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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Περίληψη
Σκοπός: Η ποιότητα της αμφιβληστροειδικής εικόνας είναι ο κύριος παράγοντας για
την ευκρινή όραση. Η σκέδαση του φωτός είναι μία σημαντική παράμετρος που μπορεί
να μειώσει την ευκρίνεια του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Στην παρούσα μελέτη
εξετάζουμε την επίδραση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας στη μέτρηση της
ενδοφθάλμιας σκέδαση του φωτός.
Υλικό-Μέθοδος: Για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης χρησιμοποιήθηκε
καινοτόμος διάταξη βασισμένη στην αρχή της διπλής οπτικής διέλευσης, με
εξειδικευμένη πηγή φωτισμού, με χωρική και χρονική διαμόρφωση του φωτός από την
οποία υπολογίστηκε ο δείκτης σκέδασης S. (Η πηγή αποτελείται από ομόκεντρους
φωτεινούς δίσκους, που προβάλλονταν στον αμφιβληστροειδή επιτρέποντας την
καταγραφή της PSF και επεξεργασία του σήματος από μετασχηματιστή Fourier.)
Συνολικά, 30 ασθενείς με οίδημα στη περιοχή της ωχράς κηλίδας υποβλήθηκαν σε
anti-VEGF ενδοϋαλοειδική ενέσιμη θεραπεία και επανεξετάστηκαν εντός ενός μέσου
χρονικού διαστήματος 47,6 ημερών ± 12,2. Από αυτούς κατάλληλοι για ανάλυση
κρίθηκαν οι 25 οφθαλμοί. Ο οφθαλμός στον οποίο δεν χορηγήθηκε anti-VEGF έγχυση
εντάχθηκε στην ομάδα control (27 οφθαλμοί χαρακτηρίστηκαν κατάλληλοι για
ανάλυση ως ομάδα ελέγχου). Το κεντρικό πάχος του αμφιβληστροειδούς (CRT)
μετρήθηκε με την οπτική τομογραφία συνοχής (OCT). Οι μεταβολές των δύο
εξεταζόμενων παραμέτρων καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση αναλύθηκαν μέσω του
στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων SPSS 22 for Windows (SPSS, Inc., Chicago,
IL, USA.)
Αποτελέσματα: Συγκρίθηκε ο λογάριθμος της παραμέτρου σκέδασης σε ασθενείς που
έλαβαν ενδοΰαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF πριν και μετά τη θεραπεία τους καθώς και
στον έτερο υγιή οφθαλμό. Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.01)
ταξέως 0.168 για την παράμετρο log(S) στους οφθαλμούς που μελετήθηκαν ενώ
ελάχιστη διαφορά παρατηρήθηκε και στους οφθαλμούς ελέγχου, η διαφορά στην
μετρούμενενη μεταβλητή ήταν log(S)dif = 0.02. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος για ύπαρξη
συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητων CRT και log(S). Η συσχέτιση τους ήταν χαμηλή.
Συμπέρασμα: Μπορέσαμε να εκτιμήσουμε ποσοτικά τη σκέδαση του οφθαλμού σε
οφθαλμούς με και χωρίς οίδημα ωχράς κηλίδας. Η ενδοφθάλμια σκέδαση οδηγεί σε
μείωση της οπτικής λειτουργικότητας και της ποιότητας της όρασης των ασθενών. Η
επίδραση του οιδήματος της ωχράς συνεισφέρει σε αλλαγές στις μετρούμενες
μεταβλητές.
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Summary
Purpose: The quality of retinal image is a major factor for visual accuracy and
performance. Straylight is a crucial factor which influences the proper formation of
the retinal image. In the current study we examine the influence of macular edema
in intraocular straylight measurements.
Methods: In order to measure intraocular scattering a novel instrument was recruited.
It is based on the principle of double-pass optical integration. The instrument utilizes a
light source formed by an array of green light emitting diodes that is projected onto
the ocular fundus. The source has two concentric parts, a disk (field angle 0-3
degrees) and an annulus (3 - 8 degrees) that are modulated at different frequencies.
A silicon photomultiplier receives the light reflected from the central part of the
fundus and the Fourier transform of the signal reveals the contribution of each part of
the source. Their relative amplitude is used to quantify light scattering by means of
the straylight parameter. In all, 30 patients with macular edema were measured and
re-examined after 47,6 ± 12,2 days. 25 eyes were eligible for study analysis. The fellow
healthy eyes were analyzed as a control group. Central retinal thickness (CRT) was
measured using optical coherence tomography (OCT, Heidelberg Spectralis). The
two values were analyzed and correlated using statistical analysis package SPSS 22
for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA.)
Results: In the optical measurement, the logarithm of the straylight parameter was
compared in different time intervals among patients receiving anti-VEGF treatment
for macular edema. A difference of 0.168 in log(S) for significance level 0.01 was
reported. Minimal difference of 0.02 was reported in healthy patient eyes. The
optically measured straylight parameter was correlated to the CRT in OCT
measurements. The Pearson correlation coefficient for significance level 0.01 “2tailed” for the two sets of measurement is r=0.28 indicating low correlation between
the two variables.
Conclusions: We quantified intraocular straylight in eyes with macular edema and
measurements were compared to healthy eyes. Intraocular straylight can deteriorate
image quality and limit visual performance of patients. Macular edema contributed
to changes in measured values of log(S).
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Εισαγωγή
Η ποιότητα της όρασης, καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και την ποιότητα ζωής κάθε
ανθρώπου. Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού είναι υπεύθυνο για την λήψη της
οπτικής πληροφορίας και η ποιότητα του, θέτει ένα κατώφλιο στην ποιότητα όρασης
κάθε ανθρώπου. Σε νέους και υγιείς οφθαλμούς τα οπτικά στοιχεία του οφθαλμού είναι
διάφανα στην ορατή Η/Μ ακτινοβολία, και η ποιότητα του σχηματιζόμενου στον
αμφιβληστροειδή ειδώλου, περιορίζεται από τις εκτροπές που αυτά εισάγουν. Πιθανοί
τραυματισμοί και ηλικιακές μεταβολές των δομών του οφθαλμού, οδηγούν σε απώλεια
της διαύγειας τους και κατ’ επέκταση στην σκέδαση της Η/Μ ακτινοβολίας. Η σκέδαση,
αποτελεί επίσης ένα γνωστό αναπόφευκτο επακόλουθο των επεμβάσεων καταρράκτη
αλλά και των διαθλαστικών επεμβάσεων, που πραγματοποιούνται στις μέρες μας για
την διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων (και πρόσφατα των οπτικών εκτροπών
υψηλής τάξης) του ανθρώπινου οφθαλμού. Η κατανόηση των μηχανισμών σκέδασης,
είναι ένα θέμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής
κοινότητας.
Στην παρούσα εργασίας, γίνεται μελέτη του φαινομένου της σκέδασης στον
ανθρώπινο
οφθαλμό
σε
διαφορετικές
παθολογικές
καταστάσεις
του
αμφιβληστροειδούς που προκαλούν οίδημα της κεντρικής περιοχής πριν και μετά τη
θεραπεία τους με εγχεόμενους παράγοντες anti-VEGF ενδοϋαλοειδικά. Για να
ολοκληρωθεί αυτός ο σκοπός γίνεται αναφορά στην ανατομία των δομών που
διατρέχει το φως μέχρι να φθάσει στους φωτοϋποδοχείς καθώς και αναφορά σε
παθολογικές καταστάσεις που συναντήθηκαν στη μελέτη αλλά και την στρατηγική
αντιμετώπισης τους μέσω αντιαγγειογενετικών παραγόντων.
Οι
μετρήσεις
για
την
ποσοτικοποίηση
της
ενδοφθάλμιας
σκέδασης
πραγματοποιήθηκαν με εξειδικευμένη συσκευή αναπτυγμένη στο Ινστιτούτο Οπτικής
και Όρασης (Ginis et al., 2015). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με το
πρόγραμμα στατιστικής SPSS version 22.
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Κεφάλαιο 1: Βασικές αρχές ανατομίας και
φυσιολογίας

1.1 Γενικά χαρακτηριστικά του οφθαλμού
Ο οφθαλμός είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης μέσω του οποίου λαμβάνονται
τα οπτικά ερεθίσματα. Βρίσκεται εντός μιας οστέινης κοιλότητας, τον κόγχο, που
προστατεύει τον βολβό αφήνοντας ακάλυπτο μόνο το πρόσθιο τμήμα του. Ο βολβός
διακρίνεται σε πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα, που το κάθε ένα έχει ιδιαίτερη σημασία για
την οφθαλμική λειτουργία. Ο οφθαλμός αποτελείται από τρεις χιτώνες, το εξωτερικό
στρώμα ινώδους συνδετικού ιστού που σχηματίζει τον κερατοειδή (cornea) και τον
σκληρό χιτώνα (sclera), τον ενδιάμεσο αγγειοβριθές στρώμα που αποτελείται από την
ίριδα (iris), το ακτινωτό σώμα (ciliary body) και τον χοριοειδή χιτώνα (choroid) και το
εσωτερικό
νευρωνικό
στρώμα
του
αμφιβληστροειδούς
χιτώνα
(retina)
(Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Οριζόντια διατομή του οφθαλμού, στην οποία απεικονίζονται οι βασικότερες
ανατομικές δομές.

[ Frank H. Netter. Atlas of Human Anatomy, 3rd edition, 2003, Icon learning systems. ]

Στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού διακρίνεται αρχικά ο κερατοειδής, ο οποίος μαζί με
την δακρυϊκή στιβάδα αποτελούν την κύρια διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού.
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Ακριβώς πίσω από τον κερατοειδή έως την ίριδα βρίσκεται ο πρόσθιος θάλαμος, που
περιέχει το υδατοειδές υγρό. Η ίριδα είναι χρωματισμένη δομή που βρίσκεται στην
πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλοειδούς φακού, αντιπροσωπεύει το οπίσθιο όριο του
προσθίου θαλάμου και λειτουργεί ως διάφραγμα που ρυθμίζει το ποσό του φωτός
που εισέρχεται από την κόρη. Σε συνέχεια με την ίριδα βρίσκεται το ακτινωτό σώμα, το
οποίο παράγει τα συστατικά του υδατοειδούς υγρού και αποτελείται από τον ακτινωτό
μυ ο οποίος ελέγχει το σχήμα του φακού. Ο κρυσταλλοειδής φακός περιβάλλεται από
κάψουλα, που ονομάζεται περιφάκιο και εξασφαλίζεται η θέση του από την
υποστήριξη που του παρέχουν οι ίνες της ζιννείου ζώνης, μέσω των συνδέσεων τους
στο περιφάκιο και το ακτινωτό σώμα.
Πίσω από τον φακό, ξεκινά το οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού που διατηρεί το σχήμα
του χάρη στο υαλώδες (vitreous), ένα διαφανές και ζελατινώδες υλικό, που είναι
σταθερά προσκολλημένο στο εσωτερικό του οφθαλμού στα όρια της οπτικής θηλής,
γύρω από την ωχρά, στην οπίσθια επιφάνεια του φακού και κυρίως στο οπίσθιο
τμήμα της pars plana ( περιοχή της πρόσθιας κατάληξης του αμφιβληστροειδούς). Το
τοίχωμα του οφθαλμού, οπίσθια του κερατοειδούς, αποτελείται από τρεις χιτώνες: τον
σκληρό, τον χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή. Ο σκληρός χιτώνας είναι ένα σκληρό
στρώμα ινώδους συνδετικού ιστού που προστατεύει τις εσωτερικές δομές, δίνει σχήμα
και είναι θέση προσάρτησης των εξoφθάλμιων μυών. Ο χοριοειδής είναι μια ιδιαίτερα
αγγειοβριθής στιβάδα εσωτερικά του σκληρού, που συνδέεται χαλαρά με τον σκληρό
και ισχυρότερα με το μελάχρουν επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς. Ο
αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας του βολβού και αποτελείται από
φωτουποδοχείς και νευρικό ιστό.

1.2 Ο κερατοειδής
Ο κερατοειδής είναι το παχύ διάφανο τμήμα του σκληροκερατοειδούς χιτώνα και
αποτελεί το πρόσθιο 1/6 του οφθαλμικού τοιχώματος. Η σχετικά σταθερή κυρτότητα
της εξωτερικής του επιφάνειας αποτελεί τον κύριο μηχανισμό εστίασης ειδώλων στον
αμφιβληστροειδή. Ο κερατοειδής είναι η πρώτη και πιο βασική διαθλαστική επιφάνεια
του οφθαλμού αφού αποτελεί την επιφάνεια με την μέγιστη διαφορά δεικτών
διάθλασής της εκατέρωθεν της. Ο κερατοειδής είναι ασφαιρικός, διαυγής και διάφανος
και η λειτουργία του είναι να διαθλά το φως και να προστατεύει το εσωτερικό του
οφθαλμού. Η συνολική διοπτρική ισχύς του είναι 45 διοπτρίες δηλαδή τα 2/3 της
συνολικής ισχύος του οφθαλμού. Το πάχος του είναι μεταξύ 450 και 610 μm, με έναν
μέσο όρο των 550 μm και ο δείκτης διάθλασής του είναι κατά προσέγγιση 1.38. Η
διαφάνεια του επιτυγχάνεται με έλλειψη αιμοφόρων αγγείων , λόγω της σχετικής
αφυδάτωσης του αλλά και μέσω των καλά διατεταγμένων ινών κολλαγόνου από τις
οποίες κυρίως αποτελείται. Ο κερατοειδής θρέφεται από την δακρυϊκή στιβάδα και το
υδατοειδές υγρό που γεμίζει τον πρόσθιο θάλαμο.
Ο κερατοειδής αποτελείται από έξι στρώματα :
• Το επιθήλιο
• Την βασική μεμβράνη
• Την στοιβάδα του Bowman
• Το στρώμα
• Την δεσκεμέτειο μεμβράνη
• Το ενδοθήλιο
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Εικόνα 2 . Αναπαράσταση των στιβάδων του κερατοειδή . α) Επιθήλιο, β) Βασική μεμβράνη, γ)
Στιβάδα του Bowman δ) Στρώμα, ε) Κερατοκύτταρα στ) Δεσκεμέτειος μεμβράνη, ζ) Ενδοθήλιο.
Στην εξωτερική πλευρά του κερατοειδή βρίσκεται το επιθήλιο το οποίο είναι 25 έως 40
μm και αποτελείται από 5 με 7 στρώματα επιθηλιακών κυττάρων. Το σύνολο των
κυττάρων αυτών αναγεννάται κάθε εφτά ημέρες , με τον πολλαπλασιασμό τους να
λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια του κερατοειδή και πιο συγκεκριμένα στο
σκληροκερατοειδικό όριο. Το επιθήλιο συγκρατεί την δακρυική στιβάδα όπως επίσης
εμποδίζει την διαταραχή των ινών κολλαγόνου, αποτρέποντας έτσι οίδημα του
κερατοειδούς και οποιεσδήποτε θολερότητές του. Το επιθήλιο βρίσκεται πάνω από την
βασική μεμβράνη η οποία αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV και προσφύεται
σε αυτήν με ημι- δεσμοσώματα. Κάτω από την βασική μεμβράνη βρίσκεται η μεμβράνη
του Bowman η οποία είναι η μεμβράνη στήριξης του επιθηλίου, προσδίδοντας έτσι
στον κερατοειδή μηχανική σταθερότητα. Το στρώμα του κερατοειδή αποτελεί το 90%
του πάχους του κερατοειδή και περιέχει ίνες κολλαγόνου, διατεταγμένες σε διαφορετική
κατεύθυνση. Το στρώμα είναι η στοιβάδα στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν
γεωμετρικές αλλαγές όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει η διοπτρική ισχύς του
οφθαλμού. Κάτω από το στρώμα βρίσκεται η δεσκεμέτειος μεμβράνη η οποία είναι η
μεμβράνη στήριξης του ενδοθηλίου του κερατοειδή. Το ενδοθήλιο είναι ένα μονό
στρώμα κυττάρων που χωρίζει τον κερατοειδή από το υδατοειδές υγρό, αντλώντας
νερό από τον κερατοειδή προς τον πρόσθιο θάλαμο παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο
στην διατήρηση της διαύγειας του κερατοειδή. Τα κύτταρα του ενδοθηλίου δεν
αναγεννώνται και σε περίπτωση οιδήματός του, προκαλείται σκέδαση και χάνεται η
διαύγεια του κερατοειδή.

1.3 Ο κρυσταλλοειδής φακός
Ο κρυσταλλοειδής φακός είναι μία διαφανής αμφίκυρτη, ανάγγεια δομή που οι
μεταβολικές της ανάγκες καλύπτονται πλήρως από το υδατοειδές υγρό. Ο φακός που
δεν διαθέτει νεύρα, βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού και εφάπτει την οπίθια
επιφάνεια της ίριδας. Τα κεντρικά σημεία της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του
φακού ονομάζονται πρόσθιος και οπίσθιος πόλος ενώ το περιφερικό χείλος του
λέγεται ισημερινός του φακού. Ο φακός συνεχίζει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της
ζωής. Παράλληλα αυξάνεται και το πάχος του (προσθιοπίσθια διάμετρος). Αντίστοιχα,
το βάρος του από 90mg κατά τη γέννηση φτάνει τα 255mg στον ενήλικα.
Η πρόσθια επιφάνεια είναι σε επαφή με το υδατοειδές και η οπίσθια σε επαφή με το
υαλώδες. Το ακτινωτό σώμα συγκρατεί τον φακό στη θέση του μέσω των ινών της
ζιννείου ζώνης, οι οποίες εκτίνονται μεταξύ του φακού και του ακτινωτού σώματος. Οι
ίνες αυτές εκφύονται από το επιθήλιο των ακτινοειδών προεκβολών του ακτινωτού
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σώματος, έχουν ως κύριο συστατικό την πρωτεΐνη ινιδίνη και διατάσσονται ακτινοειδώς
καταλήγοντας στο περιφάκιο, όπου καταφύονται 1 - 2 mm εκατέρωθεν του ισημερινού.

Εικόνα 3 . Κρυσταλλοειδής φακός ενήλικα ανθρώπου
[Raj SM. 200]
Ο απλός σχηματισμός του φακού αποτελείται κυρίως από το περιφάκιο, το επιθήλιο
του φακού, τον φλοιό και τον πυρήνα. Ο φακός επενδύεται από το περιφάκιο, ένα
ελαστικό ακυτταρικό φάκελο, ο οποίος συγκρατεί τα επιθηλιακά κύτταρα και τις ίνες
σαν μια δομική μονάδα και επιτρέπει την διέλευση μικρών μορίων τόσο μέσα όσο και
έξω από τον φακό. Το επιθήλιο είναι μονόστιβο κυβοειδές και επεκτείνεται έως τον
ισημερινό του φακού καλύπτοντας την πρόσθια επιφάνεια του φακού κάτω από το
πρόσθιο περιφάκιο. Ο φακός του ενηλίκου αποτελείται σε δύο ιστολογικά ακαθόριστες
περιοχές , ο πυρήνα και ο φλοιός, λόγω τω οποίων ο δείκτης διάθλασης του φακού
δεν είναι ομοιογενής, αφού αυξάνεται από 1,386 στον περιφερικό φλοιό στο 1,41 στον
κεντρικό πυρήνα του φακού. Επειδή τόσο η καμπυλότητα όσο και ο δείκτης διάθλασης
του φακού αυξάνονται από την περιφέρεια προς το κέντρο, κάθε διαδοχική στιβάδα
ινών έχει περισσότερη διαθλαστική δύναμη και μπορεί να εκτρέψει τις ακτίνες του
φωτός σε μεγαλύτερο βαθμό. (Yanofff, Ophthalmology 3rd edition, 2008)
Ο κρυσταλλοειδής φακός έχει ένα διαβαθμιζόμενο δείκτη διάθλασης που προοδευτικά
αυξάνει, από περίπου 1.362 στην επιφάνεια του φλοιού έως, περίπου, 1.406 στο κέντρο
του πυρήνα του φακού.
Οι καμπυλότητες της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του φακού (καθώς και η
κλιμάκωση του δείκτη διάθλασης του φακού) είναι σημαντικές για την οπτική ισχύ του
οφθαλμού. Η μεταβολή στην τάση που εφαρμόζεται στις ίνες της ζηννείου ζώνης, είναι
υπεύθυνη για τις μεταβολές στην καμπυλότητα του φακού που συμβαίνει κατά τη
διάρκεια της προσαρμογής, τη διαδικασία κατά την οποία ο φακός εστιάζει σε
αντικείμενα κοντά ή σε απόσταση.
Το μεγαλύτερο μέρος του φακού αποτελείται από ομόκεντρα στρώματα επιμήκων
κυτταρικών ινών. Το ελαστικό εξωκυτταρικό περίβλημα, το περιφάκιο εκκρίνεται από τα
επιθηλιακά κύτταρα και τις επιφανειακές ίνες. Στον ενήλικο φακό, τα περισσότερα
επιθηλιακά κύτταρα και όλα τα κύτταρα ινών δεν διαιρούνται. Οι ώριμες κυτταρικές ίνες
σταδιακά θάβονται βαθύτερα στο φακό ως διαδοχικές γενιές των επιμηκυμένων ινών
και διαφοροποιούνται. Με τον τρόπο αυτό ο φακός εξακολουθεί να αυξάνει σε
μέγεθος και σε αριθμό κυττάρων σε όλη τη ζωή.
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Ο φυσιολογικός κρυσταλλοειδής φακός έχει την ικανότητα να επιτρέπει τη δίοδο του
φωτός προς τον αμφιβληστροειδή με ελάχιστη διασπορά, παραμόρφωση ή
απορρόφηση. Έτσι συμβάλλει στο να δημιουργούνται ευκρινή είδωλα. Η διαφάνεια του
φακού οφείλεται σε διάφορες κατασκευαστικές προσαρμογές. Η έλλειψη αγγείων είναι
ένας βασικός παράγοντας. Επιπλέον πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εξάλειψη των
οργανιδίων και των πυρήνων κατά τη διάρκεια διαφοροποίησης των επιθηλιακών
κυττάρων προς σχηματισμό φακαίων ινών. Τέλος συμβάλλει σημαντικά η πυκνή
διάταξη των φακαίων ινών με τα πολύ στενά μεσοκυττάρια διαστήματα καθώς και η
ακεραιότητα, η υδατοδιαλυτότητα και διάταξη στο χώρο των κρυσταλλινών. (Bassnett
et al., 2011)

Εικόνα 4: Scheimpflug εικόνα ενός φακού ενηλίκου δείχνει τις ζώνες σύμφωνα με την
ταξινόμηση Oxford. (Modified from; R..Michael.2011)

Οι μεταβολικές διεργασίες που επιτελούνται στο φακό στοχεύουν στη διατήρηση της
διαφάνειάς του, μέσω διατήρησης ακέραιας της δομής των κρυσταλλινών. Οι
κρυστάλλινες ως δομικά μόρια θεωρείται ότι διατάσσονται σε μια ειδική μικρής
εμβέλειας χωρική διάταξη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή μεταβολή του δείκτη
διάθλασης από την περιφέρεια προς το κέντρο του φακού, επιτρέποντάς του να είναι
διαυγής και να έχει την απαραίτητη διαθλαστική ικανότητα. (Delaye et al.,1983)
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1.4 Ο αμφιβληστροειδής
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμού αποτελεί τον εσώτατο χιτώνα του βολβού.
Είναι μια λεπτή, ημιδιαφανής μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του
ματιού και βρίσκεται μεταξύ του χοριοειδή και του υαλώδους σώματος. Αποτελείται από
δύο πέταλα : Το μελάγχρουν επιθήλιο προς τα έξω και τον ιδίως αμφιβληστροειδή ή
νευροεπιθήλιο προς τα έσω. Στον οπίσθιο πόλο το πάχος του ανέρχεται στα 0,4 mm
και λεπταίνει προς την περιφέρεια στα 0,2-0,1 mm.
Το μελάγχρουν επιθήλιο αποτελείται από μία σειρά κυβοειδών κυττάρων τα οποία
επικάθονται στη μεμβράνη του Bruch και συνδέονται πολύ στερεά μαζί της. Αυτά τα
κύτταρα συμμετέχουν στην ανακύκλωση των εξωτερικών τμημάτων των
φωτοϋποδοχέων και στο σχηματισμό της ροδοψίνης και των χρωστικών των κωνίων.
Επίσης, τα κύτταρα περιέχουν τη μαύρη χρωστική μελανίνη, η οποία απορροφά το
φως που δεν δεσμεύεται από τον αμφιβληστροειδή. Με τον υπόλοιπο αμφιβληστροειδή
η σύνδεση είναι χαλαρή με αποτέλεσμα να αποσπάται εύκολα όπως κατά την
αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
Ο ιδίως ‘αισθητήριος’ αμφιβληστροειδής εκτείνεται από την είσοδο του οπτικού νεύρου
μέχρι την πριονωτή περιφέρεια. Το πάχος του ανέρχεται στο 0.4 mm στον οπίσθιο πόλο
και λεπτύνεται προς την περιφέρεια (0.2-0.1 mm). Αποτελείται από τρεις κύριες ομάδες
κυττάρων που από έξω προς τα μέσα είναι τα οπτικά κύτταρα ή φωτοϋποδοχείς, τα
δίπολα κύτταρα και τα γαγγλιακά κύτταρα των οποίων οι φυγόκεντρες ίνες
σχηματίζουν την οπτική οδό μέχρι τα έξω γονατώδη σώματα. Οι τρεις αυτοί νευρώνες
συνδέονται μεταξύ τους με αποφυάδες.
Στο μεγαλύτερο μέρος του αμφιβληστροειδή το φως πρέπει να διέλθει διά μέσω
στιβάδων νευρικών κυττάρων πριν φθάσει στον αμφιβληστροειδή. Στο κεντρικό βοθρίο
της ωχράς κηλίδας, αυτοί οι εγγύς νευρώνες έχουν μετατοπιστεί προς τα πλάγια με
αποτέλεσμα το φως να έχει άμεση πρόσβαση στους φωτοϋποδοχείς. Κατά συνέπεια, η
οπτική εικόνα που εμφανίζεται στο κεντρικό βοθρίο εμφανίζει την ελάχιστη
παραμόρφωση. Τα νευρικά κύτταρα υποστηρίζονται από ίνες των κυττάρων Muller και
τα
αστροκύτταρα
από
το
εσωτερικό
τμήμα
του
αμφιβληστροειδούς.
(Kandel 5th edition; Yanuzzi, the Retinal Atlas)

Εικόνα 5: Η θέση και η ανατομία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα.
( Modified from: Sohee Jeon.2015)
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Η λειτουργία του αμφιβληστροειδούς είναι τόσο η σύλληψη του φωτός και η
επεξεργασία των ερεθισμάτων που προκύπτουν. Η σύλληψη ενός φωτονίου και η
μετατροπή του σε ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται φωτομετατροπή και επιτυγχάνεται εντός
των εξωτερικών τμημάτων των φωτοϋποδοχέων - ραβδία και κωνία. Οι δύο τύποι
φωτοϋποδοχέων που έχει ο αμφιβληστροειδής είναι τα ραβδία περίπου 120 – 140
εκατομμύρια, και τα κωνία, περίπου 6 – 7 εκατομμύρια. Τα ραβδία διαφοροποιούνται
από τα κωνία τόσο για τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς την
χωρική κατανομή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ραβδία και τα κωνία δεν διανέμονται
ομοιόμορφα. Τα ραβδία, βρίσκονται επί το πλείστον στην περιφέρεια του
αμφιβληστροειδή με μέγιστη πυκνότητα περίπου στις 20° από το κέντρο της ωχράς,
ενώ τα κωνία είναι επί το πλείστον συγκεντρωμένα στο κεντρικό βοθρίο όπου δεν
υπάρχουν καθόλου ραβδία. Αυτή η σημαντική διαφορά απεικονίζει τους
διαφορετικούς ρόλους των κεντρικών και περιφερικών περιοχών του αμφιβληστροειδή
με αποτέλεσμα ο κεντρικός αμφιβληστροειδής να είναι εξειδικευμένος για την
αναγνώριση ενώ η περιφέρεια να είναι εξειδικευμένη για την ανίχνευση ερεθισμάτων.
Όσον αφορά τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά τόσο τα ραβδία όσο και τα κωνία
έχουν ένα εσωτερικό κι ένα εξωτερικό τμήμα τα οποία συνδέονται μ’ έναν κροσσό. Τα
ονόματά τους βασίζονται στο σχήμα του εξωτερικού τμήματός τους αφού το εξωτερικό
τμήμα των κωνίων είναι ελαφρώς κωνικό, ενώ εκείνο των ραβδίων κυλινδρικό. Το
εσωτερικό τους τμήμα περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου και το μεγαλύτερο μέρος των
βιοσυνθετικών οργανιδίων και βρίσκεται περισσότερο προς την εγγύς επιφάνεια του
αμφιβληστροειδή.
Το εξωτερικό τους τμήμα, μια περιοχή εξειδικευμένη στη φωτομετατροπή, αποτελείται
από μια στήλη μεμβρανικών δισκίων τα οποία περιέχουν τις οπτικές χρωστικές. Κάθε
μόριο χρωστικής περιλαμβάνει μια φωτοευαίσθητη ουσία την 11-cis-ρετινάλη,
προσκολλημένη σε μια μεγαλομοριακή διαμεμβρανική πρωτεΐνη την οψίνη. Το
εξωτερικό τμήμα των φωτοϋποδοχέων περιέχει όλα τα συστατικά απαραίτητα για τη
μετατροπή του φωτός σε ένα ηλεκτρικό σήμα, ενώ το εσωτερικό τμήμα περιέχει όλα τα
συστατικά απαραίτητα για το μεταβολισμό του κυττάρου. Μια άλλη μορφολογική
διάκριση των φωτοϋποδοχέων αφορά τις συναπτικές απολήξεις τους, όπου
συνάπτονται τα οριζόντια και τα δίπολα κύτταρα. Η συναπτική απόληξη των κωνίων
είναι επίπεδη, ονομάζεται ποδίσκος και αποτελείται από 3-5 κολπίσκους. Η συναπτική
απόληξη των ραβδίων είναι στρογγυλωπή, ονομάζεται σφαιρίδιο και περιέχει ενιαίο
κολπίσκο «υποδοχής». (Adler’s physiology of the eye 11th edition)
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Εικόνα 6: Οριζόντια κατανομή ραβδίων και κωνίων στον αμφιβληστροειδή.
(Neurology. 2013)

Μια άλλη κατηγορία είναι τα δίπολα κύτταρα, όποια πραγματοποιούν συνδέσεις των
φωτοϋποδοχέων με τα γαγγλιακά κύτταρα. Οι οδοί των ραβδίων και των κωνίων
παραμένουν συνήθως χωριστές στον αμφιβληστροειδή. Αν και ορισμένα κωνιοδίπολα, κυρίως στο κέντρο του αμφιβληστροειδή, έρχονται σε άμεση επαφή με μόνο
ένα κωνίο, είναι πιθανό να δέχονται και έμμεσες πληροφορίες από άλλα κωνία.
Η τελευταία στιβάδα κυττάρων στον αμφιβληστροειδή είναι τα γαγγλιακά κύτταρα. Τα
περισσότερα γαγγλιακά κύτταρα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες με διαφορετικά
φυσιολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά τα κύτταρα τύπου Μ και τα κύτταρα τύπου
Ρ. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν κύτταρα τόσο φωτεινού όσο και σκοτεινού κέντρου.
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Εικόνα 7: Σχηματική αναπαράσταση του αμφιβληστροειδούς λεπτομερώς.
(Curcio et al. 1990)
Οι νευρώνες Μ βρίσκονται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή και έχουν μεγάλο
υποδεκτικό πεδίο με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη χωρική διακριτική
ικανότητα αλλά αυξημένη ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση (contrast). Οι μικρότεροι
νευρώνες Ρ όμως έχουν μικρό υποδεκτικό πεδίο. Βρίσκονται κεντρικά όπου οι
απαιτήσεις ευκρινούς όρασης είναι υψηλές και είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία της
έγχρωμης όρασης, και κυρίως της πρασινο-κόκκινης οδού.
Χαρακτηριστικές περιοχές του αμφιβληστροειδούς είναι:
Η Ωχρά κηλίδα με διάμετρο περίπου 5.0mm η οποία περιέχει την χρωστική ξανθοφύλλη
Η ξανθοφύλλη παρουσιάζει μεγάλη πυκνότητα στην έξω συναπτική μεμβράνη, στους
νευρίτες των φωτοϋποδοχέων. Έχει κιτρινωπό χρώμα και είναι δύσκολο να
παρατηρηθεί όταν φωτίζεται με κοινό φως. Αν και η απώλεια της περιφερειακής
όρασης μπορεί να περάσει απαρατήρητη για κάποιο διάστημα, οποιαδήποτε βλάβη
στην ωχρή κηλίδα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της κεντρικής όρασης, που
συνήθως γίνεται αμέσως αντιληπτή.
Το Βοθρίο το οποίο καταλαμβάνει την κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας με διάμετρο
1.5 mm έχει μειωμένο πάχος επειδή τα κυτταρικά σώματα των εγγύς νευρώνων έχουν
μετατοπισθεί προς τα πλάγια επιτρέποντας στους φωτοϋποδοχείς της περιοχής
(μόνον κωνία) να λάβουν την οπτική εικόνα με την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση. Η
κεντρική του περιοχή ονομάζεται κεντρικό βοθρίο. Το κεντρικό βοθρίο αποτελεί το
λεπτότερο σημείο του αμφιβληστροειδή (~150μm) στερείται ραβδίων και εμφανίζει τη
μέγιστη ευκρίνεια λόγω της υψηλής πυκνότητας κωνίων. Η περιοχή αυτή είναι
υπεύθυνη για την έγχρωμη και λεπτομερή οπτική επεξεργασία των εικόνων. Η
παραβοθρική περιοχή είναι μια ζώνη πλάτους 0.5 mm, που περιβάλει το κεντρικό
βοθρίο. Σε αυτή την απόσταση από το κέντρο της ωχράς, ο αμφιβληστροειδής διαθέτει
κανονική αρχιτεκτονική στιβάδων, η οποία περιλαμβάνει 4-6 στρώματα γαγγλιακών
κυττάρων και 7-11 στρώματα των διπολικών κυττάρων.
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Εικόνα 8: Σχηματική αναπαράσταση περιοχών του αμφιβληστροειδούς.
Η Θηλή του οπτικού νεύρου η οποία είναι η μοίρα του οπτικού νεύρου και βρίσκεται
μέσα στο σκληρό χιτώνα του οφθαλμού. Έχει διάμετρο περίπου 1,5 mm και ανοιχτό
ροδαλό χρώμα σαφώς ανοικτότερο από τον περιβάλλοντα αμφιβληστροειδή.
Βρίσκεται περίπου 4,5 mm ρινικά του κεντρικού βοθρίου στερείται φωτοϋποδοχέων και
γι’ αυτό δημιουργεί ένα τυφλό σημείο στο οπτικό μας πεδίο. Αποτελεί την περιοχή από
την οποία οι νευρικές απολήξεις του οπτικού νεύρου «εγκαταλείπουν» τον
αμφιβληστροειδή. Ο αριθμός των νευρικών ινών φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με το
μέγεθος της κεφαλής του οπτικού νεύρου, καθώς μεγαλύτεροι δίσκοι έχουν σχετικά
περισσότερες ίνες από τους μικρότερους σε μέγεθος δίσκους. Ο αριθμός των
νευρικών ινών μειώνεται με την ηλικία. Η κοίλανση στην επιφάνεια του δίσκου, το
φυσιολογικό κυπέλλιο, ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε μέγεθος και βάθος, σύμφωνα με
την εμβρυική ανάπτυξη.(Kandel 5th edition; Kanski J. Clinical Ophthalmology)
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1.5 Μετατροπή και μεταφορά της οπτικής
πληροφορίας
Μπορούμε να παρομοιάσουμε τον αμφιβληστροειδή με το φιλμ της φωτογραφικής
μηχανής. Εδώ γίνονται οι απαραίτητες χημικές διεργασίες, ώστε τα νευρικά ερεθίσματα
να μεταφέρονται στον εγκέφαλο, μέσω των οπτικών οδών, προς ανάλυση και
επεξεργασία. Στον αμφιβληστροειδή εκτελείται μια διαδικασία γνωστή ως
φωτομεταγωγή.
Στον αμφιβληστροειδή λοιπόν αρχίζει η οπτική αντίληψη και πραγματοποιείται σε δύο
στάδια. Το φως αρχικά διέρχεται από την πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού και
προβάλλεται τον αμφιβληστροειδή χιτώνα που περιέχει τους φωτοϋποδοχείς οι οποίοι
μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε ηλεκτρικό σήμα μέσω μιας σειράς χημικών και
μεταβολικών αντιδράσεων. Στη συνέχεια, οι ώσεις αυτές μεταβιβάζονται μέσω δίπολων
κυττάρων στα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Πρέπει επίσης να σημειωθεί
η ύπαρξη και άλλων κυττάρων όπως τα οριζόντια και βραχύινα. Κατά την πορεία τους
οι οπτικές ίνες είναι αμύελες και πορεύονται κατά ομάδες που σχηματίζουν λεπτά
δεμάτια. Τα δεμάτια αυτά χωρίζονται μεταξύ τους από προσεκβολές των ινών του
Müller.
Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο αμφιβληστροειδής δεν ενεργεί όπως ένα
φωτοτυπικό μηχάνημα, διαβιβάζοντας ολόκληρη την οπτική εικόνα. Αντιθέτως, εξάγει
ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας, φιλτράροντας μεγάλα ποσά
πληροφοριών. Η διάταξη των νευρώνων στον αμφιβληστροειδή κυρίως ανιχνεύει και
συγκρίνει αλλαγές όπως στην φωτεινότητα ή στην χρωματικότητα ενός αντικειμένου
και αγνοεί κατά ένα μεγάλο μέρος τις φωτεινές εντάσεις που είναι σταθερές. Αυτό είναι
ένας τρόπος με τον οποίο αποτρέπεται η υπερφόρτωση πληροφοριών. Παρόλα αυτά,
η ροή πληροφοριών από τον αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο είναι τεράστια.
Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν χάρη στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
φωτοϋποδοχέων. Όσον αφορά τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά λοιπόν τα ραβδία
λειτουργούν στο αμυδρό φως και στο σκοτάδι, επειδή περιέχουν περισσότερη
φωτοευαίσθητη οπτική χρωστική από τα κωνία. Αντιθέτως, τα κωνία είναι υπεύθυνα για
την όραση στο φως.
Το σύστημα των ραβδίων είναι συγκλίνον το οποίο σημαίνει ότι πολλά ραβδία
συνάπτονται με τον ίδιο διάμεσο νευρώνα, το δίπολο κύτταρο. Έτσι τα σήματα των
ραβδίων αλληλοενισχύονται, μειώνοντας σημαντικά την χωρική διακριτική τους
ικανότητα, αλλά και δυναμώνοντας την προκαλούμενη από το φως απόκριση του
κυττάρου και αυξάνοντας την ικανότητα του εγκεφάλου να ανιχνεύει αμυδρό φως στο
σκοτάδι. Σύγκλιση παρατηρείται και στα κωνία. Στο κεντρικό βοθρίο πάντως δεν
υπάρχει καθόλου σύγκλιση αφού ένα δίπολο δέχεται πληροφορίες από ένα μόνο
κωνίο, εξασφαλίζοντας καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα.

19

Εικόνα 9: Σχηματική αναπαράσταση ραβδίου και κωνίου κυττάρου.
(Modified from; Ali and Klyne, 1985)

Τα κωνία επίσης εξασφαλίζουν καλύτερη διακριτική ικανότητα στις ταχείες αλλαγές της
εικόνας, δηλαδή καλύτερη χρονική διακριτική ικανότητα. Τα ραβδία αποκρίνονται
βραδέως σε στιγμιαίες λάμψεις. Για να φτάσει η απόκριση ενός ραβδίου σε μια αμυδρή
στιγμιαία λάμψη στην κορύφωσή της απαιτούνται περίπου 200msec, με αποτέλεσμα οι
δράσεις όλων των φωτονίων που απορροφήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός χρονικού
διαστήματος να αθροίζονται. Από την άλλη πλευρά, η απόκριση των κωνίων είναι
πολύ ταχύτερη. Ο χρόνος που απαιτείται για την κορύφωση της απόκρισης είναι
περίπου 50 msec. Ως αποτέλεσμα μπορούν να ανιχνεύσουν ταλαντώσεις μέχρι και
55Hz. Τέλος, τα κωνία είναι υπεύθυνα για την έγχρωμη όραση. Υπάρχουν τρεις τύποι
κωνίων, που περιέχουν, ο καθένας, μια οπτική χρωστική ευαίσθητη σε ένα διαφορετικό
τμήμα του φάσματος. Αντιθέτως τα ραβδία περιέχουν μόνο ένα είδος χρωστικής την
ροδοψίνη με αποτέλεσμα να απαντούν όλο με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικά μήκη
κύματος. Για τον λόγο αυτό η όραση μέσω των ραβδίων είναι “άχρωμη”. (Javitt et al.
1998)
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Κεφάλαιο 2: Παθολογία αμφιβληστροειδούς
συσχετιζόμενη με οίδημα ωχράς κηλίδας

2.1

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδους
διαβήτη η οποία εμφανίζεται με χαρακτηριστικά ευρήματα στο βυθό λόγω προσβολής
των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Στα αρχικά της στάδια, η πάθηση χαρακτηρίζεται
από αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων του αμφιβληστροειδούς με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη εξιδρωματικών αλλοιώσεων στον οπίσθιο πόλο και την ωχρά κηλίδα
(διαβητική ωχροπάθεια). Στις πιο προχωρημένες περιπτώσεις, η απόφραξη των
αμφιβληστροειδικών αγγείων (αμφιβληστροειδική ισχαιμία) οδηγεί στην ανάπτυξη
αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, υποτροπιαζουσών υαλοειδικών αιμορραγιών, ή
ακόμη και δευτεροπαθούς αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς από έλξη. (Λαδας,
Αγγειακές παθήσεις βυθού)

2.1.1 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ – ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η υπεργλυκαιμία, η οποία αποτελεί την κύρια παθολογική διαταραχή του
σακχαρώδους διαβήτη σε επίπεδο μεταβολισμού, στο μικροπεριβάλλον των ιστών
κινητοποιεί διάφορους ενδοκυττάριους μηχανισμούς με στόχο τη χρησιμοποίηση της
περίσσειας της γλυκόζης και των μεταβολιτών της. Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα
της μοριακής βιολογίας, οι κυριότεροι από τους μηχανισμούς αυτούς, οι οποίοι
εμπλέκονται στην παθογένεια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, είναι οι
ακόλουθοι:
Α. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΟΛΩΝ: Το ένζυμο κλειδί σε αυτή τη μεταβολική οδό είναι η
αναγωγάση των αλδοζών που μετατρέπει τη γλυκόζη στην αντίστοιχη αλκοόλη της και
στη συνέχεια με τη βοήθεια της αφυδρογονάσης της σορβιτόλης σε σορβιτόλη. Η
τελευταία δε διαπερνά τις κυτταρικές μεμβράνες και αθροίζεται στα κύτταρα με
αποτέλεσμα την ωσμωτική τους εξοίδηση.
Στον οφθαλμό, η οδός αυτή ενοχοποιείται για τη δυσλειτουργία των περικυττάρων του
τοιχώματος των αμφιβληστροειδικών αγγείων, τα οποία περιέχουν την αναγωγάση
των αλδοζών σε μεγάλες ποσότητες. Επίσης, η ίδια οδός θεωρείται υπεύθυνη για τις
μεταβολές της διαθλαστικής δύναμης του φακού που παρατηρούνται συχνά στους
διαβητικούς ασθενείς.
Β. ΜΗ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ: Σε επίπεδα υπεργλυκαιμίας η γλυκόζη συνδέεται
ομοιοπολικά με αμινοομάδες πρωτεϊνών και πιθανώς νουκλεϊκών οξέων. Οι ουσίες οι
οποίες δημιουργούνται από τη σύνδεση αυτή υπόκεινται αυτομάτως σε μη
αναστρέψιμες μοριακές μεταβολές και μετατρέπονται σε τελικά προϊόντα προηγμένης
γλυκοζυλίωσης. Τα τελευταία έχουν ποικίλες επιδράσεις στην αγγειορύθμιση και
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην ανάπτυξη της βασικής παθολογοανατομικής
διαταραχής του σακχαρώδους διαβήτη που είναι η πάχυνση των βασικών μεμβρανών
μέσω γλυκοζυλίωσης του κολλαγόνου.
Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΙΑΚΥΛΟΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ / ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ C: Η οδός αυτή
χρησιμοποιείται από διάφορους παράγοντες που επιδρούν στην κυτταρική ανάπτυξη,
τη διαφοροποίηση, τη μορφολογία, τη συσταλτικότητα και τη διαπερατότητα των
κυτταρικών μεμβρανών, καθώς και στην τροποποίηση υποδοχέων ορμονών ή
αυξητικών παραγόντων. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η ερευνούμενη σχέση
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του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (‘vascular endothelial growth
factor’ – VEGF) με την οδό αυτή, δεδομένου ότι οι υποδοχείς του ανήκουν στην
κατηγορία των κινασών τυροσίνης.
Δ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ο μεταβολισμός
της περίσσειας της γλυκόζης μέσω της γλυκολυτικής οδού και της οδού των
πολυολών προκαλεί αύξηση του πηλίκου NADH/NAD+ με αποτέλεσμα τη διαταραχή
του ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναμικού. Αυτό έχει σα συνέπεια την ανάπτυξη
σοβαρών διαταραχών στα επίπεδα των αγγειοδραστικών παραγόντων, οι οποίοι
δρουν αγγειορυθμιστικά στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας. [49]
Οι διαταραχές των αγγειοδραστικών παραγόντων στα διαβητικά άτομα, σε
συνδυασμό με την υφιστάμενη για τους ίδιους λόγους διαταραχή του συστήματος
πήξης-ινωδόλυσης, προκαλούν μείωση της ταχύτητας της αιματικής ροής στη
μικροκυκλοφορία δημιουργώντας συνθήκες ιστικής υποξίας. Ο αμφιβληστροειδής
αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία ανάπτυξης αυτών των διαταραχών της αιματικής
κυκλοφορίας.
Έχει διαπιστωθεί ότι σε περιβάλλον ιστικής υποξίας ευνοείται η ανάπτυξη παθολογικής
νεοαγγείωσης. Σε παθήσεις, όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, η
ισχαιμικού τύπου απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς, και βέβαια
η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η έκταση της αμφιβληστροειδικής
ισχαιμίας σχετίζεται ευθέως με τον κίνδυνο ανάπτυξης αμφιβληστροειδικής
νεοαγγείωσης.
Ο παράγοντας που θεωρείται αποδεκτός σαν κύριος μεσολαβητής για την ανάπτυξη
της αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, όπως επίσης και της παθολογικής
νεοαγγείωσης στο πρόσθιο ημιμόριο, είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός
παράγοντας (διεθνώς VEGF από τα αρχικά των λέξεων ‘vascular endothelial growth
factor’).

2.1.2 ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Οι δύο κύριες παθολογοανατομικές διαταραχές που παρατηρούνται στο σακχαρώδη
διαβήτη και πιστεύεται ότι διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη
της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η πάχυνση των βασικών μεμβρανών και
η
μικροαγγειοπάθεια.
Οι
κλινοπαθολιγικές
αλλοιώσεις
της
διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας εκδηλώνονται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τη βαρύτητα των
υφιστάμενων παθοφυσιολογικών διαταραχών με τα ακόλουθα ευρήματα:
ΔΙΑΤΑΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Αποτελεί το πιο πρώιμο εύρημα της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και οφείλεται στην προσπάθεια των
αμφιβληστροειδικών αγγείων να αντιρροπήσουν τις συνθήκες ιστικής υποξίας μέσω
αύξησης της αιματικής παροχής.
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΕΣΩ ΑΙΜΑΤΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ: Αποτελεί μια από τις πλέον
βασικές κλινικοπαθολογικές διαταραχές της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στην
οποία οφείλεται η ανάπτυξη του οιδήματος της ωχράς και των σκληρών εξιδρωμάτων.
ΜΙΚΡΟΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΑ: Τα μικροανευρυσμάτια αποτελούν οφθαλμοσκοπικά ένα από
τα πιο πρώιμα ευρήματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και παριστούν
τοπικές διατάσεις του αγγειακού τοιχώματος σε θέσεις μηχανικής εξασθένησής του
λόγω της απώλειας των περικυττάρων.
ΕΝΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ: Οι ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες
που απαντώνται στους διαβητικούς ασθενείς μπορεί να είναι επιπολής (φλογοειδείς)
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όταν εντοπίζονται στο επίπεδο των οπτικών ινών και εν τω βάθει (στικτές) όταν
εντοπίζονται στις βαθύτερες στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.
ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ: Η διάσπαση του έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού οδηγεί σε
εξίδρωση λιποπρωτεϊνών και άλλων ορωδών στοιχείων του πλάσματος στον ιδίως
αμφιβληστροειδή (νευροεπιθήλιο) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη αμφιβληστροειδικού
οιδήματος. Η πιο συνηθισμένη θέση εντόπισής του είναι η περιοχή της ωχράς. Η
ανάπτυξη οιδήματος στην περιοχή αυτή αποτελεί το πιο συχνό αίτιο μείωσης της
οπτικής
οξύτητας
στους
ασθενείς
με
μη
παραγωγική
διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια. Η παράταση του οιδήματος της ωχράς επί μακρόν οδηγεί
κατά κανόνα σε μόνιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (κυστοειδής εκφύλιση ωχράς) με
αποτέλεσμα τη σοβαρή μη αναστρέψιμη λειτουργική έκπτωση του πάσχοντος
οφθαλμού.
ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΑ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη σκληρών εξιδρωμάτων αποτελεί
η διάσπαση του έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και η ανάπτυξη χρονίου
αμφιβληστροειδικού οιδήματος. Ιστολογικά εντοπίζονται μεταξύ της έσω δικτυωτής και
της έσω κοκκώδους στιβάδας.
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ:
τριχοειδών ή/και αρτηριολίων.

Οφείλεται

σε

απόφραξη

αμφιβληστροειδικών

ΒΑΜΒΑΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ: Οφείλονται σε σύστοιχη αμφιβληστροειδική ισχαιμία,
η οποία οδηγεί σε διακοπή της αξοπλασμικής ροής και επομένως σε εντοπισμένη
εξοίδηση των νευραξόνων των γαγγλιακών κυττάρων. Το ισχαιμικό οίδημα που
αναπτύσσεται με αυτό το μηχανισμό προκαλεί την αδιαφάνεια των οπτικών ινών του
αμφιβληστροειδούς και ευθύνεται για τη λευκάζουσα απόχρωση των βαμβακόμορφων
αλλοιώσεων.
ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟΕΙΔΕΙΣ ΦΛΕΒΕΣ: Πολύ σημαντικές αλλοιώσεις θεωρούνται οι
μορφολογικές διαταραχές που αναπτύσσονται στις πιο προχωρημένες μορφές της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στο φλεβικό δίκτυο του αμφιβληστροειδούς και οι
εστιακές διατάσεις με συνοδό λέπτυνση του αγγειακού τοιχώματος που δημιουργούν
τις αποκαλούμενες κομβολογιοειδείς φλέβες.
ΕΝΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ( διεθνώς IRMA από τα
αρχικά των λέξεων ‘Intraretinal Microvascular Abnormalities’): Πρόκειται για ανώμαλες
τηλαγγειεκτασικές διατάσεις του τριχοειδικού δικτύου οι οποίες αναπτύσσονται πάντοτε
γύρω από περιοχές αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας.
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗ: Η ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης
χαρακτηρίζει τη μετάπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στο παραγωγικό
στάδιο. Τα νεοαγγεία μπορεί να εντοπίζονται επί της οπτικής θηλής, σε άλλα σημεία του
οπισθίου πόλου, ή στη μέση περιφέρεια του βυθού (ισημερινός). Στις περιπτώσεις
αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης εκτός της οπτικής θηλής, τα αμφιβληστροειδικά
νεοαγγεία εντοπίζονται κατά κανόνα στα όρια των ισχαιμικών με τις μη ισχαιμικές
περιοχές του αμφιβληστροειδούς.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ: Τα αμφιβληστροειδικά νεοαγγεία από μόνα τους συνήθως
δεν προκαλλούν μείωση της όρασης. Το συχνότερο αίτιο σοβαρής μείωσης της
όρασης στους ασθενείς με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελούν
οι προαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες, οι οποίες κατά κανόνα διαχέονται στην
υαλοειδική κοιλότητα. Οι αιμορραγίες αυτές οφείλονται στη σαθρότητα του τοιχώματος
των νεοαγγείων σε συνδυασμό με την τάση ρίκνωσης που εμφανίζουν οι υφιστάμενοι
ινοαγγειακοί υαλοαμφιβληστροειδικοί σχηματισμοί.
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ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ (ΕΛΚΤΙΚΗ) ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ: Η έντονη τάση
ρίκνωσης που παρουσιάζουν οι υφιστάμενοι ινοαγγειακοί υαλοαμφιβληστροειδικοί
σχηματισμοί οδηγούν στην ανάπτυξη ισχυρών υαλοαμφιβληστροειδικών έλξεων με
αποτέλεσμα τη δευτεροπαθή (ελκτική) αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, η οποία
αποτελεί την πλέον δυσμενή τελική φυσική εξέλιξη της παραγωγικής διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας. (Λαδάς, Αγγειακές Παθήσεις Βυθού)

2.1.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εκδηλώνεται με ευρύ φάσμα αλλοιώσεων οι
οποίες έχουν διαφορετική πρόγνωση αλλά και διαφορετική στρατηγική προσέγγισης
στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Για λόγους καθαρά σχηματικής ταξινόμησης, η
πάθηση διακρίνεται σε μη παραγωγική ή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια του
υποστρώματος και σε παραγωγική. Βασικό διαφορικό διαγνωστικό σημείο ανάμεσα
στις δυο αυτές μορφές αποτελεί η ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, η
οποία σηματοδοτεί τη μετάπτωση στην παραγωγική φάση της νόσου. Κλασικά οι
αλλοιώσεις
που εμφανίζονται στα πλαίσια της φυσικής εξέλιξης της πάθησης ακολουθούν
εξελικτική πορεία από το μη παραγωγικό προς το παραγωγικό στάδιο.
Α. ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Στη μορφή αυτή της πάθησης, η οποία είναι γνωστή και σα διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια του υποστρώματος, οι αλλοιώσεις περιορίζονται αυστηρά
ενδοαμφιβληστροειδικά και είναι απόρροια είτε αυξημένης αγγειακής διαπερατότητας
είτε απόφραξης τριχοειδών ή/και αρτηριολίων (αμφιβληστροειδική ισχαιμία).
Η μεγάλη πολυνοσοκομειακή Μελέτη για την Πρώιμη Θεραπεία της Διαβητικής
Αμφιβληστροειδοπάθειας, διεθνώς γνωστή σαν ‘ETDRS’ από τα αρχικά των λέξεων
‘Early Treatment Diabetic Retinopathy Study’, διακρίνει περαιτέρω τη μη παραγωγική
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ανάλογα με τη βαρύτητά της στις ακόλουθες
τέσσερις μορφές:
Α.
ΗΠΙΑ
(‘MILD’):
Χαρακτηρίζεται
από
την
παρουσία
μεμονωμένων
ενδοαμφιβληστροειδικών αιμορραγιών ή/και μικροανευρυσματίων σε ένα έως τρία
τεταρτημόρια του βυθού χωρίς άλλες συνοδές αλλοιώσεις.
Β. ΜΕΤΡΙΑ (‘MODERATE’): Χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθμων
μικροανευρυσματίων ή/και ενδοαμφιβληστροειδικών αιμορραγιών σε ένα έως τρία
τεταρτημόρια του βυθού, καθώς και από την εμφάνιση άλλων συνοδών αλλοιώσεων,
οι οποίες όμως είναι πολύ λίγες σε αριθμό, ιδιαίτερα μικρές σε μέγεθος, και
περιορίζονται σε ένα μόνο τεταρτημόριο του βυθού.
Γ. ΒΑΡΙΑ (‘SEVERE’): Το πέρασμα στη μορφή αυτή χαρακτηρίζεται από την παρουσία
ενός μόνο από τα ακόλουθα: α) Πολυάριθμες ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες
ή/και μικροανευρυσμάτια και στα 4 τεταρτημόρια του βυθού. β) Κομβολογιοειδής
πορεία των αμφιβληστροειδικών φλεβιδίων σε 2 ή περισσότερα τεταρτημόρια. γ)
Σοβαρές ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες σε ένα τουλάχιστον
τεταρτημόριο. Τα σημεία αυτά αποτελούν τον κανόνα ‘4-2-1’ ο οποίος χαρακτηρίζει το
στάδιο της βαριάς μη παραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
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Δ. ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΑ (‘VERY SEVERE’): Χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον των
δύο, ή και των τριών, από τα στοιχεία της βαριάς μη παραγωγικής διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας τα οποία αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Η μετάπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στο παραγωγικό στάδιο
σηματοδοτείται από την ανάπτυξη ενδοαμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, η οποία
προδιαθέτει
στην
πρόκληση
υποτροπιαζουσών
προαμφιβληστροειδικών
αιμορραγιών. Οι υαλοειδικές αιμορραγίες αποτελούν το συχνότερο αίτιο σοβαρής
μείωσης
της
όρασης
στους
ασθενείς
με
παραγωγική
διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια. Τέλος, η ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού (γλοίας) που
περιβάλλει τα νεοαγγεία και η βαθμιαία επέκταση των ινοαγγειακών
υαλοειδοαμφιβληστροειδικών σχηματισμών στην υαλοειδική κοιλότητα οδηγεί σε
δευτεροπαθή (ελκτική) αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
Μεγάλη σημασία για την εκτίμηση της βαρύτητας της παραγωγικής διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας έχει η παρουσία των λεγομένων επιβαρυντικών παραγόντων
(‘risk factors’). Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι έχουν περιγραφεί από τη μεγάλη
πολυνοσοκομειακή Μελέτη για τη Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, διεθνώς γνωστή
σα ‘DRS’ από τα αρχικά των λέξεων ‘Diabetic Retinopathy Study’ είναι οι ακόλουθοι:
1. Παρουσία αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης (ανεξάρτητα από το μέγεθος και την
εντόπισή της).
2. Εντόπιση της νεοαγγείωσης επί της οπτικής θηλής ή πλησίον αυτής (σε απόσταση
μικρότερη της μιας θηλαίας διαμέτρου).
3. Μεγάλη έκταση της νεοαγγείωσης (για νεοαγγειώσεις της οπτικής θηλής να
καταλαμβάνουν τουλάχιστον ένα τεταρτημόριό της και για νεοαγγειώσεις οι οποίες
εντοπίζονται σε άλλα σημεία του βυθού να είναι μεγαλύτερες από μισή θηλαία
διάμετρο).
4. Παρουσία προαμφιβληστροειδικής ή υαλοειδικής αιμορραγίας.
Σύμφωνα με τα κριτήρια της DRS, ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν τρεις ή τέσσερις
επιβαρυντικούς παράγοντες κατατάσσονται στην ομάδα των ασθενών με παραγωγική
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υψηλού κινδύνου (‘high risk PDR’). Τέλος, όσοι δεν
πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δηλαδή εμφανίζουν μόνο έναν ή το πολύ δύο
επιβαρυντικούς παράγοντες, κατατάσσονται στην ομάδα των ασθενών με πρώιμη
παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (‘early PDR’).

2.1.4 ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ
Το οίδημα της ωχράς στους ασθενείς με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια οφείλεται
στη διάσπαση του έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και αποτελεί την
κυριότερη αιτία μείωσης της οπτικής οξύτητας, τόσο στη μη παραγωγική, όσο και στην
παραγωγική μορφή της πάθησης. Η παράταση του οιδήματος της ωχράς επί μακρόν
οδηγεί σε μόνιμες εκφυλιστικές αλλοιώσεις μέσα στην ανάγγεια ζώνη του κεντρικού
βοθρίου (κυστεοειδής εκφύλιση ωχράς) με αποτέλεσμα τη σοβαρή μη αναστρέψιμη
λειτουργική έκπτωση του πάσχοντος οφθαλμού. Συγκεκριμένα, οίδημα ωχράς
χαρακτηρίζεται η πάχυνση του νευροεπιθηλίου η οποία είναι ορατή κατά τη
βιομικροσκόπηση ή στη στερεοσκοπική φωτογράφηση του βυθού και εντοπίζεται σε
απόσταση μιας θηλαίας διαμέτρου από το κέντρο της ανάγγειας ζώνης του κεντρικού
βοθρίου.
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2.2

Απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς

Η απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς αποτελεί την τρίτη σε
συχνότητα
αμφιβληστροειδική
αγγειακή
πάθηση
μετά
τη
διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια και την κλαδική απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας.
Παθολογοανατομικά έχει αποδειχθεί ότι οφείλεται στην ανάπτυξη θρόμβου στην
κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή του ηθμοειδούς πετάλου (lamina
cribrosa) της κεφαλής του οπτικού νεύρου. Η πάθηση είναι κατά κανόνα ετερόπλευρη
και προσβάλλει, περίπου στο 90% των περιπτώσεων, άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.
(Quillen, Clinical Retina, 2002)

2.2.1 ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Περίπου το 75% των ασθενών με απόφραξη της κεντρικής φλέβας πάσχουν από
καρδιαγγειακά νοσήματα, το 55% από υπέρταση, και το 35% από σακχαρώδη διαβήτη.
Άλλοι παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται επιβαρυντικοί για την ανάπτυξη κεντρικής
φλεβικής αμφιβληστροειδικής απόφραξης είναι η παρουσία αυξημένης γλοιότητας του
αίματος λόγω αιματολογικών διαταραχών, καθώς και η χρόνια χρήσης διουρητικών
λόγω της προκαλούμενης από αυτήν αιμοσυμπύκνωσης. Επιπλέον η αύξηση της
ενδοφθάλμιας πίεσης αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη
απόφραξης της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Υποστηρίζεται ότι η
οφθαλμική υπερτονία επιδρά εκ των έξω στο αγγειακό τοίχωμα προκαλώντας μείωση
του μεγέθους του αυλού της κεντρικής φλέβας, με αποτέλεσμα την αύξηση των
τοπικών αντιστάσεων στη ροή του αίματος και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για
την ανάπτυξη ενδοαγγειακού θρόμβου.

2.2.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς εμφανίζεται με δύο μορφές
οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ τους σοβαρότατες διαφορές από πλευράς κλινικής
εικόνας, φυσικής πορείας, πρόγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η μεγάλη
ποικιλία των όρων που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία για την
ονοματολογία των μορφών αυτών έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση ανάμεσα στους
οφθαλμιάτρους. Συγκεκριμένα, η ελαφρότερη μορφή αναφέρεται σα μη ισχαιμική
(nonischemic, perfused, hyperpemeable, ή ατελής (incomplete), ή μερική (partial), ή
επαπειλούμενη (impending) απόφραξη της κεντρικής φλέβας, ή ακόμη και σαν
αμφιβληστροειδοπάθεια από φλεβική στάση (venous stasis retinopathy), ενώ η
βαρύτερη σαν ισχαιμική (ischemic, nonperfused, nonhyperpemeable), ή τελεία
(complete), ή πλήρης (total), ή και σαν ‘αιμορραγική αμφιβληστρο- ειδοπάθεια
(hemorrhagic retinopathy). Η βασική διαφορά ανάμεσα στις μορφές με τις οποίες
παρουσιάζεται –και εκείνη ασφαλώς που καθορίζει τη φυσική της πορεία- είναι η
παρουσία ή μη αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας.
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2.2.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η κλινική εικόνα της απόφραξης της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς
ποικίλλει ευρύτατα ανάλογα με τη βαρύτητα και το χρόνο που έχει παρέλθει από την
εμφάνιση της πάθησης. Στις πρόσφατες αποφράξεις η εικόνα είναι τόσο τυπική, ώστε
σπάνια δημιουργούνται προβλήματα διαφορικής διαγνωστικής. Οι ασθενείς
προσέρχονται συνήθως παραπονούμενοι για αιφνίδια μείωση της οπτικής τους
οξύτητας.
Οφθαλμοσκοπικά
παρουσιάζουν
διάταση
και
ελίκωση
των
αμφιβληστροειδικών φλεβιδίων, ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες διάσπαρτες και
στα τέσσερα τεταρτημόρια του βυθού από τον οπίσθιο πόλο μέχρι την περιφέρεια,
καθώς και υπεραιμία με ασάφεια των ορίων της οπτικής θηλής. Αρκετά συχνά
εμφανίζουν επίσης βαμβακόμορφες αλλοιώσεις και αμφιβληστροειδικό οίδημα στην
περιοχή της ωχράς.
Η βαρύτητα των αλλοιώσεων διαφέρει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή ανάλογα με
τον τύπο της πάθησης. Συγκεκριμένα, στη μη ισχαιμική απόφραξη η οπτική οξύτητα
παρουσιάζει κατά κανόνα μικρή μείωση ή μπορεί να είναι ακόμη και φυσιολογική. Οι
αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες είναι συνήθως πολύ περιορισμένες σε αριθμό και σε
έκταση, και η οπτική θηλή δεν εμφανίζει συνήθως σοβαρές διαταραχές. Οίδημα στην
περιοχή της ωχράς παρατηρείται αρκετά συχνά, αλλά στην πλειονότητα των
περιπτώσεων είναι ήπιο.
Αντίθετα με τις ήπιες αλλοιώσεις της μη ισχαιμικής μορφής, οι ασθενείς με ισχαιμικού
τύπου απόφραξη παρουσιάζουν κατά κανόνα πολύ βαριά κλινική εικόνα που
χαρακτηρίζεται από εκσεσημασμένη μείωση της οπτικής οξύτητας του
προσβεβλημένου οφθαλμού (μικρότερη από 1/10), μεγάλη διάταση και ελίκωση των
αμφιβληστροειδικών φλεβιδίων, εκτεταμένες αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες οι οποίες
καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο τον οπίσθιο πόλο, αρκετές βαμβακόμορφες
αλλοιώσεις, εικόνα οιδήματος της οπτικής θηλής, και έντονο οίδημα του
αμφιβληστροειδούς στην περιοχή του οπίσθιου πόλου και της ωχράς.
Με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από τη μορφή της πάθησης, παρατηρείται
προοδευτική βελτίωση της κλινικής εικόνας με βαθμιαία απορρόφηση των
αμφιβληστροειδικών αιμορραγιών, εξαφάνιση των βαμβακόμορφων αλλοιώσεων και
υποχώρηση των μορφολογικών διαταραχών των αμφιβληστροειδικών φλεβιδίων. Στις
περιπτώσεις αυτές τα σημεία που δημιουργούν υπόνοιες για την πάθηση που
προηγήθηκε είναι η μέιωση της οπτικής οξύτητας, σε συνδυασμό με την πιθανή
παρουσία λεπτών περιχειρίδων στις φλέβες του οπισθίου πόλου, αλλοιώσεων ποικίλης
βαρύτητας στην περιοχή της ωχράς και κυρίως η διαπίστωση ωχρότητας και
παράπλευρης κυκλοφορίας στην οπτική θηλή.
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2.3 Κλαδική απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας

Η κλαδική απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα
αγγειακή πάθηση του αμφιβληστροειδούς μετά τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ετερόπλευρη και προσβάλλει άτομα
ηλικίας άνω των 50 ετών.
Η πάθηση οφείλεται σε θρόμβωση η οποία συμβαίνει κατά κανόνα σε σημείο
αρτηριοφλεβικής διασταύρωσης, όπου η αρτηρία και η φλέβα περιβάλλονται από
κοινό έλυτρο και ο αρτηριακός κλάδος εντοπίζεται πάνω από το φλεβικό (προς το
υαλοειδές) στο 70-85% των περιπτώσεων. Πιθανολογείται ότι η σκλήρυνση της
αμφιβληστροειδικής αρτηρίας, η οποία αναπτύσσεται σε περιπτώσεις αρτηριακής
υπέρτασης ή γενικότερων αρτηριοσκληρυντικών διαταραχών, προκαλεί μηχανική
πίεση εκ των έξω και τοπική σύσφιγξη στη σύστοιχη φλέβα στο σημείο διασταύρωσης
των δύο αγγείων, με αποτέλεσμα την πυροδότηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού
που οδηγεί τελικά στη φλεβική θρόμβωση.

2.3.1 ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Περίπου το 70% των ασθενών με απόφραξη κλάδου της κεντρικής φλέβας του
αμφιβληστροειδούς πάσχουν από υπέρταση, ενώ αρκετοί από αυτούς εμφανίζουν
καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη και διαταραχές στα επίπεδα της
χοληστερίνης. Η παθογενετική συσχέτιση της θρομβοφιλίας με τις φλεβικές (κεντρική ή
κλαδική) αμφιβληστροειδικές αποφράξεις αποτελεί σημείο διχογνωμίας και έρευνας.
Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών σε διάφορα
μέρη του σώματος αποτελεί τελείως διαφορετική πάθηση από την απόφραξη της
κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς και επομένως ότι οι διαταραχές οι οποίες
σχετίζονται παθογενετικά με γενικότερα θρομβοεμβολικά επεισόδια δεν έχουν καμία
συσχέτιση με τις φλεβικές αμφιβληστροειδικές αποφράξεις. Ωστόσο, υπάρχουν και
στοιχεία που δείχνουν ότι η συχνότητα ορισμένων διαταραχών αυξημένης
πηκτικότητας του αίματος που σχετίζονται με την εμφάνιση θρομβοεμβολικών
επεισοδίων στον οργανισμό είναι ιδιαίτερα υψηλή, για να θεωρηθεί εντελώς τυχαία, σε
ασθενείς με οφθαλμικές αμφιβληστροειδικές ή/και χοριοειδικές αγγειακές αποφράξεις,
συμπεριλαμβανομένης και της απόφραξης κλάδου της κεντρικής φλέβας του
αμφιβληστροειδούς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής διαφορετικών
φλεβικών κλάδων στον ίδιο ή στον άλλο οφθαλμό ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς
χρόνους.

2.3.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ανάλογα με το μέγεθος του απεφραγμένου φλεβικού κλάδου, η κλαδική απόφραξη
αμφιβληστροειδικής φλέβας μπορεί να διακριθεί σε ημικεντρική (‘hemicentral’ ή
‘hemispheric’), σε απόφραξη μεγάλου φλεβικού κλάδου (‘major-BRVO’), και σε
απόφραξη ωχρικού φλεβικού κλάδου (‘macular-BRVO’). Στην ημικεντρική απόφραξη, η
θρόμβωση συμβαίνει στην κεφαλή του οπτικού νεύρου και αφορά τον ένα από τους
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δύο (άνω ή κάτω) βραχείς φλεβικούς κλάδους, οι οποίοι δημιουργούνται από τη
συνένωση της άνω ρινικής με την άνω κροταφική ή της κάτω ρινικής με την κάτω
κροταφική αμφιβληστροειδική φλέβα αντίστοιχα.

2.3.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμπτωματολογία των ασθενών με κλαδική απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας
ποικίλλει ευρύτατα ανάλογα με το φλεβικό κλαδο που έχει αποφραχθεί, αλλά και με την
προσβολή ή όχι της περιοχής της ωχράς. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς με
απόφραξη ρινικού φλεβικού κλάδου είναι ασυμπτωματικοί ή παρουσιάζουν ασαφή
συμπτωματολογία σκοτώματος στο κροταφικό τμήμα του οπτικού τους πεδίου.
Αντίθετα, στις αποφράξεις οι οποίες αφορούν κροταφικούς φλεβικούς κλάδους, η
συμπτωματολογία είναι πιο θορυβώδης λόγω της συχνής ανάπτυξης διαταραχών
στην περιοχή της ωχράς με αποτέλεσμα τη μείωση της οπτικής οξύτητας του
προσβεβλημένου οφθαλμού.
Η οφθαλμοσκοπική εικόνα των ασθενών με πρόσφατη κλαδική απόφραξη
αμφιβληστροειδικής φλέβας είναι συνήθως τόσο τυπική, ώστε σπάνια δημιουργεί
προβλήματα διαφορικής διαγνωστικής. Οφθαλμοσκοπικά παρατηρούνται επιπολής
και εν τω βάθει ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες στην περιοχή κατανομής του
απεφραγμένου φλεβικού κλάδου. Αρκετά συχνά μπορεί να παρατηρηθούν
βαμβακόμορφες αλλοιώσεις και οίδημα του αμφιβληστροειδούς στην ίδια περιοχή.
Με την πάροδο του χρόνου (3-6 μήνες από την εμφάνιση της πάθησης) παρατηρείται
συνήθως προοδευτική βελτίωση της κλινικής εικόνας λόγω της ανάπτυξης
αντιρροπιστικής παράπλευρης κυκλοφορίας, η οποία οδηγεί στην άρση των
υφιστάμενων αιμοδυναμικών διαταραχών. Οφθαλμοσκοπικά, κατά τη φάση αυτή,
παρατηρείται βαθμιαία απορρόφηση του οιδήματος και των αιμορραγιών του
αμφιβληστροειδούς και υποστροφή των βαμβακόμορφων αλλοιώσεων.
Η κλινική εικόνα των ασθενών με παλαιά κλαδική απόφραξη αμφιβληστροειδικής
φλέβας (1-2 έτη μετά την εμφάνιση της πάθησης) εξαρτάται από την ανάπτυξη ή μη
σοβαρών επιπλοκών. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, η οφθαλμοσκοπική εικόνα
είναι σχεδόν φυσιολογική. Τα μόνα σημεία τα οποία υποδηλώνουν την πάθηση που
προηγήθηκε είναι η παρουσία παράπλευρων αγγείων και η πιθανή εμφάνιση του
απεφραγμένου φλεβικού κλάδου σα λευκή γραμμή στο βυθό του οφθαλμού
περιφερικότερα από το σημείο απόφραξης.
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2.4 Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (ΗΕΩ / ‘Age-related Macular Degeneration’ – AMD)
κηλίδας είναι η κύρια αιτία τύφλωσης σε ηλικίες άνω των 65 ετών. Είναι κυρίως
διαδεδομένη στους Καυκάσιους και εμφανίζεται ελαφρώς περισσότερο στο γυναικείο
φύλο. Περίπου το 10% των ασθενών με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
εμφανίζουν την εξιδρωματική μορφή της πάθησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την
πλειοψηφία των περιπτώσεων σημαντικής απώλειας της όρασης. Παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης αποτελούν η προχωρημένη ηλικία
(άνω των 75 ετών), το θετικό οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα, η υπερμετρωπία, το
ανοιχτό χρώμα της ίριδας, η υπέρταση, τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, το
γυναικείο φύλο, γενετικοί παράγοντες καθώς και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.
(Huang et al, 2006; Quillen, Clinical Retina, 2002)
2.4.1 ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
Οι διαταραχές που εμφανίζονται στο σύμπλοκο μελαγχρόου επιθηλίου / μεμβράνης
του Bruch επιτρέπουν στα τριχοειδή αγγεία από τη χοριοειδική κυκλοφορία να
αποκτήσουν πρόσβαση στο υπο-μελάγχρουν επιθήλιο και στο υπονευροαισθητικό
αμφιβληστροειδικό χώρο. Η νεοαγγειακή διάδοση σχετίζεται με τη συσσώρευση
υποαμφιβληστροειδικού υγρού, αίματος και εξιδρώματος –οδηγώντας τελικά σε
ινοαγγειακή ουλοποίηση.
2.4.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι είτε ξηρού τύπου (μη-νεοαγγειακή – μηεξιδρωματική), είτε υγρού τύπου (νεοαγγειακή - εξιδρωματική). Η ξηρού τύπου είναι πιο
συχνή καθώς αφορά το 90% των περιπτώσεων ασθενών που πάσχουν από ηλικιακή
εκφύλιση της ωχράς. Η υγρής μορφής συνήθως οδηγεί σε σοβαρότερη απώλεια της
όρασης.
Η ξηρού τύπου εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι ένα πρώιμο στάδιο της πάθησης και
μπορεί να προκύψει από τη γήρανση και λέπτυνση των ιστών της ωχράς κηλίδας, την
εναπόθεση χρωστικής στην περιοχή της ωχράς ή από το συνδυσμό και των δύο
περιπτώσεων. Η διάγνωσή της μπορεί να γίνει όταν κιτρινωπές κηλίδες γνωστές ως
drusen αρχίζουν να συσσωρεύονται εντός και περιφερικά της περιοχής της ωχράς.
Πιστεύεται ότι αυτές οι κηλίδες είναι εναποθέσεις ή υπολείμματα από την επιδείνωση του
ιστού. Η ξηρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση
σταδιακής απώλειας της κεντρικής όρασης, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο σοβαρή
όσο στις περιπτώσεις της υγρής μορφής. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου η
πάθηση μπορεί σιγά-σιγά να εξελιχθεί σε όψιμο στάδιο γεωγραφικής ατροφίας –
σταδιακή αποδόμηση των αμφιβληστροειδικών κυττάρων που μπορεί επίσης να
προκαλέσει σοβαρή απώλεια της όρασης.
Η υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αφορά το υπόλοιπο 10% των
περιπτώσεων και εξελίσσεται στην πιο προχωρημένη και επιζήμια μορφή οφθαλμικής
πάθησης. Με την υγρή εκφύλιση της ωχράς, νέα αιμοφόρα αγγεία αναπτύσσονται
κάτω από τον αμφιβληστροειδή αφήνοντας να διαρρεύσει αίμα και υγρό. Αυτή η
διαρροή προκαλεί μόνιμη βλάβη στα φωτοευαίσθητα αμφιβληστροειδικά κύτταρα, τα
οποία αποπίπτουν δημιουργώντας τυφλά σημεία στην κεντρική όραση. Η χοριοειδική
νεοαγγείωση, η βασική διαδικασία πρόκλησης υγρής εκφύλισης της ωχράς και μη
φυσιολογικής ανάπτυξης των αιμοφόρων αγγείων, είναι ο εσφαλμένος τρόπος που
ακολουθεί το σώμα στην προσπάθειά του να δημιργήσει ένα νέο δίκτυο αιμοφόρων
αγγείων για την παροχή περισσότερων θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στον
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αμφιβληστροειδή. Αντ’ αυτού η διαδικασία δημιουργεί ουλές, οδηγώντας μερικές
φορές σε σοβαρή απώλεια της κεντρικής όρασης.
2.4.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ασθενείς οι οποίοι προσβάλλονται από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
αναφέρουν ξαφνική εκδήλωση μειωμένης όρασης, μεταμορφοψία, μικροψία, φωτοψία
και παρακεντρικά σκοτώματα. Τα πρόωρα αυτά ευρήματα συχνά συνοδεύονται από
ταχεία και μόνιμη απώλεια της κεντρικής όρασης. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της
νεοαγγειακής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς είναι η παρουσία χοριοειδικής
νεοαγγείωσης (‘Choroidal Neovascularization’ – CNV). Ενδείξεις εξιδρωματικής
ηλικιακής εκφύλισης συμπεριλαμβάνουν και την εμφάνιση χοριοειδικής νεοαγγειακής
μεμβράνης πρασινογκρί απόχρωσης, λιπιδικών εξιδρωμάτων, υποαμφιβληστροειδικής
ή ενδοαμφιβληστροειδικής αιμορραγίας / υγρού, αποκόλλησης του μελαγχρόου
επιθηλίου (‘Pigment Epithelial Detachment’ – PED) και σε τελικά στάδια την παρουσία
ινοαγγειακής δισκόμορφης ουλής.

Κεφάλαιο 3: Αγγειογένεση και θεραπεία
3.1 ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
( Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF)

Η φυσιολογική αγγειογένεση ελέγχεται στενά από μια ισορροπία στην έκφραση των
αγγειογενετικών και αντιαγγειογενετικών παραγόντων. Διαταραχές στην έκφραση
αυτών των παραγόντων και συνηθέστερα υπερέκκριση των αγγειογενετικών,
συνοδεύονται από παθολογία. Παρόλο που ο υποκείμενος μηχανισμός της
οφθαλμικής νεοαγγείωσης είναι αρκετά πολύπλοκος, κατά κύριο λόγο αποδίδεται σε
μια διαταραχή αυτής της ισορροπίας. Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός
παράγοντας (VEGF) έχει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία νεοαγγειώσεων ως ένας
από τους πιο δραστικούς αγγειογενετικούς διεγέρτες και αγγειοδιαπερατούς
παράγοντες. Οι νεότερες θεραπείες στοχεύουν κατά αυτών των παραγόντων και οι
anti-VEGF θεραπείες πιο συγκεκριμένα, δρουν κατά του αγγειακού ενδοθηλιακού
αυξητικού παράγοντα (VEGF). Οι αντι-αγγειογενετικές θεραπείες στοχεύουν κατά κύριο
λόγο στην αντιμετώπιση κακοηθών νεοπλασιών καθώς και της ηλικιακής εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου.
Πριν αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτές στις θεραπείες θα ήταν σκόπιμο να
παρεμβάλλουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τον αγγειογενετικό ενδοθηλιακό
αυξητικό παράγοντα (VEGF).
Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) είναι μια κυτοκίνη με
ποικίλες λειτουργίες που συμβάλλει στην αγγειογένεση τόσο με άμεσους όσο και
έμμεσους μηχανισμούς. (Brown et al., 1977) Οι κυτοκίνες είναι μικρά σηματοδοτικά
πρωτεϊνικά μόρια που παράγονται από διάφορους κυτταρικούς τύπους και
συνεισφέρουν στην κυτταρική επικοινωνία. Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός
παράγοντας (VEGF) αποτελεί μέρος του μηχανισμού που αποκαθιστά την παροχή
οξυγόνου σε ιστούς όταν δεν επαρκεί η αιματική κυκλοφορία.
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3.1.1 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ VEGF
Η οικογένεια των αγγειακών ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων ( VEGF) σήμερα
αποτελείται από επτά μέλη. τον VEGF-A, τον VEGF-B, τον VEGF-C, τον VEGF-D, τον
VEGF-E, τον VEGF-F και τέλος τον αυξητικό παράγοντα του πλακούντα PIGF. Όλα τα
μέλη έχουν μια κοινή ομόλογη περιοχή η οποία αποτελείται επαναλαμβανόμενα μόρια
κυστεΐνης συνδεδεμένα με διαμοριακούς δισουλφιδικούς δεσμούς. (Hoeben et al.,
2004). Ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας Α (VEGF-A) έχει
χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο μέλος της οικογένειας και μέχρι την ταυτοποίηση
των υπόλοιπων μελών ήταν γνωστός απλά ως VEGF. Το γονίδιο του VEGF-A
αποτελείται από οκτώ εξώνια τα οποία σχηματίζουν επτά ισότοπα με τον VEGF-A165 να
θεωρείται ο πιο παθογόνος.
Όλα τα μέλη αγγειακών παραγόντων πυροδοτούν κυτταρικές αποκρίσεις, αφού
δεσμευτούν σε υποδοχείς (VEGFRs) που βρίσκονται στην κυτταρική επιφάνεια
προκαλώντας τους διμερισμό και ενεργοποίηση διαφόρων βαθμών μέσω
τρανσφωσφορυλίωσης (εικόνα 3.1). Οι υποδοχείς των VEGF διακρίνονται σε
υποδοχείς τυροσινικής κινάσης (VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3) και σε μη πρωτεϊνικούς
συνυποδοχείς κινάσης (neuropilin-1, neuropilin-2).
Οι υποδοχείς των VEGF έχουν ένα

ΕΙΚΟΝΑ 10. Τύποι των VEGF και οι υποδοχείς τους.(Holmes et al., 2007)
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ένα εξωκυττάριο τμήμα αποτελούμενο από επτά δομές τύπου ανοσοαιμοσφαιρίνης,
μια διαμεμβρανική συνδετική περιοχή κι ένα ενδοκυττάριο τμήμα το οποίο περιέχει μια
δομή (αλληλουχία) τυροσινικής κινάσης. Ο VEGF-A συνδέεται στο VEGFR-1 (Flt-1) και
στο VEGFR-2 (KDR/Flk-1). Ο VEGFR-2 φαίνεται να μεσολαβεί σε όλες τις γνωστές
κυτταρικές αποκρίσεις των VEGF και να είναι ο σημαντικότερος υποδοχέας όσον
αφορά την επερχόμενη μιτωτική δραστηριότητα και αγγειακή διαπερατότητα.(Holmes
et al., 2007). Η λειτουργία του VEGFR-1 είναι λιγότερο διευκρινισμένη, αλλά πιστεύεται
ότι διαμορφώνει το σήμα από το VEGFR-2. Ο VEGF-C και ο VEGF-D, αλλά όχι ο VEGFA, προσδένονται και σε έναν άλλο υποδοχέα (VEGFR-3), ο οποίος είναι μεσολαβητής
της λεμφαγγειογένεσης. (Achyut et al., 2013)
Στην ακόλουθη εικόνα (εικόνα 11) φαίνονται συγκεντρωτικά τα μέλη της οικογένειας
των VEGF με τους αντίστοιχους υποδοχείς και τις λειτουργίες τους.

ΕΙΚΟΝΑ 11. Ταξινόμηση των VEGF.(Achyut et al., 2013)

3.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VEGF
Ο αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας (VEGF) παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση
της αγγειακής λειτουργίας. Κατά κύριο λόγο, και λόγω αυξημένης μιτωτικής
δραστηριότητας, ο VEGF διεγείρει την ταχεία ανάπτυξη των ενδοθηλιακών κυττάρων
που εντοπίζονται κοντά σε μικροαγγεία και ευνοεί τη μετανάστευσή τους καθώς και τη
μεταβολή της γενετικής τους έκφρασης. Επιπλέον, λόγω της υπερδιαπερατότητας των
ενδοθηλιακών κυττάρων που εξασφαλίζεται από τη δράση του αγγειακού
ενδοθηλιακού παράγοντα, πρωτεΐνες του πλάσματος διαχέονται στον εξωαγγειακό
χώρο, προκαλώντας έτσι μεταβολές στη μεσοκυττάρια ουσία (matrix), οι οποίες με τη
σειρά τους ευνοούν την αγγειογένεση.
Η φυσιολογική λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα τον
καθιστά ως κύριο ρυθμιστή για την ανάπτυξη του αγγειακού και λεμφικού συστήματος
κατά την εμβρυογένεση και τη διατήρηση της αγγειακής ομοιόστασης. Επιπροσθέτως,
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συντελεί στη δημιουργία νέων αγγείων στους ενήλικες σε περιπτώσεις τραυματισμού
είτε μετά από καταπόνηση λόγω άσκησης καθώς και στη δημιουργία παράπλευρης
κυκλοφορίας όταν η κανονική έχει μπλοκαριστεί (π.χ. λόγω θρόμβου).
Η υπερέκκριση του αγγειακού αυξητικού παράγοντα μπορεί να συμβάλλει στη
δημιουργία παθολογικής κατάστασης. Η μετάβαση από τη φυσιολογική κατάσταση
των αγγείων προς την αγγειογένεση επάγεται μέσω της απελευθέρωσης του VEGF,
κυρίως από ενδοθηλιακά και αιμοποιητικά κύτταρα και κύτταρα του στρώματος. Ο
VEGF κατέχει σημαντική θέση στην ανάπτυξη μιας κακοήθειας καθώς και στην
εμφάνιση μεταστατικών βλαβών. Οι κακοήθεις όγκοι δεν μπορούν να επεκταθούν
πέραν κάποιου μεγέθους χωρίς την απαραίτητη αιματική παροχή. Επομένως, αυτοί
που μπορούν να εκφράσουν τον αγγειακό αυξητικό παράγοντα μπορούν να
αναπτυχθούν και να δώσουν μεταστάσεις. Για την ανάπτυξη ενός συμπαγούς όγκου
από διάμετρο 1mm σε 2mm απαιτείται νέο ανεξάρτητο αγγειακό δίκτυο που έχει σαν
αποτέλεσμα την υπερέκφραση του VEGF. Ο παράγοντας λοιπόν αυτός σχετίζεται με
την εγκατάσταση, την ανάπτυξη και την επιβίωση των καρκινικών αγγείων που
οδηγούν σε ανάπτυξη και μετάσταση του όγκου. Επιπλέον, η υπερπαραγωγή αυτού
του παράγοντα μπορεί να προκαλέσει βλάβη αγγειακής φύσης στον αμφιβληστροειδή
χιτώνα του οφθαλμού, καθώς και σε άλλα μέρη του σώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλα τα μέλη της οικογένειας των VEGF ο παράγοντας
VEGF-A είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία αγγειογένεσης, ενώ τα τελευταία
χρόνια ερευνάται και ο ρόλος του αυξητικού παράγοντα του πλακούντα (PIGF) στην
ανάπτυξη χοριοειδικής νεοαγγείωσης. (Rakic et al., 2003)
3.1.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ VEGF ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ
Ο VEGF-A έχει χαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια ως ο κυριότερος αγγειογενετικός
αυξητικός παράγοντας που ευθύνεται για τη χοριοειδική νεοαγγείωση και άλλες
παθήσεις του οφθαλμού που χαρακτηρίζονται από έκκριση ορώδων στοιχείων.
Η αναγνώριση των μοριακών και κυτταρικών διεργασιών που σχετίζονται με την
αγγειακή αύξηση και διαπερατότητα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο VEGF
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μικροαγγειακής φύσης διαταραχές του
σακχαρώδους διαβήτη. Τα προβλήματα της αμφιβληστροειδικής μικροαγγειακής
κυκλοφορίας που εμφανίζονται σε διαβητικούς ασθενείς μπορεί να προκαλέσουν
αμφιβληστροειδική ισχαιμία, και ως εκ τούτου την έκκριση αγγειακού ενδοθηλιακού
αυξητικού παράγοντα. Ο VEGF μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων αγγείων
στον αμφιβληστροειδή, καθώς και σε άλλες περιοχές του οφθαλμού, αποτελώντας
έτσι σημαντική απειλή για την όραση του ασθενούς.
Επιπροσθέτως, υπερέκφραση του VEGF-A έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις οιδήματος
της ωχράς κηλίδας λόγω κλαδικής (BRVO) ή κεντρικής (CRVO) απόφραξης
αμφιβληστροειδικής φλέβας, (Tong et al., 2006) σε αποκόλληση του
αμφιβληστροειδούς καθώς και σε αμφιβληστροειδοπάθεια λόγω προωρότητας. Στις
καταστάσεις αυτές η υποξία (χαμηλή οξυγόνωση ιστού) που δημιουργείται και τα
αυξημένα επίπεδα NO οδηγούν στην υπερέκφραση του VEGF δημιουργώντας νέα
παθολογικά αγγεία και αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων. Η αγγειογένεση αυτή
του αμφιβληστροειδούς και το οίδημα μειώνουν την οπτική οξύτητα και καταλήγουν σε
απώλεια όρασης και τύφλωση.
Τέλος, δεδομένου του ότι ο VEGF διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
παθοφυσιολογία της χοριοειδικής νεοαγγείωσης, έχει και άμεση συσχέτιση με την
υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD). (Brown et al., 1997)
Γενετικές μελέτες ασθενών μαρτύρων (case – control studies) έδειξαν ότι η τάση ενός
ατόμου να αναπτύξει υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς μπορεί να επηρεαστεί
από τη γενετική έκφραση του VEGF. (Tong et al., 2006)
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3.2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (Anti-VEGF)
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξελιχτική διαδικασία της αγγειογένεσης
ανακαλύφθηκαν θεραπείες που στοχεύουν τη δέσμευση του VEGF. Η κυριότερη
πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη θεραπεία της υγρού τύπου ηλικιακής
εκφύλισης καθώς και των άλλων παθήσεων της ωχράς κηλίδας, είναι η ανάπτυξη των
παραγόντων κατά του VEGF (anti-VEGF), οι οποίοι διατηρούν και βελτιώνουν την
οπτική οξύτητα, αναστέλλοντας την αύξηση των χοριοειδικών νεοαγγείων και
μειώνοντας την αγγειακή διαπερατότητα.

3.2.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ VEGF
Η αναστολή του οφθαλμικού VEGF μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα επίπεδα της
σηματοδοτικής του πορείας: (Roskoski et al., 2008)
1. Η μεταγραφή του γονιδίου του VEGF σε mRNA επιτελείται πρώτα μέσα στα κύτταρα
του μελαγχρόου επιθηλίου. Το στάδιο αυτό μπορεί να παρεμποδιστεί με διάσπαση του
mRNA μέσω παρεμβολής του RNA.
2. Αφού ολοκληρωθεί η μετάφραση, η πρωτεΐνη VEGF εγκαταλείπει το κύτταρο του
μελαγχρόου επιθηλίου και μεταναστεύει μέσω της μεμβράνης του Bruch (το όριο
μεταξύ αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς) στα υποκείμενα ενδοθηλιακά κύτταρα των
χοριοειδικών αγγείων. Το στάδιο αυτό μπορεί να παρεμποδιστεί από anti-VEGF
απταμερή, από anti-VEGF μονόκλωνα αντισώματα, ή από διαλυτά ανάλογα των
υποδοχέων των VEGF (VEGFR).
3. Η πρωτεΐνη VEGF συνδέεται με τον υποδοχέα VEGFR των ενδοθηλιακών κυττάρων
των χοριοειδικών αγγείων. Το στάδιο αυτό μπορεί να παρεμποδιστεί μπλοκάροντας τον
VEGFR-2 με anti-VEGF αντισώματα.
4. Η ενεργοποίηση των VEGFR δραστηριοποιεί το ενδοκυττάριο σηματοδοτικό
μονοπάτι της τυροσινικής κινάσης μέσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα των χοριοειδικών
αγγείων. Έτσι λόγω της εξάπλωσης, της μετανάστευσης και της επιβίωσης των
ενδοθηλιακών κυττάρων εμφανίζονται νεοαγγειώσεις. Αυτό το στάδιο μπορεί να
διακοπεί μέσω αναστολής των διαδοχικών ενδοκυττάριων σημάτων που προκαλεί η
τυροσινική κινάση.
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Κεφάλαιο 4: Η φυσική πλευρά της σκέδασης και η σημασία
της στην ανθρώπινη όραση.

4.1 Το φαινόμενο της σκέδασης
Σκέδαση, ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο κινούμενα σωματίδια, η
ακτινοβολία ή ο ήχος, αποκλίνουν από την τροχιά τους, λόγω μη κανονικοτήτων ή
μικροσωματιδίων που συναντούν στην πορεία τους. Συγκεκριμένα, ο όρος «σκέδαση
του φωτός», αναφέρεται στην τυχαία αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός,
λόγω των ανομοιογενειών του μέσου στο οποίο διαδίδεται.
Με το φαινόμενο αυτό, περιγράφεται ένα σύνολο από οπτικά φαινόμενα (περίθλαση,
διάθλαση, ανάκλαση) τα οποία οφείλονται στην αλληλεπίδραση του μετώπου κύματος
με τα σωματίδια της ύλης και τις ανομοιογένειές της, καθώς το φως τη διασχίζει. Στην
ουσία η σκέδαση είναι πολλαπλή ανάκλαση, δηλαδή ανάκλαση προς όλες τις
κατευθύνσεις.

Εικόνα 13 : (a) κατοπτρική
(Eugene Hecht, Optics)

ανάκλαση,

(b)

διάχυση-

διάχυτη

ανάκλαση

Τα είδη των ανομοιογενειών της ύλης, ονομάζονται κέντρα σκέδασης ή σκεδαστές και
είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Ως σκεδαστές μπορούν να θεωρηθούν
σωματίδια, σταγονίδια, ατέλειες σε στερεά με κρυσταλλική δομή, κύτταρα σε ιστούς,
μεταβολές της πυκνότητας σε υγρά. Η επίδραση των σκεδαστών στην πορεία του
φωτός, μπορεί να περιγραφεί με τη θεωρία της σκέδασης.
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Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης, εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα των
σκεδαστών, τη διαφορά στο δείκτη διάθλασης των σκεδαστών από το μέσο στο οποίο
βρίσκονται και από το μήκος κύματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ
Τα δακτυλικά αποτυπώματα στα γυαλιά οράσεως σκεδάζουν το φως. Οι σταγόνες
βροχής ή οι κηλίδες των υαλοκαθαριστήρων στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου
καθιστούν την ανάγνωση των σημάτων στο δρόμο δύσκολη. Κατά παρόμοιο τρόπο,
οι μικρές φυσαλίδες από το ζεστό νερό της βρύσης δίνουν μια θολότητα σε ένα ποτήρι
νερό και καθιστούν δύσκολο να δούμε τις λεπτομέρειες στο κάτω μέρος του ποτηριού.
Η εμφάνιση αυξημένης λάμψης γύρω από φωτεινές πηγές, κατά τη νυχτερινή όραση,
καθιστούν το οπτικό περιβάλλον κατά τη νυκτερινή οδήγηση επικύνδυνο. Αυτά είναι
όλα παραδείγματα σκέδασης φωτός, που μπορεί να αποκρύψουν τις λεπτομέρειες
κάθε αντικειμένου.

Εικόνα 14: Παράδειγμα αυξανόμενης σκέδασης κατά τη νυκτερινή οδήγηση,
http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf

Η σκέδαση και η απορρόφηση είναι τα δύο φυσικά φαινόμενα που παρατηρούνται
κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη και συνεισφέρουν στην ορατή
εμφάνιση των αντικειμένων. Κατά την απορρόφηση, η ακτινοβολία υπόκειται μερική ή
ολική απώλεια ενέργειας κατά την αλληλεπίδρασή της με την ύλη.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
 Ελαστική – Ανελαστική
Γίνεται διαχωρισμός της σκέδασης σε ελαστική ή ανελαστική, με βάση το εάν το
φωτόνιο διατηρεί την ενέργειά του ή όχι. Στην ελαστική σκέδαση, το φωτόνιο υφίσταται
μηδενική (ή πολύ μικρή) ανταλλαγή ενέργειας. Η ενέργειες του εισερχόμενου και του
εξερχόμενου κύματος είναι ίδιες. Η Η/Μ ακτινοβολία διατηρεί το μήκος κύματός της. Σε
αυτήν την κατηγορία ανήκει η σκέδαση Rayleigh και η σκέδαση Mie. Στην ανελαστική
σκέδαση, αντιθέτως, παρατηρείται μεταβολή της ενέργειας και αλλαγή του μήκους
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κύματος της Η/Μ ακτινοβολίας. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι σκεδάσεις Brillouin,
Raman, Compton και η σκέδαση των ακτίνων X.


Απλή – Πολλαπλή

Ανάλογα με το είδος της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με τους σκεδαστές, η
σκέδαση διακρίνεται σε απλή και πολλαπλή. Στην απλή σκέδαση, η ακτινοβολία
σκεδάζεται από έναν μόνο σκεδαστή κατά τη διάδοσή της. Η θέση του σκεδαστή δεν
είναι εύκολο να προσδιοριστεί, γι’αυτό μελετάται ως ένα τυχαίο φαινόμενο, που
περιγράφεται από κατανομές πιθανότητας. Στην πολλαπλή σκέδαση, οι σκεδαστές
είναι πολυάριθμοι και η ακτινοβολία μπορεί να σκεδαστεί πολλές φορές. Σε αυτήν την
περίπτωση, το φαινόμενο μπορεί να μοντελοποιηθεί και να υπολογιστεί η κατανομή
της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, χωρίς τη βοήθεια της στατιστικής. Η
τυχαιότητα της αλληλεπίδρασης τείνει να αντισταθμιστεί απ’το μεγάλο αριθμό
συμβάντων σκέδασης.


Σύμφωνη –Ασύμφωνη

Στην περίπτωση της πολλαπλής σκέδασης, έχει νόημα να γίνει διάκριση της σκέδασης
σε σύμφωνη (φως λέιζερ) και ασύμφωνη (φως της κοινής λάμπας).
Εμπρόσθια Σκέδαση- Οπισθοσκέδαση
Εμπρόσθια σκέδαση παρατηρείται όταν η γωνία μεταξύ αρχικής και τελικής
κατεύθυνσης της κίνησης των σκεδαζόμενων σωματιδίων είναι μικρότερη από 900. Τα
φωτόνια ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνση με την οποία εισήλθαν. Το ποσοστό της
οπισθοσκέδασης, αυξάνεται με το μέγεθος των σκεδαστών.
Οπισθοσκέδαση παρατηρείται όταν η ακτινοβολία σκεδάζεται αντίθετα απ’την
κατεύθυνση απ’την οποία εισήλθε.
Σκέδαση Rayleigh, Σκέδαση Mie, γεωμετρική Σκέδαση (Τρεις κατηγορίες με βάση την
παράμετρο α του σκεδαστή)
Η παράμετρος α του σκεδαστή, ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας του σκεδαστή
(πDp) προς το μήκος κύματος (λ) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
α = πDp/ λ
Όταν το μέγεθος του σκεδαστή είναι μικρότερο απ’το μήκος κύματος, τότε α<<1 και
έχουμε σκέδαση Rayleigh. Όταν οι διαστάσεις του σκεδαστή είναι συγκρίσιμες με το
μήκος κύματος α = 1, τότε έχουμε σκέδαση Mie. Όταν το μέγεθος του σκεδαστή είναι
πολύ μεγαλύτερο απ’το μήκος κύματος, α >> 1, τότε έχουμε γεωμετρική σκέδαση.
(Derek, 2002)

ΣΚΕΔΑΣΗ RAYLEIGH
Η κλασική θεωρία της σκέδασης του φωτός προήλθε από τον Rayleigh και ονομάζεται
θεωρία Rayleigh. Η θεωρία Rayleigh εφαρμόζεται σε μικρά σωματίδια. Με τον όρο
μικρά σωματίδια, εννοούμε σωματίδια των οποίων το μέγεθος είναι πολύ μικρότερο
από το μήκος κύματος του φωτός που σκεδάζεται. Για τη διάμετρο του σκεδαστή ισχύει
ότι d ≤ λ/10. Το σχήμα του δεν είναι σημαντικό και μπορεί να θεωρηθεί ως ομογενής
σφαίρα ισοδύναμου όγκου.
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Εικόνα 15: Σκέδαση του προσπίπτοντος φωτός από ένα σωματίδιο σε διάλυμα ή σε κενό.
Η ένταση Ι του σκεδαζόμενου φωτός από μικρό σωματίδιο μιας δέσμης μη πολωμένου
φωτός με μήκος κύματος λ και ένταση Ι0, είναι:

Όπου,
R η απόσταση από το σωματίδιο,
θ η γωνία σκέδασης, n ο δείκτης διάθλασης του σωματιδίου και d η διάμετρος του
σωματιδίου.
Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης, καθορίζεται από τον όρο 1+cos2θ και είναι
συμμετρική.
ΣΚΕΔΑΣΗ MIE
Η σκέδαση Mie περιγράφει τη σκέδαση της Η/Μ ακτινοβολίας από σωματίδια
(ομογενείς σφαίρες) με διάμετρο συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη απ’το μήκος κύματος. Ο
δείκτης διάθλασης, το μέγεθος και το σχήμα των σκεδαστών παίζει σημαντικό ρόλο. Η
θεωρία βρίσκει εφαρμογή σε σφαίρες και με κάποιες τροποποιήσεις σε ελλειψοειδή και
σφαιροειδή. Το μοντέλο του Mie για τη σκέδαση, δίνει ως λύσεις εν γένει πολύπλοκες
συναρτήσεις.

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ
Η θεωρία της ανώμαλης περίθλασης ανήκει στην κατηγορία της σκέδασης Mie και
προσεγγίζει ικανοποιητικά τη σκέδαση του φωτός στον κερατοειδή. Είναι ακριβής όταν
nσκεδ = nμέσου.
Το προσπίπτον επίπεδο μετώπου κύματος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από
οπτικές ακτίνες που η καθεμιά διανύει το δικό της μονοπάτι. Οι ακτίνες που χτυπάνε το
σωματίδιο και αυτές που περνάνε κατά μήκος του, δημιουργούν δύο διαφορετικά
φαινόμενα, ανάκλαση και διάθλαση, ή περίθλαση.
Οι ακτίνες που χτυπούν την επιφάνεια του σωματιδίου ανακλώνται και διαθλώνται
μερικώς. Το φως που διαθλάται μπορεί να εξέλθει από το σωματίδιο μετά από μία
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ακόμα διάθλαση. Το φως που ανακλάται από το σωματίδιο και αυτό που εξέρχεται
έχοντας διέλθει απ’το εσωτερικό του, συνεισφέρουν στην συνολική σκέδαση. Το
ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται ή σκεδάζεται, η γωνιακή κατανομή και η
πόλωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από τη μορφή και τη σύνθεση του
σωματιδίου και την κατάσταση της επιφάνειάς του.
Οι ακτίνες που περνούν κατά μήκος του σωματιδίου σχηματίζουν ένα επίπεδο μέτωπο
κύματος απ’το οποίο ένα τμήμα του λείπει. Το μέγεθος και το σχήμα του καθορίζεται
απ’τη γεωμετρική σκιά του σκεδαστή. Αυτό το ημιτελές μέτωπο κύματος σύμφωνα με
την αρχή του Huygens δημιουργεί φαινόμενα περίθλασης, δημιουργώντας σε μεγάλες
αποστάσεις την κατανομή έντασης Fraunhofer. Η κατανομή της περίθλασης εξαρτάται
από το μέγεθος και τη μορφή του σκεδαστή.
Η ανάκλαση/ διάθλαση και η περίθλαση είναι δύο φυσικά φαινόμενα ξεχωριστά λόγω
της εξάρτησής τους από τη φύση του σωματιδίου αλλά και την γωνιακή κατανομή της
σκεδαζόμενης ακτινοβολίας.
Κρατώντας σταθερό το μέγεθος του σωματιδίου και μειώνοντας το μήκος κύματος η
κατανομή σκέδασης λόγω ανάκλασης και διάθλασης θα προσεγγίζει όλο και
περισσότερο την κατανομή που προβλέπεται από τη γεωμετρική οπτική. Η κατανομή
περίθλασης θα περιορίζεται σε στενό αλλά μεγάλης έντασης λοβό γύρω απ’τη
διεύθυνση διάδοσης. Η συνολική κατανομή σκέδασης θα αποτελείται από δύο μέρη
ένα πολύ στενό και πολύ έντονο λοβό (λόγω περίθλασης) και μια λιγότερο έντονη
ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις που εξαρτάται από τις ιδιότητες του σκεδαστή.
(Classical Theory of Rayleigh and Raman Scattering )

4.2 Σκέδαση στον οφθαλμό
Ο όρος «σκέδαση» χρησιμοποιείται για την περιγραφή πληθώρας – θεμελιωδώς
διαφορετικών –φαινομένων με κύριο χαρακτηριστικό την τυχαιότητα. Ως σκέδαση του
φωτός στον οφθαλμό, περιγράφεται το συνδυασμένο φαινόμενο της τυχαίας αλλαγής της
κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός, λόγω των τοπικών μικρο- ανομοιογενειών των
οπτικών μέσων του οφθαλμού, καθώς και της διάχυσης του φωτός στους ιστούς των
τοιχωμάτων.
Η σκέδαση που εκδηλώνεται είτε ως οπτικά μετρούμενο μέγεθος, είτε ως επίπτωση στη
λειτουργική όραση (π.χ. απώλεια αντίθεσης, θάμβος), είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού
των ακόλουθων φαινομένων (Σχήμα 16):
Σκέδαση στα οπτικά μέσα, κυρίως στον κερατοειδή και το φακό και λιγότερο στο
υδατοειδές και το υαλώδες (a).
Διάχυση στα στρώματα του βυθού, μετά το νευροαισθητήριο αμφιβληστροειδή και
ιδιαίτερα στο χοριοειδή (b).
Μερική διαφάνεια του τοιχώματος του οφθαλμού (c).
Πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό του οφθαλμού (d).
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Εικόνα 16: μηχανισμοί σκέδασης
Στο μέσο φυσιολογικό οφθαλμό η συνολική σκέδαση είναι περίπου ισομερώς
καταμερισμένη στα οπτικά (a) και στη διαχυση στους ιστους των τοιχωμάτων (b),(c)
και (d). Οι μηχανισμοί (b),(c) και (d) περιορίζονται δραστικά από τη μελανίνη του
μελαχρώου επιθηλίου. Ως αποτέλεσμα, οι ανοιχτόχρωμοι οφθαλμοί χαρακτηρίζονται –
κατά κανόνα- από εντονότερη σκέδαση σε σχέση με τους σκουρόχρωμους.
Οι μηχανισμοί αυτοί, έχουν σαν αποτέλεσμα, η συνάρτηση διασποράς σημείου του
οφθαλμού, να έχει ένα περιφερικό μέρος από διάχυτο φως το οποίο περιγράφεται
κατά βάση με στατιστικούς όρους και εμπειρικούς τύπους προερχόμενους από
πειραματικά δεδομένα (Ginis et al., 2014).
Η σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλμό μπορεί να προκαλέσει θαμπή όραση, απώλεια
χρωμάτων και αντίθεσης. Ωστόσο, η σκέδαση επηρεάζει ελάχιστα την ευαισθησία
φωτεινής αντίθεσης. Αυτό προκύπτει από τις επιδόσεις σε ψυχοφυσικό τεστ για τη
μέτρηση της CSF (του contrast sensitivity) με τη χρήση μικρών στόχων. Είναι αλήθεια ότι
η σκέδαση μειώνει την φωτεινή αντίθεση του ειδώλου που προβάλλεται στον
αμφιβληστροειδή. Έτσι αυξημένη σκέδαση σημαίνει χαμηλότερη ευαισθησία φωτεινής
αντίθεσης. Μόνο που η μείωση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης είναι πολύ
μικρότερη από την αύξηση της σκέδασης. Πενταπλάσια αύξηση σκέδασης σημαίνει
μείωση της ευαισθησίας της φωτεινής αντίθεσης μόνο κατά 20%. Με άλλα λόγια η
ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπεριστατωμένος
τρόπος μέτρησης του ποσού του σκεδαζόμενου φωτός.
Επίσης, υπάρχει μικρή σχέση μεταξύ σκέδασης και οπτικής οξύτητας . Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η σκέδαση καθορίζεται σε μεγάλες γωνίες ( 1o – 90o) ενώ η οπτική
οξύτητα καθορίζεται από τις εκτροπές του φωτός σε μικρές γωνίες ( < 0.1 o). Για
παράδειγμα βάζοντας έναν +2 φακό μπροστά από οφθαλμό, η οπτική του οξύτητα θα
μειωθεί, ενώ η τιμή του σκέδασης θα παραμείνει πρακτικά η ίδια. Από τη άλλη
βάζοντας ένα θαμπό φίλτρο μπροστά από οφθαλμό, θα αυξηθεί δραματικά η τιμή της
σκέδασης, ενώ η οπτική του οξύτητα μετά βίας θα μειωθεί (Franssen et al., 2009; Perez
et al., 2014)
Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν την προσομοίωση του φαινομένου της σκέδασης
στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου.
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Εικονα 17: Φυσιολογικός σχηματισμός αμφιβληστροειδικούς ειδώλου στο
κεντρικό βοθρίο

Εικόνα 18: επίδραση διαθλαστικού σφάλματος στην ποιότητα της εικόνας
(παράδειγμα μυωπίας)
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Εικόνα 19: επίδραση του φαινομένου της σκέδασης στον σχηματισμό
ευκρινούς αμφιβληστροειδικού ειδώλου.

4.3 Πηγές σκέδασης στον οφθαλμό
Η ελαστική σκέδαση του φωτός, συμβαίνει όταν το μέτωπο κύματος διέρχεται από
μέσα με ανομοιογενή δείκτη διάθλασης. Δεδομένου ότι το υδατοειδές υγρό και το
υαλώδες σώμα έχουν ομογενή δείκτη διάθλασης, συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό του σκεδαζόμενου φωτός συμβαίνει στον κερατοειδή, το φακό και τον
αμφιβληστροειδή. Για ένα νεαρό υγιή ανοιχτόχρωμο οφθαλμό, το συνολικό ποσό
σκέδασης οφείλεται κατά το 1/3 στον κερατοειδή , κατά το 1/3 στον φακό και κατά το
1/3 στην ίριδα, τον σκληρό και τον αμφιβληστροειδή. Οι αναλογίες αλλάζουν ανάλογα
με την ηλικία και τον χρωματισμό της ίριδας.
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Εικόνα 20: οι κύριες πηγές σκέδασης στον οφθαλμό
http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf

Κερατοειδής
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο κερατοειδής είναι ένας διαφανής ιστός, που
επιτρέπει την ελεύθερη διάδοση της Η/Μ ακτινοβολίας στην περιοχή του ορατού.
Τεχνικά μιλώντας, δεν είναι απόλυτα διαφανής. Η σύνθεσή του από λεπτές ίνες
κολλαγόνου, μέσα σε μια υδατώδη μήτρα γλυκοζαμινογλυκανών και οι ατέλειες της
διάταξης των ινών αυτών, καθώς και των κερατοκυττάρων, σκεδάζει ένα μικρό
ποσοστό, περίπου το 10% του φωτός που προσπίπτει, και δημιουργεί μια ελαφριά
θολερότητα. Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα ελάττωμα, σε αντίθεση με τα οπτικά
συστήματα, όπως κάμερες και τηλεσκόπια. Ωστόσο, οι "ατέλειες" αυτές της
κερατοειδικής δομής είναι αυτές που επιτρέπουν την επούλωση.
Συγκεκριμένα, οι ίνες κολλαγόνου, είναι διατεταγμένες σχηματίζοντας ένα πλέγμα, με
μέση απόσταση μεταξύ τους τέτοια ώστε η καταστρεπτική συμβολή του φωτός που
σκεδάζεται, να συμβαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις εκτός της κατεύθυνσης
διάδοσης.
Η διαφάνεια του κερατοειδή, μπορεί να αλλοιωθεί από παθολογικές καταστάσεις. Στην
περίπτωση που παρατηρείται οίδημα του κερατοειδούς, λόγω της απώλειας μεγάλου
αριθμού ενδοθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο δεν αντλεί αρκετό νερό από το
στρώμα του κερατοειδούς προς τον πρόσθιο θάλαμο και έτσι ο βαθμός ενυδάτωσης
του κερατοειδή αλλάζει, επηρεάζοντας τη διαύγειά του. Επίσης, πηγές σκέδασης είναι
και ο αυξημένος αριθμός κερατοκυττάρων, καθώς και οι συνθήκες αυξημένης πίεσης,
που μπορούν να αλλοιώσουν τη διαφάνεια του κερατοειδή.
Τέλος, οι επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής οδηγούν σε αυξημένη μετεγχειρητική
σκέδαση, στην περίπτωση επιπλοκών. Η θόλωση συνδέεται με τους μηχανισμούς
επούλωσης που αναπτύσσονται μετά τις επεμβάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ο
κανόνας. Σε μελέτες που μετρήθηκε η σκέδαση σε ασθενείς πριν υποβληθούν σε
επέμβαση PRK ή LASIK και ένα μήνα μετά, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
μεταβολή στις τιμές της μετρούμενης σκέδασης. [22, 23]
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Ίριδα – Σκληρός Χιτώνας
Η ίριδα και ο σκληρός χιτώνας, δεν είναι τελείως διαφανή. Ανάλογα το μέγεθος του
χρωματισμού, το φως που πέφτει στην ίριδα και τον σκληρό θα διαδοθεί και θα
συμβάλλει στην λάθος διάδοση του φωτός που θα φτάσει στον αμφιβληστροειδή.
Αυτή η συμβολή θα είναι χαμηλή για σκουρόχρωμα μάτια, αλλά αξιοσημείωτη για
ανοιχτόχρωμα.

Φακός
Ο φακός του οφθαλμού αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες λεπτές ίνες (κάθε μια
δεσμίδα διαυγούς διαλύματος πρωτεΐνης) που συσκευάζονται στενά. Ο ζωντανός
φακός προσθέτει συνεχώς εξωτερικά ίνες και στιβάζει παλιά κύτταρα στον πυρήνα του
σε όλη τη ζωή, τελικά αυξάνοντας τον όγκο του κατά έναν παράγοντα 3 στον
γηραιότερο οφθαλμό. Ο δείκτης διάθλασης των ινών διαφέρει από εκείνον στα λεπτά
διαστήματα μεταξύ των ινών. Έτσι, ο νέος φακός σκεδάζει περίπου 20% του
προσπίπτοντος φωτός.
Υπάρχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για τη δομή των ινών του φακού. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι με τους οποίους ο φακός μπορεί να τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της
φλεγμονής από ασθένειες μέσα στο μάτι, από αμβλύα χτυπήματα, από περιόδους
υποσιτισμού, δηλητηριάσεις και οσμωτική διαταραχή από συστηματικές νόσους. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις, το τμήμα του φακού που θα πλήττεται κατά τη στιγμή του
τραυματισμού ή της ασθένειας χάνει διαφάνεια. Αυτό το θολό τμήμα μπορεί επίσης να
είναι άμορφο σε πάχος. Ωστόσο, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, νέα διαφανή
στρώματα καλύπτουν και συμπιέζουν τα θολά, λειαίνουν και μειώνουν τη θόλωση που
ήταν αποτέλεσμα της ζημίας. Έτσι, το σύστημα layering των ινών είναι απαραίτητο για
το μηχανισμό αυτο-επιδιόρθωσης του φακού.
Τα ιστολογικά και οπτικά χαρακτηριστικά του φακού, δεν παραμένουν αναλλοίωτα στο
χρόνο. Παρατηρούνται αλλαγές στην ακτίνα καμπυλότητας της πρόσθιας και
οπίσθιας επιφάνειας, στο πάχος του φακού, στον δείκτη διάθλασης, στην
ελαστικότητα και την ευκαμψία του. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ο
περιορισμός της προσαρμοστικής ικανότητας και συνεπώς η εμφάνιση πρεσβυωπίας.
Η ωρίμανση του φακού επιφέρει αλλαγές στον δείκτη διάθλασης του φακού και στην
διάταξη των φακικών ινών, ενισχύοντας τα φαινόμενα σκέδασης.
Κύρια πηγή σκέδασης στο φακό είναι ο καταράκτης που εμφανίζεται λόγω ηλικίας,
μετά από τραύμα ή λόγω παθολογικών καταστάσεων, όπως ο διαβήτης, μεταβολικές
παθήσεις και κληρονομικά σύνδρομα. Σε κάθε είδος καταράκτη (πυρηνικό, φλοιώδη,
οπίσθιο υποκαψικό), ο φακός χάνει τη διαφάνειά του, αυξάνεται η οπτική πυκνότητα,
γίνεται θολερός και σκληρός. Επίσης, έχει αναφερθεί μείωση στη φωτεινότητα και στην
ανάλυση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου.
Η ενδοφθάλμια σκέδαση μπορεί να υποβαθμίσει σοβαρά την ποιότητα της εικόνας του
αμφιβληστροειδούς. Στα μάτια που πάσχουν από πρώιμα συμπτώματα καταρράκτη
αυτό μπορεί να παράγει οπτικές διαταραχές, ακόμη και αν η οπτική οξύτητα παραμένει
φυσιολογική. Αυτό έχει σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο βέλτιστος
προγραμματισμός μιας χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη
πρέπει να
προσδιορίζεται από τη στιγμή κατά την οποία η οπτική δυσλειτουργία που προκαλείται
από τον καταρράκτη επηρεάζει τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες. Η
υποκειμενικότητα σε αυτόν τον ορισμό έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη μιας ποικιλίας
μεθόδων για την ταξινόμηση των καταρρακτών, που μπορεί να επιτρέψει μια κάπως
τυποποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με την
πλέον κατάλληλη τεχνική για την πρόβλεψη των οπτικών διαταραχών που σχετίζονται
με την διαβάθμιση του καταρράκτη. (Artal P et al., 2011)
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Αμφιβληστροειδής
Στην πραγματικότητα, το μάτι έχει άμυνα στην κανονική σκέδαση φωτός. Για
παράδειγμα, η διπλοθλαστική ικανότητα των ινών του κολλαγόνου στον κερατοειδή, σε
συνδυασμό με τη διπλοθλαστικότητα του βοθρίου, μπορεί να αντισταθμίσει κάποιο
ενοχλητικό θάμβος που προκαλείται από τη σκέδαση του φωτός, μέσω μιας
διαδικασίας γνωστής ως καταστροφική συμβολή.
Ο αμφιβληστροειδής έχει τρεις άμυνες εναντίον των επιπτώσεων της υποβάθμισης της
εικόνας από το σκεδαζόμενο φως. Για να εκτιμήσουμε μία από τις άμυνες, πρέπει
πρώτα να γνωρίζουμε ότι δεν σκεδάζονται όλα τα χρώματα (μήκη κύματος) εξίσου. Τα
μικροσκοπικά συστατικά του ιστού του ματιού σκεδάζουν το μπλε φως 16 φορές
περισσότερο από το κόκκινο φως. Αυτό το φως παράγει λιποφουσκίνη- που
προκαλείται από κυτταρική τοξικότητα σε in vitro πειράματα. Έχει επίσης προταθεί ως
παθολογικός
μηχανισμός
για
σχηματισμό
καταρράκτη
και
βλάβη
του
αμφιβληστροειδούς. Γυαλιά με κίτρινο φίλτρο μειώνουν τη χρωματική εκτροπή και
οξύνουν την εικόνα του αμφιβληστροειδούς μειώνοντας τον αριθμό των μηκών
κύματος που χτυπούν τον αμφιβληστροειδή. Ωστόσο, ένα κίτρινο φίλτρο κάνει τον
ουρανό να φαίνεται γκρι αντί για μπλε. Αυτό το φαινόμενο, αν και αφύσικο, ενισχύει
την αντίθεση των αντικειμένων όπως φαίνονται από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν προς
το παρόν επαρκή στοιχεία για να αποδείξουν ή να διαψεύσουν τον ισχυρισμό ότι ένα
κίτρινο IOL θα αποτρέψει ή να επιβραδύνει την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Κατά συνέπεια, μια άμυνα που μπορεί να μειώσει το σκεδαζόμενο μπλε φως θα ήταν
δυσανάλογα χρήσιμη. Όλη η υπερευαίσθητη περιοχή του βοθρίου και το άμεσο
περιβάλλον του είναι η ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα (με κίτρινη χρωστική ουσία) είναι
αποτελεσματική στην απορρόφηση του διάχυτου μπλε φωτός, εμποδίζοντας έτσι ένα
μεγάλο μέρος από την υποβάθμιση της αμφιβληστροειδικής εικόνας.
Η δεύτερη άμυνα που χρησιμοποιείται από τον αμφιβληστροειδή περιλαμβάνει την
τοποθέτηση των ραβδίων και των κωνίων. Κάθε ραβδίο, λειτουργεί σαν ένας οδηγός
φωτός. Για να εισέλθει στον οδηγό, το φως πρέπει να εισαχθεί από μια συγκεκριμένη
οπτική γωνία.Είναι ενδιαφέρον ότι,το κανονικά εστιασμένο φως εισέρχεται σ ένα φωτουποδοχέα σε μια διαφορετική γωνία από ό, τι το σκεδαζόμενο φως. Οι φωτοϋποδοχείς
του αμφιβληστροειδούς έχουν κατευθυντικότητα έτσι ώστε να λαμβάνουν το φως που
εστιάζεται, αλλά όχι το σκεδαζόμενο φως. Οι Stiles και Crawford αναγνώρισαν το
γεγονός ότι το ανθρώπινο οπτικό σύστημα έχει μειωμένη ευαισθησία σε ακτίνες φωτός
που εισέρχονται κοντά στην άκρη της κόρης σε σύγκριση με εκείνες που εισέρχονται
κεντρικά. Αυτό το αποτέλεσμα, που αναφέρεται ως ψυχοσωματικό φαινόμενο StilesCrawford, είναι το αποτέλεσμα του προσανατολισμού των φωτοϋποδοχέων, οι οποίοι
κατευθύνουν κατά προτίμηση τις κεντρικές ακτίνες στον αμφιβληστροειδή πιο
αποτελεσματικά απ τις περιφερειακές ακτίνες.
Το σκούρο καφέ της χρωστικής ουσίας του χρωστικοφόρου επιθήλιου του
αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χιτώνος απορροφά τυχόν σκεδαζόμενο φως
που έχει περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή και εμποδίζει την οπισθοσκέδασή του,
η οποία θα αντηχούσε μεταξύ των γειτονικών φωτοϋποδοχέων. Καμία από αυτές τις
άμυνες δεν είναι τέλεια, αλλά όλες εργάζονται για τη μείωση της ενόχλησης που
προκαλεί το σκεδαζόμενο φως. Τα βλέφαρα μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ότι
μπλοκάρουν τις πηγές θάμβους. (Αdler’s physiology of the eye, 11th edition)
Ο αμφιβληστροειδής, αποτελείται από στιβάδες που έχουν διαφορετικές ιδιότητες
απορρόφησης και σκέδασης. Ένα ποσοστό του φωτός σκεδάζεται από τα αγγεία
(τριχοειδή αγγεία). Το μελάχρουν επιθήλιο, έχει υψηλή απορροφητικότητα που
παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση και εξαρτάται από το χρώμα του ματιού. Ο χοριοειδής
είναι η στιβάδα με τη μεγαλύτερη σκέδαση. Η σκέδαση προκαλείται από
αλληλεπιδραση του φωτός με τα μόρια της μελανίνης. Από την καμπύλη για το φάσμα
απορρόφησης της μελανίνης, φαίνεται ότι η σκέδαση στον χοριοειδή είναι μεγαλύτερη
για τα κόκκινα μήκη κύματος. Ο σκληρός χιτώνας ανακλά το φως.
Τα αποτελέσματα της σκέδασης, μπορούν να γίνουν εντονότερα, όταν η όραση είναι
ήδη χαμηλή λόγω παθολογίας του αμφιβληστροειδή όπως για παράδειγμα η εκφύλιση
της ωχράς ή το γλαύκωμα. (Stiles,1929; Ginis et al., 2009; De Brouwere et al., 2007)

46

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 5: Τεχνική και πειραματική διάταξη
υπολογισμού της σκέδασης.
5.1 Γνωστοί μέθοδοι υπολογισμού της σκέδασης στον
ανθρώπινο οφθαλμό
Πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες έχουν προταθεί για να εκτιμηθεί το ποσό της
σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλμό που βασίζονται τόσο σε υποκειμενικές,
ψυχοφυσικές μεθόδους, όσο και σε αντικειμενικές, οπτικές προσεγγίσεις. Οι οπτικές,
αφορούν την άμεση μέτρηση της Η/Μ ακτινοβολίας που σκεδάζεται, με κάμερες και
αισθητήρες φωτός. Στις ψυχοφυσικές μεθόδους, επιτυγχάνεται η μέτρηση έμμεσα,
αφού ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα της παρουσίας διάχυτου σκεδαζόμενου φωτός,
το οποίο μειώνει την αντίθεση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου.
ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι πιο τυποποιημένες και τεκμηριωμένες ψυχοφυσικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για τη ποσοτικοποίηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης του φωτός είναι, η άμεση
μέθοδος αντιστάθμισης (compensation method) (van den Berg, 1986) και η μέθοδος
σύγκρισης αντιστάθμισης (compensation comparison method) (Franssen, Coppens
et al. 2006). Και οι δύο μέθοδοι βασίζονται στην αρχή της ισοδύναμης φωτεινότητα
που προκαλείται από ένα έντονο φως που αναβοσβήνει. Ο εξεταζόμενος καλείται να
ανταποκριθεί στη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα ενός αντικειμένου ελέγχου που
αναβοσβήνει σε αντίθετη φάση.
Στη μέθοδο αντιστάθμησης (compensation method), μία δακτυλοειδής πηγή που
αναβοσβήνει, καταλαμβάνει γωνία περίπου 70, δημιουργώντας ένα έντονο φως σαν
πέπλο που αναβοσβήνει. Ένα κυκλικό πεδίο δοκιμής που τοποθετείται στο κέντρο του
δακτυλίου, έχει ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αναβοσβήνει σε αντίθετη φάση από
αυτήν του φωτεινού δακτυλίου. Ο εξεταζόμενος καλείται να ρυθμίσει τη φωτεινότητα
του αντικειμένου δοκιμής για να μηδενιστεί το flickering. Η φωτεινότητα που απαιτείται
για το μηδενισμό του flickering είναι ίση με το έντονο φως που παράγεται από το
σκεδαζόμενο φως στις 7º.
ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Έχουν αναπτυχθεί διατάξεις απλής ή διπλής διέλευσης για την μέτρηση της
ενδοφθάλμιας σκέδασης. Η διαδικασία μέτρησης, σε αντίθεση με τις ψυχοφυσικές
μεθόδους, δεν απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του εξεταζόμενου, πράγμα πολύ
σημαντικό στην κλινική πράξη, όπου οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κατά βάση σε
ηλικιωμένους ασθενείς με καταράκτη.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Δεδομένου του ότι η PSF περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και από τη σκέδαση και
από τις εκτροπές, είναι μια μακρά ιστορία η προσπάθεια να καταγραφεί άμεσα σε
ζωντανό οφθαλμό. Η τεχνική της διπλής διέλευσης, βασίζεται στην προβολή μιας
σημειακής πηγής πάνω στον αμφιβληστροειδή και την καταγραφή της εικόνας που
ανακλάται μετά από διπλό πέρασμα μέσα από τον οφθαλμό. Καθώς η PSF
απεικονίζεται από τα οπτικά του ματιού, η προκύπτουσα εικόνα μετά το διπλό πέρασμα
είναι η αυτοσυσχέτιση του PSF (Artal, et al. 1995). Με βάση αυτή την προσέγγιση, η
μέτρηση της σκέδασης του φωτός μέσα στο μάτι μπορεί να γίνει αναλύοντας την
ένταση που καταγράφεται στο περιφερικό τμήμα της διπλής διέλευσης PSF, σε σχέση
με τη συνολική ένταση.
Στην ανάλυση εικόνων διπλής διέλευσης από μια σημειακή πηγή στηρίχθηκαν και οι
Artal P et al. (2011), ώστε να προτείνουν ένα νέο αντικειμενικό δείκτη σκέδασης (OSI)
που θα χρησιμεύει στην ταξινόμηση ασθενών με καταρράκτη. Αυτή η διαδικασία θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις πρότυπες τρέχουσες μεθόδους για
τη βελτίωση του προγραμματισμού των εγχειρήσεων ασθενών με καταρράκτη.
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 21:

Εικόνα 21 : Σχηματική αναπαράσταση του οργάνου

Μια υπέρυθρη δίοδος λέιζερ ευθυγραμμίζεται (CL) και αφού περάσει το άνοιγμα
εισόδου (P1), εισέρχεται στο μάτι. Μετά την αντανάκλαση στον αμφιβληστροειδή και το
διπλό πέρασμα μέσα από τα οπτικά μέσα του οφθαλμού, το φως που αντανακλάται
σε ένα διαχωριστή δέσμης και περνά το άνοιγμα εξόδου (P2), καταγράφεται σε μια
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
Για την έρευνα, επιλέχθηκε ένας πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας
υγιών νέων οθφαλμών ως ομάδα ελέγχου, όπως και ασθενείς που έχουν διαγνωστεί
με καταρράκτη. Για κάθε οφθαλμό, έχουν καταγραφεί εικόνες του αμφιβληστροειδούς
μετά από τη διπλή διέλευση μιας σημειακής πηγής. Σε κάθε ασθενή, προσδιορίσθηκε
ένας αντικειμενικός δείκτης σκέδασης (OSI), ως ο λόγος της εντάσεως σε μία έκκεντρη
θέση της εικόνας, προς το κεντρικό τμήμα. Ο δείκτης αυτός παρέχει πληροφορίες
σχετικά με το πόσο επηρεάζει την όραση η εμπρόσθια σκέδαση. Δεδομένου ότι, οι
εικόνες του αμφιβληστροειδούς μετά από διπλή διέλευση επηρεάζονται από αμφότερες
τις οφθαλμικές εκτροπές και την ενδοφθάλμια σκέδαση, πραγματοποιήθηκε ανάλυση
για να δείξει το εύρος της συνεισφοράς των εκτροπών στον δείκτη OSI.
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Σχήμα 22: Εικόνες διπλής διέλευσης για 4 διαφορετικούς ασθενείς (1º), με διαφορετικά
επίπεδα καταράκτη και η προτεινόμενη κατηγοριοποίησή τους με βάση το δείκτη OSI.

Εναλλακτικές οπτικές μέθοδοι έχουν προταθεί με βάση την ανάλυση των εικόνων του
Purkinje (Bueno, De Brouwere et al 2007), ή δυναμικές μετρήσεις σκέδασης φωτός
(Ansari Datiles 1999. Datiles, Ansari et al 2008), αλλά οι μέθοδοι αυτές αναλύουν
οπισθοσκεδαζόμενο φως και όχι το φως από την εμπρόσθια σκέδαση.
Ο κύριος περιορισμός αυτής της τεχνικής προκύπτει από την εξαιρετικά ευρεία
δυναμική περιοχή του PSF στον ανθρώπινο οφθαλμό, που δημιουργεί εγγενείς
δυσκολίες στην απεικόνιση τόσο των κεντρικών και των περιφερειακών περιοχών της
PSF, ταυτόχρονα. Πρακτικά, οι εντάσεις φωτός που έχουν σκεδαστεί, είναι πάνω από το
επίπεδο θορύβου μόνο για σχετικά μικρές γωνίες γύρω από την κορυφή της εικόνας.
Αυτό περιορίζει την ανάλυση του διάχυτου φωτός από τις εικόνες κεντρικά σε μερικά
δέκατα του λεπτού της μοίρας.
Ένας επιπλέον περιορισμός απορρέει από το γεγονός ότι καθώς η εικόνα στον
αμφιβληστροειδή αναλύεται, διάχυτο φως από βαθύτερα στρώματα (όπως του
χοριοειδούς) μπορεί να ερμηνευθεί ως σκεδαζόμενο φως στα οπτικά και να οδηγήσει
σε υπερεκτίμηση του οπτικού PSF για αυτές τις γωνίες. Η επίδραση αυτή είναι λιγότερο
σημαντική όταν χρησιμοποιούν μικρότερα μήκη κύματος (Lopez-Gil και Artal 1997),
αφού το σκεδαζόμενο φως είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο και περιορίζεται λόγω της
αυξημένης απορρόφησης της αιμοσφαιρίνης.

5.2 Μέθοδος διπλής διέλευσης με χρήση εκτεταμένων πηγών
για την ανάλυση της περιφέρειας του PSF
Οι οπτικές διατάξεις, που ανιχνεύουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αφού
πρώτα περάσει δύο φορές μέσα από τις οπτικές δομές του οφθαλμού, στηρίζονται
στην αρχή της διπλής διέλευσης. Μια παράλληλη δέσμη φωτός (που έχει υποστεί
χωρική και χρονικη διαμόρφωση), με τη βοήθεια συστήματος φακών, εστιάζεται στον
αμφιβληστροειδή. Η εστιασμένη κατανομή, λειτουργεί ως δευτερογενής πηγή
ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία που ανιχνεύεται τελικά, έχει διανύσει τα οπτικά του
οφθαλμού, δύο φορές. Η ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, εκτιμάται
αναλύοντας περιφερικά τμήματα της PSF και συγκρίνοντας τη φωτεινότητα στις
περιοχές αυτές σε σχέση με το κέντρο της PSF.
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Μια νέα οπτική διατάξη που αξιοποιεί την αρχή της διπλής διέλευσης,
χρησιμοποιήθηκε από τους Ginis, Pérez, Bueno & Artal, με στόχο την άμεση, ακριβή και
in vivo, μέτρηση της επίδρασης της ενδοφθάλμιας σκέδασης. Σκοπός των Ginis et al
(2012), είναι να αναπτυχθεί μια νέα οπτική μεθοδολογία για την ανασυγκρότηση της
περιφερικής περιοχής της PSF στο ζωντανό ανθρώπινο οφθαλμό.
Η διερεύνηση των περιφερικών περιοχών της PSF, που κυμαίνονται από 1-10 μοίρες,
έχει γίνει με ψυχοφυσικές μεθόδους. Η νέα μέθοδος ξεπερνά τα όρια των υφιστάμενων
οπτικών τεχνικών, ενσωματώνοντας εκτεταμένες πηγές φωτός που απεικονίζονται
πάνω στον αμφιβληστροειδή και την ανάλυση εικόνας για την ανοικοδόμηση της PSF
σε μεγάλες γωνίες. Με αυτόν τον τρόπο περισσότερο φως μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί
για να φωτίσει τον αμφιβληστροειδή και η επίδραση της σκέδασης του φωτός μπόρεσε
να υπολογιστεί, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το εξαιρετικά υψηλό δυναμικό
εύρος της PSF. Αποδείχθηκε ότι το νέο αυτό μέσο και η νέα διαδικασία μέτρησης είναι
σε θέση να μετρήσουν την ένταση της ενδοφθάλμιας σκέδασης του φωτός σε μεγάλες
γωνίες.
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 23

Εικόνα 23: Πειραματική εγκατάσταση. Όπου, S: πηγή φωτός, C: σκόπευση του φακού F:
πράσινο φίλτρο, D: διαχυτήρας, LCOS: χωρικός διαμορφωτής φωτός υγρών κρυστάλλων P:
γραμμικός πολωτής, L1-L6: φακοί, D1 και D2: Διαφράγματα, BS: διαχωριστές δέσμης,
υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή κόρης, FS: διακόπτης πεδίου.
Στο πρώτο πέρασμα, το φως περνά τους φακούς L1, L2 και L3, εισέρχεται στον
οφθαλμό και η εικόνα του διευρυμένου αντικειμένου σχηματίζεται στον
αμφιβληστροειδή. Το διάφραγμα D1 είναι συζευγμένο με το επίπεδο της κόρης του
ματιού (από τους φακούς L2 και L3) και ως εκ τούτου έχει τον έλεγχο του τμήματος της
κόρης που χρησιμοποιείται για την προβολή του αντικειμένου.
Στο δεύτερο πέρασμα, η εικόνα του δίσκου από τον αμφιβληστροειδή αποτυπώνεται σε
κάμερα CCD (EMCCD Luca, Andor, Ηνωμένο Βασίλειο) μέσω του διαχωριστή δέσμης
BS και τους φακούς L4, L5 και L6. Το διάφραγμα D2 είναι συζευγμένο με το επίπεδο της
κόρης από τους φακούς L4 και L5 και ελέγχει το τμήμα του κόρης που χρησιμοποιείται
για απεικόνιση του αμφιβληστροειδή.
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Τα D1 και D2 είναι εκτοπισμένα εγκάρσια μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα διαφορετικό τμήμα
της κόρης να χρησιμοποιείται για προβολή (πρώτο πέρασμα) και εγγραφή (δεύτερο
πέρασμα). Οι δύο επιμέρους οπές έχουν διάμετρο ίση με το 2 mm και τα κέντρα τους
είναι διαχωρισμένα από 4 mm (δηλαδή τουλάχιστον 6mm κόρης απαιτείται για την
απόκτηση εικόνας για τη συγκεκριμένη πειραματική διαμόρφωση). Όταν τα δύο
υποανοίγματα χωρίζονται χωρικά στο επίπεδο της κόρης, η οπισθοσκέδαση από τον
κερατοειδή και το φακό αφαιρείται από τις καταγεγραμμένες
εικόνες του
αμφιβληστροειδούς. Χωρίς αυτή τη στρατηγική, το φως από τις αντανακλάσεις του
πρόσθιου τμήματος θα υποβαθμίσει όλες τις καταγεγραμμένες εικόνες, ακυρώνοντας
την όλη διαδικασία.

Μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας σε τεχνητό
οφθαλμό, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε φυσιολογικούς πραγματικούς οφθαλμούς. Η
κόρη του ματιού ήταν ευθυγραμμισμένη με τη βοήθεια μιας κάμερας κόρης. Για κάθε
εικόνα, ο χρόνος έκθεσης ήταν 300ms και το άτομο είχε τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει
τα μάτια του μεταξύ των εικόνων. Μετρήθηκαν τα μάτια τριών εθελοντών. Δύο από
αυτούς μετρήθηκαν 5 και 9 φορές αντίστοιχα, ώστε να εξεταστεί η επαναληψημότητα
της μεθόδου στα ανθρώπινα μάτια. Ένας από αυτούς φορούσε δύο διαφορετικούς
φακούς σκέδασης Menicon.

Εικόνα 24: (α) Οι διαφορές στις PSF δύο νέων υγιών εθελοντών, (β) η αλλαγή στην PSF
ενός εκ των εθελοντών που χρησιμοποίησε φακό επαφής με επιπρόσθετη σκέδαση
Στο Σχήμα 24, φαίνονται οι διαφορές στις PSF δύο νέων υγιών εθελοντών. Το σύστημα
ήταν ικανό να διακρίνει τις διαφορές στη σκέδαση μεταξύ δύο υγιών οφθαλμών. Στο
δεύτερο διάγραμμα, είναι φανερή η αλλαγή στην PSF ενός εκ των εθελοντών που
χρησιμοποίησε φακό επαφής με επιπρόσθετη σκέδαση.
Το PSF μετά από διπλή διέλευση υπολογίσθηκε για γωνία 5,250 για το μοντέλο
οφθαλμού και για τους πραγματικούς οφθαλμούς κάτω από διαφορετικά επίπεδα
σκέδασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 25). Για
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το μοντέλο οφθαλμού, το PSF έχει πολύ μικρή τιμή, κοντά στο 0, πράγμα που
αντιπροσωπεύει τις αντανακλάσεις και το διάχυτο φως στην διάταξη και το δωμάτιο.

Εικόνα 25 : PSF μετά από διπλή διέλευση για γωνία 5,25ο, για το μοντέλο οφθαλμού και
για τους πραγματικούς οφθαλμούς κάτω από διαφορετικά επίπεδα σκέδασης

5.3 Μέθοδος οπτικής ολοκλήρωσης
Η βασική ιδέα που εφαρμόζεται από τους Ginis et al (2012), είναι η προβολή
εκτεταμένων πηγών (ομόκεντροι δίσκοι) στον αμφιβληστροειδή και η απεικόνιση αυτών
των δίσκων, σε μια διάταξη διπλής διέλευσης. Η εικόνα που καταγράφεται είναι η
συνέλιξη του προβαλλόμενου δίσκου με την αυτοσυσχέτιση του PSF του ματιού υπό
έρευνα.
Υποθέτοντας ότι ο δίσκος πριν τη συνέλιξη, έχει μια ομοιόμορφη ένταση ίση με Io και
εκτείνεται πάνω στον αμφιβληστροειδή σε μια οπτική γωνία ίση με θ (rad), η ένταση
στο κέντρο του δίσκου, όπως καταγράφεται στο επίπεδο της κάμερας δίνεται από την
ακόλουθη εξίσωση:

Όπου,
 Ic(θ): η ένταση στο κέντρο του δίσκου (η οποία εξαρτάται από την ακτίνα του
δίσκου που προβάλλεται) και


PSFdp(φ): το PSF του ματιού μετά τη διπλή διέλευση.

Όσον αφορά την Εικόνα 1- Σχήμα 18, η τιμή αυτή είναι, επίσης, ίση με την επιφάνεια του
ολοκληρώματος του PSF μέσα σε κύκλο radiusθ. Υποθέτοντας ότι το ολοκλήρωμα του
PSF (είτε με ένα μοναδικό πέρασμα της διπλής διέλευσης) για θ = π/2 είναι ίσο με
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μονάδα, μπορεί να αποδειχθεί ότι η κεντρική ένταση ενός άπειρου δίσκου είναι ίση με
Io.
Σε μια πειραματική κατάσταση όπου η ανάλυση επεκτείνεται σε διάφορες μοίρες
(δηλαδή περίπου 10 μοίρες), είναι μια λογική προσέγγιση για να υποθέσουμε ότι
ουσιαστικά όλη η ενέργεια του PSF λαμβάνεται υπόψη και, συνεπώς, όλες οι μετρήσεις
του IC μπορούν να κανονικοποιηθούν σύμφωνα με το μεγαλύτερο διαθέσιμο δίσκο. Η
υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα μοντέλα της PSF στο ανθρώπινο μάτι
(van den Berg, Hwan et al, 1993. Vos και van den Berg, 1999).
Ως εκ τούτου εξίσωση (1) γίνεται απλά

Όπου, Ic(θ) είναι η κανονικοποιημένη ένταση σε σχέση με την κεντρική ένταση του
μεγαλύτερου δίσκου.Φυσικά, το Ιc σε αυτήν την περίπτωση παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1.

Εικόνα 26: Ένας ενιαίος δίσκος απεικονίζεται μέσα από ένα σύστημα με μία εκ περιστροφής
συμμετρική PSF που περιλαμβάνει σκέδαση. Η ένταση στο κέντρο του δίσκου δίνεται από την
εξίσωση (2). Το Ic είναι επίσης ίσο με το κλάσμα της ενέργειας του PSF που περιβάλλεται από
έναν κύκλο με ακτίνα ίση με την ακτίνα του δίσκου.

Στην προτεινόμενη προσέγγιση, μια σειρά από δίσκους με την αύξηση της γωνίας (θ)
που κυμαίνεται 0,18 έως 8,1 μοίρες προβάλλονται στον αμφιβληστροειδή. Εάν το Ic
είναι γνωστό πειραματικά, τότε η PSF μπορεί να ανακτηθεί από την εξίσωση (2) με τη
λήψη της παραγώγου της ως προς θ.
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Τέλος, η PSF του συστήματος θα πρέπει να ανακτηθεί από τη διπλή διέλευση της PSF,
θεωρώντας την ως αυτοσυσχέτιση της PSF και υποθέτοντας περιστροφική συμμετρία:

Όπου,
 F ο μετασχηματισμός Fourier και


F -1 o αντίστροφος μετασχηματισμό Fourier

Δύο διαφορετικές μέθοδοι μπορούν να ακολουθηθούν για την επεξεργασία των
πειραματικών δεδομένων του IC (ή του ακτινικού ολοκληρώματος της PSF):
 Μια άμεση μέθοδος, είναι η προσέγγιση της παραγώγου στην εξίσωση 3 με
πεπερασμένες διαφορές:
PSFdp (θn) = (1/2πθn) (Ic (θi +1) - IC (θi)) / (θi +1 - θi ) (5)
όπου θi είναι οι ακτίνες των διαδοχικών δίσκων και θn = (θi +1 + θi) / 2
 Εναλλακτικά, μία κατάλληλη συνάρτηση μπορεί να προσαρμοστεί στα
δεδομένα της IC και η παράγωγός της μπορεί στη συνέχεια να αξιολογηθεί
αναλυτικά. Μια κατάλληλη συνάρτηση για Ic μπορεί να βρεθεί
χρησιμοποιώντας ένα από τα γνωστά μοντέλα (JK, van den Berg et al. 1993)
για το θάμβος και με τη χρήση της Εξίσωσης (2).
Δεδομένου ότι τα δεδομένα αντιστοιχούν σ’ ένα μικρό γωνιακό εύρος, χρησιμοποιείται
μια απλοποιημένη power law συνάρτηση για την προσέγγιση της PSF:
PSF (θ) = (1 - α) PSFdl + α (b / (θ + θo) n) (6)
όπου PSFdl είναι η PSF χωρίς περίθλαση (υπολογίζεται με βάση τα ανοίγματα του
συστήματος και κανονικοποιείται ακτινωτά στο 1),
α, είναι ένας συντελεστής της σκέδασης,
θo, μια αυθαίρετη μικρή γωνία (για να αποφευχθεί η μοναδικότητα στο θ = 0),
n, είναι περίπου 2 και
β, είναι ένας συντελεστής εξομάλυνσης, έτσι ώστε ο νόμος της σκέδασης να
κανονικοποιείται ακτινικά (∫0 π/2 2πθ (b /(θ + θo) n) dθ= 1).
Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση αυτής της μορφής μπορεί να εφαρμοστεί για την
αριθμητική προσέγγιση τόσο για το μονό, όσο και για το διπλό πέρασμα του PSF του
ματιού σε σχέση με την σκέδαση. Το μικρό μέρος της γωνίας αυτού του μοντέλου
κυριαρχείται από ένα Airy μοτίβο (σύμφωνα με τη χρήση μικρών διαφραγμάτων στην
πειραματική μας διάταξη). Το περιφερικό μέρος αυτού του τύπου είναι μια γενίκευση
του τύπου (ηλικίας-προσαρμοσμένο-) Stiles- Holladay (Vos και van den Berg, 1999). Με
τις κατάλληλες προσαρμογές των παραμέτρων a, n και θo, αυτός ο τύπος παράγει
(σχεδόν) ταυτόσημες αριθμητικές τιμές με άλλες συναρτήσεις στη βιβλιογραφία για το
φάσμα των γωνιών που αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της οπτικής ολοκλήρωσης (0 – 9
μοίρες).
Για πρακτικές εφαρμογές, η τιμή της PSFdp σε μια συγκεκριμένη γωνία (π.χ. 5 μοίρες),
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο της έντασης του σκεδαζόμενου φωτός στο
μάτι. Η τιμή αυτή μπορεί να υπολογιστεί όπως στην εξίσωση (5), προσεγγίζοντας την
παράγωγο με την κλίση της γραμμικής συνάρτησης που τοποθετείται σε μια περιοχή
γωνιών:
PSFdp(θo) = κλίσηθo / 2πθo (7)
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5.4 Χρήση οπτικής μεθόδου για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας
σκέδασης
Όπως αναφέρθηκε διαφορετικοί μηχανισμοί συνεισφέρουν στη σκέδαση εντός του
οφθαλμού, η σκέδαση του PSF από 3 έως 30º μπορεί να εκτιμηθεί από τον νόμο των
Stiles-Holladay: PSF (θ) = S/θ2 . Αυτή η εμπειρική προσέγγιση ουσιαστικά υποδεικνύει ότι
το ποσό της ενδοφθάλμιας σκέδασης μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μία
μοναδική παράμετρο S (παράμετρος σκέδασης). Το οπτικό σύστημα που
χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα μελέτη, πραγματοποιεί μετρήσεις σκέδασης σε εύρος
γωνιών από 3 έως 8 μοίρες και η μετρούμενη μεταβλητή είναι η παράμετρος S.
Το οπτικό σύστημα χρησιμοποιεί μία πηγή φωτός που προβάλει ακτίνα φωτός
πράσινου μήκους κύματος (528 ± 10 nm) υψηλής φωτεινότητας LED χωρικά
ομογενοποιημένο μέσω συσκευή διάχυσης. Η ρύθμιση του φωτισμού και οι μετρικοί
αισθητήρες είναι διαχωρισμένοι ώστε να αποφευχθεί η οπισθοσκέδαση και οι
ανακλάσεις. (εικονα 27). Η πηγή είναι χωρισμένη σε 2 ομόκεντρες ζώνες, έναν δίσκο
που αντιστοιχεί σε οπτική γωνία 3 μοιρών (ακτίνα) και έναν περιφερικό δακτύλιο (3 έως
8 μοίρες) όπως φαίνεται στην εικόνα 28. Για τις 2 ζώνες τα LED είναι ρυθμισμένα στα
483 Hz και στα 769 Hz για την κεντρική και περιφερική περιοχή αντίστοιχα. Το φως που
αντανακλάται από την κεντρική περιοχή του βυθού του αμφιβληστροειδούς (περίπου 1
μοίρα) συγκεντρώνεται σε συσκευή που προκαλεί φωτοπολλαπλασιασμό (Excelitas,
Waltham, MA, USA.) O μετασχηματισμός Fourier του σήματος αποκαλύπτει την σχετική
συνεισφορά του κεντρικού δίσκου και του περιφερικού δακτυλίου στο ανακλώμενο
σήμα.

Εικόνα 27. Instrument schematic (top), illumination and imaging arm separation at the pupil
plane (lower).
Αν και ο δείκτης PSF σε γωνία 5,5º αναμένεται να είναι περίπου 6 τάξεις μεγέθους
μικρότερος από τον αντίστοιχο PSF στην κορυφή (Holladay L, 1926; Vos J 1984), o
συγκεκριμένος σχηματισμός (δίσκου και περιφερικού δακτυλίου έχει ως αποτέλεσμα
σήματα εντός της ίδιας τάξης μεγέθους. Μία μετρική εξίσωση που συσχετίζει τον λόγο
των σημάτων από τον δίσκο και το περιφερικό δακτύλιο σε σχέση με την παράμετρο S
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έχει υπολογιστεί. Κατά τη διάρκεια της διαμετρικής ρύθμισης του συστήματος η
ενδοφθάλμια σκέδαση μετρήθηκε αναλογικά χρησιμοποιώντας τεχνητό προσομοιωτή
οφθαλμού (έναν γυάλινο ειδικό φακό) ο οποίος σκεδάζει το φως. Ο φωτεισμός του
περιβάλλοντος χώρου αφαιρέθηκε από τις μετρούμενες τιμές σε ανθρώπινους
οφθαλμούς. Για την αρχική ρύθμιση της συσκευής χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφικά
φίλτρα που προκαλούν διάχυση (Black ProMist, Tiffen, USA) που είχαν στο παρελθόν
χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσουν τη σκέδαση σε ένα καταρρακτικό φακό.
(Fransen, 2006)

Εικόνα 28. Ανίχνευση γεωμετρίας
Για να έχουμε σωστό διαχωρισμό της πηγής φωτεισμό από τις μετρικές συσκευές είναι
σημαντικό να επιτύχουμε ακριβή συστοιχία του οργάνου σε σχέση με τον οφθαλμό.
Ένα στερεοσκοπικό σύστημα με κάμερες χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.Η βασική
αρχή αυτής της προσέγγισης παρουσιάζεται στην εικονα 28 . H ισχύς που μεταφέρεται
στον οφθαλμό διαμέσου του κερατοειδδούς είναι μικρότερη της τάξης των 0.1mW.

Εικόνα 29. Η μέθοδος για την ευθυγράμμηση της κόρης επιτρέπει τόσο εγκάρσια ευθυγράμμιση
όσο και αξονική ευθυγράμμιση του ματιού στη απόσταση μέτρησης από την πηγή φωτός του
μηχανήματος μέτρησης.
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Εικόνα 30. Σύγχρονη μορφή οργάνου για μέτρησης ενδοφθάλμιας σκέδασης.

5.4. Μέτρηση κεντρικού πάχους αμφιβληστροειδούς μέσω
οπτικής τομογραφίας συνοχής.

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (Optical Coherence Tomography – OCT,
Heidelberg Engineering, Spectralis) (εικόνα 31) είναι μια απεικονιστική και διαγνωστική
μέθοδος του οφθαλμού. Επιτυγχάνει τομογραφική απεικόνιση των εσωτερικών δομών
στους βιολογικούς ιστούς, υπολογίζοντας την ένταση και το χρόνο καθυστέρησης του
ανακλώμενου ή διαχεόμενου φωτός. Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει
σαρώσεις υψηλής διακριτικής ικανότητας, της τάξης των 1-15 μm, ανάλυση η οποία
είναι 1 με 2 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από απεικονιστικές μεθόδους, όπως
υπερηχογραφία, μαγνητική τομογραφία ή υπολογιστική τομογραφία. Η κύρια
εφαρμογή της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής μέχρι σήμερα είναι η απεικόνιση του
αμφιβληστροειδούς στην Οφθαλμολογία. Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής επιτρέπει την
ιστολογική απεικόνιση των ιστών σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειαστεί βιοψία και
ιστολογική εξέταση, κάτι που αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα αυτής της εξεταστικής
μεθόδου.
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Εικόνα 31. Heidelberg Engineering Spectralis Spectral-Domain OCT.

Η εφαρμογή της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής στην Οφθαλμολογία είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο οφθαλμός προσφέρεται, λόγω κατασκευής, στη μελέτη
με φως. Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής επιτυγχάνει διαστρωματικές (cross-sectional)
υψηλής ανάλυσης εικόνες του αμφιβληστροειδούς του οφθαλμού, σε πραγματικό
χρόνο και χωρίς να έρθει σε επαφή με τον οφθαλμό. Είναι έτσι σε θέση να βοηθήσει
σημαντικά τις άλλες μεθόδους απεικόνισης του βυθού του οφθαλμού, όπως τη
φωτογραφία βυθού και την αγγειογραφία με φλουοροσεΐνη. Μπορεί να απεικονίσει
δομές του αμφιβληστροειδούς όπως η ωχρά κηλίδα και η οπτική θηλή, καθώς και την
εσωτερική μορφολογία του (στιβάδα νευρικών ινών, γαγγλιακών κυττάρων,
φωτοϋποδοχέων κ.ά.). Επιπλέον μας επιτρέπει να διαγνώσουμε και να
παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων της ωχράς κηλίδας (οίδημα της
ωχράς, κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς
κ.ά.), καθώς και να εκτελέσουμε ποσοτικούς και μορφολογικούς υπολογισμούς στον
αμφιβληστροειδή. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση και παρακολούθηση
ασθενών με οίδημα ωχράς σε έδαφος διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, γιατί
μπορεί να υπολογίσει ποσοτικά την εξέλιξη της ασθένειας. Οι εικόνες μπορούν να
αναλυθούν ποσοτικά με ειδικούς αλγορίθμους, ώστε αυτόματα να εξαχθούν
συμπεράσματα σχετικά με το πάχος του αμφιβληστροειδούς ή της στιβάδας των
νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς, καθώς και να γίνει χαρτογράφηση της
κεφαλής του οπτικού νεύρου χωρίς επέμβαση από την πλευρά του εξεταστή. Τέλος, η
Οπτική Τομογραφία Συνοχής συμβάλλει σημαντικά στην αξιολόγηση της
εφαρμοζόμενης εκάστοτε θεραπείας.
Η λειτουργία της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής βασίζεται σε μια μέθοδο οπτικής
μέτρησης που λέγεται συμβολομετρία (interferometry) χαμηλής συνοχής. Με το
συμβολόμετρο (interferometer) συγκρίνεται η προς εξέταση οπτική ίνα ή κύμα φωτός
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με μια άλλη οπτική ακτίνα ή κύμα φωτός αναφοράς. Αυτό επιτυγχάνεται
κατευθύνοντας τη φωτεινή δέσμη σε ένα σύστημα καθρεπτών διάσπασης ακτίνας
(beam-splitter) που τη διασπούν σε δύο μέρη εκ των οποίων το ένα μεταδίδεται και το
άλλο ανακλάται. Το πρώτο μέρος της ακτίνας που μεταδίδεται πηγαίνει στον οφθαλμό,
από όπου ανακλάται από τις διαφορετικές δομές. Το δεύτερο μέρος της ακτίνας
στέλνεται σε έναν καθρέπτη αναφοράς τοποθετημένο σε καθορισμένη απόσταση,
από όπου ανακλάται. Και οι δύο ακτίνες –η προερχόμενη από τον οφθαλμό και αυτή
από καθρέπτη αναφοράς- επιστρέφουν στο αρχικό σύστημα καθρεπτών διάσπασης
ακτίνας,όπου συναντώνται όταν φτάσουν την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Αυτό
συμβαίνει μόνο όταν η απόσταση του καθρέπτη αναφοράς είναι η ίδια με αυτήν του
εξεταζόμενου ιστού. Τότε δημιουργείται ένα φαινόμενο, γνωστό ως συμβολή
(interference), το οποίο μπορεί να μετρηθεί από ένα φωτοευαίσθητο ανινχευτή.
Αυξομειώνοντας την απόσταση του καθρέπτη αναφοράς και συγκρίνοντας τις
ανακλώμενες φωτεινές ακτίνες με αυτές που προέρχονται από τον οφθαλμό,
μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια την απόσταση και το πάχος των διαφορετικών
οφθαλμικών ιστών.
Οι εικόνες που μας δίνει η Οπτική Τομογραφία Συνοχής μπορούν να αποδοθούν
σε τόνους του γκρίζου ή με ψευδή χρώματα (εικόνα 32). Στην απεικόνιση σε τόνους του
γκρίζου, το λευκό χρώμα αντιστοιχεί στο ισχυρότερο και το μαύρο χρώμα στο
ασθενέστερο σήμα που προέρχεται από τους ιστούς. Η χρήση χρώματος στις εικόνες
της Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής μπορεί να αυξήσει τη διακριτική ικανότητα μεταξύ
παρεμφερών ιστικών δομών. Το λευκό και κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στο ισχυρότερο
(-50 dB) και το μαύρο και μπλε χρώμα στο ασθενέστερο (-95 dΒ) προερχόμενο από
τους ιστούς οπτικό σήμα. Ιστοί με διαφορετικές οπτικές ιδιότητες απεικονίζονται με
διαφορετικά χρώματα.

Εικόνα 32. Το πρωτόκολλο χαρτογράφησης της ωχράς όπου καταγράφεται το πάχος του
αμφιβληστροειδούς σε μm στα 8 τεταρτημόρια, καθώς και στον κεντρικό κύκλο διαμέτρου 1 mm
που αντιστοιχεί στο κεντρικό βοθρίδιο. Καταγράφεται ακόμα το πάχος του αμφιβληστροειδούς
στο κέντρο του βοθριδίου, υπολογίζεται ο συνολικός όγκος του αμφιβληστροειδούς στην ωχρά
και αποδίδεται ο τοπογραφικός χάρτης της ωχράς
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Κεφάλαιο 6: Πειραματική διαδικασία

6.1 Εισαγωγή
Οι εκφυλιστικές παθήσεις της ωχράς κηλίδας αποτελούν την κυριότερη αιτία
σημαντικής ή ακόμα και ολικής απώλειας της όρασης σε ηλικιωμένα άτομα. Σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη των περιπτώσεων αυτών φαίνεται να παίζει ο ενδοφθάλμιος
αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF), η υπερέκκριση του οποίου
ευνοεί την αγγειογένεση και ως εκ τούτου την ανάπτυξη οιδήματος στην περιοχή της
ωχράς κηλίδας. Προκειμένου να καταπολεμηθεί η εξελιχτική διαδικασία της
αγγειογένεσης επιδιώκεται η δέσμευση του VEGF με τη διενέργεια ενδοϋαλοειδικών
αντιαγγειογενετικών (anti-VEGF) εγχύσεων. Η παρακολούθηση και ο ποσοτικός
υπολογισμός της εξέλιξης του οιδήματος στην ωχρά κηλίδα καθώς και η αξιολόγηση
της εφαρμοζόμενης ενέσιμης θεραπείας πραγματοποιούνται με την εφαρμογή της
Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT). Η μελέτη της λειτουργικής κατάστασης της
όρασης των ασθενών βασίζεται στην παρακολούθηση της οπτικής οξύτητας τους. Οι
ασθενείς συχνά αναφέρουν συμπτώματα παραμορφωμένης εικόνας παρότι μπορεί
να διατηρούν πολύ καλή οπτική οξύτητα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται εν μέρει στη
παραμόρφωση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου λόγω της διαταραχής της ανατομίας
των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς. Δεν είναι γνωστή η ακριβής συσχέτιση μεταξύ
της παρατηρούμενης απεικονιστικά ανατομικής ασάφειας και το ποσό της
παραμόρφωσης που αυτή προκαλεί. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να
συμπεριληφθεί στην εκτίμηση της ποιότητας της όρασης ένος ασθενή με οίδημα
κεντρικής περιοχής του αμφιβληστροειδούς είναι η επίδραση της στην ενδοφθάλμια
σκέδαση του οφθαλμού. Η μέτρηση και η ποσοτικοποίηση της μπόρει να γίνει με τη
χρήση εξειδικευμένου μηχανήματος μέτρησης σκέδασης στον οφθαλμό.
(βλ. Κεφάλαιο 5.4)

6.2 Μεθοδολογία
Σκοπός της μελέτης είναι η προοπτική αξιολόγηση των μεταβολών της μετρούμενης
ενδοφθάλμιας σκέδασης σε ασθενείς που πάσχουν από παθολογία της ωχράς
κηλίδας και υποβάλλονται σε anti-VEGF ενέσιμη θεραπεία. Συγκεκριμένα, έγινε μέτρηση
σκέδασης σε ασθενείς με κλινικά σημαντικό οίδημα ωχράς κηλίδας. Ως κριτήριο
ένταξης θεωρήσαμε οίδημα >350 μm. Οι ασθενείς που τελικά εντάχθηκαν
παρουσίαζαν οίδημα ≥365μm. Στη συνέχεια επανάληψη της μέτρησης σε χρονικό
διάστημα 47,6 ημερών ± 12,2 μέτα από έγχυση με ενδοϋαλοειδικό παράγοντα antiVEGF. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάστηκε η συσχέτιση μεταξύ των
μεταβολών σε πάχος κεντρικού αμφιβληστροειδή και μετρήσεων του δείκτη σκέδασης
log (S). Επιπλέον έγινε προσπάθεια εύρεσης συσχέτισης ανάλογα με την διαφορετική
παθολογία αμφιβληστροειδούς για τους ασθενείς.

60

6.3 Επιλογή ασθενών
Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθησαν συνολικά 30 ασθενείς (60 οφθαλμοί) εκ των
οποίων οι 16 ήταν άνδρες και οι 14 γυναίκες. Τα κριτήρια ένταξης του δείγματος στη
μελέτη αφορούσαν ασθενείς που εμφάνιζαν παθολογία του αμφιβληστροειδούς που
προκαλεί οίδημα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και υποβάλλονταν σε anti-VEGF
ενδοϋαλοειδική ενέσιμη θεραπεία. Συνολικά εντάχθηκαν 14 ασθενείς με ηλικιακή
εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, 11 ασθενείς με παραγωγική διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια, 3 ασθενείς με απόφραξη φλεβικού κλάδου αμφιβληστροειδούς και 2 ασθενείς με απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς. Ασθενείς με
κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς κηλίδας >350μm συμπεριλήφθηκαν στις
μετρήσεις. Εντάχθηκαν ασθενείς με ενδοφθάλμιο φακό έπειτα από επέμβαση
καταρράκτη καθώς και ασθενείς με καταρρακτικές αλλοιώσεις έως σταδίου 2 κατά την
κλίματα LOCS III, όπως αυτοί εκτιμήθηκαν κλινικά. Κριτήρια αποκλεισμού
περιλάμβαναν: παθολογία αμφιβληστροειδούς με συνυπάρχουσα
υποαμφιβληστροειδική ουλή, με ενδοϋαλοειδική αιμοραγγία και οποιοδήποτε ιστορικό
ραγοειδίτιδας. Ασθενείς με αξονικό μήκος >26.5mm , επίσης αποκλείστηκαν από την
μελέτη εφόσον η συσκευή αξιολόγησης ενδοφθάλμιας σκέδασης είναι
βαθμονομημένο και δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για αξονικά μήκη έως 27mm
Ασθενείς διαθέσιμοι για ανάλυση ήταν όσοι είχαν σημαντική μείωση του οιδήματος
>80μm όπως αξιολογήθηκε μέσω της οπτικής τομογραφίας συνοχής. Στην ομάδα
ασθενών εντάχθηκε ο οφθαλμός που υπεβλήθει σε anti-VEGF έγχυση καθενός από
τους εξεταζόμενους, ενώ στην ομάδα μαρτύρων εισήχθη ο άλλος οφθαλμός που
έφερε όμοια κλινικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έφερε την ανάγκη ενέσιμης θεραπείας.
Οφθαλμοί ασθενών-μαρτύρων διαθέσιμοι για ανάλυση ήταν όσοι δεν είχαν
σημαντικές μεταβολές στο κεντρικό πάχος αμφιβληστροειδούς (<30μm διαφορά CRT).
Οι ασθενείς προσέρχονταν στο Τμήμα Βυθού του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και
Ιουλίου 2016 προκειμένου να επανεξεταστούν και να εκτιμηθεί η κλινική τους εικόνα και
η ανάγκη υποβολής σε anti-VEGF θεραπεία.

6.4 Κλινική πρακτική και πρωτόκολλο ενδοϋαλοειδικών ενέσεων
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν και τις δύο φορές σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με
εκτίμηση της καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA), μέτρηση της
ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο Goldmann, βιομικροσκόπηση του προσθίου και
οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού στη σχισμοειδή λυχνία, οπτική τομογραφία
συνοχής (OCT) και μέτρηση ενδοφθάλμιας σκέδασης. Οι ασθενείς που συμμετείχαν
στη μελέτη υποβλήθηκαν σε anti-VEGF ενδοϋαλοειδική ενέσιμη θεραπεία. Ο
αντιαγγειογενετικός παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε είναι το Ranibizumab
(Lucentis®). Η ποσότητα του φαρμάκου που εγχύεται είναι ίση με 0.05 mL και η έγχυση
γίνεται σε απόσταση 3.8 mm από το σκληροκερατοειδικό όριο για τους έμφακους και
3.5 mm για τους ψευδόφακους ασθενείς. Η διαδικασία της ενέσιμης θεραπείας
περιλαμβάνει την ενστάλλαξη τοπικά ιωδιούχου ποβιδόνης 5%, τοπικών αναισθητικών
(προξυμετακαΐνη), την εφαρμογή αποστειρωμένου βλεφαροδιαστολέα και οφθαλμικού
διαβήτη, τη χρήση αποστειρωμένων γαντιών μιας χρήσης καθώς και την ενστάλλαξη
τοπικών αντιβιοτικών μετά την έγχυση (τομπραμυκίνη).
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Κεφάλαιο 7: Στατιστική ανάλυση
7.1 Στατιστικά εργαλεία
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της οπτικής τομογραφίας συνοχής και της μέτρησης
σκέδασης μέσω δείκτη log(S) επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πακέτο ανάλυσης
δεδομένων SPSS 22 for Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Πραγματοποιήθηκαν
διαδοχικά paired sample t-test μεταξύ των μεταβλητών. Ως μέτρο συσχέτισης των
μεταβλητών μας, θεωρήσαμε το συντελεστή συσχέτισης Pearson. Τέλος, διερευνήθηκε
η ύπαρξη τυχόν συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής του κεντρικού πάχους
αμφιβληστροειδούς και της μεταβολής του δείκτη σκέδασης των οφθαλμών στους
οποίους χορηγήθηκε anti-VEGF θεραπεία. Για όλες τις στατιστικές δοκιμασίες, τέθηκε
συμβατικά, ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 5%.

7.2 Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Οι ασθενείς επανεξετάστηκαν σε χρονικό διάστημα 47,6 ημερών ± 12,2 δεδομένα που
ακολουθούν κανονική κατανομή. (Kolmogorov- Smirnov Test)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
VAR00001
N
Normal Parameters

30
a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute

47,6111
12,26252
,201

Positive
Negative

,201
-,075

Test Statistic

,201

Asymp. Sig. (2-tailed)

,054

c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος για το αν οι τιμές του log(S) και του CRT στο
OCT ακολουθούν κανονική κατανομή.
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Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
SIGMA_EDEMA

,092

df

Shapiro-Wilk

Sig.
58

,200

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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Statistic
*

,974

df

Sig.
58

,238

Έλεγχος για κανονική κατανομή για CRT έπειτα από αφαίρεση outliers. 27
οφθαλμοί κατάλληλοι για control 25 για οφθαλμοί-ελέγχου.

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
CRT_NOEDEMA

df

,167

Shapiro-Wilk

Sig.
58

,200

Statistic
*

df

,989

Sig.
58

,986

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Παρατηρούμε κανονική κατανομή για τα δεδομένα του κεντρικού παχος του αμφιβληστροειδή
τόσο με Kolmogorov-Smirnov test όσο και με Shapiro-Wilk test για τα μάτια χωρίς οίδημα ωχράς
κηλίδας.

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
CRT_EDEMA

,247

df

Shapiro-Wilk

Sig.
58

,200

Statistic
*

,858

df

Sig.
58

,145

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Παρατηρούμε κανονική κατανομή για τα δεδομένα του κεντρικού παχος του αμφιβληστροειδή τόσο
με Kolmogorov-Smirnov test όσο και με Shapiro-Wilk test για τους ασθενείς με οίδημα ωχράς
κηλίδας.
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Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έπειτα από αφαίρεση των ακραίων τιμών,
ακολουθούν κανονική κατανομή, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στη
διεξαγωγή παραμετρικού ελέγχου. Μπορούν να πραγμοτοποιηθούν paired
sample t-tests τα οποία προϋποθέτουν την ομοιογενή διακύμανση των
μεταβλητών.

Αρχικά σχηματίστηκε scatter-plot για να δειχθεί η κατανομή των όλων των τιμών
sigma και CRT που συλλέχθηκαν.
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Στη συνέχεια τα δεδομένα των ασθενών χωρίστηκαν σε ασθενείς με καταρρακτικές
αλλοιώσεις και σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη και
αντικατάσταση με τεχνικό ενδοφακό.

Παρατητούμε ότι σε καμία από τις δύο αναλύσεις δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών: παράμετρος sigma (logS) και πάχος κεντρικού
αμφιβληστροειδή.

Στη συνέχεια της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των δεδομένων τόσο σε
καταρρακτικούς και μη-καταρρακτικούς όσο και σε οφθαλμό υπό μελέτη και σε
οφθαλμό ελέγχου (ομάδα μαρτύρων) και έγινε συσχέτιση με την παράμετρο logS κατά
την χρονική στιγμή που οι ασθενείς εμφάνισαν οίδημα κεντρικού αμφιβληστροειδούς.
Ο διαχωρισμός σε καταρρακτικούς και μη-ασθενείς έγινε για να δειχθεί αν η ύπαρξη
καταρράκτη αλλοιώνει την αξιοπίστια των μετρήσεων εφόσον αποτελεί την
σημαντικότερη πηγή σκέδασης του οφθαλμού.
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Case Processing Summary
Cases
Valid
Macular Edema

lno cataract

control

15

100.0%

0

0.0%

15

100.0%

o

study

14

100.0%

0

0.0%

14

100.0%

gcataract
S

control

12

100.0%

0

0.0%

12

100.0%

11

100.0%

0

0.0%

11

100.0%

study

Percent

N

Total

GroupCAT

1

N

Missing
Percent

N

Percent

Έγινε γραφική παράστηση με boxplots για τη σύγκριση που αναφέρεται άνωθεν.
Παρατηρούμε ότι οι διάμεσες τιμές των παραμέτρων logS είναι μεγαλύτερες στη ομάδα
των καταρρακτικών ασθενών, όπως ήταν αναμενόμενο με βάση την αρχή
λειτουργείας της διάταξης που χρησιμοποιήθηκε.
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Έπειτα έγινε γραφική παράσταση με τη χρήση error bars όπου βλέπουμε την μεταβολή
της παραμέτρου S, στον υπο μελέτη οφθαλμό και στον έτερο οφθαλμό ελέγχου.

Group Statistics
Macular Edema
logS2 - logS1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

control

27

.1144

.13483

.02595

study

25

.2224

.20059

.04012

Στο άνωθεν διάγραμμα βλέπουμε διαφορά στην τιμή logS στην ομάδα μελέτης
διαφορά η οποία αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική όπως θα φάνει σε πίνακα
παρακάτω.
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Εγίνε στη συνέχεια ανάλυση με τη χρήση στατιστικών μεθόδων ανά ζεύγη (Sampled
statistics)

Paired Samples Statistics
Std.
Deviation

Mean
.7500

6

.30574

.12482

logS2
Pair 2 OCT1
OCT2
control Pair 1 logS1

.9067
475.0000
429.1667

6
6
6

.30781
76.87392
55.64321

.12566
31.38365
22.71624

.7059

27

.14895

.02867

logS2
Pair 2 OCT1
OCT2
Pair 1 logS1

.7307
291.5556
292.6296

27
27
27

.22600
32.37085
30.70097

.04349
6.22977
5.90841

.6924

25

.18851

.03770

logS2
Pair 2 OCT1
OCT2

.8612
472.8400
338.2800

25
25
25

.28514
113.94431
79.73995

.05703
22.78886
15.94799

study

N

Std. Error
Mean

Macular Edema
.
Pair 1 logS1

Paired Samples Statistics
Macular Edema
.

Pair 1

Pair 2

control

Pair 1

Pair 2

study

Pair 1

Pair 2

Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

logS1

.7500

6

.30574

.12482

logS2

.9067

6

.30781

.12566

OCT1

475.0000

6

76.87392

31.38365

OCT2

429.1667

6

55.64321

22.71624

logS1

.7059

27

.14895

.02867

logS2

.7307

27

.22600

.04349

OCT1

291.5556

27

32.37085

6.22977

OCT2

292.6296

27

30.70097

5.90841

logS1

.6924

25

.18851

.03770

logS2

.8612

25

.28514

.05703

OCT1

472.8400

25

113.94431

22.78886

OCT2

338.2800

25

79.73995

15.94799
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Πραγματοποιήθηκε paired sample t-test για την διαφορά logS1 (μέτρηση
οφθαλμού με οίδημα) και logS2 (μέτρηση ίδιου οθαλμού χωρίς οίδημα έπειτα από
θεραπεία).
Παρατηρούμε ότι στον υπο μελέτη οφθαλμό φαίνεται στατιστικά σημαντική
διαφορά (p<0.01). Στον ίδιο πίνακα έγινε και paired- sample t-test για τη διαφορά του
κεντρικού πάχους αμφιβληστροειδή πριν και μετά την τη θεραπεία των ασθενών όπου
παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά επίσης (p<0.01).

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Macular Edema

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Difference
Lower

Upper

Sig. (2t

df

tailed)

control Pair logS1 1

-.02481

.17647

.03396

-.09462

.04499

-.731

26

.472

-1.07407

9.66726

1.86046

-4.89831

2.75017

-.577

26

.569

-.16880

.24915

.04983

-.27165

-.06595

logS2

Pair OCT1 2
study

OCT2

Pair logS1 1

-

logS2

24

.002

3.387

Pair OCT1 134.56000 121.29237
2

24.25847

84.49297 184.62703 5.547

24

.000

OCT2

Έγινε επιπρόσθετα boxplot των τιμών sigma για το υπο μελέτη οφθαλμό και τον
οφθαλμό- ελέγχου. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρατηρούμε και τις ακραίες τιμές οι
οποίες απορρίφθηκαν κατά την στατιστική ανάλυση.
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Παρακάτω βλέπουμε scatterplots όπου απεικονίζονται οι τιμές των μεταβλητών των
διαφορών logS2-logS1 και OCT2-OCT1. Βλέπουμε ότι υπάρχει χαμηλή συσχέτιση μεταξύ
των 2 μεταβλητών (r2 =0.084). Στο διάγραμμα βλέπουμε τη εξίσωση που θα «ταίριαζε»
στα δεδομένα εφόσον υπήρχε υψολότερη συσχέτιση.
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Χαμηλή συσχέτιση παρατηρείται και στο διαχωρισμό των ασθενών σε καταρρακτικούς
και χειρουργημένους για καταρράκτη.

Ομοίως χαμηλή συσχέτιση μεταβλητών παρατηρείται αν χωρίσουμε τα δεδομένα σε
oφθαλμούς υπο μελέτη και οφθαλμούς που ανήκουν στην ομάδα ελέγχου.

Paired Samples Correlations
Macular Edema
control

Pair 1

N
OCT2 - OCT1 & logS2 logS1

study

Pair 1

OCT2 - OCT1 & logS2 logS1
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Correlation

Sig.

27

-,209

,295

25

,124

,506

r2 = 0.044

r2= 0.015
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Στην συνέχεια της προσπάθειας εύρεσης συσχέτισης μεταξύ των μετρούμενων
μεταβλητών έγινε διαχωρισμό των δεδομένων των ασθενών σε ασθενείς με ηλικιακή
εκφύλιση ωχράς κηλίδας και στους υπόλοιπους (διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και
απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας) άλλα και διαφορετική σύγκριση για ασθενείς
με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και υπολοίπων (ηλικιακή εκφύλιση και απόφραξη
φλέβας).
Τόσο οι συγκρίσεις με t-test όσο και τα scatterplots που φαίνεται χαμηλή συσχέτιση
απεικονίζονται παρακάτω.

Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας:

Paired Samples Statistics
Disease
AMD

Rest

.

Mean
Pair 1

Pair 1

Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

OCT2 - OCT1

111,1429

14

39,75281

10,62438

logS2 - logS1

,2136

14

,12358

,03303

OCT2 - OCT1

159,7059

17

112,34421

27,24747

logS2 - logS1

,2324

17

,23129

,05610

.

0

a

.

.

0

a

.

.

OCT2 - OCT1
logS2 - logS1

.

a. The correlation and t cannot be computed because there are no valid pairs.

Paired Samples Correlations
Disease
AMD

N
Pair 1

OCT2 - OCT1 & logS2 logS1

Rest

a

Pair 1

OCT2 - OCT1 & logS2 logS1

a. No statistics are computed for one or more split files
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Correlation

Sig.

14

,304

,291

17

,087

,740
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Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια:
Paired Samples Statistics
Disease
Rest

DR

Mean
Pair 1

Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

OCT2 - OCT1

152,7000

20

98,26125

21,97188

logS2 - logS1

,2375

20

,20734

,04636

OCT2 - OCT1

110,6364

11

66,77016

20,13196

logS2 - logS1

,1991

11

,15162

,04572

Paired Samples Correlations
Disease
Rest

N
Pair 1

OCT2 - OCT1 & logS2 logS1

DR

Pair 1

OCT2 - OCT1 & logS2 logS1
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Correlation

Sig.

20

,047

,845

11

,327

,327

Σαν τελευταίο βήμα της τεχνικής και στατιστικής ανάλυσης έγινε εξαγωγή
αναλυτικών δεδομένων των μετρήσεων που λήφθηκαν. Οι κεντρικές τιμές σίγμα
συσχετίζονται άμεσα με την αποστάση της δέσμης από το στόχο, ως εκ τούτου
αναμένεται μεγαλύτερη ευαισθησία τους στις μετακίνηση του στόχου-κεντρικού
βοθρίου του αμφιβληστροειδή. Οι κεντρικές τιμές central sigma τοποθετήθηκαν σε
scatterplot μαζί με τις αντίστοιχες τιμές πάχους στο oct.
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Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών r2= 0.12
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Κεφάλαιο 8: Συζήτηση

Η χορήγηση anti-VEGF ενδοϋαλοειδικής ενέσιμης θεραπείας επιδρά σημαντικά στην
αντιμετώπιση του οιδήματος στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και οδηγεί στη μείωση
του κεντρικού πάχους αμφιβληστροειδούς. Η θεραπεία αυτή φαίνεται να επηρεάζει τις
μετρήσεις των παραμέτρων σκέδασης log(S) όπως φάνηκε μετά την στατιστική
ανάλυση των δεδομένων μας. Η μέση διαφορά για την παράμετρο log(S)
υπολογίστηκε 0.17 στους οφθαλμούς όπου παρατηρήθηκε κλινικά σημαντικά μείωση
στο κεντρικό πάχος του αμφιβληστροειδή (>80μm CRT) σε σύγκριση με τη διαφορά
στο log(S) η οποία ήταν 0.02 για τους οφθαλμούς της ομάδας ελέγχου (<30μm CRT).
Ωστόσο παρατηρήθηκε απουσίας συσχέτισης μεταξύ της μέσης μεταβολής του
κεντρικού πάχους αμφιβληστροειδούς και του λογαρίθμου της παραμέτρου σκέδασης.
Η χαμηλή συσχέτιση παρατηρήθηκε σε όλους τους διαχωρισμούς που
πραγμοτοποιήθηκαν τόσο με την κατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού του
ασθενούς όσο και με το διαχωρισμό ανά διαφορετική παθολογία ασθενών. Αν και η
συσχέτιση ήταν χαμηλή, προτείνεται η επανάληψη της με διευρυμένο εξεταζόμενο
δείγμα και περισσότερες επανεξετάσεις (follow-up) των ασθενών που υποβάλλονται σε
anti-VEGF θεραπεία συνιστώνται για πιο αξιόπιστες και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις.
Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για της πειραματικές διαδικασίες παρουσιάστηκε από
τους Ginis et al, 2014 & 2015 για την αντικειμενική μέτρηση και αξιολόγηση των
διαφορών στην ενδοφθάλμια σκέδαση που προκαλείται λόγω ανατομικών αλλαγών
και καταρρακτικών αλλοιώσεων στον κρυσταλλοειδή φακό. Με τη χρήση ειδικών
υπολογισμών οι μετρήσεις του περιφερικού και κεντρικού ανακλώμενου σήματος
συγκρίνονται και αναλύονται υπολογίζοντας την παράμετρο S. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις
των εξισώσεων με τις οποίες γίνεται η ανάλυση του σήματος είναι ορισμένες για
μέτρηση οφθαλμών χωρίς παθολογικές καταστάσεις. Αν και η διαφορές στις
μετρήσεις μεταξύ των δύο διαφορετικών χρονικών στιγμων και καταστάσεων είναι
εμφανείς υποδεικνύοντας αλλαγή στην σκέδαση, η ποσοτικοποίηση αυτών των
μετρήσεων δεν μπορεί να επαληθευτεί. Οι διαφορά στην μετρούμενη σκέδαση μπορεί
να οφείλεται σε artefects των μετρήσεων, αυτό είναι μία πιθανή εξήγηση της απουσίας
ισχυρής συσχέτισης μεταξύ της διαφοράς της log(S) και της διαφοράς στο πάχος
αμφιβληστροειδούς
Οι διαφορές στο πάχος του κεντρικού αμφιβληστροειδή προκαλούν αλλαγή στην
θέση σχηματισμού του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, προσομοιάζοντας καταστάσεις
διαθλαστικών αλλοιώσεων όπως η μυωπία και η υπερμετρωπία. Η συσκευή που
χρησιμοποιήθηκε για της μετρήσεις μας είχε δοκιμαστεί και είχε δόσει αξιόπιστα
αποτελέσματα για οφθαλμούς με διαθλαστικό σφάλμα από -5D έως +5D όπως
βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα.
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Η συσκευή θα μπορούσε να τροποποιηθεί τεχνικά ώστε να προσαρμοστεί σε
δεδομένα που αφορούν το αμφιβληστροειδή ώστε οι μετρούμενες αλλαγές που
μπορούν να αξιολογηθούν μόνο ποιοτικά να μπορέσουν να ποσοτικοποιηθούν και να
υπολογιστεί ακριβώς η επίδραση στην ενδοφθάλμια σε παθολογικές καταστάσεις
συσχετιζόμενες με οίδημα κεντρικού αμφιβληστροειδούς.
Η αξιολόγηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης σε παθολογικές καταστάσεις που
πρακαλούν οίδημα ωχράς είναι ένας παράγοντας που δεν είχε ληφθεί υπ’ οψιν στο
παρελθόν για την αξιολόγηση της όρασης των ασθένων και τη επίδραση στη
λειτουργική ικανότητα τους. Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά παραμορφωμένη
παρατηρούμενη εικόνα (μεταμορφοψία) και αλλαγές στον πίνακα Amsler οι οποίες
θεωρείται ότι οφείλονται σε θολωση αμφιβληστροειδικού ειδώλου (retinal blur) κατά το
σχηματισμό του στον οπίσθιο πόλο λόγω διαταραχής της αρχιτεκτονικής των
αμφιβληστροειδικών στιβάδων και διαταραχής της ευθυγράμμισης της στιβάδας των
φωτουποδοχέων που προκαλεί ανώμαλη μεταγωγή του φωτεινού σήματος λόγω
παραγωγής δυναμικών ενέργειας από λιγότερους ερεθιζόμενους φωτουποδοχείς.
(Wall M and May DR ,1987; Boldrey, 1989). Επιπλέον, ερευνητές έχουν συχνετίσει τη
βαρύτητα των συμπτωμάτων μεταμορφοψίας με την πάχυνση στην έσω πυρηνική
στιβάδα. (Watanabe, 2009). Τέλος, νεότερες έρευνες προτείνουν την εξήγηση των
μεταμορφοψιών σε ανώτερους εγκεφαλικούς μηχανισμούς. (Μideta et al, 2015).
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