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Κεθάιαην 1: Εηζαγσγή
Η πην ζπρλή επέκβαζε ζηνλ αλζξώπηλν νθζαικό είλαη απηή ηνπ
θαηαξξάθηε. Καηλνύξηεο ηερληθέο όπσο ε θαθνζξπςία 1 , ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αλάπηπμε αθξηβέζηεξσλ κεζόδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ, ηνπ αμνληθνύ κήθνπο θαη ηεο θακππιόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδνύο,
έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ.
Η ρξήζε παιαηόηεξσλ κεζόδσλ είλαη επηηπρήο ζε πεξηπηώζεηο ζηηο
νπνίεο ν θεξαηνεηδήο δελ έρεη ππνζηεί ηπρόλ κεηαβνιέο ζηελ ζθαηξηθόηεηα θαη
θακππιόηεηα ηνπ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαζιαζηηθήο
ρεηξνπξγηθήο.
θνπόο

ηεο

παξνύζαο

εξγαζίαο

είλαη

λα

παξνπζηάζεη

ηα

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ πξνζθεξόκελσλ κεζόδσλ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ ελδνθαθνύ. Δπηπιένλ ζα γίλεη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο θαη ζα
παξνπζηαζηνύλ νη κέζνδνη πνπ αλαπηύρζεθαλ γηα λα μεπεξαζηνύλ ηα ηπρόλ
πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από κεηαβνιέο ζηνλ θεξαηνεηδή ιόγσ
δηαζιαζηηθώλ επεκβάζεσλ.

1.1: Ο νθζαικόο
Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αλζξώπηλνπ νθζαικνύ απνηειείηαη από
δύν κέξε: ηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή θαη ηνλ νπίζζην ζθιεξό. Ο
θεξαηνεηδήο είλαη δηάθαλνο θαη πεξίπνπ ζθαηξηθόο κε κέζε αθηίλα
θακππιόηεηαο 8mm. Ο ζθιεξόο είλαη ιεπθόο, αδηαθαλήο, πεξίπνπ ζθαηξηθόο
κε κέζε αθηίλα θακππιόηεηαο 12mm.
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ην κέζν ηνπ καηηνύ βξίζθεηαη ν ξαγνεηδήο. Απνηειείηαη από ηελ ίξηδα
θαη ην αθηηλσηό πξνο ηα εκπξόο θαη ην ρνξηνεηδή πξνο ηα πίζσ. Η ίξηδα
ιεηηνπξγεί σο νπηηθό δηάθξαγκα ελώ ην αθηηλσηό είλαη απαξαίηεην γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο πξνζαξκνγήο.

Δηθόλα 1.1: Οξηδόληηα ηνκή δεμηνύ νθζαικνύ.

ηελ νπίζζηα εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ νθζαικνύ βξίζθεηαη ν
ακθηβιεζηξνεηδήο.

Απηόο

απνηειεί

ζπλέρεηα

ηνπ

θεληξηθνύ

λεπξηθνύ

ζπζηήκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ εγθέθαιό κέζσ ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ.
Σν εζσηεξηθό ηνπ νθζαικνύ ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε:

1.

Σνλ πξόζζην ζάιακν, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ θεξαηνεηδή

θαη ηελ ίξηδα θαη πεξηέρεη πδαηνεηδέο πγξό.
2.

Σνλ νπίζζην ζάιακν, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ίξηδα, ην

αθηηλσηό θαη ηνλ θξπζηαιινεηδή θαθό θαη πεξηέρεη επίζεο πδαηνεηδέο.
3.

Σνλ

παιώδε

ζάιακν,

πνπ

βξίζθεηαη

αλάκεζα

ζηνλ

θξπζηαιινεηδή θαθό θαη ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη πεξηέρεη ην παιώδεο.
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1.2: Οπηηθέο αξρέο ηνπ νθζαικνύ

Η δεκηνπξγία ηνπ εηδώινπ ζηνλ αλζξώπηλν νθζαικό είλαη παξόκνηα
κε ηελ ιεηηνπξγίαο κηαο θάκεξαο. Η αθηηλνβνιία εηζέξρεηαη ζηνλ νθζαικό,
δηαζιάηαη από ηνλ θεξαηνεηδή θαη ηνλ θξπζηαιινεηδή θαθό θαη εζηηάδεηαη ζηνλ
ακθηβιεζηξνεηδή.
Από δηαζιαζηηθά ζηνηρεία ηνπ καηηνύ ν θεξαηνεηδήο έρεη ηε κεγαιύηεξε
ηζρύ. Απηή κάιηζηα είλαη ζηαζεξή ζε αληίζεζε κε ηελ ηζρύ ηνπ θαθνύ πνπ
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ απόζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη ν
νθζαικόο (πξνζαξκνγή).
Η δηάκεηξνο ηεο εηζεξρόκελεο δέζκεο θσηόο θαζνξίδεηαη από ην
κέγεζνο ηεο ίξηδαο, πνπ παίδεη θαη ην ξόιν ηνπ νπηηθνύ δηαθξάγκαηνο ηνπ
νθζαικνύ. Σν άλνηγκα ηεο ίξηδαο νλνκάδεηαη θόξε. Σν νπηηθό δηάθξαγκα είλαη
πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν θάζε νπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζώο επεξεάδεη κεγάιν
πιήζνο νπηηθώλ δηαδηθαζηώλ.

Δηθόλα 1.2 : ρεκαηηζκόο ηνπ εηδώινπ ζην αλζξώπηλν κάηη. Σν αληηθείκελν
απεηθνλίδεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή αλαζηξακκέλν όπσο θαη ζηηο θάκεξεο.
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1.3: Κξπζηαιινεηδήο θαθόο
Ο δηζθνεηδνύο ζρήκαηνο θαθόο απνηειεί κηα ζπλάζξνηζε επηκεθώλ
θπηηάξσλ γλσζηώλ σο θαθαίεο ίλεο. Η δηάηαμε ησλ ηλώλ απηώλ κεηαβάιιεηαη
από ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα. ην θέληξν νη ίλεο είλαη ππθλά
δηαηεηαγκέλεο, ζρεκαηίδνληαο έλα ζθιεξό ππξήλα. ηελ πεξηθέξεηα νη ίλεο
είλαη ιηγόηεξν ππθλέο θαη απνηεινύλ ην θινηό. Ο θαθόο εζσθιείεηαη ζε κηα
ειαζηηθή θάςα θαη όιν ην ζύζηεκα αιιάδεη ζρήκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
πξνζαξκνγήο. Ο θαθόο είλαη δηαθαλήο θάηη πνπ νθείιεηαη ζην όηη είλαη
ζρεηηθά αθπδαησκέλνο θαη νη ίλεο ηνπ πεξηέρνπλ εηδηθέο πξσηεΐλεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε δνκή ηνπ θαθνύ

δηαηαξαρζεί απηόο ζακπώλεη θαη

παξνπζηάδεηαη θαηαξξάθηεο.
ηελ εηθόλα 3 θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνύ ζηνλ
αλζξώπηλν νθζαικό. Βξίζθεηαη πίζσ από ηελ ίξηδα, ελώ από ηελ άιιε
πιεπξά έξρεηαη ζε επαθή κε ην παιώδεο. Η ζέζε ηνπ κέζα ζην νπηηθό
ζύζηεκα ηνπ νθζαικνύ εμαζθαιίδεηαη από ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ
ζηνλ ηζεκεξηλό ηνπ νη ίλεο ηεο δηλλείνπ δώλεο. Η δηνπηξηθή ηζρύο ηνπ θαθνύ
είλαη 15 πεξίπνπ δηνπηξίεο, ην έλα ηέηαξην δειαδή ηεο ζπλνιηθή ηζρύνο ηνπ
νθζαικνύ.

Δηθόλα 1.3 : Κξπζηαιινεηδήο θαθόο.
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1.4: Κεξαηνεηδήο
Κεξαηνεηδήο είλαη ην δηαθαλέο πξόζζην κέξνο ηνπ νθζαικνύ, πνπ
θαιύπηεη ηελ θόξε, ηελ ίξηδα θαη ηνλ πξόζζην ζάιακν (ζρήκα 4).

Απνηειείηαη από ζηξώκα επξηζθόκελν κεηαμύ ηνπ πνιύζηηβνπ
επηζειίνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνύ κνλόζηηβνπ ελδνζειίνπ. ην θέληξν ν
θεξαηνεηδήο έρεη 500κm πάρνο, ην νπνίν απμάλεη ζε 700 mκ ζηελ πεξηθέξεηα.
Η αλζεθηηθόηεηα ηνπ είλαη πνιύ κεγάιε. Σν ζηξώκα απνηειεί ην 90% ηνπ
πάρνπο ηνπ θαη είλαη κίγκα θνιιαγόλνπ θαη εμσθπηηάξηαο νπζίαο. Τπάξρνπλ
επίζεο ιίγα θύηηαξα θαη θαζόινπ αγγεία.
Κύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεξαηνεηδή είλαη ε πξνζηαζία από ηελ είζνδν
κηθξννξγαληζκώλ εληόο ηνπ νθζαικνύ θαη ε δηάζιαζε ηνπ θσηόο. Γηάζιαζε
ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ θπξηνύ ζρήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηνπ κεγαιύηεξνπ,
ζε ζρέζε κε ηνλ αέξα, δείθηε δηάζιαζεο. Η δηαζιαζηηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή
είλαη πεξίπνπ 43 δηνπηξίεο.
Αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδή κε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε
ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηεο δηνπηξηθήο ηνπ ηζρύο. Σν θαηλόκελν απηό
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή όπσο αλαθέξεηαη ζηελ
ζπλέρεηα.
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Κεθάιαην 2: Δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή
Σα δηαζιαζηηθά ζθάικαηα ηνπ αλζξώπηλνπ νθζαικνύ (αζηηγκαηηζκόο,
κπσπία, ππεξκεηξσπία) αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα κε απόιπηε επηηπρία κέζσ
ηεο δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο.

2.1: Αξρέο δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο
Κάζε παικόο laser δεκηνπξγεί έλαλ θξαηήξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ
θεξαηνεηδή κε βάζνο πεξίπνπ 0.3κm θαη δηαηνκή αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο
δέζκεο. Καηάιιειε ππέξζεζε ελόο αξηζκνύ ηέηνησλ θξαηήξσλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε κία θαηαλνκή θσηνεθηνκήο, πνπ εθηείλεηαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο
πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο
θακππιόηεηάο ηνπ (ζρήκα 2.1).
καηανομή
θωηοεκηομής

καηανομή
θωηοεκηομής

διόρθωζη μσωπίας

διόρθωζη σπερμεηρωπίας

ρήκα 2.1: Καηαλνκέο θσηνεθηνκήο πνπ νδεγνύλ ζε αιιαγή ηεο θακππιόηεηαο ηνπ
θεξαηνεηδή. Αξηζηεξά, θαηαλνκή πνπ νδεγεί ζε επηπέδσζε ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο
κε ζθνπό ηε δηόξζσζε κπσπίαο. Γεμηά, αύμεζε ηεο θακππιόηεηαο ηεο θεληξηθήο
δώλεο γηα δηόξζσζε ππεξκεηξσπίαο.
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Η αιιαγή ζηελ θακππιόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία δώλε, όζν ην
δπλαηόλ κεγαιύηεξε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη κεγαιύηεξε από ηε (θαηλόκελε)
δηάκεηξν ηεο θόξεο ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ. ηελ πεξίπησζε
δηόξζσζεο κπσπίαο ην θεληξηθό βάζνο ηεο εθηνκήο δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά
από ηελ εμίζσζε ηνπ Munnerlyn:

KB 

 2

3

ηελ παξαπάλσ ζρέζε ΚΒ είλαη ην θεληξηθό βάζνο ζε κm, ΓΦ ε επηζπκεηή
αιιαγή ηεο δηαζιαζηηθήο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή ζε δηνπηξίεο θαη δ ε
δηάκεηξνο ηεο δώλεο θσηνεθηνκήο ζε mm. Γηα ηελ επηινγή ηεο δηακέηξνπ ηεο
δώλεο θσηνεθηνκήο ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηόξζσζε πξέπεη λα
ζπλππνινγηζηνύλ ε κέγηζηε δηάκεηξνο ηεο θόξεο, ε επηδησθόκελε δηόξζσζε
θαη ην δηαζέζηκν πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή. Καζώο είλαη επηζπκεηό λα κελ
πξνθιεζεί άζθνπε εθηνκή θεξαηνεηδηθνύ ηζηνύ, νη παξάκεηξνη απηέο
ζηαζκίδνληαη θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο επέκβαζεο. ηελ επόκελε
γξαθηθή παξάζηαζε θαίλεηαη όηη γηα δηόξζσζε πςειήο κπσπίαο ην
απαηηνύκελν πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή, πνπ πξέπεη λα αθαηξεζεί από ην θέληξν
ηεο νπηηθήο δώλεο, είλαη πνιύ κεγάιν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηόξζσζε
επηρεηξείηαη ζε κεγάιε δηάκεηξν. Απηό είλαη θαιύηεξν λα απνθεπρζεί εθηόο
θαη αλ ε δηάκεηξνο ηεο θόξεο ηνπ αζζελή είλαη αληίζηνηρα κεγάιε ζε
ζθνηνπηθέο ζπλζήθεο.

ρήκα 2.2: Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζωζεο ηνπ Munnerlyn, γηα έμη δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο
δώλεο θωηνεθηνκήο.
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ηελ δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ρξεζηκνπνηνύληαη excimer laser Ar. Σα
ζπζηήκαηα απηά, πέξαλ ηεο θνηιόηεηαο ArF, πεξηιακβάλνπλ θαηάιιειν
νπηηθό ζύζηεκα πνπ θαηεπζύλεη ηε δέζκε γηα ηελ παξαγσγή ηεο επηζπκεηήο
θσηνεθηνκήο. Πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, έλα ζύλνιν ππνζπζηεκάησλ πνπ
ειέγρνπλ ηελ επζπγξάκκηζε (eye tracking), ηελ εζηίαζε, κεηξνύλ ηελ
απνδηδόκελε ελέξγεηα/παικό θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η ιεηηνπξγία όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή.
ηνλ ππνινγηζηή απηό γίλεηαη θαη ν πξνεγρεηξεηηθόο ππνινγηζκόο ηεο
θαηαλνκήο ησλ παικώλ γηα ηελ επηζπκεηή δηόξζσζε. Οη θαηαλνκέο απηέο
κπνξεί λα είλαη εθ πεξηζηξνθήο ζπκκεηξηθέο (ηκήκαηα ζθαίξαο ή επηκήθνπο
ειιεηςνεηδνύο) γηα ηε δηόξζσζε κπσπίαο θαη ππεξκεηξσπίαο, ηνξηθνύ
ζρήκαηνο γηα ηελ ηαπηόρξνλε δηόξζσζε αζηηγκαηηζκνύ θαη απζαίξεηεο γηα ηε
δηόξζσζε ηπρόλ γεσκεηξηθώλ αλσκαιηώλ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ
θεξαηνεηδή.
Η αιιαγή ζηελ θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη κόληκε όηαλ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηξώκα ηνπ θεξαηνεηδή. Γηα ην ζθνπό

απηό

αθνινπζνύληαη δύν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο.

2.2: Επηθαλεηαθή θσηνδηαζιαζηηθή θεξαηεθηνκή (PRK)
ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ην επηζήιην ηνπ θεξαηνεηδή αθαηξείηαη
κεραληθά κε απόμεζε. ηε ζπλέρεηα ε ζηνηβάδα ηνπ Bowman θαη ην ζηξώκα
ηνπ θεξαηνεηδή ππόθεηληαη ζε θαηαλνκή θσηνεθηνκήο πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή δηόξζσζε. Σηο πξώηεο 3-5 εκέξεο κεηά ηελ επέκβαζε
ην επηζήιην ηνπ θεξαηνεηδή έρεη αλαπιαζηεί θαη θαιύπηεη ηελ αθηηλνβνιεκέλε
πεξηνρή αθνινπζώληαο ην λέν ζρήκα ηεο επηθάλεηαο. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε
ηεο επαλεπηζειηνπνίεζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεξανεηδή
καιαθόο θαθόο επαθήο. Η PRK ζεσξείηαη αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή
κέζνδνο γηα ηε δηόξζσζε ρακειώλ θαη κέζσλ δηαζιαζηηθώλ ζθαικάησλ.
πάληεο επηπινθέο είλαη ε ππνεπηζειηαθή ζόισζε ηνπ θεξαηνεηδή θαη ε
ππνηξνπή ηνπ δηαζιαζηηθνύ ζθάικαηνο.
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Δηθόλα 2.5 : PRK.

2.3: LASIK
Η ηερληθή LASIK (Laser in-situ Keratomileusis), αλαπηύρζεθε θαη
εθαξκόζηεθε

γηα

πξώηε

θνξά

ζηελ

νθζαικνινγηθή

θιηληθή

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. Καηά ηελ επέκβαζε απηή δεκηνπξγείηαη έλαο
θεξαηνεηδηθόο θξεκλόο πάρνπο (F) πεξίπνπ 140κm κε ρξήζε εηδηθνύ
εξγαιείνπ (κηθξν-θεξαηόκνο). ηε ζπλέρεηα ην ππνθείκελν ζηξώκα ηνπ
θεξαηνεηδή ππόθεηηαη ζε θσηνεθηνκή. Ο θεξαηνεηδηθόο θξεκλόο ηέινο
επαλαηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ αθηηλνβνιεκέλνπ ζηξώκαηνο κε
απνηέιεζκα ηελ ηαρύηεξε απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο, ηε κείσζε ηνπ
κεηεγρεηξεηηθνύ

πόλνπ

θαη

ηελ

ειαρηζηνπνίεζε

ηεο

επνπισηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή. Η LASIK ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλώο γηα ηε
δηόξζσζε κέζσλ θαη πςειώλ δηαζιαζηηθώλ ζθαικάησλ. Πηζαλέο επηπινθέο
πξνέξρνληαη θπξίσο από δπζιεηηνπξγία ηνπ κηθξνθεξαηόκνπ κε απνηέιεζκα
αλσκαιίεο ηνπ θξεκλνύ θαη από ηελ θεξαηεθηαζία, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
δηαηαξαρή ηεο κεραληθήο ζηαζεξόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή, ιόγσ αθελόο ηεο
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δεκηνπξγίαο ηνπ θξεκλνύ θαη αθεηέξνπ ηεο θσηνεθηνκήο ζε πεξηπηώζεηο
δηόξζσζεο πςειώλ δηαζιαζηηθώλ ζθαικάησλ.

Δηθόλα 2.6 : L.A.S.I.K.
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Κεθάιαην 3 : Καηαξξάθηεο

Η απώιεηα ηεο δηαύγεηαο ηνπ θξπζηαιινεηδνύο θαθνύ, νλνκάδεηαη
θαηαξξάθηεο, θαη νδεγεί ζε κείσζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο.

3.1: Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά

Ο θξπζηαιινεηδήο θαθόο, ζηε θπζηνινγηθή ηνπ κνξθή, είλαη θαζαξόο
θαη δηαθαλήο. Με ην πέξαζκα ηεο ειηθίαο, ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή ιόγσ
θάπνηαο εθ γελεηήο δηαηαξαρή είλαη πηζαλό λα ζνιώζεη θαη λα ράζεη ηελ
δηαύγεηα ηνπ (Δηθόλα 3.1). αλ απνηέιεζκα κεηώλεηαη ην θσο πνπ εηζέξρεηαη
ζην εζσηεξηθό ηνπ καηηνύ θαη κεηώλεηαη ε νπηηθή νμύηεηα ηνπ αζζελνύο.

Δηθόλα 3.1: Καηαξξάθηεο.

Αξρηθά ζπκπηώκαηα είλαη ειαθξηά αιινίσζε ηεο όξαζεο, όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα 3.2. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί ν αζζελήο νδεγείηαη ζε
νιηθή ηύθισζε. πλήζε ζπκπηώκαηα είλαη ε ζόισζεο ηεο όξαζεο, ε ζπρλή
αιιαγήο γπαιηώλ, ε εηεξόπιεπξε δηπισπία, ε δπζθνιίαο ζηελ αλάγλσζε, ε
κεησκέλε αληίιεςε ησλ ρξσκάησλ θαη ε αδύλαηε όξαζε ηε λύρηα. Γη’ απηό ην
ιόγν ε νδήγεζε ηε λύρηα απνηειεί έλα ηδηαίηεξν πξόβιεκα γηα ηα άηνκα πνπ
πάζρνπλ από θαηαξξάθηε.
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(α)

(β)

Δηθόλα 3.2: α. Φπζηνινγηθή όξαζε. β. Καηαξξάθηεο.

3.2: Αληηκεηώπηζε θαηαξξάθηε
Οη ηερληθέο αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξάθηε θαη θαηαζθεπήο ηερλεηώλ
θαθώλ βειηηώλνληαη ζπλερώο θαη έρνπλ θέξεη επαλάζηαζε ζηελ θαιύηεξε
αληηκεηώπηζε ηνπ. Η επέκβαζε είλαη αζθαιήο, γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή
ζε ζρέζε κε ην θόζηνο ηεο θαη εθηειείηαη ζε όιν θαη πην πξώηκα ζηάδηα
εκθάληζεο ηνπ.
Οη θπξηόηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηαξξάθηε
είλαη:

3.2.1: Εμσπεξηθαθηθή
Δίλαη κέζνδνο θαηά ηελ νπνία αθαηξείηαη ν ζνισκέλνο θαθόο θαη ζηε
ζέζε ηνπ ηνπνζεηείηαη έλαο ηερλεηόο (ελδνθαθόο), πνπ ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε
ηνπ κε δύν αγθύιεο. Η κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη εμσπεξηθαθηθή ιόγσ ηνπ όηη
ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ από ηνλ ελδνθαθό πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο
επέκβαζε ζηελ εμσηεξηθή κεκβξάλε ηνπ θαθνύ.
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3.2.2: Φαθνζξπςία
Καηά ηελ θαθνζξπςία ν θαθόο αθαηξείηαη από κηα πνιύ κηθξή ηνκή
αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε ζξαύζε ηνπ κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ ή Laser. Γελ
απαηηνύληαη ξάκκαηα θαη ε αλαηζζεζία γίλεηαη ηνπηθά κε ζηαγόλεο. Δίλαη
κάιηζηα ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά, ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ
πνπ παξνπζηάδεη. Απηά είλαη ε γξήγνξε απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο θαη ν
κεησκέλνο κεηεγρεηξεηηθόο αζηηγκαηηζκόο.

Δηθόλα 3.3: Φαθνζξπςία

Καη ζηηο δύν ηερληθέο ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ είλαη ζηνηρεία νπζηώδνπο ζεκαζίαο
γηα επηηπρεκέλα κεηεγρεηξεηηθά νπηηθά απνηειέζκαηα.
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3.3: Ελδνθαθνί
Δλδνθαθόο (IOL) είλαη έλαο θαθόο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ
καηηνύ, αληηθαζηζηώληαο ζπλήζσο ην θξπζηαιινεηδή θαθό. Απηό ζπκβαίλεη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαξξάθηε. Δλδνθαθνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
θαη γηα ηε δηόξζσζε δηαζιαζηηθώλ ζθαικάησλ. ηε πεξίπησζε απηή
ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα κε ην θαθό ηνπ καηηνύ κεο ζθνπό ηελ αιιαγή
ηεο δηαζιαζηηθήο ηζρύο ηνπ νθζαικνύ. Καηαζθεπάδεηαη ζπλήζσο από
πιαζηηθό κε ειαζηηθά ζηεξίγκαηα ζηα πιάγηα, γηα ηε ζηήξημε απηνύ.
Η εηζαγσγή ηνπ ελδνθαθνύ γίλεηαη ρεηξνπξγηθά. Η επέκβαζε κπνξεί λα γίλεη
κε ρξήζε ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη θξαηάεη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά. Η
πεξίνδνο αλάξξσζεο δηαξθεί 2-3 βδνκάδεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
ελδνθαθνύ ππάξρνπλ δύν ηξόπνη ρεηξνπξγηθήο εηζαγσγήο απηώλ. Αλ ν θαθόο
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αθξπιηθό ή ζηιηθόλε, κπνξεί λα αλαδηπισζεί θαη
γηα ηελ εηζαγσγή λα ρξεηάδεηαη κηα πνιύ κηθξή ηνκή πνπ, επηπιένλ, δελ
ρξεηάδεηαη θαη ξάκκαηα. ηελ πεξίπησζε αλειαζηηθνύ θαθνύ (PMMA)
ρξεηάδεηαη κεγάιε ηνκή θαη αλάινγε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ αλάξξσζεο.
Μεηά ηελ επέκβαζε, νη αζζελείο πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ έληνλε άζθεζε ή
νηηδήπνηε κπνξεί λα απμήζεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ζηνλ νξγαληζκό. Πξέπεη
επίζεο λα ππάξρεη ηαθηηθή παξαθνινύζεζε από νθζαικίαηξν.
Αληίζεηα από ηνλ θπζηνινγηθό θαθό ηνπ καηηνύ, ε θακππιόηεηα ηνπ
ελδνθαθνύ δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά ηελ πξνζαξκνγή. Γηα ην ιόγν απηό
ρξεζηκνπνηνύληαη θαθνί πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ
θάζε αζζελή. πλήζσο επηιέγεηαη έλαο θαθόο πνπ βνεζάεη ηελ καθξηλή
όξαζε θαη ν αζζελήο ρξεηάδεηαη γπαιηά γηα ηελ θνληηλή (δηάβαζκα θ.η.ι.).
Νεόηεξνη πνιπεζηηαθνί θαθνί πξνζθέξνπλ θνληηλή θαη καθξηλή όξαζε
ηαπηόρξνλα,

αλάινγα

κε

ηελ

πεξηνρή

ηνπ

νπηηθνύ

πεδίνπ

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη.
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Κίλδπλνη από ηελ εηζαγσγή ηνπ ελδνθαθνύ είλαη κνιύλζεηο, ραιάξσκα ηνπ
θαθνύ, πεξηζηξνθή, θιεγκνλέο, άινο ηε λύρηα θαη κε ζσζηόο ππνινγηζκόο
ηεο ηζρύο απηνύ.

3.4: Τπνινγηζκόο ηζρύνο ελδνθαθνύ
Γηα πξώηε θνξά ε ηζρύο ηνπ απαηηνύκελνπ ελδνθαθνύ ππνινγίζηεθε
από ηνλ Fedorov 1 ην 1967. Γηα λα ην επηηύρεη ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηύπν
‘vergence’. Σν δηάζηεκα 1972-75 πνπ ε κνλάδα ultrasonic A-scan γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ αμνληθνύ κήθνπο ηνπ νθζαικνύ έγηλε επξέσο δηαζέζηκε
πνιινί εξεπλεηέο δεκνζηεύζαλ ηνλ ηύπν απηό. Παξά ην γεγνλόο όηη
παξνπζηάζηεθαλ ηύπνη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, νη κνλαδηθέο
νπζηαζηηθέο

δηαθνξέο

εληνπίδνληαλ

ζηελ

επηινγή

ηνπ

πάρνπο

ηνπ

ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ θεξαηνεηδή.
ηνλ ηύπν ‘vergence’ ππάξρνπλ 6 κεηαβιεηέο: (1) ε ηζρύο ηνπ
θεξαηνεηδή (Κ), (2) ην αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ (ΑL), (3) ε ηζρύο ηνπ
ελδνθαθνύ (IOL power), (4) ε ελεξγή ζέζε ηνπ θαθνύ (ΔLP), (5) ε επηζπκεηή
κεηεγρεηξεηηθή δηάζιαζε (DPostRx) θαη (6) ε απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ
θεξαηνεηδή έσο ην επίπεδν ησλ γπαιηώλ (V).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε κόλε κεηαβιεηή πνπ δε κπνξεί λα επηιερζεί
ή λα κεηξεζεί πξνεγρεηξεηηθά είλαη ε ELP.

ρήκα 3.6: Σύπνο vergence.
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ρήκα 3.7: Γεσκεηξηθό κνληέιν ηνπ καηηνύ

Η βειηίσζε ησλ κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ ηα
ηειεπηαία 30 ρξόληα νθείιεηαη ζηελ θαιύηεξε θαη πην αθξηβή πξόβιεςε ηεο
κεηαβιεηήο ELP. ηνπο πξώηεο γεληάο ηύπνπο, κέρξη ην 1980, ζεσξνύζαλ ην
ELP ίζν κε 4mm, γεγνλόο πνπ έδηλε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε πνιινύο
αζζελείο. Σν 1981 ν Binkhorst 2 βειηίσζε ηελ πξόβιεςε γηα ην ELP
ρξεζηκνπνηώληαο ην (AL) σο βαζκνλνκεκέλν παξάγνληα γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ (ELP) θάηη πνπ νδήγεζε ζηνπο δεύηεξεο γεληάο ηύπνπο.
Σν 1998 ν Holladay 3,4

ρξεζηκνπνίεζε δύν κεηαβιεηέο γηα λα

πξνβιέςεη ην ELP: ην αμνληθό κήθνο θαη ηελ θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή. Ο
ηύπνο απηόο απνηέιεζε ηνλ πξώην ηύπν ηξίηεο γεληάο θαη νλνκάζηεθε
holladay I. Άιινη ηύπνη ηξίηεο γεληάο είλαη ν SRK/T θαη ν Hoffer Q.
Σν 1995 ν Οlsen δεκνζίεπζε έλαλ ηύπν ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνύζε 4
κεηαβιεηέο γηα λα ππνινγίzεη ην ELP: α. ην αμνληθό κήθνο, β. ηελ
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θεξαηνκεηξία, γ. ην πξνεγρεηξεηηθν ACD (anterior chamber depth) θαη δ. ην
πάρνο ηνπ θαθνύ.
Έξεπλεο έδεημαλ, ζε αληίζεζε κε ό,ηη πίζηεπαλ σο ηόηε, όηη ην κέγεζνο
ηνπ πξόζζηνπ ζαιάκνπ ηνπ νθζαικνύ θαη ην αμνληθό κήθνο δε ζπζρεηίδνληαη.
Σν γεγνλόο απηό πξνθαινύζε ζεκαληηθά ιάζε ζηελ πξόβιεςε ηνπ ELP ζε
πνιύ κηθξνύο θαη πνιύ κεγάινπο νθζαικνύο. Παξαηεξήζεθε δε όηη ζε κάηηα
κηθξόηεξα από 20mm ν πξόζζηνο ζάιακνο δελ ήηαλ ηόζν κηθξόο όπσο ήηαλ
αλακελόκελν. Η δηαθνξά ζηελ πξόβιεςε απηή εμεγεί ηηο ππεξκεηξσπηθέο
πξνβιέςεηο πνπ είραλ νη ηύπνη ηξίηεο γεληάο ζηελ πξόβιεςε ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ.
Ο Ηνlladay ζηε ζπλέρεηα ππνζηήξημε όηη νη κεηαβιεηέο πνπ
επεξεάδνπλ ηε κέηξεζε ηνπ ELP είλαη 7. Σν αμνληθό κήθνο, ηα θεξαηνκεηξηθά
δεδνκέλα, ε νξηδόληηα δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή, ην βάζνο ηνπ πξόζζηνπ
ζαιάκνπ, ην πάρνο ηνπ θαθνύ, ε ειηθία θαη ε πξνεγρεηξεηηθή δηάζιαζε. Με ηα
δεδνκέλα απηά δεκηνύξγεζε ηνλ ηύπν ηέηαξηεο γεληάο Holladay II, ν νπνίνο
δίλεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ζε κηα επξεία πεξηνρή ηνπ κεγέζνπο ηνπ
νθζαικνύ.

3.4.1: Παξάγνληεο επεξεαζκνύ ηεο αθξηβήο κέηξεζεο ηεο
ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ.
Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ ππάξρεη. Όπσο όκσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, γηα
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά νη ηύπνη απηνί πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηόζν ην
αθξηβέο αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ όζν θαη ηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή.
ήκεξα ε ρξήζε ηερληθώλ non-contact ππεξήρσλ αιιά θαη ηεο
ζπζθεπήο IOL master, πνπ εθκεηαιιεύεηαη ην θαηλόκελν ηεο νπηηθήο
ζπκβνιήο, βνεζνύλ ζηε κέηξεζε ηνπ νιηθνύ αμνληθνύ κήθνπο ηνπ νθζαικνύ
κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα.
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Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεοζπκβνιήο κε laser (Partial
Coherence Interferometry) γηα ηε κέηξεζε ηνπ αμνληθνύ κήθνπο ηνπ νθζαικνύ
είλαη πιένλ απνδεδεηγκέλα θαη πεξηιακβάλνπλ: εμάιεηςε ηεο ηερλεηήο
κεηαβιεηόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ θεξαηνεηδηθή εζνρή (corneal indentation),
κέηξεζε ηνπ πξαγµαηηθνύ βνζξίνπ µε ηελ έλλνηα ηεο νπηηθήο επζπγξάµµηζεο
θαη απμεµέλε αθξίβεηα.
Η κέηξεζε ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζπζθεπώλ
(θεξαηόκεηξα

ή

ηνπνγξαθηθέο

ζπζθεπέο),

νη

νπνίεο

δίλνπλ

αξθεηά

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε θπζηνινγηθώλ νθζαικώλ.
Η ζπνπδαηόηεηα ησλ κεηξήζεσλ απηώλ θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη
ιάζνο κηζήο δηνπηξίαο ζην θεξαηόκεηξν ηζνδπλακεί κε ιάζνο κηζήο δηνπηξίαο
ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδαθαθνύ, ελώ 0.33mm ιάζνο ζηε κέηξεζε
ηνπ αμνληθνύ κήθνπο ζα πξνθαινύζε ιάζνο κηαο δηνπηξίαο.

3.4.1.1 Κερατόμετρα
Σν θεξαηόκεηξν είλαη κηα δηαγλσζηηθή ζπζθεπή γηα ηε κέηξεζε ηεο
θακππιόηεηαο ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή. Δθεπξέζεθε από ηνλ
νθζαικίαηξν Samuel Hankins ην 1880.
Υξεζηκνπνηεί έλαλ ηύπν ηεο νπηηθήο πνπ εμαξηάηαη από ην κέγεζνο
ελόο αληηθεηκέλνπ (ν), ην κέγεζνο ηνπ εηδώινπ ηνπ (η), ηελ απόζηαζε κεηαμύ
ηεο δηαζιαζηηθήο επηθάλεηαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ (D) θαη ηελ αθηίλα
θακππιόηεηαο (R) ηεο επηθάλεηαο απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηξεηο από ηηο
παξαπάλσ κεηαβιεηέο είλαη γλσζηέο, ε ηέηαξηε κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηε
βνήζεηα ηνπ ηύπνπ R = 2DI /Ο.
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ρήκα 3.8: Αξρή ιεηηνπξγίαο θεξαηόκεηξνπ.

Σα θεξαηόκεηξα αληινύλ δεδνκέλα από έλα ή δύν ζεκεία ηεο
πξόζζηαο επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή ζε θάζε κέηξεζε, γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ
πξόζζηα αθηίλα θακππιόηεηαο (R1). Γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νπίζζηα αθηίλα
θακππιόηεηαο (R2), ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο εκπεηξηθέο ζρέζεηο. Μηα από
απηέο είλαη:

R2 = 0.81 R1 (1)
Από θάζε αθηίλα θακππιόηεηαο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ηζρύο ηεο
αληίζηνηρεο επηθάλεηαο κε ηε ζρέζε:
F= ( n’ – n ) / R (2)
Γηα ηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή ηα n θαη n’ είλαη 1 (δείθηεο
δηάζιαζεο ηνπ αέξα) θαη 1,376 ( δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ θεξαηνεηδή)
αληίζηνηρα, ελώ γηα ηελ νπίζζηα επηθάλεηα είλαη 1,376 θαη 1,336 (δείθηεο
δηάζιαζεο ηνπ πδαηνεηδνύο πγξνύ).
Η νιηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ππνινγίδεηαη από ηελ ζρέζε
F = F1 + F2 – (t/n) * F1 * F2 (3)
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ηελ ζρέζε απηή F1 θαη F2 είλαη ε ηζρύο ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο
επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή αληίζηνηρα, t ην πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή θαη n ν
κέζνο δείθηεο δηάζιαζεο πνπ ηζνύηαη κε 1.376.
Οη ζρέζεηο (2) θαη (3) ηζρύνπλ κόλν γηα ζθαηξηθέο επηθάλεηεο. Έλαο
θπζηνινγηθόο θεξαηνεηδήο, πνπ δελ έρεη ππνζηεί ηερλεηέο ή κε αιινηώζεηο,
ζην θέληξν ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζθαηξηθόο, θάηη πνπ θάλεη ηηο παξαπάλσ
ζρέζεηο αξθεηά αμηόπηζηεο.
Σν όηη ην θεξαηόκεηξν κεηξάεη κόλν ηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ
θεξαηνεηδή νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο, κε ηελ βνήζεηα ηεο ζρέζεσο (2) θαη ελόο
πιαζκαηηθνύ δείθηε δηάζιαζεο, λα αληηθαηαζηήζνπλ ην νπηηθό ζύζηεκα ηνπ
θεξαηνεηδή κε έλα ηζνδύλακν νπηηθό ζύζηεκα ην νπνίν έρεη κόλν κηα
δηαζιαζηηθή επηθάλεηα (ηελ εκπξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή) θαη έλα
πιαζκαηηθό δείθηε δηάζιαζεο ν νπνίνο εμαξηάηαη από ηε ζρέζε (2) θαη ην
πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή.
Σν ηζνδύλακν νπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ νιηθή ηζρύ ηνπ
θεξαηνεηδή, κε ηελ βνήζεηα ηεο ζρέζεσο (2), όπνπ n’ ν πιαζκαηηθόο δείθηεο
δηάζιαζεο, n ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ αέξα θαη R ε αθηίλα θακππιόηεηαο ηεο
πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή.
Γηα ηε ζρέζε (1) θαη γηα πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή t = 500 κm, ν
πιαζκαηηθόο δείθηεο δηάζιαζεο έρεη ηηκή 1,3315.
Όια ηα θεξαηόκεηξα ρξεζηκνπνηνύλ έλα παξεκθεξέο πιαζκαηηθό
δείθηε δηάζιαζεο κε ηνλ 1,3315, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην πάρνο ηνπ
θεξαηνεηδή αιιά θαη κε ηελ αλαινγία ηεο εκπξόζζηαο θαη νπίζζηαο αθηίλα
θακππιόηεηαο.
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3.4.1.2 Σνπνγξαθηθέο ζπζθεπέο
Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο ηνπνγξαθίαο είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη
ζηελ απεηθόληζε νκόθεληξσλ ελαιιαζζόκελσλ θσηεηλώλ θαη ζθνηεηλώλ
δαθηπιίσλ (placido disk) πνπ πξνβάιινληαη ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ
θεξαηνεηδνύο µέζσ αλάθιαζεο. Οη αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή
πξνθαινύλ παξακόξθσζε ηνπ εηδώινπ ησλ δαθηπιίσλ ηνπ placido δίζθνπ
πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ αλάθιαζε.

Δηθόλα 3.9: Σνπνγξαθηθή ζπζθεπή.

Η

εηθόλα

πνπ

θαηαγξάθεηαη

από

ηελ

θάκεξα

αλαιύεηαη

θαη

επεμεξγάδεηαη από εηδηθό ινγηζκηθό, δίδεη γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο
κνξθέο.
Η ηνπνγξαθία θεξαηνεηδνύο δελ κεηξά απεπζείαο ηηο ζπληεηαγκέλεο x,
y θαη z από ηα ζεκεία ηνπ θεξαηνεηδνύο γηα ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε. Απηό
πνπ γίλεηαη είλαη όηη κεηξάεη ηελ απόθιηζε ησλ αλαθιώκελσλ δαθηπιίσλ θαη
πξσηνγελώο ππνινγίδεη ηελ αθηίλα θακππιόηεηαο ησλ ζεκείσλ ηνπ
θεξαηνεηδνύο ζηνπο κεζεκβξηλνύο από 0 έσο 3600. Η θακππιόηεηα ηνπ
θεξαηνεηδνύο εθθξάδεηαη µε ηελ αθηίλα θακππιόηεηαο (ρηιηνζηά, mm). Η
δηαζιαζηηθόηεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο πεξηγξάθεηαη θαιύηεξα θαη

γίλεηαη

πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή όηαλ εθθξαζηεί ζε θεξαηνµεηξηθέο δηνπηξίεο. Ο
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καζεκαηηθόο ηύπνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε κεηαμύ αθηίλαο θακππιόηεηαο
θαη δηνπηξίαο:
D(∆ηνπηξίεο) = [(1.3375-1)/r (ρηιηνζηά)] * 1000
Παξαηεξνύκε ηόζν ηα θεξαηόκεηξα όζν θαη νη ηνπνγξαθηθέο ζπζθεπέο
ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή πιαζκαηηθνύο
δείθηεο δηάζιαζεο.

3.4.2: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο
ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε.

Μεηά από δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή δύν
θαζηζηνύλ

ηηο

κεζόδνπο

ππνινγηζκνύ

ηεο

θαηλόκελα ζπκβαίλνπλ θαη
ηζρύνο

ηνπ

ελδνθαθνύ

ιαλζαζκέλεο. Πξώηνλ αιιάδεη ε ζθαηξηθόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή θαη δεύηεξνλ
επεξεάδεηαη ε αλαινγία ηεο θακππιόηεηαο κεηαμύ ηεο αθηηλνβνινύκελεο
εκπξόζζηαο επηθάλεηαο θαη ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδνύο.
Σν απνηέιεζκα είλαη όηη ν πιαζκαηηθόο δείθηεο δηάζιαζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θεξαηόκεηξα λα κελ είλαη ζσζηόο, θάηη ην νπνίν έρεη σο
απνηέιεζκα ηα θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο ηύπνπο
ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ λα είλαη αλαθξηβή. Σα παξαπάλσ
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ ιαλζαζκέλν ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ.

3.4.2.1 Αιιαγή ζηελ αζθαηξηθόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή
Μεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε γηα ηελ δηόξζσζε ηεο κπσπίαο ζηνλ
θεξαηνεηδή, ε νπηηθή ηνπ δώλε ηνπ θεξαηνεηδή γίλεηαη πνην επίπεδε, ελώ ζηελ
πεξίπησζε ηεο πξεζβπσπίαο πην απόηνκε.
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Αλάκεζα ζηελ πεξηνρή ηεο θόξεο, κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε γηα
δηόξζσζε ηεο κπσπίαο, ν θεληξηθόο θεξαηνεηδήο γίλεηαη πνην πεπιαηπζκέλνο
από ην θνκκάηη ηνπ θεξαηνεηδή ην νπνίν είλαη έμσ από ηελ δώλε πνπ γίλεηαη ε
επέκβαζε. Αληίζεηα θαηά ηελ δηόξζσζε ηεο ππεξκεηξσπίαο ν θεξαηνεηδήο
γίλεηαη πην απόηνκνο θαη απμάλεηαη ε αζθαηξηθόηεηα ηνπ. Σν θαηλόκελν απηό
απμάλεηαη όζν απμάλεηαη θαη ην πνζό ηεο δηόξζσζεο .

Δηθόλα 3.10: Αιιαγή ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από δηαζιαζηηθή
επέκβαζε γηα ηελ δηόξζσζε Α) κπσπίαο θαη Β) πξεζβπσπίαο

Σα θεξαηόκεηξα κεηξάλε ην θνκκάηη εθείλν ηνπ θεξαηνεηδή πνπ δελ
πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο θόξεο. Σν θνκκάηη πνπ κεηξάεη ην
θεξαηόκεηξν πεξηνξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηνπ θεξαηνεηδή πνπ αλαθιά ην
θεξαηνκεηξηθό ζηόρν θαη απνηειείηαη από έλα ζηξνγγπιό δαθηπιίδη δηακέηξνπ
από 2 έσο 4mm θαη πιάηνο από 0.1 έσο 0.4mm. Σα κεγέζε απηά εμαξηώληαη
από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξαηνκέηξνπ θαη ηελ θακππιόηεηα ηνπ
θεξαηνεηδή. πλεπώο ην ίδην θεξαηόκεηξν ζε έλαλ πνην ζθαηξηθό θεξαηνεηδή
κεηξάεη κέξνο ηνπ θεξαηνεηδή πνην θνληά ζην θέληξν ηνπ, ελώ ζε έλα πνην
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επίπεδν θεξαηνεηδή κεηξάεη πνην πεξηθεξεηαθά ζεκεία. Γηα ην ιόγν απηό ηα
ζπκβαηηθά θεξαηόκεηξα δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ αμηόπηζηεο κεηξήζεηο.

3.4.2.2 : Μεηαβνιή ηεο ζρέζεο πνπ ζπλδέεη ηελ εκπξόζζηα κε
ηελ νπίζζηα αθηίλα θακππιόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή.
Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θεξαηόκεηξσλ θαη ησλ ηνπνγξάθσλ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή, πξνζεγγίδεη ηνλ πξαγκαηηθό νθζαικό
εάλ ε ζρέζε κεηαμύ αθηίλαο θακππιόηεηαο νπίζζηαο θαη εκπξόζζηαο
επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή είλαη πεξίπνπ ίζε κε 6,80/7,70. ηελ πεξίπησζε
απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν πιαζκαηηθόο δείθηεο δηάζιαζεο 1,3315.
Μεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νθζαικώλ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο ηόζν ζην
πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή όζν θαη ζηελ ζρέζε ηεο θακππιόηεηαο κεηαμύ ηεο
εκπξόζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο. Όηαλ νη αιιαγέο είλαη κεγάιεο δελ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πιαζκαηηθό δείθηε δηάζιαζεο γηα λα
κεηαηξέςνπκε ηα mm ζε δηνπηξίεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη όηαλ ην κάηη
έρεη ππνζηεί δηαζιαζηηθή επέκβαζε.
ε απηή ηε πεξίπησζε αιιάδεη θαηά κεγάιν βαζκό ε θακππιόηεηα ηεο
πξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή ελώ ε νπίζζηα παξακέλεη ζηαζεξή. Η
ζρέζε, ζπλεπώο, πνπ ζπλδέεη ηηο αθηίλεο θακππιόηεηαο ησλ δύν επηθαλεηώλ
αιιάδεη κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα αιιάμεη θαη ν πιαζκαηηθόο δείθηεο
δηάζιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Μέζνδνη εύξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ πιαζκαηηθνύ δείθηε δηάζιαζεο αιιά
θαη κέζνδνη πνπ μεπεξλάλε ηα πξνβιήκαηα ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ, πνπ δεκηνπξγεί ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ζα αλαθεξζνύλ
αλαιπηηθά πην θάησ. Πξνηνύ γίλεη όκσο αλαθνξά ζηηο κεζόδνπο απηέο, ζα
γίλεη πεξηγξαθή ησλ ηύπσλ ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θπζηνινγηθνύο νθζαικνύο.
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Κεθάιαην 4: Σύπνη ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ

Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ αλαπηύρζεθε
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 3. ε πεξηπηώζεηο πνπ ν νθζαικόο είλαη
θπζηνινγηθόο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη παξαθάησ ηύπνη γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ .

4.1: Σύπνο Holladay I

5

Ο Holladay I είλαη έλαο από ηνπο πνην γλσζηνύο ηύπνπο ηξίηεο γεληάο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο
ζηαζεξέο αιιά θαη δεδνκέλα δηαθόξσλ κεηξεηηθώλ ζπζθεπώλ όπσο θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 1.

Πίλαθαο 1
ηαζεξέο θαη κεηξνύκελεο ηηκέο ζηνλ ηύπν ηνπ Holladay I
Πξνηεηλόκελεο ζηαζεξέο

Μεηξεκέλεο ηηκέο

n c = δηαζι. δείθηεο ηνπ θεξαηνεηδή Κ= κέζεο ηηκέο Κ (D)
= 4/3
n a = δηαζι. δείθηεο ηνπ πδαηνεηδνύο R= κέζε αθη. Κακππιόηεηαο θεξαη=
337,5/Κ

= 1,336
RT=

παξάγνληαο

θεξαηνεηδ.= 0,200 mm

πάρνπο ΑL

= κέηξεζε κε ππεξήρνπο ηνπ

αμνληθνύ κήθνπο (mm)

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Holladay I θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.1.
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ρήκα 4.1: Μεηαβιεηέο ηνπ ηύπνπ Holladay 1.

Όπνπ
V= θάζεηε απόζηαζε από ηνλ θαθό (12mm)
Ref= επηζπκεηό κεηεγρεηξεηηθό ζθαηξηθό ηζνδύλακν (D)
SF=’surgeon factor’= απόζηαζε από ην επίπεδν ηεο θόξεο ζην νπηηθό
επίπεδν ηνπ IOL (mm)
AG= εκπξόζζηνο ζάιακνο δηακέηξνπ από γσλία ζε γσληά (mm)
ACD=βάζνο αλαηνκηθνύ εκπξόζζηνπ ζαιάκνπ
Alm =ultrasonic αμνληθό κήθνο + RT
I= ηζρύο ηνπ ΙΟL
ARef= πξαγκαηηθό κεηεγρεηξεηηθό ζθαηξηθό ηζνδύλακν (D)
Ο ηύπνο απηόο ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαθάησ 3 εμηζώζεηο γηα λα ππνινγίζεη ην
Rag, ην ΑG θαη ην ACD, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί ζηνλ ηειηθό ηνπ ηύπν:
1. Rag= R εάλ R<7mm, αιιηώο Rag= 7mm
2. AG = 12.5 * AL /23.45 εάλ AG> 13.5 ηόηε AG =13.5
3. ΑCD= 0.56 +Rag –(SQRT(Rag *Rag-(AG *AG/4)))
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Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ δίλεηαη ηειηθώο από παξαθάησ ζρέζε

4.2: Σύπνο Holladay II
Ο ηύπνο ηέηαξηεο γεληάο Holladay II είλαη από ηνπο πιένλ
ρξεζηκνπνηνύκελνπο .Ο αθξηβήο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ έρεη δεκνζηεπζεί
αιιά γλσξίδνπκε όηη βαζίδεηαη ζε ρηιηάδεο πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηα νπνία
ρξεζηκνπνίεζε ν Holladay γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ δηθό ηνπ ηύπν Holladay
I, ν νπνίνο ζε κηθξνύο νθζαικνύο δελ είρε αθξηβή απνηειέζκαηα.
Μπνξεί θάπνηνο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη αγνξάδνληαο ην πξόγξακκα
Holladay IOL Consultant .

4.3: Σύπνη SRK I & SRK II
Έλαο πην απιόο ηύπνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ
είλαη ν SRK I .
P= A – 0.9K – 2.5L
Όπνπ P είλαη ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ (γηα εκκεηξσπηθό απνηέιεζκα), Κ
ηα θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα, L ην αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ θαη Α κηα
ζηαζεξά. Η ζηαζεξά απηή ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηύπνπ
γηα λα πξνβιέςεη θαιύηεξα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. πλδέεηαη κάιηζηα κε
ηελ ζέζε ηνπ ελδνθαθνύ ζηνλ νθζαικό (ELP), όπσο ην SF=’surgeon factor’
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ηύπνη Holladay Ι θαη ΙΙ.
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Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ε ζηαζεξά Α πξνζαξκόζηεθε ζε δηάθνξα
αμνληθά κήθε θαη δεκηνπξγήζεθε έηζη ν ηύπνο SRK II:
P =A1 –0.9K -2.5L
Όπνπ :
Α1= Α+3 γηα L<20
A1= A+2 γηα <=L<21
A1= A+1 γηα <=L<22
A1= A

γηα <=L<24,5

A1= A-0.5 γηα <=L

4.4 Σύπνο Hoffer Q

6

O ηύπνο ηξίηεο γεληάο Hoffer Q δεκνζηεύηεθε ην 1993 θαη βαζίζηεθε
ζηελ πξνεγνύκελε δνπιεηά ηνπ Kenneth J. Hoffer.
H ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ πεγάδεη από έλα ηύπν πνπ εμαξηάηαη από:

P = f ( A, K ,Rx, pACD)
Όπνπ Α είλαη ην αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ, Κ ηα θεξαηνκεηξηθά
δεδνκέλα, Rx είλαη ε δηάζιαζε ηνπ νθζαικνύ θαη pACD είλαη ε πξνζσπηθή
ζηαζεξά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Hoffer πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ζέζε ηνπ
ελδνθαθνύ.
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4.5 Φόξκνπια ηνπ Haigis7
Όινη νη γλσζηνί ηύπνη ιεηηνπξγνύλ κε ηελ βνήζεηα κίαο ζηαζεξάο γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ. Αλάινγα κε ηελ ζηαζεξά αιιά θαη
κε ηνλ ηύπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δεκηνπξγείηαη κηα θακπύιε βαζκνλόκεζεο
πνπ πξνβιέπεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Η θακπύιε απηή είλαη ζηαζεξή. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζηαζεξά ηόζν
κεγαιύηεξν ελδνθαθό ζα πξνηείλεη ν ηύπνο γηα ηελ ίδηα ζεηξά κεηξήζεσλ,
όπσο θαη ην αληίζηξνθν. ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ηέζζεξηο
ηύπνη. Ο SRΚ/T πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ζηαζεξά Α, ν Holladay I πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ ζηαζεξά surgeon factor θαη ν holladay II πνπ ρξεζηκνπνηεί
όπσο θαη ν Hoffer Q κηα ζηαζεξά πνπ έρεη ζρέζε κε ην ACD (anterior
chamber depth).
Οη ζηαζεξέο απηέο είλαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Γλσξίδνληαο έηζη ηε
κία κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ θαη νη ππόινηπεο. Καηά ζπλέπεηα νη ρεηξνύξγνη
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ από ηνλ έλα ηύπν ζηνλ άιιν γηα ηνλ ίδην ελδνθαθό.
.
Αιιαγέο ζην θεξαηόκεηξν, ηελ βαζκνλόκεζε ηεο βηνκεηξίαο θαη ζηελ
ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα αιιάμεη ην απνηέιεζκα
ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ. Απηό νθείιεηαη ζην όηη πξνζηίζεληαη θαηλνύξηεο
κεηαβιεηέο,

πνπ

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη

ζηνπο

ηύπνπο

πνπ

πξναλαθέξζεθαλ.
Οη ηξίηεο γεληάο ηύπνη ππνζέηνπλ κάιηζηα όηη όζν κεγαιύηεξν ην
αμνληθό κήθνο, ηόζν βαζύηεξνο ν εκπξόζζηνο ζάιακνο θαη αληίζηξνθα. Ο
Holladay θαη ν Gillis απόδεημαλ όηη απηό δελ ζπκβαίλεη πάληνηε. Μάηηα κε
αμνληθό κήθνο κηθξόηεξν από 20mm κπνξεί λα έρνπλ εκπξόζζην ζάιακν πνπ
αλαινγεί ζε κεγαιύηεξνπο νθζαικνύο.
Έλαο δηαθνξεηηθόο ηύπνο από ηνπο πξνεγνύκελνπο πνπ δηόξζσζε ηηο
αλαθξίβεηεο απηέο είλαη απηόο ηνπ Haigis. Ο ηύπνο απηόο ρξεζηκνπνηεί ηξεηο
ζηαζεξέο ηελ α0, ηελ α1 θαη ηελ α2 γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ELP, αληί κηαο
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πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ππόινηπνη ηύπνη κε απνηέιεζκα λα είλαη πην
πξνζαξκόζηκνο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.
Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο ζηαζεξέο είλαη:

d = ELP
d = a0 + (a1*ACD) + (a2+AL)
Όπνπ ACD είλαη ην κεηξνύκελν βάζνο ηνπ εκπξόζζηνπ ζαιάκνπ θαη AL
ην αμνληθό κήθνο ηνπ καηηνύ. Η ζηαζεξά α0 κεηαθηλεί ηελ θακπύιε κε ηνλ ίδην
ηξόπν πνπ θάλνπλ θαη νη άιινη ηύπνη. Η α1 είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ACD ελώ
νε α2 είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην αμνληθό κήθνο. Οη ηξεηο ζηαζεξέο κπνξνύλ λα
πξνζαξκνζζνύλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζε δηάθνξα είδε επέκβαζεο αιιά θαη
ηύπν ελδνθαθώλ.
Ο ηύπνο ηνπ Haigis θαη ηνπ Holladay II ζεσξνύληαη από ηνλ Haigis, σο
νη πιένλ αμηόπηζηνη ηύπνη.

4.6 Επηιέγνληαο ηoλ ζσζηό ηύπν
Πνιιέο δεκνζηεύζεηο έρνπλ γίλεη πάλσ ζηνλ ηνκέα απηό αιιά ηα
απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ από εξεπλεηή ζε εξεπλεηή, αθόκα θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ίδηνπο ηύπνπο. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ην
απνηέιεζκα κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ γεσκεηξία ησλ ελδνθαθώλ, ηηο
θεξαηνκεηξηθέο κεηξήζεηο, ηηο κεηξήζεηο γηα ην αμνληθό κήθνο αιιά θαη από
ηελ δηαθνξεηηθή κέηξεζε ηνπ εκπξόζζηνπ ζαιάκνπ. Όκσο παξόια απηά ηα
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ ηύπνη πνπ μερσξίδνπλ θαη ζεσξνύληαη πην αμηόπηζηνη
από ηνπο άιινπο.

O dr.Hill

8

ζπλέθξηλε έμε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θαη ηα απνηειέζκαηα

ηνπ ζηνλ Πίλαθα 2. Οη κεηξήζεηο ηνπ αμνληθνύ κήθνπο έρνπλ γίλεη από ηελ
ζπζθεπή IOLMaster θαη ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ κε βάζε ην κέζν
απόιπην πξνβιεπόκελν ιάζνο. Σα απνηειέζκαηα αθνξνύλ αζζελείο κε
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θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο από 40 έσο 50 δηνπηξίεο θαη πεξηέρνπλ κεηξήζεηο
αζζελώλ κε θεξαηόθνλν.
Πίλαθαο 2
πγθξηηηθά απνηειέζκαηα
AL in

Haigis

mm

Haigis

Holladay

Holladay

Hoffer Q

SRK/T

a0,a1,a2

1

Sf

II ACD

ACD

A-con

optimized

optimized

optimized

optimized

optimized

optimized

0.50 D

0.50 D

1.00 D

0.50 D

0.50 D

2.00 D

0.25 D

0.25 D

0.50 D

0.25 D

0.25 D

1.00 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.50 D

0.25 D

0.25 D

0.25 D

0.50 D

0.50 D

1.00 D

0.50 D

0.50 D

0.50 D

1.00 D

1.00 D

a0

18.0019.99
20.0021.99
22.0025.99
26.0027.99
28.0030.00
Minus
P
IOLs

Παξαηεξήζεθε όηη ζηα αμνληθά κήθε από 22 έσο 28mm όινη νη ηύπνη
παξνπζηάδνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα ελώ ζηα ππόινηπα αμνληθά κήθε ηα
θαιύηεξα απνηειέζκαηα είρε ν ηύπνο ηνπ Holladay II θαη ν ηύπνο ηνπ Haigis,
ηνπο νπνίνπο ν εξεπλεηήο ηειηθώο ζεσξεί πην αμηόπηζηνπο
Μηα πξόζθαηε έξεπλα δηεμήρζε ην 2006 από ηνλ Narvaez Julio 9 ε
νπνία ζπλέθξηλε 643 κάηηα ηα νπνία ρώξηζε ζε 4 group αλάινγα κε ην
αμνληθό κήθνο ηνπ θαζελόο θαη ηα κέηξεζε κε 4 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο (Hoffer
Q, Holladay I, Holladay II θαη SRK/T).
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Οη επεκβάζεηο έγηλαλ όιεο από ηνλ ίδην ρεηξνπξγό θαη κε ηελ ίδηα
ρεηξνπξγηθή ηερληθή. Δλδνθαθνί ηύπνπ CC4204BF-Collamer-plate-haptic
εκθπηεύηεθαλ ζε 338 κάηηα θαη ελδνθαθνί AA4203VF-silicone-plate-haptic
(Staar surgical) ζε 305 κάηηα. Όινη νη αζζελείο ήηαλ πάλσ από 18 ρξνλώλ θαη
είραλ θαιύηεξε από 20/40 κεηεγρεηξεηηθή νμύηεηα .
Υεηξνθίλεηα θεξαηόκεηξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη

ζηνλ

πίλαθα

3

γηα

ηνπο

ηέζζεξηο

ηύπνπο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Holladay I θαη II , Hoffer Q, SRK/T).
Απνηειέζκαηα: Οη ηέζζεξηο ηύπνη είραλ πεξίπνπ παξόκνηα αθξίβεηα ζε
όια ηα αμνληθά κήθε.
Δπίζεο ζε κηθξά αμνληθά κήθε καηηώλ, ε ρξήζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ
επεξεάδεη ην απνηέιεζκα. Σν απνηέιεζκα όκσο δελ ζεσξείηαη αμηόπηζην
ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ νθζαικώλ κε κηθξό αμνληθό κήθνο.
ε άιιε έξεπλα ν Hoffer αλέιπζε ηα δεδνκέλα από 317 κάηηα πνπ
ππεβιήζεζαλ ζε επέκβαζε από έλα ρεηξνύξγν, κε ηελ ίδηα ηερληθή θαη ην ίδην
είδνο θαθνύ.
Έγηλε ζύγθξηζε γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο. Απηνί ήηαλ νη
Holladay I θαη II, Hoffer Q θαη SRK/T. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα
4. Ο Hoffer παξαηήξεζε όηη ηελ κηθξόηεξε ηππηθή απόθιηζε είρε ν ηύπνο
Holladay II, ελώ ην κηθξόηεξν δηαζιαζηηθό ζθάικα είρε ν ηύπνο Hoffer Q.
Ο Hoffer ζπλέθξηλε ηνπο παξαπάλσ ηύπνπο ζύκθσλα κε ηα αμνληθά
ηνπο κήθε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ήηαλ ηα έμεο: Ο Holladay II είλαη ηζάμηνο
ηνπ Hoffer Q γηα κάηηα κηθξόηεξα από 22mm. Ο Holladay I είλαη ηζάμηνο ηνπ
Hoffer Q γηα κάηηα κεζαίνπ κεγέζνπο (22mm–24.5mm), ηνπ SRK/T θαη ηνπ
Holladay II γηα κάηηα από 24.5mm έσο 26mm θαη ν SRK/T είλαη ιίγν
θαιύηεξνο από ηνλ Holladay II γηα πνιύ κεγάινπο νθζαικνύο.
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Πίλαθαο 3
πγθξηηηθά απνηειέζκαηα
AL (mm)

<22.0

eye

Holladay !

Holladay II

Hoffer Q

SRK/T

s

Value

25

.38

Mean  S

0.75  0.5

0.75  0.6

0.69  0.4

0.77  0.5

D

6

0

8

9

Range

0.03

0.02 to

0.09 to

0.06 to

to1.82

2.17

1.62

1.89

22.0-24.5

437

0.74

Mean  S

0.52  0.4

0.52  0.4

0.53  0.4

0.52  0.4

D

3

3

4

3

Range

0.00 to

0.00 to

0.00 to

0.00 to

2.38

2.46

2.26

2.49

24.5-26

137

.53

Mean  S

0.49  0.3

0.47  0.3

0.50  0.5

0.49  0.3

D

9

8

8

9

Range

0.01 to

0.00 to

0.01 to

0.00 to

2.43

2.63

2.81

2.26

>26 -29.5
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0.04.1

Mean  S

0.60  0.6

0.53  0.5

0.59  0.5

0.55  0.6

D

2

5

8

4

Range

0.01 to

0.01 to

0.02 to

0.04 to

3.21

3.19

3.03

3.48

Total

P

643

9

.45

(21.12-2950)
Mean  S

0.53  0.4

0.52  0.4

0.53  0.4

0.53  0.4

D

4

4

4

5

Range

0.01 to

0.01 to

0.02 to

0.04 to

3.21

3.19

3.03

3.48
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Πίλαθαο 4
Απνηειέζκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ

Pers ACD=πξνζσπνπνηεκέλν βάζνο εκπξόζζηνπ ζαιάκνπ,
SD=ηππηθή απόθιηζε, ME=κέζν ιάζνο ηεο δηάζιαζεο,
MAE=κέζσ απόιπην ιάζνο ηεο δηάζιαζεο,
MAX =κέγηζην δηαζιαζηηθό ιάζνο>  2D = επί ηηο εθαηό ησλ καηηώλ κε
δηαζιαζηηθό ιάζνο πάλσ από 2 .00D.
* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 10 (references).

ύκθσλα κε θαηλνύξηεο δεκνζίεπζεο νη ηύπνη πνπ ζεσξνύληαη πην
αμηόπηζηνη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο είλαη ηνπ Hoffer Q, ηνπ Holladay II θαη
ηνπ Haigis, πνπ δίλνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε όιν ην αμνληθό κήθνο ηνπ
νθζαικνύ.
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Κεθάιαην 5: Μέζνδνη ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ
ελδνθαθνύ κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε, όηαλ
είλαη γλσζηό ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελή.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε, δελ
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα θεξαηόκεηξα θαη νη ηνπνγξαθηθέο ζπζθεπέο
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή.
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε όηαλ είλαη γλσζηό ην
ηζηνξηθό ηνπ αζζελή.

5.1: Μέζνδνο ηνπ Ιζηνξηθνύ
Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ θεξαηνκεηξηθή ηηκή ηεο δηάζιαζεο
κεηά ηελ επέκβαζε θαη ηα κεηεγρεηξεηηθά θαη πξνεγρεηξεηηθά δηαζιαζηηθά
δεδνκέλα ηνπ αζζελή γηα λα ππνινγίζεη ηε ζσζηή ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή κεηά
από δηαζιαζηηθή επέκβαζε. Η ηηκή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο
παξαπάλσ ηύπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ.
Σν παξαθάησ παξάδεηγκα βνεζνύλ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηεο
κεζόδνπ.
Έζησ όηη ζε έλαλ νθζαικό έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ κεηξήζεηο:
Πξνεγρεηξεηηθή δηάζιαζε

= -8.0 D

Πξνεγρεηξεηηθή θεξαηνκεηξία

= 44.0 D

Γηαζιαζηηθή δηόξζσζε (επηζπκεηή)

= -8.0 D

Μεηά-LASIK δηάζιαζε

= -1.0 D
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Τπνινγηζκόο:
Γηαζιαζηηθό ιάζνο πνπ δηνξζώζεθε

= 7.0 D

Mεηα-LASIK θεξαηνκεηξηθή ηηκή

= 44.0D-7.0D=37.0 D

Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ην δηαζιαζηηθό ζθάικα ηνπ αζζελή κεηά
ηελ επέκβαζε δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη πξηλ ηελ αλάπηπμε θαηαξξάθηε.
πλήζσο νη κεηξήζεηο γίλνληαη έλα κήλα κεηά από ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ή
όηαλ έρεη επηηεπρζεί ζηαζεξόηεηα. Αθνύ ε αιιαγή ζην δηαζιαζηηθό ζθάικα
είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ θεξαηνεηδή, ιόγσ ηεο επέκβαζεο,
είλαη ινγηθό ε ηειηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή λα πξνέξρεηαη από ην δηαζιαζηηθό
ζθάικα πξηλ ηελ επέκβαζε. Αλ θαη απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί ζρεηηθά θαιά,
απαηηείηαη πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ αζζελή πξηλ θαη κεηά ηε δηαζιαζηηθή
επέκβαζε. Δπίζεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη επίζεο
απαξαίηεηεο.
Καηά πόζν πξέπεη λα κεηξάηε ε ηηκή ηεο δηάζιαζεο ηνπ αζζελή ζην
επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή (corneal plane) ή ζην spectacle plane πνπ απέρεη
ζπλήζσο 12 κε 14mm από ηνλ θεξαηνεηδή είλαη θάηη ην νπνίν δελ έρεη
δηεπθξηληζηεί αθόκα πιήξσο. Σν παξαθάησ παξάδεηγκα εμεγεί ηνλ παξαπάλσ
ζπιινγηζκό 10 .
Έζησ όηη νη κεηξήζεηο ηνπ αζζελή είλαη νη παξαθάησ:


Πξνεγρεηξεηηθό Κ: 42.5D @ 90 0 θαη 41.5D @ 180 0 = 42.00 D
(average)



Πξνεγρεηξεηηθή δηάζιαζε: -10.00+ 1.00x 90 0 , vertex =14mm



Μεηεγρεηξεηηθή δηάζιαζε: -0.25 + 1.00x 90 0 , vertex= 14mm
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Βήκα 1
Σν ζθαηξηθό ηζνδύλακν θαζνξίδεηαη ζην corneal plane (SEQ c ). Γηα λα
γίλεη απηό ρξεζηκνπνηείηαη ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν ζην spectacle plane (SEQ s )
ζε κηα δεδνκέλε απόζηαζε, ελώ γηα λα θαζνξηζηεί ην κεηεγρεηξεηηθό θαη
πξνεγρεηξεηηθό SEQ ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη νη
αθόινπζεο ζρέζεηο:

SEQ=Sphere + 0.5(cylinder)

SEQ c =

1000
1000
 (vertex(mm ))
SEQ s

Πξνεγρεηξεηηθά:

SEQ r = -10.00+(0.5*1.00)= -9.50D

SEQ c =

1000
=-8.38D
1000
 14
 9.50

Μεηεγρεηξεηηθά:

SEQ r = -0.25+(0.5*1.00)= 0.25D

SEQ s =

1000
=+0.25D
1000
 14
0.25
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Βήκα 2
Τπνινγίδεηαη ε αιιαγή ζηελ δηάζιαζε ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή
αθαηξώληαο ην κεηεγρεηξεηηθό SEQ c από ην αληίζηνηρν πξνεγρεηξεηηθό

-8.38-(+0.25)=-8.63D
Βήκα 3
Καζνξίδεηαη ε ππνινγηζκέλε πξνεγρεηξεηηθή δηαζιαζηηθή ηζρύο ηνπ
θεξαηνεηδή αθαηξώληαο ηελ αιιαγή ζηε δηάζιαζε ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή
από ηελ κέζε Κ.

42.00- 8.63 D=33.37 D
Απηή είλαη ε θεληξηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από δηαζιαζηηθή
ρεηξνπξγηθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηύπν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ IOL.
Πνιινί εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη ε δεύηεξε κέζνδνο είλαη θαιύηεξε γηα
δηνξζώζεηο κηθξόηεξεο από 10D ρσξίο λα έρεη δηεξεπλεζεί επαξθώο ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Σα αξλεηηθά ηεο κεζόδνπ είλαη όηη απαηηεί ηελ γλώζε πξνεγρεηξεηηθώλ
δεδνκέλσλ .
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5.2: Μέζνδνο DBR

11

ηελ κέζνδν απηή ππνινγίδεηαη άκεζα ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ πνπ
πξέπεη εκθπηεπηεί ζην κάηη. Όηαλ ν αζζελήο παξνπζηαζηεί γηα δηαζιαζηηθή
ρεηξνπξγηθή ππνινγίδεηαη πξηλ ηελ επέκβαζε ε δηάζιαζε, νη θεξαηνκεηξηθέο
ελδείμεηο, ην αμνληθό κήθνο αιιά θαη ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ ζαλ λα ήηαλ
εκκέηξσπαο. Μεηά θαηαγξάθεηαη ην δηαζιαζηηθό ζθάικα κεηά ηελ επέκβαζε.
Σν παξαθάησ παξάδεηγκα εμεγεί πιήξσο ηελ κέζνδν απηή.
Έζησ όηη ζε έλαλ νθζαικό έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ κεηξήζεηο:
Πξνεγρεηξεηηθή δηάζιαζε

= -5.25D

Πξνεγρεηξεηηθή θεξαηνκεηξία

= 46.2D

Γηαζιαζηηθή δηόξζσζε (επηζπκεηή)

= -5.25D

Μεηά-LASIK δηάζιαζε

= plano

Aμνληθό κήθνο

= 25.0mm

IOL ηζρύ γηα εκκεηξσπία

=16.8D

Αθνύ έρεη γίλεη αιιαγή ζηελ δηάζιαζε θαηά 5.25D ζην spectacle
επίπεδν (12mm) κεηά ηελ δηαζιαζηηθή επέκβαζε, ε ηζρύο ηνπ IOL ηνπ καηηνύ
ζα έρεη απμεζεί κε έλα ηζνδύλακν πνζό ώζηε ην κάηη λα παξακείλεη
εκεηξσπηθό κεηά ηελ δηαζιαζηηθή επέκβαζε. Τπνινγίζηεθε όηη γηα θάζε 0.7D
κεηξεκέλεο ζην spectacle plane δηάζιαζεο, αληηζηνηρεί έλαο βαζκόο
κεηαβνιήο ζηελ ηζρύ ηνπ IOL.
Παξάδεηγκα
5.25 D αιιαγή ζην spectacle επίπεδν ηζνδπλακεί κε αύμεζε ηνπ IOL
θαηά 5.25/0.7=7.5D θαη ζπλεπώο ε ηζρύο ηνπ IOL ηειηθώο ζα είλαη ίζε κε
16.8+7.5=24.3D.
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Μηα παξόκνηα κέζνδνο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε βνήζεηα ηεο νιηθήο πξνεγνύκελεο
δηόξζσζεο κε laser (LSE), δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε πνπ βαζίδεηαη
ζηελ κέζνδν DBR.

IOL power adjust = LSE *(-0,236) +0,101

5.3: Σνπνγξαθία ζηνλ θεξαηνεηδή
Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλε ηνπνγξαθηθή κνλάδα
(EyeSys device) πνπ κεηξάεη ηελ ελεξγό ηζρύ ζην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή
(EffRP ) κε ηελ βνήζεηα ηνπ Holladay Diagnostic Summary πξνγξάκκαηνο.

ρήκα 5.1: Tνπνγξαθηθή ζπζθεπή EyeSys.

H ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη είλαη ε κέζε δηαζιαζηηθή ηζρύο ηεο θεληξηθήο
θπθιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή αθηίλαο 3mm. Παξαηεξήζεθε όηη κεηά ηελ
δηαζιαζηηθή επέκβαζε ε EffRP post (effective refractive power after surgery)
είρε ηελ ηάζε λα ππεξεθηηκά ηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή θαη όηη απηή ε ηάζε
γηλόηαλ όιν θαη κεγαιύηεξε όζν κεγάισλε ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν. Γηα λα
βειηησζεί ε αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή από ηελ
ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξαθάησ ζρέζε.

EffRP post adj = EffRP post -0.15(SE post -SE pre )-0.05
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Όπνπ
EffRP post adj -πξνζαξκνζκέλε κεηεγρεηξεηηθή ελεξγή δηαζιαζηηθή ηζρύο
ηνπ θεξαηνεηδή
SE post - κεηα-LASIK ζθαηξηθό ηζνδύλακν δηαζιαζηηθό ζθάικα
SE pre - πξν-LASIK ζθαηξηθό ηζνδύλακν δηαζιαζηηθό ζθάικα

5.4: H κέζνδνο double K

12

Η κέζνδνο ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο είλαη ζεσξεηηθά ε θαιύηεξε κέζνδνο
ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε, αλ
θαη παξαηεξήζεθαλ ππεξκεηξσπηθά απνηέιεζκα 13 .
Σν ιάζνο ηεο ππνηίκεζεο ζηνλ ππνινγηζκό νθείιεηαη ζηε ιάζνο
εθηίκεζε ηνπ ELP από ηεο 3εο θαη 4εο γεληάο ζεσξεηηθνύο ηύπνπο εμαηηίαο ησλ
κεηεγρεηξεηηθώλ θεξαηνκεηξηθώλ ελδείμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ηα θεξαηόκεηξα δελ είλαη ηθαλά λα
ππνινγίζνπλ ζσζηά ηελ δηάζιαζε ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από δηαζιαζηηθή
επέκβαζε.
Γηα ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν Aramberri πξόηεηλε ηελ κέζνδν
double – k. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηηο αθόινπζεο θεξαηνκεηξηθέο
ελδείμεηο. Μηα θεξαηνκεηξηθή έλδεημε πξηλ ηελ δηαζιαζηηθή επέκβαζε γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ ELP θαη κηα κεηεγρεηξεηηθή ηελ Κ post (πνπ ππνινγίδεηαη κε ηελ
clinical history κέζνδν) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ vergence ηύπν, ν νπνίνο
ηειηθά δίλεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
ηε κέζνδν ηνπ Aramberri βαζίζηεθε ν Holladay γηα ηελ ηειεηνπνίεζε
ηνπ ηύπνπ Holladay 2. ηνλ ηύπν απηό, ε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή πξηλ ηε
δηαζιαζηηθή επέκβαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
ELP.
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Γηα αζζελείο πνπ δελ έρνπλ ηζηνξηθό, ν ηύπνο απηόο πξνζθέξεη ηελ
επηινγή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κηαο ζηαζεξήο ηηκήο 44D γηα ηελ ηζρύ ηνπ
θεξαηνεηδή.
Οη πεξηζζόηεξνη ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν double-k έρνπλ
πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα 12 .

5.5: Θεσξεηηθή Φόξκνπια

14

Η ζρέζε απηή ππνινγίδεη ηε ζσζηή κεηεγρεηξεηηθή ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή
κεηά από δηαζιαζηηθή επέκβαζε θαη απαηηεί γλώζεηο πξνεγρεηξεηηθώλ
θεξαηνκεηξηθώλ

δεδνκέλσλ,

θαζώο

θαη

ηε

κεηεγρεηξεηηθή

αθηίλα

θακππιόηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή (ρξεζηκνπνηώληαο απηόκαην θεξαηόκεηξν) κε
αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Η ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη:

K postop =K preop -[(N c -1) x (R a postop - R a

preop

)/(R a postop x R a  preop )

Όπνπ
K postop - Κεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα κεηά από LASIK
K preop

- Κεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα πξηλ από LASIK

Nc

- Γείθηεο δηάζιαζεο θεξαηνεηδή (1.376)

R a postop -

Μεηεγρεηξεηηθή

αθηίλα

θακππιόηεηαο

ηεο

εμσηεξηθήο

επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή
R a  preop

- Πξνεγρεηξεηηθή αθηίλα θακππιόηεηαο ηεο εμσηεξηθήο

επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή
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5.6: Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ Ιζρύο Ελδνθαθνύ κε
πξνεγρεηξεηηθά Κεξαηνκεηξηθά Δεδνκέλα

15

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ IOL θάλεη ηελ
ππόζεζε όηη ν αζζελήο δελ έρεη ππνζηεί LASIK. Υξεζηκνπνηεί ηηο
θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο θαη ηηο δηαζιάζηεθεο κεηξήζεηο πξηλ από ηελ LASIK
όπσο θαη ην αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ. Η πξν-LASIK δηάζιαζε
πξννξίδεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ IOL.
Θεσξεηηθά ε κέζνδνο ππνινγίδεη ην θαηάιιειν IOL γηα ηνλ αζζελή
πξηλ από ηε LASIK αιιά ηνλ αθήλεη κε ηελ αξρηθή κπσπία ηνπ θαη κεηά
ππνζέηεη όηη θάλεη ηελ επέκβαζε LASIK. Απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί αλάπνδα
ώζηε λα θαζνξίζεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ ρσξίο ηελ ρξήζε αλαθξηβώλ
θεξαηνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ κεηά ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε. Με ην παξαθάησ
παξάδεηγκα γίλεηαη αληηιεπηό ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ.
Παξάδεηγκα
Έζησ όηη ε πξν-LASIK δηάζιαζε είλαη -11.75D.
Σν αμνληθό κήθνο θαη ηα πξν–LASIK θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα
εηζάγνληαη ζηνλ ηύπν ηνπ Holladay. Έζησ όηη ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ πνπ καο
δίλεη ν ηύπνο είλαη 19.5D ε νπνία είλαη θαη ε ηζρύο ηνπ θαθνύ πνπ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζηνλ αζζελή γηα λα έρεη εκκεηξσπηθό απνηέιεζκα.
Γπν άιιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ παξαπάλσ ηδέα κε θαιά
απνηειέζκαηα 16 είλαη:
Η πξώηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηα κεηά LASIK ‘flattest’ θεξαηνκεηξηθά
δεδνκέλα κε ηα νπνία ππνινγίδεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ IOL flatK από έλα
ηνπνγξάθν ελώ ε δεύηεξε ηα ‘average’ θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα από ηα νπνία
ππνινγίδεη ηελ IOL avgK .

46

ύκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ην πνζό ηεο ππνηίκεζεο ζα
κπνξνύζε λα πξνβιεθζεί αλ ην πξνεγρεηξεηηθό SEQ m ήηαλ γλσζηό (myopic
spherical equivalent before refractive surgery- ζθαηξηθό ηζνδύλακό πξηλ από
δηαζιαζηηθή επέκβαζε) κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο πξνζαξκνγήο.
Γηα ηελ IOL flatK ε πξνζαξκνγή είλαη -(0.47ρ +0.85) όπνπ ρ είλαη ην
πξνεγρεηξεηηθό SEQ m , ελώ γηα ην IOL avgK ε πξνζαξκνγή είλαη -(0.46ρ +0.21).

Παξάδεηγκα
Αλ ν αζζελήο έθαλε δηαζιαζηηθή επέκβαζε γηα ηελ δηόξζσζε -6.5D
(SEQ), ηόηε ε πξνζαξκνγή ζηελ ηζρύ ηνπ IOL πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη αλ
ρξεζηκνπνηνύληαλ ηα επίπεδα θεξαηνκεηξηθα δεδνκέλα ελόο ηνπνγξάθνπ ζα
ήηαλ:
Πξνζαξκνγή = [-(0.47 * (SEQ) ) + 0.85]= + 2.20 D
πλεπώο αλ ε ηζρύο ηνπ IOL ππνινγηδόηαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα
επίπεδα θεξαηνκεηξηθα δεδνκέλα ελόο ηνπνγξάθνπ θαη ήηαλ ίζα κε 17.76D,
ηόηε ε ζσζηή ηζρύο ηνπ IOL πνπ ζα έπξεπε λα εκθπηεπηεί ζηνλ νθζαικό ζα
ήηαλε 17,67 + 2.2 = 19.96 D.

5.7: Ρύζκηζε ηεο Ιζρύο ηνπ Ελδνθαθνύ βάζε
λνκνγξάκκαηνο 17
Η νκάδα ηνπ Feiz Vahid ζε κηα έξεπλα πνπ έθαλε ην 2000,
πξνζπάζεζε λα πξνβιέςεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ ζε κία ζεηξά πνιιώλ
νθζαικώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αιιαγή ζηε δηάζιαζε κεηά από επέκβαζε
LASIK θαη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ πξηλ ηελ επέκβαζε. Γηα λα ην θαηαθέξεη
απηό έθαλε ηηο αθόινπζεο ππνζέζεηο:
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1. Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ κεηά από κπσπηθή επέκβαζε LASIK ζα ήηαλ
κεγαιύηεξε από ηελ ηζρύ πξηλ ηελ επέκβαζε.
2. Γηα λα επηηεπρζεί εκκεηξσπία κεηά από LASIK, ε αιιαγή ηεο ηζρύνο
ηνπ ελδνθαθνύ πξέπεη λα εμηζνξξνπεί ηε δηαζιαζηηθή αιιαγή πνπ πξνέξρεηαη
από ηε LASIK.
3. Γηα θάζε δηνπηξία (D) αιιαγήο ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ, ε
δηάζιαζε ζην spectacle επίπεδν αιιάδεη κόλν θαηά 0,67D.
Η αλάιπζε

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε

είρε

ζαλ απνηέιεζκα ηε

δεκηνπξγία κηαο ζεσξεηηθήο ζρέζεο πνπ επέηξεπε ηνλ θαζνξηζκό ηεο
ππνηίκεζεο ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ ζε δηνπηξίεο κε βάζε ηελ αιιαγή ζην
ζθαηξηθό ηζνδύλακν.
IOL power underestimation = -0.231 + (0.595 x Αιιαγή ζην SE)
Από ηελ παξαπάλσ ζρέζε αλαπηύρζεθε έλα λνκόγξακκα ζην νπνίν
απεηθνλίδεηαη ε ζεσξεηηθή πξνζαξκνγή ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ. Σν
λνκόγξακκα βαζίζηεθε ζηα post-LASIK θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα αιιά θαη ζηε
δηαζιαζηηθή αιιαγή πνπ πξνεξρόηαλε από ηελ LASIK.
Παξάδεηγκα
ε έλα νθζαικό ηζρύνπλ ηα παξαθάησ δεδνκέλα :
Πξν-LASIK δηάζιαζε (spectacle):-13.75+0.75*180
θαηξηθό ηζνδύλακν (spectacle):-13.38D
θαηξηθό ηζνδύλακν (corneal plane , vertex 12 mm) :-11.27D
Mεηά-LASIK δηάζιαζε (Spectacle):-2.50D
Μεηά-LASIK SE (spec): -2.50D
Μεηά-LASIK (corneal plane , vertex 12 mm):-2.40D
Πξν-LASIK θεξαηνκεηξία :41,75/43,00D
Μεηά –LASIK θεξαηνκεηξία :35.90/33.40D
Αμνληθό κήθνο : 30.38mm
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Βήκα 1
Καζνξηζκόο ηεο αιιαγήο ζην ζθαηξηθό ηζνδύλακν ζην επίπεδν ηνπ
spectacle (γπαιηά) -2,50-(-13,38)=10,88 D.
Βήκα 2
Καζνξηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ ζε ζρέζε κε ην αμνληθό κήθνο
θαη ηα θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα κεηά ηελ LASIK κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηύπνπ
SRK/T.
Βήκα 3
Πξνζαξκνγή ζύκθσλα κε ην λνκόγξακκα γηα ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ
θαη έρνπκε 13,06+6.31= 19.37 D.
Βήκα 4
Δκθύηεπζε ελδνθαθνύ 19,50 D.
Η δεκνζίεπζε ηνπ Feiz ην 2005 θαηέιεμε ζε δύν ζπκπεξάζκαηα: 1. Η
ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο κεηά από
δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο. 2. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη πην αθξηβήο από
ηελ κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνύ.

5.8: Μέζνδνο Δηνξζσκέλνπ Δείθηε Δηάζιαζεο

18

Έξεπλεο ππνιόγηζαλ έλα δηνξζσηηθό παξάγνληα γηα ηνλ ελεξγό
(πιαζκαηηθό) δείθηε δηάζιαζεο ηνπ θεξαηνεηδή θαη πξόηεηλαλ ηελ ρξήζε ηνπ
γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξαηνκεηξηθώλ ελδείμεσλ κεηά από δηαζιαζηηθή
επέκβαζε.
Αλ ην δηαζιαζηηθό ιάζνο πξηλ ηελ επέκβαζε είλαη γλσζηό πξνηάζεθε ν
παξαθάησ πίλαθαο.

.
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Πίλαθαο 5
Πξν-δηαζιαζηηθό ζθάικα ζε ζρέζε κε ην δείθηε δηάζιαζεο
Pre-LASIK

New

refractive error

index rN

< -4D

1.3355

-4D έσο -8 D

1.3286

-8D έσο -12D

1.3237

>12D
Σα ζσζηά

refractive

1.3172

θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα εμάγνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο

ζρέζεσο:
K=[rN – 1/Ra]
Όπνπ Ra είλαη ε πξόζζηα θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή ζε κέηξα,
κεηξνύκελα κεηά από ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε.
Δπίζεο πεξηγξάθεθε κηα ελαιιαθηηθή ζρέζε ώζηε λα θαζνξίζεη ηνλ
δείθηε δηάζιαζεο rN γηα κάηηα ζηα νπνία ε αιιαγή ζηελ δηάζιαζε κεηά από
ηελ LASIK είλαη γλσζηή.

rN =0.0014 * SE + 1.3375
SE = ζθαηξηθό ηζνδύλακν

50

Κεθάιαην 6: Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ κεηά
από δηαζιαζηηθή επέκβαζε, ρσξίο λα είλαη γλσζηό ην
ηζηνξηθό ηνπ αζζελή
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη κέζνδνη πνπ βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ρσξίο λα είλαη γλσζηό
ην ηζηνξηθό ηνπ αζζελή πξηλ ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε.

6.1: Σνπνγξαθία θεξαηνεηδή - Ρπζκηζκέλε Μέζνδνο ηνπ
Maloney
Οη ιόγνη πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θεξαηνκεηξίαο δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθά, αλαιύζεθαλ παξαπάλσ.
Γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ησλ θεξαηνκεηξηθώλ ελδείμεσλ ν Maloney
πξόηεηλε ηε παξαθάησ πξνζαξκνγή ζηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή πνπ κεηξήζεθε
κε έλα ηνπνγξάθν (placido).
Πξνζαξκνζκέλε θεληξηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή = [ νη ηηκέο ηεο ηζρύνο
από ηελ ηνπνγξαθία x (376/337.5)] - 4.9
Η ηηκή 4.9 πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζρέζε είλαη ε ηζρύο ηεο πίζσ
επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ηζρύο ηνπ
θεξαηνεηδή κε ηε βνήζεηα κόλν ηεο ηνπνγξαθίαο
Ο Koch ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από 11 κάηηα πξόηεηλε ηε ρξήζε
ηεο ηηκήο 6.1D αληί ηεο 4.9D .
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6.2: Μέζνδνο θιεξνύ Φαθνύ Επαθήο
Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη αλ έλαο ζθιεξόο θαθόο
επαθήο, γλσζηήο θακππιόηεηαο θαη ηζρύνο, ηνπνζεηεζεί ζε θεξαηνεηδή κε
γλσζηή δηαζιαζηηθή ηζρύ θαη δελ ηελ αιινηώζεη, ε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή είλαη
όζε θαη ε θακππιόηεηα ηνπ ελδνθαθνύ. Οη θαθνί απηνί είλαη θαηαζθεπαζκέλνη
από πιαζηηθό PMMA (polymethyl metracrylate) ην νπνίν είλαη πνιύ αλζεθηηθό
αιιά δελ αθήλεη ην νμπγόλν λα θηάζεη ζηνλ θεξαηνεηδή. Όηαλ ην κάηη
αλνηγνθιείλεη, ν θαθόο κεηαθηλείηαη θαη αθήλεη ην νμπγόλν αλακεκεηγκέλν κε ηα
δάθξπα λα θηάζνπλ ζηνλ θεξαηνεηδή.
Η κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αζζελείο πνπ έρνπλ
ειάρηζην όξην BCVA 20/80.
Γηα λα ππνινγηζηεί ε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ρξεζηκνπνηείηαη ε
παξαθάησ ζρέζε:
Κ= Β+P + Rc – Rb
Όπνπ Rb είλαη ε δηάζιαζε ηνπ αζζελή ρσξίο ην θαθό, Rc ε δηάζιαζε
κε θαθό, B ε θακππιόηεηα θαη P ε ηζρύο ηνπ θαθνύ.
Πξόζθαηα ε κέζνδνο ησλ θαθώλ επαθήο δηαηππώζεθε δηαθνξεηηθά
από ηνλ Haigis 19 . Ο Haigis εμεγεί όηη ε παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα παξέρεη
κηα θιηληθά απνδεθηή εθηίκεζε ηεο ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ζε θπζηνινγηθνύο
νθζαικνύο. Όκσο ζε κάηηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαζιαζηηθή επέκβαζε, ε
ζρέζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξεθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Γηα λα
μεπεξαζηεί απηή ε ππεξεθηίκεζε πξνηάζεθε ε παξαθάησ ζρέζε:

PC e =1.119 x P CLO - 5.78

Όπνπ PC e είλαη ε ηζνδύλακε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή θαη P CLO ηζρύο ηνπ
θαθνύ επαθήο ηεο πξνεγνύκελεο κεζόδνπ.
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Η ζρέζε ηνπ Haigis βαζίζηεθε ζε ιεπηνκεξή νπηηθή αλάιπζε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαθνύ επαθήο-θεξαηνεηδή ρσξίο ηε ρξήζε πξνζεγγίζεσλ όπσο
ν έθαλε ν Holladay

20

ην 1989.

6.3: Μέζνδνο ηνπ Shammas Υσξίο Ιζηνξηθό 21
θνπόο ηνπ Shammas ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ε νπνία ζα είρε
κόλν κηα κεηαβιεηή. Σηο θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο κεηά από δηαζιαζηηθή
ρεηξνπξγηθή θαη ε νπνία ζα νδεγνύζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ ηεο
θιηληθήο ηζηνξίαο ηα νπνία ζεσξεί αμηόπηζηα. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηό
ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξαθάησ κεζνδνινγία.
Υξεζηκνπνίεζε 200 νθζαικνύο νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ πξηλ θαη κεηά
από δηαζιαζηηθή επέκβαζε LASIK. ε θάζε νθζαικό κεηξήζεθε ε pre-LASIK
δηάζιαζε R c.pre (spectacle plane), ε post-LASIK δηάζιαζε R c.post (spectacle
plane), ηα pre-LASIK (Κpre) θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα Κ θαη ηα post-LASIK
(Kpost) θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα.
Γηα θάζε πεξίπησζε κεηαηξάπεθε ε δηάζιαζε από ην επίπεδν ηνπ
θαθνύ ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή κε ηελ βνήζεηα ηεο ζρέζεσο:

Rc= Rs / (1 - 0.012 Rs), v=12mm
ηε ζπλέρεηα ππνινγίζζεθαλ γηα θάζε πεξίπησζε ηα πξν- θαη κεηάLASIK δεδνκέλα γηα ηελ δηάζιαζε ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή αιιά θαη ην
πνζό ηεο δηόξζσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή
CRc κε ηελ βνήζεηα ηεο παξαθάησ ζρέζεο:

CRc= R c.post - R c.pre .

Η ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ππνινγίζζεθε κε ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο
ηζηνξίαο (Kc.hd) όπνπ
Kc.hd =Kpre –CRc
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Μεηά ε Kc.hd ζπγθξίζεθε κε ηελ Κpost. Η κέζε δηαθνξά ηνπο ήηαλ
0.23 ± 0.11D γηα θάζε βαζκό κπσπίαο πνπ δηνξζώζεθε. Απηή ε δηαθνξά
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζζεί ε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή κε ηελ κέζνδν
πνπ νλόκαζε refraction-derived θαη δίλεηαη από ηελ ζρέζε:
Kc.rd= Kpost – 0.23 CRc
Γηα λα ππνινγηζζεί κηα ζρέζε ε νπνία δελ ζα είρε εμάξηεζε από ην
CRc, νη ηηκέο ηνπ Kpost θαη ηνπ Kc.hd απνηππώζεθαλ ζε έλα γξάθεκα
δηαζπνξάο.

Δηθόλα 6.1: Γξαθηθή παξάζηαζε δηαζπνξάο Kpost – Kc.hd * Πίλαθαο από ηελ
δεκνζίεπζε 21 (references)

Η θαιύηεξε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο ήηαλ ε Y=1.14x-6.8 θαη ν
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ήηαλ αξθεηά θαιόο (0,9471).
Με ηελ βνήζεηα ηεο παξαπάλσ ζπλάξηεζεο αλαπηύρζεθε ε κέζνδνο
πνπ νλόκαζε clinically- derived θαηά ηελ νπνία:
Kc.cd= 1.14Kpost – 6.8
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Οη ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ κε ηηο δύν απηέο κεζόδνπο ζπγθξίζεθαλ
κε ηηο ηηκέο ηεο κεζόδνπ ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο Kc.hd κε πνιύ θαιά
απνηειέζκαηα.

6.4: Μέζνδνο Αθαθηθήο Δηάζιαζεο

22

ύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ν θαηαξξάθηεο απνκαθξύλεηαη κε
επέκβαζε, αιιά ρσξίο άκεζε ηνπνζέηεζε ελδνθαθνύ. Μεηά από πεξίπνπ 30
ιεπηά κεηξηέηαη ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν ηνπ νθζαικνύ ρσξίο ηνλ θαθό κε ηελ
βνήζεηα ελόο ζθηνζθνπίνπ.
Ο ππνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ θαθνύ ππνινγίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ
αιγνξίζκνπ ηνπ Mackoll.
Αιγόξηζκνο ηνπ Mackoll
θαηξηθό ηζνδύλακν / 12 = Ιζρύο ηνπ ελδνθαθνύ / 21
Σα αξλεηηθά ηεο κεζόδνπ είλαη ε αλάγθε αξθεηνύ ρξόλνπ θαη
πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηαο από ηνλ ρεηξνπξγό θαη ην ππόινηπν πξνζσπηθό,
θάηη πνπ έρεη κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο, ελώ πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγάιε
αθξίβεηα θαη απιόηεηά.

6.5 Φόξκνπια ηνπ Gauss, ‘Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε’
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Οη Cheng θαη Lam ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θεξαηνκεηξηθέο κεηξήζεηο πνπ
έιαβαλ από κηα ζπζθεπή Orbscan ΙΙ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νπηηθνύ ηύπνπ ηνπ
Gauss ππνινγίζαλ ηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από επέκβαζε LASIK ζε
121 νθζαικνύο. Απέδεημαλ όηη ππάξρεη κηα αξθεηά θαιή ζπζρέηηζε κεηαμύ
ηεο κεζόδνπ ηνπο θαη ηεο κεζόδνπ ηνπ ηζηνξηθνύ ( r=0.97, P < .001).
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Έδεημαλ επίζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηνπνγξαθίεο ηνπ Orbscan, όηη νη
άκεζεο κεηξήζεηο ηεο θεληξηθήο νιηθήο ηζρύνο κεηά από δηαζιαζηηθή
επέκβαζε δίλνπλ ηελ αθξηβή ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή.
Η ηνπνγξαθία ηεο νιηθήο νπηηθήο ηζρύνο ηνπ Orbscan βαζίδεηαη ζηελ
αλάιπζε ray-tracing θαη ζηε ρξήζε ηνπ λόκνπ δηάζιαζεο ηνπ Snell ηόζν γηα
ηελ εμσηεξηθή όζν θαη ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή, κε ζθνπό ηνλ
ππνινγηζκό ησλ θεξαηνκεηξηθώλ ηηκώλ.
Γηα

ηνλ

ππνινγηζκό

ηεο

ηζρύνο

ηνπ

θεξαηνεηδή,

ν

Orbscan

ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαθάησ ζρέζεηο:
Κ = P 1 + P 2 – [d/n 1 ] x P 1 x P 2
P 1 =[1/r 1 (n 1 -n 0 )]
P 2 =[1/r 2 (n 2 -n 1 )]

Όπνπ Ρ 1 =ηζρύο ηεο εκπξόζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή
Ρ 2 = ηζρύο ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή
n 0 =δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ αέξα (1.0)
n 1 = δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ θεξαηνεηδή (1,376)
n 2 = δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ νθζαικηθνύ πγξνύ (1.336)
d = πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή
r 1 = αθηίλα θακππιόηεηαο ηεο εκπξόζζηαο επηθάλεηαο
r 2 = αθηίλα θακππιόηεηαο ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο
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6.6: Καζνξηζκόο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή κε ηε ρξήζε Orbscan
II 24
Καηά ηε κειέηε ηνπνγξαθηώλ ηνπ θεξαηνεηδή είλαη ζεκαληηθό λα
δηαρσξίδεηαη ην είδνο ηεο ηζρύνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζε θάζε ηνπνγξαθία θαη
πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο θακππιόηεηαο. Η αμνληθή, ε εθαπηόκελε αιιά θαη ε
κέζε θακππιόηεηα πνπ κεηξάηαη κεηαηξέπεηαη ζε ηζρύ κε ηε βνήζεηα ηεο
παξαμνληθήο πξνζέγγηζεο.
Ο Orbscan II ρξεζηκνπνηεί έλα ηνπνγξαθηθό ράξηε πνπ έρεη ηε
ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία total power θαη δε βαζίδεηαη ζηελ παξαμνληθή
πξνζέγγηζε.
Η

ηνπνγξαθία

total

optical

power

βαζίδεηαη

ζε

ray-tracing

παξάιιεισλ αθηηλώλ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ν λόκνο δηάζιαζεο ηνπ Snell
ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή θαη γηα ην ιόγν απηό
ζεσξείηαη κηα πνιύ θαιή αλαπαξάζηαζε ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή ζε όιε
ηελ επηθάλεηα ηνπ. Ο Orbscan II ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκό ηερλνινγίαο
Placido disk θαη slit-scanning ώζηε λα κεηξάεη άκεζα ην βάζνο θαη ηελ
θακππιόηεηα ησλ δύν επηθαλεηώλ (πξόζζηα θαη νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ
θεξαηνεηδή).
Καηά ηε κέηξεζε ηνπ βάζνπο ηνπ θεξαηνεηδή ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί
πνπ ζέηνπλ όξηα ζηελ απόδνζε ηεο ζπζθεπήο θαη νθείινληαη ζηε ζνιόηεηα
ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ θεξαηνεηδή, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζάθεηα ζηελ
απεηθόληζε ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο κε ζπλέπεηα ηελ αιινίσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νιηθήο ηζρύνο. Η αμηνπηζηία ησλ
κεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή δελ έρνπλ
εθηηκεζεί πιήξσο γηα νθζαικνύο πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαζιαζηηθή επέκβαζε.
Δπεηδή, όκσο, θαηά ηε κέηξεζε ηεο νιηθήο ηζρύνο θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ε
πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή, πηζαλά ιάζε ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο
θαιύπηνληαη θαηά ηε κεηαηξνπή ζε δηνπηξίεο.
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Οη Sonego–Krone 25 έιαβαλ αθξηβείο κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο
ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή κε ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ ηεο θεληξηθήο θαη νιηθήο
ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή πνπ πξνήιζαλ από ηνλ Orbscan II.

6.7: Μέζνδνο Θεσξεηηθνύ Μεηαβιεηνύ Δείθηε Δηάζιαζεο

26,27

Γηα λα εμαθξηβσζεί ε εγθπξόηεηα ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ κε ηε
κέζνδν ηεο ρξήζεο κεηαβιεηνύ δείθηε δηάζιαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
αμνληθό κήθνο κεηά από PRK, δεκνζηεύηεθε ε παξαθάησ εξγαζία.
Η κειέηε βαζίζηεθε ζε 347 νθζαικνύο πνπ είραλ ππνζηεί PRK. Σα
άηνκα ρσξηζηήθαλ ζε 3 νκάδεο ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο δώλεο πνπ
αθηηλνβνιήζεθε θαηά ηελ επέκβαζε.
Η ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ππνινγίζζεθε κε ηε βνήζεηα θεξαηόκεηξνπ
Nidek KM-800, ελώ γηα λα θαζνξηζζεί ε πξαγκαηηθή ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ
ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηύπνο SRK/T.
Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ πνπ ππνινγίζζεθε από ην θεξαηόκεηξν ήηαλ
ππνηηκεκέλε. Έηζη αλαπηύρζεθε έλαο ζεσξεηηθόο κεηαβιεηόο δείθηεο
δηάζιαζεο πνπ εμαξηηόηαλ από ην αμνληθό κήθνο θαη παξείρε ηηο ζσζηέο
θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο.
Ο ζεσξεηηθόο δείθηεο δηάζιαζεο είλαη ν παξαθάησ:

Theoretical refractive index (TRI) = [-0.0006(ALxAL)+(0.0213xAL)+ 1.1572]
ηε ζπλέρεηα, ε ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:

Corneal power = (TRI -1) / r
Όπνπ r ε θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή ζε κέηξα.
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6.8: Μέζνδνο ηεο Rosa 28
Η Rosa πξόηεηλε κηα κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ηνπ
θεξαηνεηδή πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ελόο δηνξζσηηθνύ παξάγνληα κεηαμύ
ηνπ αμνληθνύ κήθνπο ηνπ νθζαικνύ θαη ηεο αθηίλαο θακππιόηεηαο ηνπ
θεξαηνεηδή.
Έλα κήλα πξηλ θαη έλα κήλα κεηά ηελ PRK όινη νη αζζελείο ειηθίαο από
19 έσο 56 εηώλ ππεβιήζεζαλ ζε κεηξήζεηο θεξαηνκεηξίαο θαη αμνληθνύ
κήθνπο. πλνιηθά εμεηάζηεθαλ 88 κάηηα.
Πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε PRK, ε ηζρύο ηνπ θαθνύ παξακέλεη ε ίδηα .
Δπίζεο πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε PRK ππνινγίζζεθε κε ηελ βνήζεηα
ηνπ ηύπνπ SRK/T ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ. Βξέζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ
δπν ππνινγηζκώλ ηνπ IOL ζε ζρέζε κε ην δηαζιαζηηθό ζθάικα πξηλ θαη κεηά.
Η δηαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη ζην γξάθεκα 2.

Δηθόλα 6.2: πζρέηηζε Τπνινγηζκνύ IOL πξηλ θαη κεηά από PRK.

Γηα θάζε αζζελή ππνινγίζηεθε ε κέζε θεξαηνκεηξηθή ηζρύο (Κ3), ε
νπνία έδηλε ηελ ίδηα ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ ε νπνία είρε ππνινγηζηεί πξηλ ηελ
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επέκβαζε. Από ηε Κ3 ππνινγίζηεθε ε αθηίλα θακππιόηεηαο R3 κε δείθηε
δηάζιαζεο n=1.332.
ηε

ζπλέρεηα

ππνινγίζηεθε

ε

ζπζρέηηζε

κεηαμύ

R3

θαη

R2

(κεηεγρεηξεηηθή αθηίλα θακππιόηεηαο) κε ην αμνληθό κήθνο γηα θάζε αζζελή. Η
γξακκηθή ζπζρέηηζε ήηαλ y=0.0276*ρ + 0,3635 κε r 2 =0.495 όπσο θαίλεηαη
θαη ζην γξάθεκα 3, όπνπ ρ ην αμνληθό κήθνο ηνπ καηηνύ θαη y ε αλαινγία
R3/R2.

Δηθόλα 6.3: πζρέηηζε κεηαμύ R3/ R2 κε ην αμνληθό κήθνο.

Με βάζε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πξνηάζεθε ν παξαπάλσ γξακκηθόο
ηύπνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δηνξζσηηθώλ παξαγόλησλ, πνπ όηαλ
πνιιαπιαζηαζηνύλ
κεηεγρεηξεηηθά,

κε

δίλνπλ

ηηο
κία

κεηξήζεηο

ηεο

πξνζαξκνζκέλε

αθηίλαο
αθηίλα

θακππιόηεηαο

πνπ

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ηύπν SRK/T γηα λα εμαρζνύλ ηα επηζπκεηά
απνηειέζκαηα.
Η κέζνδνο απηή ζύκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο παξέρεη θαιύηεξα
κπσπηθά απνηειέζκαηα.
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6.9: Ξερσξηζηή εμέηαζε νπίζζηαο θαη εκπξόζζηαο ηζρύο
θεξαηνεηδή 29

Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε νιηθή δηαζιαζηηθή ηζρύο
ηνπ θεξαηνεηδή (P) κπνξεί λα ππνινγηζζεί πξνζζέηνληαο ηελ πξόζζηα (Ρ a )
θαη ηελ νπίζζηα ηζρύ (Ρ b ) ηνπ θεξαηνεηδή ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζρέζε
P= Ρ a + Ρ b = (n 2 -n 1 ) / r 1 + (n 3 -n 2 ) / r 2
Όπνπ

n 1 = ν δηαζιαζηηθόο δείθηεο ηνπ αέξα
n 2 = ν δηαζιαζηηθόο δείθηεο ηνπ θεξαηνεηδή (1.376)
n 3 = ν δηαζιαζηηθόο δείθηεο ηνπ πδαηνεηδνύο πγξνύ (1,336)

Πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά ε ηζρύο ηεο πξόζζηαο θαη νπίζζηαο
επηθάλεηαο κπνξεί λα κεηξεζεί αλ πνιιαπιαζηαζηεί ε νιηθή ηζρύο ηνπ
θεξαηνεηδή ηεο βηληενθεξαηνγξαθίαο VGK κε 1.114, ζύκθσλα κε ηελ
δεκνζίεπζε ησλ Mandel θαη Maloney 30 .
Ρ a =simk*1.114
Γλσξίδνληαο ηελ ηζρύ ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί,
πξηλ από ηελ εγρείξεζε, ε ηζρύο ηνπ Ρ b νπίζζηνπ θεξαηνεηδή κε ηε ζρέζε:

Ρ b = Ρ a -Ρ =(simK*1.114)-SimK
Γηα λα κεηξεζεί ε νιηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή κεηά από δηαζιαζηηθή
επέκβαζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ηξόπνη. 1. Αλ ηα πξνεγρεηξεηηθά
δεδνκέλα VGK είλαη δηαζέζηκα θαη κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ηζρύο ηεο
νπίζζηαο επηθάλεηαο, ε κεηεγρεηξεηηθή ηζρύο ηεο πξόζζηαο επηθάλεηαο κπνξεί
λα πξνζηεζεί ζηελ ηζρύ ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο, ζύκθσλα κε ηε ζρέζε:
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P= postop Ρ a + Ρ b = postop simK *1.114 + (preop simK *1.114 – preop simK)
2. Αλ ηα πξνεγρεηξεηηθά δεδνκέλα ηεο VKG δελ είλαη γλσζηά ηόηε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε:
P= postop Ρ a + Ρ b = postop SimK * 1.114 -4.98
Η κέζνδνο απηή δίλεη, όπσο ζα δνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα από
δηάθνξεο ζπγθξίζεηο, εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.

62

Κεθάιαην 7: πγθξίζεηο κεζόδσλ θαη απνηειέζκαηα
ην θεθάιαην απηό αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο πνην πξόζθαηεο
δεκνζηεύζεηο νη νπνίεο ζπγθξίλνπλ ηόζν ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
κεηά από δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο όζν θαη ηνπο ηύπνπο γηα ηελ εύξεζε ηεο
ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ.

7.1: ύγθξηζε Li Wang, 2004
Σν 2004 ν Li Wang 31 ζπλέθξηλε 11 νθζαικνύο από 8 αζζελείο ειηθίαο
από 37 έσο 60 ρξνλώλ πνπ είραλ ππνζηεί δηαζιαζηηθή επέκβαζε LASIK θαη
ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ θαηαξξάθηε.
Γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηαξξάθηε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο
θαθνζξπςίαο ελώ ηνπνζεηήζεθε ελδνθαθόο ηύπνπ SA60AT. Σν πνζό ηεο
δηαζιαζηηθήο δηόξζσζεο ήηαλ από (-5,50  2,61 D (SD)) θαη ε δηαζιαζηηθή
δηόξζσζε κεηά από ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε ήηαλ (-0,61  0,79 D) όπσο
θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6.
θνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο αθξίβεηαο δηαθόξσλ
κεζόδσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο
ηερληθέο single-K θαη double-K γηα ηέζζεξηο ηύπνπο ππνινγηζκνύ ηνπ
ελδνθαθνύ (SRK/T, Hoffer Q, Holladay I θαη Holladay II) κε ηέζζεξηο ηξόπνπο
ππνινγηζκνύ ηεο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή (clinical history, contact lens overrefraction, EffRP adj θαη Maloney). Δπίζεο αμηνιόγεζε θαη ηε κέζνδν FeizMannis.
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Πίλαθαο 6
Υαξαθηεξηζηηθά εμεηαδόκελσλ

Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 31 (references)
Πίλαθαο 6 : Γηα θάζε κάηη αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά θαηά ζεηξά, ε ειηθία (age), πξνLASIK δηόξζσζε (prior lasik correction), ην αμνληθό κήθνο (axial length), ε δηάζιαζε
πξηλ ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε (refraction before cataract surgery), ηζρύο ηνπ
ελδνθαθνύ (IOL power implanted ) θαη ε δηάζιαζε κεηά ηελ επέκβαζε (refraction after
cataract surgery).

ηνλ Πίλαθα 7 αλαθέξεηαη ην πξνβιεπόκελν δηαζιαζηηθό ιάζνο πνπ
επηθέξνπλ νη ελδνθαθνί κε ηε βνήζεηα ηνπ ηύπνπ Holladay ΙΙ κε δηάθνξεο
κεζόδνπο.
Πίλαθαο 7
Πξνβιεπόκελν ιάζνο ησλ ελδνθαθώλ (Holladay II)
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*Όηαλ ζεηηθή ηηκή αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 7 ζεκαίλεη όηη είρακε κηθξόηεξε πξόβιεςε
από όηη ζα έπξεπε κε ππεξκεηξσπίθν απνηέιεζκα

+ Η πξνζαξκνζκέλε δηαζιαζηηθή

ηζρύο κεηξήζεθε ηνλ ηνπνγξάθν EyeSys γηα ηελ κέζνδν EFFPR adj * Πίλαθαο από ηελ
δεκνζίεπζε 31 (references)

ηνλ Πίλαθα 8 θαίλεηαη ην κέζν θαη απόιπην πξνβιεπόκελν
δηαζιαζηηθό ιάζνο ηνπ ελδνθαθνύ ην νπνίν ππνινγίζζεθε κε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο γηα δηάθνξεο κεζόδνπο.
Πίλαθαο 8
Μέζν θαη απόιπην πξνβιεπόκελν δηαζιαζηηθό ιάζνο ηνπ ελδνθαθνύ

* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 31 (references)
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πγθξίλνληαο ηε single-K κε ηε double-Κ εθδνρή γηα θάζε ηύπν, ε
single-K είρε ηελ ηάζε λα ππνηηκάεη ηελ ηζρύ ηνπ IOL ζηνπο πεξηζζόηεξνπο
νθζαικνύο (Πίλαθάο 8) ην νπνίν ζα νδεγνύζε ζε ππεξκεηξσπηθά
απνηειέζκαηα. Μόλε εμαίξεζε ήηαλ ε ρξήζε ηεο single-K ζηνλ ηύπν Hoffer Q
πνύ είρε ιάζνο ζηελ πξόβιεςε κόλν θαηά -0,12D κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ
ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο (Clinical method) θαη -0.09D γηα ηελ EffPR adj κέζνδν.

ηηο πεξηζζόηεξεο ζπγθξίζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο double-k ε
νπνία παξείρε ζε γεληθέο γξακκέο θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
Με ηελ εθδνρή double-k γηα ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο, ην κέζν αξηζκεηηθό
πξνβιεπόκελν ιάζνο γηα ηελ θιηληθή κέζνδν ήηαλε από -1.02 έσο -0.55D θαη
ηεο EffPR

adj

από

-0.98 έσο -0.54D πνπ ήηαλ ζπγθξίζηκα κεηαμύ ηνπο

(P>0.05), αιιά δηαθέξαλε πνιύ από ηηο πξνβιέςεηο ηεο κεζόδνπ ηνπ Maloney
(P<0.002, Πίλαθαο 8).
Σα πςεινηέξα κπσπηθά θαη ππεξκεηξσπηθά ιάζε ήηαλ από -3.50 έσο
2.38D κε ηε ρξήζε ηεο θιηληθήο κεζόδνπ από -2.09 έσο 0.74D κε ηελ ρξήζε
ηεο EffPR adj θαη από -0.45 έσο 2.03D κε ηε κέζνδν ηνπ Maloney.

Η κέζνδνο EffRP adj θαη ε κέζνδνο ηνπ Maloney είραλ κηθξόηεξν
απόιπην πξνβιεπόκελν ιάζνο κε ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο (0.69-0.98D θαη 0.531.24D αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ηε θιηληθή κέζνδν αλ θαη νη δηαθνξέο ηνπο δελ
ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (P>0.05).
ηνλ πίλαθα 9 θαίλνληαη πόζνη νθζαικνί γηα θάζε κέζνδν είραλ
πξνβιεπόκελν δηαζιαζηηθό ζθάικα από -1.0 – 0.5D, κηθξόηεξν από -1.0D
θαη κεγαιύηεξν από 0.5D.
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Πίλαθαο 9
Απνηειέζκαηα κεζόδσλ κε δηάθνξνπο ηύπνπο

* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 31 (references)

7.1.1: Σσμπεράζμαηα
Σα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηεο
εθδνρήο double-k ζε ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο ηύπσλ.
Η κέζνδνο EffPR adj παξείρε θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ηε κέζνδν
clinical history, πνπ βαζίδεηαη πνιύ ζηα πξν-LASIK θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα
θαη ζην πνζό ηεο δηαζιαζηηθήο δηόξζσζεο.
Η κέζνδνο ηνπ Maloney έρεη ην πιενλέθηεκα όηη δελ ρξεζηκνπνηεί
ηζηνξηθά δεδνκέλα. ηελ ζπγθεθξηκέλε όκσο έξεπλα, αθόκα θαη κε ηελ εθδνρή
ηεο double-K, ππνηηκνύζε πάληα ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεί ππεξκεηξσπηθά απνηειέζκαηα. Η ζπλεθηηθόηεηα όκσο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιέςεσο ηνπ IOL ήηαλε θαιύηεξε από ηελ clinical
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history κέζνδν, θάηη πνπ δείρλεη όηη κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζα κπνξνύζε
λα έρεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα.
Η κέζνδνο ηνπ Feiiz-Mannis νδήγεζε ζε απνηειέζκαηα πνπ κπνξνύλ
λα ζπγθξηζνύλ κε ηηο κεζόδνπο clinical history θαη EffPR adj , όκσο ηα
απνηειέζκαηα ηεο δελ είραλ θαιή ζπλεθηηθόηεηα κεηαμύ ηνπο πνπ θαζηζηά
αδύλαηε

νπνηαδήπνηε

πξνζαξκνγή

γηα

ηελ

επίηεπμε

θαιύηεξσλ

απνηειεζκάησλ κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή.
πλεπώο ε κέζνδνο EffPR adj κε ηε βνήζεηα ησλ ηύπσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθδνρή double-K πξνβιέπεη θαιύηεξα ηελ ηζρύ ηνπ IOL
θαη κεηώλεη ηε πηζαλόηεηα ππεξκεηξσπηθώλ απνηειεζκάησλ.

7.2: ύγθξηζε από Robert A, 2005
Σν 2005 ν Robert A 32 θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δεκνζηεύζαλ κηα εξγαζία
γηα λα εθηηκήζνπλ δηάθνξεο κεζόδνπο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηζρύνο ησλ
ελδνθαθώλ.
Υξεζηκνπνίεζαλ 21 νθζαικνύο από άηνκα ειηθίαο 42 έσο 74 εηώλ ηα
νπνία ππεβιήζεζαλ ζε επέκβαζε θαηαξξάθηε κε ηε κέζνδν ηεο θαθνζξπςίαο
θαη ηα νπνία είραλ ππνζηεί ηα πξνεγνύκελα ρξόληα δηαζιαζηηθή επέκβαζε κε
laser. Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ ππνινγίζηεθε κε ηνλ ηύπν SRK/T. Οη
θεξαηνκεηξηθέο

ηηκέο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ππνινγίζηεθαλ

ζε

14

πεξηπηώζεηο κε ηε κέζνδν ηεο clinical history θαη ζε ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο κε
ηε βνήζεηα ζπζθεπήο βηληενθεξαηνγξαθίαο.
ε 16 νθζαικνύο ρξεζηκνπνηήζεθε ελδνθαθόο ηύπνπ SA60AT (Alcon
Inc), ζε 3 νθζαικνύο AQ2010 V star surgical) θαη ζε δύν νθζαικνύο LI61U
(Bausch&Lomp).
Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ νη παξαθάησ:
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1. Η κέζνδνο ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο (HisK). Η αιιαγή ζην ζθαηξηθό
ηζνδύλακν θαζνξίζηεθε θαη πξνζαξκόζηεθε ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ απόζηαζε ησλ 12mm. Η ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή πνπ
ππνινγίζζεθε από απηή ηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ηύπν SRK/T γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ελδνθαθνύ ΙΟL Hisk .
2. Αθξηβώο ε ίδηα κέζνδνο κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηε δηαθνξά όηη ε
αιιαγή ζην ζθαηξηθό ηζνδύλακν δελ πξνζαξκόζηεθε ζην επίπεδν ηνπ
θεξαηνεηδή αιιά παξέκεηλε ζην επίπεδν ηνπ θαθνύ.IOL Hisks .
3. Μέζνδνο DBR ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζα αλαθέξνληαη σο
IOL vertex .
4. Μέζνδνο DBR κε ηελ δηαθνξά, όηη έθαλαλ ηελ ππόζεζε όηη ην
αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ δελ αιιάδεη κεηά ηελ επέκβαζε IOL BC .
5. Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζε ηηκή ησλ κεηάLASIK θεξαηνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ IOL avgK .

6. Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ επηιέγεηαη κε βάζε ηηο πην νκαιέο
θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο από πξνεγνύκελα κπσπηθά κάηηα IOL flatK .

Γηα ηηο κεζόδνπο 5 θαη 6 ηα θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα (Javal κε δείθηε
δηάζιαζεο 1,3376) πάξζεθαλ κεηά ηελ επέκβαζε LASIK.
Μέηξν ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεζόδσλ απηώλ είλαη ε
IOL exact , ε νπνία είλαη ε θαηάιιειε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ πνπ ζα έπξεπε λα
ρξεζηκνπνηεζεί

ζε

θάζε

νθζαικό

ώζηε

λα

έρνπκε

εκκεηξσπηθά

απνηειέζκαηα. Γηα λα ππνινγηζζεί ε IOL exact κε ηε βνήζεηα ηνπ ηύπνπ SRK/T
έγηλαλ πνιιέο δνθηκέο δηαθόξσλ θεξαηνκεηξηθώλ ηηκώλ κέρξη πάξνπλ ην
επηζπκεηό απνηέιεζκα.
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7.2.1: Αποηελέζμαηα
Γηα ηνπο 16 νθζαικνύο ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν πξηλ ηε δηαζιαζηηθή
επέκβαζε ήηαλ -5.45  2,82D, ελώ κεηά ηελ επέκβαζε ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν
ηνπ ήηαλ -0.23  0,90D. Πην αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ αζζελώλ πξηλ θαη κεηά
ηηο επεκβάζεηο, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10 .
Πίλαθαο 10
ηνηρεία εμεηαδόκελσλ

* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 32 (references)

ην παξαθάησ γξάθεκα βιέπνπκε ηε κέζε απόθιηζε από ηελ
εκκεηξσπία γηα θάζε κέζνδν. Υξεζηκνπνηώληαο ην t test κόλν ε IOL Hisks δελ
έρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά από ηελ IOL exact κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη πην
αμηόπηζηε κέζνδνο.
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*Γξαθηθή από ηελ δεκνζίεπζε 32 (references)
Δηθόλα 6.4: Απόθιηζε ηνπ IOL γηα θάζε κέζνδν.

Γξακκηθή ζπζρέηηζε θάζε κεζόδνπ κε ην SEQ m (myopic spherical equivalent
before refractive surgery) έδεημε όηη κόλν ε IOL flatK (Ρ=0,0036) θαη ε IOL avgK
(Ρ=0,0094) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. πλεπώο αλ ην SEQ m είλαη γλσζηό ζα
κπνξνύζαλ λα πξνβιέςνπλ ην πνζό ηεο ππνηίκεζεο. Γηα ην

IOL flatK ε

πξνζαξκνγή είλαη –(0,47ρ +0.85) όπνπ ρ είλαη ην SEQ m ελώ γηα IOL avgK είλαη
–(0.46ρ+0.21) όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ γξαθηθέο.
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* Πίλαθεο από ηελ δεκνζίεπζε 32 (references)

Δηθόλα 6.5: Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο απόθιηζεο δηαθόξσλ κεζόδσλ κε ηo
ζθαηξηθό ηζνδύλακν ησλ αζζελώλ

72

7.2.2: πκπεξάζκαηα
Καηά ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε ε θακππιόηεηα ηεο πξόζζηαο
επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή αιιάδεη κε απνηέιεζκα νη παξαδνζηαθέο
θεξαηνκεηξηθέο κεηξήζεηο λα κελ είλαη ζσζηέο. Η κειέηε ηνπ Robert δείρλεη
γηαηί ηα απνηειέζκαηα ηνπ IOL flatK θαη ηνπ IOL avgK πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα.
Δπίζεο ε κέηξεζε ηνπ SE ζην επίπεδν ηνπ θεξαηνεηδή κε ηε κέζνδν
ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα απ’ όηη ζην επίπεδν ηνπ
θαθνύ (spectacle).
Η δεκνζίεπζε απηή δείρλεη όηη ζε νθζαικνύο πνπ είραλ πςειή
κπσπία πξηλ ππνβιεζνύλ ζε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή νη δπν παξαπάλσ
κέζνδνη γίλνληαη πην αλαθξηβείο.
Σειεηώλνληαο θαηαιήγεη όηη ε ΙΟL Hisks δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα
από ηηο άιιεο κεζόδνπο, όκσο έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη απαηηεί δεδνκέλα πξηλ
ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηό ην ηζηνξηθό
ηνπ αζζελή γηα ηε κέηξεζε ηηο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή πξνηείλεη ηελ ρξήζε
ζύγρξνλσλ ηνπνγξάθσλ (Orbscan II) κε ηελ βνήζεηα ησλ πξνζαξκνζηηθώλ
ζρέζεσλ γηα ηα IOL flatK θαη IOL avgK .

7.3: ύγθξηζε από Carlos Argentto, 2003
Ο Carlos Argentto 33 ην 2003 δεκνζίεπζε κηα εξγαζία γηα λα ζπγθξίλεη
ηελ ηθαλόηεηα δηαθόξσλ κεζόδσλ λα πξνβιέπνπλ ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ
κεηά από δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο.
Ο Carlos κειέηεζε επηά πεξηπηώζεηο πνπ ππέζηεζαλ επέκβαζε κε ηε
κέζνδν ηεο θαθνζξπςίαο ελώ είραλ ππνζηεί νη έμη LASIK θαη ν έλαο PRΚ. ηηο
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πεξηπηώζεηο 5 θαη 6 ρξεζηκνπνηήζεθε θαθόο Acrysof (alon) MA60BM θαη ζηηο
ππόινηπεο (1,2,3,4 θαη 7) MA30BA.
Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ ππνινγίζζεθε κε ην ηύπν ηνπ Holladay II
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θεξαηνκεηξηθέο ηηκέο πξηλ ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε, νη
νπνίεο

κεηξεζήθαλ

κε

4

κεζόδνπο.

πκβαηηθή

θεξαηνκεηξία

(CK),

πξνζαξκνζκέλε θεξαηνκεηξία (AK), ηε κέζνδν θιηληθήο ηζηνξίαο (CHM) θαη κε
ηνπνγξαθία ηνπ θεξαηνεηδή (CT).
Οη κέζνδνη απηνί ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ελόο πξνγξάκκαηνο
ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ππνινγίδεη ηε ζσζηή ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ
κεηά ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε, βαζηδόκελν ζηα απνηειέζκαηα ησλ
δηαθόξσλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν πξόγξακκα απηό νλνκάδεηαη
BackCalcs (Holladay IOL consultant).
Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ
πκβαηηθή θεξαηνκεηξία
Με ηε κέζνδν CK νη θεξαηνκεηξηθέο ηηκέο πξνέξρνληαη από απηόκαην
θεξαηόκεηξν (Topcon ΚΡ 9000) πξηλ από ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε.
Πξνζαξκνζκέλε θεξαηνκεηξία
Με ηε κέζνδν ΑΚ, πξνζηίζεηαη 1.0D ζηηο ζπκβαηηθέο θεξαηνκεηξηθέο
ηηκέο.
Μέζνδνο θιηληθήο ηζηνξίαο
Με ηε κέζνδν CHM ν αξηζκόο ησλ δηνπηξηώλ πνπ δηνξζώλνληαη από
ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε πξνζηίζεληαη ζηα θεξαηνκεηξηθά δεδνκέλα πνπ
παξαηεξήζεθαλ πξηλ ηελ δηαζιαζηηθή επέκβαζε.
Σνπνγξαθία ηνπ θεξαηνεηδή
Με ηε κέζνδν CT, ππνινγίδνληαη ηα θεξνηνκεηξηθά δεδνκέλα κέζα
ζηελ θεληξηθή δώλε ησλ 3mm ηνπ θεξαηνεηδή από ηελ ζπζθεπή Tomey TMS1.
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Contact lens method
Μέζνδνο ησλ θαθώλ επαθήο.

7.3.1: Απνηειέζκαηα
Η κέζε ειηθία ησλ εμεηαδόκελσλ ήηαλ από 49 έσο 59 εηώλ. Ο πίλαθαο
11 δείρλεη γηα όινπο ηνπο αζζελείο ηελ ειηθία, ην θύιιν, ην ζθαηξηθό
ηζνδύλακν, ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηε δηαζιαζηηθή επέκβαζε κέρξη ηε
δεκηνπξγία θαηαξξάθηε θαη ην δηάζηεκα πνπ αθνινύζεζε κεηά ηελ επέκβαζε
θαηαξξάθηε.
Πίλαθαο 11
ηνηρεία δηαθόξσλ αζζελώλ

* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 30 (references)

Ο πίλαθαο 12 ζπγθξίλεη ηηο θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο θάζε κεζόδνπ
αιιά θαη ηελ ηζρύ ηνπ IOL πνπ παξαηεξήζεθε κε βάζε ηηο θεξαηνκεηξηθέο
ελδείμεηο.
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Πίλαθαο 12
Απνηειέζκαηα δηαθόξσλ κεζόδσλ

Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 34 (references)
*IOL/TR= intraocular lens / target refraction ,νη κεηξήζεηο πνπ είλαη πνην ζθνύξεο από
ηηο άιιεο δείρλνπλ ηελ κέζνδν κε ηελ κεγαιύηεξε αθξίβεηα γηα θάζε αζζελή.

Ο πίλαθαο 13 δείρλεη ηελ ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
ηε δηάζιαζε κεηά από ηελ θαθνζξπςία θαη ηηο θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο πνπ
εθηηκήζεθαλ από ην BlackCalcs (Holladay ΙΟL Consultant).
Πίλαθαο 13
ηνηρεία ησλ αζζελώλ

* Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 30 (references)
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7.3.2: πκπεξάζκαηα
ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκνζίεπζεο, ζηελ νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηύπνο ηνπ Holladay 2, ε κέζνδνο ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο
ήηαλ ε πνην αθξηβήο ζε 3 πεξηπηώζεηο (43%), ελώ ε κέζνδνο (AK) ήηαλ πην
αθξηβήο ζε 2 πεξηπηώζεηο, ελώ ζηηο ελαπνκείλαληεο ε πην αθξηβήο ήηαλ γηα ε
κέζνδνο (CK) θαη ε κέζνδνο (CLM).
Δπίζεο ζηε δεκνζίεπζε ηνπ ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη κε
άιινπο ηύπνπο όπσο είλαη ν Holladay 1 θαη ν Ηoffer Q θαη θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα όηη ην κέζν ειάρηζην ζθάικα ππήξρε κε ηε κέζνδν CHM θαη ηνλ
ηύπν Holladay II θαη Hoffer Q.
Όηαλ δελ έρνπκε πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά Κ-δεδνκέλα θαη ε
δηάζιαζε δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί, ε (CT) πξέπεη λα είλαη ε κέζνδνο
ππνινγηζκνύ ησλ Κ-δεδνκέλσλ αθνύ κεηξάεη ηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή άκεζα
θαη δελ επεξεάδεηαη από ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν ελδνθαθόο.
Κιείλνληαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο κεζόδνπ (CHM) ζηνλ ππνινγηζκό
ηεο θεληξηθήο ηζρύνο ηνπ θεξαηνεηδή όηαλ όια ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη
γλσζηά θαη ηηο κεζόδνπο (ΑΚ) θαη (CT) ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη γλσζηά,
ηηο νπνίεο ζεσξεί πην αθξηβείο από ηηο κεζόδνπο (CK) θαη (CLM).

7.4 ύγθξηζε από Giacomo Savini, 2006
Μηα από ηηο πην νινθιεξσκέλεο δεκνζηεύζεηο πνπ έγηλαλ κε ζθνπό ηελ
ζύγθξηζε δηαθόξσλ κεζόδσλ είλαη ηνπ Giacomo Savini 34 ην 2006, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα από νθζαικνύο πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαζιαζηηθή
επέκβαζε από ην έηνο 1999 έσο ην 2004. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε
είλαη νη παξαθάησ:
1. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηνπνγξάθνπ TMS-2 κέηξεζε ηηο θεξαηνκεηξηθέο
ελδείμεηο simK.
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2. Μέζνδνο ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο (clinical history)
3. Shammas no history method
4. Shammas no history method, κε ηε δηαθνξά όηη ρξεζηκνπνηεί κηα
νπηζζνδξνκηθή ζπζρέηηζε γηα λα απινπνηήζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζρέζε
Κ c.rd =1.14*Κ post -6.8.
5. Method by Rosa
6. Theoretical variable refractive index method
7. Σε κέζνδν ηεο μερσξηζηήο εμέηαζεο νπίζζηαο θαη πξόζζηαο ηζρύνο
ηνπ θεξαηνεηδή.
Οη θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ηύπνπο Holladay
I θαη SRK/T κε ηελ κέζνδν single–K θαη double-Κ γηα λα ππνινγηζζεί ε ηζρύο
ηνπ ελδνθαθνύ.
Δπίζεο ε ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ κεηξήζεθε από ηε κέζνδν ηνπ FeizMannis, ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηεί λνκνγξάκκαηα θαη ηε κέζνδν back
calculated IOL power βαζηδόκελνη ζηηο κέζεο θαη πιαηπζκέλεο (flat)
θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο.
Γηα λα κπνξέζεη λα ζπγθξίλεη όια ηα δεδνκέλα κεηαμύ ηνπο
ρξεζηκνπνίεζε σο ζεκείν αλαθνξάο ηηο ελδείμεηο Back–calculated IOL πνπ
ππνινγίζζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Holladay IOL consultant program.

7.4.1: Απνηειέζκαηα
98 αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί PRK ή LASIK γηα δηόξζσζε κπσπίαο
θξίζεθαλ θαηάιιεινη γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ ζύγθξηζε. Η κέζε ειηθία
ηνπο ήηαλ 33,7  8.6 εηώλ, ην κέζν ζθαηξηθό ηζνδύλακν ήηαλε από -1.13 έσο 11.38D, ηα simK από 39,86 έσο 48,93D θαη ην αμνληθό κήθνο ηνπο από 22,15
έσο 28,44mm. Σν 55.1% είρε ππνζηεί PRK ελώ ην 44.8% LASIK.
Μεηεγρεηξεηηθέο εθηηκήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά από 116  74.3 κέξεο
ζηελ πεξίπησζε ηεο PRK θαη 122  96,4 ζηελ πεξίπησζε ηεο LASIK.
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ηνλ πίλαθα 14 θαίλεηαη ε κεηεγρεηξεηηθή ηζρύο ηνπ θεξαηνεηδή όπσο
ππνινγίζζεθε κε δηάθνξεο κεζόδνπο.
Πίλαθαο 14
Ιζρύο ηνπ θεξαηνεηδή όπσο κεηξήζεθε από δηάθνξεο κεζόδνπο

*Πίλαθαο από ηελ δεκνζίεπζε 34 (references)

Η κέζνδνο κε ηε ρξήζε ηνπνγξάθνπ έδσζε ηελ πςειόηεξε κέζε ηζρύ
ηνπ θεξαηνεηδή ελώ ε κέζνδνο ηνπ κεηαβιεηνύ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ Ferrara
ηε κηθξόηεξε. Οη δύν κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαρσξηζκό ηεο
πξόζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο ππνιόγηζαλ ηελ ηζρύ ηνπ θεξαηνεηδή πνιύ
θνληά ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο, ε νπνία ζεσξείηαη ζε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε πην αμηόπηζηε δηαδηθαζία.
Δπίζεο κεγάιε ζηαηηζηηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζε όιεο ηηο
κεζόδνπο κε ηνλ ηύπν double-K λα έρεη πάληα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
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7.4.2 Μέζνδνη πνπ απαηηνύλ πξνεγρεηξεηηθά δεδνκέλα
Με ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ double-k, ε κέζνδνο ηεο θιηληθήο ηζηνξίαο
είρε ηα πην αμηόπηζηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 17) ε νπνία είρε ην ρακειόηεξν
κέζσ αξηζκεηηθό ιάζνο (-0.06  0.18D) θαη απόιπην ιάζνο (0.13  0.14D) ζε
ζρέζε κε ηε θπζηθή ηζρύ ηνπ θαθνύ όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 17.
Η κέζνδνο ηνπ Feiz–Μannis ήηαλ δεύηεξε ζε αμηνπηζηία κε κέζν
αξηζκεηηθό ιάζνο -0.25  0.31D θαη κέζν απόιπην ιάζνο 0.27  0.29D.
Η κέζνδνο ηνπ Shammas είρε ηε κηθξόηεξε αθξίβεηα ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνεγρεηξεηηθά δεδνκέλα θαη θαηά
πεξίεξγν

ηξόπν

ιεηηνπξγνύζε

πνιύ

θαιύηεξα

κε

ηε

βνήζεηα

ηεο

ππνινγηζηηθήο κεζόδνπ sinlge-K, παξά όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε double-K
κέζνδνο.
Πίλαθαο 15
Η ηζρύο ηνπ ελδνθαθνύ όπσο κεηξήζεθε κε δηάθνξεο κεζόδνπο
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Πίλαθαο 15 (ζπλέρεηα)

Cd-K= θιηληθά κεηξνύκελε θεξαηνκεηξία D= δηνπηξίεο DK= double-K ηύπνο MAE= κέζν
απόιπην ιάζνο (ζε ζρέζε κε ην ζεκείν αλαθνξάο πνπ έρνπκε ζέζεη ) *Αξλεηηθέο ηηκέο δείρλνπλ
όηη ε ηζρύ ηνπ ελδνθαθνύ είλαη ρακειόηεξε από ηελ ηζρύ ηνπ θπζηθνύ θαθνύ. * Πίλαθαο από
ηελ δεκνζίεπζε 34 (references)

7.4.3: Μέζνδνη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ πξνεγρεηξεηηθά
δεδνκέλα
Η κέζνδνο πνπ ππνινγίδεη μερσξηζηά ηελ πξόζζηα θαη νπίζζηα ηζρύ
ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή κε ηε βνήζεηα ηεο double-K έδσζε ηα πην
αθξηβή απνηειέζκαηα κε κέζν ιάζνο 0.28  0.76D ζηνλ ππνινγηζκό ηεο
ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ θαη 50% ησλ κεηξήζεώλ λα έρνπλ απόθιηζε κηθξόηεξε
από 0.5D.

81

7.4.4: πκπεξάζκαηα



Αλ ππάξρνπλ νη θεξαηνκεηξηθέο ελδείμείο Sim-K πξηλ ηελ επέκβαζε ζηνλ
θεξαηνεηδή, ε αθξηβήο δηαζιαζηηθή αιιαγή θαη ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν
κεηά ηελ επέκβαζε, ε double-K clinical history είλαη ε πην αμηόπηζηε
επηινγή.



Αλ είλαη γλσζηέο νη πξνεγρεηξεηηθέο θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο sim-K θαη
ην ζθαηξηθό ηζνδύλακν πξηλ, αιιά ην κεηεγρεηξεηηθό δελ είλαη αμηόπηζην,
ε θαιύηεξε ελαιιαθηηθή κέζνδνο είλαη ηνπ Feiz-Mannis.



Αλ κόλν ην πξνεγρεηξεηηθό Sim-K είλαη δηαζέζηκν (θαη όρη ην
πξνεγρεηξεηηθό ζθαηξηθό ηζνδύλακν), ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ
δηαρσξηζκό πξόζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
IOL, κε ηε βνήζεηα ηεο double-K κεζόδνπ, είλαη ε θαιύηεξε επηινγή.



Αλ γλσξίδνπκε κόλν ην πξνεγρεηξεηηθό ζθαηξηθό ηζνδύλακν νη ηύπνη
ζπζρέηηζεο ηνπ Latkany, βαζηδόκελνη ζηηο κέζεο ή ‘flat’ θεξαηνκεηξηθέο
ελδείμεηο ελόο ηνπνγξάθνπ, είλαη ε πην αμηόπηζηε ιύζε. Δπίζεο ζε απηήλ
ηε πεξίπησζε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα λνκνγξάκκαηα ηνπ FeizMannis.



Αλ ηίπνηα δελ είλαη γλσζηό, ε πξώηε επηινγή είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
κέζνδνο δηαρσξηζκνύ πξόζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο κε ηελ βνήζεηα
ηεο double-K, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηηκή -4.98 γηα ηελ νπίζζηα επηθάλεηα.
πλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :
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Πίλαθαο 17
πλνπηηθά απνηειέζκαηα

*Γξάθεκα από ηελ δεκνζίεπζε 34 (references)

Δίλαη θαλεξό όηη ε ηειεπηαία ζπγθξηηηθή εξεπλεηηθή εξγαζία δίλεη ηηο
θαιύηεξεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνηα κέζνδνο είλαη ε πιένλ αμηόπηζηε,
αιιά θαη πνηα κέζνδνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο
επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ην πξόβιεκα ηνπ ππνινγηζκνύ
ηεο ηζρύνο ηνπ ελδνθαθνύ έρεη ιπζεί πιήξσο.
Πνιιέο

κέζνδνη

πνπ

έρνπλ

δεκνζηεπζεί

ή

εηνηκάδνληαη

λα

δεκνζηεπζνύλ δελ έρνπλ κειεηεζεί αθόκα αλαιπηηθά. Μέζσ πεξεηαίξσ
αλαιύζεσλ, ζπγθξίζεσλ θαη θπξίσο κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ππνινγηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ εμνκνίσζεο είλαη δπλαηόο ν ζσζηόο θαη αθξηβήο ππνινγηζκόο
όισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηινγή, από ην γηαηξό,
ηνπ ελδνθαθνύ εθείλνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηε θαιύηεξε δπλαηή κεηεγρεηξηηηθή
νπηηθή νμύηεηα γηα ηνλ εθάζηνηε αζζελή.
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