικά δεδοµένα σχέσης πίεσης-όγκου σε Α) φυσιολογικό ανθρώπινο 

οφθαλµό µετά παρατεταµένη αύξηση της ΕΟΠ, Β) γλαυκωµατικό και C) φυσιολογικό 

ανθρώπινο οφθαλµό, D) οφθαλµό πιθήκου,  E) γάτας, F) σκύλου. 

 

Όταν µάλιστα ο οφθαλµός υφίσταται µεγάλη πίεση για µεγάλο διάστηµα, η σχέση 

πίεσης όγκου δεν είναι η ίδια όταν η πίεση µειώνεται, αλλά πιο απότοµη, και µάλιστα 

παρόµοια µε τη σχέση πίεσης όγκου ενός γλαυκωµατικού οφθαλµού, όπως προτάθηκε 

από το  Ridley.  
Επίσης, οι ίδιοι ερευνητές συγκρίνοντας τις µετρήσεις που ελάµβαναν από τον 

ίδιο οφθαλµό εν ζωή και µετά από ευθανασία κατέληξαν ότι η αιµατική ροή δεν 

διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο στις καταγραφές εφόσον οι µετρήσεις τους δεν διέφεραν 

σηµαντικά. Η διαδικασία της µέτρησης που ακολουθήθηκε είχε το βασικό µειονέκτηµα 

ότι δεν είχαν ληφθεί µέτρα για να ελεγχθεί τυχόν διαρροή από το σηµείο της έγχυσης.  

Ο Friedenwald προσπάθησε αξιολογώντας και τα δεδοµένα από επεµβατικές 

µετρήσεις προηγούµενων ερευνητών να εισαγάγει ένα συντελεστή K οφθαλµικής 
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ελαστικότητας που να είναι ανεξάρτητος της ΕΟΠ, θεµελιώνοντας µία µαθηµατική 

σχέση που να περιγράφει το ρυθµό µεταβολής της πίεσης συναρτήσει του όγκου.  

! 

dP

dV
=
k

V
P = KP  

όπου V ο όγκος του οφθαλµού, k ένας συντελεστής οφθαλµικής ελαστικότητας που 

µπορεί να υποτεθεί ανεξάρτητος του όγκου, και Κ ο συντελεστής οφθαλµικής 

ελαστικότητας στον οποίο θα αναφερόµαστε εφεξής. Οι πειραµατικές µετρήσεις στις 

οποίες στηρίχτηκε έγιναν σε εξορυγµένους οφθαλµούς. 

Πρότεινε, λοιπόν, ότι σε κάθε οφθαλµό, η ποσοστιαία αλλαγή της πίεσης που 

προκαλείται από την ίδια αλλαγή του όγκου είναι σταθερή ανεξάρτητα απο την πίεση 

στην οποία γίνεται η µέτρηση. Ο συντελεστής Κ είναι αντιστρόφως ανάλογος του όγκου 

του οφθαλµού. Βάσει του µαθηµατικού µοντέλου που εισήγαγε και υπολογισµών για την 

προσέγγιση του όγκου εµβύθισης µε την εφαρµογή του Schiotz στον κερατοειδή, 

δηµιούργησε νοµόγραµµα για τον υπολογισµό της ΕΟΠ.  

Με την εφαρµογή του τονοµέτρου,  ο κερατοειδής παραµορφώνεται και η ΕΟΠ 

αυξάνεται, ενώ προκαλείται εξώθηση αίµατος από το αγγειακό δίκτυο, αύξηση της 

εκροής του υδατοειδούς υγρού µε τη συµβατική οδό (δεν παρατηρείται αν η µέτρηση 

γίνει γρήγορα) και διάταση των τοιχωµάτων του βολβού. Πραγµατοποιώντας δύο 

µετρήσεις µε δύο διαφορετικά βάρη (διαφορική τονοµετρία) o Friedenwald θεώρησε ότι 

είναι δυνατή η προσέγγιση του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας. Εξετάστηκε η 

επίδραση της ηλικίας, του φύλου, της διάθλασης και της καµπυλότητας του κερατοειδούς 

καθώς και η µεταβολή του σε οφθαλµικές  παθήσεις και µετά φαρµακευτική θεραπεία. 
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Γράφηµα 3: Το νοµόγραµµα του Friedenwald, από το οποίο ενώνοντας τα σηµεία Α και 

Β που αντιστοιχούν σε 2 ενδείξεις του τονοµέτρου µε διαφορετικά βάρη, µπορεί να 

υπολογιστεί η αρχική ΕΟΠ (Ε) και από την κλίση ο συντελεστής οφθαλµικής 

ελαστικότητας. 

 

2.2 Παράγοντες που  επηρεάζουν  την οφθαλµική ελαστικότητα 

 

2.2.1 Ηλικία 

 
Αναλύοντας τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις του συντελεστή οφθαλµικής 

ακαµψίας σε 500 φυσιολογικούς οφθαλµούς, ο Friedenwald χώρισε το δείγµα σε 

ηλικιακές οµάδες 15-30, 31-50, πάνω από 50 και πάνω από 60 χρόνων. 
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Διάγραµµα 4: Η τιµή του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας σε 4 ηλικιακές οµάδες 

(Friedenwald 1937). 

 

Παρατηρούµε ότι οι 2 πρώτες καµπύλες δεν εµφανίζουν διαφορά, αλλά στις 

οµάδες άνω των 50 και 60 χρόνων αρχίζει να διαφαίνεται µία ασυµµετρία στην 

κατανοµή  προς τις υψηλές τιµές (θετικά λοξή κατανοµή), αναδεικνύοντας µία τάση 

αύξησης της τιµής του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας µε την ηλικία.  

 Επίσης οι Gaasterland, Kupfer et al.  (1978), χωρίζοντας το δείγµα των ασθενών 

σε 4 ηλικιακές οµάδες και µετρώντας το συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας µε τονόµετρο 

Schiotz, διαπίστωσαν αύξηση του συντελεστή Κ µε την ηλικία, κυρίως µεταξύ της πολύ 

νεαρής οµάδας (κάτω των 30 ετών) και των υπολοίπων. Οι Lam, Chan et al.  (2003) 

προκειµένου να χαρακτηρίσουν τη σχέση µεταξύ σφύζουσας αιµατικής ροής και της 

ηλικίας οδηγήθηκαν στη µέτρηση του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας µε χρήση 

διαφορικής τονοµετρίας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της ηλικίας 

συνοδεύεται από αύξηση του συντελεστή Κ σε οφθαλµούς µε αξονικό µήκος µικρότερο 

από 24.5 mm και ουσιαστική διαφορά υπήρχε ανάµεσα στην ηλικιακή οµάδα κάτω από 

τα 30 έτη και τις µεγαλύτερες.  
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Γράφηµα 8: Συσχέτιση ηλικίας και συντελεστή Κ στη µελέτη των Lam, Chan et al.   

(2003). 

  

Επίσης στο ίδιο περίπου  αποτέλεσµα κατέτεινε η µελέτη των Gaasterland et al 

(1978), όπου ο συντελεστής Κ στην οµάδα των νέων (µέση ηλικία τα 20.8 έτη) 

υπολογίστηκε ίσος µε 0.020 ενώ στην οµάδα µε µέση ηλικία τα 62 έτη  µετρήθηκε ίσος 

µε 0.025µl-1. 

 

 

 

 

2.2.2. Αξονικό µήκος και διάθλαση  

 
Από τη διατύπωση της µαθηµατικής σχέσης πίεσης όγκου, είναι αναµενόµενο ότι 

όταν συγκρίνονται δύο οφθαλµοί των οποίων το τοίχωµα εµφανίζει όµοιες φυσικές 

παραµέτρους, εκείνος µε το µικρότερο αξονικό µήκος αναµένεται να έχει και µεγαλύτερη 

τιµή για το συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας. Για να αναγνωριστεί η επίδραση της 
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αξονικής διάθλασης, χωρίς την επίδραση της ηλικίας και της µυωπικής στροφής λόγω 

καταρράκτη, αναλύθηκαν τα δεδοµένα των οφθαλµών ανθρώπων ηλικίας µικρότερης 

των 50  χρόνων. Τα πειραµατικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν τη θεωρητική πρόβλεψη, µε 

εξαίρεση τους πολύ υψηλούς µύωπες, στους οποίους ο συντελεστής Κ εµφανίζει 

ιδιαίτερα αυξηµένη τιµή. Ενδεχοµένως, οι οφθαλµοί αυτοί λόγω της παθολογικής 

µυωπίας να έχουν εκτανυθεί στο ελαστικό τους όριο. 

 
Γράφηµα  5: Σχέση του συντελεστή Κ µε την αξονική διάθλαση (µε µαύρες κουκίδες 

απεικονίζονται τα πειραµατικά δεδοµένα και η γραµµή είναι η θεωρητική πρόβλεψη). 

 

 Αξιολογήθηκε επίσης η σχέση του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας µε τη µέση 

κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας. Εµφανίζεται ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των δύο 

παραµέτρων, η οποία όµως ουσιαστικά αποδίδεται  στη σχέση της καµπυλότητας του 

κερατοειδούς µε το αξονικό µήκος στον πληθυσµό, λόγω της διαδικασίας 

εµµετροποίησης. Έτσι οφθαλµοί µε µικρή ακτίνα καµπυλότητας εµφανίζουν συνήθως 

και µικρό αξονικό µήκος και αντίστοιχα.    
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Γράφηµα 6 : Σχέση του συντελεστή Κ µε τη µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας. 

 

 Ο κερατοειδικός αστιγµατισµός δε φαίνεται να επηρεάζει την τιµή του 

συντελεστή Κ, γεγονός που υποδεικνύει ενδεχοµένως την πολύ µικρή συνεισφορά των 

ιδιοτήτων του κερατοειδούς στη συνολική ελαστική συµπεριφορά του βολβού. 

 
Γράφηµα  7: Σχέση του συντελεστή Κ µε τον κερατοειδικό αστιγµατισµό. 

 

 Αναλύοντας τα δεδοµένα από οφθαλµούς ατόµων ηλικίας κάτω των 50 ετών, µε 

διάθλαση από +2 έως -1 διοπτρίες και µε µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας από 

7.5 έως 7.9mm, ο Friedenwald κατέληξε στην τιµή 0.021 µl-1(εύρος 0.006-0.037), σαν τη 

µέση φυσιολογική τιµή του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας. Γίνεται αντιληπτό απο τα 

παραπάνω ότι η οφθαλµική ελαστικότητα είναι µία παράµετρος που εµφανίζει 

µεταβλητότητα στον πληθυσµό. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη µία φορά ότι στον 

υπολογισµό του συντελεστή Κ περιλαµβάνεται και η ικανότητα συµπίεσης του 

οφθαλµικού αγγειακού στρώµατος, εκτός από την ευενδοτότητα του σκληρού κυρίως 
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αλλά και του κερατοειδούς. Στην περίπτωση της υψηλής µυωπίας ο ρόλος του σκληρού 

είναι ενδεχοµένως κυρίαρχος, αλλά όσον αφορά τη συσχέτιση µε την ηλικία, και οι δύο 

παράγοντες ενδεχοµένως υπεισέρχονται. Με την αύξηση της ηλικίας οι αρτηρίες χάνουν 

την ελαστικότητά τους, ενώ και ο συνδετικός ιστός του σκληρού υφίσταται εκφύλιση και 

λιπώδη διήθηση.  

 

2.2.3. Oφθαλµικές παθήσεις 

 
 Ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας µετρήθηκε , επίσης, από το Friedenwald σε 

18 περιπτώσεις ραγοειδίτιδας και ήταν ιδιαίτερα υψηλός ανεξάρτητα από την παρουσία ή 

µη δευτερογενούς γλαυκώµατος. Η εξήγηση δεν είναι αναµενόµενη για το εύρηµα αυτό, 

αφού η αγγειοδιαστολή λόγω της φλεγµονής ενδεχοµένως θα οδηγούσε σε µείωση της 

µετρηθείσας τιµής. Ενοχοποίησε, λοιπόν, κάποιους παράγοντες της φλεγµονής που 

ενδεχοµένως επιδρούν στην ελαστικότητα του σκληρού. 

 Στην περίπτωση του οξέως γλαυκώµατος, στην αρχή συνήθως, η τιµή του 

συντελεστή Κ είναι φυσιολογική ή και χαµηλή, ενώ εµφανίζεται αυξηµένη, εάν η ΕΟΠ 

είναι ιδιαιτέρως αυξηµένη για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση χρόνιου 

γλαυκώµατος υπό θεραπευτική αγωγή, η τιµή του συντελεστή Κ είναι συνήθως 

φυσιολογική. Η θεραπευτική αγωγή είναι δυνατόν να επηρεάzει και την αιµατική ροή και  

την  κυκλοφορία του υδατοειδούς υγρού.  

 Σε πρόσφατη µελέτη των Hommer et al (2008), σαν παράµετρος ενδεικτική της 

ακαµψίας του οφθαλµού χρησιµοποιήθηκε ο λόγος του οφθαλµικού εύρους παλµού  

προς την αντίστοιχη ένδειξη µεταβολής του αξονικού µήκους κατά τη διάρκεια του 

καρδιακού κύκλου που δίνει η χρήση της Laser Ιντερφεροµετρίας (Schmetterer, 

Dallinger et al. 1998). Η παράµετρος αυτή που αξιολογήθηκε, εµφανίστηκε αυξηµένη σε 

70 ασθενείς µε χρόνιο γλαύκωµα ανοιστής γωνίας σε σύγκριση µε ισάριθµη οµάδα 

ελέγχου, µε συγκρίσιµη ηλικία και ΕΟΠ.     
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2.3 O ρόλος του όγκου αίµατος του οφθαλµού στην ποσοτικοποίηση της 

οφθαλµικής ακαµψίας 
  

Ο Friedenwald στηριζόµενος σε µετρήσεις µε διαφορική τονοµετρία, κατέληξε 

ότι η τιµή του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας σε συνθήκες αγγειοδιαστολής  είναι 

χαµηλή, ενώ σε αγγειοσύσπαση υψηλή και ότι η αγγειακή ελαστικότητα είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει τη µετρούµενη οφθαλµική ελαστικότητα. 

Οι Ridley και Clark, όπως προαναφέρθηκε, δεν παρατήρησαν διαφορά στην 

παράµετρο της οφθαλµικής ακαµψίας  συγκρίνοντας τις µετρήσεις που ελάµβαναν από 

τον ίδιο οφθαλµό εν ζωή και µετά από ευθανασία in situ, καταλήγοντας ότι η αιµατική 

ροή δεν διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο στη µέτρηση. 

Οι αναφορές στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη σύγκριση της οφθαλµικής 

ελαστικότητας στο ζωντανό και τον εξορυγµένο οφθαλµό είναι γενικά αντικρουόµενες 

και τα αποτελέσµατα µπορούν να επηρεάζονται από πλήθος παραγόντων (πχ 

θερµοκρασία, ενυδάτωση)   και µεταθανάτιων µεταβολών.  

Οι Eisenlohr Langham (1962) αναφέρουν ότι ο συντελεστής οφθαλµικής 

ελαστικότητας είναι µικρότερος όταν η µέτρηση γίνεται in vivo µε βάση µετρήσεις σε 

κουνέλια. O Yttemborg (1960 a,b) συνέκρινε το συντελεστή Κ σε ανθρώπινους 

οφθαλµούς προγραµµατισµένους για εξόρυξη λόγω ενδοφθάλµιων όγκων, in vivo µε 

κλινικές και  µανοµετρικές µεθόδους και αµέσως µετά την εξόρυξη µε µανοµετρική 

µέθοδο. Οι µετρήσεις του δείχνουν αύξηση του συντελεστή Κ στον εξορυγµένο 

οφθαλµό. Επίσης, υπολόγισε ότι ο όγκος αίµατος που εξωθείται από το φλεβικό δίκτυο 

µειώνεται όσο αυξάνεται η ΕΟΠ. Πιθανές εξηγήσεις για αυτό είναι ότι η εξώθηση 

αίµατος από το αγγειακό δίκτυο του οφθαλµού γίνεται όλο και µεγαλύτερη µε την 

αύξηση της ΕΟΠ, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω µείωσης του 

όγκου του αγγειακού δέντρου σε υψηλές ΕΟΠ  ή ότι η µείωση της διαµέτρου του αυλού 

των περιδήνητων φλεβών γίνεται µεγαλύτερη όσο αυξάνεται η ΕΟΠ (κατά τη διέλευση  

των περιδήνητων δια του σκληρού).  

Επίσης, η επίδραση του αγγειακού όγκου αίµατος στο συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µεταβάλλοντας τον όγκο αίµατος στον 

οφθαλµό µε άσκηση πίεσης στην οµόπλευρη έσω καρωτίδα. Η µείωση της ΕΟΠ αµέσως 
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µετά την απόφραξη της έσω καρωτίδας υποδεικνύει ότι η µαταβολή της ΕΟΠ οφείλεται 

εξολοκλήρου στη µεταβολή του όγκου αίµατος και όχι σε µεταβολές στην κυκλοφορία 

του υδατοειδούς υγρού. O Ytteborg (1960) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο συντελεστής 

Κ αυξάνεται µε την πίεση της οµόπλευρης έσω καρωτίδας. Επίσης, σε όλες του τις 

µετρήσεις η επεµβατική ποσοτικοποίηση του συντελεστή Κ κατέληγε πάντα σε 

µικρότερη τιµή σε σχέση µε την τονοµετρική τιµή, γεγονός που απέδωσε στην 

παραµόρφωση του βολβού από το βάρος του τονοµέτρου και στην αντιδραστική 

υπεραιµία του οφθαλµού λόγω της εισαγωγής της κάνουλας στον πρόσθιο θάλαµο. 

Ενδεχοµένως ένας από τους ενδεδειγµένος τρόπος για να αξιολογηθεί η επίδραση 

της αιµατικής ροής είναι η σύγκριση του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας σε 

οφθαλµούς in vivo και στη συνέχεια, αµέσως µετά τη θανάτωση του ζώου in situ και για 

το ίδιο εύρος πιέσεων.  

 
Γράφηµα 9: Σχέση πίεσης-όγκου σε οφθαλµούς κουνελιών πριν και µετά θάνατο in situ. 

Ειναι φανερή η αύξηση της οφθαλµικής ακαµψίας (µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα). 

 

Ο Kiel  (1995) πραγµατοποιώντας µανοµετρικές µετρήσεις της σχέσης πίεσης-

όγκου σε διαφορετικά επίπεδα µέσης συστηµατικής αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ) σε 

κουνέλια υπό γενική αναισθησία,  κατέληξε ότι το επίπεδο της ΜΑΠ επηρεάζει 1) το 

επίπεδο της αρχικής ΕΟΠ (εκθετική σχέση) 2) την κλίση του αρχικού τµήµατος της 
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σχέσης πίεσης-όγκου και 3) το επίπεδο ΕΟΠ στο οποίο η πίεση ελάµβανε σταθερή τιµή 

σε σχέση µε τον όγκο, λόγω του ότι η ΕΟΠ προσέγγιζε το επίπεδο της ΜΑΠ για επίπεδα 

ΜΑΠ>40 mmHg. O Ytteborg (1962) επίσης αναφέρει αύξηση του συντελεστή 

οφθαλµικής ελαστικότητας σε πειραµατόζωα µετά από ευθανασία. 

 

2.4 Νεώτερες µελέτες  
 

 Οι Παλλήκαρης και συν. (Pallikaris, Kymionis et al. 2005) µε πρόσφατη µελέτη 

τους κατάφεραν να ποσοτικοποιήσουν την παράµετρο της οφθαλµικής ελαστικότητας, µε 

επεµβατικό τρόπο σε µεγάλο αριθµό οφθαλµών που επρόκειτο να υποβληθούν σε 

επέµβαση καταρράκτη. Η µέτρηση ελάµβανε χώρα στο χειρουργείο, χρησιµοποιώντας 

προηγούµενη εκδοχή της συσκευής που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, 

ακριβώς πριν την επέµβαση του καταρράκτη και µετά οπισθοβόλβια αναισθησία.   

 

 
Γράφηµα 10: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της σχέσης πίεσης-όγκου σε 79 οφθαλµούς. 

 

 Ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας του Friedenwald υπολογίστηκε ίσος µε 

0.0126µl-1 και ο συντελεστής επαναληψιµότητας προσδιορίστηκε ίσος µε 0.0023 µl-1. Τα 

πειραµατικά δεδοµένα δε δικαιολογούσαν τη χρησιµοποίηση κάποιας πολύπλοκης 

µαθηµατικής σχέσης για την περιγραφή της σχέσης πίεσης-όγκου στο εύρος των κλινικά 
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σηµαντικών επιπέδων ΕΟΠ, δηλαδή από 10 έως 35 mmHg, και προτάθηκε η γραµµική 

σχέση. Βρέθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση του συντελεστή Κ µε 

την ηλικία των ασθενών (r=0.27, p=0.02), ενώ η συσχέτιση µε το αξονικό µήκος (r=0.24, 

p=0.09),  και την κεντρική παχυµετρία του κερατοειδούς (r=0.22, p=0.12) δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική. 

 
Γράφηµα 11: Συσχέτιση του συντελεστή Κ µε την ηλικία. 

 

 
Γράφηµα 12 : Συσχέτιση του συντελεστή Κ µε το αξονικό µήκος. 

 
Η συσχέτιση που βρέθηκε µε την ηλικία υποδεκνύει ηλικιακές αλλαγές στις 

εµβιοµηχανικές ιδιότητες του βολβού, που ενδεχοµένως σχετίζονται µε οφθαλµικές 

νόσους. Σύµφωνα µε τη θεωρία για την παθογένεση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς 
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(ΗΕΩ) που προτάθηκε από το Friedman (1997), ο σκληρός χάνει την ελαστικότητά του 

µε την ηλικία, και περιορίζει την πλήρωση των περιδήνητων φλεβών αυξάνοντας την 

αντίσταση στη φλεβική απαγωγή. Ως αποτέλεσµα, το χοριοειδικό φλεβικό δίκτυο 

διατείνεται, οδηγώντας στη διατάραξη της φυσιολογικής λειτουργίας της µεµβράνης του 

Bruch, των χοριοτριχοειδών και του µελαγχρόου επιθηλίου.  Οι Παλλήκαρης και συν. 

(Pallikaris, Kymionis et al. 2006) µετρώντας το συντελεστή Κ σε δείγµα 16 ασθενών µε 

ΗΕΩ ξηρού τύπου, 16 ασθενών µε ΗΕΩ υγρού τύπου και οµάδα ελέγχου, κατέληξαν ότι 

στους ασθενείς µε ΗΕΩ νεοαγγεικού τύπου ο συντελεστής οφθαλµικής ελαστικότητας 

είναι αυξηµένος, συµφωνώντας µε τη θεωρητική πρόβλεψη και µελέτη του Friedman 

(Friedman, Ivry et al. 1989; Friedman 1997), στην οποία η οφθαλµική ακαµψία 29 

ασθενών µε ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (και των 2 τύπων) µετρήθηκε υψηλότερη  σε 

σχέση µε οµάδα ελέγχου 25 ατόµων, ταιριασµένων για την ηλικία. 

 
 

Διάγραµµα 13: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των τιµών του συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας σε ασθενείς µε νεοαγγειακή ΗΕΩ, ξηρού τύπου ΗΕΩ και οµάδα ελέγχου. 
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2.5 Εναλλακτικές προσεγγίσεις της σχέσης πίεσης-όγκου 
 

Εκτός της µαθηµατικής σχέσης που εισήγαγε ο Friedenwald για την περιγραφή 

της σχέσης πίεσης-όγκου, µία πλειάδα µαθηµατικών προσεγγίσεων των πειραµατικών 

δεδοµένων έχει προταθεί από νεότερους ερευνητές.  

 

 

 Friedenwald 

 

 McBain 

 

 (Holland, Madison et al. 1960) 

 

(van der Werff 1981) 

 

 (Woo, Kobayashi et al. 1972) 

 

(Hibbard, Lyon et al. 1970) 

 

 (McEwen and St Helen 1965) 

 

Pallikaris, Kymionis et al, 2005 
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Πίνακας 1 : Οι µαθηµατικές σχέσεις που έχουν προταθεί για την περιγραφή της σχέσης 

πίεσης-όγκου του οφθαλµού. 

 

 Ένας ακόµη περιορισµός της σχέσης πίεσης-όγκου που εισήγαγε ο Friedenwald 

προέκυψε από  την εξάρτηση του συντελεστή Κ από το επίπεδο της ΕΟΠ, σύµφωνα µε 

δεδοµένα από µανοµετρικές µετρήσεις σε ζωντανούς οφθαλµούς. 

Σε µεταανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων που υπήρχαν στη βιβλιογραφία 

από επεµβατικές µανοµετρικές µετρήσεις σε 21 ανθρώπινους οφθαλµούς των Ytteborg, 
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Prijot, Eisenlohr, Langham και Maumenee, οι  Silver και Geyer (Silver and Geyer 2000) 

εισήγαγαν µία νέα εξίσωση  της µορφής 

! 

"V =V (C + C0 lnP + C1P) 

η οποία περιλαµβάνει τον όγκο του οφθαλµού και δίνει την καλύτερη παρεµβολή των 

δεδοµένων της βιβλιογραφίας. Με τον υπολογισµό των συντελεστών, κατέληξαν στην 

εξίσωση 

( )3 3 5
8,03 10 4,87 10 ln 3,9 10V V P P

! ! !
" = ! # + # + # #  

σύµφωνα µε την οποία µία µεγαλύτερη αύξηση όγκου αντιστοιχεί στην ίδια αύξηση της 

ΕΟΠ, συγκρινόµενη µε την εξίσωση του Friedenwald.  
Διαφαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι η παράµετρος της οφθαλµικής 

ακαµψίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη µέτρηση της ΕΟΠ µε τα τονόµετρα 

εµβύθισης, στην προσέγγιση της ευχέρειας εκροής µε τονογραφία, στον υπολογισµό της 

σφύζουσας αιµατικής ροής από καταγραφές της ΕΟΠ, αλλά και ότι ενδεχοµένως  

σχετίζεται µε την παθοφυσιολογία και εξέλιξη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς και 

του γλαυκώµατος. 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ Αιµάτωση του οφθαλµού 
  
3.1 Βασική Ανατοµική της αγγείωσης του οφθαλµού 
 

Ο οφθαλµός αρδεύεται κατά κύριο λόγο από την οφθαλµική αρτηρία, που είναι ο 

πρώτος κλάδος της έσω καρωτίδας. Κλάδοι της οφθαλµικής αρτηρίας είναι η κεντρική 

αρτηρία του αµφιβληστροειδούς, οι οπίσθιες ακτινοειδείς και οι πρόσθιες ακτινοειδείς 

αρτηρίες. Στο επίπεδο του οφθαλµού επίσης εδράζονται αναστοµωτικά δίκτυα µεταξύ 

έσω και έξω καρωτίδας. 

  Δύο βασικά αγγειακά δίκτυα συµµετέχουν στην αγγείωση του οφθαλµού: το 

σύστηµα των αµφιβληστροειδικών αγγείων και εκείνο των αγγείων του ραγοειδούς.  

 

 
 

 

Εικόνα 18: Σχηµατική απεικόνιση των αγγείων του οφθαλµού (Adler’s Physiology of the 

Eye). 
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3.1.1 Αγγείωση ραγοειδούς χιτώνα 
 

Κάθε κοινή  οπίσθια ακτινοειδής αρτηρία διακλαδίζεται σε αρκετές  (10-20) 

βραχείες οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες ακριβώς πριν ή αµέσως µετά την είσοδο στο 

σκληρό  και 2  µακρές οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες.  

 

 
Εικόνα 19: Σχηµατική αναπαράσταση της αιµάτωσης του ραγοειδούς χιτώνα (Ν. 

Στάγκος, Κλινική Οφθαλµολογία, University Studio Press, 2002). 

 

  Οι βραχείες ακτινοειδείς αρτηρίες (ΒΟΑΑ) αρδεύουν τον οπίσθιο χοριοειδή και 

το πρόσθιο τµήµα του οπτικού νεύρου. Διατρυπούν το σκληρό στον οπίσθιο πόλο δίπλα 

στο οπτικό νεύρο, κυρίως ρινικά και κροταφικά. Σχηµατίζουν αρχικά τη στιβάδα των 

µεγάλων αγγείων του χοριοειδούς (στιβάδα του Haller) και εν συνεχεία διακλαδιζόµενες 

τα χοριοτριχοειδή, ένα πυκνό πλέγµα κάτω από τη µεµβράνη του Bruch και το 

µελάγχρουν επιθήλιο. Στον οπίσθιο πόλο τα χοριοειδικά αγγεία εµφανίζουν λοβώδη 

διάταξη  και παρατηρείται απότοµη µετάβαση από τα αρτηρίδια στα τριχοειδή. Η 

στιβάδα των χοριοτριχοειδών συµβάλλει στη θρέψη των εξωτερικών στιβάδων του 
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αµφιβληστροειδούς. Tα χοριοτριχοειδή είναι θυριδωτού τύπου και εµφανίζουν 

αναστοµώσεις. Το σύµπλεγµα µελάγχρουν επιθήλιο- µεµβράνη του Bruch αποτελεί τον 

έξω αιµατο-αµφιβληστροειδικό φραγµό. 

Από την αναστόµωση µεταξύ ΒΟΑΑ σχηµατίζεται ελλειπτική διάταξη , συνήθως 

ενδοσκληρικά, γύρω από το οπτικό νεύρο, ο αρτηριακός κύκλος των Zinn και Haller. Η 

οπισθοβολβική µοίρα και η πιο επιφανειακή στιβάδα του οπτικού νεύρου αρδεύεται από 

κλάδους της κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς. Το µεγαλύτερο µέρος της 

πρόσθιας µοίρας του νεύρου και η lamina cribrosa αιµατώνεται από χοριοειδικούς 

κλάδους και τις ΒΟΑΑ.   

Οι µακρές οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες (ΜΟΑΑ) αρδεύουν την ίριδα, το 

ακτινωτό σώµα και  τµήµα του περιφερικού χοριοειδή. Πορεύονται στην επιφάνεια του 

σκληρού, τον οποίον διαπερνούν στο επίπεδο του οριζοντίου µεσηµβρινού. Είναι δύο: 

µία ρινικά και µία κροταφικά και κοντά στη ρίζα της ίριδας διαχωρίζονται σε άνω και 

κάτω κλάδους.  

Το µεγαλύτερο τµήµα της αιµατικής παροχής στον πρόσθιο ραγοειδή προέρχεται 

από τις πρόσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες. Οι τελευταίες προέρχονται από τους µυικούς 

κλάδους της οφθαλµικής αρτηρίας. Πορεύονται µαζί µε τους ορθούς µύες και αφού 

διαπεράσουν το σκληρό σχηµατίζουν µε τις µακρές οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες µέσα 

στο ακτινωτό σώµα το µείζονα αρτηριακό κύκλο της ίριδας, ο οποίος αρδεύει την ίριδα 

και το κυκλικό σώµα.  

Η φλεβική απορροή συντελείται µέσω των περιδήνητων φλεβών που αρδεύουν το 

κυκλικό, την ίριδα και το χοριοειδή, και τις πρόσθιες ακτινοειδείς φλέβες που απάγουν 

αίµα από τον τµήµα του ακτινωτού µυός.   

 Η ΚΦΑ εκβάλλει στην άνω οφθαλµική φλέβα. Η φλεβική αποχέτευση του 

χοριοειδούς επιτελείται από τις 4 συνήθως περιδήνητες  φλέβες που καταλήγουν στην 

άνω και κάτω οφθαλµική φλέβα, οι οποίες εµφανίζουν πολλαπλές αναστοµώσεις µεταξύ 

τους. Και οι δύο εκβάλλουν στο σηραγγώδη κόλπο. Η φλεβική αποχέτευση του οπτικού 

νεύρου γίνεται από την κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδούς (ΚΦΑ).  Η φλεβική 

απορροή του πρόσθιου ραγοειδούς επιτελείται µέσω των περιδήνητων φλεβών και µέσω 

αναστοµώσεων µε  επισκληρικές φλέβες, µε τις οποίες απάγεται το υδατοειδές υγρό. Οι 

πρόσθιες ακτινοειδείς φλέβες πορεύονται µαζί µε τις πρόσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες, 
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συµβάλλουν στη φλεβική απορροή του πρόσθιου ραγοειδούς και εκβάλλουν στο φλεβικό 

δίκτυο των ορθών µυών του οφθαλµού. Γενικά στο φλεβικό δίκτυο του οφθαλµού δεν 

παρατηρούνται βαλβίδες.  

  

 

3.1.2 Αιµάτωση αµφιβληστροειδούς 
 

Στον άνθρωπο, η αιµάτωση του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλµού 

επιτελείται από τη χοριοειδική κυκλοφορία και τα αγγεία του αµφιβληστροειδούς, σε 

αντίθεση µε κατώτερα θηλαστικά στα οποία εξαρτάται αποκλειστικά από το χοριοειδή. 

Οι έσω στιβάδες του αµφιβληστροειδούς αρδεύονται από τα αµφιβληστροειδικά αγγεία, 

ενώ οι έξω από τη χοριοειδική κυκλοφορία διαµέσου της µεµβράνης του Bruch.  

Η κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς (ΚΑΑ) εισέρχεται από τη θηλή του 

οπτικού νεύρου στον αµφιβληστροειδή, συνήθως λίγο πιο ρινικά από το κέντρο και 

διακλαδίζεται σε άνω και κάτω κλάδο και στη συνέχεια ο καθένας σε ρινικό και 

κροταφικό κλάδο. Οι κροταφικοί κλάδοι σχηµατίζουν τόξα γύρω από την ωχρά. Τα 

αµφιβληστροειδικά αγγεία εντοπίζονται στη στιβάδα των  νευρικών ινών, αµέσως κάτω 

από την έσω αφοριστική µεµβράνη.  Η προοδευτική διακλάδωση δίνει ολοένα 

µικρότερης διαµέτρου αγγεία (αρτηρίδια) τα οποία είναι τελικά και δεν εµφανίζουν 

αναστοµώσεις µε άλλο σύστηµα αγγείων. Θηλεοωχρική αρτηρία παρατηρείται σε ένα 

ποσοστό 15-20% του πληθυσµού και προέρχεται από το χοριοειδή. 

Ανάµεσα στα αρτηρίδια και τα φλεβίδια υπάρχουν τα τριχοειδή που 

οργανώνονται σε δύο πλούσια τριχοειδικά δίκτυα: το επιφανειακό, στη στιβάδα των 

γαγγλιακών κυττάρων και των νευρικών ινών και το εν τω βάθει, στην έσω κοκκώδη 

στιβάδα (στιβάδα που σχηµατίζεται από τα κυτταρικά σώµατα των διπόλων, αµακρόινων 

και οριζοντίων κυττάρων). Το τοίχωµα των τριχοειδών αποτελείται απο ένα στοίχο µη 

θυριδωτού  ενδοθηλίου, το οποίο περιβάλλεται από διακεκοµµένη στιβάδα 

περικυττάρων. Τα τελευταία εµφανίζουν ελαστικότητα και διαδραµατίζουν ρόλο στον 

τόνο των αγγείων. Ανάµεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα παρατηρούνται ζώνες απόφραξης 

(zonulae occludentes). Το σύστηµα των τριχοειδών του αµφιβληστροειδούς αποτελεί τον 

έσω αιµατο-αµφιβληστροειδικό φραγµό. 
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Η κεντρική περιοχή της ωχράς, σε διάµετρο 0.5mm µένει ελεύθερη απο αγγεία, 

ώστε να µην προβάλλονται εµπόδια στη διέλευση του φωτός που φτάνει στο σηµείο της 

ευκρινούς οράσεως, και αρδεύεται από τα υποκείµενα χοριοτριχοειδή και τα 

παρακείµενα τριχοειδή της αµφιβληστροειδικής κυκλοφορίας.  Ελεύθερες τριχοειδών 

ζώνες παρατηρούνται και γύρω από τα αµφιβληστροειδικά αρτηρίδια. Η άπω περιφέρεια 

του αµφιβληστροειδή επίσης δεν έχει αγγεία.  

 

     
 

Εικόνα 20: Η κεντρική ανάγγεια ζώνη (αριστερά) και έκφυση των αµφιβληστροειδικών 

αγγείων από την οπτική θηλή (δεξιά).     

Εικόνα 21:Τα έσω 2/3 του αµφιβληστροειδούς αρδεύονται από τα αµφιβληστροειδικά 

τριχοειδή, ενώ η εξωτερική στιβάδα από τα χοριοτριχοειδή. 
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Τα φλεβίδια προοδευτικά αναστοµώνονται σε µεγαλύτερους κλάδους, κατ’ 

αντιστοιχία µε τις διακλαδώσεις του αρτηριακού δικτύου, σχηµατίζοντας τελικά την 

κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδούς. 

 

 

3.2 Μικροαρχιτεκτονική των τριχοειδών και φραγµοί 
 

 Όλα τα τριχοειδή εµφανίζουν διαπερατότητα στο νερό και σε λιποδιαλυτές 

ουσίες, όπως το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα. Αντίθετα, η διαπερατότητα σε 

υδατοδιαλυτές ουσίες εξαρτάται από την αρχιτεκτονική των τριχοειδών. Για το λόγο 

αυτό, η γλυκόζη και τα αµινοξέα διακινούνται µέσω συστηµάτων φορέων. 

 Στον οφθαλµό παρατηρούνται συνεχή και θυριδωτά τριχοειδή. Τα τριχοειδή 

συνεχούς τύπου εµφανίζουν διαπερατότητα που εξαρτάται από τον αριθµό των σταθερών 

συνδέσεων (zonula occludentes) µεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων και τον αριθµό και 

το σχήµα των µικρών πόρων. Οι στέρεες συνδέσεις µεταξύ των κυττάρων του 

µελαγχρόου επιθηλίου και των ενδοθηλιακών κυττάρων στα τριχοειδή του 

αµφιβληστροειδούς συνιστούν τον αιµατο-αµφιβληστροειδικό φραγµό. Το πρόσθιο 

τµήµα του οπτικού νεύρου δεν καλύπτεται από τον τελευταίο, µε αποτέλεσµα να 

φτάνουν υδατοδιαλυτές ουσίες από το χοριοειδή µε διάχυση. H ακεραιότητα του 

παραπάνω φραγµού διαταράσσεται στο σακχαρώδη διαβήτη και στην αρτηριακή 

υπέρταση.  

 Ο αιµατοϋδατοειδικός φραγµός περιλαµβάνει στέρεες συνδέσεις µεταξύ των 

ενδοθηλιακών κυττάρων των (συνεχούς τύπου) τριχοειδών της ίριδας και των µη 

χρωστικοφόρων κυττάρων του ακτινωτού επιθηλίου.  

 To τοίχωµα των τριχοειδών συνεχούς τύπου αποτελείται από ένα στοίχο 

ενδοθηλιακών κυττάρων, διακοπτόµενη στιβάδα περικυττάρων  και τη βασική µεµβράνη 

(εικόνα 22α). Τα περικύτταρα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της 

µικροκυκλοφορίας, τη διαπερατότητα των τριχοειδών και την αγγειογένεση, ενώ έχουν 

την ιδιότητα να συσπώνται. H απώλεια των κυττάρων αυτών στα πρώτα στάδια του 

σακχαρώδους διαβήτη έχει συσχετιστεί µε τη δηµιουργία µικροανευρυσµάτων. 
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 Τα τριχοειδή στο χοριοειδή και τις ακτινοειδείς προβολές είναι θυριδωτού τύπου, 

µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν µεγάλη διαπερατότητα για µακροµόρια. Στα 

χοριοτριχοειδή, η µεγάλη διαπερατότητα συνδέεται µε την ανάγκη να διατηρούν υψηλή 

συγκέντρωση γλυκόζης στο µελάγχρουν επιθήλιο για τις ανάγκες του 

αµφιβληστροειδούς, αλλά και για να επιτρέπεται η διέλευση πρωτεϊνών που συνδέονται 

µε τη µεταφορά της βιταµίνης Α στον αµφιβληστροειδή.  Το τοίχωµα των θυριδωτών 

τριχοειδών είναι λεπτό, ενώ τα σηµεία των θυριδώσεων καλύπτονται από λεπτή  

µεµβράνη (εικόνα  22β)  

 
Εικόνα 22:Αναπαράσταση της δοµής του τοιχώµατος των τριχοειδών του 

αµφιβληστροειδή (συνεχούς τύπου, πάνω) και του χοριοειδή και των ακτινωτών 

προβολών (θυριδωτού τύπου, κάτω) 

  

Στα τριχοειδή επιτελείται η διαδικασία της ανταλλαγής ουσιών (θρέψη, αποβολή 

προιόντων µεταβολισµού) µεταξύ αίµατος και ιστού. Γενικά, η ροή F µεταξύ αγγειακού 
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δέντρου (c) και ιστού (t) εξαρτάται από τη διαπερατότητα του αγγειακού τοιχώµατος και 

τη διαφορά κολλοειδωσµωτικής (Pcoll) και υδροστατικής πίεσης (Ph) των δύο 

διαµερισµάτων, σύµφωνα µε το νόµο του Starling 

! 

F = C " [(P
hc
# P

ht
) # (P

collt
# P

collc
)] 

όπου C σταθερά που χαρακτηρίζει τη διαπερατότητα. 

 Η υδροστατική πίεση στους ιστούς του οφθαλµού είναι ίση µε την ΕΟΠ, γεγονός 

που αποτελεί ιδιαίτερότητα σε σχέση µε τους υπόλοιπους ιστούς στο ανθρώπινο σώµα, 

στους οποίους η ιστική πίεση είναι αρκετά µικρότερη. Στον υπερχοριειδικό χώρο, η 

υδροστατική πίεση είναι µικρότερη (Emi, Pederson et al. 1989). Ο αιµατο- υδατοειδικός 

και οι αιµατο-αµφιβληστροειδικοί φραγµοί αποτρέπουν την ανταλλαγή και  µετακίνηση 

µακροµορίων στο υδατοειδές υγρό, το υαλώδες σώµα, την ίριδα και τον 

αµφιβληστροειδή, µε αποτέλεσµα η κολλοειδωσµωτική πίεση στους χώρους αυτούς να 

είναι πρακτικά κοντά στο µηδέν. Αντίθετα, στο χοριοειδή και τις ακτινοειδείς προβολές 

τα θυριδωτά τριχοειδή επιτρέπουν µεταφορά µακροµορίων, µε αποτέλεσµα η 

κολλοειδωσµωτική πίεση να διαµορφώνεται περίπου στα 16mmHg (ενώ στο αίµα είναι 

25mmHg). Εποµένως, διαµορφώνεται µία κλίση πίεσης 25 mmHg στους χώρους που 

αρδεύονται από µη θυριδωτά τριχοειδή και 9 mmHg στους υπόλοιπους που τείνει να 

µετακινήσει υγρό προς τον αυλό των αγγείων. Από την άλλη, η υδροστατική πίεση στα 

τριχοειδή είναι µεγαλύτερη της ΕΟΠ (κατά 10 mmHg στο χοριοειδή του κουνελιού 

(Maepea 1992), ώστε τελικά να παρατηρείται υπερδιήθηση από τα τριχοειδή προς το 

χοριοειδή. Παράλληλα, η µεγάλη διαφορά συγκέντρωσης πρωτεινών µεταξή χοριοειδούς 

και αµφιβληστροειδούς προκαλεί µετακίνηση υγρού από τον τελευταίο µέσω του 

µελαγχρόου επιθηλίου προς το χοριοειδή και σταθεροποιεί τη θέση του ιδίως 

αµφιβληστροειδούς στο µελάγχρουν. Από την άλλη, µεγάλα µόρια  από το µεσοκυττάριο 

χώρο του χοριοειδή και των ακτινοειδών προβολών µπορούν να διαφύγουν και 

διασκληρικά, αφού ο σκληρός είναι διαπερατός σε πρωτείνες και µακροµόρια.  

  

3.3 Αιµοδυναµική του οφθαλµού- στοιχεία φυσιολογίας 
 

Η πίεση διήθησης επηρεάζει άµεσα την αιµατική ροή ενός ιστού και εκφράζει τη 

διαφορά µεταξύ της µέσης αρτηριακής (Ρα) και της φλεβικής (Ρν)  πίεσης . Η ακόλουθη 
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σχέση περιγράφει την εξάρτηση της αιµατικής ροής BF από την πίεση διήθησης και την 

αγγειακή αντίσταση. R. 

! 
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P
a
" P

b

R
 

 Στον οφθαλµό, για τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης έχει χρησιµοποιηθεί η 
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της αιµατικής ροής  στην κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς µε την αύξηση της 
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οφθαλµική αρτηρία. Συνήθως, η µέτρηση της συστηµατικής αρτηριακής πιεσης 
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συστηµατική αρτηριακή πίεση, ΔΑΠ η διαστολική και ΣΑΠ η συστολική αρτηριακή 

πίεση). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µετάβαση σε ύπτια θέση θα αυξήσει την πίεση 

περίπου στο ύψος της ΜΑΠ στο επίπεδο της καρδιάς. 

 Η πίεση στο φλεβικό δίκτυο του οφθαλµού είναι περίπου ίση µε την ΕΟΠ, τόσο 

σε φυσιολογικές τιµές όσο και σε αυξηµένα επίπεδα  ΕΟΠ (Bill 1963) ή οριακά 

µεγαλύτερη της ΕΟΠ (Maepea, 1991) . Για το λόγο αυτό παρατηρείται συχνά αυτόµατη 

σφυγµική κίνηση της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδικούς στην οπτική θηλή. H 

πίεση στις επισκληρικές φλέβες είναι περί τα 9 mmHg (Phelps and Armaly 1978) στον 

άνθρωπο, ενώ δεν µεταβάλλεται σηµαντικά µε την αύξηση της ΕΟΠ (Maepea and Bill 

1989), σύµφωνα µε µελέτες σε πρωτεύοντα θηλαστικά. Η πίεση στις περιδήνητες φλέβες 

αναµένεται να είναι ίση περίπου µε εκείνη στις επισκληρικές φλέβες. Εποµένως, η 

φλεβική πίεση µειώνεται κατά 5-10 mmHg κατά τη δίοδο του αγγείου δια του σκληρού. 

H διατοιχωµατική πίεση (διαφορά της ιστικής πίεσης από την πίεση εντός του αυλού)  

στο φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας είναι µικρή, µε αποτέλεσµα µικρή αύξηση της 

ενδαυλικής πίεσης, όπως συµβαίνει σε καταστάσεις φλεβικής στάσης σε διαβητική 

αµφιβληστροειδοπάθεια, να προκαλεί µεγάλη αύξηση στη διατοιχωµατική πίεση και να 

καταλήγει ενδεχοµένως στη δηµιουργία µικροανευρυσµάτων.  
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Eικόνα 23: Όταν η  ΕΟΠ είναι 15mmHg, κατάτην πορεία της περιδήνητης φλέβας 

διαµέσου του σκληρού παρατηρείται µερική κατάρρευση των τοιχωµάτων της  (Ι). 

Μικρή αύξηση της φλεβικής πίεσης  στο εξωσκληρικό τµήµα δεν επηρεάζει τη φλεβική 

πίεση στα χοριοειδικά αγγεία (ΙΙ) , ενώ αν η αύξηση είναι µεγάλη µπορεί να προκληθεί 

φλεβική στάση και αύξηση της πίεσης στις χοριοειδικές φλέβες (ΙΙΙ). 

 

 Eκτός από την αγγειακή πίεση, η αγγειακή αντίσταση (R) επηρεάζει άµεσα την 

αιµατική ροή. Εξωγενείς και ενδογενείς αγγειοδραστικές ουσίες, η νευρική 

δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και µεταβολικοί παράγοντες 

επηρεάζουν άµεσα το µυικό χιτώνα του αγγείου ή έµµεσα, επιδρώντας στο αγγειακό 

ενδοθήλιο, µεταβάλλοντας τον αγγειακό τόνο. Το ενδοθήλιο έχει την ιδιότητα να 

αδρανοποιεί αγγειοδραστικές ουσίες πριν φτάσουν στο µυικό τοίχωµα του αγγείου, όπως 

η νορεπινεφρίνη και η σεροτονίνη, να µετατρέπει ανενεργείς πρόδροµες ουσίες, όπως η 

αγγειοτενσίνη Ι στην ενεργή αγγειοτενσίνη ΙΙ και να εκρίνει αγγειοδιασταλτικές ουσίες, 

όπως η προστακυκλίνη PGI2 και το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και αγγειοσυσπαστικές, 

όπως η ενδοθηλίνη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πίεση διήθησης ισούται µε τη διαφορά της ΕΟΠ από 

την αρτηριακή πίεση. Εποµένως, είτε λόγω αύξησης της ΕΟΠ, είτε λόγω µείωσης της 

αρτηριακής πίεσης, προκαλείται µείωση της αιµατικής ροής, εκτός εάν µε 

αγγειοδιαστολή ο τόνος των αγγείων µεταβληθεί εξίσου (βλ. τύπο). Η αυτορρύθµιση της 

αιµατικής ροής που παρατηρείται σε αγγειακά στρώµατα εκφράζει τη µείωση των 

αγγειακών αντιστάσεων στο επίπεδο των µικρών αρτηριδίων και φλεβιδίων ως 
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αποτέλεσµα της µείωσης της πίεσης διήθησης, ώστε να διατηρηθεί η αιµατική ροή. Η 

αυτορρύθµιση µπορεί ανάλογα µε το µηχανισµό που υπεισέρχεται να είναι µυογενής ή 

µεταβολική.  Όταν ο µηχανισµός είναι µυογενής, το ερέθισµα είναι η µεταβολή της 

διατοιχωµατικής πίεσης, ενώ όταν είναι µεταβολικής προέλευσης, προκαλείται από 

τοπική άθροιση αγγειοδιασταλτικών µεταβολιτών, λόγω υποξίας ή αύξησης του 

διοξειδίου του άνθρακα.  Μελέτες σε πειραµατόζωα, στις οποίες η µεταβολή της ΕΟΠ 

χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση της πίεσης διήθησης, έχουν καταδείξει αυτορρύθµιση 

της κυκλοφορίας στον αµφιβληστροειδή και τον πρόσθιο ραγοειδή, όχι όµως στο 

χοριοειδή. Αντίθετα, οι µελέτες των Kiel et al (Kiel and Shepherd 1992; Kiel 1994) µε 

µέτρηση της αιµατικής ροής µε  Laser Doppler Flowmetry σε κουνέλια, όπου για τη 

µεταβολή της πίεσης διήθησης χρησιµοποιήθηκε η περιοδική απόφραξη της κατιούσας 

αορτής και της άνω κοίλης φλέβας, δηλαδή η µεταβολή της αρτηριακής πίεσης, 

κατέδειξαν την παρουσία µυογενούς αυτορρύθµισης στα αγγεία του χοριοειδούς. 

Μεταγενέστερες µελέτες (Kiel 1999) ανέδειξαν το ρόλο µίας άγνωστης µέχρι τότε 

νευρικής αγγειδιασταλτικής ουσίας, του ενδοθηλιακού ΝΟ και της ενδοθηλίνης στη 

ρύθµιση της αντίστασης των χοριοειδικών αγγείων ως απάντηση στην αλλαγή της πίεσης 

διήθησης.  

Στον άνθρωπο, η αιµατική ροή στον αµφιβληστροειδή και το οπτικό νεύρο 

θεωρείται ότι αυτορρυθµίζεται (Loebl and Loebl 1977; Riva, Sinclair et al. 1981; Riva, 

Grunwald et al. 1986; Riva, Hero et al. 1997; Harris, Ciulla et al. 1998), µε βάση µελέτες 

µε χρήση σκληρικής εµπίεσης (εφαρµογή scleral cup) και είτε µέτρηση της αιµατικής 

ροής µε Laser Doppler Flowmetry ή µε παρατήρηση των παρωχρικών κινούµενων 

λευκοκυττάρων (blue field entoptic phenomenon). H ύπαρξη επίσης αυτορρύθµισης στο 

πρόσθιο τµήµα του οπτικού νεύρου, τουλάχιστον σε υγιείς οφθαλµούς έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, αν αναλογιστεί κανείς τις επιπτώσεις του γλαυκώµατος στο οπτικό νεύρο. 

Επίσης, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η αιµάτωση της περιοχής αυτής επιτελείται από 

κλάδους  αγγείων του χοριοειδούς που θεωρείται παθητικό αγγειακό στρώµα. Πιθανώς 

λόγω της µικρής αρτηριοφλεβικής διαφοράς διοξειδίου του άνθρακα στο χοριοειδή, 

µεγάλη µείωση της αιµατικής ροής να απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί άθροιση 

αγγειοδιασταλτικών παραγόντων κι ενδεχοµένως κάποια αντίδραση µεταβολικής 

αυτορρύθµισης.  Εφόσον λοιπόν ακόµη και σε συνθήκες µέτριας αύξησης της ΕΟΠ, που 
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µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη µεταβολή της χοριοειδικής αιµατικής ροής, ο ρυθµός 

παροχής γλυκόζης και οξυγόνου µπορεί να αυξηθεί (Alm and Bill 1970), η λειτουργία 

των εξωτερικών στιβάδων του αµφιβληστροειδή δεν διαταράσσεται. Η παρουσία 

αυτορρύθµισης στην αµφιβληστροειδική κυκλοφορία από την άλλη εξασφαλίζει την 

ακέραιη παροχή θρεπτικών συστατικών στις έσω στιβάδες του αµφιβληστροειδή, µέσα 

σε κάποια όρια  (για ΕΟΠ από 10 έως 30 mmHg και για ανώτερο όριο µέσης 

συατηµατικής αρτηριακής πίεσης τα 115 mmHg).  

 
Γράφηµα 14: Μεταβολή της αιµατικής ροής στα αγγειακά στρώµατα του 

αµφιβληστροειδούς και της πρόσθιας µοίρας του οπτικού νεύρου, του ακτινωτού 

σώµατος και του χοριοειδή συναρτήσει της ΕΟΠ. 

 

 H εννεύρωση από το Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα επίσης επηρεάζει την αιµατική 

ροή του ραγοειδούς χιτώνα, όχι όµως του αµφιβληστροειδή, αφού ο τελευταίος δεν 

δέχεται νευρικές απολήξεις. Έτσι, ο ερεθισµός του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος 

(ΣΝΣ) στον πίθηκο προκαλεί αγγειοσύσπαση και µείωση της ροής στο χοριοειδή (Bill 

1962), ενώ δεν προκαλεί αλλαγή στην αιµατική ροή του αµφιβληστροειδή. Σηµαντικός 

είναι ο ρόλος του ΣΝΣ σε καταστάσεις απότοµης αύξησης της συστηµατικής αρτηριακής 

πίεσης (πχ stress), κατά τις οποίες προκαλώντας αγγειοσύσπαση, διατηρείται η αιµατική 

ροή σε σχεδόν σταθερά επίπεδα παρά την αύξηση της πίεσης διήθησης. Αν η τελευταία 
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κατέληγε σε υπερδιήθηση των οφθαλµικών ιστών, θα µπορούσε να προκληθεί ρήξη της 

ακεραιότητας του αιµατο-υδατοειδικού και αιµατοαµφιβληστροειδικού φραγµού.  Από 

την άλλη, ο ρόλος του παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως.  

Mεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα προκαλεί 

αγγειοδιαστολή στο ραγοειδή χιτώνα, ενώ µικρές αλλαγές στη συγκέντρωση του 

οξυγόνου προκαλεί ενδεχοµένως αλλαγές πολύ µικρές για να µετρηθούν. Η αύξηση της 

συγκέντρωσης του οξυγόνου προκαλεί αγγειοσύσπαση στα αγγεία του αµφιβληστροειδή 

και µείωση της αιµατικής ροής, ενώ η υπερκαπνία οδηγεί σε αγγειοδιαστολή.  Επίσης, 

αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά στην κατανάλωση οξυγόνου και στην αιµατική ροή στο 

φως και το σκοτάδι. 

H συνολική αιµατική ροή στον οφθαλµό υπολογίζεται περίπου ίση µε 1 ml/min, 

και το µεγαλύτερο τµήµα αυτής αιµατώνει τους αγγειακούς κλάδους του ραγοειδούς, ενώ 

µόνο το 2-5% αυτής κυκλοφορεί στα αγγεία του αµφιβληστροειδούς. Αποτελείται από  

τη σφύζουσα αιµατική ροή, που οφείλεται στην παλµική φύση της αρτηριακής άρδευσης 

συγχρόνως µε τον καρδιακό ρυθµό, και τη σταθερή ροή. H σφύζουσα αιµατική ροή, έχει 

υπολογιστεί περίπου ίση µε 0.724 ml/min. Η αναλογία της σφύζουσας προς τη συνολική 

αιµατική ροή δεν είναι σαφής και δεν έχει µελετηθεί κάτω από συνθήκες µεταβολής της 

πίεσης διήθησης. Έτσι, ενώ κατά τη µεταβαση από την καθιστική στην ύπτια θέση η 

πίεση διήθησης αυξάνεται, η σφύζουσα αιµατική ροή µειώνεται κατά 27.5%, σύµφωνα 

µε µελέτες σε υγιείς εθελοντές  (Trew and Smith 1991). Στον αµφιβληστροειδή η 

αιµατική ροή έχει µετρηθεί ίση µε 0.033 ml/min (Riva, Grunwald et al. 1985). Η ροή 

είναι ίδια στο αρτηριακό και φλεβικό σκέλος αφού τα αρτηρίδια είναι τελικά αγγεία και 

δεν αναστοµώνονται. Επίσης, η ροή είναι σφύζουσα στην κεντρική αρτηρία αλλά και 

στην κεντρική φλέβα του αµφιβληστροειδή, ενώ η ταχύτητα είναι µεγαλύτερη στο 

αρτηριακό σκέλος, λόγω της µικρότερης συνολικής διαµέτρου του σε σχέση µε το 

φλεβικό.  Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα αµφιβληστροειδικά αγγεία παρέχουν το 30% µόνο 

του αναγκαίου οξυγόνου για τον αερόβιο µεταβολισµό, ενώ το υπόλοιπο 70-85% 

παρέχεται από τη χοριοειδική κυκλοφορία (Feke, Tagawa et al. 1989).  
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3.4 Τεχνικές µέτρησης της αιµατικής ροής 
 

 Η προσπάθεια για κατανόηση και αξιολόγηση του ρόλου της αιµατικής ροής στη 

µελέτη της παθοφυσιολογίας οφθαλµικών παθήσεων, όπως το γλαύκωµα, η ηλικιακή 

εκφύλιση της ωχράς και η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια έχει οδηγήσει στη 

χρησιµοποίηση διαφόρων τεχνικών για την ποσοτικοποίησή της. Η µελέτη της αιµατικής 

ροής είναι χρήσιµη και στην αξιολόγηση θεραπευτικών παρεµβάσεων.  

   Καθεµία από αυτές από τις τεχνικές έχει τους περιορισµούς και τις παραδοχές 

της, ενώ σηµαντικές πληροφορίες έχουν προκύψει τόσο από µελέτες σε πειραµατόζωα µε 

πειραµατικές τεχνικές που δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν στον άνθρωπο, όσο και από 

κλινικές µελέτες   (Williamson and Harris 1994). 

 

3.4.1 Τεχνικές για χρήση σε πειραµατόζωα 

 
1) Καθετηριασµός φλεβών για µέτρηση ροής είτε στον πρόσθιο ραγοειδή, είτε στο 

χοριοειδή, ή και στον αµφιβληστροειδή και δυνατότητα επιπλέον καθορισµού 

αρτηριοφλεβικών διαφορών γλυκόζης και οξυγόνου 

2) Ενδοαγγειακή έγχυση ραδιοσηµασµένων µικροσφαιριδίων ή λιποσωµάτων µε 

χρωστική  

3) Συνεχής καταγραφή της µερικής πίεσης του οξυγόνου ατην υαλοειδική κοιλότητα, 

κοντά ή µε µικροηλεκτρόδια µέσα στον αµφιβληστροειδή µπορεί να δώσει πληροφορίες 

για την αλλαγή της αιµατικής ροής στον αµφιβληστροειδή 

4) Μέτρηση της πρόσληψης σηµασµένης 2-δεοξυ-D-γλυκόζης για τη µελέτη της 

µεταβολής των µεταβολικών αναγκών 
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3.4.2 Τεχνικές για την ποσοτικοποίηση της αιµατικής ροής σε ανθρώπους 
 

Αµφιβληστροειδική κυκλοφορία 

1) Φλουοραγγειογραφία (µέτρηση χρόνων διέλευσης, η καθυστέρηση της ροής της 

χρώστικής από τα αρτηρίδια στα φλεβίδια θεωρείται αντιστρόφως ανάλογη της 

αιµατικής ροής) 

2) Laser οφθαλµοσκόπιο σάρωσης 

3) Βlue-field entoptic phenomenon  

4) Laser Doppler ροοµετρία και  

5) Bidirectional laser Doppler velocimetry. 

 

Χοριοειδική κυκλοφορία 

1) Βιντεο-αγγειογραφία µε πράσινο της ινδοκυανίνης 

2) Έγχρωµη Doppler απεικόνιση 

3) Διακρανιακό Doppler 

4) Απεικόνιση µε µαγνητική τοµογραφία 

5) Τεχνικές που στηρίζονται στην καταγραφή της ΕΟΠ για να υπολογίσουν τη σφύζουσα 

αιµατική ροή (θεωρείται ότι αντανακλά κυρίως τη χοριοειδική κυκλοφορία). Οι 

παραδοχές που σχετίζονται µε τη µέθοδο αυτή υπολογισµού είναι οι εξής:  

1) η αλλαγή στην ΕΟΠ οφείλεται αποκλειστικά στην αλλαγή του όγκου αίµατος 

στον οφθαλµό µε κάθε καρδιακό παλµό 

2) η ροή του αίµατος κινείται αποκλειστικά προς µία διεύθυνση (απουσία 

παλίνδροµης ροής) 

3) η φλεβική απορροή είναι σταθερή και δε µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 

παλµού 

4) οι αλγόριθµοι υπολογισµού είναι έγκυροι 

5) δεν συµβαίνει κατάρρευση των αγγειακών τοιχωµάτων κατά τη διάρκεια του 

παλµού 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν από µία σειρά καταγραφής της ΕΟΠ στο χρόνο 

από ένα σύνοµο 5 παλµών να υπολογιστεί µε βάση µία σταθερή για όλους τους 

οφθαλµούς σχέση πίεσης-όγκου, η αλλαγή του οφθαλµικού όγκου που αντιστοιχεί στη 
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διακύµανση της πίεσης (οφθαλµικό εύρος παλµού). Στη συνέχεια µέσω µαθηµατικής 

επεξεργασίας µπορεί να εκτιµηθεί η σφύζουσα αιµατική ροή (Silver, 1989; Silver, 1994).  

Μία άλλη τεχνική που στοχεύει στην εκτίµηση του όγκου παλµού και την έµµεση 

εκτίµηση της σφύζουσας αιµατικής ροήςείναι η laser ιντερφεροµετρία (Schmetterer, 

Dallinger et al. 1998). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
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Κεφάλαιο IV Σκοπός και Μέθοδος 
 

4.1 Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να ποσοτικοποιηθεί η παράµετρος της 

οφθαλµικής ελαστικότητας (και συγκεκριµένα ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας), 

αλλά και να µετρηθεί η ευχέρεια εκροής του υδατοειδούς υγρού µέσω της συµβατικής 

οδού. Παράλληλα, η µελέτη έχει ως στόχο το χαρακτηρισµό της σχέσης του οφθαλµικού 

εύρους παλµού και της σφύζουσας αιµατικής ροής µε την ενδοφθάλµια πίεση (ΕΟΠ) σε 

µεγάλο αριθµό οφθαλµών ασθενών που υποβάλλονται σε επέµβαση καταρράκτη. Τέλος, 

η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης των παραπάνω 

µετρούµενων παραµέτρων µε το αξονικό µήκος και την ηλικία. 

 

4.2 Μεθοδολογία 
 

 Για τη µέτρηση των παραπάνω παραµέτρων χρησιµοποιήθηκε επεµβατική 

συσκευή που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης  και περιλαµβάνει αισθητήρα 

πίεσης, και µικροδοσιµετικό σύστηµα που ελέγχονται από ειδικά διαµορφωµένο 

λογισµικό.  

 



 71 

 
Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση της επεµβατικής συσκευής µέτρησης. 

 

Ο αισθητήρας πίεσης έχει ευαισθησία καταγραφής πίεσης 0.05mmHg και το 

δοσιµετρικό σύστηµα  χρησιµοποιείται για την έγχυση όγκου σε βήµατα µε ακρίβεια 

έγχυσης 0.08 µl ανά βήµα.  Eιδικό λογισµικό αναπτύχθηκε για την αυτοµατοποίηση της 

διαδικασίας. Πριν από κάθε µέτρηση, σε συνθήκες χειρουργείου και σε αποστειρωµένο 

πεδίο, γίνεται η συναρµολόγηση ενός συστήµατος ανελαστικών σωληνίσκων, που 

συνδέει τον αισθητήρα µε το δοσιµετρικό σύστηµα και καταλήγει στην άλλη του άκρη 

σε πεταλούδα 21 gauge, µέσω της οποίας γίνεται ο καθετηριασµός του οφθαλµού. Με 

τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η δηµιουργία επικοινωνίας µεταξύ της συσκευής µέτρησης 

και του οφθαλµού. Το σύστηµα των σωληνίσκων, κατά την προετοιµασία,  πληρώνεται 

µε διάλυµα BSS και εξετάζεται διεξοδικά για πιθανή παραµονή, σε οποιοδήποτε τµήµα 

του, φυσαλίδων αέρα, η ύπαρξη των οποίων µπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της 

µέτρησης.   
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Εικόνα 2: Το σύστηµα µέτρησης. 

 

Όλες οι µετρήσεις έγιναν υπό τοπική αναισθησία µε σταγόνες προπαρακαίνης και 

λιδοκαίνης, που εξασφαλίζουν αναισθησία, αλλά δεν επηρεάζουν την κινητικότητα του 

µατιού. Οι ασθενείς ακολουθούν την τυπική αγωγή πριν το χειρουργείο, δηλαδή 

συνεχίζουν την αγωγή για λοιπά συστηµατικά νοσήµατα και  λαµβάνουν ταµπλέτα 1.5 

mg βροµαζεπάµης (Lexotanil) του χειρουργείου. Τοπικά γίνεται ενστάλλαξη σταγόνων 

φαινυλεφρίνης (Phenylephrine) 5%, τροπικαµίδης 0.5% (Tropixal) και κυκλοπεντολάτης  

(1%) (Cyclogyl).  

Η µέτρηση λαµβάνει χώρα σε αποστειρωµένο πεδίο, µε τον ασθενή σε ύπτια θέση 

και ακριβώς πριν το χειρουργείο του καταρράκτη. Πριν την είσοδο της πεταλούδας στον 

πρόσθιο θάλαµο, η άκρη της τοποθετείται στο ύψος του οφθαλµού και καλιµπράρεται ο 

αισθητήρας.  Ο χειρουργός χρησιµοποιώντας την άκρη της λόγχης 20 gauge δηµιουργεί 

πύλη εισόδου στον πρόσθιο θάλαµο, µε τρόπο ώστε µόνο η άκρη της λόγχης να διαπερνά 

τη δεσκεµέτειο µεµβράνη. Μέσα από το άνοιγµα αυτό, προωθείται πεταλούδα 21 gauge, 

έτσι ώστε η άκρη της να φτάνει στο κέντρο του κορικού πεδίου και να βρίσκεται σε 

Αισθητήρας 
πίεσης 

Σύστηµα ανελαστικών 
σωληνίσκων  

Μικροδοσιµετρικό σύστηµα 
έγχυσης 
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απόσταση από τον κρυσταλλοειδή φακό, για να µην υπάρχει κίνδυνος τρώσης του 

προσθίου περιφακίου. Η πεταλούδα διατηρείται στη θέση αυτή καθ΄όλη τη διάρκεια της 

µέτρησης.  

Μετά τον καθετηριασµό, καταγράφεται η αρχική πίεση στον πρόσθιο θάλαµο. 

Στη συνέχεια, µε κατάλληλη ανταλλαγή υδατοειδούς υγρού-BSS, που ελέγχεται από το 

λογισµικό, η ΕΟΠ ρυθµίζεται στο επίπεδο των 10 mmHg σε όλους τους ασθενείς. 

Ακολούθως, αρχίζει η διαδικασία της έγχυσης διαλύµατος BSS σε βήµατα των 4µl. Μετά 

από κάθε έγχυση, ο αισθητήρας αναµένει για 1 sec,  ώστε να υπάρχει σχετική ισορροπία 

στο σύστηµα και καταγράφει στη συνέχεια για 2sec µε συχνότητα δειγµατοληψίας 

200Hz. Το χρονικό διάστηµα των 2 sec επιλέχθηκε ώστε να µεσολαβούν τουλάχιστον 2 

καρδιακοί κύκλοι σε κάθε παράθυρο καταγραφής της ΕΟΠ συναρτήσει του χρόνου. 

Όταν η ΕΟΠ φτάσει τα 40 mmHg, η διαδικασία της έγχυσης διακόπτεται και  ο 

αισθητήρας καταγράφει για 1 λεπτό τη µειούµενη (λόγω της αποχέτευσης του 

υδατοειδούς υγρού) ΕΟΠ. Η συχνότητα δειγµατοληψίας για τη συνεχή καταγραφή είναι 

40 Hz. Η µέτρηση διαρκεί συνολικά 2-3 λεπτά.  

 

 

4.3 Πρωτόκολλο 
 . 

Tα κριτήρια συµµετοχής στη µελέτη ήταν 

 1. Άντρες ή γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε 

επέµβαση αφαίρεσης κρυσταλλοειδούς φακού (καταρράκτη ή αφαίρεσης διαυγούς 

κρυσταλλοειδούς φακού).    

 2. Φυσιολογικός και διαυγής κερατοειδής και πρόσθιος θάλαµος 

 3.  Διόφθαλµη όραση 

 4. Αν υπάρχει ιστορικό γλαυκώµατος, η κοίλανση του οπτικού νεύρου να είναι 

µικρότερη του 0.9 και ο δείκτης PSD να είναι µικρότερος από 5dB. 

 5. Το άτοµο να είναι σε θέση να κατανοήσει το σκοπό και τις προθέσεις της µελέτης, 

τους πιθανούς κινδύνους και τα πιθανά οφέλη και να δεχθεί να υπογράψει το έντυπο 

συγκατάθεσης 
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Τα κριτήρια αποκλεισµού από τη µελέτη περιελάµβαναν 

 1.Άτοµα που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής 

 2.Οξεία ή χρόνια συστηµατική νόσος που θα µπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους του  

χειρουργείου (ανοσοκαταστολή, παθήσεις του κολλαγόνου, νεοπλασµατικά νοσήµατα) 

 3.Ψυχικές διαταραχές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση του χειρουργείου 

 4.Παρουσία χωροκατακτητικής  διεργασίας στον κόγχο 

 5.Παραµορφωµένη, µη αντιδρώσα ή έκκεντρη κόρη λόγω συνεχειών 

 6.Ενεργός φλεγµονή προσθίου ή οπισθίου ηµιµορίου του οφθαλµού αγνώστου 

αιτιολογίας, ιριδοκυκλίτιδα, ραγοειδίτιδα 

 7. Ατροφία οπτικού νεύρου 

 8. Νεοαγγείωση ίριδας 

 9.Ιστορικό γλαυκώµατος µε κοίλανση του οπτικού νεύρου ίση ή µεγαλύτερη του 0.9 και 

µεγάλη έκπτωση στα οπτικά πεδία (δείκτης PSD µεγαλύτερος από 5dB) 

 

Πραγµατοποιήθηκε προσεκτική καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και των 

κλινικών δεδοµένων του υποψηφίου, εστιάζοντας στα κλινικά ευρήµατα και το ιστορικό 

του ασθενούς, στα πλαίσια του προεγχειρητικού  ελέγχου που ακολουθείται τυπικά. Η 

οφθαλµολογική εξέταση κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο (από µία ηµέρα έως 6 

εβδοµάδες πριν το χειρουργείο) περιελάµβανε 

1. Μέτρηση µακρινή (DUVA)  χωρίς διόρθωση οπτική οξύτητα για κάθε οφθαλµό 

ξεχωριστά αλλά και διόφθαλµα 

2. Βέλτιστα διορθωµένη µακρινή οπτική οξύτητα (DBSCVA) 

3. Κερατοµετρία 

4. Βιοµικροσκόπηση στη σχισµοειδή λυχνία 

5. Τονοµέτρηση µε τονόµετρο Goldmann 

6. Βιοµετρία (IOL master) 

7. Παχυµετρία κερατοειδούς Sonogage (Sonomed) 

8. Βυθοσκόπηση 

 

Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου του Ηρακλείου. Όλοι οι ασθενείς που 
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συµµετείχαν ενηµερώθηκαν για το σκοπό της µελέτης και τη διαδικασία της µέτρησης, 

για τους πιθανούς κινδύνους και τα πιθανά οφέλη του εγχειρήµατος. Ο υποψήφιος για τη 

συµµετοχή στη µελέτη µπορούσε να ενταχθεί σε αυτή αφού διαβάσει και υπογράψει το 

έντυπο συγκατάθεσης.  

 

4.4 Πειραµατικά δεδοµένα  

 
 Μετά από κάθε βήµα έγχυσης, λαµβάνουµε καταγραφή της µεταβολής της ΕΟΠ 

µε το χρόνο και υπολογίζουµε τη µέση ΕΟΠ σε κάθε παράθυρο καταγραφής. 

 
 

Γράφηµα 1: Καταγραφή της ΕΟΠ για χρόνο 2 sec (µη επεξεργασµένο σήµα), µέση 

ΕΟΠ=13.8 mmHg. 

 

Aπό τη µέση τιµή ΕΟΠ µετά από κάθε βήµα έγχυσης δηµιουργείται το αρχικό 

διάγραµµα πίεσης-όγκου από τα πειραµατικά δεδοµένα. Λόγω της δυναµικής φύσης της 

ΕΟΠ και της πεπερασµένης ακρίβειας του αλγορίθµου, ο οποίος επανέφερε στην αρχή 

της µέτρησης την ΕΟΠ στα 10 mmHg, χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία σε όλους 

τους ασθενείς τα δεδοµένα από ΕΟΠ 15 έως 40 mmHg. Αναλυτικότερα, για την 

παρεµβολή των πειραµατικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση  

! 

P = P
0
" e

KV

                                                     (1) 

όπου P0=15mmHg και Κ ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας. 
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Γράφηµα 2: Σχέση πίεσης-όγκου  

 

 Από τη µέτρηση της ΕΟΠ µετά το τέλος της έγχυσης, λαµβάνουµε δεδοµένα που 

θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της εκροής του ΥΥ. 

 

 
 

Γράφηµα 3 :Τονογραφική καµπύλη από αρχική ΕΟΠ 40 mmHg. 
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4.5 Ανάλυση και επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 
 

 Για την ανάλυση των µετρήσεων, αναπτύχθηκε λογισµικό σε  πακέτο 

προγραµµατισµού LabView (National Instruments Inc). 

 

 
Εικόνα 3: Το λογισµικό επεξεργασίας των δεδοµένων. 

 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της µέτρησης o ρυθµός έχυσης 

διαλύµατος BSS είναι ίσος µε 80µl/sec. H αύξηση του όγκου του οφθαλµού, όµως 

εξαρτάται και από την εκροή και λιγότερο την παραγωγή του ΥΥ, το αλγεβρικό 

άθροισµα των οποίων επηρεάζει την ακρίβεια της µέτρησης του όγκου και δεν 

αναµένεται να είναι σταθερό συναρτήσει της ΕΟΠ. Συγκεκριµένα, η αύξηση της ΕΟΠ θα 

οδηγούσε σε µικρή µείωση της παραγωγής και µεγάλη αύξηση του όγκου εκροής του 

ΥΥ. Εποµένως,  για τη βελτίωση της ακρίβειας των δεδοµένων για τον όγκο,  έγινε 

ανάλυση της τονογραφικής καµπύλης που καταγράφηκε σε κάθε ασθενή, ώστε να γίνει 

διόρθωση του όγκου µε την εκροή του κάθε οφθαλµού. 

Από τη σχέση (1) ισχύει  

! 

dP

dV
= KP                                                         (2) 

και µε βάση την τροποποιηµένη εξίσωση του Goldmann 
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! 

Fin = Ctrab (Psteady " Pepi) + Fuveo                                       (3) 

 

Οπότε για το ρυθµό µεταβολής του όγκου σε σχέση µε το χρόνο ισχύει 

 

! 

dV

dt
= Ctrab (Psteady " Pepi) + Fuveo " Fin                                (4) 

 

Σε συνθήκες ισορροπίας και σταθερής ΕΟΠ ισχύει 

 

! 

Psteady =
CtrabPepi " Fuveo + Fin

Ctrab

                                              (5) 

Aπό τις εξισώσεις (2) και (4), καταλήγουµε ότι 

 

! 

dP

dt
=
dP

dV

dV

dt
= KP[Ctrab (P " Pepi) " Fsteady ],  όπου 

! 

Fsteady = Fin " Fuveo    

(6) 

 

και σε συνδυασµό µε την εξίσωση (5) καταλήγουµε ότι 

 

! 

dP

dt
= KPCtrab P " Psteady( )                                         (7) 

 

Λύνοντας την παραπάνω διαφορική εξίσωση, που είναι εξίσωση Ricatti, καταλήγουµε εν 

τέλει  

! 

P(t) =
Psteady

Psteady

Pt= o
"1

# 

$ 
% 

& 

' 
( ) e

KCtrab Psteady t +1
                             (8) 
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Έτσι, λαµβάνουµε µία σχέση που συνδέει το ρυθµό µεταβολής της ΕΟΠ µε το 

χρόνο (δηλαδή τα πειραµατικά δεδοµένα στο τελευταίο τµήµα της µέτρησης) µε το 

συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας και το συντελεστή ευκολίας εκροής. Θεωρώντας 

σαν τιµή για το συντελεστή Κ την τιµή από τα δεδοµένα της διαδικασίας της έγχυσης, 

µπορούµε να λάβουµε µία τιµή για το συντελεστή Ctrab. Εποµένως, είναι δυνατό να 

διορθωθεί ο όγκος, για κάθε βήµα έγχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε τιµή πίεσης, για τον 

όγκο  ΥΥ που παράγεται και αυτόν που χάνεται από τις οδούς αποχέτευσής του.  

Στη συνέχεια, για t=0, ισχύει 

! 

dP

dt t= 0

= "P
0

2
Psteady

P
0

"1
# 

$ 
% 

& 

' 
( CtrabK                                  (9) 

! 

lim
t"0

dP

dt
= #1•

Psteady

((
Psteady

Pstart
#1)•e

KCtrab Psteady t +1)
2

• (
Psteady

Pstart
#1)KCtrabPsteady •e

KCtrab Psteady t

! 

= "1•
Pstart

2

Psteady
• (
Psteady

Pstart
"1)KCtrabPsteady  

! 

dP

dt t= 0

= "Pstart
2
Psteady

P
0

"1
# 

$ 
% 

& 

' 
( CtrabK                                                                     (10) 

Εποµένως ο συντελεστής Ctrab  µπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
 

                             

! 

Ctrab = slope •

Psteady

Pstart
2

(1"
Psteady

Pstart
)KPsteady

                                 (11) 

όπου η κλίση (slope) αντιστοιχεί στην αρχική κλίση της καµπύλης. Δεδοµένης της 

ανεξαρτησίας από το χρόνο της εκθετικής µείωσης στην εξίσωση (8), χρησιµοποιώντας 

τιµές από τη βιβλιογραφία (K=0.021ul-1, Ctrab=0.221ul/min/mmHg, Psteady=15mmHg),  

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η αρχική σχέση πίεσης-χρόνου ξεκινώντας από ΕΟΠ 40 

mmHg είναι γραµµική στα πρώτα 60 δευτερόλεπτα της καταγραφής για τον υπολογισµό 

της τιµής του συντελεστή ευχέρειας εκροής.  
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Διάγραµµα 4: Το διάγραµµα πίεσης-όγκου, στο οποίο η κόκκινη γραµµή είναι η αρχική 

παρεµβολή των δεδοµένων, ενώ η πράσινη δείχνει τη σχέση πίεσης-όγκου, η οποία 

βασίζεται στη διόρθωση του όγκου µε βάση την εκροή του ΥΥ. 

 

Παρατηρούµε στο διάγραµµα , ότι για τον συγκεκριµένο οφθαλµό οι δύο σχέσεις 

πίεσης-όγκου δε διαφέρουν πολύ. Αναλύοντας όλα τα δεδοµένα των ασθενών, 

καταλήγουµε ότι η διαφορά στην τιµή του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας είναι 

σηµαντική κυρίως για τους οφθαλµούς µε µικρό συντελεστή Κ. 

Χρησιµοποιώντας την τιµή που βρήκαµε από τη σχέση  για το διορθωµένο 

συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας, στη σχέση (10) για t=0, προκύπτει η τελική τιµή 

για το συντελεστή ευκολίας εκροής. 

 

 
Γράφηµα 5: Καταγραφή της εκροής (πειραµατικά δεδοµένα), γραµµική παρεµβολή 

αυτών (λευκή γραµµή) και απεικόνιση της πρόβλεψης του µοντέλου (πράσινη γραµµή). 
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Στη συνέχεια, ο υπολογισµός της σφύζουσας οφθαλµικής αιµατικής ροής 

βασίστηκε στο µοντέλο που προτάθηκε από  τους Silver and Farrell   (1994) και  Krakau   

(1995). Σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο που περιγράφηκε η παράµετρος που 

καθορίζει τη σφύζουσα αιµατική ροή είναι η µικρότερη τιµή της παραγώγου dV(t)/dt 

κατά τη διάρκεια του παλµού και όχι το εύρος παλµού. Έχοντας µετρήσει το συντελεστή 

οφθαλµικής ελαστικότητας είναι δυνατόν να µετατρέψουµε τη διακύµανση της ΕΟΠ 

λόγω του καρδιακού παλµού σε µέτρηση όγκου. Αρχικά έγινε επεξεργασία του σήµατος 

µε βαθυπερατό φίλτρο 3.3Hz . Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η πρώτη παράγωγος της 

πίεσης σε σχέση µε το χρόνο και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας τη σχέση πίεσης-όγκου 

του συγκεκριµένου κάθε φορά οφθαλµού υπολογίστηκε ο ρυθµός µεταβολής του όγκου 

σε σχέση µε το χρόνο σε κάθε παράθυρο καταγραφής. 
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Κεφάλαιο V Αποτελέσµατα 

 

5.1 Δείγµα ασθενών 

 
Στη µελέτη συµπεριελήφθησαν συνολικά 88 οφθαλµοί 75 ασθενών ( 30 άντρες 

και 45 γυναίκες). Στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων συµπεριελήφθησαν 

75 οφθαλµοί (1 οφθαλµός ανά ασθενή και συγκεκριµένα όπου υπήρχαν δεδοµένα και 

από τους 2 οφθαλµούς για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του δεξιού 

οφθαλµού).  12 ασθενείς έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση , από τους οποίους οι 6 είχαν 

ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη και βρίσκονταν υπό αγωγή,  Επίσης 5 οφθαλµοί είχαν 

υποστεί διαθλαστική επέµβαση (2 Lasik, 3 PRK).  

Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 16. 

 
 
 
Συγκεντρωτικός πίνακας των χαρακτηριστικών του δείγµατος 
 
Παράµετρος Διάµεσος (τ.σφάλµα µ.τιµής, 95%ΔΕ) 
Φύλο 30 άντρες /45 γυναίκες (44%-56%) 
Ηλικία 60 έτη (2, 39-86) 60 διάµεσος 
Αξονικό Μήκος 24.65 (0.30, 20.35-32.49) 23.75 διάµεσος 
Παχυµετρία 541 (6,33, 478-616) µm 
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Γράφηµα  6: Ιστόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων της ηλικίας στο δείγµα. 

 
 

 

 
 
Γράφηµα  7: Ιστόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων του αξονικού µήκους στο δείγµα. 
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Γράφηµα 8: Ιστόγραµµα κατανοµής συχνοτήτων του κεντρικού πάχους κερατοειδούς στο 

δείγµα (Ν=75). 

  

  Η µέση ΕΟΠ που µετρήθηκε προεγχειρητικά µε τονόµετρο Goldmann ήταν 13.27 

(τυπική απόκλιση 0.35, εύρος 6/19) mmHg. 

 Δεν υπήρξε διεγχειρητική επιπλοκή σε κάποιον από τους ασθενείς που να 

συνδέεται µε τη διαδικασία της µέτρησης.  

 

 

 

5.2 Οφθαλµική Ελαστικότητα 
 

Σε όλους τους ασθενείς η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και ο υπολογισµός 

του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας έγινε για τα δεδοµένα µέσης ΕΟΠ 15 έως 40 

mmHg. Η παρεµβολή της σχέσης πίεσης όγκου έγινε µε την εξίσωση του Friedenwald 

λόγω του ότι είναι δεν είναι πολύπλοκη µαθηµατικά και βέβαια επειδή περιγράφει καλά  

τα πειραµατικά µας δεδοµένα (R2 µεγαλύτερο από 0.98). 
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Γράφηµα 9: Συγκεντρωτικό διάγραµµα των σχέσεων πίεσης-όγκου των 

οφθαλµών που µετρήθηκαν µε βάση τη µέση τιµή και ±2 τυπικά σφάλµατα του µέσου 

όρου  του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας. 

. 

 
H επαναληψιµότητα της µέτρησης είχε προσδιοριστεί σε προηγούµενη µελέτη 

(Pallikaris, Kymionis et al. 2005) και για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε σκόπιµη η 

επανεξέτασή της. Στην αρχή της µελέτης  όµως σε δύο οφθαλµούς η µέτρηση της 

οφθαλµικής ακαµψίας επαναλήφθηκε και είναι σηµαντικό ότι η διαφορά των δύο 

µετρήσεων βρισκόταν και στις δύο περιπτώσεις µέσα στα όρια που είχαν περιγραφεί 

στην προηγούµενη µελέτη.  
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Γράφήµατα 10,11:  Σχέση πίεσης-όγκου που καταγράφηκε σε δύο επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις.  

 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων, ο συντελεστής οφθαλµικής ελαστικότητας 

µετρήθηκε ίσος µε 0.0217µl-1, (τυπικό σφάλµα για το µέσο όρο 0.0006 µl-1) µε τυπική 

απόκλιση 0.0053 µl-1 και εύρος 0.0122 µέχρι 0.0343 µl-1.  

 

 
 

Γράφηµα 12: Διάγραµµα συχνοτήτων του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας στο 

δείγµα των 75 ασθενών (1 οφθαλµός ανά ασθενή). 
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Γράφηµα 13: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ σε σχέση µε το ύψος της αρχικής 

ΕΟΠ που µετρήθηκε µε την είσοδο του καθετήρα στον πρόσθιο θάλαµο (Pearson r=-

0.09,p=0.444, Ν=75). 

 
 Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι ο συντελεστής οφθαλµικής 

ελαστικότητας που υπολογίστηκε είναι ανεξάρτητος της αρχικής πίεσης που 

καταγράφεται µετά τον καθετηριασµό του προσθίου θαλάµου, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι δεν επηρεάζει τη µέτρηση το ύψος της αρχικής ΕΟΠ και το γεγονός ότι αφαιρείται 

όγκος ΥΥ κατά κανόνα  από τον οφθαλµό προκειµένου η ΕΟΠ να φτάσει στο επίπεδο 

των 10 mmHg.  
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Γράφηµα 14: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ µε το αξονικό µήκος, όπου 

διακρίνεται ισχυρή αρνητική συσχέτιση (r=-0.568, p=0.00, Ν=75). 
 

 
 

Γράφηµα 15: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ µε τον όγκο του οφθαλµού αν 

υποτεθεί σφαιρικός µε ακτίνα το ήµισυ του αξονικού του µήκους, όπου διακρίνεται ότι η 
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παρεµβολή µε τη συνάρτηση Κ=α/V κάνει καλή εφαρµογή (R2=0.958, Ν=75, p<0.01). 

 
 

Στο γράφηµα είναι εµφανής η ισχυρή αρνητική συσχέτιση συντελεστή Κ και 

αξονικού µήκους, ενώ παράλληλα διακρίνουµε υπολειπόµενη µεταβλητότητα. 

 

 
 

Γράφηµα 16: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ µε την ηλικία, όπου διακρίνεται 

θετική συσχέτιση (r=0.207, p=0.075, Ν=75), η οποία δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 
 

 Λόγω του επεµβατικού χαρακτήρα της µέτρησης και του γεγονότος ότι συνήθως 

οι υψηλοί µύωπες χειρουργούνται είτε για αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού για 

διαθλαστικούς λόγους και ένθεση ενδοφακού, είτε για καταράκτη σε µικρότερη ηλικία 

από τους εµµέτρωπες και υπερµέτρωπες (ασθενείς µε φυσιολογικό ή µικρό αξονικό 

µήκος), στο δείγµα των ασθενών υπήρχε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και αξονικού 

µήκους  (r=-0.,355 p=0.002) που θα µπορούσε να οδηγήσει σε επίπλαστη σχέση µε το 

συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας λόγω συγγραµικότητας στο δείγµα ηλικίας και 

αξονικού µήκους (r=-0.36, p=0.001). Με µερική συσχέτιση και ελέγχοντας για το 

αξονικό µήκος, ο συντελεστής οφθαλµικής ελαστικότητας δε φαίνεται να συσχετίζεται 



 90 

µε την ηλικία  (r=-0.33, p=0.78).   

Επίσης είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η ηλικία θα µπορούσε είτε να αυξάνει είτε 

να µην έχει επίδραση στο συντελεστή Κ µε βάση προηγούµενες βιβλιογραφικές 

αναφορές. Το γεγονός µάλιστα ότι στο αρχικό µας δείγµα όπου οι νεότεροι ασθενείς 

είχαν και οφθαλµούς µε µεγαλύτερο αξονικό µήκος θα ευνοούσε την ανεύρεση  αύξησης 

του συντελεστή Κ µε την ηλικία στο αρχικό µας δείγµα, Η συσχέτιση όµως αυτή, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

  Στη συνέχεια εξετάστηκε η πιθανή σχέση του συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας µε την κεντρική παχυµετρία του κερατοειδή. 

 

 
 

Γράφηµα 17: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ σε σχέση µε το κεντρικό πάχος 

του κερατοειδούς, όπου δεν διακρίνεται συσχέτιση (r=0.057, p=0.63). 
 

   

 
Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η σχέση της µέσης αρτηριακής πίεσης µε το 

συντελεστή Κ. Η ΜΑΠ στο δείγµα των ασθενών µας ήταν 97 (12, 70-120) mmHg. 
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Γράφηµα 18: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή Κ σε σχέση µε τη µέση 

συστηµατική αρτηριακή πίεση των ασθενών, στο οποίο δεν διακρίνεται συσχέτιση 

(r=0.099, p=0.40, Ν=75). 
 
 

 
Σε 13 ασθενείς ήταν δυνατή η µέτρηση και στους δύο οφθαλµούς. 

 
 

Γράφηµα 19: Διάγραµµα διασποράς της διαφοράς του µετρούµενου συντελεστή Κ µε τη 
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διαφορά του αξονικού µήκους µεταξύ των 2 οφθαλµών του ιδίου ασθενούς. 

Παρατηρούµε ότι για αµελητέα διαφορά στο αξονικό µήκος η µέγιστη µετρηθείσα 

διαφορά του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας ήταν ίση µε 0.0053µl-1 (σε συµφωνία µε 

προηγούµενη µελέτη των Παλλήκαρη και συν (2005) όσον αφορά την 

επαναληψιµότητα). 

 

 
 

Γράφηµα 20: Διάγραµµα διασποράς της διαφοράς του µετρούµενου συντελεστή Κ µε τη 

διαφορά της µέσης αρτηριακής πίεσης.  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τος περιπτώσεις η µείωση της µέσης 

αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε αύξηση του µετρούµενου συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας, οδηγώντας έµµεσα στο συµπέρασµα ότι το επίπεδο της ΜΑΠ κι 

εποµένως ο όγκος του αγγειακού δικτύου του οφθαλµού µπορεί να επιφέρει αλλαγή της 

µετρούµενης σχέσης πίεσης-όγκου του οφθαλµού. Δεν υπήρχε συσχέτιση του αξονικού 

µήκους µε τη συστηµατική ΜΑΠ οπότε το παραπάνω διάγραµµα µπορεί να είναι 

ενδεικτικό της πραγµατικότητας, αλλά είναι πολύ µικρές οι διαφορές στη µετρούµενη 

ελαστικότητα (στο όριο της ακρίβειας της µεθόδου). 
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5.3 Συντελεστής Ευχέρειας Εκροής (outflow facility coefficient) 
 
 
 

Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο υπολογισµού που παρουσιάστηκε, από τις 

τονογραφικές καµπύλες εκροής επιχειρήθηκε ο υπολογισµός του συντελεστή ευχέρειας 

εκροής.  

 

 
Γράφηµα 21: Ιστόγραµµα συχνοτήτων των µετρούµενων τιµών του συντελεστή 

ευχέρειας εκροής 

 
Η κατανοµή των µετρούµενων τιµών του συντελεστή ευχέρειας εκροής είναι 

θετικά λοξή όπως φαίνεται και στο ιστόγραµµα. Η διάµεσος υπολογίστηκε ίση µε 0.332 

µl/min/mmHg (5-95% Διάστηµα  Εµπιστοσύνης  0.164-0.605). 
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Γράφηµα 22: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή ευκολίας εκροής σε σχέση µε την 

ηλικία (r=-0.012, p=0.91). 

 

 Όπως παρατηρούµε και στο γράφηµα δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση του 

συντελεστή ευκολίας εκροής µε την ηλικία. 

Η αξιολόγηση της εγκυρότητας του αλγορίθµου έγινε µε µακρόχρονες (10 λεπτά) 

τονογραφικές καταγραφές σε κουνέλια. 
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Γράφηµα 23: Τονογραφική καµπύλη 500 δευτερολέπτων σε κουνέλι (µπλε γραµµή είναι 

τα πειραµατικά δεδοµένα και µε την κόκκινη η εκθετική παρεµβολή). 

 

 
 

Γράφηµα 24: Διάγραµµα διασποράς του συντελεστή ευχέρειας εκροής σε σχέση µε το 

συντελεστή Κ (r=-0.382 ,p=0.001).  
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5.4 Οφθαλµικό Εύρος Παλµού και Ενδοφθάλµια Πίεση 
  

Το οφθαλµικό εύρος παλµού (ΟΕΠ) ορίζεται σαν η διαφορά της ελάχιστης από 

τη µέγιστη ΕΟΠ κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Προκειµένου να 

αξιολογήσουµε το εύρος του ΟΕΠ, τη σχέση του µε την ΕΟΠ και στη συνέχεια τις 

παραµέτρους που το επηρεάζουν σε φυσιολογικές συνθήκες χρησιµοποιήθηκαν τα 

πειραµατικά δεδοµένα από 63 ασθενείς (63 οφθαλµούς) χωρίς ιστορικό οφθαλµικής 

πάθησης ή συστηµατικής παθολογίας (εξαιρέθηκαν οι ασθενείς µε διαβήτη και 

αρτηριακή υπέρταση), ώστε τα συµπεράσµατα να έχουν ισχύ σε φυσιολογικό πληθυσµό. 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία του δείγµατος  

 

Παράµετρος Μέση τιµή (τυπικό σφάλµα) Εύρος 

Φύλο 22 άντρες/ 41 γυναίκες 

Ηλικία 59 (1.5, 12) 39/86 

Αξονικό Μήκος 24.78 (0.34, 2.69) 20.35/32.49 

Συστολική Αρτηριακή 

Πίεση 

129 (2, 15) 91/156 

Διαστολική Αρτηριακή 

Πίεση 

76 (1, 9) 58/95 

Καρδιακός Ρυθµός 65 (1) (10) 46/94 

 
 

Από την καταγραφή της ΕΟΠ κατά την έγχυση αλλά και από τη µέτρηση της 

µειούµενης µε το χρόνο ΕΟΠ, είναι δυνατό να υπολογιστεί το ΟΕΠ για διαφορετικά 

επίπεδα ΕΟΠ για κάθε οφθαλµό. 
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Γράφηµα 26:  2 παράθυρα καταγραφής  της ΕΟΠ στα οποία διακρίνονται 2 καρδιακοί 

κύκλοι σε µέση ΕΟΠ 15 (α) και 40 (β) mmHg. Είναι φανερή η αύξηση του ΟΕΠ µε την 

αύξηση της ΕΟΠ. 

 

 

 
Διάγραµµα 25: Το ΟΕΠ ( Ocular Pulse Amplitude)  σε σχέση µε το επίπεδο της ΕΟΠ σε 

µία καταγραφή. 
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Γράφηµα 27: Συσχέτιση του οφθαλµικού εύρους παλµού µε την ΕΟΠ από τα 

αποτελέσµατα της 1ης µέτρησης (r=0.97), της 2ης (r=0.98) και της εκροής (r=0.76). 

 

Το ΟΕΠ υπολογίστηκε στην αρχική ΕΟΠ των 15 mmHg, ενώ σε κάθε οφθαλµό 

επιλέγχθηκε η γραµµική παλινδρόµηση του ΟΕΠ για τα διάφορα επίπεδα ΕΟΠ, που 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι  ο συντελεστής γραµµικής παλινδρόµησης R 2 σε 

όλους του οφθαλµού ήταν ανώτερος από 0.87. 
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Γράφηµα 28: Συγκεντρωτικό διάγραµµα του ΟΕΠ σε 3 επίπεδα πίεσης. 

# ΟΕΠ 15 mmHg ΟΕΠ 25 mmHg ΟΕΠ 40 mmHg 
Μέση τιµή 1.835 2.473 3.430 
Τυπική Απόκλιση 0.599 .853 1.324 
Εύρος 0.711/3.093 1.012/4.224 1.333/5.920 

 

 Πίνακας 4: Συγκεντρωτικά στοιχεία του οφθαλµικού εύρους παλµού για 3 επίπεδα ΕΟΠ 
(15, 25 κι 40 mmHg). 
 

H αύξηση του ΟΕΠ µε την ΕΟΠ ήταν σταθερό εύρηµα σε όλους τους ασθενείς 

και µάλιστα υπολογίστηκε ίση µε 0.064 (τ.σφάλµα µ.τιµής  0.0045, εύρος 0.0088/0.1401) 

mmHg ανά mmHg αύξησης της ΕΟΠ [αύξηση 3.45 (τα 1.57)%] σε σχέση µε το επίπεδο 

αναφοράς των 15 mmHg. 

 

5.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το Οφθαλµικό Εύρος Παλµού 
 

 

Αν παραστήσουµε την τιµή του ΟΕΠ στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ για όλους τους 

ασθενείς σε σχέση µε το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας παρατηρούµε θετική 

συσχέτιση.  
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 Γράφηµα 29: Συσχέτιση του ΟΕΠ σε 3 επίπεδα πίεσης µε το συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας, 15 mmHg (r=0.61, p=0.00), 25mmHg (r=0.62, p=0.00) 40 mmHg 

(r=0.55. p=0.00, Ν=63). 

 

 
 

Γράφηµα 30: Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ στην ΕΟΠ του οφθαλµού που έχει 
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µετρηθεί  µε το τονόµετρο Goldmann σε σχέση µε το συντελεστή Κ (r=0.65, p=0.000). Η 

σχέση είναι αναµενόµενη εφόσον έχει ήδη αναφερθεί η ισχυρή συσχέτιση του ΟΕΠ µε 

την ΕΟΠ και µε το συντελεστή Κ. 

 

 
 

Γράφηµα 31:  Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ σε ΕΟΠ 15 mmHg σε σχέση µε το 

αξονικό µήκος (r=-0.652, p=0.000, Ν=63). 
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Γράφηµα 32:  Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ σε σχέση µε το συντελεστή οφθαλµικής 

ακαµψίας (Spearman r=0.712, p=0.000, N=63). 

 

 
 

Γράφηµα 33:  Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ σε σχέση µε τη διαφορά συστολικής και 

διαστολικής αρτηριακής πίεσης (συστηµατικό εύρος παλµού) (Spearman r=0.129, 

p=0.316, N=63). 
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Παρατηρούµε µεγάλη αρνητική συσχέτιση του ΟΕΠ για την ίδια ΕΟΠ µε το 

αξονικό µήκος, λόγω της διαφορετικής σχέσης πίεσης-όγκου του οφθαλµού ανάλογα µε 

το αξονικό µήκος.  

Αντίθετα η σχέση ΟΕΠ και συστηµατικού εύρους παλµού δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική. 

 

 
 
Γράφηµα 34:  Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ σε σχέση µε την ηλικία των ασθενών 

(r=0.376, p=0.002, N=63). 

 

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε µοντέλο γραµµικής παλινδρόµησης (µέθοδος enter) 

που εξηγούσε το 43.5% της µεταβλητότητας του ΟΕΠ στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ (R=0.79, R 
2=0.63, adjusted R 2=0.598, p=0.000)), στο οποίο ο συντελεστής οφθαλµικής 

ελαστικότητας (r=-0.489, p=0.000) και το αξονικό µήκος (r=-0.332, p=0.004) ήταν οι 

στατιστικά σηµαντικές παράµετροι.   
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Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Μοντέλο 

B Std. Error Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Σταθερά 1.808 1.021  1.771 .000 

Ηλικία .006 .005 .119 1.180 .243 

Αξονικό 

Μήκος 

-.074 .024 -.332 -3.016 .004 

Συστ. Εύρος 

Παλµού 

-.006 .005 -.128 -1.180 .243 

Διαστολική 

Αρτ. Πίεση 

.008 .005 .124 1.484 .143 

Συντελεστής 

οφθ.ακαµψίας 

56.031 12.008 .489 4.666 .000 

 
 

Στη συνέχεια µε µέθοδο stepwise δηµιουργήθηκε µοντέλο γραµµικής 

παλινδρόµησης  που εξηγούσε το 43.5% της µεταβλητότητας του ΟΕΠ στο ίδιο επίπεδο 

ΕΟΠ (R=0.774, R 2=0.599, adjusted R 2=0.587, p=0.000)), στο οποίο και ο συντελεστής 

οφθαλµικής ακαµψίας και το αξονικό µήκος (=-0.635, p=0.000) ήταν οι στατιστικά 

σηµαντικές παράµετροι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Μοντέλο 

B Std. Error Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

Σταθερά 2.818 .763  3.693 .000 

Συντελεστής 

Κ 

53.840 11.979 .470 4.494 .000 

Αξονικό 

Μήκος 

-.086 .023 -.389 -3.722 .000 

 

 
ενώ οι παράµετροι που εξαιρέθηκαν ήταν και πάλι το συστηµατικό εύρος παλµού, η 

διαστολική αρτηριακή πίεση και η ηλικία. 

 
 
 
5.6 Σφύζουσα αιµατική ροή και ενδοφθάλµια πίεση 
 

Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν και εδώ οι µετρήσεις από 63 φυσιολογικούς 

οφθαλµούς, οι οποίες  ήταν επαρκώς αξιόπιστες σε όλο το εύρος των πιέσεων. 

Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε µείωση της σφύζουσας αιµατικής ροής µε 

την αύξηση της ΕΟΠ, η οποία σε κάποιους οφθαλµούς ήταν µεγαλύτερη µετά τα 25 

mmHg, ενώ σε άλλους υπήρχε µία αρχική πιο απότοµη πτώση και στη συνέχεια 

σταθεροποίηση της ροής. Για την προσέγγιση της µεταβολής της αιµατικής ροής, έγινε  

γραµµική παλινδρόµηση των δεδοµένων ροής σε σχέση µε την ΕΟΠ (τιµή R2. 

µεγαλύτερη από 0.6).  
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Γραφήµατα 46-51: Καταγραφές της σφύζουσας αιµατικής ροής συναρτήσει της ΕΟΠ σε 

6 ασθενείς. 
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Στη συνέχεια ,τα δεδοµένα για τον κάθε οφθαλµό χωρίστηκαν ανάλογα µε την 

ΕΟΠ σε 5 οµάδες (15-20, 20-25, 25-30, 30-35,35-40 mmHg) και η µέση τιµή της ροής σε 

κάθε οµάδα πίεσης χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση.  

 
Γράφηµα 52: Η µετρούµενη σφύζουσα αιµατική ροή σε όλους τους ασθενείς σε 5 

επίπεδα ενδοφθάλµιας πίεσης (repeated measures ANOVA,p<0,001). 

 

Σφύζουσα Αιµατική Ροή σε 

επίπεδα ΕΟΠ 

Μέση τιµή (τυπικό 

σφάλµα), τυπική απόκλιση 

Εύρος 

15-20 853 (20), 163 556-1195 

20-25 777 (21), 173 420-1166 

25-30 681 (19), 152 386-1106 

30-35 633  (17), 140 401-975 

35-40 594 (18), 144 328-1000 
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Η σφύζουσα αιµατική ροή διέφερε σηµαντικά (repeated measures  ANOVA) 

µεταξύ των  5  επιπέδων ΕΟΠ (p=0.000)  και µεταξύ των οµάδων ανά 2 (p=0.000). 

Η µέση αλλαγή της αιµατικής ροής από το επίπεδο αναφοράς των 15-20 mmHg 

είναι κατά -8.6 (13.7)% (στο επίπεδο των 20-25 mmHg, κατά -19.5 (11.9)% στο επίπεδο 

ΕΟΠ 25-30 mmHg, κατά 25.4 (11)% σε ΕΟΠ 30-35 mmHg, και κατά 30.0 (12)% στο 

επίπεδο των 35-40 mmHg σε σχέση µε το επίπεδο αναφοράς των 15-20 mmHg.  

 

5.7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Σφύζουσα Οφθαλµική Αιµατική Ροή 

 
 Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές της σφύζουσας αιµατικής ροής στο 

επίπεδο ΕΟΠ των 15-20 mmHg.   

 

 
 

Γράφηµα 35: Ιστόγραµµα συχνοτήτων των τιµών για τη σφύζουσα αιµατική ροή στο 

επίπεδο των 15-20 mmHg. 
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Γράφηµα 36: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής στο επίπεδο ΕΟΠ των 15-20 

mmHg µε το αξονικό µήκος (r=-0.285, p=0.024, Ν=63).  

 

Καταρχήν εξετάστηκε η σχέση της σφύζουσας αιµατικής ροής µε το αξονικό 

µήκος η οποία ήταν στατιστικά σηµαντική, υποδηλώνοντας ότι στο µεγάλο εύρος των 

αξονικών µηκών των οφθαλµών που συµπεριελήφθησαν στη µελέτη η ροή φαίνεται να 

συσχετίζεται αρνητικά µε το αξονικό µήκος. Διακρίνουµε επίσης τη µεγάλη διασπορά 

των µετρήσεων στο γράφηµα (που έχει ήδη περιγραφεί στη βιβλιογραφία) λόγω της 

πολυπαραγοντικής εξάρτησης της αιµατικής ροής.  
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Γράφηµα 37: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε τη µέση 

συστηµατική αρτηριακή πίεση (Pearson r=0.221, p=0.082, N=63). 

 

 
 

Γράφηµα 38: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε τη διαστολική 

αρτηριακή πίεση (Pearson r=0.302, p=0.016, N=63). 
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Γράφηµα 39: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε τη συστολική 

αρτηριακή πίεση (Pearson r=0.078, p=0.545, N=63). 

 

 
Γράφηµα 40: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε τον καρδιακό ρυθµό 

των ασθενών (Pearson r=0.023, p=0. 885, N=63). 
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Γράφηµα 41: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε την ηλικία των 

ασθενών (Pearson r=0.067, p=0.603, N=63). 

 
 Προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση του κάυε παράγοντα  στην τιµή της 

σφύζουσας αιµατικής ροής δηµιουργήθηκε µοντέλο πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης (µέθοδος enter) το οποίο εξηγούσε το 13.3% της µεταβλητότητας της 

ροής στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ (R=0.435, R 2=0.189, adjusted R 2=0.133, p=0.015), και οι 

µεταβλητές που ήταν στατιστικά σηµαντικές ήταν η µέση συστηµατική αρτηριακή πίεση 

και το αξονικό µήκος. 
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Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 

Μοντέλο B Std. Error Beta Sig. 
Σταθερά 1026.85 348.72  0.005 
Μέση Αρτηριακή 

Πίεση 4.126 2044 .26 .048 

Ηλικία -2.205 1.892 -0.163 .248 
Αξονικό Μήκος -25.679 8.602 -0.407 .023 
Καρδιακός Ρυθµός 3.296 2.208 .199 .004 

 

Με µέθοδο stepwise (R=0.316, R 2=0.100, adjusted R2=0.085, p=0.011) το 

αξονικό µήκος συνεχίζει να είναι στατιστικά σηµαντική (p=0.011), ενώ σα µεταβλητή η 

µέση συστηµατική πίεση (0.169) βρίσκεται έξω από τα όρια στατιστικής σηµαντικότητας 

που έχουµε θέσει.  

 

 

 

 

 
5.8 Σφύζουσα οφθαλµική αιµατική ροή, όγκος παλµού και εύρος παλµού 

 
 Θεωρήθηκε επίσης σηµαντικό να εξεταστεί η σχέση του οφθαλµικού εύρους 

παλµού µε την αιµατική ροή, διότι συχνά θεωρείται σαν έµµεσος εύκολα µετρήσιµος 

δείκτης της αιµάτωσης του οφθαλµού. 
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Γράφηµα 42: Διάγραµµα διασποράς του ΟΕΠ σε σχέση µε τη σφύζουσα αιµατική ροή 

στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ (r=0.556, p=0.00). Γίνεται εµφανές ότι η συσχέτιση αν και 

υπάρχει δεν δικαιολογεί τη χρήση του ΟΕΠ σα µέτρο της ροής ανάµεσα στους ασθενείς. 

 
 Παράλληλα, εξετάστηκε η σχέση όγκου παλµού και εύρους παλµού που 

καθορίζεται ουσιατικά από τη σχέση πίεσης-όγκου του κάυε οφθαλµού. 

 
Γράφηµα 43: Διάγραµµα διασποράς του όγκου παλµού σε σχέση µε το ΟΕΠ στο ίδιο 
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επίπεδο ΕΟΠ. 
 

 Τέλος, θεωρήθηκε σκόπιµη η διερεύνηση της σχέσης όγκου παλµού και 

σφύζουσας αιµατικής ροής. 

 
 

Γράφηµα 44: Διάγραµµα διασποράς της σφύζουσας αιµατικής ροής και του αντίστοιχου 

όγκου παλµού, δηλαδή του όγκου αίµατος που αντιστοιχεί στο οφθαλµικό εύρος παλµού 

(r=0.812, p=0.000).  

 
 

 Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στο δείγµα των ασθενών µας δεν παρατηρήθηκε 

συσχέτιση της µετρούµενης σφύζουσας αιµατικής ροής µε το συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας Κ. Βέβαια, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια η αιµατική ροή έχει άµεση 

σχέση µε το επίπεδο ΕΟΠ του οφθαλµού. 
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Γράφηµα 45: Διάγραµµα διασποράς της αιµατικής ροής σε σχέση µε το συντελεστή Κ 

οφθαλµικής ακαµψίας των ασθενών (Pearson r=-0.022, p=0. 860, N=63). 

 

 

 
5.9 Ασθενείς µε γλαύκωµα (πιλοτική µελέτη) 
 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης συλλέχθησαν πειραµατικές µετρήσεις και από 15 

γλαυκωµατικούς οφθαλµούς. Στους ασθενείς αυτούς ακολουθήθηκε η κλασική 

διαδικασία του πρωτοκόλλου και επίσης έλαβαν µία ταµπλέτα ακεταζολαµίδης πριν το 

χειρουργείο.  

 Στο δείγµα των γλαυκωµατικών υπήρχαν 12 οφθαλµοί µε γλαύκωµα ανοιχτής 

γωνίας, 2 οφθαλµοί µε γλαύκωµα κλειστής γωνίας και 1 µε µετατραυµατικό γλαύκωµα. 

Η σύγκριση των δεδοµένων έγινε µεταξύ των γλαυκωµατικών και οφθαλµών 

χωρίς λοιπή παθολογία ταιριασµένων για φύλο και αξονικό µήκος.  
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Γράφηµα 53: Ο συντελεστής Κ σε γλαυκωµατικούς και µη ασθενείς (Mann-Whitney 

p=0.116). 

 

 

 
Γράφηµα 54: O συντελεστής ευκολίας εκροής σε σχέση µε την ύπαρξη ή µη 

γλαυκώµατος (Mann-Whitney p=0.345). 
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Γράφηµα 55:  Το οφθαλµικό εύρος παλµού σε ΕΟΠ 15 mmHg σε σχέση µε την ύπαρξη ή 

µη γλαυκώµατος (Mann-Whitney p=0.323). 
 

 
 

Γράφηµα 56:  Το οφθαλµικό εύρος παλµού σε ΕΟΠ 25 mmHg σε σχέση µε την ύπαρξη ή 

µη γλαυκώµατος (Mann-Whitney p=0.094). 
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Γράφηµα 57:  Το οφθαλµικό εύρος παλµού σε ΕΟΠ 40 mmHg σε σχέση µε την ύπαρξη ή 

µη γλαυκώµατος (Mann-Whitney p=0.047). 

 
 Δεν ανευρέθη διαφορά στατιστικά σηµαντική για τη σφύζουσα αιµατική ροή 

µεταξύ των δύο οµάδων. 

Aν συγκρίνουµε το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας στις 2 οµάδες, στους 

ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωµα και εκείνους χωρίς οφθαλµολογικό ιστορικό, τότε 

παρατηρούµε ότι ο µετρούµενος συντελεστής Κ έχει ενδεχοµένως µικρότερη τιµή στους 

γλαυκωµατικούς (χωρίς βέβαια αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική).  
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Κεφάλαιο VΙ Συµπεράσµατα 
 

 

Στη µελέτη αυτή  πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις του συντελεστή οφθαλµικής 

ακαµψίας και ευχέρειας εκροής, του οφθαλµικού εύρους παλµού και της σφύζουσας 

αιµατικής ροής σε ένα µεγάλο αριθµό ασθενών επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα 

ασφαλούς χρήσης της πειραµατικής συσκευής σε ανθρώπινους οφθαλµούς. Δεν 

παρατηρήθηκαν επιπλοκές που να σχετίζονται µε τη διαδικασία της µέτρησης σε 

κανέναν από τους ασθενείς. 

 

6.1 Οφθαλµική Ακαµψία και Ευχέρεια Εκροής του Υδατοειδούς Υγρού 
 

Κατ’ αρχήν οι πειραµατικές µετρήσεις επιβεβαιώνουν τη µη γραµµική σχέση της 

σχέση πίεσης-όγκου στο κλινικά σηµαντικό εύρος ενδοφθάλµιας πίεσης των 15-40 

mmHg. Η αύξηση της οφθαλµικής ακαµψίας µε την αύξηση της ΕΟΠ ήταν 

επαναλαµβανόµενο εύρηµα σε όλους τους οφθαλµούς. Η εκθετική σχέση που βασίστηκε 

στη µελέτη  του  Friedenwald  χρησιµοποιήθηκε λόγω της καλής παρεµβολής των 

µετρήσεων πίεσης-όγκου, ώστε να µη δικαιολογείται η χρήση κάποιας πιο πολύπλοκης 

µαθηµατικής σχέσης. Η επεµβατική µέτρηση του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας που 

παρουσιάζεται αποτελεί την πρώτη σειρά µετρήσεων της παραµέτρου αυτής σε 

ανθρώπινους οφθαλµούς  στη βιβλιογραφία που πραγµατοποιήθηκε σε αδιατάραχτο 

οφθαλµό, δίχως την επίδραση συστηµατικής ή οπισθοβόλβιας αναισθησίας. 

Ενδεχοµένως ο καθετηριασµός της υαλοειδικής κοιλότητας να είχε πλεονεκτήµατα αλλά 

κάτι τέτοιο δεν είναι κλινικά εφικτό. Από την άλλη η χρήση µυδριατικών λόγω της 

επακόλουθης επέµβασης επιπλέον βοηθά στην κατεύθυνση της εξισορρόπησης των 

πιέσεων µεταξύ προσθίου και οπισθίου θαλάµου, που σε κάποιους οφθαλµού µπορεί να 

είναι της τάξης των 3 mmHg (Silver et al, 2003). Οι µετρήσεις του συντελεστή που 

παρουσιάζονται από τον Friedenwald είναι µε βάση το δεκαδικό λογάριθµο. 

Στη µελέτη αυτή ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας βρέθηκε να συσχετίζεται 

ισχυρά µε το αξονικό µήκος. Ο συντελεστής Κ όπως προτάθηκε από τον Friedenwald 

περiγράφηκε σα µία ποσότητα άµεσα εξαρτώµενη από τον όγκο του οφθαλµού. Eπίσης, 
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είναι ίσως και διαισθητικά αναµενόµενο ότι η ίδια µεταβολή του όγκου θα προκαλέσει 

µεγαλύτερη αλλαγή της πίεσης σε έναν οφθαλµό µε µικρό όγκο, απ’ ό, τι σε  ένα 

µεγαλύτερο. Άλλωστε ο συντελεστής οφθαλµικής ακαµψίας εκφράζει τόσο τις ελαστικές 

ιδιότητες του τοιχώµατος όσο και µορφολογικές παραµέτρους εξαρτώµενες από τη 

γεωµετρία του βολβού. Η χαµηλότερη τιµή του συντελεστή Κ φαίνεται να εξηγεί εν 

µέρει και τη µικρότερη τιµή του οφθαλµικού εύρους παλµού στους ασθενείς αυτούς.  

Ένα µέρος της µεταβλητότητας του συντελεστή Κ ενδεχοµένως να οφείλεται και 

στο γεγονός ότι ο όγκος του οφθαλµού δεν εξαρτάται µόνο από το αξονικό του µήκος, 

αλλά και από την εγκάρσια και οβελιαία διάστασή του. Η δυνατότητα µέτρησης και των 

3 διαστάσεων του βολβού θα µπορούσε να διασαφηνίσει τη σχέση αυτή. 

Η σχέση οφθαλµικής ακαµψίας και αξονικού µήκους έχει επίδραση στην 

πρόβλεψη της άµεσης αύξησης στην ΕΟΠ που µπορεί να προκληθεί από ενδουαλοειδική 

έγχυση (όπως σε ενδουαλοειδική ένεση κάποιου φαρµακευτικού παράγοντα), η οποία 

αναµένεται µεγαλύτερη σε έναν οφθαλµό µε µικρό αξονικό µήκος απ’ ό,τι σε ένα µεγάλο 

µυωπικό οφθαλµό (Hariprasad, Shah et al. 2006; Kotliar, Maier et al. 2007; Lee, 

Hariprasad et al. 2007). 

Προκειµένου να χαρακτηρίσει τη σχέση µεταξύ οφθαλµικής ακαµψίας και 

οφθαλµικού όγκου ο (Perkins 1981) µε µανοµετρικές µετρήσεις σε 20 ανθρώπινους 

εξορυγµένους οφθαλµούς και φωτογραφική απεικόνιση τους για τον υπολογισµό του 

όγκου, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι εάν ο συντελεστής Κ που προκύπτει 

χρησιµοποιώντας τη σχέση του Friedenwald διορθωθεί για τον όγκο του κάθε οφθαλµού, 

τότε είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο συντελεστής k (k=KV), ως µέτρο της ελαστικότητας 

των τοιχωµάτων του βολβού, ο οποίος προκύπτει ανεξάρτητος του οφθαλµικού όγκου. 

Συµπέρανε εποµένως ότι η αυξηµένη µετρούµενη ελαστικότητα των µυωπικών 

οφθαλµών είναι αποτέλεσµα του αυξηµένου τους όγκου, και δεν οφείλεται σε δοµική 

ανωµαλία ή λέπτυνση του σκληρού. Επίσης στη µελέτη εκείνη δεν παρατηρήθηκε 

συσχέτιση µεταξύ του πάχους του σκληρού και του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας.  

Παράλληλα, σε όλα τα ζωικά µοντέλα ανάπτυξης µυωπίας παρατηρείται γρήγορη 

µείωση του πάχους του σκληρού στον οπίσθιο πόλο κατά περίπου 20 % (McBrien, 

Lawlor et al. 2000) , που οφείλεται σε απώλεια ιστού αλλά και αναδιαµόρφωση  ιστού 

(tissue remodelling).  Μάλιστα έχει βρεθεί ότι τεµάχια σκληρού από τον ισηµερινό και 
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τον οπίσθιο πόλο µυωπικών οφθαλµών πειραµατοζώων εµφάνιζαν µεγαλύτερη εκτάνυση 

για το ίδιο φορτίο σε σχέση µε φυσιολογικούς οφθαλµούς, που εξηγείται από  κυρίως το 

λεπτότερο πάχος του σκληρού (παρόµοιες τιµές  συντελεστή ελαστικότητας) (Phillips 

and McBrien 1995). Στους ασθενείς µας δεν υπήρχε η δυνατότητα µέτρησης του πάχους 

του σκληρού.  

Επιπρόσθετα,, στη µελέτη αυτή η ηλικία δε φαίνεται να σχετίζεται µε την τιµή 

του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας. Κάποιες µελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει 

θετική συσχέτιση του συντελεστή οφθαλµικής ακαµψίας µε την ηλικία (Singh, Goel et al. 

1970; Pallikaris, Kymionis et al. 2005), ενώ άλλες όχι (Ytteborg 1960). Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε µελέτη του (Perkins 1981) µε µέτρηση της σχέσης 

πίεσης όγκου µανοµετρικά σε εξορυγµένους οφθαλµού και µέτρηση των βιοµετρικών 

χαρακτηριστικών του κάθε βολβού µε φωτογραφική απεικόνιση, η αναφορά στην 

αύξηση του διορθωµένου για τον όγκο του κάθε βολβού συντελεστή k µε την ηλικία 

ουσιαστικά στηρίζεται σε µικρό αριθµό οφθαλµών και µεγάλο εύρος ηλικιών (17-101).. 

Στην ίδια µελέτη δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση µεταξύ του συντελεστή οφθαλµικής 

ελαστικότητας και του πάχους του σκληρού χιτώνα. 

Δεδοµένου του γεγονότος ότι η σχέση πίεσης-όγκου σχετίζεται και µε τον όγκο 

του οφθαλµού, αλλά και µε τις δοµικές µηχανικές ιδιότητες των τοιχωµάτων του, είναι 

ενδεχοµένως αναµενόµενη η συσχέτιση του συντελεστή Κ µε το κεντρικό πάχος του 

κερατοειδούς, που άλλωστε είναι µία παράµετρος εύκολα µετρήσιµη στην καθηµερινή 

κλινική πράξη. Είναι όµως αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ο κερατοειδής ουσιαστικά 

καταλαµβάνει έκταση ίση µε το 1/6 της συνολικής επιφάνειας του βολβού και η 

µετρούµενη στην παρούσα µελέτη ελαστικότητα φαίνεται να αντανακλά ενδεχοµένως 

περισσότερο ιδιότητες του σκληρού και του χοριοειδή. Άλλωστε προηγούµενη µελέτη 

των Kymionis, Diakonis et al.  (2008) σε κουνέλια κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο 

συντελεστής Κ δεν φαίνεται να είναι διαφορετικός πριν και µετά την εφαρµογή 

φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµή -10 διοπτριών σε ζώνη 5mm (92m) καταλήγοντας στο 

ότι η συνεισφορά των µηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδή στη συνολική ελαστική 

συµπεριφορά του οφθαλµού είναι ενδεχοµένως αµελητέα (ή είναι αδύνατη η µέτρησή 

της κατ’ αυτόν τον τρόπο). Η προηγούµενη µελέτη των Pallikaris, Kymionis et al.   
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(2005) επίσης κατέληξε επίσης σε απουσία συσχέτισης µεταξύ κεντρικής παχυµετρίας 

και συντελεστή Κ. 

Ενδεχοµένως επίσης η αρνητική συσχέτιση του συντελεστή Κ µε το αξονικό 

µήκος να αντανακλά κάποια επιβάρυνση της αιµατικής κυκλοφορίας στον 

υπερµετρωπικό οφθαλµό (Friedman, Ivry et al. 1989; Friedman 1997), σε συνδυασµό µε 

την κλινική παρατήρηση ότι οι υπερµετρωπικοί οφθαλµοί εµφανίζουν µε αυξηµένη 

συχνότητα ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς. Μία προοπτική µελέτη σε αυτή την 

κατεύθυνση µε τη χρήση µη επεµβατικής συσκευής θα µπορούσε να διασαφηνίσει την 

εγκυρότητα της υπόθεσης αυτής. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε πειραµατική µελέτη σε κουνέλια οι Kiel et al.  (1994) 

διαπίστωσαν ότι το αρχικό τµήµα της καµπύλης πίεσης –όγκου εµφάνιζε εξάρτηση από 

το επίπεδο της ΜΑΠ. H επίδραση αυτή δε γίνεται ορατή στην παρούσα µελέτη 

ενδεχοµένως λόγω µικρής επίδρασης σε διατοµικές διαφορές σε σχέση µε τη µεταβολή 

στο ίδιο ασθενή.  

Επιπρόσθετα, οι τιµές που παρουσιάζονται εδώ για το συντελεστή ευχέρειας 

εκροής συµπίπτουν µε τιµές της βιβλιογραφίας µε χρήση µη επεµβατικών τεχνικών, 

όπως η τονογραφία και η φλουοροφωτοµετρία. Αξίζει να τονιστεί ότι οι µετρούµενες 

τιµές είναι έγκυρες στο εύρος πιέσεων στο οποίο έχουν µετρηθεί (γενικά 40-32 mmHg), 

και προκύπτουν από 1 λεπτό καταγραφής. Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η εκροή του 

οφθαλµού µε µία σύντοµη µέτρηση η ΕΟΠ πρέπει να αυξηθεί αρκετά σε σχέση µε την 

πίεση ισορροπίας του οφθαλµού.  Η σύντοµη διάρκεια της καταγραφής επιλέχθηκε ώστε 

να είναι εύκολα εφαρµόσιµη σε συνθήκες χειρουργείου.  

 

6.2 Οφθαλµικό Εύρος Παλµού 
 

Το ΟΕΠ εκφράζει τη µεταβολή της EOΠ που προκαλείται από την αυξοµείωση 

του όγκου αίµατος στο αγγειακό δίκτυο του οφθαλµού κατά τη διάρκεια του παλµού 

λόγω της µεταβαλλόµενης πίεσης και ροής  κατά τη συστολή και διαστολή της καρδιάς. 

Έχει προταθεί σαν έµµεσος εύκολα µετρήσιµος δείκτης της οφθαλµικής σφύζουσας 

αιµατικής ροής.  Το ΟΕΠ εποµένως εξαρτάται άµεσα από την αιµατική ροή, αλλά και 

από τις ελαστικές ιδιότητες του βολβού. Έχει επίσης διατυπωθεί η υπόθεση ότι το ΟΕΠ 
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ενδεχοµένως να διαδραµατίζει ρόλο στην υδροδυναµική του οφθαλµού, και στη ρύθµιση 

της ροής του ΥΥ  (Phillips, Tsukahara et al. 1992; Krakau 1995),  διότι µία µεγαλύτερη 

διακύµανση για το ίδιο επίπεδο ΕΟΠ σε έναν οφθαλµό, µπορεί θεωρητικά µε βάση την 

εξίσωση του Goldmann να οδηγήσει σε αύξηση της εκροής δια της συµβατικής οδού. 

Από τη µορφή της καµπύλης πίεσης-όγκου, γίνεται φανερό ότι ο οφθαλµός 

γίνεται περισσότερο ανελαστικός σε υψηλές τιµές ΕΟΠ, περιορίζοντας την πλήρωση των 

αγγείων. H σχέση του ΟΕΠ µε την ΕΟΠ επίσης εξηγεί τη µεγαλύτερη τιµή ΟΕΠ σε 

ασθενείς µε γλαύκωµα και υπερτονία σε συνθήκες αυξηµένης ΕΟΠ σε σχέση µε 

φυσιολογικούς. Μάλιστα η αύξηση του ΟΕΠ µε την ΕΟΠ ήταν σταθερό εύρηµα σε όλες 

τις µετρήσεις, και ενδεχοµένως αναµενόµενο από τη µορφή της σχέσης πίεσης-όγκου. 

Όµως, το συµπέρασµα δεν είναι άµεσα προβλέψιµο, εάν δε γνωρίζουµε παράλληλα τη 

σχέση του όγκου αίµατος και της ροής στο αγγειακό δέντρο του οφθαλµού την ίδια 

στιγµή µε την ΕΟΠ.  Επίσης υπάρχουν αρκετές µελέτες που συγκρίνοντας την τιµή του 

ΟΕΠ µε τονόµετρο Pascal µεταξύ ασθενών ,παρατήρησαν στατιστικά σηµαντική θετική 

συσχέτιση του ΟΕΠ µε την ΕΟΠ σε φυσιολογικούς και γλαυκωµατικούς οφθαλµούς 

(Kaufmann, Bachmann et al. 2006; Stalmans, Harris et al. 2008). Από τη µελέτη αυτή 

προκύπτει θετική συσχέτιση στον ίδιο οφθαλµό και σε διαφορετικά επίπεδα ΕΟΠ. 

Αντιθέτως σε µετρήσεις του οφθαλµικού παλµού σε πρωτεύοντα (Mittag, Serle et al. 

1994), αναφέρεται ότι το ΟΕΠ παρέµενε σταθερό µετά αντιγλαυκωµατική αγωγή σε 

φυσιολογικούς και οφθαλµούς µε υπερτονία, συµπεραίνοντας ότι ενδεχοµένως το ΟΕΠ 

να µην αλλάζει σηµαντικά στο εύρος των 11-21 mmHg, σε αντίθεση µε γλαυκωµατικούς 

οφθαλµούς στους οποίους η αιµατική ροή έδειχνε σηµαντική αύξηση µετά µείωση της 

ΕΟΠ ακόµη και κατά 5 mmHg από αρχική ΕΟΠ ίση µε 30 mmHg.  Επίσης αναφέρεται 

ότι το ΟΕΠ είναι µειωµένο σε γλαύκωµα φυσιολογικής πίεσης (Vulsteke, Stalmans et al. 

2008) και ότι συµβαδίζει µε τη βαρύτητα της βλάβης στα οπτικά πεδία (Stalmans, Harris 

et al. 2008) . Παράλληλα, η γρήγορη µείωση του ΟΕΠ µετά τραµπεκουλεκτοµή  έχει 

προταθεί σα θετικός προγνωστικός παράγοντας επιτυχούς µακροπρόθεσµης έκβασης της 

επέµβασης (von Schulthess, Kaufmann et al. 2006). 

Συµφωνα µε τους Lam, Wong et al.   (2002) η µετάβαση από την καθιστή στην 

ύπτια θέση συνοδεύεται από µία µείωση του ΟΕΠ κατά 10%. Όλες οι µετρήσεις µας 

έγιναν σε ύπτια θέση και οι τιµές του ΟΕΠ που µετρήθηκαν είναι κάπως µικρότερες από 
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αυτές στη βιβλιογραφία µε τονόµετρο Pascal σε καθιστή θέση και παρόµοιες µε εκείνες 

µε OBF Tonograph σε ύπτια θέση. 

 Έχει ήδη αναφερθεί η αρνητική σχέση του ΟΕΠ µε το αξονικό µήκος (Perkins 

1981; To'mey, Faris et al. 1981), η οποία επιβεβαιώνεται και σε αυτή τη µελέτη. Οι 

James, Trew et al.   (1991) µε τις µετρήσεις τους σε 68 οφθαλµούς µε πνευµοτονόµετρο 

Langham ocular blood flow system, βρήκαν αρνητική συσχέτιση  του ΟΕΠ και της 

ΣΟΑΡ µε το αξονικό µήκος. Οι Lam, Wong et al. (2002) κατέληξαν επίσης στο ίδιο 

συµπέρασµα 

H χαµηλότερη τιµή του ΟΕΠ σε µύωπες ασθενείς σχετίζεται τόσο µε το χαµηλό 

συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας που έχουν οι οφθαλµοί αυτοί, όσο και µε το 

µεγάλο αξονικό µήκος και τη σχέση του µε την αιµατική ροή. Έτσι, δεδοµένος όγκος 

αίµατος θα προκαλέσει µεγάλη διακύµανση της ΕΟΠ σε έναν υπερµετρωπικό οφθαλµό, 

ενώ µικρή σε κάποιον µε µικρό συντελεστή Κ.  

 

6.3 Σφύζουσα Οφθαλµική Αιµατική Ροή 
 

Η σφύζουσα οφθαλµική αιµατική ροή έχει συσχετιστεί µε τη θέση του σώµατος 

(James and Smith 1991; Longo, Geiser et al. 2004), µε το αξονικό µήκος (Lam, Wong et 

al. 2002), την ηλικία (Ravalico, Toffoli et al. 1996; Dallinger, Findl et al. 1998; Geyer, 

Silver et al. 2003), την ΕΟΠ (Quaranta, Manni et al. 1994), τον καρδιακό ρυθµό (Trew, 

James et al. 1991) και τη συστηµατική αρτηριακή πίεση (Esgin, Alimgil et al. 2001; 

Polak, Polska et al. 2003), ενώ έχει περιγραφεί συσχέτιση µε την ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς (Chen, Cheng et al. 2001; Mori, Konno et al. 2001), το γλαύκωµα (James and 

Smith 1991; Fontana, Poinoosawmy et al. 1998) τη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια 

(MacKinnon, O'Brien et al. 1997), την ψευδοαποφολίδωση (Mistlberger, Gruchmann et 

al. 2001). 

Στη µελέτη αυτή ο άµεσος επεµβατικός χαρακτήρας της µέτρησης της ΕΟΠ και η 

µέτρηση του συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας έχουν ως αποτέλεσµα οι τιµές που 

αναφέρονται να είναι ακριβείς. Η δυνατότητα υπολογισµού της αιµατικής ροής 

χρησιµοποιώντας το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας του κάθε οφθαλµού, 

επέτρεψε το χαρακτηρισµό της σχέσης µεταξύ ροής και αξονικού µήκους χωρίς την 
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παραδοχή µίας σταθερής σχέσης πίεσης-όγκου όπως γίνεται από τις µη επεµβατικές 

συσκευές. H µεγάλη όµως µεταβλητότητα της τιµής της αιµατικής ροής µεταξύ 

διαφορετικών ασθενών επιβεβαιώνεται και στη µελέτη αυτή. 

H σφύζουσα αιµατική ροή  βρέθηκε λοιπόν να συσχετίζεται αρνητικά µε το 

αξονικό µήκος. Έχει προταθεί ότι οι  οφθαλµοί µε παθολογική µυωπία, λόγω της 

χοριοειδικής ατροφίας και της εκτάνυσης του τοιχώµατος του βολβού, ενδεχοµένως 

παρουσιάζουν µειωµένη αιµατική ροή (Avetisov and Savitskaya 1977; Shih, Fitzgerald et 

al. 1993; Fitzgerald, Wildsoet et al. 2002). Η σχέση µεταξύ αξονικού µήκους και 

σφύζουσας αιµατικής ροής έχει περιγραφεί στο παρελθόν µε τη χρήση του ocular blood 

flow system  (James, Trew et al. 1991; Mori, Konno et al. 2001; Lam, Chan et al. 2003). 

Παράλληλα, όµως, η συσχέτιση µεταξύ οφθαλµικής ελαστικότητας και αξονικού µήκους 

θα µπορούσε να εξηγεί την περιγραφείσα αυτή σχέση. Αντίθετα, στη µελέτη αυτή η 

σχέση µεταξύ σφύζουσας αιµατικής ροής και αξονικού µήκους που παρουσιάζεται 

προκύπτει µε την ενσωµάτωση της µετρούµενης ελαστικότητας του κάθε οφθαλµού στον 

αλγόριθµο υπολογισµού. Η σχέση αυτή συµβαδίζει µε την κλινική εικόνα της 

εκφυλιστικής µυωπίας και τη χοριοειδική ατροφία που τη χαρακτηρίζει.  

Στο δείγµα µας δε διαπιστώθηκε συσχέτιση της αιµατικής ροής µε την ηλικία, 

που ενδεχοµένως οφείλεται στη διαβάθµιση των ηλικιών στο δείγµα. Στη βιβλιογραφία 

έχει αναφερθεί αρνητική συσχέτιση της σφύζουσας αιµατικής ροής µε την ηλικία µε µη 

επεµβατικές µεθόδους (Dallinger, Findl et al. 1998; Geyer, Silver et al. 2003; Lam, Chan 

et al. 2003) και σε καθιστή θέση, ενώ δεν ανευρέθη συσχέτιση στους ίδιους ασθενείς µε 

µετρήσεις σε ύπτια θέση (Ravalico, Toffoli et al. 1996) και σε άλλες µελέτες 

(Fuchsjager-Mayrl, Wally et al. 2004). Παράλληλα έχει αναφερθεί µείωση της 

χοριοειδικής αιµατικής ροής µε την ηλικία µε µετρήσεις µε laser ιντερφεροµετρία 

(Dallinger, Findl et al. 1998). Επίσης στο γενικό πληθυσµό υπάρχει αύξουσα τάση της 

µέσης αρτηριακής πίεσης µε την ηλικία που συσκοτίζει τη σχέση. 

Eπιπλέον oι Lam, Chan et al.   (2003) αναφέρουν έλλειψη συσχέτισης µε τη 

συστηµατική αρτηριακή πίεση,  ενώ έχει αναφερθεί και θετική συσχέτιση της αιµατικής 

ροής µε τη µέση αρτηριακή πίεση σε γλαυκωµατικούς, αλλά και του όγκου παλµού µε 

την τελευταία σε φυσιολογικούς (Fuchsjager-Mayrl, Wally et al. 2004). Στην παρούσα 

µελέτη, η σχέση µέσης αρτηριακής πίεσης µε την αιµατική ροή έφτανε το όριο της 
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στατιστικής σηµαντικότητας που έχουµε θέσει, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η πίεση 

άρδευσης του οφθαλµού στην ύπτια θέση είναι µεγαλύτερη απ’ ό,τι στην καθιστή. 

Επιπρόσθετα, η µείωση της αιµατικής ροής µε την αύξηση της ΕΟΠ αναδεικνύει 

την επίδραση της ΕΟΠ στην αγγειακή άρδευση του οφθαλµού. Η σχέση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σηµατική στην προσπάθεια κατανόησης της παθοφυσιολογίας του 

γλαυκώµατος. Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε µε τα αποτελέσµατα 

των  Quaranta, Manni et al.  (1994) που αναφέρουν µείωση της σφύζουσας οφθαλµικής 

αιµατικής ροής µε την αύξηση της ΕΟΠ σε βήµατα των 5 και 10 mmHg, η οποία ήταν 

µάλιστα µεγαλύτερη σε ασθενείς µε γλαύκωµα φυσιολογικής πίεσης απ’ ό,τι σε  οµάδα 

ελέγχου.  

Κατά τη διαδικασία της µέτρησης οι συστηµατικές αιµοδυναµικές παράµετροι 

(συστηµατική αρτηριακή πίεση και καρδιακός ρυθµός) δεν αλλάζουν, οπότε µε την 

αύξηση της ΕΟΠ υπάρχει µία γραµµική µείωση της πίεσης διήθησης του οφθαλµού, που 

οδηγεί σε επιβράδυνση και µείωση της συνολικής σφύζουσας ροής στον οφθαλµό. Η 

γνώση των πιέσεων στα οφθαλµικά αγγεία θα µπορούσε να οδηγήσει στην περιγραφή 

της µεταβολής των αγγειακών αντιστάσεων µε την αύξηση της ΕΟΠ.  Από καταγραφές 

της στιγµιαίας ΕΟΠ µε το χρόνο όµωςείναι δυνατό να προσδιοριστεί µόνο η σφύζουσα 

αιµατική ροή, που αποτελεί σε φυσιολογικές συνθήκες το µεγαλύτερο ποσοστό της 

συνολικής ροής. Παράλληλα, όµως, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί αν η αναλογία 

σφύζουσας και σταθερής ροής παραµένει σταθερή κατά τη µεταβολή της ΕΟΠ.  

Επιπρόσθετα, λόγω της µέτριας συσχέτισης που ανευρέθη µεταξύ οφθαλµικού 

εύρους παλµού και σφύζουσας αιµατικής ροής στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ, το ΟΕΠ µπορεί να 

θεωρηθεί ως αδρός µόνο δείκτης της αιµοδυναµικής του οφθαλµού.  

Παράλληλα, πρέπει να αναθερθούν κάποιοι περιορισµοί όσον αφορά τα 

αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. Αρχικά οι µετρήσεις έγιναν σε ύπτια θέση, και 

είναι γνωστές οι αιµοδυναµικές διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ καθιστής και 

ύπτιας θέσης  (Trew and Smith 1991; Trew and Smith 1991; Kothe 1994). Η επίδραση 

της παρουσίας της κάνουλας στον πρόσθιο θάλαµο δεν αναµένεται να έχει επηρεάσει τα 

αποτελέσµατα, λόγω της µικρής διάρκειας της διαδικασίας της µέτρησης. Τέλος, κάποια 

επίσραση των µυδριατικών, και ιδιαίτερα της φαινυλεφρίνης στην αιµατική ροή του 
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οφθαλµού δεν µπορεί να αποκλειστεί, παρ’ ό,τι αναµένεται µικρή (Schmetterer, Wolzt et 

al. 1996). 

 

6.4 Γλαυκωµατικοί ασθενείς  
 

Tέλος, αν συγκρίνουµε το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας στις 2 οµάδες, 

στους ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας και εκείνους χωρίς 

οφθαλµολογικό ιστορικό, τότε παρατηρούµε ότι ο µετρούµενος συντελεστής Κ δεν έχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά. Η αρχική µας υπόθεση ήταν ότι η τιµή του συντελεστή 

Κ στους γλαυκωµατικούς ασθενείς ενδεχοµένως να αντανακλά σε κάποια δοµική 

προδιάθεση στους γλαυκωµατικούς ασθενείς ή αλλαγή στην εµβιοµηχανική του 

οφθαλµικού τοιχώµατος των οφθαλµών που έχουν επιβαρυνθεί από άλλοτε άλλα χρονικά 

διαστήµατα αυξηµένης ΕΟΠ δεν επιβεβαιώθηκε στη µικρή αυτή πιλοτική µελέτη. 

Προηγούµενες αναφορές στη βιβλιογραφία (Ebneter, Wagels et al. 2008, Friedenwald, 

1937) έχουν καταδείξει διαφορά στην τιµή του συντελεστή Κ στην πορεία της νόσου, 

αλλά και πριν και µετά τη φαρµακευτική µείωση της ΕΟΠ, και δεν κατέληξαν σε κάποιο 

ενιαίο συµπέρασµα. Αυτή η διαφορά µπορεί να οφείλεται  στο γεγονός ότι ο συντελεστής 

Κ στις µελέτες αυτές δε µετρήθηκε στο ίδιο επίπεδο ΕΟΠ, αλλά και στο είδος της 

φαρµακευτικής παρέµβασης. Από την άλλη, η αρχική µας υπόθεση στόχευε στην 

ανεύρεση µικρότερης οφθαλµικής ελαστικότητας  στην οµάδα των γλαυκωµατικών, 

γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται στη µικρή αυτή πιλοτική µελέτη.  Βέβαια, έχει σηµασία 

ότι η φαινόµενη ελαστικότητα του οφθαλµού και των φυσιολογικών αλλά και των 

γλαυκωµατικών ασθενών είναι µεγαλύτερη σε αυξηµένα επίπεδα ΕΟΠ (σε συνθήκες 

υπερτονίας). Στη µελέτη των   Resch, Garhofer et al.   (2008), στην οποία σα µέτρο της 

ελαστικότητας του οφθαλµού χρησιµοποιείται ο λόγος του ΟΕΠ προς τη µέγιστη 

διαφορά στην απόσταση µεταξύ κερατοειδούς και αµφιβληστροειδούς στη διάρκεια του 

καρδιακού κύκλου, η τιµή της παραµέτρου αυτής βρέθηκε αυξηµένη στους ασθενείς µε 

γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας υπό αγωγή.  

Ο συντελεστής ευχέρειας εκροής δε διέφερε µεταξύ των γλαυκωµατικών  και της 

οµάδας ελέγχου και υπήρχε µεγάλη αλληλεπικάλυψη των τιµών. Παράλληλα, όµως, 

πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι γλαυκωµατικοί ασθενείς που υποβλήθηκαν στη µέτρηση 
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είχαν φαρµακευτικώς ρυθµιζόµενη ΕΟΠ, και µάλιστα όλοι ελάµβαναν και κάποιο 

ανάλογο προσταγλανδινών. Σύµφωνα µε µελέτες στη βιβλιογραφία, η κύρια δράση των 

προσταγλανδινικών αναλόγων είναι η αύξηση της ροής του υδατοειδούς υγρού δια της 

ραγοειδοσκληρικής οδού (Dinslage, Hueber et al. 2004; Nilsson, Drecoll et al. 2006), και 

έχει προταθεί σα µηχανισµός η µεταβολή της σύστασης της εξωκυττάριας ουσίας του 

γωνιακό δικτυωτό και η διεύρυνση των διαµυικών διαστηµάτων στον κυκλικό µυ, (Zhao, 

Pearson et al. 2003) αν και άλλες µελέτες αναφέρουν δράση στο trabeculum 

(Christiansen, Nau et al. 2004; Toris, Zhan et al. 2007; Bahler, Howell et al. 2008), ενώ 

επίσης αναφέρεται ότι η µέθοδος µέτρησης επηρεάζει τα αποτελέσµατα ως προς το 

µηχανισµό της επίδρασης (Lim, Nau et al. 2008). Η ραγοειδοσκληρική οδός είναι 

πιεσοανεξάρτητη, εποµένως η αναµενόµενη (µικρή) απώλεια υδατοειδούς υγρού κατά τη 

διάρκεια της µέτρησης, λόγω της οποίας µετρήθηκε η καµπύλη εκροής και διορθώθηκε 

µε βάση αυτή ο συντελεστής Κ, αναµένεται να είναι σταθερή σε όλα τα επίπεδα ΕΟΠ.  

Στην παρούσα µελέτη το ΟΕΠ δε διέφερε σηµαντικά στο µικρό δείγµα ασθενών 

σε γλαυκωµατικούς και µη οφθαλµούς, ακολουθούσε αύξουσα σχέση µε την ΕΟΠ, ενώ 

λάµβανε µικρότερες τιµές σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου σε αυξηµένα επίπεδα ΕΟΠ. 

Τέλος λόγω της εξάρτησης του ΟΕΠ από την ΕΟΠ γίνεται σαφές ότι η µεγαλύτερη τιµή 

ΟΕΠ στους γλαυκωµατικούς σε συνθήκες αυξηµένης ΕΟΠ δεν αντανακλά αύξηση της 

αιµατικής ροής, αλλά οφείλεται στη µείωση της σφύζουσας αιµατικής ροής και τη 

µειωµένη φαινόµενη ελαστικότητα σε αυξηµένα επίπεδα ΕΟΠ.    

Περαιτέρω µελέτες µε µεγαλύτερο δείγµα ασθενών και κατά προτίµηση µε τη 

χρήση µη επεµβατικής συσκευής µέτρησης θα µπορέσει στο µέλλον να διασαφηνίσει τη 

σχέση όλων αυτών των παραµέτρων µε την παθοφυσιολογία της πάθησης, αλλά και να 

αναδείξει την αξία τους σαν προγνωστικοί παράγοντες εξέλιξης της νόσου. 
Συµπερασµατικά, αξίζει να τονιστεί ότι στη µελέτη αυτή κατέστη δυνατή η in 

vivo ποσοτικοποίηση υδροδυναµικών παραµέτρων µε επεµβατικό τρόπο. Τα 

αποτελέσµατα αυτά µπορούν να αποτελέσουν βάση δεδοµένων των παραµέτρων αυτών 

στον ανθρώπινο οφθαλµό. Επιπλέον, η σχέση πίεσης όγκου χαρακτηρίστηκε σε ένα 

µεγάλο αριθµό οφθαλµών υπό τοπική αναισθησία µε σταγόνες, διαπιστώθηκε αρνητική 

συσχέτιση του αξονικού µήκους µε το συντελεστή οφθαλµικής ελαστικότητας και τη 

σφύζουσα αιµατική ροή, ενώ παράλληλα χαρακτηρίστηκε και ποσοτικοποιήθηκε η 
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µεταβολή του εύρους παλµού και της αιµατικής ροής, σε σχέση µε την ενδοφθάλµια 

πίεση. 
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