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ABSTRACT
Purpose: Corneal scattering is assumed to be a consideral drawback of
refractive surgery. At present, only subjective methods are available to
estimate haze development. The purpose of this study is to get a
quantitative relation between corneal scattering and the broadening of
peaks in Tscherning images after refractive surgery.
Methods: Images of the Wavelight aberrometer were analyzed. They
can be seen as the result of a double pass experiment in which light gets
scattered twice at the corneal plane, once localized (way-in) and once
non-localised (way-out). This scattering causes broadening of the
incoming laser profile. These profiles were measured before refractive
surgery, 1 day, 1 week and 1 month, 3 months and 6 months after
surgery. In the scattering model, only anomalous scattering is taken into
account due to the similar optical properties of activated myofibroblasts
observed in confocal microscopy. Analysis was performed in Matlab.
Results: 60 eyes following Lasik, Epi-Lasik or PRK have been examined
before surgery, one day post-op, 1 week post-op one month post-op, 3
months post-op and 6 months post-op. All spots of the Tscherning
images have been compared and interpolated to corneal scatter maps.
We observed very low scatter before surgery, serious increased scatter
1 day until 1 week after surgery. From 1 month until 6 months scatter
tends to go back to the initial value.
Conclusions: In this study we correlated the peak broadening of
Tscherning images of eyes following refractive surgery with the

increased corneal scattering. The results are appropriate according
morphologic changes of the cornea after refractive surgery.

(ARVO meeting 2005, Florida)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

“ Αν ένας οπτικός γύρευε να µου πουλήσει ένα όργανο µε τόσα
ελαττώµατα, θα ήµουν απόλυτα δικαιολογηµένος να επικρίνω την
αµέλειά του µε τα χειρότερα λόγια”. Έτσι έγραψε για το ανθρώπινο µάτι
ο Χέρµαν φον Χέλµχολτς (Hermann von Helmholtz), η µεγαλύτερη
αυθεντία του 19ου αιώνα πάνω στη φύση της όρασης. Αν και
αδικαιολόγητα αυστηρός, ο Helmholtz είχε εν µέρει δίκιο. Στην
πραγµατικότητα το ανθρώπινο µάτι αν και ιδιαίτερα ευπροσάρµοστο, τις
περισσότερες φορές παρουσιάζει διάφορες ατέλειες.
Τις ατέλειες αυτές έρχεται να διορθώσει σήµερα η διαθλαστική
χειρουργική. Πιο συγκεκριµένα η φωτοδιαθλαστική χειρουργική, µε τη
βοήθεια της ακτινοβολίας λέιζερ, έχει επιφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα
στη διόρθωση της όρασης, αλλά και νέα πεδία έρευνας γύρω από
αυτήν.
Η παρούσα µελέτη εξετάζει τον παράγοντα της σκέδασης από τον
κερατοειδή και το πώς αυτή επηρεάζει µετεγχειρητικά την ποιότητα της
όρασης του ασθενούς. Η αύξηση της σκέδασης αποτελεί δυστυχώς
αναπόφευκτο κακό της φωτοδιαθλαστικής χειρουργικής µε αποτέλεσµα
τη µείωση της διαφάνειας του κερατοειδούς.
Η κερατοειδική σκέδαση έχει συνδεθεί µε την ανάπτυξη θολότητας
(haze) στον κερατοειδή χιτώνα. Η κλινικά παρατηρούµενη θολότητα
εντούτοις συνδέεται µε τη σκέδαση ευρείας γωνίας. Η µελέτη της
σκέδαση για µικρές γωνίες, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε
µακροσκοπική εξέταση του οφθαλµού, είναι το ζητούµενο της παρούσας
εργασίας. Βασικός της στόχος είναι τροποποιώντας ένα εκτροπόµετρο
Tscherning, να στείλει πολλαπλές δέσµες στον ανθρώπινο οφθαλµό και
να µοντελοποιήσει τη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να εκτιµηθεί ποσοτικά
η σχέση που συνδέει τη σκέδαση µικρής γωνίας µε την παρατηρούµενη
διαπλάτυνση που υφίσταται κάθε σηµείο της δέσµης µετεγχειρητικά
λόγω της σκέδαση από τον κερατοειδή χιτώνα του µατιού.
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Για το λόγο αυτό µία σειρά µετρήσεων πραγµατοποιήθηκαν σε ασθενείς,
τόσο προεγχειρητικά, όσο και για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την

επέµβαση (διάστηµα 6 µηνών). Τα αποτελέσµατα, αλλά και οι µετρήσεις
παρουσιάζονται στο δεύτερο µέρος αυτής της εργασίας (ειδικό µέρος,
κεφάλαια 4 και 5), ενώ τα πρώτα τρία κεφάλαια (γενικό µέρος)
αποτελούν ένα θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας µελέτης.
Τέλος, σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µεταπτυχιακή
αυτή εργασία αποτελεί το πρώτο µέρος µιας µεγαλύτερης ερευνητικής
µελέτης (project), που αναµένεται να συνεχιστεί και να εξάγει ίσως
ακόµη περισσότερα συµπεράσµατα.
Ηράκλειο, 25/6/2005
Κ. Γιαννακουδάκη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

1.1. Εισαγωγή
« Πώς λειτουργεί το µάτι;» Η ερώτηση αυτή έχει απασχολήσει τον
άνθρωπο χιλιάδες χρόνια. Αρκετές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σε
διάφορες εποχές, αλλά το βασικό γεγονός, ότι δηλαδή το µάτι είναι ένα
όργανο που συλλαµβάνει εικόνες, επικυρώθηκε µόλις πριν από 300
περίπου χρόνια.
Ακόµη και οι αρχαίοι Έλληνες, που γνώριζαν µε αρκετή ακρίβεια τη δοµή
του µατιού και εκτελούσαν λεπτές οφθαλµολογικές εγχειρήσεις, δεν είχαν
κατανοήσει το βασικό αυτό για την όραση σηµείο. Γύρω στα 500 π.Χ.
διατύπωσαν την παράξενη θεωρία ότι ο άνθρωπος βλέπει επειδή τα
µάτια του εκπέµπουν κάτι σαν φωτεινές ακτίνες, που “ψηλαφούν” τα
αντικείµενα και έτσι τα κάνουν ορατά. Ο Αριστοτέλης καταπολέµησε τη
θεωρία αυτή µε τη λογικά ατράνταχτη ερώτηση: αν τα µάτια είναι πηγή
φωτός, γιατί τα αντικείµενα είναι αόρατα στο σκοτάδι; Αλλά η
επιχειρηµατολογία του αγνοήθηκε.
Τον 17ο αιώνα, δηλαδή µετά από δύο χιλιάδες περίπου χρόνια, ένας
Γερµανός ιησουΐτης, ο Χριστόφορος Σάινερ (Christopher Scheiner),
τόλµησε να υποβάλει τη θεωρία σε πειραµατικό έλεγχο, ανατρέποντας
έτσι τη µέχρι τότε εσφαλµένη αντίληψη. Το πείραµά του ήταν απλό και
άµεσο. Αφαίρεσε το εξωτερικό στρώµα από το πίσω µέρος του µατιού,
αφήνοντας έτσι ακάλυπτο το διαφανές εσωτερικό στρώµα, δηλαδή τον
αµφιβληστροειδή χιτώνα. Οπότε κοιτώντας µέσα από το µάτι µπόρεσε
να δει τις µικροσκοπικές εικόνες των αντικειµένων που βρίσκονταν
µπροστά από το βολβό, όπως ακριβώς ένας φωτογράφος βλέπει τα
αντικείµενα που πρόκειται να φωτογραφίσει στο θαµπό γυαλί στο πίσω
τοίχωµα του φωτογραφικού θαλάµου.
Σήµερα όλοι δέχονται ότι το µάτι είναι ένα όργανο που συλλαµβάνει
εικόνες και παρά τις όποιες διαφορές που µπορεί να παρουσιάζουν τα
όργανα όρασης στα διάφορα είδη, η όραση παρουσιάζει ένα κοινό
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βασικό χαρακτηριστικό: η λειτουργία της αρχίζει καθώς το φως
εισέρχεται στον οφθαλµό µεταφέρνοντας τις φωτεινές πληροφορίες, οι
οποίες περνώντας από τα διάφορα τµήµατα του µατιού, φτάνουν στο
πίσω τοίχωµά του, τον αµφιβληστροειδή χιτώνα, όπου και σχηµατίζουν
την εικόνα.

1.2. Περιγραφή του οπτικού συστήµατος του οφθαλµού
Οι εργασίες της ρύθµισης και της εστίασης του φωτός εκτελούνται από
ένα λεπτότατα οργανωµένο οπτικό σύστηµα, που ο συντονισµός των
διαφόρων µερών του και η ικανότητα προσαρµογής του σε ποικίλες
συνθήκες, κάνουν το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού να αποτελεί ένα
θαυµαστό παράδειγµα οργάνωσης βιολογικού ιστού. Το τυπικό αξονικό
µήκος του οφθαλµού είναι 24mm. Ένα σχετικά απλοϊκό, αλλά
υπολογιστικά

αποτελεσµατικό

µοντέλο

για

οπτικό

σύστηµα

του

οφθαλµού είναι το ακόλουθο.
Στο πρόσθιο µέρος του οφθαλµού υπάρχει µια σκληρή διαφανής
µεµβράνη, ο κερατοειδής χιτώνας (βλ. εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1.(πάνω) Ο ανθρώπινος οφθαλµός (τα βασικά µέρη)
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Επειδή το σχήµα του είναι καµπύλο, ο κερατοειδής ενεργεί όπως ένας
συγκλίνων φακός. Το πάχος του κερατοειδή είναι κατά προσέγγιση
550µm και ο δείκτης διάθλασής του 1.376. Πίσω από τον κερατοειδή
υπάρχει ένα διαφανές υγρό, που ονοµάζεται υδατοειδές υγρό µε δείκτη
διάθλασης n=1.336 και αξονικό µήκος περίπου 3mm. Μετά είναι η ίριδα,
ένα διάφραγµα που έχει στη µέση µια οπή, την κόρη, σε ευθυγράµµιση
µε τον κερατοειδή. Η ίριδα ρυθµίζει την ποσότητα του φωτός που
µπαίνει στον οφθαλµό µε την αυξοµείωση του ανοίγµατος της κόρης.
Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός µε δείκτη
διάθλασης n=1.41 και κυρτότητα τέτοια ώστε να εστιάζει το φως ακριβώς
πάνω

στον

αµφιβληστροειδή.

φωτοευαίσθητος

χιτώνας

στο

Ο

αµφιβληστροειδής

πίσω

µέρος

του

είναι

οφθαλµού

ένας
και

καταλαµβάνει το 65% της εσωτερικής επιφάνειάς του. Ο χώρος ανάµεσα
στον κρυσταλλοειδή φακό και στον αµφιβληστροειδή χιτώνα καλύπτεται
από ένα διαφανές υγρό, το υαλώδες σώµα (n=1.337). Για µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια παρατίθεται η εικόνα 1.2.
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Εικόνα 1.2.(κάτω) Ο ανθρώπινος οφθαλµός (σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια)

1.3. Ο κερατοειδής χιτώνας
Αφού περάσει από την κόρη η κατάλληλη για την περίπτωση ποσότητα
φωτός, οι ακτίνες πρέπει να διαθλαστούν για να εστιασθούν πάνω στον
αµφιβληστροειδή χιτώνα. Για το σκοπό αυτό στο ανθρώπινο µάτι
υπάρχουν τέσσερα µέσα που συνεργάζονται για να δώσουν ένα καθαρό
και ευκρινές είδωλο. Τα τέσσερα αυτά διαθλαστικά µέσα είναι: ο
κερατοειδής χιτώνας, το υδατώδες υγρό, ο κρυσταλλοειδής φακός και το
υαλώδες υγρό. Η βασική διαθλαστική επιφάνεια είναι η πρόσθια
επιφάνεια του κερατοειδή, καθώς αποτελεί τη διεπιφάνεια µε τη µέγιστη
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διαφορά δεικτών διάθλασης εκατέρωθέν της. Έτσι, γίνεται άµεσα
αντιληπτό το γεγονός ότι η συµµετρία και οµοιοµορφία της επιφάνειας
του

κερατοειδή

παίζει

σηµαντικότατο

ρόλο

στην

ποιότητα

του

σχηµατιζόµενου ειδώλου.
Ο κερατοειδής είναι κυρτός, διαυγής, διαφανής και εξέχει ελαφρά από
την επιφάνεια του οφθαλµού. Ελαττώνει την ταχύτητα του φωτός κατά
25% περίπου και κάµπτει ισχυρά τις ακτίνες προς τον άξονα του µατιού.
Η σύστασή του δεν είναι οµοιόµορφη, αλλά αποτελείται από διάφορες
στοιβάδες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (βλ. εικόνα 1.3).
Στην εξωτερική πλευρά υπάρχει το επιθήλιο του κερατοειδή που
αποτελείται από 5-7 στρώσεις επιθηλιακών κυττάρων. Τα επιθηλιακά
κύτταρα στη βάση του επιθηλίου έχουν κυλινδρικό σχήµα, ενώ τα
επιφανειακά είναι πεπλατυσµένα. Ο πολλαπλασιασµός των επιθηλιακών
κυττάρων πραγµατοποιείται κυρίως στην περιφέρεια του κερατοειδή,
ενώ η µετακίνησή τους πραγµατοποιείται από την περιφέρεια προς το
κέντρο και από τη βάση του επιθηλίου προς την επιφάνεια.
Το επιθήλιο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία βρίσκεται η δακρυϊκή
στοιβάδα. Κάτω από το επιθήλιο βρίσκεται η βασική µεµβράνη, η οποία
αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV. Κάτω από τη βασική
µεµβράνη υπάρχει η στοιβάδα του Bowman, η οποία θεωρείται ότι
αποτελεί ένα από τα δοµικά χαρακτηριστικά του κερατοειδή που του
προσδίδουν µηχανική σταθερότητα.
Στη συνέχεια υπάρχει το στρώµα, το οποίο αποτελεί και το µεγαλύτερο
µέρος του κερατοειδούς, περίπου 90% του συνολικού του πάχους.
Αποτελείται από ίνες κολλαγόνου, οι οποίες είναι διατεταγµένες σε
διάφορες στρώσεις µε διαφορετική κατεύθυνση η κάθε µία, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η µηχανική σταθερότητα του συστήµατος. Μέσα στο
στρώµα του κερατοειδούς βρίσκονται διάσπαρτα κερατοκύτταρα.
Η επόµενη στοιβάδα κάτω από το στρώµα είναι η ∆εσκεµέτειος
µεµβράνη, η οποία αποτελεί τη βασική µεµβράνη του ενδοθηλίου του
κερατοειδούς.
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Εικόνα 1.3. Σχηµατική αναπαράσταση των στοιβάδων του κερατοειδή χιτώνα
α. επιθήλιο, β. βασική µεµβράνη, γ. στοιβάδα του Bowman, δ. στρώµα,
ε. κερατοκύτταρα, στ. ∆εσκεµέτειος µεµβράνη, ζ. ενδοθήλιο

1.4.

∆ιοπτρική ισχύς ενός φακού

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα µεγέθη που περιγράφουν ένα φακό
είναι η εστιακή του απόσταση. Ως εστιακή απόσταση (f) ενός φακού
ορίζουµε την απόσταση φακού – ειδώλου, όταν η πηγή βρίσκεται στο
άπειρο.
Στην πράξη χρησιµοποιείται συχνά ένα µέγεθος D, που ονοµάζεται
διοπτρική ισχύς του φακού και είναι ακριβώς το αντίστροφο της εστιακής
απόστασης. Όταν η εστιακή απόσταση µετριέται σε µέτρα (m), η
διοπτρική ισχύς έχει µονάδα το m-1, που καλείται διοπτρία.

1.5. Μυωπία, υπερµετρωπία και αστιγµατισµός
Αν και το ανθρώπινο µάτι είναι ένα όργανο που προκαλεί τον θαυµασµό
δεν λειτουργεί πάντα τέλεια. Τρεις παράγοντες είναι πολύ σηµαντικοί
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στον

καθορισµό

της

ποιότητας

του

σχηµατιζόµενου

στον

αµφιβληστροειδή ειδώλου:
i) το µήκος του βολβού
ii) η ισχύς του φακού
iii) η καµπυλότητα του κερατοειδή
Όταν αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι σωστά ισορροπηµένοι, το φως
εστιάζεται ακριβώς πάνω στον αµφιβληστροειδή δίνοντας ένα ευκρινές
είδωλο. Στην αντίθετη περίπτωση όµως που δεν τηρείται η σωστή
αναλόγία, όπως συµβαίνει µε εκατοµµύρια ανθρώπους, παρουσιάζεται
κάποιο διαθλαστικό πρόβληµα.
Όταν ο βολβός του µατιού είναι µακρύτερος από το κανονικό, οι εικόνες
των

µακρινών

αντικειµένων

εστιάζονται

µπροστά

από

τον

αµφιβληστροειδή. Το αποτέλεσµα είναι η µυωπία (εικόνα 1.4).

Εικόνα 1.4α. Εστίαση µυωπικού οφθαλµού χωρίς και µε διορθωτικό φακό
(µακρινό αντικείµενο)

Εικόνα 1.4β. Εστίαση µυωπικού οφθαλµού χωρίς και µε διορθωτικό φακό
(κοντινό αντικείµενο)

Η υπερµετρωπία παρουσιάζεται όταν ο βολβός είναι πιο κοντός από το
κανονικό (εικόνα 1.5). Ο φακός και ο κερατοειδής δεν έχουν αρκετή
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συγκεντρωτική δύναµη για να εστιάσουν τις ακτίνες από κοντινά
αντικείµενα πάνω στον αµφιβληστροειδή.

Εικόνα 1.5α. Εστίαση υπερµετρωπικού οφθαλµού χωρίς και µε διορθωτικό φακό
(µακρινό αντικείµενο)

Εικόνα 1.5β. Εστίαση υπερµετρωπικού οφθαλµού χωρίς και µε διορθωτικό φακό
(κοντινό αντικείµενο)

Ακόµη µία κοινή ατέλεια του οφθαλµού είναι ο αστιγµατισµός, που
συνήθως προέρχεται από ανοµοιόµορφη καµπύλωση του κερατοειδούς.
Αυτή η ασυµµετρία έχει σαν αποτέλεσµα να διαθλώνται περισσότερο οι
ακτίνες που βρίσκονται π.χ. σε κατακόρυφο επίπεδο παρά εκείνες που
βρίσκονται σε οριζόντιο ή αντίστροφα, και έτσι παραµορφώνεται η
εικόνα.
Η ηλικία αποτελεί έναν ακόµη παράγοντα που συνήθως προκαλεί
µεταβολή στην κανονική λειτουργία του οφθαλµού. Όσο ο άνθρωπος
γερνά, ο φακός χάνει την ελαστικότητά του και οι µύες δυσκολεύονται
ολοένα και περισσότερο να µεταβάλουν την κυρτότητά του ανάλογα µε
τις περιστάσεις, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση της πρεσβυωπίας.

Error! Style not defined.

Τα σφάλµατα αυτά έρχεται να διορθώσει η διαθλαστική χειρουργική, η
εφαρµοσιµότητα και τα πλεονεκτήµατα της οποίας αναπτύσσονται
εκτενέστερα στο κεφάλαιο 2.

1.6. Εκτροποµετρία
Πολλές φορές, όπως προαναφέρθηκε, οι οπτικές εκτροπές του
οφθαλµού είναι αποτέλεσµα των διαφόρων ανωµαλιών της επιφάνειας
του κερατοειδή. Οι γεωµετρικές ανωµαλίες του κερατοειδή µπορούν να
εισάγουν εκτροπές στο οπτικό σύστηµα του οφθαλµού στο βαθµό που
να µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της όρασης. Οι συνολικές
οπτικές εκτροπές του οφθαλµού καθορίζονται από όλες τις διαθλαστικές
του επιφάνειες, καθώς και από την οµοιογένεια των διαθλαστικών του
µέσων. ∆ιάφορες µέθοδοι υπάρχουν για τη µέτρηση των συνολικών
εκτροπών,

οι

οποίες

δίνουν

αντίστοιχα

αποτελέσµατα,

όταν

χρησιµοποιηθούν συγκριτικά στους ίδιους οφθαλµούς. Κάποιες από
αυτές τις µεθόδους είναι η τεχνική RRT (Retinal Ray Tracing), η
εκτροποµετρία Shack-Hartmann και η εκτροποµετρία Tscherning.
Στη παρούσα µελέτη θα αναφερθούµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στην
τελευταία, δηλαδή στην εκτροποµετρία

Tscherning, αφού το βασικό

εργαλείο του πειράµατος είναι το εκτροπόµετρο Tscherning.

1.7. Εκτροπόµετρο Tscherning
Η αρχή λειτουργίας του εκτροπόµετρου Tscherning απεικονίζεται στο
ακόλουθο σχήµα (εικόνα 1.6). Στο σύστηµα αυτό η δέσµη ενός διοδικού
λέιζερ, αφού περάσει µέσα από ένα διάφραγµα πολλαπλών οπών,
εισάγεται στον οφθαλµό παράλληλα µε τον απτικό άξονα. Το διάφραγµα
χρησιµοποιείται για να χωρίσει την αρχική δέσµη σε πολλές δέσµες, οι
οποίες προβάλλονται και ανιχνεύονται όλες ταυτόχρονα.
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Εικόνα 1.6. Σχηµατική απεικόνιση του εκτροπόµετρου Tscherning

Προκειµένου να είναι σαφής η αντιστοιχία των σηµείων τοµής των
δεσµών εισόδου µε τις κηλίδες στο αµφιβληστροειδή, οι δέσµες
εστιάζονται πριν τον αµφιβληστροειδή (βλ. εικόνα 1.6). Η επεξεργασία
των ειδώλων γίνεται µε τη βοήθεια ενός ειδικού λογισµικού και η τελική
εικόνα που προκύπτει έχει τη µορφή της εικόνας 1.7.
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Εικόνα 1.7. Το σύνολο των κηλίδων που απεικονίζονται στον αµφιβληστροειδή
α. ιδανικός κερατοειδής β. κερατοειδής µε εκτροπές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

2.1 Φωτοδιαθλαστική χειρουργική
Τα

διάφορα

διαθλαστικά

προαναφέρθηκαν

παραπάνω,

σφάλµατα

του

αλλοιώνουν

οφθαλµού,
την

ποιότητα

που
του

σχηµατιζόµενου αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Τα σφάλµατα αυτά, µε τη
βοήθεια

της

ακτινοβολίας

λέιζερ,

έρχεται

να

διορθώσει

η

φωτοδιαθλαστική χειρουργική. Η εξατοµικευµένη εναπόθεση ενέργειας
στις περιοχές του κερατοειδή που αποκλίνουν από τη θεωρητικά τέλεια
επιφάνεια του κερατοειδή χιτώνα αλλάζει την καµπυλότητά του και
διαµορφώνει κατάλληλα την επιφάνειά του. Προκειµένου η αλλαγή αυτή
να είναι µόνιµη, οποιαδήποτε επέµβαση πρέπει να γίνει στο στρώµα του
κερατοειδούς χιτώνα.
Ο τύπος του λέιζερ που χρησιµοποιείται είναι ένα λέιζερ διεγερµένου
διµερούς (Ar-F excimer laser).

2.2. Ο ρόλος του Ar-F excimer λέιζερ
Οι τύποι των laser ποικίλουν ανάλογα µε το µήκος κύµατος και τις
εφαρµογές αυτών. Έτσι, υπάρχουν laser των οποίων το µήκος κύµατος
εκτείνεται από τις ακτίνες Χ, έως το µακρινό υπέρυθρο. Τα κυριότερα
laser που χρησιµοποιούνται στην οφθαλµολογία είναι:
1) laser Ar και Kr για φωτοπηξία (αποκόλληση αµφιβληστροειδή)
2) YAG laser: δηµιουργία µικροσκοπικής σφαίρας πλάσµατος στο στόχο
=> δηµιουργία ωστικών κυµάτων που τρυπούν το στόχο (ινώδη στοιχεία
του υαλοειδούς ή ένα θολωµένο περιφάκιο)
3) excimer laser: φωτοδιαθλαστική χειρουργική
Πιο συγκεκριµένα ο τύπος του excimer λέιζερ που χρησιµοποιείται είναι
το Ar-F excimer λέιζερ µε µήκος κύµατος εκποµπής λ=193nm.
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Το ενεργό υλικό του ArF excimer laser αποτελείται από ένα αδρανές
αέριο (He) και µίγµα αερίων Ar-F (σε µικρές συγκεντρώσεις) τα οποία
είναι διεγερµένα σε υψηλότερη ενεργειακή στάθµη µε τη βοήθεια
ηλεκτρισµού (χιλιάδων Volt). Η διαδικασία που πραγµατοποιείται είναι η
εξής: τα διεγερµένα µέσω της ηλεκτρικής εκκένωσης ηλεκτρόνια, έχουν
µεγάλες κινητικές ενέργειες, που τις µεταφέρουν µέσω κρούσεων στα
µόρια του φθορίου (τα οποία διασπώνται) και στα µόρια του αργού (τα
οποία διεγείρονται σε στάθµη µε µεγαλύτερη ενέργεια). Το διεγερµένο
αργό συµπεριφέρεται σαν αλκάλιο και ενώνεται εύκολα µε το αλογόνο
(F) (το διεγερµένο e µεταφέρεται από το Ar* στο F => ιοντικός δεσµός
µεταξύ Ar – F). Έτσι δηµιουργούνται τα αποκαλούµενα διεγερµένα
διµερή τα οποία έχουν χρόνο ζωής ίσο µε το χρόνο παραµονής τους στη
διεγερµένη κατάσταση - µερικά ns. ∆ράση laser παράγεται κατά τη
µετάπτωση από την υψηλότερη στη χαµηλότερη ενεργειακή κατάσταση.
Όταν το µόριο, αφού έχει ήδη υποστεί τη µετάπτωση laser, φθάσει στη
βασική κατάσταση, διασπάται αµέσως σύµφωνα µε την αντίδραση:
Ar*F => Ar + F + γ (6,4 eV)
Από τη στιγµή της αποδιέγερσης µέχρι να σπάσει ο χηµικός δεσµός
µεσολαβεί χρόνος 1ps. Μετά από ένα αριθµό παλµών, το αέριο
φθείρεται και πρέπει να αντικατασταθεί (συνήθως όταν η τάση µέσα
στην οπτική κοιλότητα φτάσει στη µέγιστη τιµή της).
Εκτός από το ArF excimer laser, του οποίου το µήκος εκποµπής είναι τα
193 nm, ανάλογα µε το ενεργό υλικό της κοιλότητας, έχουµε διάφορους
τύπους excimer laser:
ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeF (351 nm), KrCl (222 nm), XeCl (308
nm) τα οποία όµως, δίνουν υπεριώδη ακτινοβολία µε παρόµοιες
ιδιότητες:
i) Χαµηλή συµφωνία, µονοχρωµατικότητα και κατευθυντικότητα
ii) Υψηλή ενίσχυση
iii) Τυπική διάρκεια παλµού 10-20 ns FWHM
iv) Συνολική ενέργεια της τάξης των δεκάδων ή εκατοντάδων mJ
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Τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά των excimer λέιζερ σε συνδυασµό
µε το µήκος κύµατος εκποµπής του Ar-F excimer λέιζερ το καθιστούν το
καταλληλότερο για τη φωτοδιαθλαστική χειρουργική. Πιο συγκεκριµένα
τα 193nm είναι το καταλληλότερο µήκος κύµατος για την εκτοµή
επιφανειακών στιβάδων του κερατοειδή διότι:
i) δεν προκαλεί επικίνδυνες βλάβες στο DNA των κερατοκυττάρων, γιατί
το
βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας είναι µικρότερο από τις διαστάσεις
ενός
κυττάρου
ii) απόσπαση ιστού µε ακρίβεια µm
iii) χρησιµοποιεί µικρότερη πυκνότητα ενέργειας
iv) δεν προκαλεί καταρρακτογένεση
v) αφήνει πιο λεία επιφάνεια µετά τη φωτοαποδόµηση (δεν επηρεάζει τα
γειτονικά κύτταρα)
Τα πρώτα πειράµατα φωτο-εκτοµών στον κερατοειδή µε excimer laser,
πραγµατοποιήθηκαν το 1983 από τον Trokel.

2.3. Εκρηκτική φωτοαποδόµηση (ablative photodecomposition)
στον κερατοειδή
Ο παλµός του excimer laser κατευθυνόµενος προς τον κερατοειδή
απορροφάται από ένα επιφανειακό στρώµα του. Το βάθος διείσδυσης,
εκτιµάται σε µερικά µm. Κατά την απορρόφηση πραγµατοποιούνται
διασπάσεις των µοριακών δεσµών των δοµικών στοιχείων του
κερατοειδή

Η

διάσπαση

θεωρείται

κατά

βάση

φωτοχηµική.

Η

απορρόφηση της ακτινοβολίας πραγµατοποιείται κυρίως στο πλέγµα
των ινών κολλαγόνου, ενώ το ενδιάµεσο νερό απορροφά µικρό σχετικά
ποσοστό

της

ακτινοβολίας.

Ταυτόχρονα

µε

τη

φωτοδιάσπαση,

αναπτύσσεται µια βαθµίδα πίεσης, η οποία τείνει να αποκολλήσει τα
θραύσµατα, από τη επιφάνεια. Για συνήθεις πυκνότητες ενέργειας η
πίεση κοντά στην επιφάνεια µπορεί να φτάσει τα 100 bar. Αυτή η
βαθµίδα πίεσης, δίνει στα προϊόντα της φωτοχηµικής διάσπασης τη
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δυνατότητα απόκτησης υπερηχητικών ταχυτήτων κινούµενα περίπου
κάθετα στην επιφάνεια.
Η διαδικασία της αποµάκρυνσης ολοκληρώνεται σε χρόνους της τάξης
των µs (εικόνα 2.1). Όσο βαθύτερα βρίσκεται η ίνα κολλαγόνου, τόσο
µειώνεται η ενέργεια η οποία έχει εναποτεθεί σε αυτήν, ενώ αντίθετα οι
επιφανειακές διασπώνται σε µικρότερα τµήµατα τα οποία είναι
ευκολότερο να αποµακρυνθούν από την επιφάνεια Υπάρχει ένα κρίσιµο
βάθος (το οποίο εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας) πάνω από
το οποίο, το ακτινοβολούµενο υλικό αποµακρύνεται από το υπόστρωµα.
Σε περίπτωση που η πυκνότητα ενέργειας είναι χαµηλότερη από ένα
συγκεκριµένο κατώφλι (ablation threshold), η διαδικασία φωτοεκτοµής
δεν πραγµατοποιείται. Το κατώφλι φωτοεκτοµής για τον ανθρώπινο
κερατοειδή είναι 40 mJ/cm2.

Εικόνα 2.1. Επίδραση του excimer λέιζερ µε τον κερατοειδή όπως µεταβάλλεται
µε το χρόνο

Error! Style not defined.

2.4. Ρυθµός φωτοαποδόµησης
Ο ρυθµός φωτοαποδόµησης (ablation rate) ισούται µε το πάχος του
ιστού που εκτέµνεται από έναν παλµό. Το βάθος του κρατήρα που µένει
στο σηµείο της ακτινοβόλησης εξαρτάται από την ένταση της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, τον αριθµό των παλµών καθώς και τη
χρονική διάρκεια αυτών και τη συχνότητα ακτινοβόλησης (repetition
rate).
Η εµπειρική σχέση που συνδέει το ρυθµό φωτοαποδόµησης µε την
επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας είναι:

 F
A = m ⋅ ln
 Fthr





(2.1)

όπου Α είναι ο ρυθµός φωτοαποδόµησης (µm/παλµό), F η πυκνότητα
ενέργειας, Fthr το κατώφλι φωτοεκτοµής (50 mJ/cm2) και m µία εµπειρική
σταθερά, η οποία ισούται µε 0,3µm/παλµό. Οι πυκνότητες ενέργειας που
χρησιµοποιούνται είναι της τάξης από 120 έως 225mJ/cm2.
Η αλλαγή της καµπυλότητας πραγµατοποιείται σε µία ζώνη είναι κατά το
δυνατόν µέγιστη προκειµένου να είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο της
κόρης σε όλες τις συνθήκες φωτισµού. Για την περίπτωση της
διόρθωσης µυωπίας το κεντρικό βάθος της εκτοµής είναι:

ΚΒ =

∆Φ 2
⋅δ
3

(2.2)

όπου ΚΒ το κεντρικό βάθος σε µm, ∆Φ η επιθυµητή αλλαγή της
διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδή σε διοπτρίες και δ η διάµετρος της
ζώνης φωτοεκτοµής σε mm.
Για την επιλογή της διαµέτρου της ζώνης φωτοεκτοµής στην οποία θα
πραγµατοποιηθεί η διόρθωση πρέπει να συναξιολογηθούν η µέγιστη
διάµετρος της κόρης του οφθαλµού που διορθώνεται, η επιδιωκόµενη
διόρθωση και το διαθέσιµο πάχος του κερατοειδή.
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Το προφίλ της δέσµης του λέιζερ είναι η υπέρθεση µιας Gaussian και
µιας Flat-Homogeneous δέσµης (βλ. εικόνα 2.2). Ο συνδυασµός αυτός
είναι

επιθυµητός

διότι

χρησιµοποιώντας

µια

Gaussian

δέσµη

αποφεύγουµε τα θερµικά φαινόµένα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουµε το
λείο αποτέλεσµα που αφήνει στη φωτοαποδοµούµενη επιφάνεια µια
Flat-Homogeneous δέσµη.

Εικόνα 2.2. Το προφίλ της δέσµης του λέιζερ

2.5. PRK (Photorefractive Keratectomy)
Η τεχνική PRK ή διαφορετικά φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή είναι µία
από τρεις τεχνικές φωτοδιαθλαστικής χειρουργικής που εφαρµόζονται
κατά κόρον στις µέρες µας. Το λέιζερ, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να
δράσει στο στρώµα του κερατοειδή χιτώνα. Για το λόγο αυτό το επιθήλιο
πρέπει να αφαιρεθεί. Στην τεχνική αυτή το επιθήλιο αφαιρείται µηχανικά
µε απόξεση. Στη συνέχεια η στοιβάδα του Bowman και το στρώµα
υπόκεινται στην επίδραση της ακτινοβολίας του λέιζερ προκειµένου να
επιτευχθεί η κατάλληλη αλλαγή της καµπυλότητας, όπως φαίνεται
σχηµατικά στις ακόλουθες εικόνες (εικόνα 2.3). Η δέσµη λέιζερ
διαµορφώνει την επιφάνεια του κερατοειδή ώστε τα αντικείµενα να
εστιάζονται πλέον επάνω στον αµφιβληστροειδή, βελτιώνοντας την
καθαρότητα της εικόνας. Στη συνέχεια τοποθετείται θεραπευτικός φακός
επαφής στον κερατοειδή µέχρι την επούλωση του επιθηλίου, η οποία
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διαρκεί τρεις µε πέντε ηµέρες. Η τεχνική PRK θεωρείται κατάλληλη για τη
διόρθωση χαµηλών και µέσων διαθλαστικών σφαλµάτων.

PRK Βήµα 1:
Το µάτι τοποθετείται κάτω
από το excimer λέιζερ

PRK Βήµα 2:
Το excimer λέιζερ
χρησιµοποιείται για να
διαµορφώσει την επιφάνεια
του κερατοειδή

PRK Βήµσ 3:
Η νέο-διαµορφωµένη επιφάνεια του κερατοειδή εστιάζει το φως
σωστά

Εικόνα 2.3. Τα στάδια της τεχνικής PRK

2.6. LASIK (Laser in-situ Keratomileusis)
Η τεχνική Lasik ή διαφορετικά ενδοστρωµατική κερατοσµίλευση µε laser
είναι πολύ αποτελεσµατική στη διόρθωση µέσου και υψηλού βαθµού
µυωπίας, µε ή χωρίς αστιγµατισµό. Με τη µέθοδο αυτή της
κερατοσµίλευσης η αναδιαµόρφωση του κερατοειδούς γίνεται στο
εσωτερικό του τοιχώµατος του χιτώνα και όχι στην επιφάνεια του.
Στη µέθοδο LASIK, µε τη βοήθεια ενός χειρουργικού µαχαιριού
(ονοµάζεται µικροκερατόµος) δηµιουργείται ένας κερατοειδικός κρηµνός
(flap), ο οποίος στο ένα του άκρο µένει συνδεδεµένος µε τον κερατοειδή,
(βλ. εικόνα 2.4). Ο κρηµνός ανασηκώνεται ώστε να αποκαλυφθεί το
στρώµα, δηλαδή το µέσο τµήµα του κερατοειδούς. Στη συνέχεια, η
εφαρµογή του Laser εξαερώνει τµήµα του κερατοειδούς που απαιτείται
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προκειµένου η µεταβολή του σχήµατος του να αποκαταστήσει την
διαθλαστική ανωµαλία. Ο κερατοειδικός κρηµνός επανατοποθετείται
στην επιφάνεια του ακτινοβοληµένου στρώµατος µε αποτέλεσµα την
ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης , τη µείωση του µετεγχειρητικού
πόνου και την ελαχιστοποίηση της επουλωτικής δραστηριότητας του
κερατοειδή.

LASIK Βήµα 1:
Ο κερατοειδικός κρηµνός
δηµιουργείται µε τη χρήση του
µικροκερατόµου

LASIK Βήµα 3:
Το excimer λέιζερ
χρησιµοποιείται για να
διαµορφώσει την επιφάνεια
του κερατοειδή

LASIK Βήµα 2:
Ο κερατοειδικός κρηµνός
ανασηκώνεται, ενώ παραµένει
συνδεδεµένος στο ένα άκρο
του

LASIK Βήµα 4:
Ο προστατευτικός
κερατοειδικός κρηµνός
επανατοποθετείται στη θέση
του

LASIK Βήµα 5:
Ο κερατοειδικός κρηµνός ενώνεται µε το µάτι

Εικόνα 2.4. Τα στάδια της τεχνικής Lasik

2.7. Epi-LASIK
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Η τεχνική Epi-LASIK αποτελεί ένα συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων των
δύο παραπάνω τεχνικών. Αρχικά, µε µια ειδική συσκευή, της οποίας
εµπνευστής ήταν ο καθηγητής Ι. Παλλήκαρης, διαχωρίζεται άθικτη η
ανώτερη µεµβράνη του κερατοειδούς, το επιθήλιο. Κατόπιν, εφαρµόζεται
το laser στον κερατοειδή και, στην συνέχεια, επανατοποθετείται το
επιθήλιο. Αυτός ο επιθηλιακός κρηµνός δρα προστατευτικά σαν ένας
ζωντανός φακός επαφής, ο οποίος συµβάλει στην καλύτερη επούλωση
και στην ταχύτερη ανάρρωση του οφθαλµού.
Έτσι, µε την τεχνική αυτή, εξασφαλίζεται η ταχύτερη αποκατάσταση της
όρασης και η ελαχιστοποίηση των συµπτωµάτων (φωτοφοβία, Καύσος)
των ασθενών τις πρώτες δύο µε τρεις ηµέρες µετά την επέµβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΚΕ∆ΑΣΗ
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3.1. Γενικά περί σκέδασης
Σχεδόν ποτέ το φως που παρατηρούµε δεν φτάνει στο µάτι µας
κατευθείαν από την πηγή του. Αντίθετα τις περισσότερες φορές το φως
ακολουθεί έναν δικό του δρόµο και φτάνει στα µάτια µας ύστερα από
πολλές ανακλάσεις. Το φαινόµενο της σκέδασης εµφανίζεται όταν ένα
ηλεκτροµαγνητικό κύµα συναντήσει κάποιο εµπόδιο, τον σκεδαστή. Από
τη στιγµή που το ηλεκτροµαγνητικό κύµα αλληλεπιδρά µε τα διάκριτα
σωµατίδια της ύλης, οι ηλεκτρονιακές τροχιές µέσα στα µόρια
διαταράσσονται περιοδικά µε τη συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η διαταραχή-ταλάντωση λειτουργεί σαν
πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε αποτέλεσµα την παραγωγή
της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας. Η πλειονότητα της σκεδαζόµενης
ακτινοβολίας έχει την ίδια συχνότητα µε αυτή της προσπίπτουσας
δέσµης, γεγονός που αναφέρεται και ως ελαστική σκέδαση. Τη σκέδαση
λοιπόν µπορούµε να την διαχωρίσουµε σε δυο είδη, την ελαστική, όπου
το µήκος κύµατος παραµένει σταθερό και στη µη ελαστική, όπου το
µήκος κύµατος µεταβάλλεται.
Αποτέλεσµα της σκέδασης είναι η τυχαία αλλαγή στην πορεία των
φωτονίων. Η ενέργεια του φωτός που σκεδάζεται αφαιρείται από τη
αρχική δέσµη, µειώνοντας έτσι την ένταση της. Το φαινόµενο της
σκέδασης επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι
ακόλουθοι:
i) το µέγεθος και το σχήµα των σκεδαστών
ii) τη διαφορά στο δείκτη διάθλασης
iii) το µέγεθος της ανοµοιογένειας σε σχέση µε το µήκος κύµατος
iv) την πυκνότητα των σκεδαστών
Ανάλογα µε το µέγεθος των σκεδαστών µπορούµε να διακρίνουµε τη
σκέδαση στα δύο παρακάτω είδη. Η σκέδαση Rayleigh αναφέρεται σε
σκεδαστές µε µικρό µέγεθος σε σχέση µε µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας που σκεδάζεται (εµπειρικά έχουµε ότι το µέγεθος σκεδαστή
<1/10 του µήκους κύµατος λ της ακτινοβολίας). Ένα χαρακτηριστικό
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παράδειγµα της σκέδασης Rayleigh είναι η σκέδαση του φωτός από τα
σωµατίδια του αέρα, που δίνει στον ουρανό αυτό το χαρακτηριστικό
µπλε χρώµα.
Ο λόρδος Rayleigh υπολόγισε την ένταση του σκεδαζόµενου φωτός για
την περίπτωση που ο σκεδαστής έχει τη µορφή διπόλου µε µέγεθος
πολύ µικρότερο από το µήκος κύµατος να είναι ίση µε:

8π 4 ⋅ N ⋅ α 2
I = I0 ⋅
⋅ 1 + cos 2 θ
4
2
λ ⋅R

(

)

(3.1)

όπου Ι0 η αρχική ένταση της ακτινοβολίας, Ν ο αριθµός των σκεδαστών,
α η πόλωση, R η απόσταση από των σκεδαστή και λ το µήκος κύµατος.
Όπως µπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει από τη σχέση 3.1, υπάρχει
µία ισχυρή εξάρτηση της έντασης από το µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας (Ι~1/λ4). Αυτή η ισχυρή εξάρτηση από το µήκος κύµατος
δηλώνει ότι η σκέδαση Rayleigh είναι εντονότερη για µικρά µήκη
κύµατος και δικαιολογεί το µπλε χρώµα του ουρανού.
Η δεύτερη θεωρία είναι η σκέδαση Mie, η οποία συµπεριλαµβάνει τη
γενική λύση της σκέδασης από σφαιρικό σωµατίδιο χωρίς κάποιο
περιορισµό στο µέγεθος του σωµατιδίου. Εποµένως χωρίς περιορισµό
στο µέγεθος, η θεωρία αυτή συγκλίνει στα όρια της γεωµετρικής οπτικής
για µεγάλα σωµατίδια. Η θεωρία Μie περιλαµβάνει και τη σκέδαση
Rayleigh. Παρ΄ όλα αυτά η σκέδαση Rayleigh προτιµάται, όπου είναι
εφικτή η εφαρµογή της, λόγω της απλότητας των σχέσεων που την
περιγράφουν. Αντίθετα, η σκέδαση Mie διέπεται από περισσότερο
πολύπλοκους µαθηµατικούς τύπους. Πιο συγκεκριµένα η γεωµετρία της
σκέδασης Mie απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα (εικόνα 3.1) .
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Εικόνα 3.1. Γεωµετρία της σκέδασης

Χρησιµοποιώντας ένα σφαιρικό σύστηµα συντεταγµένων (r, θ, φ) µπορεί
να περιγραφεί µαθηµατικά η ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας για
κατακόρυφη και οριζόντια πόλωση σε σχέση µε το επίπεδο πόλωσης,
που ορίζεται από την προσπίπτουσα και τη σκεδαζόµενη δέσµη.
Προκύπτουν αντίστοιχα οι εξισώσεις 3.2 και 3.3.

Iφ = I 0 ⋅

Iϑ = I 0 ⋅

λ2
4π ⋅ r
2

2

⋅ i1 ⋅ sin 2 φ

(3.2)

2

⋅ i2 ⋅ cos 2 φ

(3.3)

λ2
4π ⋅ r
2

όπου Ι0 η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, λ το µήκος κύµατος,
ενώ οι συναρτήσεις i1 και i2 δίνονται από τις σχέσεις 3.4 και 3.5
αντίστοιχα.
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2n + 1
[a n ⋅ π n (cosθ ) + bnτ n (cosθ )]
i1 = ∑
n =1 n( n + 1)

2

2n + 1
i2 = ∑
[a n ⋅ τ n (cosθ ) + bnπ n (cosθ )]
n =1 n ( n + 1)

2

∞

∞

(3.4)

(3.5)

όπου οι συναρτήσεις τn και πn εκφράζονται µε τη βοήθεια των
πολυωνύµων Legendre (σχέσεις 3.6 και 3.7), οι παράµετροι αn και bn
δίνονται από τις σχέσεις 3.8 και 3.9 αντίστοιχα.

P (cos θ )
π n (cos θ ) = n
sin θ

(3.6)

dP (cos θ )
τ n (cosθ ) = n
dθ

(3.7)

(1)

(1)

an =

Ψn (α ) ⋅ Ψn΄ (mα ) − mΨn (mα ) ⋅ Ψn΄ (α )
ξ (α ) ⋅ Ψn΄ (mα ) − mΨn (mα ) ⋅ ξ n΄ (α )

(3.8)

bn =

m ⋅ Ψn (α ) ⋅ Ψn΄ (mα ) − Ψn (mα ) ⋅ Ψn΄ (α )
m ⋅ ξ (α ) ⋅ Ψn΄ (mα ) − Ψn (mα ) ⋅ ξ n΄ (α )

(3.9)

Στις εξισώσεις 3.8 και 3.9 η παράµετρος α ορίζεται ως:

α=

2π ⋅ R ⋅ m0

λ0

(3.10)

όπου R η ακτίνα του σφαιρικού σωµατιδίου, λ0 το µήκος κύµατος της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο κενό, m0 ο δείκτης διάθλασης του
περιβάλλοντος µέσου.
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Οι σχέσεις 3.8 και 3.9 περιλαµβάνουν τις εξισώσεις Ricatti-Bessel Ψ και
ξ, οι οποίες ορίζονται µε τη βοήθεια της εξίσωσης Bessel πρώτου είδους
Jn+1/2(z). ∆ηλαδή έχουµε:

π ⋅ z 
Ψn ( z ) = 

 2 
π ⋅ z 
ξ n ( z) = 

 2 

1/ 2

⋅ J n +1 / 2 ( z )

(3.11)

1/ 2

⋅ H n +1 / 2 ( z ) = Ψn ( z ) + iX n ( z )

(3.12)

Η συνάρτηση Hn+1/2(z) είναι η συνάρτηση Hankel δευτέρου είδους, ενώ η
παράµετρος Xn ορίζεται µε τη βοήθεια της συνάρτησης Bessel δευτέρου
είδους, Υn+1/2(z), ως εξής:

π ⋅ z 
Z n ( z ) = −

 2 

1/ 2

⋅ Yn +1 / 2 ( z )

(3.13)

Ένα άλλο µέγεθος που είναι επίσης πολύ σηµαντικό στο φαινόµενο της
σκέδασης είναι η διατοµή σκέδασης (C), για την οποία ισχύουν οι
σχέσεις 3.14 και 3.15 για κατακόρυφη και οριζόντια πόλωση αντίστοιχα.

λ2
CVV΄ =
i1
4π 2

(3.14)

λ2
C HH΄ =
i2
4π 2

(3.15)

Στις παραπάνω δύο σχέσεις, σχετικά µε τους δύο όρους που
εµφανίζονται ως δείκτες στη διατοµή σκέδασης, ο πρώτος όρος
αναφέρεται στον προσανατολισµό της πόλωσης του προσπίπτοντος
φωτός, ενώ ο δεύτερος όρος αναφέρεται στον προσανατολισµό της
πόλωσης του σκεδαζόµενου φωτός σε σχέση µε την επιφάνεια
σκέδασης. Η µέση τιµή των δύο παραπάνω σχέσεων µας δίνει τη
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διαφορική διατοµή σκέδασης για την περίπτωση του µη πολωµένου
προσπίπτοντος κύµατος (σχέση 3.16).

λ2
C scat΄ = 2 (i1 + i2 )
8π

(3.16)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις 3.2 και 3.3 µε τις παραπάνω 3.14, 3.15 και
3.16 καταλήγουµε στις τελικές σχέσεις για τον υπολογισµό της
σκεδαζόµενης έντασης για τη σκέδαση Mie.

I VV = I 0

1
⋅ CVV΄ ⋅ sin 2 φ
2
r

(3.17)

I HH = I 0

1
⋅ C HH΄ ⋅ cos 2 φ
2
r

(3.18)

I scat = I 0

1
⋅ C scat΄
r2

(3.19)

3.2. Συνάρτηση PSF
Ένα µέτρο της σκέδασης είναι η συνάρτηση διασποράς σηµείου (PSF –
Point Spread Function). Ως συνάρτηση διασποράς σηµείου ορίζουµε την
κατανοµή του φωτός του ειδώλου µιας σηµειακής πηγής (βλ. εικόνες
3.2) και µάλιστα όσο πιο πεπλατυσµένη είναι αυτή η κατανοµή, τόσο
µεγαλύτερη είναι η σκέδαση. H PSF εξαρτάται από:
i) τα διαθλαστικά σφάλµατα
ii) τις εκτροπές
iii) τη σκέδαση (αναγκάζει το φως να κατευθυνθεί σε πολύ µεγαλύτερες
γωνίες)
iv) το µέγεθος της κόρης, η οποία επηρεάζει όλα τα παραπάνω
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A.

B.

Εικόνα 3.2. Σχηµατική απεικόνιση της PSF (A) και γραφική παράσταση της PSF
σε τρεις διαστάσεις

3.3. Σκέδαση από τον ανθρώπινο κερατοειδή
Το πρόβληµα της σκέδασης από τον ανθρώπινο οφθαλµό έχει µελετηθεί
εκτενώς

στο

παρελθόν.

Οι

περισσότερες

έρευνες

που

έχουν

πραγµατοποιηθεί περιλαµβάνουν µοντέλα και µελέτες για τη σκέδαση
από τον κρυσταλλικό φακό, κάτι το οποίο αφορά ένα µεγάλο µέρος του
πληθυσµού, ιδιαίτερα µετά την ηλικία των 45 χρόνων. Με τη διαθλαστική
χειρουργική παρουσιάστηκαν νέα δεδοµένα και προβλήµατα σχετικά µε
τη

σκέδαση.

Πιο

συγκεκριµένα

εντοπίστηκε

το

πρόβληµα

της

µεταχειρουργικής σκέδασης, η οποία αποτελεί έναν πολύ βασικό
παράγοντα της ποιότητας της όρασης µετά από µία εγχείρηση µε λέιζερ.
Μελέτες µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας (confocal microscope)
αποδίδουν την αυξηµένη σκέδαση από τον εγχειρισµένο κερατοειδή
στην

παρουσία

των

ινοβλαστών

(δηλ.

ενεργοποιηµένων

κερατοκυττάρων – fibroblasts). Ταυτόχρονα η µερική απώλεια του
βαθµού οργάνωσης των διαδοχικών στρώσεων (laminar structure) του
κολλαγόνου µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της σκέδασης ευρείας
γωνίας.

Πειραµατικά

µετρήθηκε

µία

αυξηµένη

πυκνότητα

των

κερατοκυττάρων µετά από φωτοαποδόµηση µε λέιζερ του κερατοειδούς,
η οποία όµως σταδιακά επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα µέσα σε 6
µήνες. Τέλος, η ανοµοιοµορφία της επιφάνειας µετά την αποδόµηση µε
λέιζερ αποτελεί µία πρόσθετη πηγή σκέδασης του φωτός.
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Έτσι έχουµε µοντελοποιήσει τη σκέδαση για µικρές γωνίες ως υπέρθεση
δύο διαφορετικών µοντέλων σκέδασης. Το πρώτο υποθέτει ότι οι
σκεδαστές έχουν µικρότερες διαστάσεις σε σχέση µε το µήκος κύµατος
της ακτινοβολίας και θα αφορά τη µερική απώλεια του βαθµού
οργάνωσης των διαδοχικών στρώσεων (lamellar defects) και την
ανοµοιοµορφία της επιφάνειας. Το δεύτερο υποθέτει ότι οι σκεδαστές
έχουν διαστάσεις µεγαλύτερες του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας και
θα αφορά τα ενεργοποιηµένα κερατοκύτταρα (fibroblasts, εικόνα 3.3) .

50um

Κερατοκύτταρα

Εικόνα 3.3. Σκέδαση σε µικρές γωνίες από µεγάλους σκεδαστές στον κερατοειδή
(keratocytes)

Τα αποτελέσµατα που έχουν εξαχθεί απεικονίζονται στα ακόλουθα
διαγράµµατα (βλ. εικόνες 3.4, 3.5) .
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Εικόνα 3.4. Σκέδαση σε µικρές γωνίες από µεγάλους σκεδαστές στον κερατοειδή
(keratocytes)
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Εικόνα 3.5. Σκέδαση σε µεγάλες γωνίες από µικρούς σκεδαστές (fibril
irregularities,...)

Τελικά αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι ο παράγοντας που αλλάζει
σηµαντικά µετεγχειρητικά και τροποποιεί την σκέδαση στον κερατοειδή
είναι η πυκνότητα των κερατοκυττάρων. Εποµένως, οι υπολογισµοί
γίνονται µε βάση την κατανοµή που απεικονίζεται στο σχήµα 3.3. Το
µέγεθος των κερατοκυττάρων είναι της τάξης των µερικών δεκάδων
µικροµέτρων, δηλαδή πολύ µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος του
φωτός, γεγονός που µας παραπέµπει στη σκέδαση Mie.

3.4. Προβλήµατα στην όραση λόγω µετεγχειρητικής σκέδασης
Ένα συχνό φαινόµενο που εµφανίζεται κατά την πρώτη κυρίως
µετεγχειρητική εβδοµάδα είναι κάποια θολότητα στην όραση. Αυτό
οφείλεται κυρίως στη διαδικασία

επούλωσης της επιφάνειας του

επιθηλίου του κερατοειδή. Κατά τη διάρκεια των επόµενων µηνών η
επούλωση της επιφάνειας του κερατοειδή συνεχίζεται. Η πρωτεΐνη
κολλαγόνου που παράγεται στην επιφάνεια οδηγεί σε διάφορα επίπεδα
θολότητας (haze), τα οποία µπορεί να είναι σηµαντικά και να
επηρεάσουν την όραση, µε αποτέλεσµα τη φαινοµενική ελάττωση της
οξύτητας

της

όρασης

του

ασθενούς.

Στις

περισσότερες

των

περιπτώσεων η θολότητα αυτή απαλείφεται πλήρως µέσα σε ένα
διάστηµα 3-6 µηνών µετά την επέµβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΚΕ∆ΑΣΗ

Η πιθανότητα να εµφανιστεί µετεγχειρητική θολότητα σε τέτοιο βαθµό
ώστε να επηρεάσει σηµαντικά την όραση εξαρτάται από τους προς
διόρθωση βαθµούς. Μερικά παραδείγµατα διόρθωσης µυωπικού
οφθαλµού είναι τα ακόλουθα:
i) πιθανότητα εµφάνισης < 1% για χαµηλή µυωπία (0-3 διοπτρίες)
ii) πιθανότητα εµφάνισης ~ 1% για µέτρια µυωπία (3-6 διοπτρίες)
iii) πιθανότητα εµφάνισης ~ 2-3% για υψηλά µυωπία (6-10 διοπτρίες)
iv) πιθανότητα εµφάνισης ~ 4-5% για πολύ υψηλή µυωπία (πάνω από
10 διοπτρίες)

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
4.1. Σκοπός
Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η εξαγωγή πληροφοριών από τη
µελέτη της σκέδασης τους κερατοειδούς µετά από διαθλαστική
χειρουργική. Ο υπολογισµός του σκεδαζόµενου φωτός θα γίνει µε τη
βοήθεια εικόνων από το εκτροπόµετρο Tscherning.

4.2. Πειραµατική διάταξη
Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε είναι ένα τροποποιηµένο
εκτροπόµετρο Tscherning (WaveLight Laser Technologie AG, Erlangen,
Germany) (βλ. εικόνες 1.6, 4.1). Το λέιζερ που χρησιµοποιείται είναι ένα
διοδικό λέιζερ µε µήκος κύµατος λ=660nm. Η δέσµη διέρχεται από ένα
διάφραγµα µε 12 οπές σε διάταξη σταυρού. Η µάσκα έχει σκόπιµα µόνο
δώδεκα οπές, αντί για 169 που χρησιµοποιούνται συνήθως για την
µέτρηση των εκτροπών, ώστε να είναι εφικτή η στατιστική επεξεργασία
των µετρήσεων.

CCD κάµερα

Πηγή λέιζερ (660nm)
Εικόνα 4.1. Πειραµατική διάταξη – Τροποποιηµένο εκτροπόµετρο Tscherning
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Οι δώδεκα δέσµες διέρχονται µέσα από ένα σύστηµα φακών και
συγκλίνουν λίγο πριν τον αµφιβληστροειδή (+2 διοπτρίες) σχηµατίζοντας
ένα σποτ σε σχήµα σε σταυρού περιορισµένο από περίθλαση. Το
αµφιβληστροειδικό είδωλο απεικονίζεται σε µία CCD κάµερα µέσω ενός
οπτικού συστήµατος που περιορίζει την περίθλαση ακόµη στην
περίπτωση που υπάρχουν στον οφθαλµό έντονες εκτροπές.
Το µέγεθος, αλλά και το σχήµα του κάθε σποτ επηρεάζεται από δύο
βασικούς παράγοντες, την περίθλαση και τη σκέδαση, και µάλιστα εις
διπλούν, µία φορά όταν εισέρχεται το φως στον οφθαλµό και µία όταν
εξέρχεται από αυτόν. Έτσι, διαδοχικά έχουµε τα ακόλουθα φαινόµενα:
• Περίθλαση λόγω του διαφράγµατος (µάσκα)
• Σκέδαση µέρους της δέσµης από τον κερατοειδή, κατά την είσοδό της
• Σκέδαση της δέσµης κατά την επιστροφή της

∆ιάφραγµα

Κάτοπτρο

Εισερχόµενη
δέσµη

CCD κάµερα
Εικόνα 4.2. Πορεία της δέσµης κατά την είσοδο και έξοδό της από τον οφθαλµό

Σε αυτό το σηµείο βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η δέσµη δεν διέρχεται
από το ίδιο ακριβώς σηµείο του κερατοειδή καθώς εισέρχεται και όταν
εξέρχεται από τον οφθαλµό. Επειδή όµως δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστεί µε ακρίβεια κάτι τέτοιο, δεν έχει ληφθεί υπόψη στο
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πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε για τον υπολογισµό της έντασης της
σκεδαζόµενης ακτινοβολίας.
Οι εικόνες που προκύπτουν από το εκτροπόµετρο Tscherning έχουν τη
µορφή της εικόνας 4.3α. Φαίνονται χαρακτηριστικά τα δώδεκα σηµεία σε
σχήµα

σταυρού.

Η

συγκεκριµένη

φωτογραφία

αναφέρεται

σε

προεγχειρητικό οφθαλµό. Η εικόνα µετεγχειρητικού οφθαλµού διαφέρει
και η σύγκριση γίνεται στις εικόνες 4.4α και 4.4β.

α.

β.

Εικόνα 4.3. Η σταυροειδής διάταξη των δώδεκα σποτ
α. εικόνα όπως ακριβώς απεικονίζεται στη CCD κάµερα

β. τρισδιάστατο

διάγραµµα της έντασης του κάθε σποτ, όπως υπολογίστηκε στο matlab

α.

β.

Εικόνα 4.4. Εικόνες από το εκτροπόµετρο Tscherning
α. προεγχειριτικά (pre-op image) β. µετεγχειρητικά (post-op image)
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4.3. Μεθοδολογία
Ο παράγοντας που αλλάζει σηµαντικά µετεγχειρητικά δεν είναι τόσο η
περίθλαση, όσο η σκέδαση του φωτός. Το εκτροπόµετρο Tscherning
τροποποιήθηκε κατάλληλα (µάσκα µε 12 οπές), έτσι ώστε οι ληφθείσες
εικόνες να µην δείχνουν εκτροπές, αλλά µε κατάλληλη επεξεργασία να
µας δίνουν τη σκέδαση.
Προκειµένου να µετρηθεί η σκέδαση ορίζουµε το βαλλιστικό λόγο
(Ballistic Ratio, BR) ως το ποσοστό της ακτινοβολίας που δεν
σκεδάστηκε καθόλου σε όλη τη διαδροµή του µέσα στον οφθαλµό
(σχέση 4.1).

BR =

I non− scattered
I0

(4.1)

Από τη σχέση 4.1 προκύπτει ότι ο λόγος αυτός προεγχειρητικά και για
έναν υγιή οφθαλµό θα πλησιάζει τη µονάδα, ενώ αντίθετα στην
περίπτωση της µετεγχειρητικής θολότητας του κερατοειδή ο λόγος αυτός
θα έχει αρκετά µικρότερη τιµή.
Σχεδιάστηκε ένα ειδικό πρόγραµµα στη Matlab, το οποίο υπολογίζει το
προφίλ της δέσµης για κάθε σποτ. Ένα παράδειγµα φαίνεται στο
ακόλουθο σχήµα (βλ. εικόνα 4.5β).
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Εικόνα 4.5. Απεικόνιση της έντασης των 8 κεντρικών σποτ στη Matlab
α. τρισδιάστατη απεικόνιση της έντασης όλων των σποτ
δέσµης χωριστά

β. προφίλ της κάθε
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Τελικός στόχος είναι η εκτίµηση του λόγου BR και ο οποίος υπολογίζεται
σύµφωνα µε τον ακόλουθο αλγόριθµο:

Pr ofileretina = BR × Pr ofileoptical _ system

+ (1 − BR) × (Pr ofileoptical _ system ⊗ Pr ofileanomalous _ scattering )

Το τελικό προφίλ που θα σχηµατιστεί πάνω στον αµφιβληστροειδή
αποτελείται από το κοµµάτι εκείνο της δέσµης που δεν σκεδάστηκε (1ος
όρος του αθροίσµατος) και από το κοµµάτι εκείνο της δέσµης που
υπέστη τελικά σκέδαση (2ος όρος του αθροίσµατος). Στον δεύτερο όρο
του αθροίσµατος έχει γίνει συνέλιξη του προφίλ του οπτικού συστήµατος
µε το προφίλ της σκέδασης Mie (βλ. εικόνα 3.4). Στην παραπάνω σχέση
δοκιµάζοντας διάφορες τιµές για το λόγο BR βρίσκουµε την τιµή που µας
δίνει

τη

βέλτιστη

προσαρµογή

ανάµεσα

στα

δύο

προφίλ,

το

προβλεπόµενο από τη σχέση και το µετρούµενο από την εικόνα. Μία
περίπτωση προσαρµογής φαίνεται χαρακτηριστικά στην εικόνα 4.6.

Real Data
BR=0.85
BR=0.5
BR=1

-3

-2

-1
0
Γωνία (µοίρες)

1

2

3

Εικόνα 4.6. Προσαρµογή της καµπύλης (µαύρο χρώµα) για διάφορες τιµές του
λόγου BR
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4.4. Πειραµατική διαδικασία και µετρήσεις
Η παρούσα µελέτη αναφέρεται σε ογδόντα έξι οφθαλµούς σαράντα
τριών ασθενών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διαθλαστική επέµβαση για τη
διόρθωση της µυωπίας. Η εκάστοτε διόρθωση εξαρτάται από τον
ασθενή και οι προς διόρθωση βαθµοί κυµαίνονται από –1.75 διοπτρίες
έως –8.25 διοπτρίες (µέση τιµή -4.27 διοπτρίες). Όλοι οι ασθενείς
έλαβαν την ίδια µετεγχειρητική φαρµακευτική αγωγή (Diclofenac sodium
0.1%, έναν συνδυασµό dexamethasone και tibramycin

4 φορές την

ηµέρα για δύο εβδοµάδες, δάκρυα για 8 εβδοµάδες).
Η

κερατοειδική

προεγχειρητικά

σκέδαση

µετρήθηκε

στους

παραπάνω

ασθενείς

και µετεγχειρητικά, την πρώτη ηµέρα, την πρώτη

εβδοµάδα, τον πρώτο µήνα, στους τρεις µήνες και στους έξι µήνες. Όλοι
οι οφθαλµοί που υποβλήθηκαν στην παραπάνω εξέταση παρουσίασαν
υγιείς κερατοειδείς χωρίς επιπλοκές, όταν εξετάστηκαν στο slitlamp.
Οι σαράντα τρεις ασθενείς δεν υποβλήθηκαν όλοι στην ίδια διαθλαστική
επέµβαση. Έτσι η κατανοµή έχει ως εξής:

# ασθενών

PRK

Lasik

Epi-lasik

10

23

10

Πριν από κάθε µέτρηση προκειµένου να επιτευχθεί διαστολή της κόρης
του οφθαλµού, οι ασθενείς υποβάλλονταν σε µυδρίαση (Tropixal).
Επίσης σκόπιµα δεν υφίστανται µετεγχειρητικές µετρήσεις για την
εκτίµηση της σκέδαση µία µέρα µετά την επέµβαση για τους ασθενείς
που είχαν υποβληθεί σε επέµβαση PRK ή Epi-lasik, λόγω της ύπαρξης
βοηθητικού φακού στον οφθαλµό κατά τη διάρκεια της πρώτης
εβδοµάδας µετά την επέµβαση.
Το εκτροπόµετρο Tscherning έχει ρυθµιστεί έτσι ώστε να λαµβάνει σε
κάθε µέτρηση τέσσερις διαδοχικές εικόνες, οι οποίες χρονικά διαφέρουν
µόλις µερικά κλάσµατα του δευτερολέπτου. Για στατιστικούς λόγους
κάθε µέτρηση επαναλαµβανόταν τέσσερις φορές, οπότε προέκυπταν
συνολικά 4x4=16 εικόνες.
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των εικόνων που προκύπτουν µε το
εκτροπόµετρο Tscherning για ασθενή που έχει υποβληθεί σε επέµβαση
Epi-lasik προεγχειρητικά, αλλά και µετεγχειρητικά είναι το ακόλουθο
(εικόνα 4.7).

Προεγχειρητική µέτρηση
(pre-op)

3 µήνες µετά την επέµβαση
(3 months post-op)

1 µήνας µετά την επέµβαση
(1 month post-op)

6 µήνες µετά την επέµβαση
(6 months post-op)

Εικόνα 4.7. Χρονική εξέλιξη της σκέδασης όπως προκύπτει άµεσα από τις
εικόνες του εκτροπόµετρου Tscherning

4.5. Επεξεργασία των µετρήσεων και αποτελέσµατα
Η επεξεργασία των εικόνων που προκύπτουν από το κατάλληλα
τροποποιηµένο εκτροπόµετρο Tscherning µέσω του προγράµµατος στη
Matlab µας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουµε ποσοτικά την
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ελάττωση της διαφάνειας του κερατοειδή. Για κάθε ασθενή µπορούµε να
έχουµε έναν χάρτη σκέδασης (εικόνα 4.8), όπως αυτός που ακολουθεί
και απεικονίζεται ο βαθµός σκέδασης του οφθαλµού του για διάφορες
χρονικές στιγµές µετά την επέµβαση.

Pre-op

1 month Post-op

1 day Post-op

3 months Post-op

1 week Post-op

6 months Post-op

Εικόνα 4.8. Χάρτες σκέδασης για έναν συγκεκριµένο ασθενή προεγχειρητικά,
µία µέρα, µία εβδοµάδα, ένα µήνα, τρεις µήνες και έξι µήνες µετά την επέµβαση
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Στο διάγραµµα 4.9 απεικονίζονται συνολικά οι τιµές του λόγου BR για το
µετεγχειρητικό διάστηµα των πρώτων έξι µηνών. Επίσης καταγράφεται
και η τιµή του λόγου BR προεγχειρητικά για να είναι ευκολότερη η
σύγκριση.
BR 1
0,95

N=86

N=19

0,9
0,85
0,8
0,75

N=30

N=21

1 day

1 week

N=52

N=41

1 month

3 months

0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
pre op

6 months

Εικόνα 4.9. Χρονική εξέλιξη του λόγου BR (Ballistic Ratio) κατά τη διάρκεια των
πρώτων έξι µηνών

Η τιµή του λόγου BR που απεικονίζεται για την κάθε χρονική στιγµή είναι
η µέση τιµή όλων των βαλλιστικών λόγων για τα τέσσερα πιο κεντρικά
σηµεία (σποτ) της κάθε εικόνας. Παρατηρούµε ότι για όλους τους
οφθαλµούς εµφανίζεται ελάττωση του λόγου BR µετεγχειρητικά.
Χαρακτηριστική είναι η ελάττωση (κατά περίπου 30%) σε σχέση µε την
προεγχειρητική τιµή που παρατηρείται µία εβδοµάδα µετά την
επέµβαση. Στη συνέχεια η τιµή αρχίζει να αυξάνει σταδιακά φτάνοντας
τη µέγιστη τιµή του, όπως ήταν αναµενόµενο στους έξι µήνες. Με την
πάροδο έξι µηνών από την ηµεροµηνία της επέµβασης, οι εγχειρισµένοι
οφθαλµοί παρουσίασαν µία µείωση στο λόγο BR κατά περίπου 20% σε
σχέση µε την αρχική τιµή.
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0,6
0,5

1-BR

0,4
0,3
0,2
0,1
0
pre op
Εικόνα 4.10.

1 day

1 week

1 month 3 months 6 months

Χρονική εξέλιξη της τιµής 1-BR (σκεδαζόµενη ακτινοβολία)

συναρτήσει του χρόνου κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι µηνών

Προκειµένου να εξετάσουµε πορεία της µετεγχειρητικής σκέδασης στον
οφθαλµό είναι σκόπιµο να δούµε τη µορφή που παρουσιάζει το
διάγραµµα της τιµής 1-BR σε συνάρτηση µε το χρόνο (βλ. εικόνα 4.10).
Αν και µε την πάροδο του χρόνου, θα ήταν αναµενόµενο η
µετεγχειρητική σκέδαση να µειώνεται, παρ΄ όλα αυτά δεν παρατηρείται
κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα επίπεδα σκέδασης
είναι πολύ χαµηλότερα µόλις µία µέρα µετά την επέµβαση από ότι µία
εβδοµάδα αργότερα.

Εικόνα 4.11. Χρονική εξέλιξη της πυκνότητας των κερατοκυττάρων συναρτήσει του
χρόνου κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι µηνών στην περίπτωση επέµβασης Lasik
(INMA PEREZ-GOMEZ et al, OPTOM. VIS. SCI. (2003))
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Την εξήγηση στο γεγονός αυτό έρχεται να δώσει η διαδικασία
επούλωσης

στον κερατοειδή. Η δηµιουργία των κερατοκυττάρων

ακολουθεί µία αυξητική πορεία κατά τη διάρκεια του πρώτου
µετεγχειρητικού µήνα (βλ. εικόνα 4.11), γεγονός που δικαιολογεί την
παρουσία αυξηµένης σκέδασης από τον κερατοειδή µία εβδοµάδα µετά
την επέµβαση σε σχέση µε την πρώτη µετεγχειρητική ηµέρα.
Αν και η πειραµατική καµπύλη παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το
γράφηµα της πυκνότητας των κερατοκυττάρων, εντούτοις παρουσιάζει
και κάποιες διαφορές, οι οποίες αναπτύσσονται εκτενέστερα στην
παράγραφο 5.1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1. Γενικά συµπεράσµατα
Η διαφάνεια του κερατοειδούς είναι αποτέλεσµα της εσωτερικής δοµικής
του οργάνωσης. Τα ενεργοποιηµένα µετά την επέµβαση κερατοκύτταρα
ή κάποιες ανωµαλίες στα ινίδια κολλαγόνου µπορούν να επιφέρουν
κάποια θολότητα στον κερατοειδή και µείωση της διαφάνειάς του. Όπως
προκύπτει από την παρούσα µελέτη η µετεγχειρητική κερατοειδική
σκέδαση ήταν αυξηµένη σε σχέση µε την αρχική τιµή της, για όλους τους
ασθενείς ακόµη και έξι µήνες µετά την επέµβαση.
Οι Perez-Gomez και Efron σε µία πρόσφατη µελέτη τους [19]
παρουσίασαν µία αύξηση στην πυκνότητα, αλλά και στη µορφολογία
των κερατοκυττάρων σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέµβαση
Lasik. Η εργασία αυτή όµως έδειξε (βλ. εικόνα 4.11) ότι έξι µήνες µετά
την επέµβαση τόσο η πυκνότητα, όσο και η µορφολογία των
κερατοκυττάρων επήλθαν περίπου στα προεγχειρητικά επίπεδα.
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάσαµε µία αισθητή µείωση του λόγου BR
(Ballistic Ratio), που όµως δεν έφτασε στην αρχική του τιµή. Το γεγονός
αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε ανωµαλίες (microfolds) της επιφάνειας
του κερατοειδικού κρηµνού (flap), είτε σε αλλαγές στην οργάνωση του
κολλαγόνου του κερατοειδή. Η µακροχρόνια ή και µόνιµη ελάττωση της
διαφάνειας του κερατοειδή µπορεί εποµένως να µία αναπόφευκτη
συνέπεια της τεχνικής Lasik.
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έχουν σαν απώτερο στόχο να
συνεισφέρουν στην κατανόηση της ποιότητας της εικόνας που έχει ο
ασθενής µετεγχειρητικά. Η κατανόηση αυτή θα µπορούσε να βοηθήσει
στην ανάπτυξη ενός πιο άρτιου αλγορίθµου κατά τη διαδικασία της
φωτοαποδόµησης, που θα µπορούσε να καλύψει ακόµη και αυτές τις
ατέλειες. Επίσης, ίσως τα νέα αυτά δεδοµένα να οδηγήσουν σε κάποια
διαφορετική µετεγχειρητική αγωγή που θα έχει σαν στόχο να εµποδίσει
την απώλεια της διαφάνειας του κερατοειδή χιτώνα του οφθαλµού.
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5.2. Προοπτικές
Τα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί αφορούν στο σύνολο των
διαθλαστικών επεµβάσεων (PRK, Lasik και Epi-lasik). Η πλειονότητα
των ασθενών (23/43) υποβλήθηκαν σε επέµβαση Lasik, γεγονός που
µας επιτρέπει να µελετήσουµε την τεχνική αυτή ανεξάρτητα από τις
υπόλοιπες και να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα. ∆εν µπορεί όµως
να γίνει αυτό και για τις δύο άλλες τεχνικές, επειδή το στατιστικό δείγµα
δεν είναι επαρκές. Η συνέχιση λοιπόν των µετρήσεων αποτελεί µία
πρόκληση για την ανεξάρτητη µελέτη καθεµίας από τις δύο άλλες
τεχνικές, αλλά και σύγκριση των τριών τεχνικών µεταξύ τους.
Επίσης το µήκος κύµατος του λέιζερ (660nm) είναι ένας παράγοντας
που επηρεάζει το φαινόµενο της σκέδασης. Στα µελλοντικά σχέδια της
παρούσας εργασίας είναι να τροποποιηθεί το εκτροπόµετρο Tscherning,
έτσι ώστε να είναι εφικτή η µέτρηση της σκέδασης και για µία γκάµα
άλλων µηκών κύµατος. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη βοήθεια
µιας λάµπας λευκού φωτός και χρήσης διαφόρων φίλτρων. Έτσι θα
µπορούσε να γίνει µια συγκριτική µελέτη της σκέδασης για διάφορα
µήκη κύµατος.
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