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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ επέκβαζε θαηαξξάθηε κηθξήο ηνκήο ζεσξείηαη πιένλ δηαζιαζηηθή επέκβαζε, πνπ 

ζηφρν έρεη φρη κφλν ηελ άκεζε νπηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά θαη ηελ εκκεηξσπία. Με ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ηε ρξήζε λέαο γεληάο αιγνξίζκσλ ζηελ 

πξνεγρεηξεηηθή βηνκεηξία, θαζψο θαη κε ηε δεκηνπξγία εμειηγκέλσλ ελδνθαθψλ, ν 

ρεηξνπξγφο είλαη ζε ζέζε λα δηνξζψζεη πιήξσο ηε ζθαηξηθή ζπληζηψζα ηνπ 

δηαζιαζηηθνχ ζθάικαηνο. 

Ο αζηηγκαηηζκφο επεξεάδεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη 

νκαιφο, δηνξζψλεηαη κε γπαιηά ή κε θαθνχο επαθήο. Άιιεο δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ή 

πςειήο ηάμεο εθηξνπέο δηνξζψλνληαη κεξηθψο ή πιήξσο κε εκίζθιεξνπο θαθνχο επαθήο 

ή κε δηαζιαζηηθή επέκβαζε. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαηαξξαθηηθνχ αζζελή ν 

αζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα πξνυπάξρεη ή λα δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε, 

θπξίσο εμαηηίαο ησλ ηνκψλ πνπ εθαξκφδνληαη. Αλαιχνληαο ηνλ αζηηγκαηηζκφ θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, κειεηήζακε ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ν θεξαηνεηδήο 

κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηνκψλ θαη θαηαιήμακε ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξζή πξνεγρεηξεηηθή κειέηε, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηξήζεηο παξακέηξσλ πνπ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε, αλ ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ ή λα 

κελ ηνλ επεξεάζνπκε. 

Ζ δηαηξηβή απηή εθπνλήζεθε ζηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά «Σδάλεην». 

Καη‟αξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο 

θ. Αζπξνχδε Ησάλλε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Γηαηξηβήο, ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

κνπ έδεημε, θαζψο θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή ηνπ θαζ‟φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

Δπραξηζηψ ηνλ θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο θ. Αζπηψηε Μηιηηάδε γηα ηελ εκπηζηνζχλε 

πνπ κνπ έδεημε, θαζψο θαη γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Οθζαικνινγίαο, θ. Καινγεξφπνπιν 

Υξήζην γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηε βνήζεηά ηνπ ζηε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο κειέηεο. 



 

Θεξκά επραξηζηψ θαη ηνπο νθζαικηάηξνπο Παπαπαπιίδε Αρηιιέα, ηνπο δηεπζπληέο ηνπ 
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Υαξάιακπν, θαζψο θαη ηνλ επηκειεηή Α΄ Αζαλαζηάδε Αξηζηείδε, πνπ κε 

ζπκπαξαζηάζεθαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη ησλ νπνίσλ ε βνήζεηα ήηαλ θαηαιπηηθή. 

Δπίζεο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ 
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1. ΑΣΗΓΜΑΣΗΜΟ 

1.1 Οξηζκόο 

Πξφθεηηαη γηα δηαζιαζηηθή αλσκαιία (ακεηξσπία), ε νπνία εκθαλίδεηαη φηαλ 

παξάιιειεο αθηίλεο θσηφο εηζεξρφκελεο ζε νθζαικφ πνπ δελ πξνζαξκφδεη, δελ 

ζπγθιίλνπλ ζε έλα εζηηαθφ ζεκείν επί ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή. Ζ δηαζιαζηηθή δχλακε ηνπ 

αζηηγκαηηθνχ καηηνχ δελ είλαη ίδηα ζε φινπο ηνπο κεζεκβξηλνχο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ εηζεξρφκελσλ ζην κάηη θσηεηλψλ αθηηλψλ ζε έλα 

ζεκείν. 

ε έλα εκκεηξσπηθφ κάηη ή έλα κάηη κε ζθαηξηθή ακεηξσπία, νη αθηίλεο ηνπ εηδψινπ 

ζπγθιίλνπλ ζε έλα ζεκείν. ε έλα κάηη κε νκαιφ αζηηγκαηηζκφ, ην είδσιν ελφο 

ζεκεηαθνχ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη έλα ζεκείν, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζιαζηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο δπν θχξηνπο άμνλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

είδσιν ελφο ζεκείνπ είλαη έιιεηςε, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1. 

 

 

ρήκα 1. Αξηζηεξά θαίλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ εηδψινπ ελφο εκκεηξσπηθνχ καηηνχ ή 

ελφο καηηνχ κε ζθαηξηθή ακεηξσπία. Γεμηά απεηθνλίδεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ εηδψινπ ζε 

έλα κάηη κε «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ. Οη θχξηνη άμνλεο είλαη νη y θαη z, 

ε πξψηε θαη δεχηεξε εζηηαθή γξακκή F‟y θαη F‟z θαη ν θχθινο ηεο ειάρηζηεο ζχγρπζεο 

(disc of least confusion) DLC. 



2 

 

Οη θχξηνη άμνλεο ζπκβνιίδνληαη κε y θαη z ζε θάζεηε θαη νξηδφληηα θαηεχζπλζε 

αληίζηνηρα. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν άμνλαο κε ηε κεγαιχηεξε δηαζιαζηηθή ηζρχ 

είλαη ν θάζεηνο (y) θαη ε εζηηαθή γξακκή F‟y. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξάιιειεο αθηίλεο 

πνπ πεξλάλε απφ ηνλ θάζεην άμνλα, ζπγθιίλνπλ ζε έλα ζεκείν επί ηεο εζηηαθήο γξακκήο, 

ελψ νη παξάιιειεο αθηίλεο πνπ πεξλάλε απφ ην νξηδφληην επίπεδν ζπγθιίλνπλ ζηελ 

εζηηαθή γξακκή F‟z.  ε νπνηαδήπνηε απφζηαζε δηαθνξεηηθή απφ απηέο ηηο δπν εζηηαθέο 

γξακκέο, ε δηαζηαχξσζε ησλ αθηίλσλ ηνπ αλαθιψκελνπ αληηθεηκέλνπ δεκηνπξγνχλ κηα 

έιιεηςε, ηνλ «θχθιν ηεο ειάρηζηεο ζχγρπζεο». Ζ πεξηνρή αλάκεζα ζηηο 2 εζηηαθέο 

γξακκέο ιέγεηαη ην θσλνεηδέο ή ην δηάζηεκα ηνπ Sturm. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

έιιεηςεο εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ηεο θφξεο θαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αζηηγκαηηζκνχ.
1
 

Ο αζηηγκαηηζκφο ζπλήζσο είλαη ζπγγελήο θαη νθείιεηαη ζε απνπζία ζπκκεηξίαο ησλ 

νπηηθψλ επηθαλεηψλ θπξίσο ηνπ θεξαηνεηδή θαη ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνχ. Ο 

θεξαηνεηδήο ηνπ θπζηνινγηθνχ νθζαικνχ έρεη νκνηφκνξθε θακππιφηεηα, κε ίζε 

δηαζιαζηηθή ηζρχ ζε φιε ηνπ ηελ επηθάλεηα. Μεξηθνί θεξαηνεηδείο φκσο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε θακππιφηεηα ζε έλα επίπεδν (άμνλα). Οη θσηεηλέο αθηίλεο πνπ δηέξρνληαη 

απφ ηέηνηνπο θεξαηνεηδείο δηαζιψληαη, αιιά δελ εζηηάδνληαη ζε έλα ζεκείν, κε 

απνηέιεζκα ε ακθ/δηθή εηθφλα αληηθεηκέλσλ θνληηλψλ ή καθξηλψλ λα είλαη ζνιή ή 

επηκεθπζκέλε (ΑΑΟ, 2007).
2 

Ο κεζεκβξηλφο κε ηε κεγαιχηεξε αθηίλα θακππιφηεηαο 

είλαη ιηγφηεξν θπξηφο θαη έρεη κηθξφηεξε δηαζιαζηηθή δχλακε, ελψ ν κεζεκβξηλφο κε ηε 

κηθξφηεξε αθηίλα θακππιφηεηαο είλαη θπξηφηεξνο θαη έρεη κεγαιχηεξε δηαζιαζηηθή 

δχλακε. 

Ο νθζαικηθφο αζηηγκαηηζκφο εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο θακππιφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δπν θχξησλ κεζεκβξηλψλ (αμφλσλ) ηνπ πξφζζηνπ θεξαηνεηδή θαη/ή ηνπ 

νπίζζηνπ θεξαηνεηδή (θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο), δηαθνξεηηθήο θακππιφηεηαο ηεο 

πξφζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνχ, απνθέληξσζε ή θιίζε ηνπ 

θαθνχ ή δηαθνξεηηθνχο δείθηεο δηάζιαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαθνχ (εζσηεξηθφο ή κε-

θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο). Ο ζπλδπαζκφο ηνπ θεξαηνεηδηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ δίλεη ηνλ νιηθφ αζηηγκαηηζκφ.
3
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1.2 Ιζηνξηθά ζηνηρεία 

Ο αζηηγκαηηζκφο ζαλ ηδέα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 εηψλ, ελψ κε ηελ νλνκαζία ηνπ είλαη 

γλσζηφο εδψ θαη 150 ρξφληα. Ο Javal πεξηγξάθεη πξψηνο ηελ ηδέα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ 

ζηνλ T. Young ην 1800 θαη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνλ W. Whewell,
4 

ε νπνία πξνέξρεηαη 

απφ ην ζηεξεηηθφ γξάκκα «α» θαη ηε ιέμε «ζηίγκα».
 

Σν 1890 ν Javal πξφηεηλε έλα γεληθφ θαλφλα ππνινγηζκνχ ηνπ νιηθνχ αζηηγκαηηζκνχ ηνπ 

νθζαικνχ βαζηδφκελν ζηνλ θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ.
3,5

 

Καλφλαο ηνπ Javal:   

At = k + p(Ac), 

φπνπ At-νιηθφο αζηηγκαηηζκφο 

          Ac-θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο 

          k ζηαζεξά=0,5 

          p ζηαζεξά=1,25 

Οη Grosvenor, Quintero, Perrigin
6
 θαη Keller

7
 απινπνίεζαλ ηνλ θαλφλα ζε 

At = Ac – 0,5 

Οη παξαπάλσ εμηζψζεηο πιένλ έρνπλ κηθξή θιηληθή ζεκαζία, αθνχ νη ζεκεξηλνί 

ηνπνγξάθνη θαη ακπεξξφκεηξα (εθηξνπφκεηξα) κεηξνχλ κε αθξίβεηα ηνλ θεξαηνεηδηθφ 

θαη εζσηεξηθφ αζηηγκαηηζκφ. 

 

1.3 Επηδεκηνινγία 

Αζηηγκαηηζκφο >0,5 δηνπηξίεο απνηειεί ην 13% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζιαζηηθψλ 

αλσκαιηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ.
3,8 

Αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ππάξρεη δηαθνξεηηθή εκθάληζε ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία <1 δηνπηξία 

αζηηγκαηηζκνχ εκθαλίδεη ην 63,96% ηνπ πιεζπζκνχ,
9
 ελψ ζηελ Σατιάλδε ≥0,5 θαη <1 

δηνπηξία ζε 42,49% ηνπ πιεζπζκνχ.
10 

 

1.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκό 

Ο αζηηγκαηηζκφο είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν θαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη δηαθπκάλζεηο 

φηαλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζην ζρήκα ησλ νπηηθψλ επηθαλεηψλ, ζην δείθηε δηάζιαζεο, ζην 
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κέγεζνο ηεο θφξεο, ζηηο εμσθζάικηεο δνκέο (βιέθαξα θαη εμσθζάικηνη κχεο), ζηελ 

πξνζαξκνγή, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δαθξπτθνχ θηικ θαη ζηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο. 

 

1.4.1 Ζιηθία 

χκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ κε ηελ ειηθία.
11-20 

Νενγλά ειηθίαο 3 κελψλ είραλ ηνπιάρηζηνλ 1 δηνπηξία 

αζηηγκαηηζκφ, ν νπνίνο κεηψζεθε σο ηελ ειηθία ησλ 18 κελψλ.
12 

ε άιιε κειέηε 

βξέζεθε 1 δηνπηξία αζηηγκαηηζκφο ζε 40% ησλ λενγλψλ έσο 3 κελψλ, ελψ κέρξη ηνπο 36 

κήλεο ην πνζνζηφ απηφ κεησλφηαλ ζε 4%. Ζ κείσζε απηή θαίλεηαη φηη νθείιεηαη ζηελ 

κείσζε ηεο ηνξηθφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή θαη ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θξπζηαιινεηδή 

θαθνχ.
21 

 Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο αιιαγήο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ κε ηελ ειηθία θαίλεηαη φηη απνηειεί 

κέξνο ηεο θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο ηνπ νθζαικνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

«εκκεηξνπνίεζεο».
22 

Δπίζεο ν πςειφο αζηηγκαηηζκφο ζηελ πξψηκε ειηθία πξνθαιεί θαη 

ελεξγνπνηεί ηελ πξνζαξκνγή.
23-25 

Ο «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφο είλαη ν ζπρλφηεξνο ηχπνο αζηηγκαηηζκνχ ζηνπο 

ελήιηθεο >40ρξ. θαη ηδηαίηεξα ζηνπο άληξεο.
26 

Ο κέζνο νιηθφο αζηηγκαηηζκφο αιιάδεη 

απφ 0,62D «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» ζηνλ ελήιηθα ζε 0,37D «παξά ηνλ θαλφλα» ζε 

ειηθησκέλνπο. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο θαη ηνπ θεξαηνεηδή ζαλ ζχλνιν, 

νη πεξηπηψζεηο κε «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ κεηψλνληαη κε ηελ πάξνδν 

ηεο ειηθίαο ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηπηψζεηο κε πιάγην θαη «παξά ηνλ θαλφλα» 

αζηηγκαηηζκφ, νη νπνίεο απμάλνληαη. Απφ ηελ εμέηαζε ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ 

θεξαηνεηδή, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ παξνπζίαδαλ «παξά ηνλ θαλφλα» 

αζηηγκαηηζκφ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο.
 

Οη Gudmundsdottir θαη ζπλ. κειέηεζαλ ηελ αιιαγή ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζηελ πεληαεηία 

θαη βξήθαλ αιιαγή ζε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ θαηά 0,14 δηνπηξίεο ζε άηνκα 

ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ.
27,28 

Ζ αχμεζε ηνπ «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκνχ 

νθείιεηαη ζηελ θχξησζε ηνπ θεξαηνεηδή ζηνλ νξηδφληην κεζεκβξηλφ πνπ παξαηεξείηαη 

ζε ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο.
14 

ηελ Blue Mountains Eye Study ε κέζε ηηκή ηεο ηζρχνο 

ηνπ νιηθνχ αζηηγκαηηζκνχ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία απφ 0,6 δηνπηξίεο ζε 49-59ρξ. ζε 1,2 

δηνπηξίεο ζε 80-97ρξ.
13 

ε ζρεηηθή κειέηε θαηαγξάθεθε αιιαγή ζηνλ νιηθφ 
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θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ θαηά κέζν φξν 1,6 δηνπηξίεο γηα θάζε 5 ρξφληα αχμεζεο ηεο 

ειηθίαο.
25 

Ζ κείσζε ηεο δξάζεο ησλ εμσθζάικησλ κπψλ, εηδηθά ηνπ έζσ νξζνχ, ε ζπλαίξεζε θαη 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ παινεηδνχο, ε κείσζε ηνπ ηφλνπ ηνπ ζθηγθηήξα κπ θαη θαη‟επέθηαζε 

ε κείσζε ηεο αζθνχκελεο απφ ην άλσ βιέθαξν πίεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο 

ειηθησκέλνπο κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζε αιιαγέο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ.
29,30 

Αλαθνξηθά κε αιιαγέο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θεξαηνεηδή θάλεθε φηη έλαο επίπεδνο άμνλαο 

ηείλεη λα έρεη πην θάζεηε θαηεχζπλζε κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο (0,0295 θαη 

0,0224ρηιηνζηά/5εηία ζηελ πξφζζηα θαη νπίζζηα επηθάλεηα αληίζηνηρα). Φάλεθε επίζεο 

φηη ε νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή ηείλεη λα εμηζνξξνπεί ηνλ αζηηγκαηηζκφ ηεο 

πξφζζηαο επηθάλεηαο ζε 91,4% θαη 47,7% ησλ καηηψλ ζε ειηθίεο 21-30 θαη ≥71 ρξ. 

αληίζηνηρα.
25 

 

1.4.2 Κξπζηαιινεηδήο θαθόο 

Ζ δεκηνπξγία θαθηθνχ αζηηγκαηηζκνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο 

«εκκεηξνπνίεζεο»,  αθνχ δξαζηηθά κεηψλεη ηνλ εκθαλή θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ ηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηεο δσήο. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ν θαθηθφο αζηηγκαηηζκφο 

εκθαλίδεηαη σο «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ, νπφηε θαη αληηξξνπείηαη ν «ζπκθψλσο 

κε ηνλ θαλφλα» θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο.
15,31,32 

Όηαλ ζρεηηθή θχξησζε ζηνλ θάζεην 

άμνλα κεηξηάδεηαη, ν εζσηεξηθφο θαθηθφο «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφο ζα 

εκθαληζηεί.
 

Οη Shankar θαη Bobier εμέηαζαλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (51,1±8,4 κελψλ). 

Τπνιφγηζαλ ηνλ θαθηθφ αζηηγκαηηζκφ αθαηξψληαο ηνλ θεξαηνεηδηθφ απφ ηνλ νιηθφ 

δηαζιαζηηθφ αζηηγκαηηζκφ. Απηή ε κέζνδνο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ νπίζζην 

θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ. Απφ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο θάλεθε φηη ην 

κέγεζνο ηνπ νιηθνχ θαη θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξν ζε άηνκα κε 

πςειφ αζηηγκαηηζκφ, αιιά ν θαθηθφο ήηαλ παξφκνηνο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. Με ηελ 

βνήζεηα ηεο αλάιπζεο Fourier θάλεθε φηη νη πςεινί αζηηγκαηηθνί έρνπλ ηδηαίηεξα 

ρακειφ θαθηθφ J0  (ζπκθψλσο ή παξά ηνλ θαλφλα αζηηγκαηηζκφ) θαη πςειφ θαθηθφ J45 

(πιάγην αζηηγκαηηζκφ ζηνπο θπζηνινγηθνχο αζηηγκαηηθνχο. Καη ζηηο δπν νκάδεο πςεινχ 

θαη ρακεινχ αζηηγκαηηζκνχ είραλ κεγαιχηεξν θεξαηνεηδηθφ θαη φρη νιηθφ αζηηγκαηηζκφ, 
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έηζη ψζηε ε θαθηθή ζπληζηψζα (θαη νπζηαζηηθά θαη ε νπίζζηα θεξαηνεηδηθή επηθάλεηα) 

εμππεξεηνχλ ζηε κείσζε ηεο αζηηγκαηηθήο δξάζεο ηεο πξφζζηαο θεξαηνεηδηθήο 

επηθάλεηαο.
33 

Ζ ζθιήξπλζε ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνχ θαη ε αιιαγή ζην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ θαθνχ 

ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ κπσπηθνχ αζηηγκαηηζκνχ.
34 

Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζηαηηθά δεκηνπξγίαο θαηαξξάθηε θαη εκθάληζεο θαθηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ κέρξη θαη 12 δηνπηξίεο, ελψ ζε άιιε πεξίπησζε ζε δηάζηεκα 20 κελψλ 

αιιαγή ηνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ 0,25 δηνπηξίεο ζε 5 δηνπηξίεο θαη κείσζε ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε 0,25 δηνπηξίεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηαξξαθηηθνχ θαθνχ.
35-37 

Ζ επίδξαζε ηνπ θαθνχ ζηνλ νθζαικηθφ αζηηγκαηηζκφ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο.
38 

ε πεξηπηψζεηο φκσο ηξαπκάησλ (πρ. δηαηηηξαίλνληα ηξαχκαηα ηνπ ζθιεξνχ/θεξαηνεηδή) 

κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πηπρέο ζην πξφζζην/νπίζζην πεξηθάθην ή ππεμάξζξεκα θαθνχ, 

θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε δηαθφξνπ βαζκνχ αζηηγκαηηζκνχ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
39,40 

 

1.4.3 Βιέθαξα 

Αιιαγέο ζην κέγεζνο θαη ηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ παξαηεξνχληαη επίζεο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο νθείινληαη ζηελ πίεζε ησλ βιεθάξσλ, 

ζηελ ηάζε ησλ εμσθζάικησλ κπψλ, ην κέγεζνο ηεο θφξεο θαη ηελ πξνζαξκνγή. ε 

δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ θαηαγξαθεί δηαθπκάλζεηο ζηα κέησπα θχκαηνο θαη ζηελ 

αζθαηξηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή κε ηε βνήζεηα ηεο ηνπνγξαθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο.
41,42 

Ο θεξαηνεηδήο έρεη ην επηπεδφηεξν ζρήκα θαηά ηελ αθχπληζε θαη θπξηψλεη 

ειαθξά κέρξη ην απφγεπκα.
43 

Αθφκε πνιινί εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ παξνδηθή ακθνηεξφπιεπξε κνλφθζαικε 

δηπισπία κεηά απφ θνληηλή εξγαζία.
44-47

 ηελ θνληηλή φξαζε ν ζπλδπαζκφο ηεο πξνο ηα 

θάησ βιεκκαηηθή θίλεζε, φπνπ ηα θεληξηθά 6ρηι. ηνπ θεξαηνεηδή πηέδνληαη απφ ην θάησ 

βιέθαξν, θαη ηεο ζπλερνχο δξάζε ηνπ έζσ νξζνχ, επηδξνχλ ζηνλ θεξαηνεηδή απμάλνληαο 

ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο ζηνλ νξηδφληην κεζεκβξηλφ κε απνηέιεζκα ζηξνθή ζε «παξά 

ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ.
48-50 

Οη Buehren θαη ζπλ. θαηέγξαςαλ αιιαγή ηεο 

ηνξηθφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή κεηά απφ δηάβαζκα κε ηε βνήζεηα ησλ πνιπσλχκσλ ηνπ 
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Zernike ζε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ.
51 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ εμεηαδφκελνο 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ην δηάβαζκα 30 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε δηαζιαζηηθή ή 

ηνπνγξαθηθή εθηίκεζε.
 

Δπίζεο αιιαγέο ζηνλ αζηηγκαηηζκφ παξαηεξνχληαη θαη αλάινγα κε ηελ πξνο ηα πάλσ ή 

πξνο ηα θάησ θιίζε ηεο βιεθαξηθήο ζρηζκήο.
3 

Οη άληξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

θιίζε πξνο ηα θάησ, ελψ νη γπλαίθεο πξνο ηα πάλσ,
52 

ελψ άηνκα κε ζχλδξνκν Down ή 

Treacher Collins παξνπζηάδνπλ πιάγην αζηηγκαηηζκφ.
53-55 

Παρχηεξα ή ζθηρηφηεξα βιέθαξα, ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ησλ Αζηαηψλ θαη ησλ 

απηνρζφλσλ Ακεξηθαλψλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξνπο βαζκνχο 

αζηηγκαηηζκνχ.
56 

Δπίζεο ν «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφο κεηψλεηαη φηαλ ηα 

βιέθαξα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ θεξαηνεηδή.
57 

 

1.4.4 Κεξαηνεηδήο 

Ο θεξαηνεηδήο είλαη κηα θπζηθή δνκή πνπ πξνζιακβάλεη ην ζρήκα ηεο ππφ ηελ επίδξαζε 

εζσηεξηθά αζθνχκελεο πίεζεο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ θεξαηνεηδή 

ηαηξνγελήο ή φρη, απνηειεί πηζαλή αηηία αιιαγήο ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ νπηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ θεξαηνεηδή. 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νιηθνχ αζηηγκαηηζκνχ νθείιεηαη 

ζηελ ηνξηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή.
25,58 

Ζ ειαζηηθφηεηα/πιαζηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξαηνεηδή επεξεάδνπλ ηνλ 

αζηηγκαηηζκφ αιιάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θεξαηνεηδή ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 

ε πεξηπηψζεηο δηαηξνθηθήο αλεπάξθεηαο κεηψλεηαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή θαη 

πξνθαιείηαη επηπέδσζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα, ελψ ηαπηφρξνλα θπξηψλεη ν θάζεηνο.
59 

Δθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ θεξαηνεηδή, φπσο θεξαηφθσλνο, pellucid marginal 

degeneration, Terrien‟s marginal degeneration, θεξαηφζθαηξα, ή δηαηαξαρέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θιεγκνλή θαη λέθξσζε φπσο ε πεξηθεξηθή ειθσηηθή θεξαηίηηδα θαη ην 

έιθνο Mooren, θαζψο θαη ηαηξνγελήο θεξαηεθηαζία κεηά απφ δηαζιαζηηθφ laser 

απνηεινχλ παξάγνληεο ιέπηπλζεο ηνπ θεξαηνεηδή. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη 

κε νκαιφ ή αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ ρακειφ κέρξη πςειφ 

αζηηγκαηηζκφ.
60,61 
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1.4.5 Μέγεζνο θόξεο 

Ζ θφξε είλαη ην ζεκείνπ εηζφδνπ ηνπ θσηφο ζηνλ νθζαικφ. Τπάξρεη κηα θπζηνινγηθή 

πξνο ηα έμσ απφθιηζε ηνπ θέληξνπ ηεο θφξεο ζε ζρέζε κε ηνλ νπηηθφ άμνλα. Απηή ε 

θπζηνινγηθή αζπκκεηξία έρεη πεξηγξαθεί σο «θφκα». Σν κέγεζνο ηεο θφξεο θαη ε ζέζε 

ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ νπηηθφ άμνλα αιιάδνπλ είηε ιφγσ θαξκάθσλ, είηε ιφγσ ζπλζεθψλ 

θσηηζκνχ, ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο ή πξνζαξκνγήο.
57,62,63 

Μεγαιχηεξν κέγεζνο κεζνπηθήο θφξεο εληνπίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ 

αζηηγκαηηζκνχ θαη είλαη ζπλήζσο «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα».
64 

Οη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θφξεο-ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ- απμάλνπλ ηεο πςειήο 

ηάμεο εθηξνπέο, φπσο ην θφκα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηνπ θπιίλδξνπ ζηελ 

ππνθεηκεληθή/αληηθεηκεληθή δηάζιαζε. Σν θφκα έρεη θαλεί φηη ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξν 

αζηηγκαηηζκφ.
65 

Αληίζεηα ε πξνζαξκνζηηθή θνξηθή κχζε κεηψλεη ηηο πςειήο ηάμεο εθηξνπέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαθηθνχ αζηηγκαηηζκνχ.
66 

Ζ νπηηθή νμχηεηα είλαη κεησκέλε ζηνλ αδηφξζσην αζηηγκαηηζκφ. Ζ φξαζε ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη ην κέγεζνο ηεο θφξεο. ε 

κηα κειέηε πνπ έγηλε κε πεξηπηψζεηο νθζαικψλ κε 1, 2 θαη 3 δηνπηξίεο αζηηγκαηηζκνχ 

βξέζεθε φηη παξνπζίαδαλ κε δηνξζσκέλε νπηηθή νμχηεηα κεηξεκέλε κε logMAR 

0,04±0,08, 0,09±0,09 θαη 0,16±0,16 γηα θφξε δηακέηξνπ 1 ρηιηνζηνχ, -0,01±0,09, 

0,12±0,15 θαη 0,33±0,24 γηα 2 ρηιηνζηά θαη 0,02±0,09, 0,20±0,19 θαη 0,46±0,30 γηα 3 

ρηιηνζηά, 0,02±0,08, 0,24±0,20 θαη 0,48±0,21 γηα 4 ρηιηνζηά θαη 0,08±0,10, 0,33±0,18 

θαη 0,53±0,22 γηα 5 ρηιηνζηά αληίζηνηρα. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Σα απνηειέζκαηα δελ επεξεάδνληαλ απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ.
67 

 

1.4.6 Πξνζαξκνγή θαη ζύγθιηζε 

Ο Brzezinski ην 1982 εηζήγαγε ηνλ φξν «πξνζαξκνζηηθφο αζηηγκαηηζκφο» θαη 

ππνζηήξημε φηη αιιαγέο ζηνλ θαθηθφ αζηηγκαηηζκφ κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ 

θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ θαη λα κεηψζνπλ ζην ζχλνιφ ηεο ηελ ηνξηθφηεηα ηνπ 

καηηνχ,
68 

ελψ άιινη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ φηη φζν απμάλεηαη ε πξνζαξκνγή απμάλεηαη 

θαη ν αζηηγκαηηζκφο.
69,70 

χκθσλα κε ηνλ Brzezinski ν πξνζαξκνζηηθφο αζηηγκαηηζκφο 
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ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρή ηνπ θαθνχ ιφγσ αλνκνηνγελνχο ειαζηηθφηεηαο, αλνκνηφκνξθεο 

ζχζπαζεο ηνπ αθηηλσηνχ θαη ησλ εμσθζάικησλ κπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθιηζεο. 

Απηφ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ „lag of accommodation‟, ην θαηλφκελν δειαδή κηθξφηεξεο 

πξνζαξκνζηηθήο απάληεζεο απφ ην εξέζηζκα ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ηελ εκθάληζε 

«ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκνχ.
 

Ζ κχζε ηεο θφξεο ζπκβάιεη ζε παξφκνηεο αιιαγέο. ε κηα κειέηε θάλεθε φηη φια ηα 

εκκεηξσπηθά ππνθείκελα γίλνληαλ αζηηγκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζαξκνγήο, 93% 

«ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» (κέζε ηηκή -1,96δηνπηξίεο). Σα κάηηα επέζηξεθαλ ζηελ 

εκκεηξσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ακέζσο κεηά ηε ραιάξσζε ηεο πξνζαξκνγήο.
71,72 

 

1.4.7 Κπθινζηξνθή θαη δηόθζαικε όξαζε 

Τπάξρεη κηα πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ πξνζαξκνγή, ηελ ζηξνθηθή 

επηθέληξσζε θαη ηνλ αζηηγκαηηζκφ,
73,74 

ζπκβάιινληαο ζηε «ζχγρπζε» θαη ηελ αληίιεςε 

ηνπ βάζνπο πεδίνπ.
75 

Ζ θπθινζηξνθή γχξσ απφ ηνλ Ε άμνλα ηξνπνπνηεί ηνλ άμνλα ηνπ νθζαικηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
 

ε κνλφθζαικε εζηίαζε παξαηεξείηαη θπζηνινγηθή θπθινζηξνθή γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξηπηψζεηο αιιαγήο ηεο ζέζεο ζψκαηνο απφ θαζηζηή ζε χπηηα ζέζε. 
76-82 

Κπθινζηξνθή 

παξαηεξείηαη επίζεο ζε αιιαγή απφ δηφθζαικε ζε κνλφθζαικε φξαζε, εηδηθά ζε απηνχο 

πνπ παξνπζηάδνπλ θπθινθνξία.
77 

Οη αιιαγέο απηέο είλαη κεγάιεο θιηληθήο ζεκαζίαο 

φηαλ θάπνηνο εμεηάδεηαη ζε θαζηζηή ζέζε, αιιά πθίζηαηαη δηαζιαζηηθή επέκβαζε ζε 

θεθιηκέλε ζέζε. Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ ζεκαληηθή πξνο ηα έμσ ή πξνο ηα έζσ ζηξνθή 

πεξίπνπ 2-4
ν
 (ην κέγηζην 9-14

ν
) σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο ζέζεο απφ θαζηζηή ζε 

χπηηα,
80-83

 ελψ ζε άιιεο κειέηεο ε αιιαγή ηνπ άμνλα είλαη αζήκαληε κηθξφηεξε ησλ 2
ν
 

θαη ειάρηζηα επεξεάδεη ηνλ αζηηγκαηηζκφ.
76,84 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη αιιαγή ηνπ 

άμνλα θαηά 4
ν
 θαηά ηε δηάξθεηα laser θσηεθηνκήο, φπνπ νη απαηηήζεηο αθξίβεηαο είλαη 

κεγαιχηεξεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 14% ππνδηφξζσζε ηνπ θπιίλδξνπ.
82,83 

ηηο επεκβάζεηο θαηαξξάθηε νη απαηηήζεηο γηα αθξίβεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ηνκψλ είλαη 

κηθξφηεξεο. Παξ‟φια απηά αλ ππάξρεη θαθή επηθέληξσζε θαηά 30
ν
, ε επηπέδσζε ζηνλ 

επηζπκεηφ άμνλα κεηψλεηαη ζην κηζφ, ελψ ην ππφινηπν ηεο αζθνχκελεο δξάζεο πξνθαιεί 

θιίζε ηνπ άμνλα. Αλ ην ιάζνο επηθέληξσζεο ηεο ηνκήο είλαη 45
ν
  δελ ππάξρεη θαζφινπ 
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επηπέδσζε θαη ε κφλε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηνλ θεξαηνεηδή πξνθαιεί θιίζε, ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο>45
ν
 παξαηεξείηαη αληίζεηα επηπιένλ θχξησζε ηνπ ήδε θπξηνχ άμνλα.

85 

 

1.4.8 Γαθξπτθό θηικ 

Όηαλ ην θσο πεξλά απφ ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ θεξαηνεηδή ν δείθηεο 

δηάζιαζεο αιιάδεη απφ 1,003 πνπ είλαη ηνπ αέξα ζε 1,33 πνπ είλαη ηνπ δαθξπτθνχ θηικ. 

Ζ δαθξπτθή ζηηβάδα έρεη δείθηε δηάζιαζεο παξφκνην κε απηφ ηνπ θεξαηνεηδή (1,33 θαη 

1,376 αληίζηνηρα). Ζ αιιαγή απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαζιαζηηθή ηζρχ ηεο 

πξφζζηαο νθζαικηθήο επηθάλεηαο.
86 

Σν άλσ βιέθαξν αζθεί πίεζε ζηνλ θεξαηνεηδή θαη δάθξπ ζπζζσξεχεηαη ζην θάησ 

βιεθαξηθφ ρείινο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο πξνθαιεί εθηξνπή (θάζεην θφκα), ε νπνία 

εκθαλίδεηαη σο θχιηλδξνο.
87 

Ζ επίδξαζε ηνπ δαθξπτθνχ θηικ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο κηθξνδηαθπκάλζεηο ζηνλ 

αζηηγκαηηζκφ θαη ηηο εθηξνπέο πςειήο ηάμεο  πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

βιεθαξηζκνχ, κε ηε βνήζεηα πςειήο ηαρχηεηαο βηληενθεξαηνζθνπίσλ.
87-92 

Οη Zhu θαη ζπλ. θαηέγξαςαλ αχμεζε ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο ζηνλ πςνκεηξηθφ ράξηε 

θαηά 2ρηι. ην πξψην κηζφ δεπηεξφιεπην κεηά απφ βιεθαξηζκφ ζηνλ άλσ θεξαηνεηδή ζηελ 

ηνπνγξαθία.
93 

ε άιιε κειέηε αλψκαινο αζηηγκαηηζκφο πξνθαιείηαη απφ δηάζπαζε ηεο δαθξπτθήο 

ζηηβάδαο, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εθηξνπψλ θφκα, ζθαηξηθή θαη πςειήο 

ηάμεο εθηξνπέο.
90 

Έηζη ινηπφλ ζπληζηάηαη ε κέηξεζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη ησλ εθηξνπψλ ζε 

δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο λα γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 1 έσο 4 

δεπηεξφιεπηα, κεηά ην βιεθαξηζκφ.
87,93-95 

 

1.4.9 Ακθηβιεζηξνεηδηθόο αζηηγκαηηζκόο 

Οη Mitchell θαη ζπλ. πξφηεηλαλ σο άιιν παξάγνληα αζηηγκαηηζκνχ, ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

θσηνυπνδνρέσλ. Με άιια ιφγηα ηα ιεηηνπξγηθά ακθ/δηθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη 

ππθλφηεξα ή παρχηεξα ζε θάπνην άμνλα ζε ζρέζε κε άιιν άμνλα.
96,97 

Οη Flüeler θαη Guyton έθαλαλ κηα πξνζνκνίσζε θεθιηκέλνπ ακθ/δή θαη παξαηήξεζαλ 

ηελ εκθάληζε θάπνηνπ βαζκνχ αζηηγκαηηζκνχ.
98 
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Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί ιφγσ ηεο αλνκνηφκνξθεο επηκήθπλζεο ηνπ ζθιεξνχ ζε 

δηαθνξεηηθφ άμνλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αχμεζεο ηνπ αμνληθνχ κήθνπο. 

 

1.4.10 Φύιν 

Οη Goto θαη ζπλ. κειεηψληαο ηελ θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή ζε λεαξνχο άλδξεο θαη 

γπλαίθεο δελ βξήθαλ δηαθνξέο, φκσο ζε ειηθίεο κεγαιχηεξεο ησλ 50 εηψλ ππήξραλ 

δηαθνξέο. 81,1%  ησλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλδξψλ είραλ «παξά ηνλ θαλφλα» 

αζηηγκαηηζκφ θαη 18,9% «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» ή θαζφινπ αζηηγκαηηζκφ. Οη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο παξνπζίαδαλ 22,5% «παξά ηνλ θαλφλα» θαη 77,5% 

«ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» ή θαζφινπ αζηηγκαηηζκφ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν 

θχισλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
99 

 

1.4.11 Μεηεγρεηξεηηθή εκθάληζε αζηηγκαηηζκνύ 

Ζ δηαηηηξαίλνπζα θεξαηνπιαζηηθή είλαη ε επέκβαζε κε ην κεγαιχηεξν κήθνο ηνκήο, 

φπνπ ν θεξαηνεηδήο απφ δφηε ζπγθξαηείηαη ζην δέθηε κε ξάκκαηα. Ζ ζπλεζέζηεξε 

επηπινθή κεηά απφ κηα ηέηνηα επέκβαζε είλαη ν αζηηγκαηηζκφο, πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 4,2 έσο 3,9 δηνπηξίεο 2 θαη 8 ρξφληα κεηά ηελ επέκβαζε αληίζηνηρα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο  πξφθεηηαη γηα αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ.
100 

Ζ δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο ζηφρν έρνπλ λα κεηψζνπλ ηα δηαζιαζηηθά ιάζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αζηηγκαηηζκφο 

πξνθαιείηαη κφλν ζε έδαθνο επηπινθψλ δη- ή κεηεγρεηξεηηθά. Έηζη ινηπφλ θεληξηθέο 

λεζίδεο, εθηαζίεο θαη απνθεληξσκέλε θσηεθηνκή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νκαιφ ή 

αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ.
101 

Δπίζεο κεξηθέο ηερληθέο ηνκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηηγκαηηζκφ, ππφ- ή 

ππεξδηνξζψλνληαο ηνλ. Ζ αθηηλσηή θεξαηνηνκή πνπ ζθνπφ έρεη λα δηνξζψζεη ην 

ζθαίξσκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζηάζεηα ζηνλ πεξηθεξηθφ θεξανηεηδή. Οη  Waring θαη 

ζπλ ζηε κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ φηη ζε 10% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε αθηηλσηή 

θεξαηνηνκή απμήζεθε ν αζηηγκαηηζκφο >1 δηνπηξία.
103 

Ζ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε είλαη ε πιένλ ζπρλή δηαζιαζηηθή επέκβαζε. ηελ 

εμσπεξηθαθηθή αθαίξεζε θαηαξξάθηε εθηειείηαη ηνκή 12-14 ρηιηνζηψλ ζην 
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ζθιεξνθεξαηνεηδέο φξην (ΚΟ), ελψ ζηε θαθνζξπςία εθηειείηαη ηνκή 3,2 ρηιηνζηψλ 

ρσξίο έλζεζε ξάκκαηνο. 

 

1.4.12 Τπεμάξζξεκα ελδνθαθνύ 

Ζ θιίζε ή ε αιιαγή ζέζεο (εθθέληξσζε) ηνπ ελδνθαθνχ κπνξεί λα απνηεινχλ αηηία 

κεηεγρεηξεηηθήο εκθάληζεο αζηηγκαηηζκνχ θαη λα απαηηείηαη ε επαλαηνπνζέηεζε ή 

ζπξξαθή ηνπ ελδνθαθνχ γηα ηε δηφξζσζή ηνπ.
104 

Σξαχκαηα επίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε αζηηγκαηηζκνχ. ε κειέηε πνπ 

έγηλε ζε πεξηπηψζεηο ακβιένο ηξαχκαηνο ηνπ νθζαικνχ βξέζεθε φηη ην 14% ησλ 

νθζαικψλ εκθάληζε 1,75-3,6 δηνπηξίεο αζηηγκαηηζκφ, ελψ ην 7% ησλ πεξηπηψζεσλ 

ζρεηίζηεθε κε ππεμάξζξεκα θαθνχ. χκθσλα κε ηε κειέηε κηθξά θαη ζθιεξά 

αληηθείκελα πξνθαινχλ ζπρλφηεξα αζηηγκαηηζκφ.
104 

 

1.5 Ταμηλόκεζε 

Ο νιηθφο αζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θεξαηνεηδηθφ (ή θεξαηνκεηξηθφ) 

αζηηγκαηηζκφ, θαθηθφ θαη ακθηβιεζηξνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ. ην κεγαιχηεξφ ηνπ κέξνο 

ν αζηηγκαηηζκφο είλαη θεξαηνεηδηθφο. Ο θαθηθφο είλαη απνηέιεζκα δηαθνξεηηθήο 

θακππιφηεηαο θαη δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ δηάζιαζεο εζσηεξηθά ηνπ θξπζηαιινεηδή 

θαθνχ.
105 

ηελ θιηληθή πξάμε ζεσξείηαη φηη ν αζηηγκαηηζκφο κηαο επηθάλεηαο κπνξεί λα 

εμνπδεηεξψλεη ηνλ αζηηγκαηηζκφ άιιεο επηθάλεηαο. Έηζη ν θαθφο ηείλεη λα εμηζνξξνπεί 

ηνλ κέηξην θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ. Παξφια απηά ν βαζκφο εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ 

θαθνχ θαη θεξαηνεηδή είλαη δηαθνξεηηθφο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία.
106,107 

Ο αζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα είλαη ζπγγελήο ή επίθηεηνο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε ηξαχκα, ζε επέκβαζε ή δεπηεξνπαζψο ζε νξηζκέλεο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο.
108 

Ο θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο πεξηγξάθεηαη σο νκαιφο θαη αλψκαινο. ηνλ νκαιφ 

αζηηγκαηηζκφ, πνπ είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή, ν θεξαηνεηδήο παξνκνηάδεηαη κε 

κπάια ηνπ ξάγθκππ, ε νπνία ζηέθεηαη ζην άθξν ή ζηελ πιεπξά ηεο. Οη δπν θχξηνη άμνλεο, 

κε ηε κεγαιχηεξε θαη ηε κηθξφηεξε ηζρχ, απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πάληα 90
ν
, ε θαιχηεξα 
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δηνξζσκέλε νπηηθή νμχηεηα θηάλεη ηα 10/10 θαη κπνξεί λα δηνξζσζεί κε εθαξκνγή 

θπιηλδξηθνχ θαθνχ ζε γπαιηά, κε ηνξηθφ θαθφ επαθήο ή κε ηνξηθφ ελδνθζάικην θαθφ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ ε ηνπνγξαθία εκθαλίδεη κηα 

ζπκκεηξηθή «θιεςχδξα» ή «παπηγηφλ».
2,108,109 

Οη θχξηνη κεζεκβξηλνί (άμνλεο) ηνπ αζηηγκαηηζκνχ κε ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε 

θακππιφηεηα είλαη θάζεηνη κεηαμχ ηνπο. Ο θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο αλάινγα κε ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ άμνλά ηνπ ρσξίδεηαη ζε «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» (WTR-with the rule) 

αζηηγκαηηζκφ (φηαλ ν άμνλαο κε ηε κεγαιχηεξε δηαζιαζηηθή ηζρχ/κε ηε κηθξφηεξε 

θακππιφηεηα ζε ρηιηνζηά εληνπίδεηαη ζηηο 90
ν 

(60-120
ν
)), ζε «παξά ηνλ θαλφλα» (ATR-

against the rule) αζηηγκαηηζκφ (φηαλ ν άμνλαο κε ε κεγαιχηεξε δηαζιαζηηθή ηζρχ/κε ηε 

κηθξφηεξε θακππιφηεηα ζε ρηιηνζηά εληνπίδεηαη ζηηο 180
ν
 (0-30

ν
 ή 150-180

ν
)) θαη ζε 

πιάγην (φηαλ ν άμνλαο κε ηε κεγαιχηεξε δηαζιαζηηθή ηζρχ εληνπίδεηαη κεηαμχ 30-60
ν
 ή 

120-150
ν
).  

Δπίζεο ν νκαιφο αζηηγκαηηζκφο αλάινγα κε ην ζεκείν εζηίαζεο ησλ δπν αμφλσλ 

ρσξίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ θαίλνληαη ζην πίλαθα 1. 

Αζηηγκαηηζκόο 

Απιόο κπσπηθόο: ν έλαο άμνλαο εζηηάδεη ην θσο 

κπξνζηά απφ ηνλ ακθ/δή, ελψ ν άιινο επί ηνπ 

ακθ/δή 

Απιόο ππεξκεηξσπηθόο: ν έλαο άμνλαο εζηηάδεη ην 

θσο επί ηνπ ακθ/δή θαη ν άιινο ζεσξεηηθά πίζσ απφ 

ηνλ ακθ/δή 

ύλζεηνο κπσπηθόο: θαη νη δπν άμνλεο εζηηάδνπλ ην 

θσο κπξνζηά απφ ηνλ ακθ/δή 

ύλζεηνο ππεξκεηξσπηθόο: θαη νη δπν άμνλεο 

εζηηάδνπλ ην θσο ζεσξεηηθά πίζσ απφ ηνλ ακθ/δή 

Μηθηόο αζηηγκαηηζκόο: ν έλαο άμνλαο εζηηάδεη ην 

θσο κπξνζηά απφ ηνλ ακθ/δή θαη ν άιινο πίζσ απφ 

ηνλ ακθ/δή. 

 

Πίλαθαο 1. Σαμηλφκεζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ην ζεκείν εζηίαζεο. 
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Ο αλψκαινο αζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα είλαη νκαιψο αλψκαινο ή αλσκάισο αλψκαινο. 

ηνλ νκαιφ αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ, νη θχξηνη κεζεκβξηλνί ππάξρνπλ, αιιά είλαη είηε ζε 

δηαθνξεηηθή ησλ 90
ν
 απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ή εκθαλίδνπλ ζηελ ηνπνγξαθία άληζε 

θιεςχδξα (κε δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο ζθέιε ή κε δηαθνξεηηθή γσλία κεηαμχ ησλ ζθειψλ 

ή ζπλδπαζκφο ησλ δπν).
110 

Ο Duke-Elder
111

 ην 1970 έδσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηνλ αλσκάισο αλψκαιν 

αζηηγκαηηζκφ. Πξφθεηηαη γηα δηαζιαζηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ε δηάζιαζε ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο κεζεκβξηλνχο δελ ππαθνχεη ζε θαλέλα γεσκεηξηθφ επίπεδν θαη νη 

δηαζιψκελεο αθηίλεο δελ παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξία. Δπίζεο νξίδεηαη σο αζηηγκαηηθή 

θαηάζηαζε κε δηνξζνχκελε κε ζθαηξν-θπιηλδξηθφ θαθφ.
112 

ε αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ πνπ είλαη θιηληθά ζεκαληηθφο ζε θαηαζηάζεηο φπσο 

θεξαηφθσλνο ή άιιεο εθηαζίεο θεξαηνεηδή, ζε δπζηξνθίεο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ή ηνπ 

ζηξψκαηνο, ζε νπινπνίεζε θεξαηνεηδή κεηά απφ ηξαχκα ή θιεγκνλέο ή κεηά απφ 

επεκβάζεηο φπσο δηαηηηξαίλνπζα θεξαηνπιαζηηθή, αθηηλσηή θεξαηνηνκή, επηπιεγκέλε 

επέκβαζε θαηαξξάθηε, αθαίξεζε πηεξπγίνπ, αζηηγκαηηθή θεξαηνηνκή, LASIK, PRK, ην 

κέγεζνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ ζεκείν ζε ζεκείν 

ζηελ θεληξηθή πεξηνρή εηζφδνπ ζηελ θφξε.
2,113,114 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε ηνπνγξαθία 

δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη νκαιή εηθφλα θαη ν θεξαηνεηδήο πεξηγξάθεηαη σο αλψκαινο 

ή ηξαρχο.
110 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κεησκέλε νπηηθή νμχηεηα, ε νπνία δελ επηδέρεηαη 

δηφξζσζεο, παξά κφλν κε ζθιεξνχο ή εκίζθιεξνπο θαθνχο επαθήο.
 

Σν 2006 νη Read θαη ζπλ. παξνπζίαζαλ κειέηε βαζηδφκελνη ζε ηνπνγξαθία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ν αζηηγκαηηζκφο ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηνλ πεξηθεξηθφ 

θεξαηνεηδή, ζε ζηαζεξφ, απμαλφκελν ή κεηνχκελν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θεξαηνεηδή.
115 

 

1.6 Σπκπηώκαηα 

Σν ζπρλφηεξν ζχκπησκα είλαη δηαηαξαρή θαη ην ζάκβνο φξαζεο ζε φιεο ηηο απνζηάζεηο. 

Σα αληηθείκελα εκθαλίδνληαη επηκπθεζκέλα θαζέησο, νξηδνληίσο ή δηαγσλίσο αλάινγα 

κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ, νη θχθινη θαίλνληαη σνεηδείο θαη ηα 

θψηα παξνπζηάδνπλ αθηίλεο. Κνπησπία, θσηνθνβία, κνλφθζαικε δηπισπία, δπζρέξεηα 
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λπρηεξηλήο νδήγεζεο, δηαηαξαρέο νπηηθνχ πεδίνπ είλαη άιια ζπκπηψκαηα πνπ 

ζπλαληψληαη ζε άηνκα κε αζηηγκαηηζκφ.
116 

Οη Wiggins θαη ζπλ.
117

 κειέηεζαλ ηελ φξαζε ζε πεξηπηψζεηο κηθξνχ κεγέζνπο 

αζηηγκαηηζκνχ. Οη εζεινληέο θφξεζαλ καιαθνχο θαθνχο επαθήο κε ππνδηφξζσζε 

αθήλνληαο ππνιεηπφκελν 0,5 θαη 1 δηνπηξία αζηηγκαηηζκφ ζε θάζε κάηη (κέζε ηηκή 0,68 

δηνπηξίεο). Δμεηάζζεθαλ ηφηε είηε κε γπαιί κε πιήξε δηφξζσζε είηε ρσξίο δηφξζσζε 

(γπαιί ειέγρνπ=0,12 δηνπηξίεο). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθε 

κεγαιχηεξε δπζθνξία ζηελ φξαζε κε ην γπαιί ειέγρνπ. 

 

1.7 Δηάγλωζε 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αξθνχλ ε 

δηάζιαζε (αληηθεηκεληθή, ππνθεηκεληθή), ε θεξαηνκεηξία θαη ε εμέηαζε ζηε ζρηζκνεηδή 

ιπρλία γηα αλίρλεπζε ηπρφλ αλσκαιηψλ ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ην θαθφ.
118,119 

Με ηελ θεξαηνκεηξία κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηελ δηνπηξηθή ηζρχ ηνπ θεξαηνεηδή. Με 

ηε κέζνδν απηή κπνξεί λα κεηξεζεί ε θακππιφηεηα κφλν ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ηνπ 

θεξαηνεηδή. Παξέρεη αληηθεηκεληθή θαη πνηνηηθή κέηξεζε ηνπ θεξαηνεηδηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ, ελψ ε κέηξεζε αθνξά ηέζζεξα ζεκεία ζηα θεληξηθά 3ρηι. ηνπ 

θεξαηνεηδή θαη δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ππφινηπα ζεκεία ή ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

θεξαηνεηδή. Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ε κέηξεζε επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ δαθξπτθνχ θηικ θαη φηη βαζίδεηαη ζηε ηδέα φηη ν θεξαηνεηδήο είλαη κηα 

ζθαηξνθπιηλδξηθή επηθάλεηα κε κηα αθηίλα θακππιφηεηα ζε θάζε κεζεκβξηλφ θαη κε 

ηνπο δπν θχξηνπο άμνλεο ζε απφζηαζε πάληα 90
ν
 κεηαμχ ηνπο. Έηζη ινηπφλ ε 

θεξαηνκεηξία αθνξά θεξαηνεηδείο νη νπνίνη δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα παζνινγία ή 

αλσκαιία (θεξαηφθσλν, κεηά δηαζιαζηηθή επέκβαζε).
120 

ε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο πεξαηηέξσ έιεγρνο εθηφο ησλ παξαπάλσ 

ρξεηάδεηαη ζθηαζθνπία (γηα αλίρλεπζε π.ρ. ηεο αληαλάθιαζεο «ςαιηδηνχ» ζε 

θεξαηφθσλν), ηνπνγξαθία, παρπκεηξία, αλάιπζε κεηψπνπ θχκαηνο (θαηαγξάθεη ηε 

δηαζιαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ νθζαικνχ ζε φιε ηε δηαδξνκή ηνπ θσηφο ζηνλ νθζαικφ). 

Ζ ζθηαζθνπία είλαη κηα άιιε κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ ζθαηξνθπιηλδξηθνχ δηαζιαζηηθνχ 

ιάζνπο, ελψ ηαπηφρξνλα καο δίλεη εηθφλα γηα ην αλ ν αζηηγκαηηζκφο είλαη νκαιφο ή 

αλψκαινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπνζεηνχληαη θαθνί ζθαηξηθνί θαη 
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θπιηλδξηθνί κπξνζηά απφ ηνλ εμεηαδφκελν νθζαικφ κέρξη λα κελ ππάξρεη θίλεζε ηεο 

ακθ/δηθήο αληαλάθιαζεο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ηνπ ζθηαζθνπίνπ. Οπνηαδήπνηε 

αλσκαιία παξακείλεη ζηε κνξθνινγία ηεο αληαλάθιαζεο κεηά ηελ εμνπδεηέξσζε κε 

ηνπο θαθνχο πξφθεηηαη γηα εθηξνπέο πςειήο ηάμεο. 

Τπάξρνπλ δπν είδε ηνπνγξαθίαο. Ζ ηνπνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν 

αλαθιάζεσο (placidν disc) θαη ε ηνπνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν πξνβνιήο 

(scheimpflug camera). Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θαη 

εθηίκεζεο ηνπ θεξαηνεηδή ζε πεξηπηψζεηο δηαζιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, θεξαηνεηδηθψλ 

δπζηξνθηψλ, θεξαηνπιαζηηθήο, δηεξεχλεζεο αηηίσλ ρακειήο φξαζεο αγλψζηνπ 

αηηηνινγίαο, εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο. Ζ νπίζζηα θεξαηνεηδηθή επηθάλεηα κπνξεί λα 

εμεηαζζεί κφλν κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηζηξεθφκελεο scheimpflug θάκεξαο (Pentacam). 

Ο δίζθνο Placido απνηειείηαη απφ πνιινχο ζπγθεληξηθνχο θσηεηλνχο δαθηπιίνπο, νη 

νπνίνη αληαλαθιψληαη επί ηνπ θεξαηνεηδή. Απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα απηψλ ησλ 

αληαλαθιάζεσλ, ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε θαη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ δεκηνπξγείηαη έλα έγρξσκνο ράξηεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη ε θακππιφηεηα 

ηνπ θεξαηνεηδή ζε ρηιηάδεο ζεκεία. Μεξηθνί ηνπνγξάθνη  παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηζρχ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θπξηφηεξνπ θαη ηνπ επηπεδφηεξνπ άμνλα ζηελ νπηηθή δψλε 

ησλ 3 ρηιηνζηψλ κε ην δείθηε πξνζνκνίσζε ηεο θεξαηνκεηξίαο (SimK-simulated 

keratometry). 

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζηελ ηνπνγξαθία πεξηγξάθεηαη σο κηα 

νκνηφκνξθε ζθαηξηθή επηθάλεηα φηαλ δελ ππάξρεη θαζφινπ αζηηγκαηηζκφο, κε 

ζπκκεηξηθή θιεςχδξα φηαλ έρνπκε νκαιφ αζηηγκαηηζκφ. Μπνξεί επίζεο λα πεξηγξαθεί 

σο αλψηεξε θχξησζε, θαηψηεξε θχξησζε ή αζχκκεηξε θιεςχδξα κε παξακνξθσκέλνπο 

άμνλεο ζε αλψκαιν αζηηγκαηηζκφ. 

ηελ ηνπνγξαθία κε ηε κέζνδν πξνβνιήο ρξεζηκνπνηείηαη κηα  scheimpflug θάκεξα, ε 

νπνία ζπιιέγεη ζηνηρεία απφ πνιιαπιέο ηνκέο ζάξσζεο ηνπ θεξαηνεηδή θαη δίλεη εηθφλα 

ηεο πξφζζηαο αιιά θαη ηεο νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ πξφζζην ζάιακν. Γίλεηαη ηξηζδηάζηαζε απεηθφληζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ 

θεξαηνεηδή θαη ππνινγίδεηαη ε δηαζιαζηηθή ηζρχο φινπ ηνπ θεξαηνεηδή. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα θεξαηνεηδηθή ηνκνγξαθία. 
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Ο αλαιπηήο κεηψπνπ θχκαηνο θαη ν ακθ/δηθφο ηρλειάηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ησλ ρακειήο θαη πςειήο ηάμεο εθηξνπψλ φινπ ηνπ νθζαικνχ. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα κειέηε ηνπ ζρήκαηνο ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ φπσο απηέο εηζέξρνληαη 

ζηνλ νθζαικφ θαη επεξεάδνληαη απφ ηα νπηηθά κέζα ηνπ νθζαικνχ. Σν ηδαληθφ νπηηθφ 

ζχζηεκα ρσξίο εθηξνπέο ζα έδηλε έλα επίπεδν κέησπν θχκαηνο. Οπνηαδήπνηε εθηξνπή 

δηαηαξάζζεη ην ζρήκα ηνπ κεηψπνπ θχκαηνο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη κέηξεζεο 

απηνχ ηνπ θχκαηνο. ηελ εθηξνπνκεηξία Hartmann-Shack (εθηξνπνκεηξία εθπνκπήο-

outgoing aberrometry) έλα ζεκεηαθφ θσο πέθηεη ζηνλ ακθ/δή θαη ην αληαλαθιψκελν 

θσο θαηαγξάθεηαη. ηελ ακπεξνκεηξία Tscherning ην εηζεξρφκελν θσο πεξλάεη κέζα 

απφ κηα επηθάλεηα κε νπέο πξηλ εηζέιζεη ζην κάηη. Ωο απνηέιεζκα επί ηνπ ακθ/δή 

απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ησλ θειίδσλ θσηφο κε κηα πςειήο κεγέζπλζεο θάκεξα θαη 

ππνινγίδεηαη ην ζρήκα ηνπ κεηψπνπ θχκαηνο. Μηα άιιε παξφκνηα κέζνδνο είλαη ην 

ακθ/δηθφ raytracing φπνπ κηα αθηίλα ιέτδεξ ζθαλάξεη ηνλ ακθ/δή ζε φιε ηελ επηθάλεηα 

ηεο θφξεο. ε θάζε ζέζε ηεο αθηίλαο ιέτδεξ, κεηξηέηαη ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο θαη απφ 

εθεί κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην κέγεζνο ηεο εθηξνπήο. 

 

2. ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΖ 

 

2.1 Αλαηνκηθά ζηνηρεία 

ηελ αλαηνκία ηνπ νθζαικνχ δηαθξίλνληαη ηξεηο ζηηβάδεο. Μηα εμσηεξηθή ηλψδεο 

ζηηβάδα, ε κέζε ρνξηνεηδηθή ζηηβάδα θαη ε ζηηβάδα ηνπ λεπξνακθηβιεζηξνεηδή. Ο 

θεξαηνεηδήο απνηειεί ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ ηλψδνπο ηζηνχ ηνπ νθζαικνχ (ην 1/6 ηεο 

εμσηεξηθήο ζηηβάδαο, ελψ ν ζθιεξφο ηα ππφινηπα 5/6), απνηειεί ηε ζπλέρεηα πξνο ηα 

εκπξφο ηνπ ζθιεξνχ, είλαη δηαθαλήο θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ 

απφ ην πεξηβάιινλ ζηνλ νθζαικφ. Ο θεξαηνεηδήο ζπλαληά ηνλ αδηαθαλή ζθιεξφ ζην 

ΚΟ. Ηζηνινγηθά δηαθξίλνληαη 5 ζηηβάδεο: ην επηζήιην, ε κεκβξάλε ηνπ Bowman, ην 

ζηξψκα (90% ηνπ θεξαηνεηδή), ην ελδνζήιην θαη ε δεζθεκέηεηνο κεκβξάλε. 

ηε εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο φξαζεο ν θεξαηνεηδήο απέθηεζε αλαηνκηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηα πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο φξαζεο. Δίλαη 

αλάγγεηνο, νμπγνλψλεηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο πξφζζηαο θεξαηνεηδηθήο 

επηθάλεηαο θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ην πδαηνεηδέο πγξφ 
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κέζσ ηεο νπίζζηαο θεξαηνεηδηθήο επηθάλεηαο. Οη γεηηνληθνί δαθξπτθνί αδέλεο θαη ν 

επηπεθπθφηαο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηελ πξνζηαηεπηηθή θαη νπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θεξαηνεηδή εθθξίλνληαο νπζίεο, νη νπνίεο δηαζπείξνληαη κε ην βιεθαξηζκφ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ιείαο πξφζζηαο θεξαηνεηδηθήο επηθάλεηαο. 

Οη κεραληθέο ηνπ ηδηφηεηεο βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ νθζαικνχ ζηε 

δηάζιαζε ηνπ εηζεξρφκελνπ ζην κάηη θσηφο, ελψ παξάιιεια απνηειεί αδηαπέξαζην φξην 

αλάκεζα ζην κάηη θαη ζην πεξηβάιινλ. Ζ κεραληθή αλζεθηηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή 

πξνέξρεηαη απφ ηηο θνιιαγφλεο ίλεο (θνιιαγφλν ηχπνπ Η), νη νπνίεο φκσο είλαη 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ δέξκαηνο ή ηνπ ζθιεξνχ ρηηψλα, αθνχ δηαζέηνπλ 

κεραληζκνχο ξχζκηζεο ηεο ελπδάησζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θεξαηνεηδηθήο δηαθάλεηαο. 

Έρνπλ δηάκεηξν 25-35κm, ζρεκαηίδνπλ απνπιαηπζκέλεο δεζκίδεο ηα πεηάιηα, 200-300 

ζε νιφθιεξν ην ζηξψκα. Κάζε δεζκίδα πεξηέρεη επζέα θνιιαγφλα ηλίδηα, ηα νπνία είλαη 

παξάιιεια ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή θαη δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξηζκέλε 

απφζηαζε (εηθφλα 1). Οη δεζκίδεο δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά θάζε δεζκίδα, 

φπσο θαη ηα θνιιαγφλα ηλίδηα πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, δηαηξέρεη απφ άθξε ζε άθξε νιφθιεξν 

ηνλ θεξαηνεηδή. Σα θεξαηνθχηηαξα βξίζθνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηηο δεζκίδεο θαη 

ζπάληα κέζα ζηηο δεζκίδεο. Παξάγνπλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηξψκαηνο. Ζ ζεκέιηα νπζία 

πεξηέρεη πξσηενγιπθάλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θαλνληθψλ απνζηάζεσλ 

κεηαμχ ησλ θνιιαγφλσλ ηληδίσλ θαη ηε ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ηνπ 

ζηξψκαηνο. 

 

Δηθόλα 1. Δηθφλα απφ ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην ζηξψκαηνο θεξαηνεηδή ρειψλαο, φπνπ 

δηαθξίλεηαη ε παξάιιειε θαηεχζπλζε ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ ζηηο δεζκίδεο. 
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Ζ θαλνληθφηεηα ηεο δηάηαμεο ησλ θνιιαγφλσλ ηληδίσλ ζην ζηξψκα θαη ε δηαηήξεζε  ηεο 

απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο  ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο θαη 

ζηε δηαθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή. Ο Maurice εμήγεζε ηε δηαθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή 

βαζηδφκελνο ζε απηή ηελ ίζε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηληδίσλ (εηθφλα 2). Σα πεηάιηα ηνπ 

ζηξψκαηνο ζρεκαηίδνπλ ηξηζδηάζηαηε δηάηαμε παξαζιαζηηθψλ θηγθιηδσκάησλ, ηα νπνία 

δηαρένπλ ηηο αθηίλεο θσηφο πνπ πεξλνχλ κέζα απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα θαη 

αιιεινεπεξεάδνληαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάρπζεο 

ηνπ θσηφο κε αλαηξεηηθή αιιειεπίδξαζε. Οη βιελλνπξσηεΐλεο, νη γιπθνπξσηεΐλεο θαη 

άιια ζπζηαηηθά ηεο ζεκέιηαο νπζίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νξζήο ζέζεο 

ησλ ηληδίσλ. Αλ ε δηάκεηξνο ή ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ ζην ζηξψκα 

ηνπ θεξαηνεηδή γίλεη εηεξνγελήο (π.ρ. ζε ίλσζε ή νίδεκα), ηπραίεο θσηεηλέο αθηίλεο 

ζθεδάδνληαη ηπραία θαη ν θεξαηνεηδήο ράλεη ηε δηαθάλεηά ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 2. Απεηθφληζε θεξαηνεηδή βαζηζκέλε ζην κνληέιν ηνπ Maurice 

 

Σν ελδνζήιην θαη ε δεζθεκέηεηνο κεκβξάλε ξπζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ελπδάησζεο ηνπ 

ζηξψκαηνο, ελψ ην επηζήιην θαη ε κεκβξάλε ηνπ Bowman πξνζθέξνπλ πξνζηαζία απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Έηζη ινηπφλ ε δηαθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εηδηθή δηάηαμε ησλ 

θπηηάξσλ θαη ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ κέζα ζε κηα ζεκέιηα νπζία απφ φμηλνπο 

βιελλνπνιπζαθραξίηεο, ζηελ απνπζία αγγείσλ θαη ζηελ θαηάζηαζε ζρεηηθήο 
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αθπδάησζεο ηνπ θεξαηνεηδή. Ο πγηήο θεξαηνεηδήο δελ είλαη ηειείσο δηαθαλήο. θεδάδεη 

πεξίπνπ ην 10% ηνπ εηζεξρφκελνπ θσηφο απφ ην ζηξψκα. 

Σν ζρήκα θαη ε θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή νθείινληαη ζηελ εμσηεξηθή επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηδηαίηεξε εζσηεξηθή «βηνκεραληθή» θαηαζθεπή ηνπ. Σν πξφζζην 

θεξαηνεηδηθφ ζηξψκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε αθακςία, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ θεξαηνεηδηθνχ ζρήκαηνο.
121 

Οη δηαθνξέο ζηελ νξγάλσζε ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ ζην πξφζζην ζηξψκα ζπκβάιινπλ ζε 

κεγαιχηεξε ζπλεθηηθή ηζρχ ηεο πεξηνρήο, εμεγψληαο ηελ κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζε 

αιιαγή ζηελ θακππιφηεηα ηνπ πξφζζηνπ ζηξψκαηνο ζε πεξηπηψζεηο νηδήκαηνο 

ζηξψκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε ην νπίζζην ζηξψκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη επθνιφηεξα 

πηπρέο. Δπίζεο ην νίδεκα ηνπ θεξαηνεηδή θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ 

απάληεζε ηνπ θεξαηνεηδή ζε αζθνχκελεο δπλάκεηο ηάζεο θαη ζράζεο.
122 

Παξ‟φιν πνπ ν θεξαηνεηδήο θαίλεηαη θπθινηεξήο απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα, είλαη 

σνεηδήο εμσηεξηθά, ιφγσ ηνπ πξνηεηακέλνπ ΚΟ πάλσ θαη θάησ. Ο κέζνο φξνο 

δηακέηξνπ ηνπ θεξαηνεηδή είλαη 12,6mm νξηδφληηα θαη 11,7mm θάζεηα. 

Ζ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή δελ είλαη νκνηφκνξθα θακπχιε. Σα θεληξηθά 3 ρηι. 

ηνπ θεξαηνεηδή νλνκάδνληαη νπηηθή δψλε θαη είλαη ζρεδφλ ζθαηξηθή. Ζ κέζε αθηίλα 

θακππιφηεηαο θεληξηθά ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα είλαη 7,8mm. Ζ θακππιφηεηα ηνπ 

θεξαηνεηδή έρεη κέγηζηε ηζρχ θεληξηθά ζηελ θνξπθή ηνπ θεξαηνεηδή (43-44 D), ίζε κε ηα 

2/3 ηεο νιηθήο δηνπηξηθήο ηζρχνο ηνπ νθζαικνχ. Ο πεξηθεξηθφο θεξαηνεηδήο 

επηπεδψλεηαη πεξηζζφηεξν ξηληθά θαη ιηγφηεξν θξνηαθηθά. Ζ νπίζζηα επηθάλεηα ηνπ 

θεξαηνεηδή είλαη πην ζθαηξηθή απφ ηελ πξφζζηα. Ο θεληξηθφο θεξαηνεηδήο είλαη 

ιεπηφηεξνο (520κm) ζε ζρέζε κε ηελ πεξηθέξεηα (≥650κm). 

Ζ γεσγξαθία ηνπ θεξαηνεηδή ρσξίδεηαη ζε 4 δψλεο απφ ηελ θνξπθή ζην ΚΟ νη νπνίεο 

εχθνια δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ ρξσκαηηθή βηληενθεξαηνζθφπεζε: 

1. ε θεληξηθή δψλε (θεληξηθά 4mm) εληνπίδεηαη κπξνζηά απφ ηελ θφξε θαη είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ φξαζε πςειήο επθξίλεηαο. Σν θεληξηθφ ηκήκα είλαη ζρεδφλ ζθαηξηθφ 

θαη νλνκάδεηαη θνξπθή. 

2. ε παξαθεληξηθή δψλε, ην ζεκείν πνπ ν θεξαηνεηδήο αξρίδεη λα επηπεδψλεηαη 

3. ε πεξηθεξηθή δψλε 

4. ε δψλε ηνπ ΚΟ. 
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Ζ πξφζζηα θεξαηνεηδηθή επηθάλεηα θαιχπηεηαη απφ ην δαθξπτθφ θηικ θαη ε νπίζζηα 

επηθάλεηα βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην πδαηνεηδέο πγξφ. Λφγσ ηεο πςειήο 

αγγείσζεο ηνπ ΚΟ, ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή πνιπδχλακα βιαζηηθά 

θχηηαξα θαη απνηεινχλ ηε δψλε κεηάβαζεο αλάκεζα ζην ζθιεξφ θαη ηνλ θεξαηνεηδή. Ζ 

πξφζζηα θεξαηνεηδηθή επηθάλεηα είλαη θακπχιε θαη αζθαηξηθή πξνο ηα θάησ.
123 

2.2 Οπηηθέο ηδηόηεηεο θεξαηνεηδή 

Οη νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξαηνεηδή θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθάλεηα, ηελ νκαιφηεηα ηεο 

επηθάλεηαο, ην ζρήκα θαη ην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ ηζηνχ.
124 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζθαηξνθπιηλδξηθή επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή έρεη άμνλεο 

κε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηζρχ, αιιαγέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή (π.ρ. νπινπνίεζε, 

ιέπηπλζε, θεξαηφθσλνο ή κεηά απφ δηαζιαζηηθή επέκβαζε) ζέηνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θεξαηνεηδή σο νκαιψο ή αλσκάισο αζηηγκαηηθή. 

Ο νιηθφο δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ θεξαηνεηδή απνηειεί ην ζχλνιν ηεο δηαζιαζηηθήο ηζρχνο 

ηεο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο κεηάδνζεο ηνπ θσηφο 

δηακέζνπ ηνπ ηζηνχ. Οη δείθηεο δηάζιαζεο ησλ αέξα, δαθξπτθφ θηικ, θεξαηνεηδηθφο ηζηφο 

θαη πδαηνεηδέο πγξφ είλαη 1,000, 1,336, 1,376 θαη 1,336 αληίζηνηρα. Ζ δηαζιαζηηθή ηζρχο 

κηαο θακπχιεο επηθάλεηαο θαζνξίδεηαη απφ ην δείθηε δηάζιαζεο θαη ηελ αθηίλα 

θακππιφηεηαο. Ζ δηαζιαζηηθή ηζρχο ηνπ θεληξηθνχ θεξαηνεηδή είλαη πεξίπνπ + 43 D, 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαζιαζηηθήο ηζρχνο ησλ επηθαλεηψλ αέξαο-δαθξπτθφ θηικ 

(+44 D), δαθξπτθφ θηικ-θεξαηνεηδήο (+5 D) θαη θεξαηνεηδήο-πδαηνεηδέο (-6 D). Σα 

πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα θεξαηνκεηξίαο θαη ηνπνγξαθίαο ιακβάλνπλ ππφςε έλα 

ζηάληαξ δείθηε δηάζιαζεο γηα ηνλ θεξαηνεηδή 1,3375. 

 

2.3 Νεύξωζε θεξαηνεηδή 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ν θεξαηνεηδήο δηαζέηεη έλα πινχζην δίθηπν αηζζεηηθψλ λεχξσλ, 

ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ, φζν θαη γηα ηελ επνχισζε ζε πεξηπηψζεηο 

βιάβεο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ειεχζεξεο λεπξηθέο απνιήμεηο, αθνχ ε παξνπζία 

εηδηθψλ ππνδνρέσλ ζα επεξέαδε ηελ θεξαηνεηδηθή δηαθάλεηα. Ζ ππθλφηεηα ησλ λεπξηθψλ 

απνιήμεσλ είλαη πεξίπνπ 300 κε 400 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην δέξκα.
125,126 
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Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αηζζεηηθά λεχξα ηνπ θεξαηνεηδή πξνέξρνληαη απφ ηα αθηηλσηά 

λεχξα ηνπ νθζαικηθνχ θιάδνπ ηνπ ηξηδχκνπ. Οη λεπξηθέο ίλεο δηεηζδχνπλ ζηηο ελ ησ 

βάζεη ζηηβάδεο ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ θεξαηνεηδή αθηηλσηά θαη θαηφπηλ θαηεπζχλνληαη 

πξνο ηα εκπξφο  ζρεκαηίδνληαο έλα ηειηθφ ππνεπηζειηαθφ δίθηπν.
127 

Οη λεπξηθέο ίλεο ράλνπλ ηε κπειίλε ηνπο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζεκείν εηζφδνπ ζηνλ 

θεξαηνεηδή, δηεηζδχνπλ ζηε ζηηβάδα ηνπ Bowman θαη θαηαιήγνπλ ζην επίπεδν ησλ 

θηεξσηψλ θπηηάξσλ ηνπ επηζειίνπ. Απφπησζε ηνπ επηθαλεηαθνχ επηζειίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ησλ λεπξηθψλ απνιήμεσλ θαη επαθφινπζν νθζαικηθφ πφλν. Ζ 

δηάκεηξνο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ είλαη ζρεηηθά κεγάιε ζηελ πεξηθέξεηα.
126 

Ηζηνρεκηθέο κειέηεο απνθάιπςαλ ηελ παξνπζία δηαθφξσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Ο 

θεξαηνεηδήο πεξηιακβάλεη πεπηηδεξγηθέο, ζπκπαζεηηθέο θαη παξαζπκπαζεηηθέο λεπξηθέο 

ίλεο. Ζ θαηαζηξνθή ή δπζιεηηνπξγία ησλ αηζζεηηθψλ λεχξσλ (θιάδσλ ηνπ ηξηδχκνπ) 

έρεη σο απνηέιεζκα θαζπζηεξεκέλε επνχισζε θαη δεκηνπξγία λεπξνηξνθηθνχ έιθνπο. 

 

2.4 Αγγείωζε θεξαηνεηδή 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν θπζηνινγηθφο θεξαηνεηδήο δελ πεξηέρεη αγγεία, παξάγνληεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην αίκα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ επνχισζε 

ηνπ θεξαηνεηδή. Ζ πξφζζηα αθηηλσηή αξηεξία, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ νθζαικηθή, 

δεκηνπξγεί κηα αγγεηαθή αξθάδα ζηελ πεξηνρή ηνπ ΚΟ, ε νπνία αλαζηνκψλεη κε αγγεία 

πξνεξρφκελα απφ ηνλ πξνζσπηθφ θιάδν ηεο έμσ θαξσηηδηθήο αξηεξίαο. ε παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, λεναγγεία δηεηζδχνπλ ζην δηαθαλέο θεξαηνεηδηθφ ζηξψκα απφ ην ΚΟ, κε 

απνηέιεζκα απψιεηα ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή. 
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2.5 Εκβηνκεραληθή θεξαηνεηδή 

Οη δηαθνξέο ζηα ηζηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ θεξαηνεηδή θαζνξίδνπλ ηελ 

ηζρχ ηνπ. Σν ζηξψκα ζεσξείηαη ε ζηηβάδα κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε κεραληθή ηνπ 

θεξαηνεηδή ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκάησλ, ή επεκβάζεσλ.
128 

Σν ζηξψκα ηνπ ζθιεξνχ θαη 

ηνπ θεξαηνεηδή απνηειείηαη θπξίσο απφ ηχπνπ Η θνιιαγφλν. Σν ζθιεξηθφ ζηξψκα είλαη 

αδηαθαλέο ιφγσ ησλ αλνξγάλσησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ, ελψ ν θεξαηνεηδήο είλαη δηαθαλήο 

ιφγσ ηεο νξγάλσζεο ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ. Ζ κεηάβαζε ζην νξγαλσκέλν ζηξψκα 

γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ΚΟ, φπνπ νη θνιιαγφλεο ίλεο αιιάδνπλ απφ πεξηθεξηθή 

θπθινηεξή θαηεχζπλζε  ζε θάζεηε θαη νξηδφληηα θαηεχζπλζε ζηνλ θεληξηθφ 

θεξαηνεηδή.
129,130 

 

Έρεη θαλεί φηη ζε θεξαηνεηδείο δνηψλ ε κέζε ζπλεθηηθή ηζρχο πνπ απαηηείηαη γηα ην 

δηαρσξηζκφ ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ ζηελ πεξηθέξεηα είλαη δηπιάζηα απφ απηή ζηνλ 

θεληξηθφ θεξαηνεηδή. Απηφ πηζηεχεηαη φηη νθείιεηαη ζηελ απνδηνξγάλσζε (άηαθηε 

νξγάλσζε) ησλ πεξηθεξηθψλ ηλψλ.
131 

Δπίζεο ζε θάπνηεο κειέηεο ηνκψλ ζηελ επέκβαζε 

ηνπ θαηαξξάθηε αλαθέξεηαη κεγαιχηεξε αληίζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ηνκψλ φηαλ απηέο εθαξκφδνληαη ζην ΚΟ ζε ζρέζε κε ηνλ θεξαηνεηδή.
132,133

 

ηνλ θεληξηθφ θεξαηνεηδή ζην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θφξε νη θνιιαγφλεο ίλεο 

δηαζηαπξψλνληαη ζε ππθλφηεξε δηάηαμε φπσο θαίλεηαη ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. 

Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνκεραληθή ζηαζεξφηεηαο θαη 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή, έηζη ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί ην κηθξφηεξν πάρνο ηνπ 

θεληξηθνχ θεξαηνεηδή.
134 

ε κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθαξκνγή cross-linking ζε θεξαηνθσληθνχο θεξαηνεηδείο, 

φπνπ απμάλνληαη νη δηαζηαπξψζεηο ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ θαη ε δηάκεηξφο ηνπο, θάλεθε 

φηη νη αιιαγέο απηέο ζπλνδεχνληαλ θαη απφ αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

θεξαηνεηδή.
135,136 

Όηαλ ππάξρεη βιάβε ζην ζηξψκα, ε αλαπιήξσζε γίλεηαη κε ηζηφ πνπ 

δηαθέξεη απφ ηνλ ηζηφ ηνπ ζηξψκαηνο. Σα ηλίδηα δελ έρνπλ ηε ζπλήζε νξγάλσζε θαη 

δεκηνπξγείηαη νπιή.
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2.6 Πξνζνκνίωζε θεξαηνεηδή 

Σα πξψηα ζπζηήκαηα ζρεδηνκειέηεο ήηαλ ζπζηήκαηα δχν δηαζηάζεσλ-2D ηα νπνία ήηαλ 

θαηάιιεια κφλν γηα ζρεδίαζε. ην ζχζηεκα ησλ δχν δηαζηάζεσλ ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη 

ηηο φςεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο ζα ηηο ζρεδίαδε θαη ζε έλα θχιιν ραξηί. 

Ζ πην απιή επηθάλεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κνληέιν θεξαηνεηδή είλαη 

ε ζθαίξα, αιιά δελ είλαη επαξθέο αθνχ δελ εκθαλίδεη ηνξηθφηεηα ή αζθαηξηθφηεηα. Ζ 

ηνξηθφηεηα ραξαθηεξίδεη ηηο ηνξηθέο επηθάλεηεο θαη ε αζθαηξηθφηεηα ηηο ειιεηςνεηδείο 

επηθάλεηεο. Ζ ζχλζεζε ησλ δπν επηθαλεηψλ δίλεη ηελ ειιεηςνηνξηθή επηθάλεηα 

θαηάιιειε γηα κνληεινπνίεζε ηνπ θεξαηνεηδή. Ζ ηνξηθή επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη αλ 

πεξηζηξέςνπκε έλα θπθινηεξέο ηφμν γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ, ελψ ε ειιεηςνεηδήο 

επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπκπίεζε ή ηελ επηκήθπλζε ελφο θχθινπ (εηθφλα 3 θαη 

4). Ζ ζχλζεζε απηψλ ησλ 2 ηχπσλ επηθάλεηαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κνληέινπ θεξαηνεηδή. Ζ ειιεηςνηνξηθή επηθάλεηα 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επηκήθπλζε ή ηε ζπκπίεζε κηαο ηνξηθήο επηθάλεηαο.
137,138 

 

 

Δηθόλα 3. Ζ ηνξηθή επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη απφ πεξηζηξνθή ηνπ ηφμνπ v γχξσ απφ ηνλ 

άμνλα  V ή απφ πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα h γχξσ απφ ηνλ άμνλα H. 
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Δηθόλα 4. Σν γεληθφ ειιεηςνεηδέο κε ηνπο εκηάμνλεο x, y, z. 

 

ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε έρνπκε ηε δεκηνπξγία γξαθηθνχ κνληέινπ ηνπ 

θεξαηνεηδή, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θεξαηνεηδή θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Με ην ζχζηεκα CAD 

(Cνmputer Aided Design) δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε, κε έλα εχθνιν ζηε ρξήζε 

πεξηβάιινλ, λα κνληεινπνηήζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηξηζδηάζηαηα ζην ρψξν ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα. Δηζήρζεζαλ ζπγθεθξηκέλνη αιγφξηζκνη κέζσ εληνιψλ ζε 

πξνγξακκαηηζηηθφ επίπεδν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θεξαηνεηδή (εηθ.5-8). Απφ ηελ 

ηνπνγξαθία θεξαηνεηδή κε κεράλεκα EyeSys Vista 2000, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

παξάκεηξνη ηεο θακππιφηεηαο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δψλεο, ησλ 3mm, ησλ 5mm θαη ησλ 

7mm, θαζψο θαη ε αζθαηξηθφηεηα. Σν κεράλεκα απηφ ηεο ηνπνγξαθίαο κεηξάεη κφλν ηελ 

πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα δεδνκέλα ηεο νπίζζηαο 

επηθάλεηαο θαη ηνπ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ ππνζεηηθά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο αλ 

ν ρξήζηεο δηαζέηεη ηα ζηνηρεία απηά δίλεη ηε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο ζηε 

αλαπαξάζηαζε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κνληέινπ γίλεηαη κέζσ εληνιψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ 

επίπεδν. Οη εληνιέο είλαη δνκεκέλεο παξακεηξηθά θαη ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έλα κελνχ, φπνπ επηιέγεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εθάζηνηε πξνο κειέηε θεξαηνεηδή. Σν CAD 

ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάδεη ην 3D ζηεξεφ κνληέιν ηνπ νθζαικνχ. 
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Δηθόλα 5α. Σνπνγξαθία θεξαηνεηδή κε 0,23D αζηηγκαηηζκφ 

 

 

 

Δηθόλα 5β. Πιαηθφξκα παξακέηξσλ κνληεινπνίεζεο θεξαηνεηδή 
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Δηθόλα 6. Μνληέια θεξαηνεηδή κε παξνπζία κηθξνχ αζηηγκαηηζκνχ (0,23D) 

 

 

 

Δηθόλα 7α. Σνπνγξαθία θεξαηνεηδή κε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ. 
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Δηθόλα 7β. Παξάκεηξνη θεξαηνεηδή ζην «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ 

 

 

Δηθόλα 8. Μνληέια θεξαηνεηδή κε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ 

 

Ζ ρξήζε ηνπ παξακεηξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε έλα γεληθήο ρξήζεο ζχζηεκα CAD, αιιά θαη 

ε ηξηζδηάζηααηε 3D απεηθφληζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κνληέινπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνληέια απηά γηα κηα ζεηξά απφ πξνζνκνηψζεηο βαζηζκέλεο ζηε 

κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (CAE-Computer Aided Engineering). 
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2.7 Αιιαγέο ζηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θεξαηνεηδή ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

Ο θεξαηνεηδήο ππφθεηηαη ζε δπλακηθέο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Σν επηζήιην 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαπεξαηφ, θάλνληαο ηνλ θεξαηνεηδή πεξηζζφηεξν επάισην.
139 

Οη ζπλδεηηθέο ίλεο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο δηαζπψληαη, κεηψλνληαο ηε ζχλδεζε κε ηε 

ζηηβάδα ηνπ Bowman.
140 

Σν πάρνο ηεο δεζθεκεηείνπ ζηηβάδαο απμάλεη απφ 2κm ζηελ 

ειηθία ησλ 10εηψλ ζε 10κm ζηελ ειηθία ησλ 80.
141

Σα ελδνζειηαθά θχηηαξα κεηψλνληαη 

ζε αξηζκφ ηνλ πξψην ρξφλν δσήο ζην 1/3 ζηελ 8
ε
 δεθαεηία ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξψην ρξφλν δσήο.
142 

Οη θνιιαγφλεο ίλεο ηνπ ζηξψκαηνο απμάλνληαη ηξηζδηάζηαηα κε ηελ ειηθία. Ζ αχμεζε 

ηεο δηακέηξνπ ησλ θνιιαγφλσλ ηλψλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θνιιαγφλσλ κνξίσλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ δηακνξηαθνχ δηαζηήκαηνο.
143 

Μεηαμχ ησλ ειηθηψλ 0 έσο 90, νη πεξηνρέο ησλ δηαζηαπξψζεσλ ησλ κνξίσλ θνιιαγφλνπ 

απμάλεη απφ 3,04 ζε 3,46nm
2
. Δπίζεο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 

πξνρσξεκέλεο γιπθνδπιίσζεο [advanced glycation end-products (AGEs)] ζε 

θεξαηνεηδείο ειηθησκέλσλ. Αχμεζε ησλ AGEs παξαηεξείηαη ζε θεξαηφθσλν ή άιιεο 

πεξηπηψζεηο δπζηξνθίαο ηνπ θεξαηνεηδή.
144,145

 

Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ηεο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο 

επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή κε ηελ ειηθία. Οη Dubbelman θαη ζπλ. κειέηεζαλ ην ζρήκα 

ηεο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο ηνπ θεξαηνεηδή ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Ζ κέζε 

αθηίλα θακππιφηεηαο ηεο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο επηθάλεηαο, ην πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή 

θαη ην πειίθν ηεο κέζεο αθηίλαο θακππιφηεηαο νπίζζηαο/πξφζζηαο επηθάλεηαο 

ππνινγίζζεθαλ γηα άληξεο θαη γπλαίθεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ, ηεο 

αζθαηξηθφηεηαο θαη ηνπ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή. Βξήθαλ φηη ε ηνξηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ε νπίζζηα επηθάλεηα δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξφζζηα επηθάλεηα. Ζ κέζε 

αζθαηξηθφηεηα ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο ήηαλ 0,87, ζχκθσλε κε άιιεο κειέηεο. Ζ 

πξφζζηα αζθαηξηθφηεηα βξέζεθε φηη αιιάδεη θαηά 0,0006 D ην ρξφλν (keratometry 

value), θαζψο απμάλεη κε ηελ ειηθία. Ο θάζεηνο κεζεκβξηλφο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο 

αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ νξηδφληην. 

Ζ ειηθία θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αιιαγέο ηνπ CH θαη CRF.
146-149 
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Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ζηε κείσζε ηνπ 

CRF. Ο CRF είλαη δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο αληίζηαζεο ηνπ θεξαηνεηδή θαη αληαλαθιά ηελ 

αλειαζηηθφηεηα ηεο θεξαηνεηδηθήο επηθάλεηαο. Με ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ππάξρεη 

αχμεζε ησλ πεξηνρψλ δηαζηαχξσζεο ησλ θνιιαγφλσλ ηληδίσλ θαη κείσζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ ηληδίσλ ζην ζηξψκα, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο ελαπφζεζεο 

θνιιαγφλνπ θαη απμεκέλεο γιπθνδπιίσζεο. Απηνί νη παξάγνληεο θάλνπλ ηνλ θεξαηνεηδή 

αλειαζηηθφ.
147-151 

Δπηπξφζζεηα ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο ΔΟΠ, ην νπνίν 

επεξεάδεη ηελ θεξαηνεηδηθή αθακςία, θάλνληαο ηνλ θεξαηνεηδή πεξηζζφηεξν αλειαζηηθφ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
146,152 

 

2.8 Αιιαγέο ζηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θεξαηνεηδή ζε επέκβαζε θαηαξξάθηε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εκβηνκεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

θεξαηνεηδή. Ζ θεξαηνεηδηθή πζηέξεζε (corneal hysteresis-CH) απνηειεί δείθηε ηεο 

ημψδνπο απφζβεζεο ηνπ θεξαηνεηδή, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ηζηνχ λα απνξξνθά θαη 

λα δηαζθνξπίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ αζθείηαη πάλσ ηνπ. Ζ CH είλαη δπλακηθή παξάκεηξνο 

αθνχ ε παξακφξθσζε θαη ε εθαξκνδφκελε δχλακε εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν.
147,153 

Ζ κέηξεζε ηνπ CH είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θεξαηνεηδηθήο αθεξαηφηεηαο 

θαη κειεηάηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο θεξαηφθσλνπ θαη δηαζιαζηηθψλ επεκβάζεσλ 

(LASIK, επέκβαζε θαηαξξάθηε). 

Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη ε ειαζηηθφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ ζηαηηθφ δείθηε θεξαηνεηδηθήο αληίζηαζεο (corneal resistance factor-CRF), φπνπ ε 

παξακφξθσζε είλαη αλάινγε ηεο εθαξκνδφκελεο δχλακεο.
146,147 

Καη νη δπν απηέο ηδηφηεηεο θάλνπλ ηνλ θεξαηνεηδή έλα νινθιεξσκέλν ημσδνειαζηηθφ 

ζχζηεκα. Σν ηειηθφ ζρήκα ηνπ θεξαηνεηδή βαζηδφκελν ζην κνληέιν ηνπ Young ηεο 

ειαζηηθφηεηαο, είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο εθηαζηκφηεηαο ηνπ 

θεξαηνεηδή θαη ηεο ελδνθζάικηαο πίεζεο (ΔΟΠ). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

δηαζιαζηηθνχ θαηαξξάθηε. Ζ κείσζε ηνπ εχξνπο ησλ ηνκψλ απφ 3,2mm ζε1mm, είρε σο 
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απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηξαχκαηνο θαη ηελ κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθά 

πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ (SIA). Ο δηαρσξηζκφο ηεο πιχζεο-αλαξξφθεζεο 

νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ, κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνζεξαπείαο κεηά 

ηελ επέκβαζε θαη άξηζηε νπηηθή νμχηεηα.
154 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή εμέιημε ήηαλ ε αλάιπζε ηνπ κεηψπνπ θχκαηνο ηνπ θεξαηνεηδή, 

πνπ έδσζε ην έλαπζκα ζηελ εκβηνκεραληθή κειέηε ηνπ θεξαηνεηδή. Με ηελ ηερληθή απηή 

αλαγλσξίδνληαη αζζελείο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ 

κειινληηθά θάπνηα παζνινγία ζηνλ θεξαηνεηδή. Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο φπνπ 

αλαθέξεηαη κείσζε ησλ CH θαη CRF κεηά απφ επέκβαζε θαηαξξάθηε, απνηέιεζκα ησλ 

ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελσλ αιιαγψλ ζηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θεξαηνεηδή. 

ε κηα κειέηε ησλ Hager θαη ζπλ. παξαηήξεζαλ κείσζε ηνπ CH θαη αχμεζε ηνπ 

θεληξηθνχ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή ην πξψην 24σξν κεηά ηελ επέκβαζε. χκθσλα κε ηε 

κειέηε ην κεηεγρεηξεηηθφ θεξαηνεηδηθφ νίδεκα κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα απφζβεζεο ηνπ 

θεξαηνεηδή. Δπηπιένλ αλαθέξνπλ φηη ν ηχπνο ηεο ηνκήο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θεξαηνεηδηθνχ νηδήκαηνο θαη θαη‟επέθηαζε ζηελ αιιαγή ηεο CH.
155 

ε κηα παξφκνηα κειέηε νη Kucumen θαη ζπλ. κειέηεζαλ απηέο ηηο παξακέηξνπο γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλαθέξνπλ φηη έλαο παξάγνληαο πνπ επίζεο επεξεάδεη 

ηελ θεξαηνεηδηθή εκβηνκεραληθή είλαη ε κηθξνδηαξξνή πνπ παξαηεξείηαη ακέζσο 

κεηεγρεηξεηηθά απφ ηηο ηνκέο.
156 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ελδνζειίνπ είλαη άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

θεξαηνεηδή, αθνχ ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ έρεη σο 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ θεξαηνεηδηθνχ πάρνπο. Οη Kucumen 

θαη ζπλ. αλαθέξνπλ φηη νη ηηκέο ησλ CH θαη CRF επαλέξρνληαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα 

3 κήλεο κεηά απφ ηελ επέκβαζε. 

ηελ νκάδα αζζελψλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζε κηθξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηαξξάθηε 

(MICS) παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο CH ζηελ άκεζε 

κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, ε νπνία επέζηξεθε ζε θπζηνινγηθά επίπεδα ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά 

ηελ επέκβαζε. Ζ CRF απμαλφηαλ ηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν ε νπνία επέζηξεθε 

θαη απηή ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ηνλ 1
ν
 κήλα. ηελ νκάδα αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζε νκναμνληθή επέκβαζε παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ CH θαη CRF ηελ άκεζε 
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κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη επέζηξεθαλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά ηελ 

επέκβαζε.  

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα θαίλεηαη φηη νη CH θαη CRF πθίζηαληαη αιιαγέο, νη νπνίεο 

επαλέξρνληαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα φηαλ ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θεξαηνεηδηθνχ ηζηνχ 

απνθαζίζηαηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ αιιαγή ζηελ CH ήηαλ αλάινγε ηνπ εχξνπο 

ηεο ηνκήο. ηηο επεκβάζεηο MICS, φπνπ νη ηνκέο είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1,5mm δίλεη 

ζηαζεξφηεξε CH ζε ζχγθξηζε κε ηηο επεκβάζεηο θαηαξξάθηε κηθξήο ηνκήο (SICS). 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε κεηεγρεηξεηηθή ρξήζε 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επνπισηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξαηνεηδή. 

αλ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ησλ Alio θαη ζπλ. δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηηο εκβηνκεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξαηνεηδή ζε MICS θαη νκναμνληθή 

θαθνζξπςία. Δηδηθφηεξα νη κηθξφηεξεο ηνκέο είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε αιιαγή ζηεο CH ζε MICS ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκναμνληθή θαθνζξπςία.
157 

Ζ επέκβαζε θαηαξξάθηε αιιάδεη ηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θεξαηνεηδή.
156 

Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αιιαγή θαη ηνπ δηαζιαζηηθνχ απνηειέζκαηνο. Μηα ππφζεζε είλαη φηη ν 

βνιβφο αληηδξά σο ζχλνιν θαη νη ελδνθζάικηεο θαη ειηθηαθέο αιιαγέο έκκεζα 

επεξεάδνπλ ηελ εκβηνκεραληθή ηνπ θεξαηνεηδή.
147 

Δίλαη θπζηνινγηθφ ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ θαηαξξαθηηθνχ θαθνχ, πνπ θαηαιακβάλεη αξθεηφ ρψξν ζην πεξηθάθην πίζσ απφ ηελ 

ίξηδα, κε έλα ιεπηφ ελδνθαθφ, αιιάδεη ηε βηνθπζηθή ζπκπεξηθνξά νιφθιεξνπ ηνπ 

νθζαικνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεξαηνεηδή, θαη ην κάηη γίλεηαη ιηγφηεξν 

αλειαζηηθφ. Σν κπσπηθφ αμνληθφ κήθνο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε θεξαηνεηδηθή 

αθακςία.
158 

Άιιε ππφζεζε είλαη ε παξνπζία κεηεγρεηξεηηθνχ νηδήκαηνο, ην νπνίν 

κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή λα απνξξνθά θαη λα απαληά ζε εθαξκνδφκελε 

δχλακε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλνκέηξεζε.
155,156 

Οη θεξαηηθέο ηνκέο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο επίδξαζεο.
159,160 

Οη θαζαξά θεξαηηθέο ηνκέο ζεσξνχληαη φηη επεξεάδνπλ ηε θπζηνινγηθή αζθαηξηθφηεηα 

θαη θπξηφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή, θαζηζηψληαο ηνλ επαίζζεην ζηελ εκθάληζε εθηξνπψλ 

πςειήο ηάμεο, αλάινγα κε ηελ εληφπηζε θαη ην κέγεζνο ησλ ηνκψλ.
162,163 
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Κιηληθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ην κήθνο ησλ ηνκψλ είλαη απεπζείαο αλάινγν ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη αληηζηξφθσο αλάινγν ηεο ζηαζεξφηεηαο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
163 

Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα ειαρηζηνπνηήζνπκε, αλ φρη λα εμνπδεηεξψζνπκε, ηελ επίδξαζε 

ησλ ηνκψλ γηα λα έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα.  

2.9 Αλώκαινο αζηηγκαηηζκόο κεηά επέκβαζε θαηαξξάθηε 

Ο αλψκαινο αζηηγκαηηζκφο είλαη απνηέιεζκα αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θεξαηνεηδή 

θαη/ή ηηο ελδνθζάικηεο δνκέο. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλψκαινπ αζηηγκαηηζκνχ 

κεηά ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε έρνπλ λα θάλνπλ κε εθηξνπέο κεηψπνπ θχκαηνο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ εθηξνπφκεηξσλ.
164,165 

Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο ιφγσ παζνινγίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο νθζαικνχο 

ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αιιαγέο ιφγσ ειηθίαο. Οη θεξαηνεηδηθέο θαη νθζαικηθέο 

εθηξνπέο έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά.
166-172

 

πλνιηθά ν αλζξψπηλνο θεξαηνεηδήο εκθαλίδεη ζεηηθέο ζθαηξηθέο εθηξνπέο. Με ηελ 

ειηθία ε θεξαηνεηδηθή ζπληζηψζα ησλ ζθαηξηθψλ εθηξνπψλ δελ αιιάδεη. Παξ‟φια απηά 

ε νιηθή νθζαικηθή ζθαηξηθή εθηξνπή απμάλεη κε ηελ ειηθία. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε αιιαγέο ηνπ θξπζηαιινεηδή θαθνχ. ε λεφηεξα άηνκα ν θαθφο εμηζνξξνπεί ηελ 

ζθαηξηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή παξνπζηάδνληαο αξλεηηθέο ζθαηξηθέο εθηξνπέο. Με ηελ 

ειηθία φκσο ν θαθφο αλαπηχζζεη ζεηηθέο ζθαηξηθέο εθηξνπέο, εληζρχνληαο ηελ ήδε 

ζεηηθή ζθαηξηθφηεηα απφ ηνλ θεξαηνεηδή θαη δηαηαξάζζνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα φξαζεο 

ηνπ νθζαικνχ. Βαζηδφκελνη ζε απηά ηα επξήκαηα, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο ή εκθάληζεο αλψκαινπ αζηηγκαηηζκνχ κεηά επέκβαζε 

θαηαξξάθηε έγθεηηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ελδνθζάικηνπ ελδνθαθνχ, θπξίσο κεηψλνληαο 

ηε ζθαηξηθή εθηξνπή. 
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3. ΣΟΜΔ ΣΖΝ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 

 

3.1 Ιζηνξηθά ζηνηρεία 

Πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ 1800 μεθηλά ε ηζηνξία ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ κε ζθιεξνθεξαηηθέο θαη θεξαηηθέο ηνκέο, πξφζζηεο εγθάξζηεο ηνκέο επί 

ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα θαη θεξαηηθέο κε δηαηηηξαίλνπζεο ηνκέο.
173-182 

Ζ ρξήζε ησλ θεξαηνηνκψλ γηα ηε δηφξζσζε δηαζιαζηηθνχ ζθάικαηνο δηεπθνιχλζεθε 

ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα φηαλ ν Snellen ππνζηήξημε φηη ε θεξαηηθή ηνκή εθαξκνδφκελε 

θάζεηα ζηνλ θπξηφηεξν θεξαηνεηδηθφ κεζεκβξηλφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπέδσζε 

απηνχ ηνπ άμνλα.
183 

To 1885 o Schiötz εθάξκνζε κηα ζθιεξνθεξαηηθή 3,5 ρηιηνζηψλ πιήξνπο πάρνπο ηνκήο 

επί ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα γηα λα κεηψζεη ηνλ ηαηξνγελνχο πξνειεχζεσο κεηά απφ 

επέκβαζε θαηαξξάθηε αζηηγκαηηζκφ 17 δηνπηξηψλ.
174 

Ο Faber εθάξκνζε πξφζζηεο εγθάξζηεο ηνκέο γηα ηε κείσζε ηδηνπαζή αζηηγκαηηζκνχ.
175 

Ο Lucciola αλέθεξε ην 1886 ηηο πξψηεο πεξηπηψζεηο θεξαηηθψλ ηνκψλ κε 

δηαηηηξαηλφλησλ γηα ηε κείσζε αζηηγκαηηζκνχ κε επηπέδσζε ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα ζε 

δέθα αζζελείο.
176 

Σν 1894 ν Bates πεξηέγξαςε 6 αζζελείο πνπ παξνπζίαδαλ επηπέδσζε ηνπ θεξαηνεηδή 

ζηνλ άμνλα, ν νπνίνο δηαζηαπξσλφηαλ κε ζεκεία ρεηξνπξγηθήο ή ηξαπκαηηθήο νπιήο.
177 

Αξγφηεξα ν Lans εθηίκεζε φηη ε επηπέδσζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα θεξαηηθφ άμνλα κεηά 

απφ εγθάξζηα ηνκή ζρεηίδεηαη κε αληίζηνηρε θχξησζε ζηνλ θάζεην ζε απηή άμνλα. 

Έδεημε επίζεο φηη φζν κεγαιχηεξε θαη βαζχηεξε είλαη ε ηνκή ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη 

ην απνηέιεζκα.
178 

Σν 1940 ν Sato μεθίλεζε κηα εθηεηακέλε έξεπλα ησλ αθηηλσηψλ θαη αζηηγκαηηθψλ 

θεξαηνηνκψλ.
179-182 

Αξγφηεξα ζηε κειέηε ησλ θεξαηνηνκψλ πξνζηέζεθαλ θαη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

ησλ Thornton, Buzard, Price, Nordan, Grene, Lindstrom, Troutman θαη Nichamin.
184-194 

 

3.2 Επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

Ζ πςειή επίπησζε ηνπ θαηαξξάθηε ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ θαζηζηά ηελ 

επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε κηα απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο ζηνλ θφζκν.
195-198 
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Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε 

επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε ζεσξείηαη πιένλ δηαζιαζηηθή επέκβαζε. Ζ επίπησζε ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ είλαη κεηαμχ 33 θαη 77%.
199,200 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ κε θαηαξξάθηε παξνπζηάδεη αζηηγκαηηζκφ 

πξνεγρεηξεηηθά. Οη Xu θαη Zheng έδεημαλ φηη ην 33% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε 

επέκβαζε θαηαξξάθηε παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ 1 δηνπηξία αζηηγκαηηζκφ.
201 

ε κηα άιιε κειέηε 64,4% ησλ θαηαξξαθηηθψλ αζζελψλ έρνπλ 0,25-1,25 δηνπηξίεο 

αζηηγκαηηζκφ, ελψ πάλσ απφ 1,5 δηνπηξία παξνπζίαδαλ ην 22,2% ησλ αζζελψλ. 

 

3.3 Τνκέο θαη νθζαικηθέο παξάκεηξνη 

Ο έιεγρνο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελν αζηηγκαηηζκφ (SIA) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο ηνπ θαηαξξάθηε είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ επηηπρία ηεο επέκβαζεο, 

δειαδή ε κείσζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζε εκκεηξσπία, κε ζπλέπεηα θαιχηεξε κε 

δηνξζσκέλε φξαζε.
202 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ ζηελ επέκβαζε ηνπ 

θαηαξξάθηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνκψλ (εχξνο θαη κήθνο), ε αξρηηεθηνληθή ηνπο 

(ελφο, δπν ή ηξηψλ βεκάησλ), ε εληφπηζε ησλ ηνκψλ ζε ζρέζε κε ην ΚΟ (ζθιεξηθή, 

ζθιεξνθεξαηηθή ή θαζαξά θεξαηηθή) θαη ν άμνλαο επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη είλαη 

παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ν ρεηξνπξγφο κπνξεί λα επεξεάζεη έηζη ψζηε λα αιιάμεη ή λα 

κελ αιιάμεη ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ.
203-207 

Παξάγνληεο φπσο ην κάηη (δεμί ή αξηζηεξφ),
208,209 

ην πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή,
210 

ην κέγεζνο 

ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ,
211 

Καη ν ηχπνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ(ζπκθψλσο-WTR ή παξά ηνλ θαλφλα-ATR)
212 

είλαη 

παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνπκε ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο επέκβαζεο ηνπ θαηαξξάθηε, 

αιιά ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχκε λα επεξεάζνπκε έηζη ψζηε λα αιιάμνπκε ηε δηάζιαζε 

ηνπ θεξαηνεηδή.
 

Οη ηνκέο αλάινγα κε ηελ εληφπηζε ηνπο σο πξνο ην ΚΟ ρσξίδνληαη ζε ζθιεξηθέο, 

ζθιεξνθεξαηηθέο θαη θαζαξά θεξαηηθέο ηνκέο, αλάινγα κε ηνλ άμνλα επί ηνπ νπνίνπ 
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εθαξκφδνληαη ζε θξνηαθηθέο, άλσ θξνηαθηθέο, άλσ ξηληθέο θαη αλψηεξεο ηνκέο. Αλ ην 

εχξνο ηεο ηνκήο είλαη κηθξφηεξν απφ 1,5mm κηιάκε γηα κηθξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

θαηαξξάθηε (microincision cataract surgery-MICS), αλ είλαη κεηαμχ 1,5 θαη 3,2mm ε 

θχξηα ηνκή νλνκάδεηαη κηθξήο ηνκήο επέκβαζε θαηαξξάθηε (small incision cataract 

surgery-SICS). 

Οη ζθιεξηθέο ηνκέο είλαη ζπλήζσο εχξνπο 5mm, απέρνπλ απφ ην ΚΟ 1-3mm θαη 

εθαξκφδνληαη ζην ½ κε 2/3 ηνπ πάρνπο ηνπ ζθιεξνχ (εηθφλα 9). Σα πιενλεθηήκαηα 

απηψλ ησλ ηνκψλ είλαη φηη κπνξνχλ εχθνια λα επεθηαζνχλ, ηα πνζνζηά ελδνθζαικίηηδαο 

είλαη ρακειά, ν κεηεγρεηξεηηθφο αζηηγκαηηζκφο είλαη κηθξφο, ε δηαδηθαζία επνχισζεο 

είλαη ηαρχηεξε, ππάξρεη κηθξφηεξε δηαηαξαρή ηνπ θεξαηνεηδή δηεγρεηξεηηθά θαη ην άθξν 

ηνπ ζηπιενχ θαθνζξπςίαο απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ην ελδνζήιην (εηθφλα 10). Σα 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ ηνκψλ είλαη φηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο πθαίκαηνο ή 

ππνζθάγκαηνο κεηεγρεηξεηηθά είλαη κεγαιχηεξνο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κε γίλεη ζην 

ζσζηφ βάζνο ην ζθιεξηθφ ηνχλει κε απνηέιεζκα είηε απηφ λα είλαη πνιχ βαζχ ή πνιχ 

επηθαλεηαθφ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία νπιήο ζηνλ επηπεθπθφηα. 

 

 

 

Δηθόλα 9. Γεκηνπξγία ζθιεξηθήο ηνκήο 
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Δηθόλα 10. Απφζηαζε ζηπιενχ θαθνζξπςίαο απφ ην ελδνζήιην ζε ζθιεξηθή θαη θαζαξά 

θεξαηηθή ηνκή. 

 

 

Σν ζρήκα ησλ ζθιεξηθψλ ηνκψλ παίδεη ξφιν ζηελ εκθάληζε κεηεγρεηξεηηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ. Έηζη ινηπφλ νη ηνμνεηδείο ηνκέο ζρεηίδνληαη κε ζρεηηθά πςειφηεξν 

αζηηγκαηηζκφ, νη επζείεο ηνκέο κε κέηξην, νη θακπχιεο ζεσξνχληαη αζηηγκαηηθά 

νπδέηεξεο (εηθφλα 11). 

 

 

 

Δηθόλα 11. ρήκα ζθιεξηθψλ ηνκψλ. 

 

 Οη θαζαξά θεξαηηθέο ηνκέο αλάινγα κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο ρσξίδνληαη ζε 1-, 2- θαη 

3-βεκάησλ (εηθφλα 12). Σν εχξνο ηεο θχξηαο ηνκήο κπνξεί λα είλαη απφ 0,9mm-3,2mm. 

Σν κήθνο ηνπ ηνχλει είλαη ζπλήζσο πεξίπνπ ζηα 1,75mm (εηθφλα 13). 
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Δηθόλα 12. Καζαξά θεξαηηθή 3 βεκάησλ ηνκή 

 

 

 

Δηθόλα 13. Δθαξκνγή θαζαξά θεξαηηθήο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ θαζαξά θεξαηηθψλ ηνκψλ είλαη φηη ε αλαηζζεζία γίλεηαη κε 

ζηαγφλεο, κεηψλεηαη ν ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο, ν επηπεθπθφηαο κέλεη αλέπαθνο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα γίλεη ηξακπεθνπιεθηνκή, ην θνζκεηηθφ απνηέιεζκα είλαη 

θαιχηεξν, κπνξεί λα γίλεη δηφξζσζε ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ, δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο αηκνξξαγίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη δηαζεξκία. Σα κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ ηνκψλ 

είλαη ν θίλδπλνο κεηεγρεηξεηηθήο δηαξξνήο απφ ηελ ηνκή, απμεκέλνο θίλδπλνο 

ελδνθζαικίηηδαο, δηαηαξαρή ηνπ θεξαηνεηδή δηεγρεηξεηηθά πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ 

νξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, δεκηνπξγία θαηλνκέλνπ «κπαινληνχ» ηνπ 

επηπεθπθφηα, αλ ην εχξνο ηεο ηνκήο απμεζεί ζηα 4mm ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ κπνξεί 

λα ζηεγαλνπνηεζεί ε ηνκή θαη λα δεκηνπξγεζεί «ζθαινπάηη» θαη ηέινο ε κεηεγρεηξεηηθή 

παξνπζία αξλεηηθήο δπζθσηνςίαο, εηδηθά φηαλ νη ηνκέο εθηεινχληαη θξνηαθηθά. Άιιεο 

επηπινθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην κεηεγρεηξεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

αζηάζεηα ηνπ πξνζζίνπ ζαιάκνπ δηεγρεηξεηηθά, αλ ε ηνκή έρεη γίλεη κεγαιχηεξε ζε 
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ζρέζε κε ην άθξν ηνπ ζηπιενχ θαθνζξπςίαο, φπνηε κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κπεί ξάκκα ή 

λα απμεζεί ην χςνο ηεο κπνηίιηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. Άιιε επηπινθή είλαη 

λα είλαη πνιχ ζηελή ε ηνκή κε θίλδπλν πξφθιεζεο εγθαχκαηνο ζην ζεκείν ηεο ηνκήο 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζηπιενχ θαθνζξπςίαο ζην ζεκείν. Αλ ε ηνκή 

γίλεη πξνο ην ΚΟ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο εκθαλίδεηαη ην θνχζθσκα ηνπ 

επηπεθπθφηα, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

δηεγρεηξεηηθά, ελψ ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο πξφπησζεο ηεο ίξηδαο Αλ ε θαζαξά θεξαηηθή 

ηνκή γίλεη θεληξηθφηεξα ζηνλ θεξαηνεηδή ππάξρεη δηαηαξαρή ηνπ θεξαηνεηδή κε 

γξακκψζεηο θαη «ηζαιάθσκα» ηνπ θεξαηνεηδή, νπφηε θαη θαθή νξαηφηεηα. Μηα άιιε 

επηπινθή είλαη ε απνθφιιεζε ηεο δεζθεκεηείνπ κεκβξάλεο (εηθφλα 14). 

 

 

Δηθόλα 14. Απνθφιιεζε δεζθεκεηείνπ κεκβξάλεο. 

 

Δπίζεο αλ ε ηνκή γίλεη πνιχ επηθαλεηαθά ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ κπνξεί λα 

ζηεγαλνπνηεζεί (εηθφλα 15). 

 

 

Δηθόλα 15. Δπηθαλεηαθή ηνκή (θφθθηλε γξακκή). 

  

Ζ κνληέξλα κηθξήο ηνκήο επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε έρεη βειηησκέλα απνηειέζκαηα 

φζνλ αθνξά ην ζθαίξσκα θαη ηνλ αζηηγκαηηζκφ. Παξ‟φηη ε θαθνζξπςία κε ηνκή 2,8-3,2 
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ρηιηνζηά δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα απφ άπνςε αζθάιεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηάζιαζεο, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε κηθξνρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θαηαξξάθηε (MICS), ε νπνία νξίδεηαη σο ε επέκβαζε θαηαξξάθηε κε 

κηθξφηεξεο ησλ 2 ρηιηνζηψλ θχξηαο ηνκήο, ζεσξείηαη ε ιηγφηεξν επεκβαηηθή δηαδηθαζία, 

αζθαιέζηεξε θαη κε ην κηθξφηεξν ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελν αζηηγκαηηζκφ.
213-220 

 Δπίζεο κηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη ζε κηθξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαηαξξάθηε 2 

ηνκψλ κε επέθηαζε ηεο κηαο ηνκήο ζηα 2,8 ρηιηνζηά δελ είλαη αζηηγκαηηθά νπδέηεξε, 

δείρλνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ.
221 

 

3.3.1 Σνκέο επί ηνπ θπξηόηεξνπ άμνλα (on-axis) θαη θαηά δεύγε αληίζεηεο ηνκέο 

(opposite clear corneal incisions-OCCI’s) 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ηνπ θαηαξξάθηε είλαη δπλαηφ λα κεηψζνπκε ηνλ 

πξνεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ ηξνπνπνηψληαο ην ζρήκα, ην εχξνο, ηνλ ηχπν θαη ηελ 

εληφπηζε ηεο ηνκήο.
204,205,208,211,214,222-228 

Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε εθαξκνγή θαζαξά θεξαηηθήο ηνκήο ζηνλ 

θπξηφηεξν θεξαηηθφ άμνλα είηε απηφ είλαη άλσ, θξνηαθηθά ή πιάγηα έηζη ψζηε λα 

επηπεδσζεί ν άμνλαο επί ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη (on-axis ηνκή). Απηή ε πξνζέγγηζε 

ζπλήζσο επαξθεί γηα ηα πεξηζζφηεξα κάηηα.
211,228-232 

Με ηελ ηερληθή απηή κπνξεί λα δηνξζψζεη κέρξη 1 δηνπηξία αζηηγκαηηζκνχ. 

Πξνεγρεηξεηηθά λα γίλεηαη ε εληφπηζε θαη ην καξθάξηζκα ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ 

πξνεγρεηξεηηθά γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εληφπηζεο ηεο εθαξκνδφκελεο θχξηαο 

ηνκήο θαη ηελ αλακελφκελε επηπέδσζε. Ο κέηξηνο θαη ήπηνο θεξαηηθφο αζηηγκαηηζκφο 

κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη λα κεησζεί  ηξνπνπνηψληαο ην εχξνο ηεο θχξηαο ηνκήο, θαζψο 

επίζεο θαη ην βάζνο ζην νπνίν εθηειείηαη θαη ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ 

θεξαηνεηδή.
228,232 

Ζ κειέηε ηνπ Giasanti θαη ζπλ. έδεημε φηη θαζαξά θεξαηηθή ηνκή 2,75ρηι. πξνθαιεί 

κηθξφηεξε αιιαγή ζηνλ αζηηγκαηηζκφ ζε κάηηα κε κηθξφ πξνεγρεηξεηηθφ θεξαηνεηδηθφ 

αζηηγκαηηζκφ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εληφπηζε ηεο ηνκήο.
233 



41 

 

Άιιε αλαδξνκηθή κειέηε πεξηέγξαςε κεγαιχηεξεο αιιαγέο πξνθαινχκελεο απφ 

αλψηεξεο ηνκέο ζε ζχγθξηζε κε θξνηαθηθέο 2,8ρηι., νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαη 

αζηηγκαηηθά νπδέηεξεο.
234 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Borasio θαη ζπλ ζε ζπγθξηηηθή κειέηε 

κεηαμχ 3,2ρηι. θαζαξά θεξαηηθήο θξνηαθηθήο ηνκήο κε επί ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα ηνκή 

κε ηελ πξψηε λα πξνθαιεί κηθξφηεξν SIA.
235 

Νεψηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηνκέο εχξνπο κεηαμχ 1,6 θαη 2,4 ρηι. είραλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ, εζηηαθήο ζην ζεκείν ηεο ηνκήο 

επηπέδσζεο ηνπ πεξηθεξηθνχ θεξαηνεηδή θαη αλσκαιίαο ηεο θεξαηνεηδηθήο επηθάλεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε κηθξήο ηνκήο.
236-238 

Ο SIA είλαη ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο, δειαδή ν αζηηγκαηηζκφο πνπ ν 

ρεηξνπξγφο εηζάγεη κε ηηο ηνκέο θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ θαη 

κεηεγρεηξεηηθνχ θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ  SIA είλαη: ε δηαλπζκαηηθή αλάιπζε ησλ Jaffe θαη Cleymans, ε 

αλάιπζε Fourier, ε πνιηθή/αμνληθή αλάιπζε φπσο πεξηγξάθεθε απφ ηνπο  Thibos θαη 

ζπλ.
239,240 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξν- θαη κεηεγρεηξεηηθφο άμνλαο ζπκπίπηνπλ θαη ην ζεκείν +/- 

δηαηεξείηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε απιή κέζνδνο αθαίξεζεο. 

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ φηη νη θξνηαθηθέο ηνκέο απμάλνπλ ηνλ «ζπκθψλσο κε ηνλ 

θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ, ελψ νη άλσ ηνκέο απμάλνπλ ηνλ «παξά ηνλ θαλφλα» 

αζηηγκαηηζκφ.
206,236,241-243 

Οη Altan-Yaycioglu θαη ζπλ. ζχγθξηλαλ ηηο άλσ θξνηαθηθέο ζηα δεμηά κάηηα ηνκέο κε ηηο 

άλσ ξηληθέο ζηα αξηζηεξά κάηηα ηνκέο θαη έδεημαλ φηη νη άλσ θξνηαθηθέο ηνκέο 

πξνθαινχλ ιηγφηεξν παξά ηνλ θαλφλα αζηηγκαηηζκφ θαη SIA ζε ζχγθξηζε κε ηηο άλσ 

ξηληθέο (p < 0.001).
225 

Αξθεηνί είλαη νη εηδηθνί πνπ αλαθέξνπλ κηθξέο ηηκέο SIA 0,6-1δηνπηξία πξνθαινχκελεο 

απφ 3,5-4ρηι. ηνκέο.
244-246 

Οη Kohnen θαη ζπλ. αλέθεξαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ SIA κεηά απφ θξνηαθηθή θαη 

ξηληθή ζθιεξνθεξαηηθή ηνκή.
247 

Οη Ozkurt θαη ζπλ. εξεχλεζαλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αζηηγκαηηζκφ θξνηαθηθψλ θαη 

ξηληθψλ θαζαξά θεξαηηθψλ ηνκψλ 3,5ρηι. θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 
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θξνηαθηθέο ηνκέο πξνθαινχλ ιηγφηεξν νιηθφ θαη ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελν 

αζηηγκαηηζκφ.
209 

Ζ επηινγή ηεο ηερληθήο εθηέιεζεο ηεο θχξηαο ηνκήο επί ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ (on-axis) ζεσξείηαη σο ν θαιχηεξνο ηξφπνο κείσζεο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ 

δηεγρεηξεηηθά, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο κέρξη 1,5 δηνπηξίαο αζηηγκαηηζκνχ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο φκσο είλαη ηερληθά δχζθνιν λα εθαξκνζζεί ιφγσ ζέζεο (εηθφλα 16).
248 

 

 

 

Δηθόλα 16. Άμνλεο «no-go» θαη «go» επί ησλ νπνίσλ ν ρεηξνπξγφο κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ηηο ηνκέο. 

 

ε άιιεο κειέηεο αλαθέξεηαη φηη νη αλψηεξεο ηνκέο ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξν SIA ζε 

ζρέζε κε ηηο θξνηαθηθέο ηνκέο.
249-254 

Οη δεμηφρεηξνη ρεηξνπξγνί πξνηηκνχλ ηε 12
ε
 ψξα γηα εθηέιεζε θχξηαο ηνκήο γηα λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε άλεζε. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη on-axis ηνκέο είλαη απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κεζφδνπο δηφξζσζεο 

κηθξνχ αζηηγκαηηζκνχ ζηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε. Αλ ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

αζηηγκαηηζκφο κεξηθνί εθηεινχλ θαη 2
ε
 ηνκή απέλαληη απφ ηελ θχξηα ηνκή, ψζηε λα 

κεηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θπξηφηεηα ηνπ θχξηνπ άμνλα (opposite clear corneal 

incisions-OCCIs).
255-259 

Οη επί ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα αληίζεηεο θαζαξά θεξαηηθέο ηνκέο (OCCIs) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 2000 απφ ηνπο Lever θαη Dahan.
256 



43 

 

ε απηή ηελ ηερληθή εθηειείηαη κηα 3,2 mm ηνκή απέλαληη απφ ηελ θχξηα ηνκή. Απηή ε 

κέζνδνο ζπληζηάηαη γηα πεξηπηψζεηο 1 έσο 3 δηνπηξίεο πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ. 

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε ηερληθή πξνζθέξεη θαιά απνηειέζκαηα 

φηαλ ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο ηερληθέο κείσζεο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ.
260 

ε πεξηπηψζεηο «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκνχ νη ηνκέο εθηεινχληαη ζηε 12
ε
 

θαη ηελ 6
ε
 ψξα, ελψ ζε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ νη ηνκέο εληνπίδνληαη 

θξνηαθηθά θαη ξηληθά. Οη Lever θαη Dahan έδεημαλ φηη απηή ε ηερληθή κεηψλεη θαηά 2,8 

δηνπηξίεο πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ ζε 0,75.
256 

Με απηή ηελ ηερληθή νη Tadros θαη ζπλ.
255 

παξαηήξεζαλ κείσζε θεξαηνεηδηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ απφ 1,48 δηνπηξίεο ζε 0,5 δηνπηξία κεηά ηελ επέκβαζε. ε αζζελείο κε 

πάλσ απφ 1 δηνπηξία αζηηγκαηηζκνχ παξαηήξεζαλ θαηά κέζν φξν κείσζε 0,73 δηνπηξίεο. 

Δπίζεο παξαηήξεζαλ 1,57 δηνπηξίεο SIA. Μέζνο SIA γηα ειηθίεο 45-65, 66-75 θαη πάλσ 

απφ 75 εηψλ είλαη 1,43, 1,56 θαη 1,59 δηνπηξίεο αληίζηνηρα.
258 

Δπηπιένλ παξαηήξεζαλ φηη πξνζζέηνληαο κηα ξηληθή ηνκή απέλαληη απφ ηελ θξνηαθηθή, 

φρη κφλν δηπιαζηάδεη, αιιά ηξηπιαζηάδεη ή ηεηξαπιαζηάδεη ηε δξάζε ηεο θχξηαο ηνκήο. 

Παξ‟φια απηά ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ ελδνθζαικίηηδαο κε απηή ηε ρεηξνπξγηθή 

ηερληθή, πξνηηκάηαη λα εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ ηα κεηεγρεηξεηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηερληθήο θαη 

νη κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ απηή ηελ ηερληθή κε άιιεο κεζφδνπο. ε κηα κειέηε πνπ 

αθνξνχζε 95 νθζαικνχο, νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε on-axis ηνκέο, νη Rho θαη Joo
261 

βξήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ, πιάγην-θξνηαθηθψλ θαη 

θξνηαθηθψλ on-axis ηνκψλ, κε ηε κεγαιχηεξε αιιαγή λα ζεκεηψλεηαη ζηελ πξψηε 

νκάδα. ηε κειέηε απηή πξφηεηλαλ ηελ ρξήζε ησλ on-axis ηνκψλ ζε αζηηγκαηηζκφ πάλσ 

απφ 0,5 δηνπηξίεο. Οη Altan-Yaycioglu θαη ζπλ.
227 

έδεημαλ φηη ζε αζζελείο κε 

αζηηγκαηηζκφ πάλσ απφ 0,75 δηνπηξίεο κε on-axis θξνηαθηθέο ηνκέο παξνπζίαζαλ ηηο 

κηθξφηεξεο αιιαγέο ζηνλ SIA, ελψ νη κεγαιχηεξεο αιιαγέο παξαηεξήζεθαλ ζηηο ξηληθέο 

on-axis ηνκέο. ε κηα άιιε κειέηε ησλ Lu θαη ζπλ.
262 

αλαθέξεηαη φηη νη on-axis ηνκέο ζε 

πεξηπηψζεηο πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ 0,12 θαη 0,25 δηνπηξίεο ζπλδένληαη κε 

κεγαιχηεξν κεηεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ, ελψ κεηψλεηαη ν αζηηγκαηηζκφο ζε 

πεξηπηψζεηο 0,37-1,0 δηνπηξίεο πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ.
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Οη Özyol E θαη Özyol P 
263 

ζηε κειέηε ηνπο εθάξκνζαλ on-axis ηνκέο ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά ζεκεία. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ αζζελψλ έγηλε κε βάζε ηε ζπκκεηξία ηνπ 

θπξηφηεξνπ άμνλα γηα ηα δεμηά θαη αξηζηεξά κάηηα. Οκάδα 1: 0-45
ν
 θπξηφηεξνπ άμνλα 

γηα ηα δεμηά κάηηα θαη 136-180
ν
 γηα ηα αξηζηεξά, νκάδα 2: 46-90

ν
 γηα δεμηά θαη 91-135

ν
 

γηα αξηζηεξά κάηηα, νκάδα 3: 91-135
ν
 γηα δεμηά θαη 46-90

ν
 γηα αξηζηεξά θαη νκάδα 4: 

136-180
ν
 γηα δεμηά θαη 0-45

ν
 γηα αξηζηεξά κάηηα. ε απηή ηε κειέηε ην κέγεζνο ηνπ 

κέζνπ νιηθνχ αζηηγκαηηζκνχ θαη ηνπ SIA ζηε 12
ε
 κεηεγρεηξεηηθή εβδνκάδα ήηαλ 

ρακειφηεξν ζηελ 3
ε
 νκάδα θαη πςειφηεξν ζηελ 1

ε
 νκάδα.

 

Οη Borasio θαη ζπλ.
203 

ζχγθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ on-axis θαη θξνηαθηθψλ 

ηνκψλ ζε πεξηπηψζεηο <2,6D θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ θαη παξαηήξεζαλ 

πεξηζζφηεξν επηπέδσζε θαη κεγαιχηεξε «θιίζε» (torque) θαη «γσλία ιάζνπο» (angle of 

error) ζηηο on-axis ηνκέο.
 

ε άιιε κειέηε
264 

ζχγθξηλαλ ηνλ SIA ζε πεξηπηψζεηο ήπηνπ έσο κέηξηνπ αζηηγκαηηζκνχ. 

Σελ 7
ε
 εβδνκάδα κεηά ηελ επέκβαζε ν SIA ήηαλ 0,34 θαη 0,63 D ζηηο θξνηαθηθέο θαη on-

axis ηνκέο αληίζηνηρα.
 

Οη Kaufmann θαη ζπλ.
265 

κειέηεζαλ 71 νθζαικνχο, νη νπνίνη παξνπζίαδαλ ηνπιάρηζηνλ 

1,5 D αζηηγκαηηζκφ θαη ππνβιήζεθαλ ζε ραιαξσηηθέο ζθιεξνθεξαηηθέο ηνκέο (LRIs) 

θαη on-axis ηνκέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηπέδσζε ήηαλ 1,21D  θαη ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε 0,41D. 6 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε ε δξάζε επηπέδσζε (flattening effect) 

ήηαλ 1,1D θαη 0,35D αληίζηνηρα. Δπίζεο ν SIA ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο κε ηελ 

κέζνδν ησλ on-axis ηνκψλ (0,84D) ζε ζρέζε κε ηηο LRI‟s (1,21D). Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ 

φηη νη LRI‟s ηνκέο είλαη θαηαιιειφηεξεο ζηηο πεξηπηψζεηο άλσ ηεο 1,5D αζηηγκαηηζκνχ.
 

 

3.3.2 Σνκέο αλώηεξεο, θξνηαθηθέο, άλσ-θξνηαθηθέο θαη ξηληθέο ηνκέο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηάιιειε εληφπηζε ηεο ηνκήο. Οη 

ίλεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θεξαηνεηδή παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ ζθιεξνθεξαηνεηδνχο νξίνπ (ΚΟ). Δπίζεο ην νπηηθφ θαη γεσκεηξηθφ 

θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή δελ ζπκπίπηνπλ.
247 

Σν νπηηθφ θέληξν είλαη πεξηζζφηεξν ξηληθά θαη θάησ ζε ζρέζε κε ην γεσκεηξηθφ θέληξν 

ηνπ θεξαηνεηδή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ηνκέο πνπ εληνπίδνληαη πιεζηέζηεξα ζην 
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νπηηθφ θέληξν επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ν βιεθαξηζκφο θαη ε πίεζε πνπ 

αζθείηαη ζηνλ θεξαηνεηδή, αθφκε θαη ε βαξχηεηα. Δλψ ν Nielsen
266 

ππνζηεξίδεη φηη ε 

αιιαγή απφ αλψηεξε ηνκή ζε θξνηαθηθή επεξεάδεη κφλν ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ, ππάξρνπλ άιιεο εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην.
208,250,267 

Ο κεγαιχηεξνο SIA θαη ε κεγάιε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηνλ θεξαηνεηδή έρεη πεξηνξίζεη 

ηελ εθαξκνγή ησλ ξηληθψλ ηνκψλ. Οη αλψηεξεο, άλσ-θξνηαθηθέο θαη θξνηαθηθέο ηνκέο 

είλαη νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηε κείσζε θαη δηφξζσζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. 

Οη θξνηαθηθέο ηνκέο πξνθαινχλ θχξησζε ζηνλ άμνλα ησλ 90
ν
, ελψ νη άλσ ηνκέο ζηηο 

180
ν
 αληηζηνίρσο. Έηζη γηα δηφξζσζε «ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκνχ 

εθαξκφδνπκε αλψηεξεο ηνκέο θαη γηα δηφξζσζε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκνχ 

θξνηαθηθέο ηνκέο. Οη αλψηεξεο ηνκέο έρνπλ κεγαιχηεξε δξάζε επηπέδσζεο, ε νπνία 

απμάλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη θξνηαθηθέο ηνκέο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία απφ ηελ πίεζε ησλ βιεθάξσλ θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα κεηεγρεηξεηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηνκψλ. Δπηπξφζζεηα δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ειηθησκέλσλ νθζαικψλ παξνπζηάδνπλ «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ, νη θξνηαθηθέο 

ηνκέο λα ζπκβάινπλ ζηελ επηπέδσζε ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα.
247,268,269 

Οη Rainer θαη ζπλ.
268 

ζχγθξηλαλ επξήκαηα ηεο θεξαηνεηδηθήο ηνπνγξαθίαο ζε 

πεξηπηψζεηο θξνηαθηθψλ θαη άλσ-θξνηαθηθψλ ηνκψλ 3,0mm θαη βξήθαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε επηπέδσζε ζηηο πιάγηεο ηνκέο ζε ζρέζε κε ηηο θξαηνθηθέο. Οη Oshika θαη 

ζπλ.
270

 κειέηεζαλ ηε δξάζε ησλ άλσ θαη θξνηαθηθψλ ηνκψλ ζηνλ νκαιφ θαη αλψκαιν 

αζηηγκαηηζκφ θαη έδεημαλ φηη ε εληφπηζε ησλ ηνκψλ δελ επεξεάδεη ηνλ νκαιφ ή αλψκαιν 

SIA κεηά ηελ επέκβαζε. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά άιια εξγαζηψλ,
269 

φπνπ 

νη άλσ ηνκέο ζπλδένληαη κε «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφ θαη νη άλσ ηνκέο κε 

«ζπκθψλσο κε ηνλ θαλφλα». Σν 2002 νη Kohnen θαη ζπλ.
247 

ν SIA ηνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ 

κήλα ήηαλ 0,47 θαη 1,05D ζηηο θξνηαθηθέο θαη ξηληθέο ηνκέο αληίζηνηρα. Ο SIA κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξνπζηάδεη κείσζε. Παξ‟φια απηά φηαλ πξφθεηηαη γηα αζηηγκαηηθά 

νπδέηεξε επέκβαζε θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη ξηληθέο ηνκέο. Οη Ermis θαη ζπλ.
208 

ζχγθξηλαλ άλσ-θξνηαθηθέο θαη άλσ-ξηληθέο ηνκέο ζε δεμηά θαη αξηζηεξά κάηηα 

αληίζηνηρα, θαη θαηέιεμαλ φηη ν SIA κεηά έλα ρξφλν δελ παξνπζηάδεη δηαθνξέο θαη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο.
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ε κηα κειέηε ησλ Pawar θαη Sindal,
250 

έγηλε ζχγθξηζε ησλ άλσ, θξνηαθηθψλ θαη άλσ-

θξνηαθηθψλ ηνκψλ. Οη θξνηαθηθέο θαη άλσ-θξνηαθηθέο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άλσ ηνκέο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ νη άλσ-θξνηαθηθέο 

ηνκέο απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επηινγή φζνλ αθνξά ηνλ SIA, ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

αζθνχκελεο πίεζεο ησλ βιεθάξσλ επί ηνπ θεξαηνεηδή, θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξνπ 

αζηηγκαηηζκνχ. Οη Gokhale θαη Sawhney
271 

επίζεο ππνζηεξίδνπλ ηηο άλσ-θξνηαθηθέο 

ηνκέο. Οη Ozkurt θαη ζπλ.
209 

ζχγθξηλαλ ηηο άλσ-θξνηαθηθέο θαη άλσ-ξηληθέο ηνκέο ζε 45 

κάηηα. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ κε θαιχηεξα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ζηηο άλσ-θξνηαθηθέο ηνκέο.
 

Οη Tejedor θαη Murube
211 

παξνπζίαζαλ νινθιεξσκέλε κειέηε, ζηελ νπνία ζπγθξίζεθαλ 

5 δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηνκψλ φζνλ αθνξά ηνλ πξν- θαη κεηεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ, 

θαζψο θαη αιιαγέο ζηελ φξαζε ηνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα κε κέηξεζε ηνπ δείθηε 

θεξαηνεηδηθήο επηθαλεηαθήο νκαιφηεηαο (corneal refractive surface regularity index). Οη 

5 ηνκέο ήηαλ νη άλσ ή θξνηαθηθέο, άλσ, άλσ ή άλσ θαη ραιαξσηηθέο, ξηληθέο ή 

θξνηαθηθέο θαη ηνκέο βαζηδφκελεο ζε απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ ή πξφζθαησλ 

κειεηψλ. Καηέιεμαλ φηη φηαλ ν θπξηφηεξνο άμνλαο είλαη ζηηο 90
ν
, ε πξνηηκψκελε 

εληφπηζε ηνκήο είλαη ε άλσ γηα αζζελείο κε ηνπιάρηζηνλ 1,5D αζηηγκαηηζκφ θαη 

θξνηαθηθή γηα αζηηγκαηηζκφ >1,5D. Δπίζεο φηαλ ν θπξηφηεξνο άμνλαο εληνπίδεηαη ζηηο 

180
ν
 θαη ν αζηηγκαηηζκφο είλαη <0,75D πξνηείλεηαη ε θξνηαθηθή πξνζπέιαζε. ε 

πεξηπηψζεηο >0,75D αζηηγκαηηζκνχ πξνηείλεηαη ε ξηληθή ηνκή.
 

Με ηε βνεζεηηθή ηνκή (sideport) νπζηαζηηθά γίλεηαη παξαθέληεζε ηνπ πξνζζίνπ 

ζαιάκνπ κε καραηξίδην 30
ν
 θαη εχξνπο 1-1,5mm ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ ηελ θχξηα 

ηνκή. Απνηειεί είζνδν γηα ην εξγαιείν θαηαθεξκάηηζεο ηνπ θαθνχ (choper), ηελ πιχζε 

θαη ηελ έγρπζε νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο (εηθφλα 17). 
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Δηθόλα 17. Γεκηνπξγία βνεζεηηθήο ηνκήο. 

 

 

3.3.3 Άιινη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ επηινγή ηεο 

εληόπηζεο ηεο ηνκήο 

 

Σν κέγεζνο, ην ζρήκα ηεο ηνκήο, ε εθαξκνγή ηεο ηνκήο επί ηνπ ζθιεξνχ, ηνπ ΚΟ ή ηνπ 

θεξαηνεηδή θαη ε επηινγή εθαξκνγήο ξάκκαηνο ή φρη ζηελ ηνκή. Σν κέγεζνο ηεο ηνκήο 

είλαη έλαο επηβεβαησκέλνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

κεηεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην κέγεζνο ησλ ηνκψλ έρεη κεησζεί 

αξθεηά κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ καραηξηδίσλ. πλήζσο νη ηνκέο είλαη 

<2,5mm.
218,220,249,272 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηνκέο 2,2 θαη 1,8mm δελ επεξεάδνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ηνκέο ησλ 3,2mm, παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ 

αθνξά ηελ πξφθιεζε ή ηε δηφξζσζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ.
218,220,249,272,273 

Αθφκε θαη νη 2,2 θαη 2,6mm ηνκέο ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ησλ 3,0mm, έρνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε δηαζιαζηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ φξαζε.
274 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη 0,5mm αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηνκήο ζρεηίδεηαη κε 0,25D 

αιιαγή θακππιφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδή.
275 

Έηζη κε ηε ρξήζε ησλ αλαδηπινχκελσλ ελδνθαθψλ ζηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε 

απηνκάησο κεηψζεθε ην εχξνο ησλ ηνκψλ. Πξέπεη βέβαηα λα αλαθεξζεί φηη ην εχξνο ηεο 

ηνκήο παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε κεηά ηελ είζνδν ηνπ ελδνθαθνχ ζηνλ νθζαικφ. Οη 

Kohnen θαη ζπλ.
276 

έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηεο ηνκήο κπνξεί λα απμεζεί κέρξη θαη 11% 

απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ελδνθαθνχ.
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Ζ απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ. Όζν κηθξφηεξε είλαη απηή ε απφζηαζε 

ηφζν πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη ν SIA, κε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε λα έρνπλ νη θαζαξά 

θεξαηηθέο, αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ζθιεξνθεξαηηθέο θαη ζθιεξηθέο ηνκέο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη ην ζρήκα ηεο ηνκήο. Οη ζθιεξηθέο ηνκέο κπνξεί λα είλαη 

επζείεο, θακπχιεο (δίθελ φθξενο) θαη αλεζηξακκέλνπ V (Chevron) ηνκέο, κε ηηο 

ηειεπηαίεο λα ζεσξνχληαη φηη πξνθαινχλ ειάρηζην SIA.
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Ζ ηξηγσληθή ηνκή Chevron  πξνζδίδεη κεγαιχηεξε γεσκεηξηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

επνκέλσο πξνθαιεί κηθξφηεξν ηάζε ζηα φξηα ηεο ηνκήο (εηθφλα 18). 

 

 

Δηθόλα 18. Σνκή Chevron 

 

Σέινο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε δεηλφηεηα ηνπ ρεηξνπξγνχ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

ηνκψλ, θαζψο θαη ν ηχπνο ηνπ injector πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ 

ελδνθαθνχ. 

ηηο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ νη 

δηαθνξέο ησλ ηερληθψλ ηνκήο κεηαμχ ησλ κειεηψλ δελ βνεζά ζην λα γίλεη ζσζηή 

metaanalysis. χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ φινη ζπκθσλνχλ φηη νη θαζαξά 

θεξαηηθέο θξνηαθηθέο ηνκέο ζρεηίδνληαη κε ην κηθξφηεξν αζηηγκαηηζκφ. Δπίζεο κείσζε 

ηνπ SIA παξαηεξνχκε ζε φιεο ηηο ηερληθέο ηνκψλ, αιιά ε νπινπνίεζε θαη ζηαζεξφηεηα 

ηεο ηνκήο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηηο θξνηαθηθέο ηνκέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ ηνκψλ είλαη λα κελ ππάξρεη 

πξνεγρεηξεηηθφο αζηηγκαηηζκφο. ε κεγαιχηεξν αζηηγκαηηζκφ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο απφ ην θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή. Γηα 0,75-1,25D 

αζηηγκαηηζκνχ νη απφςεηο δηίζηαληαη. Γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε «παξά ηνλ θαλφλα» 

αζηηγκαηηζκνχ νη Tejedor θαη Murube
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πεξηφξηζαλ ην φξην ζηηο 1,5D θαη πάλσ. Έηζη 

ινηπφλ γηα κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ ηνκψλ επί ηνπ αζηηγκαηηζκνχ, ε θαιχηεξε 
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εληφπηζε είλαη θαηά ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζην ΚΟ γηα αχμεζε ηεο απφζηαζεο απφ ην 

νπηηθφ θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή.
 

ε κειέηε καο πνπ αθνξνχζε ηελ επίδξαζε ηνπ ρεηξνπξγνχ ζηνλ SIA, βξέζεθε φηη 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρεηξνπξγψλ, νη νπνίνη ρεηξνπξγνχλ κάηηα κε ηα  ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηελ ίδηα ηερληθή δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηνλ SIA. Φάλεθε δειαδή φηη ν SIA εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ 

θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ, ηελ εληφπηζε θαη ην εχξνο ηεο θχξηαο ηνκήο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 1 άλσ θξνηαθηθέο, άλσ ξηληθέο θαη αλψηεξεο ηνκέο εχξνπο 3,0-3,5mm 

παξνπζηάδνπλ SIA 0,7-0,8D, νη επί ηνπ θπξηφηεξνπ άμνλα ηνκέο 0,8-1,0D, νη θξνηαθηθέο 

0,6-0,7D θαη νη ξηληθέο 1,5 D SIA. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν SIA ππνινγηδφηαλ κε 

δηαλπζκαηηθή αλάιπζε (πίλαθαο 2). 
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Superolateral/superomedial On-axis Temporal Nasal 

Incision 

width 

(mm) 

SIA (D) Authors 

Incision 

width 

(mm) 

SIA 
(D) 

Authors 
Incision 
width 

SIA 
(D) 

Authors 

Incision 

width 

(mm) 

SIA 
(D) 

Authors 

4.0 

OD-0.78 

Özkurt Y 

et al209 
(2008) 

3.2 0.92 

Borasio 
E. et 

al203 

(2006) 

3.0 0.71 

Rainer G 

et al268 

(1999) 
3.5 1.65 

Barequet 

I et al267 
(2004) OS-1.19 

3.0 

Superotemporal 
OD-0.85 

Rainer G 

et al268 
(1999) 

3.2 0.85 

Khokhar 

S et al258 
(2006) 

3.5 0.74 

Barequet I 

et al267 
(2004) 

3.6 1.55 

Kohnen 

S et al247 

(2002) 
Superotemporal 

OS-0.77 

3.2 

Superotemporal 

0.75 Ermis S et 

al226 

(2004) 

3.2 1.0 

Simon 
G and 

Desatnik 

H278 
(2005) 

3.6 0.62 

Kohnen S 

et al247 

(2002) 

   

Superonasal 
0.71 

3.5 

Superotemporal 

0.68 Beltrame 

G et al244 

(2001) 

   3.2 0.68 

Borasio E 

et al203 

(2006) 

   
Superonasal 

0.66 

3.0 

WTR-1.03 Özyol E 

and Özyol 

P212 
(2012) 

   3.5 0.83 

Yi-Hsuan 

Wei et 

al204 
(2012) 

   ATR-0.52 

Oblique-0.88 

4.0 

Superotemporal 
1.08 

Rana 

Altan-

Yaycioglu 
et al225 

(2007) 

   2.5 0.60 

Yi-Hsuan 
Wei et 

al204 

(2012) 

   

Superonasal 
1.36 

 2.8 0.46 
Izzet Can 

et al279 

(2010) 

 

 2.2 0.24 
Izzet Can 

et al279 

(2010) 

 

 1.8 0.42 

Wilczynski 

M et al220 
(2009) 

 

Πίλαθαο 2. SIA ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθνχ εχξνπο θαη εληφπηζεο θχξηαο ηνκήο.
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4. ΚΟΠΟ  

 

Τπάξρεη πιήζνο ηερληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηφζν δη- φζν θαη 

κεηεγρεηξεηηθά. Καιή κε δηνξζσκέλε κεηεγρεηξεηηθή νπηηθή νμχηεηα κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε ζε κεγάιν πνζνζηφ θαηαξξαθηηθψλ αζζελψλ κε πξνυπάξρσλ θεξαηηθφ 

αζηηγκαηηζκφ. Ο θεξαηνεηδηθφο αζηηγκαηηζκφο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ηνπ θαηαξξάθηε είηε κε ηελ έλζεζε ηνξηθψλ ελδνθαθψλ, είηε κε 

θεξαηηθέο ή ζθιεξνθεξαηηθέο ραιαξσηηθέο ηνκέο ή κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. 

Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε θάζε κέζνδν. Ο θαηάιιεινο 

εμαηνκηθεπκέλνο ζρεδηαζκφο ηεο επέκβαζεο κπνξεί λα δηνξζψζεη θπιηλδξηθά ζθάικαηα 

θαη λα βειηηψζεη ηελ νπηηθή νμχηεηα κε εμαξηψκελε απφ δηφξζσζε κε γπαιηά. 

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα εξεπλήζνπκε αλ ε εθαξκνγή ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο 

κπνξεί λα επεξεάζεη ην δηαζιαζηηθφ απνηέιεζκα, ειέγρνληαο θαη απνκνλψλνληαο ηνπο 

ππφινηπνπο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ επίζεο ηνλ 

κεηεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ. ε απηνχο ηνπ παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

παξάκεηξνη ηνπ νθζαικνχ θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ηνκψλ. 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

Πξφθεηηαη γηα κειέηε παξαηήξεζεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηελ Οθζαικνινγηθή 

Κιηληθή ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Πεηξαηά «Σδάλεην» Αηηηθήο, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2013, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εζηθήο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη. Απφ 

θάζε αζζελή ππνγξάθεθε γξαπηή ζπγθαηάζεζε. 

ε απηή ηε κειέηε ζπκπεξηειήθζεζαλ 333 αζζελείο. Όινη νη νθζαικνί παξνπζίαδαλ 

≤1,5 D αζηηγκαηηζκφ. 

ηα πξνεγρεηξεηηθά θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ παζνινγία ηνπ θεξαηνεηδή ή πξνεγνχκελε επέκβαζε, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή, θαζψο θαη ηελ εκβηνκεραληθή ηνπ. 

Έηζη ινηπφλ δπζηξνθίεο ηνπ επηζειίνπ, ηνπ ζηξψκαηνο ή ηνπ ελδνζειίνπ, παξνπζία 

νπιψλ θαη ζχλδξνκν μεξνχ νθζαικνχ είλαη θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα 

ηεο ηνπνγξαθίαο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο. Δπίζεο 

ε ρξφληα ρξήζε νθζαικηθψλ ζηαγφλσλ κε ζπληεξεηηθά πξνθαινχλ αιινηψζεηο ηεο 

νθζαικηθή επηθάλεηα θαη θαη‟επέθηαζε ην απνηέιεζκα ηεο θεξαηνεηδηθήο ηνπνγξαθίαο 

(π.ρ. αληηγιαπθσκαηηθά, αληηαιιεξγηθά). ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ηνπνγξαθία 

ήηαλ θαθήο πνηφηεηαο (κε νκνηφκνξθε θιεςχδξα) ή ππήξραλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ 

επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ απνθιείνληαλ απφ ηε κειέηε. 

Άιια θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ήηαλ ε θφξε ζε κπδξίαζε κηθξφηεξε ησλ 5,5 mm θαη 

θαηαξξάθηεο NC5NO5 θαη NC6NO6 (ζηαδηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα LOCS III), 

παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επέκβαζε θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηέξεζε 

θαη πεξαηηέξσ ζηξεζάξηζκα ησλ ηνκψλ. 

Δπίζεο νθζαικνί κε νξηδφληηα δηάκεηξν θεξαηνεηδή <11,5 θαη  >12,5 mm απνθιείνληαλ 

απφ ηε κειέηε. ε πεξηπηψζεηο κηθξήο δηακέηξνπ θεξαηνεηδή ε ηνκή 3,0mm έρεη 

κεγαιχηεξε επίδξαζε επί ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο θεξαηνεηδείο κεγάιεο 

δηακέηξνπ.
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Μεηεγρεηξεηηθά θξηηήξηα απνθιεηζκνχ απνηεινχζε ε έλζεζε ξάκκαηνο ζηηο ηνκέο, ην 

νπνίν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θξίλεηαη αλαγθαίν ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ηνκέο πνπ «δαθξχδνπλ», ιφγσ ζηξεζαξίζκαηνο, θαθήο 

εθαξκνγήο θεξαηνεηδηθνχ νηδήκαηνο γηα ζηεγαλνπνίεζε ή ζε πνιχ παρχζαξθνπο 

αζζελείο, νη νπνίνη δνξίδνληαη θαηά ηελ έγεξζε. Ζ παξνπζία επηπινθψλ ζηελ επέκβαζε 

ηνπ θαηαξξάθηε, νη νπνίεο κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ επεκβαηηθή δηαδηθαζία ή λα 

θαηαζηήζνπλ αλαγθαία ηελ επέθηαζε ηεο θχξηαο ηνκήο. Δπίζεο ε παξνπζία 

θνπζθψκαηνο (balloning) ηνπ επηπεθπθφηα ζεκαίλεη φηη ε θχξηα ηνκή έγηλε 

ζθιεξνθεξαηηθά κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί ζράζε ηνπ επηπεθπθφηα θαη εηζξνή πγξνχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαθνζξπςίαο. Σνκέο πνπ δελ επνπιψλνληαλ κεηεγρεηξεηηθά 

εμαηηίαο εγθαχκαηνο (κηθξή θαη ζηελή ηνκή, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε δίνδν πγξνχ πνπ 

ςχρεη ην άθξν ηνπ ζηπιενχ ηεο θαθνζξπςίαο θαη έηζη ε απμεκέλε ζεξκνθξαζία 

απνξξνθάηαη απφ ηνλ θεξαηνεηδή). Σέινο ζε κεγαιχηεξεο ηνπ επηζπκεηνχ εχξνπο ηνκέο 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί αζηαζήο πξφζζηνο ζάιακνο, ζε κεγαιχηεξεο ή πεξηζζφηεξν 

ζθιεξνθεξαηηθέο ηνκέο πξφπησζε ίξηδαο, ζε θαζαξά θεξαηηθέο εληνπηζκέλεο 

πιεζηέζηεξα ζην θέληξν ηνκέο παξαηεξνχληαη γξακκψζεηο ή πηπρψζεηο θεξαηνεηδή, ελψ 

νη επηθαλεηαθέο ηνκέο έρνπλ ηελ ηάζε λα «δαθξχδνπλ», ιφγσ αδπλακίαο εθαξκνγήο 

ηθαλνχ θεξαηνεηδηθνχ νηδήκαηνο. 

Πξνεγρεηξεηηθά φινη νη αζζελείο ππνβάιινληαλ ζε εμέηαζε νπηηθήο νμχηεηαο θαη 

βηνκηθξνζθφπεζε, κέηξεζε ελδνθζάικηαο πίεζεο κε ηνλφκεηξν επηπέδσζεο Goldmann, 

βπζνζθφπεζε. Βηνκεηξία δηελεξγνχληαλ κε A-scan ππέξερν. Κεξαηνεηδηθά δεδνκέλα 

ιακβάλνληαλ απφ ηνπνγξαθία θεξαηνεηδή EyeSys Vista 2000. 3 επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο εθηεινχληαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαλ κε ηα απνηειέζκαηα 

απηφκαηνπ δηαζιαζίκεηξνπ NIDEK ARK-510A. Όηαλ παξαηεξνχληαλ δηαθνξά πάλσ 

απφ 0,5D θαη/ή 20
ν
 νη αζζελείο απνθιείνληαλ απφ ηε κειέηε. 

Πξνεγρεηξεηηθά ζηε ζρηζκνεηδή ιπρλία ζεκεηψλνληαλ νη άμνλεο ησλ 90
ν
, 180

ν
 θαη 0ν σο 

άμνλεο αλαθνξάο κε ρεηξνπξγηθφ ζηπιεφ ζε θαζηζηή ζέζε. Ζ ζρηζκή θσηφο ζηξεθφηαλ 

ζηνλ άμνλα πνπ ζέιακε λα ζεκεηψζνπκε. Ο αζζελήο πξνζήισλε πίζσ καο ζε καθξηλή 

απφζηαζε. Ζ ζεκείσζε γηλφηαλ πξνεγρεηξεηηθά γηα λα απνθεπρζεί ε 

θπθινζηξνθή.
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Ζ θχξηα ηνκή ζεκεησλφηαλ ζηηο 100-130
ν
, ελψ ε βνεζεηηθή ηνκή ζεκεησλφηαλ 

πξνεγρεηξεηηθά ζηε ιπρλία αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε απφζηαζε κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ <90
ν
, ε θχξηα 

ηνκή ζεκεησλφηαλ ζηηο 100-130
ν
 θαη ε βνεζεηηθή ζηηο 30-50

ν
, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο 

απφζηαζεο >110
ν
 ε βνεζεηηθή ηνκή ζεκεησλφηαλ ζηηο 350-10

ν
. Οη ηνκέο είλαη 

ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο, επνκέλσο δελ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ εληφπηζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλν άμνλα. ε θεξαηνεηδή κέζεο δηακέηξνπ 12,0mm, ην εχξνο 3,0mm ηεο 

θχξηαο ηνκήο αληηζηνηρεί ζε 28,66
ν
-30

ν
 θαη ην 1,0mm ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ζε 9,55-10

ν
, 

αληίζηνηρα. Γηεγρεηξεηηθά ε εληφπηζε ησλ ηνκψλ επηβεβαησλφηαλ κε ηνλ θιαζζηθφ 

δαθηχιην ηνπ Mendez. 

Ο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο πξνγξακκαηηδφηαλ ηελ 1
ε
 κέξα, ηνλ 1

ν
 κήλα θαη ηνλ 6

ν
 κήλα 

κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε. Βηνκηθξνζθφπεζε ζηε ζρηζκνεηδή ιπρλία φπνπ ν 

άμνλαο ηεο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο ζεκεηψλνληαλ ζηξέθνληαο ηε θσηεηλή ζρηζκή 

επί ηνπ άμνλα ηεο ηνκήο θαη αληηζηνηρίδνληαο ην εχξνο ηεο ζρηζκήο ζηα φξηα ηεο ηνκήο. 

Δπίζεο εμεηαδφηαλ ε θαιχηεξα δηνξζσκέλε νπηηθή νμχηεηα ζε νπηφηππν Snellen. Ο 

ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο (SIA) ππνινγίζηεθε δηαλπζκαηηθά κε ηε 

κέζνδν Alpin. Όιεο νη πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζίαδαλ αιιαγή ζηελ ηζρχ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ >0,5 δηνπηξίεο θαη ζηνλ άμνλα >20
ν
 αλεμαξηήησο θαηεχζπλζεο θιίζεο 

ηνπ άμνλα κειεηήζεθαλ. Δπίζεο λα ζεκεησζεί φηη «παξά ηνλ θαλφλα» αζηηγκαηηζκφο 

ζεσξνχληαλ ηα κάηηα κε άμνλα απφ 0-25
ν
 θαη 155-180

ν
. «πκθψλσο κε ηνλ θαλφλα» 

ζεσξνχληαλ ηα κάηηα κε άμνλα αζηηγκαηηζκνχ 65-115
ν
. Οη νθζαικνί κε πιάγην 

αζηηγκαηηζκφ ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο απνθιείζηεθαλ απφ ηε κειέηε.  

Ο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο θαη νη κεηεγρεηξεηηθά παξαθνινχζεζε ζεκεηψλνληαλ ζην 

πξσηφθνιιν ηνκψλ ηεο επέκβαζεο θαηαξάθηε (εηθφλα 19). 
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Δηθόλα 19.  Πξσηφθνιιν ηνκψλ επέκβαζεο θαηαξξάθηε. 

 

Χεηξνπξγηθή ηερληθή 

Όινη νη αζζελείο ππεβιήζεζαλ ζε θαθνζξπςία κε νξηδφληην chopping ρξεζηκνπνηψληαο 

ην κεράλεκα Sovereign κε ηερλνινγία WhiteStar (Abbott Medical Optics Inc, Santa Ana, 

CA, USA). Όιεο νη επεκβάζεηο δηελεξγήζεθαλ απφ έλα ρεηξνπξγφ (εκπεηξία>3000 

επεκβάζεηο θαηαξξάθηε). Γηλφηαλ ηνπηθή αλαηζζεζία κε ελζηάιιαμε ηεηξαθαΐλεο 0,5%. 

Κχξηα ηνκή ήηαλ θαζαξά θεξαηηθή 3-βεκάησλ, 3,0mm εθαξκνδφηαλ άλσ θξνηαθηθά γηα 

ηνπο δεμηνχο νθζαικνχο θαη άλσ ξηληθά ζηνπο αξηζηεξνχο, δειαδή ζηηο 100-130
ν
. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ελδνζειίνπ θαη ηε δηαηήξεζε πξνζζίνπ ζαιάκνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ημσδνειαζηηθφ κέηξηνπ ηςψδνπο sodium hyaluronate 1.5% (La Lon; 

LA Labs, Los Angeles, CA, USA). 

Αθνινχζεζε ζπλερήο θαςνπιφξεμε θαη εθαξκνγή ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ελφο βήκαηνο 

1,0mm ζε πξνθαζνξηζκέλε απφζηαζε απφ ηελ θχξηα ηνκή (<90
ν
, 90-110

ν
 θαη >110

ν
). 

Γηλφηαλ πδξναπνθφιιεζε πδξνδηαρσξηζκφο θαη πιήξεο αθαίξεζε ππξήλα κε 

θαθνζξπςία θαη έλζεζε αλαδηπινχκελνπ PMMA 3-ηκεκάησλ ελδνθαθνχ. Όινη νη 
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νθζαικνί κεηεγρεηξεηηθά αθνινπζνχζαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ζηαγφλεο 

ηνκπξακπθίλεο-δεμακεζαδφλεο θαη λεπαθελάθεο 4 θνξέο εκεξεζίσο γηα ηελ 1
ε
 

εβδνκάδα θαη κείσζε ζε 3 θνξέο εκεξεζίσο κέρξη λα ζπκπιεξσζεί 1 κήλαο απφ ηελ 

επέκβαζε.   

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Οη κέζεο ηηκέο (mean) θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη απφιπηεο (Ν) θαη 

νη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηε ζχγθξηζε αλαινγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Pearson‟s ρ
2 

test ή ην 

Fisher's exact test φπνπ ήηαλ απαξαίηεην. Γηα ηε ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

κεηαμχ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‟s t-test. Πνιππαξαγνληηθή 

ινγαξηζκηζηηθή παιηλδξφκεζε εθαξκφζηεθε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη αλ ν ηχπνο 

αζηηγκαηηζκνχ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεηαβνιή πάλσ απφ 0,5D ζηελ ηζρχ ή πάλσ απφ 20
ν 
ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. 

Διέγρζεθαλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ αζηηγκαηηζκνχ κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο. Πξνέθπςαλ ζρεηηθνί ιφγνη (Odds ratio) κε ηα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο  ηνπο (95% ΓΔ). Ζ αλάιπζε δηαζπνξάο γηα 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο (ANOVA) ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ 

δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ αιιά θαη ρξνληθά. Δπίζεο, κε ηελ αλσηέξσ 

κέζνδν εθηηκήζεθε εάλ ν βαζκφο κεηαβνιήο ζην ρξφλν ησλ ππφ κειέηε παξακέηξσλ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ Η, 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηφξζσζε θαηά Bonferroni 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 0,05/θ (θ= αξηζκφο ησλ 

ζπγθξίζεσλ). Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην 0,05. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 19.0.  

Ζ επξχηεξε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ ζηελ επέκβαζε 

ηνπ θαηαξξάθηε νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φρη κφλν γηα ηελ επίδξαζε ηεο 
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βνεζεηηθήο ηνκήο, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ θεξαηνεηδή σο 

παξάγνληα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επέκβαζεο.   

 

1.0 Γηάκεηξνο θεξαηνεηδή σο παξάγνληαο επίδξαζεο ηνπ θεξαηνεηδηθνύ 

αζηηγκαηηζκνύ ζηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε 

 

Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε 330 κάηηα (170 αξηζηεξά θαη 160 δεμηά). Ζ κέζε ειηθία ησλ 

αζζελψλ ήηαλ 72,0 έηε (SD=9,0 έηε) θαη ην 54,2% ήηαλ γπλαίθεο. Σν 32,9% ησλ 

αξηζηεξψλ καηηψλ είραλ δηάκεηξν θεξαηνεηδή 12-12,2mm θαη ην 32,4% είραλ δηάκεηξν 

11,7-11,9mm. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα δεμηά κάηηα ήηαλ 25,6% θαη 31,3% 

αληίζηνηρα (πίλαθαο 3). 

 

 

 

Αξηζηεξά 

κάηηα 

(N=170) 

Γεμηά 

κάηηα 

(N=160) 

N (%) N (%) 

Γηάκεηξνο 

θεξαηνεηδή(mm) 
  

   ≤11,6 28 (16,5) 32 (20,0) 

   11,7-11,9 55 (32,4) 50 (31,3) 

   12-12,2 56 (32,9) 41 (25,6) 

   ≥12,3 31 (18,2) 37 (23,1) 

 

Πίλαθαο 3. Αξηζκφο δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ νθζαικψλ αλάινγα 

κε ηελ θεξαηνεηδηθή δηάκεηξν. 
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Μάηη  

Αξηζηεξφ Γεμί  

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Γηάκεζ

νο 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Γηάκεζ

νο  

P 

Student

‟s t-test 

ΓΚ* (D) 0,99 0,78 0,73 1,11 0,79 0,93 0,187 

ΓΚ1 1,27 0,82 1,13 1,24 0,77 1,10 0,682 

ΓΚ6 1,19 0,87 0,99 1,20 0,81 0,98 0,880 

SIA1** (D) 0,77 0,44 0,66 0,70 0,50 0,64 0,221 

SIA6 0,66 0,35 0,59 0,62 0,37 0,56 0,248 

*ΓΚ-πξνεγρεηξεηηθή ηζρχο αζηηγκαηηζκνχ, ΓΚ1 θαη ΓΚ6-ηζρχο αζηηγκαηηζκνχ 1νπ θαη 6νπ κεηεγρεηξεηηθνχ κήλα αληίζηνηρα 

**SIA1 θαη SIA6-ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο ηνλ 1ν θαη 6ν κήλα αληίζηνηρα κεηεγρεηξεηηθά. 

 

Πίλαθαο 4. Ζ ηζρχο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ (ΓΚ) θαη ν ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο 

αζηηγκαηηζκφο (SIA) πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε ζε δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο 

νθζαικνχο. 

 

 

Οη ηηκέο ηεο ηζρχνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ (ΓΚ) θαη ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ (SIA) ήηαλ παξφκνηεο ζε αξηζηεξά θαη δεμηά κάηηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξαθνινχζεζεο ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε (πίλαθαο 4). 
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Πίλαθαο 5. SIA ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

θεξαηνεηδή, ζε δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο νθζαικνχο. 

 

 SIA (D) (1 κήλαο) SIA (D) (6 κήλεο)  

  Μέζε ηηκή SD Μέζε ηηκή SD P** 

Αξηζηεξά κάηηα      

Γηάκεηξνο θεξαηνεηδή 

(mm) 
    

 

≤11,6
A
 1,00 0,45 0,75 0,37 <0,001 

11,7-11,9
B
 0,77 0,47 0,69 0,33 0,040 

12-12,2
Γ
 0,73 0,46 0,67 0,37 0,143 

≥12,3
Γ
 0,62 0,25 0,53 0,28 0,102 

P* (A vs. B) 0,162  0,972   

P* (A vs. Γ) 0,054  0,908   

P* (A vs. Γ) 0,006  0,080   

P* (B vs. Γ) 0,996  1,000   

P* (B vs. Γ) 0,489  0,202   

P* (Γ vs. Γ) 0,799  0,317   

Γεμηά κάηηα    

Γηάκεηξνο θεξαηνεηδή 

(mm) 
    

 

≤11,6
A
 0,97 0,71 0,78 0,48 0,003 

11,7-11,9
B
 0,80 0,39 0,69 0,35 0,030 

12-12,2
Γ
 0,60 0,42 0,55 0,32 0,321 

≥12,3
Γ
 0,46 0,35 0,46 0,26 0,982 

P* (A vs. B) 0,538  0,874   

P* (A vs. Γ) 0,008  0,041   

P* (A vs. Γ) <0,001  0,002   

P* (B vs. Γ) 0,254  0,294   

P* (B vs. Γ) 0,006  0,017   

P* (Γ vs. Γ) 0,685  0,844   
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Σφζν ζηα αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά κάηηα, κε δηάκεηξν θεξαηνεηδή θάησ απφ 11,6mm 

ή 11,7- 11,9mm ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζηνπο 6 κήλεο, ζπγθξηηηθά κε ηνλ 1
ν
 κήλα (πίλαθαο 5).  

ηα αξηζηεξά κάηηα, ζηνλ 1
ν
 κήλα νη ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ ≤ 

11,6mm  ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ ≥ 12,3mm. ηα δεμηά κάηηα, ζηνλ 1
ν
 κήλα νη ηηκέο 

ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο φηαλ ε 

δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ ην πνιχ 11,6mm ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ 12-12,2mm ή 

≥ 12,3mm. Δπίζεο, νη ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ 11,7-11,9mm ζε ζχγθξηζε 

κε φηαλ ήηαλ ≥ 12,3mm. 

ηα αξηζηεξά κάηηα, ζηνλ 6
ν
 κήλα νη ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ παξφκνηεο αλεμάξηεηα απφ ηε δηάκεηξν ηνπ θεξαηνεηδή. ηα δεμηά 

κάηηα, ζηνλ 6
ν
 κήλα νη ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ ην πνιχ 11,6mm ζε 

ζχγθξηζε κε φηαλ ε δηάκεηξνο ήηαλ 12-12,2mm ή ≥ 12,3mm. Δπίζεο, νη ηηκέο ηνπ 

ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο φηαλ ε 

δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ήηαλ 11,7-11,9mm ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ ≥ 12,3mm 

(γξάθεκα 1, γξάθεκα 2). 
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Γξάθεκα 1. Μεηαβνιή ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ ηνλ 1 ζηνπο 

6 κήλεο, αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ θεξαηνεηδή γηα ηα αξηζηεξά κάηηα. 
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Γξάθεκα 2. Μεηαβνιή ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ ηνλ 1 ζηνπο 

6 κήλεο, αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ θεξαηνεηδή γηα ηα δεμηά κάηηα. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά κε κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ 

ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ θεξαηνεηδή, μερσξηζηά γηα αξηζηεξά θαη 

δεμηά κάηηα. 
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Γηάκεηξνο θεξαηνεηδή (mm) 

≤11,6 

A 

11,7-11,9 

B 

12-12,2 

Γ 

≥12,3 

Γ 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Αξηζηεξά κάηηα     

Μεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ορ

 μήναρ) 

Όρη 13 (46,4) 29 (52,7) 41 (73,2) 21 (67,7) 

Ναη 15 (53,6)
Γ
 26 (47,3)

Γ
 15 (26,8)

A,B
 10 (32,3) 

Μεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ορ

 μήναρ) 

Όρη 13 (46,4) 37 (67,3) 45 (80,4) 27 (87,1) 

Ναη 15 (53,6)
Γ,Γ

 18 (32,7)
Γ
 11 (19,6)

A
 4 (12,9)

A,B
 

Μεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ορ

 μήναρ) 

Όρη 18 (64,3) 33 (60,0) 33 (58,9) 18 (58,1) 

Ναη 10 (35,7) 22 (40,0) 23 (41,1) 13 (41,9) 

Μεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ορ

 μήναρ) 

Όρη 16 (57,1) 30 (54,5) 31 (55,4) 19 (61,3) 

Ναη 12 (42,9) 25 (45,5) 25 (44,6) 12 (38,7) 

Γεμηά κάηηα      

Μεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ορ

 μήναρ) 

Όρη 13 (46,4) 29 (52,7) 41 (73,2) 21 (67,7) 

Ναη 15 (53,6)
Γ
 26 (47,3)

Γ
 15 (26,8)

A,B
 10 (32,3) 

Μεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ορ

 μήναρ) 

Όρη 13 (46,4) 37 (67,3) 45 (80,4) 27 (87,1) 

Ναη 15 (53,6)
Γ,Γ

 18 (32,7)
Γ
 11 (19,6)

A
 4 (12,9)

A,B
 

Μεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ορ

 μήναρ) 

Όρη 18 (64,3) 33 (60,0) 33 (58,9) 18 (58,1) 

Ναη 10 (35,7) 22 (40,0) 23 (41,1) 13 (41,9) 

Μεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ορ

 μήναρ) 

Όρη 16 (57,1) 30 (54,5) 31 (55,4) 19 (61,3) 

Ναη 12 (42,9) 25 (45,5) 25 (44,6) 12 (38,7) 

Σημείωζη: Τα Α, Β, Γ ςποδηλώνοςν ζημανηικέρ διαθοπέρ (p<0,05) 

Πίλαθαο 6. χλνιν νθζαικψλ πνπ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή > 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ θαη > 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

θεξαηνεηδή ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. 
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Σν πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά 

ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ 

θεξαηνεηδή, ηφζν ζηα αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά κάηηα, ήηαλ 12-12,2mm ζε ζχγθξηζε 

κε φηαλ ήηαλ ην πνιχ 11,6mm ή φηαλ ήηαλ 11,7-11,9mm. Σν πνζνζηφ κεηαβνιήο άλσ 

ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή, ηφζν ζηα αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά 

κάηηα,  ήηαλ ην πνιχ 11,6mm ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ 12-12,2mm ή φηαλ ήηαλ πάλσ 

απφ 12,2mm. Όκνηα, ην πνζνζηφ κεηαβνιήο άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ 

ηνλ 6
ν
 κήλα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν φηαλ ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή, ηφζν ζηα 

αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά κάηηα,  ήηαλ 11,7-11,9mm ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ πάλσ 

απφ 12,2mm (πίλαθαο 6, γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3. Πνζνζηά κεηαβνιήο >0,5 D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζε δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο νθζαικνχο. 
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2.0 Ζ επίδξαζε ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ζηνλ αζηηγκαηηζκό κεηά από επέκβαζε 

θαηαξξάθηε 

 

Έγηλαλ κεηξήζεηο ζε 308 κάηηα (158 αξηζηεξά θαη 150 δεμηά) αλαθνξηθά κε ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο. Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ 

ήηαλ 72,6 έηε (SD=9,1 έηε) θαη ην 46,4% ήηαλ άληξεο. Σν 55,5% ησλ καηηψλ είρε 

αζηηγκαηηζκφ ATR θαη ην ππφινηπν 44,5% είρε WTR. Ζ πιεηνςεθία ηφζν ησλ 

αξηζηεξψλ φζν θαη ησλ δεμηψλ καηηψλ είρε 100-110
ν
 απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη 

ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο κε ηα πνζνζηά λα είλαη 47,5% θαη 40,0% αληίζηνηρα (πίλαθαο 7). 

 

 

 

Αξηζηεξά κάηηα 

(N=158) 

Γεμηά 

κάηηα 

(N=150) 

N (%) N (%) 

Απόζηαζε κεηαμύ 

θύξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο 

  

≤95
ν
 43 (27,2) 54 (36,0) 

100-110
ν
  75 (47,5) 60 (40,0) 

>110
ν
  40 (25,3) 36 (24,0) 

 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ νθζαικψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο 

θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο. 

 

Οη ηηκέο ηεο ηζρχνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ παξφκνηεο ζε αξηζηεξά θαη δεμηά κάηηα, ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο (πίλαθαο 8). 
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 Αξηζηεξά κάηηα Γεμηά κάηηα P 

Student

’s t- test 

 Μέζε 

ηηκή 
SD 

Μέζε 

ηηκή 
SD 

Astigmatism (πξνεγρεηξεηηθά) 1,04 0,86 1,12 0,78 0,359 

Astigmatism (1
ν
 κεηεγρεηξεηηθό κήλα) 1,31 0,92 1,23 0,77 0,408 

Astigmatism (6
ν
 κεηεγρεηξεηηθό κήλα) 1,14 0,90 1,20 0,80 0,545 

   

Πίλαθαο 8. Πξνεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο κεηξήζεηο ηεο ηζρχνο ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε αξηζηεξνχο θαη δεμηνχο νθζαικνχο. 

 

 

Σν πνζνζηφ ησλ αξηζηεξψλ καηηψλ κε κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν φηαλ ε 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ 100-110
ν
 ζε ζχγθξηζε κε 

φηαλ ήηαλ ην πνιχ 95
ν
 ή φηαλ ήηαλ πάλσ απφ 110

ν
. Σνλ 6

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη 

ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ πάλσ απφ 110
ν
 ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ ην πνιχ κέρξη 95

ν
, 

θαζψο θαη πςειφ ζε απφζηαζε 100-110
ν
 ζε ζχγθξηζε κε ην πνιχ κέρξη 95

ν
. 

Σν πνζνζηφ ησλ αξηζηεξψλ καηηψλ κε κεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν φηαλ ε 

απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ 100-110
ν
 ζε ζχγθξηζε κε 

φηαλ ήηαλ ην πνιχ 95
ν
 ή φηαλ ήηαλ πάλσ απφ 110

ν
. Σνλ 6

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ κε κεηαβνιή >20
ν
 φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

ηνκψλ ήηαλ 100-110
ν
. 

Σν πνζνζηφ ησλ δεμηψλ καηηψλ κε κεηαβνιή πάλσ απφ 0,5D ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα 

ήηαλ πςειφηεξν φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνκψλ ήηαλ κέρξη 95
ν
 ζε ζχγθξηζε κε ηα 

πνζνζηά ζηηο πεξηπηψζεηο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ηνκψλ 100-110
ν
 θαη πάλσ απφ 110

ν
. 



68 

 

Σνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ήηαλ ρακειφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο 

απφζηαζεο 100-110
ν
. 

Σα δεμηά κάηηα κε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνκψλ 100-110
ν
 δελ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή 

πάλσ απφ 20
ν
 ηνλ 1

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε, αιιά ηνλ 6

ν
 κήλα. Δπίζεο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνλ 1
ν
 κήλα αλήθεη ζηηο πεξηπηψζεηο κέρξη 95

ν
, ελψ ηνλ 6

ν
 κήλα ζηηο 

πεξηπηψζεηο απφζηαζεο πάλσ απφ 110
ν
 κεηαμχ ησλ ηνκψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

απφζηαζε 100-110
ν
 παξνπζηάδεη ηηο κηθξφηεξεο κεηαβνιέο ηνλ 1

ν 
κήλα, ελψ ηνλ 6

ν
 κήλα 

ηα πνζνζηά αιιαγήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο (πίλαθαο 

9, γξάθεκα 4, γξάθεκα 5). 
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Απόζηαζε κεηαμύ ηεο θύξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο 

≤95
ν
 

A 

100-110
ν
 

B 

>110
ν
 

Γ 

N (%) N (%) N (%) 

Αξηζηεξά κάηηα    

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 28 (65,1) 61 (81,3) 23 (57,5) 

Ναη 15 (34,9) 
B
 14 (18,7) 

A, Γ
 17 (42,5) 

B
 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 43 (100,0) 70 (93,3) 34 (85,0) 

Ναη 0 (0,0) 
Γ
 5 (6,7) 6 (15,0) 

A
 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 31 (72,1) 64 (85,3) 33 (82,5) 

Ναη 12 (27,9) 11 (14,7) 7 (17,5) 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 31 (72,1) 56 (74,7) 33 (82,5) 

Ναη 12 (27,9) 19 (25,3) 7 (17,5) 

Γεμηά κάηηα     

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 42 (77,8) 50 (83,3) 30 (83,3) 

Ναη 12 (22,2) 10 (16,7) 6 (16,7) 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 49 (90,7) 56 (93,3) 31 (86,1) 

Ναη 5 (9,3) 4 (6,7) 5 (13,9) 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 42 (77,8) 60 (100,0) 32 (88,9) 

Ναη 12 (22,2) 
B
 0 (0,0) 

A,Γ
 4 (11,1) 

B
 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 44 (81,5) 46 (76,7) 27 (75) 

Ναη 10 (18,5) 14 (23,3) 9 (25) 

Σημείωζη: Τα Α, Β,Γ ςποδηλώνοςν ζημανηικέρ διαθοπέρ (p<0,05) 

 

Πίλαθαο 9. χλνιν νθζαικψλ πνπ παξνπζίαζαλ κεηαβνιή > 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ θαη > 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο, μερσξηζηά γηα αξηζηεξά θαη δεμηά κάηηα. 
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Γξάθεκα 4. Πνζνζηά κεηαβνιήο ηεο ηζρχνο (>0,5D) θαη ηνπ άμνλα (>20
ν
) ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε αξηζηεξνχο νθζαικνχο. 

 

 

Γξάθεκα 5. Πνζνζηά κεηαβνιήο ηεο ηζρχνο (>0,5D) θαη ηνπ άμνλα (>20
ν
) ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ζε δεμηνχο νθζαικνχο. 

 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αθνξνχλ μερσξηζηά δεμηνχο θαη αξηζηεξνχο νθζαικνχο κε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. Έηζη ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

αξηζηεξνχο νθζαικνχο κε ΑTR αζηηγκαηηζκφ έρνπλ σο εμήο: ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ 
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καηηψλ παξνπζίαζε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ >0,5D ζηηο πεξηπηψζεηο κε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνκψλ >110
ν
 θαη ηνλ 1

ν
 θαη ηνλ 6

ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. ηα δεμηά 

κάηηα κε ATR αζηηγκαηηζκφ ε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ήηαλ πεξίπνπ ε ίδηα θαη ζηηο ηξεηο 

νκάδεο κειέηεο κε κηθξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζε ηνκέο κε απφζηαζε κέρξη 95
ν
 ηνλ 1

ν
 

κήλα κεηά ηελ επέκβαζε. Καη εδψ, αλ θαη κε κηθξφηεξε δηαθνξά, ε απφζηαζε 100-110
ν
 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ιηγφηεξν ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. 

Ζ αληίζηνηρε κεηαβνιή >20
ν
 ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζε αξηζηεξνχο νθζαικνχο κε 

ATR θαίλεηαη φηη εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο πεξηπηψζεηο κε >110
ν
 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνκψλ ηφζν ηνλ 1
ν
 φζν θαη ηνλ 6

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε. ε 

δεμηνχο κε ATR αζηηγκαηηζκφ ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ άμνλα αιιάδνπλ απφ ηνλ 1
ν
 

ζηνλ 6
ν
 κήλα, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο κέρξη 95

ν
 απφζηαζεο είλαη πςειφηεξα ηνλ 1

ν
 κήλα 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο 100-110
ν
 θαη >110

ν
, ελψ ηνλ 6

ν
 κήλα ζηηο 2 ηειεπηαίεο 

πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ καηηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεηαβνιή ηνπ άμνλα >20
ν
 (πίλαθαο 10). 
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  Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο 

  ≤95
ν
 100-110

ν
 >110

ν
 

  N % N % N % 

Αξηζηεξά κάηηα (ATR)        

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 15 57,7 29 76,3 6 35,3 

Ναη 11 42,3 9 23,7 11 64,7 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 26 100 35 92,1 12 70,6 

Ναη 0 0 3 7,9 5 29,4 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 20 76,9 33 86,8 16 94,1 

Ναη 6 23,1 5 13,2 1 5,9 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 18 69,2 26 68,4 15 88,2 

Ναη 8 30,8 12 31,6 2 11,8 

Γεμηά κάηηα (ATR)        

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 29 76,3 30 85,7 14 82,4 

Ναη 9 23,7 5 14,3 3 17,6 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 34 89,5 34 97,1 15 88,2 

Ναη 4 10,5 1 2,9 2 11,8 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 26 68,4 35 100 15 88,2 

Ναη 12 31,6 0 0 2 11,8 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 28 73,7 21 60 9 52,9 

Ναη 10 26,3 14 40 8 47,1 

 

 

Πίλαθαο 10. Πνζνζηά κε κεηαβνιή > 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη > 20
ν
 ζηνλ 

άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο 

βνεζεηηθήο ηνκήο, μερσξηζηά γηα αξηζηεξά θαη δεμηά κάηηα πνπ είραλ αζηηγκαηηζκφ ATR. 
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ηηο πεξηπηψζεηο αξηζηεξψλ νθζαικψλ κε WTR αζηηγκαηηζκφ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

κεηαβνιήο ηεο ηζρχνο >0,5D παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε απφζηαζεο 100-110
ν
 ηνλ 1

ν
 κήλα 

κεηά ηελ επέκβαζε, ελψ ηνλ 6
ν
 κήλα ηα πνζνζηά κεηαμχ ησλ 3 νκάδσλ είλαη πεξίπνπ ηα 

ίδηα. ηα δεμηά κάηηα κε WTR αζηηγκαηηζκφ ην πςειφηεξν πνζνζηφ κεηαβνιήο αλήθεη 

ζηελ νκάδα >110
ν
 απφζηαζεο ηφζν ζηνλ 1

ν
 φζν θαη ζηνλ 6

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε. 

Ζ αληίζηνηρε κεηαβνιή >20
ν
 ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζε αξηζηεξνχο νθζαικνχο κε 

WTR θαίλεηαη φηη εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο πεξηπηψζεηο κέρξη 95
ν
 

απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ηνκψλ ηφζν ηνλ 1
ν
 φζν θαη ηνλ 6

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε. ε 

δεμηνχο κε WTR αζηηγκαηηζκφ ηα πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ άμνλα είλαη κηθξά θαη 

αθνξνχλ ηελ νκάδα κε απφζηαζε >110
ν
 ηνλ 1

ν
 θαη ηνλ 6

ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε 

(πίλαθαο 11). 
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  Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο 

  ≤95
ν
 100-110

ν
 >110

ν
 

  N % N % N % 

Αξηζηεξά κάηηα (WTR)        

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 13 76,5 32 86,5 17 73,9 

Ναη 4 23,5 5 13,5 6 26,1 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 17 100 35 94,6 22 95,7 

Ναη 0 0 2 5,4 1 4,3 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 11 64,7 31 83,8 17 73,9 

Ναη 6 35,3 6 16,2 6 26,1 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 13 76,5 30 81,1 18 78,3 

Ναη 4 23,5 7 18,9 5 21,7 

Γεμηά κάηηα (WTR)        

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 13 81,3 20 80 16 84,2 

Ναη 3 18,8 5 20 3 15,8 

Μεηαβνιή άλσ 0,5D ζηελ ηζρύ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 15 93,8 22 88 16 84,2 

Ναη 1 6,3 3 12 3 15,8 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (1
ο
 μήνα) 

Όρη 16 100 25 100 17 89,5 

Ναη 0 0 0 0 2 10,5 

Μεηαβνιή άλσ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνύ (6
ο
 μήνα) 

Όρη 16 100 25 100 18 94,7 

Ναη 0 0 0 0 1 5,3 

 

 

Πίλαθαο 11. Πνζνζηά κε κεηαβνιή > 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη > 20
ν
 ζηνλ 

άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο 

βνεζεηηθήο ηνκήο, μερσξηζηά γηα αξηζηεξά θαη δεμηά κάηηα πνπ είραλ αζηηγκαηηζκφ 

WTR. 
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Ο ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο είλαη ν αζηηγκαηηζκφο πνπ πξνθαιεί ν 

ρεηξνπξγφο κε ηελ επέκβαζε. Σφζν ζηα αξηζηεξά φζν θαη ζηα δεμηά κάηηα ππήξμε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ζηνπο 6 κήλεο κεηά 

ηελ επέκβαζε φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ ην 

πνιχ 95
ν
. Δπίζεο, ζηα αξηζηεξά κάηηα, ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθά 

πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ζηνπο 6 κήλεο φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ θχξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ πάλσ απφ 110
ν
.  

ηα αξηζηεξά κάηηα, δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο νχηε ζηνλ 1
ν
 νχηε ζηνλ 6

ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζηηο ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα 

κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο. Αληίζεηα, ζηα δεμηά 

κάηηα νη ηηκέο ζηνλ 1
ν
 κήλα ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζε απφζηαζε κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο ην πνιχ 95
ν
 

ζε ζχγθξηζε κε φηαλ ήηαλ 100-110
ν
. ηηο ηηκέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 κήλα δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο (πίλαθαο 12, γξάθεκα 6, γξάθεκα 7). 
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  SIA 

  1
νο

 κήλαο 6
νο

 κήλαο  

 
Mέζε ηηκή (SD) 

Mέζε ηηκή 

(SD) 
P** 

Αξηζηεξά κάηηα    

Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο    

≤95
ν
 
A
 0,81 (0,53) 0,73 (0,52) 0,004 

100-110
ν
 
B
 0,64 (0,36) 0,62 (0,38) 0,218 

>110
ν
 
Γ
 0,79 (0,39) 0,72 (0,46) 0,020 

P* (A vs. B) 0,114 0,569  

P* (A vs. Γ) 1,000 1,000  

P* (B vs. Γ) 0,225 0,686  

Γεμηά κάηηα    

Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο    

≤95
ν
 
A
 0,8 (0,53) 0,72 (0,52) 0,005 

100-110
ν
 
B
 0,58 (0,36) 0,6 (0,37) 0,440 

>110
ν
 
Γ
 0,73 (0,36) 0,7 (0,31) 0,370 

P* (A vs. B) 0,020 0,353  

P* (A vs. Γ) 1,000 1,000  

P* (B vs. Γ) 0,290 0,761  

*p-value γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ** p-value γηα δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ 

Πίλαθαο 12. Υεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο ζηηγκαηηζκφο ηνλ 1
ν
 θαη ηνλ 6

ν
 κήλα κεηά ηελ 

επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο 

ηνκήο, μερσξηζηά γηα δεμηά θαη αξηζηεξά κάηηα.  
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Γξάθεκα 6. Μεηαβνιέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο, ζε 

αξηζηεξνχο νθζαικνχο. 

 

 

Γξάθεκα 7. Μεηαβνιέο ηνπ ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζηηο δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο, ζε 

δεμηνχο νθζαικνχο. 
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ηνλ πίλαθα 13 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ 

ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ πξνεγρεηξεηηθά έσο ηνλ 1
ν
 κήλα. 

 

 OR(95% ΓΔ)* P 

Σύπνο αζηηγκαηηζκνύ   

  ATR 1,00**  

  WTR 0,55(0,31-0,96) 0,037 

Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο   

100-110
ν
  1,00  

≤95
ν
  1,84(0,97-3,49) 0,064 

>110
ν
  2,22(1,13-4,35) 0,021 

*ρεηηθφο ιφγνο (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο), **ππνδειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

Πίλαθαο 13. Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ 

κήλα. 

 

Ο ηχπνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο 

βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηε κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε. πγθεθξηκέλα ε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο 

άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ήηαλ θαηά 45% 

κηθξφηεξε φηαλ ν ηχπνο αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ WTR.  

Ζ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ήηαλ 2,22 θνξέο κεγαιχηεξε φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο 

θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ άλσ ησλ 110
ν
  ζπγθξηηηθά κε φηαλ ήηαλ 100-110

ν
.  
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ηνλ πίλαθα 14 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ 

ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε. 

 

 

 OR(95% ΓΔ)* P 

Σύπνο αζηηγκαηηζκνύ   

  ATR 1,00**  

  WTR 0,72(0,30-1,69) 0,447 

Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο   

100-110
ν
  1,00  

≤95
ν
  1,42(0,46-4,42) 0,545 

>110
ν
  3,45(1,12-10,63) 0,031 

*ρεηηθφο ιφγνο (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο), **ππνδειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

Πίλαθαο 14. Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ 

κήλα. 

 

Μφλν ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη 

αλεμάξηεηα κε ηε κεηαβνιή άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. πγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο άλσ ηεο 0,5D ζηελ ηζρχ 

ηνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ πξνεγρεηξεηηθά έσο ηνλ 6
ν
 κήλα ήηαλ 3,45 θνξέο κεγαιχηεξε 

φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ άλσ ησλ 110
ν
 

ζπγθξηηηθά κε φηαλ ήηαλ 100-110
ν
.  
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ηνλ πίλαθα 15 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ κεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ 

άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 κήλα κεηά ηελ επέκβαζε θαηαξξάθηε. 

 

 

 OR(95% ΓΔ)* P 

Σύπνο αζηηγκαηηζκνύ   

  ATR 1,00**  

  WTR 1,01(0,52-1,97) 0,972 

Απόζηαζε κεηαμύ ηεο θύξηαο 

θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο   

100-110 1,00  

≤95 4,18(1,9-9,2) <0,001 

>110 1,97(0,8-4,83) 0,139 

*ρεηηθφο ιφγνο (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο), **ππνδειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

Πίλαθαο 15. Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε κεηαβνιή ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 1
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. 

 

Μφλν ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη 

αλεμάξηεηα κε ηε κεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ 

πξνεγρεηξεηηθά έσο ηνλ 1
ν
 κήλα. πγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο άλσ ηεο 0,5D 

ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ απφ πξνεγρεηξεηηθά έσο ηνλ 1
ν
 κήλα ήηαλ 4,18 θνξέο 

κεγαιχηεξε φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο ήηαλ θάησ ησλ 

95
ν
 ζπγθξηηηθά κε φηαλ ήηαλ 100-110

ν
.  
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ηνλ πίλαθα 16 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ κεηαβνιή άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ 

άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. 

 

 

 OR(95% ΓΔ)* P 

Σύπνο αζηηγκαηηζκνύ   

  ATR 1,00**  

  WTR 0,30(0,16-0,54) <0,001 

Απόζηαζε κεηαμύ θύξηαο θαη 

βνεζεηηθήο ηνκήο   

100-110
ν
  1,00  

≤95
ν
  0,81(0,43-1,53) 0,509 

>110
ν
  0,92(0,46-1,85) 0,811 

*ρεηηθφο ιφγνο (95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο), **ππνδειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

Πίλαθαο 16. Απνηειέζκαηα πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε κεηαβνιή ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα. 

 

Μφλν ν ηχπνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη αλεμάξηεηα κε ηε κεηαβνιή 

άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ηνλ 6

ν
 κήλα. πγθεθξηκέλα, ε πηζαλφηεηα 

κεηαβνιήο άλσ ησλ 20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνλ 6

ν
 κήλα ήηαλ θαηά 70% κηθξφηεξε φηαλ ν ηχπνο 

αζηηγκαηηζκνχ ήηαλ WTR. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

ηφρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εηζάγνπκε ζηνλ πξνεγρεηξεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επέκβαζεο ηνπ θαηαξξάθηε, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θχξηαο θαη ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο, 

σο έλα αθφκε παξάγνληα επίδξαζεο ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ. 

Οη Ferrer-Blasco θαη ζπλ. κειεηψληαο ηελ παξνπζία θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ πξηλ 

ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε βξήθαλ φηη 13,2% ησλ νθζαικψλ δελ παξνπζίαδε 

αζηηγκαηηζκφ, 64,4% ησλ νθζαικψλ ν αζηηγκαηηζκφο θπκαηλφηαλ απφ 0,25 έσο 1,25 D 

θαη ζε 22,2% πάλσ απφ 1,5 D.
284 

Σα πνζνζηά απηά θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηφξζσζεο φρη κφλν ηεο ζθαηξηθήο, 

αιιά θαη ηεο αζηηγκαηηθήο ζπληζηψζαο ηεο δηάζιαζεο. Ζ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε εκθάληζε θαηλνχξγησλ κεραλεκάησλ θαθνζξπςίαο, νδήγεζε ζε 

αιιαγέο ζηε ρεηξνπξγηθή ηερληθή ηεο εμαίξεζεο ηνπ θαηαξξάθηε. Πιένλ εθηεινχληαη 

κηθξφηεξνπ εχξνπο ηνκέο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ή λα κελ αιιάδεη ν πξνυπάξρσλ 

αζηηγκαηηζκφο, ελψ ζαθψο κεηψλεηαη ν ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο. Όιν 

απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε λα κελ απνηειεί πιένλ απιή 

εμαίξεζε ηνπ ζνισκέλνπ θαηαξξαθηηθνχ θαθνχ, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο 

κε δηνξζσκέλεο νπηηθήο νμχηεηαο (ςεπδνθαθηθή εκκεηξσπία) κε κείσζε ηνπ 

θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ θαη κε έλζεζε ελδνθαθψλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

(αζθαηξηθνί, ηνξηθνί, πνιπεζηηαθνί).
229,230,231,266,285,286 

ηνλ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν επέκβαζεο θαηαξξάθηε, φπσο θαη ζε θάζε δηαζιαζηηθή 

επέκβαζε φπνπ απαηηείηαη αθξίβεηα απνηειεζκάησλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ θαη νη νπνίνη 

ρσξίδνληαη ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε: ηνλ νθζαικφ (δεμί ή αξηζηεξφ κάηη, δηάκεηξνο 

θεξαηνεηδή, ηζρχο θαη ηχπνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θχξηαο ηνκήο 

(κέγεζνο, εληφπηζε θαη αξρηηεθηνληθή) θαη ηελ ρεηξνπξγηθή ηερληθή (κηθξνρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε θαηαξξάθηε, επέκβαζε θαηαξξάθηε κηθξήο ηνκήο, νκναμνληθή θαη ακθίρεηξε 

επέκβαζε θαηαξξάθηε). 

ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο ζηελ θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή κεηά 

απφ επέκβαζε θαηαξξάθηε, νη νθζαικνί ρσξίζηεθαλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δηαηεξνχλ ίδηα νθζαικηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θχξηαο ηνκήο. Ζ 
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βαζηθή νκαδνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηελ απφζηαζε ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο απφ ηελ θχξηα 

ηνκή, δειαδή ≤95
ν
, 100-110

ν 
θαη >110

ν
. Αθνινχζσο έγηλε πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο 

αλάινγα κε ηνλ νθζαικφ θαη ηνλ ηχπν ηνπ αζηηγκαηηζκνχ. Απηφ έγηλε γηα λα 

απνκνλσζνχλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο, νη νπνίνη δπλεηηθά ζα 

επεξέαδαλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ. Έηζη ινηπφλ ην θνηλφ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ήηαλ ε θχξηα 

ηνκή, ε νπνία εθηεινχληαλ πάληα ζε ζπγθεθξηκέλε εληφπηζε (άλσ θξνηαθηθή γηα ηα 

δεμηά θαη άλσ ξηληθή γηα ηα αξηζηεξά κάηηα), ήηαλ ηξηψλ βεκάησλ, 3,0mm, θαζαξά 

θεξαηηθή. Ζ επηινγή ηεο εληφπηζεο ηεο θχξηαο ηνκήο έγηλε βαζηδφκελε ζε δπν 

παξάγνληεο. Πξψηνλ ν ρεηξνπξγφο έθαλε ηελ επέκβαζε απφ ηελ πάλσ ζέζε θαη ήηαλ 

δεμηφρεηξαο. Γεχηεξνλ ην γεγνλφο φηη ην πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή δηαθέξεη ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο. Γηα παξάδεηγκα ην ηεηαξηεκφξην θάησ θξνηαθηθά ηνπ θεξαηνεηδή ζεσξείηαη ην 

ιεπηφηεξν.
287,288 

Όζν παρχηεξνο είλαη ν θεξαηνεηδήο ηφζν κηθξφηεξεο αιιαγέο παξαηεξνχληαη ζηελ 

θακππιφηεηά ηνπ κε ηελ εθηέιεζε ησλ ηνκψλ. Γηαηεξψληαο ινηπφλ ζηαζεξή εληφπηζε 

ηνκήο θαηαθέξλνπκε λα απνκνλψζνπκε άιιν έλα δπλεηηθφ παξάγνληα επίδξαζεο ζηνλ 

αζηηγκαηηζκφ θαη έηζη λα έρνπκε αληηθεηκεληθά ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. 

Καη ν δηαρσξηζκφο ζε δεμηά θαη αξηζηεξά κάηηα πεξηνξίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πάρνπο ζε δηαθνξεηηθά ηεηαξηεκφξηα, αιιά επηπιένλ δηαηεξεί ίζε θαη ηελ 

απφζηαζε ηεο θχξηαο ηνκήο απφ ην νπηηθφ θέληξν ηνπ θεξαηνεηδή. Οη αλψηεξεο (απφ ηε 

12
ε 

ψξα) θαη άλσ ξηληθέο ηνκέο ζεσξείηαη φηη απμάλνπλ ηνλ SIA φρη κφλν ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο απφζηαζεο απφ ην νπηηθφ θέληξν, αιιά θαη ιφγσ ησλ δπζρεξέζηεξσλ 

ρεηξηζκψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηεο ξάρεο ηεο ξηλφο θαη ηνπ φθξενο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ην 

«ζηξεζάξηζκα» ηεο ηνκήο,
209,226 

ελψ νη θξνηαθηθά εληνπηζκέλεο θχξηεο ηνκέο ζεσξνχληαη 

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρεηξνπξγνχο «αζηηγκαηηθά νπδέηεξεο».
205,216,235,247,267,268

 
 

Κάζε νκάδα ρσξίζηεθε πεξαηηέξσ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αζηηγκαηηζκνχ ζε 

«ζπκθψλσο» θαη «παξά ηνλ θαλφλα». Έρεη βξεζεί φηη νη αλψηεξεο θαη άλσ θξνηαθηθέο 

ηνκέο απμάλνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ ζε ATR πεξηπηψζεηο θαη κεηψλνπλ ηνλ αζηηγκαηηζκφ 

ζε WTR πεξηπηψζεηο.
212 

Οη νθζαικνί κε πιάγην αζηηγκαηηζκφ απνθιείζηεθαλ ιφγσ κηθξνχ δείγκαηνο, ε αλάιπζε 

ηνπ νπνίνπ δελ ζα νδεγνχζε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 



84 

 

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ζηελ επηινγή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε 

ήηαλ ε νξηδφληηα θεξαηνεηδηθή δηάκεηξνο, ε νπνία έπξεπε λα είλαη απφ 11,5-12,5 mm. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο καο φζν κηθξφηεξνο είλαη ν θεξαηνεηδήο ηφζν 

πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνκή.
281 

 ηε κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα κέζνδνο νκαδνπνίεζεο ησλ νθζαικψλ, κε ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θχξηαο ηνκήο. Μειεηήζεθαλ θεξαηνεηδείο δηακέηξνπ ≤11,6mm, 

11,7-12,2mm θαη ≥12,3mm. H βνεζεηηθή ηνκή εθηεινχληαλ πάληα ζε απφζηαζε 90-100
ν
 

απφ ηελ θχξηα ηνκή. Λφγσ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

παξνπζίαδε ATR αζηηγκαηηζκφ. Οη νθζαικνί κε WTR θαη πιάγην αζηηγκαηηζκφ ήηαλ 

ιίγνη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν θεξαηνεηδήο είλαη κηα ζθαίξα κε ηε γλσζηή εμίζσζε 2πξ 

ππνινγίδνπκε ηελ θεξαηνεηδηθή πεξίκεηξν. Κεξαηνεηδήο δηακέηξνπ 12,5 mm έρεη 

πεξίκεηξν 39,25mm, ελψ αλ ε δηάκεηξνο είλαη 11,5 mm ε πεξίκεηξνο είλαη 36,11mm. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη ζρεδφλ 3mm, φζν δειαδή θαη ην εχξνο ηεο θχξηαο ηνκήο. Απφ 

απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ηνκέο ίδηνπ εχξνπο δελ έρνπλ ηελ ίδηα επίδξαζε επί ηνπ 

θεξαηνεηδή. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή ηφζν πεξηζζφηεξν ε θχξηα 

ηνκή επηδξά ζηνλ θεξαηνεηδή ζπγθξηηηθά κε έλα θεξαηνεηδή κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην εχξνο ηεο ηνκήο είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξν ζε έλα κηθξφ 

θεξαηνεηδή θαη ε ηνκή εληνπίδεηαη πιεζηέζηεξα ζην νπηηθφ θέληξν ηνπ, δπν παξάγνληεο 

πνπ ζαθψο επεξεάδνπλ ηελ θακππιφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή. Έηζη ινηπφλ ε θεξαηνεηδηθή 

δηάκεηξνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνεγρεηξεηηθφ έιεγρν θαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάιεο ή κηθξήο δηακέηξνπ θεξαηνεηδή. 

Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε δηαγξάκκαηνο ξνήο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ αζηηγκαηηζκνχ αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

θεξαηνεηδή (δηάγξακκα 1). 
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Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα ξνήο επηινγήο θχξηαο ηνκήο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

θεξαηνεηδή 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο ζηνλ αζηηγκαηηζκφ ζηελ επέκβαζε 

ηνπ θαηαξξάθηε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ θχξησλ ηνκψλ 

δηαθνξεηηθνχ εχξνπο θαη εληφπηζεο δίρσο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νθζαικηθέο 

παξάκεηξνη.
203-212,216,247,268 

Ζ εθηίκεζε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζηνλ θεξαηνεηδή θαη ε αιιαγή ζηε δνκή θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηά απφ επέκβαζε (δηαζιαζηηθέο, θεξαηνπιαζηηθή, επέκβαζε 

θαηαξξάθηε), μεθίλεζε βαζηδφκελε ζην λφκν ηνπ Gauss ησλ ειαζηηθψλ ζφισλ ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν «γηα θάζε αιιαγή ζηελ θακππιφηεηα ελφο άμνλα, ππάξρεη αληίζηνηρε ίζε 

θαη αληίζεηε ζηνλ θάζεην ζε απηή άμνλα».
289 
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Ο Cravy ηξνπνπνίεζε ην λφκν ηνπ Gauss κε ηελ ππφζεζε φηη «πίεζε ζε έλα άμνλα έρεη 

σο απνηέιεζκα έθηαζε ζην θάζεην ζηελ πίεζε άμνλα».
290 

Απηφ είλαη γλσζηφ θαη σο «θαηλφκελν ζχδεπμεο» (coupling effect), φπνπ ν άμνλαο επί 

ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε θχξηα ηνκή επηπεδψλεηαη ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη θχξησζε 

ζηνλ θάζεην ζηελ θχξηα ηνκή άμνλα. Έλαο αλέπαθνο θεξαηνεηδήο δηαηεξεί ην θπξηφ 

ζρήκα ηνπ ιφγσ ησλ αζθνχκελσλ δπλάκεσλ ηάζεο απφ ηελ ελδνθζάικηα πίεζε, ηελ 

αηκνζθαξηθή πίεζε, ηελ αζθνχκελε απφ ηα βιέθαξα θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνχο 

πίεζε. Ζ ειαζηηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε άλζξσπν θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θεξαηνεηδηθή πζηέξεζε (corneal hysteresis-CH) θαη ηνλ 

παξάγνληα αληίζηαζεο ηνπ θεξαηνεηδή (corneal resistance factor-CRF). 

Ο ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο είλαη ν αζηηγκαηηζκφο πνπ πξνθαιεί ν 

ρεηξνπξγφο κε ηελ επέκβαζε. Όηαλ ε θχξηα ηνκή δελ εθηειείηαη επί ηνπ θπξηφηεξνπ 

άμνλα, ν ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο αζηηγκαηηζκφο αιιάδεη ηνλ θεξαηνεηδή κε δπν 

ηξφπνπο. Έλα κέξνο ηνπ πξνθαιεί θιίζε ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ (torque) θαη ην 

ππφινηπν πξνθαιεί επηπέδσζε ζηνλ άμνλα επί ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην ζρήκα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο, ησλ βιεθάξσλ, ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο 

ηνπ θεξαηνεηδή. Οη θεξαηηθέο ηνκέο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο 

θαηαξξάθηε αιιάδνπλ ηε δνκή ηνπ θεξαηνεηδή πξνθαιψληαο αλαθαηαλνκή ησλ 

αζθνχκελσλ δπλάκεσλ ηάζεο. Γεκηνπξγνχληαη πεξηνρέο κεησκέλεο ειαζηηθφηεηαο ζηα 

ζεκεία ηνκψλ θαη άξα κεησκέλεο θπξηφηεηαο. Οη Alpins θαη Walsh ππνζηεξίδνπλ φηη, 

νπνηαδήπνηε ηνκή αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, ζα επεξεάζεη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ θεξαηνεηδή θαη ζα αιιάμεη ην κέγεζνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ. Οπζηαζηηθά «δελ ππάξρεη πιήξσο αζηηγκαηηθά νπδέηεξε ηνκή». 
291 

Όηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δπν ηνκψλ είλαη 90-100
ν
, ππάξρεη αιιεινεμνπδεηέξσζε 

δπλάκεσλ.
219,279,292 

ε δεμηά κάηηα ε θχξηα ηνκή εθηειείηαη άλσ θξνηαθηθά θαη ε βνεζεηηθή ηνκή ξηληθά. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηνκέο πνπ εθηεινχληαη ξηληθά επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ θεξαηνεηδή, 

ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο απφ ην νπηηθφ θέληξν,
247,267 

ζεσξνχκε φηη ην ίδην κπνξεί λα 

ηζρχζεη θαη γηα ηηο βνεζεηηθέο ηνκέο, παξά ην κηθξφ ηνπο εχξνο. Απηφ ζεκαίλεη επίζεο 

φηη ζηα δεμηά κάηηα ην θαηλφκελν ηεο ακνηβαίαο εμνπδεηέξσζεο νδεγεί ζε κηθξφηεξε 



87 

 

αζηηγκαηηθή αιιαγή ζε ζχγθξηζε κε ηα αξηζηεξά κάηηα, φπνπ ε θχξηα ηνκή εληνπίδεηαη 

άλσ ξηληθά θαη ε βνεζεηηθή θξνηαθηθά. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα άιισλ 

κειεηψλ φπνπ ηα αξηζηεξά κάηηα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα δεμηά.
209,226 

ρεδηάζακε ηηο ηνκέο κε δηαλχζκαηα. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο θχξηαο θαη βνεζεηηθήο 

ηνκήο 3 θαη 1mm αληίζηνηρα, ην δηάλπζκα ηεο θχξηαο ηνκήο είλαη ηξηπιάζην ηνπ 

δηαλχζκαηνο ηεο βνεζεηηθήο ηνκήο. Ο άμνλαο επί ηνπ νπνίνπ εθηεινχληαη νη ηνκέο 

επηπεδψλεηαη ελψ ν αληίζηνηρνο θάζεηνο θπξηψλεη. Σα δηαλχζκαηα θχξησζεο ζε ηνκέο 

≤95
ν
 είλαη ππφ ακβιεία γσλία, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπληζηακέλε ηνπο είλαη κηθξή ζε 

κέγεζνο ζπγθξηηηθά κε ηα δηαλχζκαηα θχξησζεο ζε ηνκέο κε απφζηαζε >110
ν
, ησλ 

νπνίσλ ε ζπληζηακέλε είλαη κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο (εηθφλα 20 θαη 21). Έηζη ινηπφλ ην 

αλακελφκελν ζεσξεηηθά είλαη κεηά ηηο ηνκέο ησλ 100-110
ν
 φπνπ έρνπκε 

αιιεινεμνπδεηέξσζε δπλάκεσλ, νη ηνκέο ≤95
ν
 λα επεξεάδνπλ ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο 

ηνκέο απφζηαζεο >110
ν
, φπσο θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιππαξαγνληηθήο ινγαξηζκηζηηθήο κειέηεο. Έηζη ινηπφλ ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζε 

αιιαγή ζηελ ηζρχ ηνπ αζηηγκαηηζκνχ >0,5D ππφθεηληαη ιηγφηεξν νη πεξηπηψζεηο κε 

απφζηαζε 100-110
ν
 κεηαμχ ησλ ηνκψλ, ελψ αθνινπζεί ε απφζηαζε ≤95

ν
. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη ηνλ 6
ν
 κήλα, ε απφζηαζε 100-110

ν
 λα παξνπζηάδεη ηηο κηθξφηεξεο 

αιιαγέο θαη πάιη αθνινπζεί ε απφζηαζε ≤95
ν
. 

 

 

 

Δηθόλα 20. πληζηακέλε δηαλπζκάησλ θχξησζεο ηνκψλ κε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ≤95
ν
. 
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Δηθόλα 21. πληζηακέλε δηαλπζκάησλ θχξησζεο ηνκψλ κε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε >110
ν
. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ >20
ν
 ελψ θαίλεηαη φηη ηνλ 1

ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα αιιαγή ζε απφζηαζε 100-110
ν
 θαη 

αθνινπζεί ε απφζηαζε >110
ν
, ηνλ 6

ν
 κήλα πνπ ζηαζεξνπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε 

δηάζιαζε, ε απφζηαζε 100-110
ν
 θαίλεηαη λα έρεη ηε κηθξφηεξε επίδξαζε, ελψ 

αθνινπζνχλ νη πεξηπηψζεηο κε ≤95
ν 
θαη >110

ν
 , νη νπνίεο δελ δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα κεηαμχ 

ηνπο. 

Έηζη ινηπφλ γηα ηνπο δεμηφρεηξεο ρεηξνπξγνχο, νη νπνίνη ρεηξνπξγνχλ απφ ηελ άλσ ζέζε 

(πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ αζζελή), πξνθεηκέλνπ ε θχξηα ηνκή λα είλαη θαηά ην δπλαηφ 

αζηηγκαηηθά νπδέηεξε, ζα πξέπεη ε βνεζεηηθή ηνκή λα εθηειείηαη ζε απφζηαζε 100-110
ν
 

απφ ηελ θχξηα ηνκή (εηθφλα 22). 
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                                          Γεμηφο νθζαικφο                         Αξηζηεξφο νθζαικφο 

 

Δηθόλα 22. Καηάιιειε εληφπηζε θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

θεξαηνεηδηθνχ ελαληηνκνξθηζκνχ ζε δεμηφ θαη αξηζηεξφ νθζαικφ. 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2 ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ζχδεπμεο ππάξρεη 

αιιεινεμνπδεηέξσζε ησλ αζθνχκελσλ δπλάκεσλ, αθνχ ε επηπέδσζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ θχξηα ηνκή έρεη σο απνηέιεζκα θχξησζε ζηνλ θάζεην ζηελ ηνκή άμνλα. Ζ 

θχξησζε πνπ πξνθαιείηαη κεηψλεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε βνεζεηηθή ηνκή ζε κηθξφηεξν 

βέβαηα βαζκφ ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ εχξνπο ηεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ επεξεάδεηαη ην κέγεζνο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ θαη επηπιένλ 

δηαηεξείηαη ν ελαληηνκνξθηζκφο κεηαμχ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ νθζαικνχ ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο πξνθαινχκελεο θιίζεο ηνπ άμνλα.
293 

Ζ κεηεγρεηξεηηθή αιιαγή ζηνλ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ δηαηαξάζζεη ην θαηλφκελν ηνπ 

ελαληηνκνξθηζκνχ κεηαμχ ησλ δπν καηηψλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζαλεμία ζην 

αζζελή.  

Μηα αδπλακία ηεο κειέηεο καο είλαη φηη ε θεξαηνεηδηθή ηνπνγξαθία κεηξάεη κφλν ηελ 

θακππιφηεηα ηεο πξφζζηαο επηθάλεηαο θαη δελ γίλεηαη κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ 

θεξαηνεηδή. Λεπηνί θεξαηνεηδείο ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε παξακφξθσζε ηνπ 

θεξαηνεηδή ή αιιαγή ηνπ SIA κεηά ηελ επέκβαζε ηνπ θαηαξξάθηε. Σν πάρνο ηνπ 

θεξαηνεηδή ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλα αθφκε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην 

κεηεγρεηξεηηθφ απνηέιεζκα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά γηα ηνλ θαιχηεξν πξνεγρεηξεηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ επέκβαζε ηνπ 

θαηαξξάθηε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα νθζαικηθά ραξαθηεξηζηηθά, αξηζηεξφ 

ή δεμί κάηη, ν ηχπνο θαη ε ηζρχο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ, ε δηάκεηξνο ηνπ θεξαηνεηδή, έηζη 

ψζηε λα απνθαζίζνπκε ηελ ρεηξνπξγηθή ηερληθή, θαζψο θαη ηελ εληφπηζε ησλ ηνκψλ. 

Αζηηγκαηηθά νπδέηεξε ζεσξείηαη ε απφζηαζε 100-110
ν
 κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο 

ηνκήο θαη επηιέγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ επηζπκνχκε αιιαγή ηεο ηζρχνο ή 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ αζηηγκαηηζκνχ κεηεγρεηξεηηθά, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ν 

ελαληηνκνξθηζκφο κεηαμχ ησλ δπν νθζαικψλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο δίλνπλ ην έλαπζκα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί πεξαηηέξσ 

έξεπλα φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θεξαηνεηδή θαη ηελ παξνπζία κεηεγρεηξεηηθνχ 

αζηηγκαηηζκνχ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο θεξαηνεηδή, κεγαιχηεξνπ 

αζηηγκαηηζκνχ θαη δηαθνξεηηθήο εληφπηζεο ηνκψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηνπ θεξαηνεηδή. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπόο: ε κειέηε ησλ αιιαγψλ ηνπ θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ κεηά απφ επέκβαζε 

θαηαξξάθηε, ζε φηαλ ε βνεζεηηθή ηνκή (sideport) εθηειείηαη ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ 

ηελ θχξηα ηνκή (tunnel). 

Τιηθό θαη κέζνδνο: 333 νθζαικνί κε θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ ≤1,5 δηνπηξίεο (D) 

ππνβιήζεθαλ ζε επέκβαζε θαηαξξάθηε. Μηα 3-βεκάησλ, 3.0mm, άλσ θξνηαθηθή, 

θαζαξά θεξαηηθή θχξηα ηνκή ζηνπο δεμηνχο νθζαικνχο θαη άλσ ξηληθή θαζαξά θεξαηηθή 

θχξηα ηνκή ζηνπο αξηζηεξνχο νθζαικνχο, εθηεινχληαλ, ελψ ε βνεζεηηθή ηνκή 

εληνπηδφηαλ ζε απφζηαζε ≤95°, 100°–110° θαη >110° απφ ηελ θχξηα ηνκή. 

Οη θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο κεηξήζεθαλ ζε ηνπνγξαθία θεξαηνεηδή EyeSys Vista 2000 

πξν- θαη κεηεγρεηξεηηθά ηνλ 1
ν
 θαη 6

ν
 κήλα. Ο ρεηξνπξγηθά πξνθαινχκελνο 

αζηηγκαηηζκφο (surgically induced astigmatism-SIA) ππνινγίζηεθε κε δηαλπζκαηηθή 

αλάιπζε. Μειεηήζεθαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζίαδαλ αιιαγή ηελ ηζρχνο ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ >0,5D, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο κε αιιαγή >20
ν
 ζηνλ άμνλα ηνπ 

αζηηγκαηηζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο θιίζεο. 

Απνηειέζκαηα: ηα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ κε ηε κέζνδν πνιππαξαγνληηθήο 

ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. ηηο πεξηπηψζεηο >110
ν
 

απφζηαζεο κεηαμχ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ηνκήο ππήξμε 2,22 θνξέο (p=0,021) 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αιιαγήο >0,5D ηεο αζηηγκαηηθήο ηζρχνο ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ 

κήλα θαη 3,45 θνξέο (p=0,031) κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αιιαγήο ηεο ηζρχνο, ηνλ 6
ν
 

κεηεγρεηξεηηθφ κήλα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηπηψζεηο κε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δπν 

ηνκψλ 100-110
ν
. 

Ωο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ άμνλα ηνπ αζηηγκαηηζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ≤95° απφζηαζεο 

κεηαμχ ησλ δπν ηνκψλ, ππήξρε 4,18 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αιιαγήο >20
ν
 

(p<0,001) ηνλ 1
ν
 κεηεγρεηξεηηθφ κήλα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηπηψζεηο κε απφζηαζε 100-

110
ν
. 

πκπέξαζκα: γηα ηνπο ρεηξνπξγνχο πνπ ρεηξνπξγνχλ άλσζελ ηεο θεθαιήο ηνπ αζζελή, 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ «αζηηγκαηηθά νπδέηεξεο» ηνκέο λα εθηεινχλ ηελ 

βνεζεηηθή ηνκή ζε απφζηαζε 100-110
ν
 απφ ηελ θχξηα ηνκή. 
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ABSTRACT 

Purpose: To study the changes in corneal astigmatism after cataract surgery when the 

sideport incision is performed at a predetermined location away from the tunnel incision. 

Materials and methods: A total of 333 eyes with corneal astigmatism ≤1.5 diopters (D) 

underwent cataract surgery. A three-step superotemporal clear corneal incision for the 

right eye and a superonasal clear corneal incision for the left eye (3.0 mm) was made, 

while the sideport incision was located at ≤95°, 100°–110°, and >110°. Keratometric data 

were measured with corneal topography EyeSys Vista 2000 pre- and postoperatively at 

the 1st and 6th month. Surgically induced astigmatism was calculated by vector analysis. 

We noted all cases in which a change >0.5 D in corneal astigmatic power occurred, as 

well as a change >20° in axis torque, despite axis direction. 

Results: After multiple logistic regression analysis was conducted, cases with >110° 

distance between the tunnel and sideport incision had 2.22 times (P=0.021) greater 

likelihood for having changed >0.5 D in astigmatic power at the 1st month and 3.45 times 

(P=0.031) at the 6th month postoperatively, as compared with cases with a 100°–110° 

distance between the tunnel and sideport incision. As for the change in the astigmatic axis, 

cases with ≤95° distance had a 4.18 times greater likelihood for having a change >20° 

(P<0.001) (preoperative to 1st month) as compared with cases having 100°–110° of 

distance. 

Conclusion: For surgeons that operate only from the superior position, we propose that 

in order to produce an incision that is as “astigmatically neutral” as possible, they should 

perform the sideport incision at a 100°–110° distance. 
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