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Οδηγίες για τους Συγγραφείς
Τα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έκδοση της Ελληνικής
Οφθαλμολογικής Εταιρείας, εκδίδονται ανά τρίμηνο και
έχουν στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των Οφθαλμιάτρων
και την προαγωγή της Οφθαλμολογίας. Στο περιοδικό δημοσιεύονται:
1. Άρθρα Σύνταξης (Editorials)
Σύντομα άρθρα αναφερόμενα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα.
2. Άρθρα Ανασκόπησης
Ολοκληρωμένες αναλύσεις οφθαλμολογικών θεμάτων
με ιδιαίτερη μνεία των σύγχρονων απόψεων. Σε κάθε
τεύχος οι ανασκοπήσεις μπορεί να είναι μέχρι δύο.
3. Ερευνητικές Εργασίες
Πρωτότυπες εργασίες κλινικές ή πειραματικές προοπτικού ή αναδρομικού, χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκαν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο που θα
περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία.
4. Ενδιαφέρουσες Περιπτώσεις
Σπάνιες περιπτώσεις ή σπάνιες εκδηλώσεις συνηθισμένων νοσημάτων, στις οποίες έχουν εφαρμοστεί νέα διαγνωστικά κριτήρια και νέα θεραπευτική μεθόδευση.
5. Νέες Χειρουργικές Τεχνικές
6. Σεμινάρια, Συζητήσεις Στρογγυλών Τραπεζιών,
Διαλέξεις
7. Άρθρα ιστορίας της Οφθαλμολογίας
8. Βιβλιοκρισίες
9. Βιβλιογραφική Ενημέρωση
10. Γράμματα προς τη Σύνταξη
Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις
για το περιοδικό κλπ., τα οποία θα δημοσιεύονται μόνον
όταν είναι ενυπόγραφα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση: Τα άρθρα, που
υποβάλλονται στα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, θα θεωρούνται για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν
έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Δημοσιεύει, όμως, τελικά αποτελέσματα εργασιών, που δημοσιεύθηκαν ως πρόδρομες ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει στη συνοδευτική του επιστολή, αν η εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν έχει κατά οποιοδήποτε τρόπο
δημοσιευθεί μερικά ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση
πρέπει να συνυποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων
αυτών, για να εκτιμηθεί ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης. Όλα τα χειρόγραφα συνοδεύονται από επιστολή
που υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία
συγγραφέα.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ό,τι δημοσιεύεται στα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ δεν
μπορεί να αναδημοσιευθεί χωρίς γραπτή έγκριση του Διευθυντή Σύνταξης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να στέλνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της ΕΟΕ: office@eyenet.gr, με
επισυναπτόμενο αρχείο word για το κείμενο και ξεχωριστά
αρχεία για τις φωτογραφίες, ενώ εάν πρόκειται για μεγάλα
αρχεία, με σύνολο όγκου μεγαλύτερο των 7 ΜΒ, μέσω της
ιστοσελίδας www.wetransfer.com, πάλι ως ξεχωριστά αρχεία.
Τέλος, μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Προς τον
Διευθυντή Σύνταξης, Ορμινίου 5, 115 28, Αθήνα.
ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Οι ανασκοπήσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 6.000 λέξεις.
Η Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης άρθρων
ανασκόπησης με μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να είναι συντομότερες και γενικά να μην υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις. Τα επίκαιρα θέματα και οι
περιγραφές περιπτώσεων ασθενών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις και τα γράμματα προς τη Σύνταξη τις
400 λέξεις. Στους παραπάνω υπολογισμούς περιλαμβάνεται και η έκταση της βιβλιογραφίας. Σύνταξη χειρογράφων:
Η γλωσσική ομοιομορφία των άρθρων είναι απαραίτητη.
Τα άρθρα, που υποβάλλονται για δημοσίευση, πρέπει να είναι γραμμένα στη δημοτική και με μονοτονικό σύστημα.
Τα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ έχουν προσχωρήσει στο
Διεθνές Πρότυπο Σύνταξης Ιατρικών Χειρογράφων (σύστημα Vancouver). Οι παρακάτω οδηγίες έχουν διαμορφωθεί
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο. Τα άρθρα θα συνοδεύονται από:
α) Πλήρη τίτλο
β) Συγγραφέα, -φείς. (Πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος και επίθετο γραμμένο με πεζά γράμματα).
γ) Νοσοκομείο ή Πανεπιστήμιο από όπου προέρχονται.
δ) Περίληψη με λέξεις ευρετηρίασης στο τέλος (σε ελληνικά και αγγλικά). Η περίληψη θα περιλαμβάνει: 1) σκοπό, 2) υλικό, μέθοδο, 3) αποτελέσματα, 4) συμπέρασμα.
ε) Βραχύ τίτλο (εάν ο πλήρης ξεπερνά τις 10 λέξεις).
στ) Πίνακες και φωτογραφίες με τις λεζάντες τους, σε ξεχωριστά αρχεία (για τις φωτό σε μορφή .jpg)
ζ) E-mail και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου που την υποβάλει, για οποιαδήποτε απορία και
έλεγχο.
Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: (1) τον τίτλο του άρθρου
ο οποίος πρέπει να είναι σύντομος (μέχρι 12 λέξεις), (2) το
όνομα και τον τίτλο του συγγραφέα (-ων), (3) το ίδρυμα ή το
εργαστήριο από το οποίο προέρχεται η εργασία, (4) το όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα για αλληλογραφία και ανάτυπα, (5) ενδεχόμενες πηγές που ενίσχυσαν
και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εργασίας.
Τόμος 27, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2017
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Περίληψη και λέξεις ευρετηρίασης: Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Ανακεφαλαιώνει το στόχο
(-ους) της εργασίας, το υλικό, τη μέθοδο, τα αποτελέσματα
και τα συμπεράσματα. Μετά την περίληψη παρατίθενται 310 λέξεις (όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηρίασης, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού. Οι
λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους
λεξικογράφησης, που χρησιμοποιεί το Index Medicus.
Το κείμενο: Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συζήτηση. Η εισαγωγή είναι σύντομη,
περιλαμβάνει μόνο τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφέρει το λόγο, που πραγματοποιήθηκε η
εργασία.
Στη μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το
οποίο εξελίχθηκε η έρευνα. Αναφέρεται με λεπτομέρεια ο
τρόπος επιλογής των ασθενών ή του οποιουδήποτε υλικού
που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η μέθοδος που εφαρμόστηκε, ώστε η ίδια έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από
μελλοντικούς ερευνητές. Στην περίπτωση ερευνών, που
αφορούν ανθρώπους, πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η
έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές ουσίες, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την
κοινόχρηστη ονομασία τους. Περιγράφεται το υλικό, που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη στατιστική μεθοδολογία, που
εφαρμόστηκε.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
ολοκληρωμένα αλλά σύντομα. Όσα αναφέρονται σε πίνακες, δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο. Στη συζήτηση περιγράφονται οι νέες προοπτικές, που διανοίγονται με τα
αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα. Δεν επαναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί στα
αποτελέσματα. Επίσης, μπορεί να γίνει σύγκριση με τα
αποτελέσματα άλλων ομοειδών εργασιών. Συνδέονται τα
αποτελέσματα με τους στόχους της μελέτης, αποφεύγονται
όμως αυθαίρετα συμπεράσματα, που δεν προκύπτουν από
τα αποτελέσματα της εργασίας.
Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, που
έχουν βοηθήσει ουσιαστικά. Στα υπόλοιπα είδη των άρθρων το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις
και τους στόχους του συγγραφέα. Στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών προηγείται η εισαγωγή και ακολουθεί
η περιγραφή της περίπτωσης και η συζήτηση.
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται. Σε περίπτωση αναφοράς
σε ονόματα συγγραφέων στο κείμενο, εφόσον είναι ξένοι,
μετά το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα ακολουθεί η συντομογραφία et al., ενώ στους Έλληνες συγγραφείς “και
συν”. Εφόσον οι συγγραφείς είναι δύο, μεταξύ των επωνύΤόμος 27, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2017

μων τοποθετείται “και”. Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου -και μόνο αυτές- πρέπει να υπάρχουν
στο βιβλιογραφικό κατάλογο.
Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να
περιορίζεται στον τελείως απαραίτητο. Στα άρθρα ανασκόπησης οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει να είναι
περισσότερες από 100. Στα άρθρα επικαιρότητας (επίκαιρα
θέματα, άρθρα σύνταξης) θα πρέπει να αναφέρονται μόνο
5-6 άρθρα ή μονογραφίες, που ο συγγραφέας πιστεύει ότι
είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του
αναγνώστη στο θέμα.
Η σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου γίνεται αριθμητικά με βάση τον αύξονα αριθμό και τη σειρά εμφάνισης των
βιβλιογραφικών παραπομπών στο κείμενο. Αναφέρονται τα
επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξι (όταν είναι περισσότερα ακολουθεί η ένδειξη
et al), ο τίτλος της εργασίας, η συντομογραφία του ονόματος
του περιοδικού, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα της δημοσίευσης. Π.χ. Qin D, Hu Y, Yan J, et al:
Analysis of 1379 Patients with Nasopharyngeal Carcinoma
Treated by Radiation. Cancer 1988, 61: 1117-1124. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή
Anonymous. Π.χ. Anonymous. Neural Mechanisms of the
Reinforcing Action of Cocaine. Brain Res 1988, 451: 59-68.
Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες, που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον αριθμό του συμπληρώματος,
που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. Science, 60 (Suppl 1): 40. Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γίνονται με βάση το Index Medicus.
Δεν τοποθετούνται τελείες στα αρχικώνυμα των συγγραφέων και τις συντμήσεις των περιοδικών. Στη βιβλιογραφία
των επίκαιρων θεμάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την καταχώρηση συγγραμμάτων ή μονογραφιών
στο βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, το έτος και οι
σελίδες της αναφοράς. Η αναφορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου
πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Παπαβασιλείου
Ι.Θ. Πρωτόζωα. Στο: Παθογόνοι μύκητες και παράσιτα. 1η
έκδοση. ΒΗΤΑ, Αθήνα 1983: 67-113.
Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός
συγγράμματος που έχει γραφεί από ιδιαίτερο συγγραφέα, η
αναφορά γίνεται ως εξής: Weinstein L. Swartz MN. Pathogenic properties of invading miceorganismus. In (Στο)
Sodeman WA ed (ή eds ή Συντ.) Pathologic physiology.
Philadelphia, Saunders, 1974: 457-472. Μη δημοσιευμένες εργασίες καθώς και “προσωπικές επικοινωνίες” δεν
χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφική παραπομπή. Άρθρα
που έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλιογραφικά. Στην τελευταία περίπτωση μετά τη συντομογραφία του περιοδικού σημειώνεται η
ένδειξη “υπό δημοσίευση”.
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων (Πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος και επίθετο γραμμένο με πεζά γράμματα) και τον τίτλο της εργασίας στα
αγγλικά. Στις πρωτότυπες εργασίες και τις ανασκοπήσεις
πρέπει να έχει έκταση 300-350 λέξεις, ενώ στα υπόλοιπα άρθρα μέχρι 150 λέξεις και προορίζεται για ξενόγλωσσες τεκμηριώσεις. Πρέπει να αναφέρει το σκοπό της εργασίας, τη
μέθοδο και το υλικό, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.
Στις ανασκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφάλαια
που θίγονται και τα βασικά συμπεράσματα. Αρίθμηση κεφαλαίων σε ανασκοπήσεις, επίκαιρα θέματα: Τα άρθρα αυτά κεφαλοποιούνται. Όλα τα κεφάλαια αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς 1, 2, 3, κλπ. Τα υποκεφάλαια φέρουν τον αριθμό
του αρχικού κεφαλαίου, τελεία και ακολουθεί ο αριθμός του
υποκεφαλαίου. 1.1., 1.2. ή 1.1.1., 1.2.1. κ.ο.κ.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα.
Αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο με
αραβικούς αριθμούς. Πρέπει να φέρουν περιεκτική σύντομη λεζάντα, ώστε για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο. Κάθε
στήλη φέρει επεξηγηματική σύντομη επικεφαλίδα. Οι επεξηγήσεις των συντομογραφιών, καθώς και οι λοιπές διευκρινήσεις γίνονται στο τέλος του πίνακα. Αποφεύγονται οι
κάθετες γραμμές και χρησιμοποιούνται οριζόντιες, μόνον
όταν είναι τελείως απαραίτητες.
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ΕΙΚΟΝΕΣ
Εφ’ όσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το
πρόσωπό τους δεν πρέπει να ξεχωρίζεται. Στην αντίθετη
περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες
αναφέρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς
αριθμούς.
Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι συγγραφείς των
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ πρέπει να χρησιμοποιούν
τους παγκόσμια παραδεκτούς τίτλους και τις μονάδες μετρήσεων του SI. Για λεπτομέρειες βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ 1980, 37: 139.
Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Πραγματοποιείται μετά την σελιδοποίηση του περιοδικού και της ενημέρωσής
των συγγραφέων από την γραμματεία της ΕΟΕ για τον τελικό έλεγχο, και τυχόν διορθώσεις/ελλείψεις. Εκτεταμένες
μεταβολές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΝΑΤΥΠΑ
Απαγορεύεται η φωτογραφική αναπαραγωγή των δημοσιευμένων εργασιών. Η προμήθεια από τους συγγραφείς
ανατύπων γίνεται αποκλειστικά από τον εκδοτικό οίκο που
συνεργάζεται η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Οι συγγραφείς επιβαρύνονται με το κόστος τους και τα ανάτυπα
παραγγέλλονται κατά το χρόνο διόρθωσης των δοκιμίων
και πριν την εντύπωση του κάθε τεύχους.

Τόμος 27, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2017

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 5

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ
(Συνεχής έκδοση από το 1964)

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΙΔΡΥΤΗΣ

Γ. ΧΕΙΛΑΡΗΣ (1964-1978)
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σ. ΛΙΑΡΙΚΟΣ (1978-1995)
Γ. ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ (1995-2007)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ν. ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αποχαιρετισμός ...............................................................13
Μαρία Δούβαλη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Minimally / Micro-Invasive
Glaucoma Surgery:
πενία τέχνας κατεργάζεται ............................................15
Γ. Μαγκουρίτσας, Ε. Μπουτούρη, Ν. Κουτροπούλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ (Αθήνα)
Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (Αθήνα)
Ε. ΓΚΟΤΖAΡΙΔΗΣ (Αθήνα)
Α. ΔΑΜΑΝΑΚΙΣ (Αθήνα)
Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ (Κρήτη)
Π. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Αθήνα)
Α. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ (Αθήνα)
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αθήνα)
Β. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπολη)
Κ. ΚΟΥΦΑΛΑ (Αθήνα)
Ι. ΛΑΔΑΣ (Αθήνα)
Γ. ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ (Αθήνα)
Ι. ΝΤΟΥΝΤΑΣ (Αθήνα)
Τ. ΞΗΡΟΥ (Αθήνα)
Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Αθήνα)
Ι. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ (Ηράκλειο)
Ε. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ (Αθήνα)
Τ. ΡΟΤΣΟΣ (Αθήνα)
Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΟΥ (Ιωάννινα)
Χ. ΤΕΡΖΙΔΟΥ (Αθήνα)
Φ. ΤΟΠΟΥΖΗΣ (Θεσσαλονίκη)
Ν. ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ (Πάτρα)
Γ. ΧΡΟΥΣΟΥ (Αθήνα)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Εκτίμηση της θόλωσης του οπισθίου
περιφακίου μετά από ένθεση
ενδοφακού SIDALENS της Sidapharm ......................23
Ε. Ζοπουνίδου, Θ. Πασχάλογλου, Χρ. Κάμπος,
Στ. Μουτζούρη, Χρ. Κισκίνη, Γ. Σάκκιας, Ε. Κούλαλη

Σκληρίτιδα και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα ............................................28
Σ. Μασέλος

Ιδιοπαθής ενδοκράνια
υπέρταση ...........................................................................30
Κ. Έξαρχος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΩΝ

Ν. BECHRAKIS (Αυστρία)
E. CAMPOS (Ιταλία)
E. GRAGOUDAS (ΗΠΑ)
G. KRIEGELSTEIN (Γερμανία)
Ph. le HOANG (Γαλλία)
C. POURNARAS (Ελβετία)
P. SAVINO (ΗΠΑ)
L. ZOGRAFOS (Ελβετία)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Νόσος οφθαλμικής επιφάνειας
σε ασθενείς με νόσο Parkinson ...................................42
Γ. Καραγιαννίδης - Σταμπούλης, Ε. Κανονίδου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
Αποκατάσταση όρασης ...................................................47
Anuradha Mishra, Mary Lou Jackson,
Lylas G. Mogk

Χειρουργική αντιμετώπιση
πτώσης βλεφάρου
και πτώσης φρυδιού .......................................................67
Richard C. Allen

Ενδοφθάλμια μετάσταση ................................................89
Bertil E. Damato, Jay M. Stewart,
Armin R. Afshar

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Ε.

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Πρόεδρος)
Τ. ΡΟΤΣΟΣ (Αντιπρόεδρος)
Σ. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ (Γεν. Γραμματέας)
Γ. ΧΑΡΩΝΗΣ (Ειδ. Γραμματέας)
Χ. ΠΙΤΣΑΣ (Ταμίας)
Χ. ΚΟΥΡΕΝΤΗ (Μέλος)
Β. ΛΙΑΡΑΚΟΣ (Μέλος)
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΟΡΜΙΝΙΟΥ 5, 115 28 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7257 823 - 210 7229 091
FAX: 210 7257 823
ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σ. ΠΑΠΑΔΕΔΕ
ΤΗΛ.: 210 7257823 - 210 7229091
ΚΙΝ.: 6936 560795
info@eyenet.gr - office@eyenet.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΜΕΛΗ Ε.Ο.Ε.: ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ: 20 €
ΜΗ ΜΕΛΗ Ε.Ο.Ε.: 40 €
ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤ.: 100 €
ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΣΩΤ.: ΔΩΡΕΑΝ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΞΩΤ.: 50 €
συν έξοδα αποστολής
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

VOLCANO, Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 76
ΤΗΛ.: 210 7708375 - 210 7756162
FAX: 210 7487280
Ε-mail: volcano1@otenet.gr
www.volcanograph.gr
FOCAL POINTS (Μηνιαία έκδοση της ΑΑΟ)
Αποκλειστικά δικαιώματα μετάφρασης για την Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ FOCAL POINTS
Κ. ΑΝΔΡΕΑΝΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ FOCAL POINTS

Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.Ε.

ΤΟΜΟΣ 27 (54) - ΤΕΥΧΟΣ 3
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σ. ΠΑΠΑΔΕΔΕ
Φ. ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
ΟΡΜΙΝΙΟΥ 5, 115 28 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7257 823 - 210 7229 091
FAX: 210 7257823
Website: www.eyenet.gr
info@eyenet.gr / office@eyenet.gr

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 8

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 9

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 10

CONTENTS

GREEK ANNALS
OF OPHTHALMOLOGY
(Published since 1964)
FOUNDER

GREEK ANNALS OF OPHTHALMOLOGY

G. HILLARIS (1964-1978)
HONORARY EDITORS IN CHIEF

S. LIARIKOS (1978-1995)
G. D. PALIMERIS (1995-2007)
EDITOR IN CHIEF

D. PAPAKONSTANTINOU
CO-EDITOR

N. MARKOMICHELAKIS
EDITORIAL BOARD

G. CHROUSOU (Athens)
A. DAMANAKIS (Athens)
E. DETORAKIS (Crete)
N. FARMAKAKIS (Patra)
E. GEORGOPOULOU (Athens)
I. GEORGALAS (Athens)
E. GOTZARIDES (Athens)
A. KANDARAKIS (Athens)
A. KANELLOPOULOS (Athens)
K. KOUFALA (Athens)
B. KOZOMBOLIS (Alexandroupolis)
J. LADAS (Athens)
G. MAGOURITSAS (Athens)
I. NTOYNTAS (Athens)
D. PANAGIOTIDES (Athens)
J. PALLIKARIS (Iraklion)
E. PAROIKAKIS (Athens)
T. ROTSOS (Athens)
M. STEFANIOTOU (Ioannina)
C. TERZIDOU (Athens)
F. TOPOUZIS (Thessaloniki)
T. XIROU (Athens)
P. ZAFEIRAKIS (Athens)

Farewell ............................................................................13
Maria Douvali

REVIEWS
Minimally / Micro-Invasive
Glaucoma Surgery (MIGS):
Seeking out its place
in the treatment algorithm...........................................15
G. Mangouritsas, E. Boutouri, N. Koutropoulou

CLINICAL STUDIES
Assessment of the opacification
of the posterior lens capsule following
the insertion of an intraocular SIDA-LENS
manufactured by Sidapharm .......................................23
E. Zopounidou,Th. Paschaloglou, Ch. Kampos,
St. Moutzouri, Ch. Kiskini, G. Sakkias, E. Koulali

Scleritis and non-steroid .............................................28
S. Maselos

Idiopathic (benign) intracranial hypertension ........30
K. Exarchos

SECTION EDITORS

Ν. BECHRAKIS (Austria)
E. CAMPOS (Italy)
E. GRAGOUDAS (USA)
G. KRIEGELSTEIN (Germany)
Ph. le HOANG (France)
C. POURNARAS (Switzerland)
P. SAVINO (USA)
L. ZOGRAFOS (Switzerland)

PUBLISHED QUARTERLY
BY THE HELLENIC OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 11

CONTENTS

GREEK ANNALS OF OPHTHALMOLOGY
Ocular surface disease in patients
with Parkinson disease ................................................42
G. Karagiannidis - Stampoulis, E. Kanonidou

FOCAL POINTS
Comprehensive Vision
Rehabilitation ..................................................................47
Anuradha Mishra, Mary Lou Jackson,
Lylas G. Mogk

Surgical Management
of Ptosis
and Brow Ptosis ..............................................................67
Richard C. Allen

Intraocular Metastases .................................................89
Bertil E. Damato, Jay M. Stewart,
Armin R. Afshar

ADMINISTRATIVE BOARD OF HOS

D. PANAGIOTIDIS (President)
T. ROTSOS (Vice-President)
E. PAROIKAKIS (Gen. Secretary)
G. CHARONIS (Adj. Secretary)
C. PITSAS (Treasurer)
C. KOURENTI (Member)
V. LIARAKOS (Member)
OWNER-EDITION

HELLENIC OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY
NON PROFITABLE SCIENTIFIC SOCIETY
5 ORMINIOU str., 115 28 ATHENS
TEL.: 210 7257 823 - 210 7229 091
FAX: 210 7257 823
PAPERS - ADVERTISEMENTS - INFORMATION

Secretary S. PAPADEDE
TEL.: 210 7257823 - 210 7229091
FAX: 210 7257823
info@eyenet.gr - office@eyenet.gr
ANNUAL SUBSCRIPTIONS

H.O.S. MEMBERS: FREE OF CHARGE
NON MEMBERS: 40 €
RESIDENTS: 20 €
INSTITUTIONS - LIBRARIES:
100 € + SHIPPING COSTS
INDIVIDUALS: 50 € + SHIPPING COSTS
PRINTING OFFICE:

VOLCANO, P. ZAFIROPOULOS
Mikras Asias 76
TEL.: 210 7708375 - 210 7756162
FAX: 210 7487280
Ε-mail: volcano1@otenet.gr
www.volcanograph.gr
FOCAL POINTS
(Monthly publication of the AAO)
Exclusive translation rights for Greece:

HELLENIC OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY
TRANSLATION OF FOCAL POINTS
K. ANDREANOS
SCIENTIFIC SUPERVISION OF FOCAL POINTS

D. PAPAKONSTANTINOU
H.O.S. SECRETARIAT

VOLUME 27 (54) - ISSUE 3
JULY - SEPTEMBER 2017

S. PAPADEDE
F. FOTAKIDOU
5 ORMINIOU str., 115 28 ATHENS
TEL.: 210 7257 823 - 210 7229 091
FAX: 210 7257823
Website: www.eyenet.gr
info@eyenet.gr / office@eyenet.gr

00_PROTES 12 SELIDES_Layout 1 12/7/2018 4:47 PM Page 12

01a_VERGADOS_DOUVALH_Layout 1 12/6/2018 10:33 AM Page 13

Αποχαιρετισμός

Αγαπητέ κύριε καθηγητά,
Με θλίψη και συγκίνηση βρεθήκαμε όλοι εκεί για το τελευταίο αντίο. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, παλιοί και νέοι συνεργάτες, οι ειδικευόμενοι σου, άνθρωποι που
βοήθησες και ήθελαν να σου πουν ένα σιωπηλό ευχαριστώ.
Στη μακρόχρονη πορεία της δουλειάς σου πολλές ήταν
οι επιτυχίες και οι καταξιώσεις. Αυτό όμως που έδεσε εμάς
μαζί σου ήταν η πραγματοποίηση ενός μεγάλου βήματος,
μιας καινούργιας Πανεπιστημιακής κλινικής.
Να ‘μαστε λοιπόν εδώ όλοι εμείς όπως τότε εσύ μας οργάνωσες για τη δημιουργία μιας κλινικής από το μηδέν.

Μέλη ΔΕΠ
Βέργαδος Αν. Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής
Θεοδοσιάδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής
Παναγιωτίδης Δημήτριος, Λέκτορας
Χαρώνης Αλέξανδρος, Λέκτορας Ν.407
Αλωνιστιώτης Δημήτριος, Λέκτορας Ν.407

Μέλη ΕΣΥ
Ασλάνης Δημήτριος, Επιμελητής Α΄
Ρουβάς Αλέξανδρος, Επιμελητής Β΄
Παπαθανασίου Μιλτιάδης, Επιμελητής Β΄

Ειδικευόμενοι Ιατροί
Οικονόμου Χρήστος
Νεαμονίτου Γεωργία
Μητσοπούλου Μαρία
Βρυώνης Νικόλαος
Παπαλέξης Γεώργιος
Νικήτα Ελένη
Παπαδημητρίου Δημήτριος

Δούβαλη Μαρία
Παπαστεργιοπούλου Ευγενία
Ραλλίδης Μαρσέλος
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Πέτρου Πέτρος
Πάνου Νικόλ
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Δημάκης Ανδρέας
Φιλιππόπουλος Θεόδωρος

Μαυρικάκης Ιωάννης
Ψυχιάς Άρης

Ερευνητικό Προσωπικό

Σε αυτή σου τη προσπάθεια στοιχηθήκαμε όλοι πίσω
σου και γίναμε μια μεγάλη ομάδα που κατάφερες να ενώσεις γιατί στάθηκες δίπλα μας, ενδιαφέρθηκες για τα προβλήματά μας, έδωσες λύσεις στους επαγγελματικούς
τσακωμούς μας - κρατώντας δύσκολες ισορροπίες χωρίς
να αδικήσεις κανένα - δίνοντας κίνητρο και ευκαιρία στον
καθένα ξεχωριστά για να εξελιχθεί.
Αν και κάναμε φιλότιμες προσπάθειες να είμαστε νωρίς
όπως έλεγες στη κλινική ποτέ δεν τα καταφέραμε γιατί
ήσουν εσύ πρώτα απ’ όλους να ετοιμάζεις το πρόγραμμα
της ημέρας πίνοντας τον καφέ σου.
Όλα αυτά τα χρόνια μοιραστήκαμε μαζί σου και προσωπικές μας χαρές και λύπες και νιώσαμε πραγματικά το ενδιαφέρον σου γιατί ποτέ δεν ξεχνούσες κανέναν.
Τα χρόνια πέρασαν κύριε καθηγητά και εμείς προχωρήσαμε.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Θα σε θυμόμαστε όμως πάντα έτσι:
Σαν τον πρώτο εργάτη και θεμελιωτή αυτής της κλινικής, τον άνθρωπο που μας χάρισε απλόχερα την αγάπη του
και τη χαρά της δημιουργίας.
Καλό ταξίδι…
Mαρία Δούβαλη
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ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Minimally / Micro-Invasive Glaucoma Surgery:
πενία τέχνας κατεργάζεται
Γ. Μαγκουρίτσας, Ε. Μπουτούρη, Ν. Κουτροπούλου
Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
3: 15-22, 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

MINIMALLY / MICRO-INVASIVE GLAUCOMA SURGERY (MIGS):
SEEKING OUT ITS PLACE IN THE TREATMENT ALGORITHM

Στα πλαίσια της αναζήτησης ασφαλέστερης επέμβασης πέραν της τραμπεκουλεκτομής, την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκαν διάφορες μικρο-επεμβατικές μέθοδοι με ή χωρίς
χρήση μικρο-ενθεμάτων, υπό το γενικό όρο αρχικά Minimally-, ή πρόσφατα Micro-Invasive Glaucoma Surgery (MIGS).
Η MIGS αποσκοπεί στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης
(ΕΟΠ) μέσω ab interno, ελάχιστα τραυματικών χειρισμών και
μικρο-επεμβάσεων στο αποχετευτικό σύστημα προς αποφυγή επιπλοκών, που συσχετίζονται με την υποτονία ή τη διηθητική φυσαλίδα. Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρούμε
να εντάξουμε τη MIGS στον αλγόριθμο αγωγής του γλαυκώματος, σε σχέση με το στάδιο της γλαυκωματικής βλάβης. Η
MIGS μπορεί να εφαρμοσθεί, αντί τρίτης ή τέταρτης επιπρόσθετης φαρμακευτικής ουσίας προς αποφυγή ανεπιθύμητων
ενεργειών ή σε μη συμμορφούμενους ασθενείς, με αρχόμενη μέχρι μέτρια βλάβη, όπως επίσης και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, που η τραμπεκουλοπλαστική απέτυχε ή δεν
αναμένεται να έχει αποτέλεσμα. Επίσης μπορεί να αποτελέσει επιλογή για περιστατικά μη ρυθμιζόμενου συντηρητικά
γλαυκώματος με αρχόμενη έως μέτρια βλάβη, σε έμφακους
ή κυρίως σε ψευδοφακικούς ασθενείς (ταυτόχρονα με ή μετά
φακοθρυψία). Ωστόσο η MIGS δεν μειώνει δραστικά και μακροπρόθεσμα την ΕΟΠ σε επίπεδα ΕΟΠ στόχου για απορρυθμισμένο μέτριο προς προχωρημένο γλαύκωμα. Άρα στην
πλειοψηφία ανάλογων περιπτώσεων δεν μπορεί να προταθεί
εναλλακτικά αντί της τραμπεκουλεκτομής. Οι μελλοντικές
μελέτες με βάση τις τυποποιημένες οδηγίες του FDA θα συμβάλλουν στην κατανόηση των αντικειμενικών δυνατοτήτων
κάθε τεχνικής MIGS σε σχέση και με τα χαρακτηριστικά του
εκάστοτε γλαυκωματικού οφθαλμού. Παράλληλα θα πρέπει
να αναλυθούν θέματα όπως η ποιότητα ζωής μετά MIGS
έναντι συντηρητικής αγωγής, καθώς και η σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας, προκειμένου να κατανοήσουμε τα οικονομικά οφέλη της εκάστοτε μεθόδου. Το μέλλον θα δείξει
αν η συμβολή της MIGS στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος
είναι πράγματι μακροπρόθεσμα αποτελεσματική προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου.

Abstract
While trabeculectomy is the most commonly performed standard surgery
for glaucoma, it is often reserved for eyes with uncontrolled moderate to severe disease, due to the risk of serious complications. Novel procedures and
micro-devices, referred to as MIGS (minimally invasive or micro-invasive
glaucoma surgery), have been launched during the last decade. Their features include an ab interno approach with minimal tissue trauma, rapid
postoperative recovery and modest efficacy with high safety profile. They
can be performed in association with cataract surgery or as a solo procedure. The trabecular based techniques/devices, as the ab interno trabeculotomy with the trabectome, iTrack or excimer laser, the various iStents, the
Hydrus and the ab interno canaloplasty work by improving trabecular outflow through Schlemm's canal. The suprachoroidal based devices, as Cypass and iStent Supra improve the uveoscleral outflow through a connection
between the anterior chamber and the suprachoroidal space, while the subconjunctival devices like XEN gel stent create an alternative outflow pathway
of the aqueous humor to the subconjunctival space. Current indications for
MIGS include patients undergoing cataract surgery and being on medical
glaucoma therapy; patients unable to tolerate or adhere to drops; and patients with unsatisfactory intraocular pressure (IOP) control by medical or
laser treatment, but not requiring low target-IOP, which can only be
achieved by more invasive surgeries as trabeculectomy or tube procedures.
Although MIGS seems efficient in IOP reduction with a good safety profile,
this evidence is mainly derived from small non-comparative studies with
limited follow-up. Hence further good quality randomized control trials are
warranted to address issues of utilization of MIGS, as the delay or prevention
of more invasive glaucoma surgery by avoiding progression of damage, selection of patients regarding type of MIGS and required target IOP, improvement of quality of life, reduction in number of drops and doctor visits, as well
as cost-effectiveness. Current data indicate that innovative technology and
MIGS can have a role in the glaucoma treatment algorithm, filling a gap between medical and standard surgical management in order to provide better
outcomes to patients and probably optimize health system utilization.

Λέξεις ευρετηρίασης: Micro-Invasive Glaucoma Surgery,
MIGS, γλαύκωμα, τραμπεκουλεκτομή

Key words: Micro-Invasive Glaucoma Surgery, MIGS, glaucoma, trabeculectomy, target pressure, adherence
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Γ. ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ.

||| Γλαύκωμα: μεγάλη η πρόοδος,

μικρό το προσδοκώμενο όφελος
Οι εξελίξεις στη μελέτη και στη διάγνωση του γλαυκώματος κατά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν συνεχείς και σημαντικές (πίνακας 1). Όσον αφορά στη φαρμακευτική
αντιμετώπιση του, μετά την καθιέρωση των β-αναστολέων
ακολούθησε ένα διάστημα άκαρπης φαρμακευτικής έρευνας και στη συνέχεια μία εποχή ραγδαίας ανάπτυξης νέων
ουσιών μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 (πίνακας 2).
Έκτοτε διάγουμε ξανά μια μακρά περίοδο «πενίας» στον τομέα παραγωγής καινοτόμων, αποτελεσματικών και ασφαλών φαρμακευτικών ουσιών. Στο χρονικό αυτό διάστημα η
φαρμακευτική βιομηχανία έστρεψε το ενδιαφέρον της
στους σταθερούς συνδυασμούς των ήδη γνωστών ουσιών
και κατόπιν στα κολλύρια χωρίς συντηρητικά, επενδύοντας
έτσι στη μείωση των τοπικών παρενεργειών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης. Αναμένονται με συγκρατημένο
ενθουσιασμό ένα προφάρμακο λατανοπρόστης ενισχυμένο
με μονοξείδιο αζώτου (Latanoprostene Bunod) 1 και η κατηγορία των Rho-κινάσης αναστολέων 2 , που αναφέρεται
ότι ενισχύουν ικανοποιητικά την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, αλλά προβληματίζουν λόγω της συχνής υπεραιμίας.
Όσον αφορά στον τομέα της χειρουργικής, gold standard παραμένει η τραμπεκουλεκτομή από το 1967, όταν ο
Κορύλλος 3 την ανακοίνωσε στην ελληνική οφθαλμολογική
κοινότητα ως δική του νέα τεχνική, και λίγο αργότερα ο
Cairns 4 τη γνωστοποίησε παγκοσμίως με δική του δημοσί-

ευση, φερόμενος έτσι στην πλειοψηφία της διεθνούς βιβλιογραφίας ως ο αρχικός εμπνευστής της μεθόδου. Έκτοτε έχουν προταθεί ποικίλοι τρόποι βελτιστοποίησης της
τραμπεκουλεκτομής και διάφορες τεχνικές προς αποφυγή
των επιπλοκών της, ωστόσο ορόσημο για την αποτελεσματικότητα της θεωρούμε την εφαρμογή των αντιμεταβολιτών
περί τα τέλη της δεκαετίας 1980. Σημαντική επίσης συμβολή στη χειρουργική του γλαυκώματος ήταν η καθιέρωση
των αποχετευτικών συστημάτων με σωληνίσκο (tubes) για
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μετά από αποτυχημένη τραμπεκουλεκτομή, του δευτεροπαθούς γλαυκώματος
και του γλαυκώματος επί ψευδοφακίας 5 . Οι μη συριγγοποιητικές επεμβάσεις (εν τω βάθει σκληρεκτομή 6 και βισκοκαναλοστομία 7 ), που περιγράφηκαν στα τέλη του 1990,
παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για κάποια χρόνια, δεν έτυχαν τελικά ευρείας αποδοχής. Έτσι περνάμε στην τελευταία
δεκαετία, όπου εμφανίζονται στο προσκήνιο διάφορες μικρο-επεμβατικές μέθοδοι με ή χωρίς χρήση μικρο-ενθεμάτων, υπό το γενικό όρο αρχικά Minimally- ή πρόσφατα
Micro-Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) 8-14 , στα πλαίσια
της διαχρονικής αναζήτησης άλλης ασφαλέστερης επέμβασης πέραν της τραμπεκουλεκτομής.
Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι εξελίξεις στον τομέα του γλαυκώματος θα είχαν σε μεγάλο βαθμό θετικές
επιπτώσεις στην πρόληψη της τύφλωσης. Δυστυχώς μια
πρόσφατη μελέτη 15 διαψεύδει την παραπάνω προσδοκία,
αφού έδειξε ότι κατά την εικοσαετία 1990-2010 τα ποσοστά
οπτικής αναπηρίας λόγω γλαυκώματος στο γενικό πληθυσμό, ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες, συγκριτικά δεν
είχαν μειωθεί. Είναι εντυπωσιακό ότι τα δεινά του γλαυκώ-

Πίνακας 1.
Εξελίξεις - ορόσημα
στο γλαύκωμα
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Πίνακας 2.
Η εξέλιξη
των φαρμάκων
στο γλαύκωμα

ματος δεν εξαλείφονται παρά το μεγάλο οπλοστάσιο διαγνωστικών δυνατοτήτων και φαρμάκων. Όπως αναφέρεται
και στον υπότιτλο, μεγάλη μεν η πρόοδος, αλλά συγκριτικά
μικρό το προσδοκώμενο όφελος από την αντιμετώπιση του
ασθενούς. Οι κυριότερες αιτίες ήταν και παραμένουν γνωστές: αδιάγνωστο γλαύκωμα, ελλιπής συμμόρφωση και η
λανθασμένη εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ)
στόχου16,17 . Το πρόβλημα της μη έγκαιρης διάγνωσης, λόγω της ύπουλης φύσης της νόσου, μπορεί να περιορισθεί
με την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για
screening, αλλά και με την κατάλληλη εκπαίδευση των ιατρών, κυρίως στην εξέταση του οπτικού νεύρου και αξιολόγηση της γλαυκωματικής βλάβης.
Τα θέματα συμμόρφωση 18 και ΕΟΠ στόχος 17 έχουν μια
σχέση έμμεση μεταξύ τους, αλλά και άμεση με το πεδίο
MIGS, που θα συζητηθεί παρακάτω.

||| Τι περιλαμβάνει ο όρος MIGS
Η εξέλιξη της τεχνολογίας συνέβαλε στην ανάπτυξη της
MIGS χειρουργικής, η οποία προβάλλεται ως πλεονεκτούσα
της τραμπεκουλεκτομής, κυρίως στην πρόληψη της μετεγχειρητικής υποτονίας. Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην πλειοψηφία των ανασκοπήσεων, η MIGS
αποσκοπεί στη μείωση της ΕΟΠ μέσω ελάχιστα τραυματικών, ab interno (χωρίς διάνοιξη επιπεφυκότα) χειρισμών
και μικρο-επεμβάσεων στο αποχετευτικό σύστημα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές 11 . Επομένως εξ
ορισμού αποκλείονται μαζί με την τραμπεκουλεκτομή, οι
Τόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

διατιτραίνουσες επεμβάσεις με χρήση Ahmed valve ή
Baerveldt ή Molteno tube, καθώς οι μη διατιτραίνουσες
(non-penetrating) τεχνικές, δηλαδή η εν τω βάθει σκληρεκτομή, η καναλοπλαστική και η βισκοκαναλοστομία. Στην
εικόνα 3 παραθέτουμε σχηματικά τις μεθόδους παροχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, στις οποίες στηρίζονται οι διάφορες χειρουργικές τεχνικές. Η MIGS με ή χωρίς
εμφύτευση μικροενθεμάτων διακρίνεται ανάλογα με το μηχανισμό ενίσχυσης της αποχέτευσης του υδατοειδούς
υγρού 9,11,19 σε: 1) τεχνικές ή εμφυτευόμενες μικροσυσκευές
στον ηθμό (trabecular), που αποσκοπούν σε επικοινωνία
του προσθίου θαλάμου με το σωλήνα Schlemm20 ή/και διεύρυνση του σωλήνα Schlemm (εικόνα 1, βέλη 2, 3), υπερχοριοειδικές (suprachoroidal) (εικόνα 1, βέλος 5) και υπό
τον επιπεφυκότα (subconjunctival) (εικόνα 1, βέλος 1).
H σύγχρονη MIGS μπορεί να εφαρμοσθεί σε έμφακο
οφθαλμό (solo procedure) ή σε συνδυασμό με εγχείρηση
αφαίρεσης καταρράκτη (phaco plus) και περιλαμβάνει τις
παρακάτω μικρο-τεχνικές / συσκευές (σε παρένθεση η
εταιρεία/ες παραγωγής και η έδρα τους), οι οποίες παρατίθενται ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τους:
Trabecular:
Trabectome device, ab interno trabeculotomy
(NeoMedix, USA) (Εικόνα 2 άνω)
iStents Trabecular Microbypass (Glaukos, USA)
(Εικόνα 2 μέσον)
Hydrus Schlemm's Canal Scaffold (Ivantis, USA)
(Εικόνα 2 κάτω)
Excimer Laser Trabeculotomy (Glautec AG, Germany)
Canaloplasty ab interno
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Γ. ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ.

Εικόνα 1. Τα βέλη (1-5) δείχνουν την παροχέτευση του
υδατοειδούς υγρού: 1 διατιτραίνουσες επεμβάσεις: τραμπεκουλεκτομή, tubes, EX–PRESS,
Xen, InnFocus, 2 Trabectome,
iStent, Excimer Laser Trabeculotomy, GATT, 2+3 (+ διεύρυνση σ. Schlemm) Hydrus, ab
interno Canaloplasty (ABIC), 3
καναλοπλαστική με χρήση iTrack (Ellex), βισκοκαναλοστομία, 4 εν τω βάθει σκληρεκτομή
(η βασική τεχνική δεν περιγράφει σχηματισμό bleb, αποχέτευση μέσω παραθαλάμου), 5
Cypass Suprachoroidal Microstent, iStent Supra, Gold
microshunt.

Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculotomy (GATT)
με χρήση καθετήρα iTrack (Ellex, Australia)
Ab interno trabeculotomy using Kahook Dual Blade (New
World Medical, USA) 21
Suprachoroidal:
Cypass Suprachoroidal Microstent (Transcend Medical /
Alcon, USA) (Εικόνα 3 άνω)
iStent Supra (Glaukos, USA) (Εικόνα 3 μέσον)
Subconjunctival:
XEN gel stent Subconjuntival Implant (Aquesys, USA/ Allergan, USA) 22 (Εικόνα 3 κάτω)
Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι σε κάποιες μελέτες συμπεριλαμβάνονται στη MIGS τα παρακάτω μικροενθέματα,
τα οποία εμφυτεύονται με προσπέλαση ab externo, δηλαδή
με διάνοιξη επιπεφυκότα: EX–PRESS Glaucoma Filtration
Device (Optonol, Israel/ Alcon, USΑ), InnFocus MicroShunt (InnFocus, USA / Santen, Japan), Gold Micro
Shunt (SOLX, USA) Επίσης στα πλαίσια της MIGS γίνεται
λόγος και για νεότερες κυκλοκαταστροφικές μεθόδους, οι
οποίες προς το παρόν αποτελούν δεύτερη επιλογή και μπορεί να εφαρμοσθούν μετά από αποτυχημένη/ες επέμβαση/σεις στο αποχετευτικό σύστημα.
Υπάρχουν αρκετές πρόσφατες ανασκοπήσεις 8-14, 19-20 ,
στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα
των μελετών κάθε τεχνικής MIGS, και στις οποίες μπορεί
να ανατρέξει ο αναγνώστης για περαιτέρω ενημέρωση. Θα
σταθούμε στα κοινά συμπεράσματα τους, που είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Η MIGS αναφέρεται ότι μειώνει την ΕΟΠ από 3 mm Hg μέχρι και 12,5
mm Hg ανάλογα με την τεχνική και τη μικροσυσκευή,
ωστόσο στις περισσότερες μελέτες υπάρχουν περιορισμοί
18
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ως προς το υποτασικό αποτέλεσμα για διάφορους μεθοδολογικούς και μη λόγους. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές π.χ.
υποτονία, ύφαιμα, αντίδραση προσθίου θαλάμου είναι συνήθως ήπιες, σχετικά σύντομα αναστρέψιμες και μη απειλούσες την όραση. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η MIGS
μειώνει την ΕΟΠ με σχετική ασφάλεια, ωστόσο δεν έχει
τεκμηριωθεί ακόμη το μέγεθος και η διάρκεια της υποτασικής δράσης κάθε τεχνικής, σε σχέση και με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε γλαυκωματικού (π.χ. αρχική ΕΟΠ,
βλάβη, ψευδοαποφολίδωση). Στη μεγάλη πλειοψηφία οι
εργασίες είναι σε μικρό αριθμό περιστατικών, μη συγκριτικές, μη τυχαιοποιημένες και με περίοδο παρακολούθησης
1 έως 2 έτη. Ως κριτήριο επιτυχίας συνήθως λαμβάνεται

Εικόνα 2. Trabectome, iStent, Hydrus
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||| MIGS: αναζητώντας τη θέση

στον αλγόριθμο αντιμετώπισης
του γλαυκώματος

Εικόνα 3. Cypass, iStent Supra, XEN gel stent
αυθαίρετα μετεγχειρητική μείωση ΕΟΠ < 21 mm Hg ή σπανιότερα <18 mm Hg χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της γλαυκωματικής βλάβης ή άλλων παραγόντων, που
να επιβάλλουν σε κάποιους οφθαλμούς χαμηλότερη ΕΟΠ
στόχο π.χ. <15 mm Hg. Ένα πιθανό συστηματικό σφάλμα
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της MIGS προέρχεται από το γεγονός ότι σε πολλές μελέτες εφαρμόζεται
σε γλαυκωματικούς οφθαλμούς συνδυαζόμενη με εγχείρηση φακοθρυψίας.
Σύμφωνα με την Ocular Hypertension Treatment Study 23 η εγχείρηση καταρράκτη σε περιστατικά οφθαλμικής
υπερτονίας έχει υποτασική δράση, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει έως και 3 έτη. Πρόσφατα επίσης δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία
Οφθαλμολογίας 2 4 ότι η εγχείρηση καταρράκτη μπορεί να
επιφέρει μείωση της ΕΟΠ, άλλοτε άλλου βαθμού και χρονικής διάρκειας, σε οφθαλμούς με γλαύκωμα πρωτοπαθές
ανοιχτής γωνίας, ψευδοαποφολιδωτικό και κυρίως πρωτοπαθές κλειστής γωνίας. Είναι επομένως αυτονόητο ότι η
αξιολόγηση του υποτασικού αποτελέσματος της MIGS συνδυασμένης με φακοθρυψία (phaco plus) δεν μπορεί να είναι αντικειμενική.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Διαχείρισης Τροφίμων και
Φαρμάκων, το γνωστό FDA, εξέδωσε ειδικές οδηγίες 25 για
το σχεδιασμό και την αντικειμενική αξιολόγηση των μελετών που θα αφορούν τη MIGS, και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κριτήρια επιλογής ασθενών και σταδιοποίησης
της βλάβης με βάση οπτικά πεδία ή εικόνα οπτικού νεύρου,
προεγχειρητική περίοδο διακοπής των κολλυρίων (wash
out period), μέση ΕΟΠ από περισσότερες μετρήσεις στο
24ωρο και καταγραφή αποτελεσματικότητας της εκάστοτε
μεθόδου ως ποσοστό των συμμετεχόντων με μείωση ΕΟΠ
>20%. Εγκεκριμένες συσκευές είναι προς το παρόν τα Trabectome και iStent, ως solo procedure, και το Cypass μόνο με την προϋπόθεση να εμφυτεύεται σε συνδυασμό με
φακοθρυψία.
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Με την πρόοδο των διαγνωστικών μέσων και την καλύτερη γνώση της νόσου το γλαύκωμα σήμερα μπορεί να ανιχνευθεί πιο έγκαιρα και πιο εύκολα από ότι παλαιότερα.
Ωστόσο η αντιμετώπιση του, είτε πρόκειται για συντηρητική
ή χειρουργική αγωγή, είτε αφορά στη διαχείριση του πάσχοντα (τρόπος παρακολούθησης, κριτήρια επάρκειας
αγωγής), δείχνει ακόμη να υπολείπεται. Η φαρμακευτική
αγωγή, σε μία μακρά περίοδο αρκετών επιλογών, φαίνεται
ότι συνολικά δεν προστάτευσε την εξέλιξη της νόσου. Η πολυφαρμακία, αλλά και η «φοβία» τυχόν μετεγχειρητικών
επιπλοκών αποτελούν συχνά αιτίες καθυστέρησης της χειρουργικής επέμβασης26 . Μείζονα προβλήματα στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος παραμένουν η ελλιπής
συμμόρφωση στην αγωγή και ο ανεπαρκής καθορισμός της
ΕΟΠ-στόχου. Τουλάχιστον 1 στους 3 γλαυκωματικούς δεν
τηρεί σωστά τη φαρμακευτική αγωγή λόγω αμέλειας, λησμοσύνης, ανεπιθύμητων ενεργειών, δυσχέρειας στην ενστάλαξη, κόστους, επιπόλαιας αντίληψης για τις συνέπειες
της νόσου και για τη σημασία της αγωγής, ή/και ανεπαρκούς συνεργασίας με το θεράποντα. Η λανθασμένη εφαρμογή των κολλυρίων είναι προφανές ότι δεν μπορεί να
διατηρήσει την απαιτούμενη ΕΟΠ στόχο, ιδιαίτερα σε
24ωρη βάση, με συνέπεια την εξέλιξη της βλάβης. Παρά τη
βελτίωση των συνθηκών αγωγής με τη χρήση σταθερών
συνδυασμών και σταγόνων χωρίς συντηρητικά, δηλαδή
μείωση ενσταλάξεων και παρενεργειών από την οφθαλμική επιφάνεια, το θέμα της συμμόρφωσης παραμένει στο
προσκήνιο. Η MIGS καταρχήν προτείνεται για τις περιπτώσεις γλαυκωματικών με ελλιπή συμμόρφωση ή παρενέργειες των κολλυρίων, προκειμένου να υποκατασταθεί
πλήρως ή εν μέρει η φαρμακευτική αγωγή (Σχήμα 1). Η
MIGS μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί σε γλαυκωματικούς
οφθαλμούς μετά από ανεπιτυχή τραμπεκουλοπλαστική, ή
σε περιπτώσεις που δεν αναμένεται αποτελεσματική τραμπεκουλοπλαστική, π.χ. γωνία χωρίς χρωστική.
Προϋπόθεση, όμως, για την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε αγωγής στο γλαύκωμα αποτελεί η επίτευξη της
ΕΟΠ στόχου, της οποίας η σημασία δυστυχώς υποτιμάται
συχνά τόσο στην κλινική πράξη, όσο και στην έρευνα. Ως
γνωστόν η ΕΟΠ στόχος καθορίζεται εξατομικευμένα για
κάθε γλαυκωματικό οφθαλμό σε ένα εύρος τιμών ΕΟΠ,
προκειμένου να ανακοπεί η εξέλιξη της βλάβης. Οι βασικές
παράμετροι προσδιορισμού της είναι η βαρύτητα (στάδιο)
της βλάβης, κυρίως της λειτουργικής (οπτικό πεδίο), το
προσδόκιμο επιβίωσης, η αρχική προ αγωγής ΕΟΠ και ο
ρυθμός εξέλιξης της νόσου.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα καμία τεχνική
MIGS δεν μειώνει δραστικά και μακροπρόθεσμα την ΕΟΠ
σε επίπεδα ΕΟΠ στόχου για αρρύθμιστο μέτριο προς προχωρημένο γλαύκωμα. Άρα στην πλειοψηφία ανάλογων πεΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

19

01b_ARTHRO ANASKOPHSHS_Magkouritsas_Layout 1 12/7/2018 11:30 AM Page 20

Γ. ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ.

Σχήμα 1. Σχηματικά ο χώρος (τρίγωνο), στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ως επιλογή η MIGS, σε συνάρτηση με
τον αλγόριθμο αγωγής και το στάδιο της βλάβης. Η MIGS προτείνεται αντί τρίτης ή τέταρτης επιπρόσθετης ουσίας,
προς αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και σε μη συμμορφούμενους ασθενείς με αρχόμενη μέχρι μέτρια βλάβη,
όπως επίσης και σε αντίστοιχες περιπτώσεις, που η τραμπεκουλοπλαστική απέτυχε ή δεν αναμένεται να έχει αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και επί μεγαλύτερης βλάβης, εφόσον το προσδόκιμο επιβίωσης προβλέπεται μικρότερο (βέλος προς τα επάνω). Η άκρη του τριγώνου που έχει τοποθετηθεί στο χώρο της
τραμπεκουλεκτομής υποδηλώνει ότι η MIGS θα μπορούσε να αποτελέσει αρχική επιλογή σε μη ρυθμιζόμενο αρχόμενο γλαύκωμα, ενδεχομένως ταυτόχρονα με φακοθρυψία.
ριπτώσεων δεν μπορεί να προταθεί εναλλακτικά αντί της
τραμπεκουλεκτομής (Σχήμα 1).
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι διάφορες επεμβάσεις
με αίολη αποτελεσματικότητα παρουσιάσθηκαν κατά καιρούς ως ασφαλέστερες της τραμπεκουλεκτομής, χωρίς να
οριοθετούνται αντικειμενικά και συγκριτικά οι δυνατότητες
τους ως προς το μέγεθος και τη διάρκεια μείωσης της ΕΟΠ.
Ωστόσο υποστηρίζεται, ότι η MIGS μπορεί να αποτελέσει
επιλογή και για περιστατικά αρρύθμιστου γλαυκώματος με
αρχόμενη έως μέτρια βλάβη σε έμφακους ή κυρίως σε
ψευδοφακικούς ασθενείς (ταυτόχρονα με ή μετά φακοθρυψία), πέραν των προαναφερθέντων περιπτώσεων ελλιπούς
συμμόρφωσης, παρενεργειών κολλυρίων, ή αναποτελεσματικής τραμπεκουλοπλαστικής. Κατά τη γνώμη μας η
MIGS θα μπορούσε επίσης να συζητηθεί σε αρρύθμιστους
ασθενείς με προχωρημένη μεν βλάβη, αλλά χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Να προσθέσουμε, ακόμη, ότι μία παράμετρος που χρήζει διερεύνησης στην επιλογή MIGS είναι το
μέγεθος μείωσης της ΕΟΠ (ενδεχομένως σε ποσοστιαία
20
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αναλογία) σε σχέση με την προεγχειρητική τιμή.
Συνοψίζοντας συμπεραίνουμε ότι η MIGS έχει τη δυνατότητα να μειώνει την ΕΟΠ με ασφαλή τρόπο, αλλά προς το
παρόν δεν μπορεί να συγκριθεί με την αποτελεσματικότητα
της τραμπεκουλεκτομής, παρά τον διακαή πόθο της οφθαλμολογικής κοινότητας για την «εύρηκα» επέμβαση του
γλαυκώματος. Οι μελλοντικές μελέτες με βάση τις τυποποιημένες οδηγίες του FDA ελπίζουμε να συμβάλλουν στην
κατανόηση των αντικειμενικών δυνατοτήτων κάθε τεχνικής MIGS. Παράλληλα θα πρέπει να αναλυθούν θέματα
όπως η ποιότητα ζωής μετά MIGS έναντι συντηρητικής
αγωγής, καθώς και η αντίστοιχη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, προκειμένου να κατανοήσουμε τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη της εκάστοτε μεθόδου. Είναι
γνωστό ότι η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών χαρακτηρίζει την εποχή μας και προκαλεί σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς στα συστήματα υγείας των
περισσοτέρων χωρών. Παγκοσμίως εφαρμόζονται μέτρα
για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων και τη μείωση
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του κόστους της φαρμακευτικής περίθαλψης. Στα πλαίσια
αυτά διαφαίνεται μια τάση υποκατάστασης μέρους της
φαρμακευτικής αγωγής με τη εφαρμογή MIGS και διερεύνησης του μακροπρόθεσμου οφέλους από τη μείωση της
χρήσης κολλυρίων 27,28 . Η πριμοδότηση της MIGS προκύπτει από το γεγονός ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες του χώρου έχουν φροντίσει με την εξαγορά εταιρειών
που ανέπτυξαν μικροενθέματα, ώστε να πάρουν εμπορική
θέση για το μέλλον. Όπως προαναφέρθηκε το FDA δείχνει
ιδιαίτερη σοβαρότητα και ζήλο για την έγκριση των μικροσυσκευών, ενώ οικονομοτεχνικές μελέτες29 προβλέπουν

υψηλό ρυθμό (47%) ανάπτυξης τους στην αγορά για την
επόμενη πενταετία.
Το αρχαίο ρητό του ποιητή Θεόκριτου «πενία τέχνας κατεργάζεται» σημαίνει, ότι ένα περιβάλλον ανεπάρκειας μέσων μπορεί να ευνοήσει την ανάδυση πρωτότυπων ιδεών.
Στην καθομιλουμένη η ίδια φράση μπορεί να υποδηλώνει
επίκριση για την επινόηση πρόχειρων λύσεων σε συνθήκες ένδειας. Το μέλλον θα δείξει αν η συμβολή της MIGS
στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι πράγματι μακροπρόθεσμα αποτελεσματική προς όφελος των ασθενών
και του κοινωνικού συνόλου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα κλινική μελέτη εξετάζει το ποσοστό εμφάνισης της
θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από ένθεση one-piece ακρυλικών υδρόφοβων αναδιπλούμενων ενδοφακών SIDA-LENS, σε ασθενείς που
υπόκεινται σε εγχείρηση καταρράκτη με φακοθρυψία.
Το ακρυλικό, ως υλικό, είναι δοκιμασμένο για πολλά χρόνια,
καθώς αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό πάνω στο οποίο βασίζονται τα περισσότερα μοντέλα της αγοράς. Τα δύο μοντέλα της
Μελέτης είναι: το μοντέλο SDHB (υλικό HI56 της Contateq, Ολλανδία) και το μοντέλο SDHBY, το οποίο διαθέτει φίλτρο έναντι
της μπλε ακτινοβολίας. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν αρνητική
ασφαιρικότητα η οποία ελαττώνει τις σφαιρικές εκτροπές και
δύναται να προσφέρει καλύτερη ποιότητα μετεγχειριτικής
όρασης. Εξετάστηκαν 73 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65-80 ετών, μετά από ανεπίπλεκτη εξωπεριφακική αφαίρεση του καταρρακτικού ενδοφακού με: φακοθρυψία μέσα
από clear cornea τομή 2.75 mm, συνεχή κυκλική καψουλόρηξη 5.5mm και χρήση ιξωδοελαστικού πυκνότητας 1.8%, στους
οποίους έγινε ένθεση του ενδοφακού SIDA-LENS στο σάκο
του περιφακίου. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με
την ίδια τεχνική, από τρείς χειρουργούς της Κλινικής, χωρίς
polishing οπισθίου περιφακίου. Στους ασθενείς αυτούς, μετά
από τη γραπτή συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην μελέτη,
πραγματοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση για ένα έτος. Οι
ασθενείς εξετάστηκαν την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και
ακολούθως: με την συμπλήρωση της πρώτης εβδομάδας, με
την συμπλήρωση του πρώτου μήνα, με την συμπλήρωση
τριών μηνών, με την συμπλήρωση έξι μηνών και με την συμπλήρωση δώδεκα μηνών μετά την επέμβαση.
Η εκτίμηση της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου έγινε στη
σχισμοειδή λυχνία και ακολούθως έγινε φωτογράφησή της.
Από το σύνολο των 73 ασθενών που εξετάστηκαν, 20 ασθενείς
(27,39%) παρουσίασαν πολύ ήπια περιφερική θόλωση του οπισθίου περιφακίου σταδίο 0.5 σε κλίμακα 0-5 και 6 ασθενείς
(8,2%) παρουσίασαν περιφερική θόλωση στάδιο 1.0. Το ποσοστό των περιστατικών που παρουσίασαν έστω και ήπια θόλωση
ανήλθε στο 38,36% (28 περιστατικά), ενώ στο υπόλοιπο 61,64%
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Summary
This clinical study examines the percentage of opacification of the posterior lens capsule in patients who are subjected to cataract surgery using
phacoemulsification. The intraocular lens used is a one-piece, acrylic, hydrophobic, foldable SIDA-LENS. The acrylic material has been tested for
many years as it is the main component of the majority of the IOLs in the
market.The two models of the Study are: model SDHB, based on the material HI56 by Contateq, the Netherlands, and model SDHBY, which has a
blue light filter. Both models have negative asphericity, a factor that reduces the spherical aberrations and can offer better quality of post-operative vision.
73 patients, men and women, aged between 65-80 years, were examined,
following a complication-free extraction of the cataract. The procedure
was performed using: phacoemulsification through a clear cornea incision
of 2.75 mm, continuous cyclical capsulorhexis of 5.5 mm and a viscoelastic
with 1.8% concentration. These patients had a SIDA-LENS inserted into the
capsule bag. All surgeries were carried out with the same technique by
three surgeons of the clinic, without posterior lens capsule polishing.
These patients gave their written consent to participate in the study and
were regularly monitored for one year. Patients were examined on the first
post-operative day and subsequently:
after the first week, after the first month, after three months, after six
months and after twelve months following surgery.
The assessment of the opacification of the posterior lens capsule was carried out by a slit-lamp examination and then photographs were taken. Of
the 73 patients examined, 20 patients (27.39%) showed very mild peripherΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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(45 περιστατικά) το περιφάκιο διατηρήθηκε καθαρό. Κανένας
ασθενής (ποσοστό 0%) δεν παρουσίασε έκπτωση της όρασης
εξαιτίας των θολώσεων αυτών, με αποτέλεσμα κανένα περιστατικό να χρήζει από YAG Laser καψουλοτομής. Η παρουσία
μικρού βαθμού περιφερικών θολώσεων στον δακτύλιο του
προσθίου περιφακίου, που περιβάλλει την πρόσθια καψουλόρηξη, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία. Ωστόσο, δεν επηρεάζει το επίπεδο της όρασης,
λόγω της περιφερικής τους εντόπισης. Επίσης κανένας ασθενής δεν εξέφρασε παράπονα για την νυχτερινή όραση.
Το ποσοστό εμφάνισης θόλωσης του οπισθίου περιφακίου μετά από ένθεση, one-piece ακρυλικού υδρόφοβου αναδιπλούμενου ενδοφακού SIDA-LENS, σε διάστημα ενός έτους, μετά
από επέμβαση καταρράκτη με φακοθρυψία, βρίσκεται στα ίδια
επίπεδα που ανακοινώνονται σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες που αφορούν ακρυλικούς υδρόφοβους ενδοφακούς.

al opacification of the posterior capsule; stage 0.5 on a scale of 0-5 and 6
patients (8.2%) presented peripheral opacification; stage 1.0 on a scale of 05. The percentage of incidents that showed mild opacification stood at
38.36% (28 cases), while in the remaining 61.64% (45 cases) the capsule remained clear. No patient (0%) experienced reduced vision due to this opacification, hence no case merited a YAG Laser capsulotomy. The occurrence
of a small degree of peripheral opacification, observed adjacent to the edge
of capsulorexis, is a very common phenomenon, according to international
bibliography. However, it does not affect the level of vision due to its peripheral localization. Furthermore, no patient complained about his night
vision. The percentage of the occurrence of opacification of the posterior
lens capsule after the insertion of a one-piece, acrylic, hydrophobic, foldable SIDA-LENS manufactured by Sidapharm, within one year after the
cataract surgery using phacoemulsification is at the same levels as reported in international multi-center studies concerning acrylic, hydrophobic intraocular lenses.

||| Εισαγωγή - Σκοπός
Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου, μετά από ανεπίπλεκτη εξωπεριφακική χειρουργική αφαίρεση του καταρρακτικού φακού και ένθεση ενδοφακού, αποτελεί μια πολύ
συνηθισμένη μετεγχειρητική εξέλιξη της οποίας η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική1 . Η εμφάνισή της επηρεάζει την
οπτική οξύτητα και την ευαισθησία στις αντιθέσεις σε άλλοτε άλλο βαθμό ανάλογα με την πυκνότητά της, ενώ μπορεί
να προκαλέσει φωτοφοβία ακόμη και μονόφθαλμη διπλωπία 3 .
Ο πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η ανώμαλη
διαφοροποίηση, των εναπομεινάντων επιθηλιακών κυττάρων και άλλων υλικών του κρυσταλλοειδούς φακού, έχουν
ενοχοποιηθεί για την παθογένεια της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου ή δευτερογενούς καταρράκτη όπως συνηθίζουμε να τη χαρακτηρίζουμε 1 .
Η συχνότητα και η σοβαρότητα της θόλωσης συνδέεται:
• με την ηλικία του ασθενούς
• τη χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται
• με συνυπάρχουσες οφθαλμολογικές και συστηματικές
παθήσεις
• με το υλικό του ενδοφακού, καθώς και
• με το σχεδιασμό του.
Έχει αποδειχθεί ότι οι ακρυλικοί υδρόφοβοι ενδοφακοί
με τετραγωνισμένα όρια (square edge) παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά εμφάνισης θόλωσης του οπισθίου περιφακίου από τους PMMA και τους ενδοφακούς σιλικόνης,
καθώς και τους ακρυλικούς υδρόφοβους με στρογγυλεμένα όρια στο οπτικό τους τμήμα 3 .
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το ποσοστό εμφάνισης
της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, που παρουσιάζεται
μετά από ανεπίπλεκτη ένθεση one-piece ακρυλικού υδρόφοβου αναδιπλούμενου ενδοφακού SIDA-LENS, σε περιστατικά γεροντικού καταρράκτη χωρίς προϋπάρχουσες
σοβαρές οφθαλμολογικές ή συστηματικές παθήσεις.
Η πρώτη ύλη από την οποία προκύπτει, με φωτοπολυμε24
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ρισμό ο ανωτέρω ενδοφακός ονομάζεται ΗΙ56 (Contateq
BV, Ολλανδία) και είναι ένα πολυμερές του Phenylethyl
Acrylate (PEA) & Phenylethyl Methacrylate (PEMA) τα
οποία είναι διασυνδεδεμένα με το Butanediol Diacrylate
(BDDA) και περιλαμβάνουν και Benzotriazole που απορροφά την UV ακτινοβολία. Το ανωτέρω υλικό έχει πιστοποίηση ISO για την συγκεκριμένη χρήση και βάσει
πειραμάτων in vitro δεν παρουσιάζει αλληλεπίδραση με
ενδοθηλιακά κύτταρα σε σχετικούς ιστούς.
Ο φακός είναι αρνητικά ασφαιρικός στην πρόσθια επιφάνειά του (Κ= -1.000) και σφαιρικός στην οπίσθια επιφάνειά του (Κ=0) με αποτέλεσμα να προκαλεί μηδενικές
εκτροπές.
Η συνολική διάμετρος του φακού είναι 12,5 mm ενώ του
οπτικού μέρους του 6,00mm. Τα όριά του είναι τετραγωνισμένα, δεδομένου ότι έχει βρεθεί 3 ότι στους ενδοφακούς
με τετραγωνισμένα όρια ο χώρος ανάμεσα στο οπίσθιο περιφάκιο και την οπίσθια επιφάνεια του φακού, είναι πολύ
στενός και δεν επιτρέπει την εύκολη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων που ευθύνονται για την εμφάνιση
του δευτερογενή καταρράκτη.
Ο ενδοφακός είναι αναδιπλούμενος και μπορεί να γίνει
η ένθεσή του με Injector μέσα από τομή 2,2-2,75mm.

||| Υλικό - Μέθοδος
Η προοπτική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, μετά από ένθεση one-piece
ακρυλικών υδρόφοβων αναδιπλούμενων ενδοφακών SIDA- LENS, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση
καταρράκτη με φακοθρυψία στην Οφθαλμολογική Κλινική
του «Ιπποκρατείου» Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
σε διάστημα ενός έτους.
Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με την ίδια τεχνική από τρεις χειρουργούς της κλινικής.
Σε 73 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 65-80
Τόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
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ετών, έγινε ένθεση ενδοφακού SIDA- LENS, κεντρικά στον
σάκο του περιφακίου, μετά από ανεπίπλεκτη εξωπεριφακική αφαίρεση του καταρρακτικού ενδοφακού με:
• φακοθρυψία μέσα από clear cornea τομή 2.75 mm
• συνεχή κυκλική καψουλόρηξη 5.5mm και
• χρήση ιξωδοελαστικού πυκνότητας 1.8%.
Από τη μελέτη, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με αυτοάνοσα
νοσήματα, με συνυπάρχοντα οφθαλμολογικά νοσήματα καθώς και περιστατικά που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή
δυνητικά βλαπτική για την ωχρά κηλίδα ή το οπτικό νεύρο.
Στους ασθενείς αυτούς, μετά από τη γραπτή συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην μελέτη, πραγματοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση για ένα έτος.
Οι ασθενείς εξετάστηκαν την πρώτη μετεγχειρητική
ημέρα και ακολούθως:
• με τη συμπλήρωση της πρώτης εβδομάδας
• με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα
• με τη συμπλήρωση τριών μηνών
• με τη συμπλήρωση έξι μηνών και
• με τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών μετά την επέμβαση.
Σε περίπτωση εμφάνισης θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, έγινε φωτογράφηση της βλάβης καθώς και βαθμονόμηση της σε βαρύτητα χρησιμοποιώντας μια κλίμακα
από 0 έως 5.
Στις πρώτες εξετάσεις γινόταν έλεγχος του πιθανού μετεγχειρητικού οιδήματος του κερατοειδούς της αντίδρασης
του προσθίου θαλάμου της ΕΟΠ καθώς και βυθοσκόπηση.
Στις τελευταίες γινόταν έλεγχος της οπτικής οξύτητας (ΟΟ)
και εφαρμογή διορθωτικών γυαλιών για την μακρινή και
την κοντινή όραση εάν αυτό ήταν απαραίτητο.

||| Αποτελέσματα
Από το σύνολο των 73 ασθενών που εξετάστηκαν, 20
ασθενείς (27,39%) παρουσίασαν πολύ ήπια περιφερική θόλωση του οπισθίου περιφακίου στάδιο 0.5 σε κλίμακα 0-5
και 6 ασθενείς (8,2%) παρουσίασαν περιφερική θόλωση
στάδιο 1.0.
Το ποσοστό των περιστατικών που παρουσίασαν έστω
και ήπια θόλωση ανήλθε στο 38,36% (28 περιστατικά), ενώ
στο υπόλοιπο 61,64% (45 περιστατικά) το κεντρικό περιφάκιο διατηρήθηκε καθαρό (Απεικόνιση 1).
Κανένας ασθενής (ποσοστό 0%) δεν παρουσίασε έκπτωση της όρασης εξαιτίας των θολώσεων αυτών, με
αποτέλεσμα κανένα περιστατικό να χρήζει από YAG Laser
καψουλοτομής. Η παρουσία μικρού βαθμού περιφερικών
θολώσεων στον δακτύλιο του προσθίου περιφακίου, που
περιβάλλει την πρόσθια καψουλόρηξη, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, δεν επηρεάζει το επίπεδο της όρασης, λόγω της
περιφερικής τους εντόπισης. Επίσης κανένας ασθενής δεν
εξέφρασε παράπονα για την νυχτερινή όραση.

||| Συζήτηση
Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου, μετά από ανεπίπλεκτη εξωπεριφακική χειρουργική αφαίρεση του καταρρακτικού φακού, αποτελεί στην ουσία «επουλωτική»
απάντηση των εναπομεινάντων επιθηλιακών κυττάρων του
κρυσταλλοειδούς φακού 1 .
Μετεγχειρητικά, τα τελευταία μεταναστεύουν από την

Απεικόνιση 1:
Φωτογραφία
του οπίσθιου
περιφακίου
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πρόσθια στην οπίσθια κάψα του περιφακίου. Εκεί, μεταλλάσσονται σε μυοϊνοβλάστες, οι οποίοι δημιουργούν ένα
στρώμα ινώδους ιστού και κολλαγόνου, η συστολή του
οποίου προκαλεί ρυτίδωση της οπίσθιας κάψας που έχει
σαν αποτέλεσμα, περιορισμό, παραμόρφωση και θόλωση
της όρασης, καθώς και φωτοφοβία (ινώδης τύπος). Η μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στον χώρο μεταξύ
της κάψας του περιφακίου και του ενδοφακού και εν συνεχεία ο πολλαπλασιασμός τους, προκαλεί τον αναγεννητικό
τύπο της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, ο οποίος παρουσιάζει πιο οζώδη (μαργαριτοειδή) μορφή. Υπάρχει δε
και μικτός τύπος όπου εμφανίζονται και οι δύο μορφές θόλωσης οπισθίου περιφακίου 1 .
Όλες οι προαναφερθείσες διεργασίες επηρεάζονται από
εκκρινόμενες κυτοκίνες (ιντερλευκίνες Ι & 6), αυξητικούς
παράγοντες και εξωκυτταρικές matrix πρωτεΐνες. Και οι
δύο τύποι οδηγούν σε έκπτωση της οπτικής οξύτητας (ΟΟ)
εφόσον καταλαμβάνεται ο οπτικός άξονας 3 .
Όταν η έκπτωση της ΟΟ είναι σημαντική, τίθεται η ένδειξη για θεραπεία. Η θεραπεία με neodymium: yttrium-aluminium-garnet (Nd:YAG) Laser καψουλοτομή είναι απλή
και αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρουσιαστούν και να περιγράφονται κάποιες σοβαρές επιπλοκές,
όπως βλάβη του ενδοφακού, κυστικό οίδημα της ωχράς
κηλίδας ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Επίσης, η θεραπεία με laser καψουλοτομή δεν βελτιώνει την περιφερική όραση, διότι εφαρμόζεται στο κεντρικό κορικό πεδίο 1 .
Επιπλέον, είναι γνωστή η αυξημένη συχνότητα του δευτερογεννούς καταρράκτη στις νεαρές ηλικίες (παιδιά
100%) 3 , στους διαβητικούς 5 , σε πάσχοντες από μυοτονική
δυστροφία 5α , σε οφθαλμούς με ραγοειδίτιδα 5β , με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 5γ , τραυματικό καταρράκτη 5 δ , καθώς και σε ένθεση ενδοφακού στο sulcus6.
Απεναντίας το 1992 ο Wainsztein παρατήρησε ότι οι ώριμοι
καταρράκτες παρουσίαζαν μικρότερο ποσοστό εμφάνισης
δευτερογενούς καταρράκτη από τις άλλες μορφές με λιγότερο προχωρημένο καταρράκτη 4 .
Τα τελευταία χρόνια η υιοθέτηση της μικρής τομής στην
εγχείρηση του καταρράκτη είχε σαν αποτέλεσμα την καθολική εφαρμογή συγκεκριμένων «βημάτων» όπως η συνεχής κυκλική καψουλόρηξη, ο καλός υδροδιαχωρισμός, η
ένθεση του ενδοφακού κεντρικά στο σάκο με τρόπο που η
καψουλόρηξη να επικαλύπτει το οπτικό τμήμα του φακού.
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής θεωρείται ότι
οδηγεί σε μικρότερο ποσοστό εμφάνισης δευτερογενούς
καταρράκτη, δεδομένου ότι επιτρέπει τη συνένωση της
πρόσθιας και της οπίσθιας κάψας με τον ενδοφακό, αποτρέποντας έτσι την μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων στην οπίσθια κάψα και την οπίσθια επιφάνεια του
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φακού που οδηγεί σε δευτερογενή καταρράκτη 7 .
Τελευταία βρέθηκε ότι εκτός από την χειρουργική τεχνική, η συχνότητα εμφάνισης της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου επηρεάζεται και από το σχήμα καθώς και το
υλικό του ενδοφακού. Έχει αποδειχθεί ότι οι υδρόφοβοι
ακρυλικοί φακοί παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά εμφάνισης θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, από τους PMMA
και τους ενδοφακούς σιλικόνης (10%, 56% και 40% αντίστοιχα), καθώς και από τους υδρόφιλους ενδοφακούς 2,3 . Σε
10ετή μελέτη, όμως, φάνηκε ότι οι ακρυλικοί ενδοφακοί
χάνουν την «προστατευτική» τους δράση και παρουσιάζουν
ίδιο ή και αυξημένο ποσοστό θόλωσης του οπισθίου περιφακίου 8 .
Στους ενδοφακούς με τετραγωνισμένα όρια, ο χώρος
ανάμεσα στο οπίσθιο περιφάκιο και την οπίσθια επιφάνεια
του φακού, είναι πολύ μικρός και δεν επιτρέπει την εύκολη
μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων που ευθύνονται για την εμφάνιση του δευτερογενή καταρράκτη. Έχει
διατυπωθεί σχετικά η θεωρία του «σάντουιτς» 3 . Σύμφωνα
με αυτή, η πρόσθια επιφάνεια του φακού ενώνεται με την
πρόσθια κάψα του περιφακίου, παρεμποδίζοντας έτσι την
μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων του φακού.
Έτσι η πρόσθια επιφάνεια του οπτικού τμήματος του ενδοφακού παραμένει «καθαρή» και δημιουργείται ένα σύστημα κλειστής επαφής μεταξύ του ενδοφακού και της κάψας.
Μέσα στην κάψα, τα εναπομείναντα επιθηλιακά κύτταρα
πολλαπλασιάζονται και τείνουν να μεταναστεύουν πίσω
από τον ενδοφακό. Το τετραγωνισμένο άκρο του ενδοφακού τα καθοδηγεί να δημιουργήσουν μια μονή στιβάδα
ανάμεσα στον ενδοφακό και το οπίσθιο περιφάκιο, που
αποτελεί ένα βιολογικό δεσμό μεταξύ τους, παρεμποδίζοντας επιπλέον κύτταρα να μεταναστεύσουν στην περιοχή.
Μετά από κάποιο διάστημα κάποια από τα κύτταρα της δημιουργηθείσας μονής στιβάδας πεθαίνουν λόγω «γήρατος»
ή φτωχής θρέψης από την πίεση που ασκείται από τον ενδοφακό στο οπίσθιο περιφάκιο 3 .

||| Συμπεράσματα
Το ποσοστό εμφάνισης θόλωσης, του οπισθίου περιφακίου μετά από ένθεση one-piece ακρυλικού υδρόφοβου
αναδιπλούμενου ενδοφακού SIDA-LENS, σε διάστημα
ενός έτους μετά από επέμβαση καταρράκτη με φακοθρυψία, βρίσκεται στα ίδια επίπεδα που ανακοινώνονται σε
διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες που αφορούν ακρυλικούς,
υδρόφοβους ενδοφακούς 9 . Το γεγονός αυτό καθιστά τον
συγκεκριμένο ενδοφακό αξιόπιστο και εφάμιλλο με τους
ήδη κυκλοφορούντες.
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Σκληρίτιδα και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα
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Ιδιώτης Οφθαλμίατρος

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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Η σκληρίτιδα είναι μία φλεγμονή του σκληρού του
οφθαλμού, επώδυνη και πολύ επικίνδυνη για την όραση του
ασθενούς. Μπορεί να ταξινομηθεί με βάση την αιτιολογία,
σε λοιμώδη ή μη λοιμώδη και με βάση την εντόπιση σε πρόσθια ή οπίσθια. Η πρόσθια σκληρίτιδα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε νεκρωτική ή μη νεκρωτική, και η μη νεκρωτική
πρόσθια σκληρίτιδα να κατηγοριοποιηθεί περαιτέρω με βάση την μορφολογία της σε διάχυτη ή οζώδη 1 .
Η έγκαιρη παρέμβαση μας για την ρύθμιση της φλεγμονής του σκληρού είναι απαραίτητη για την ανακούφιση από
τον πόνο, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
και να εμποδίσει την περαιτέρω επιδείνωση της νόσου,
που μπορεί να οδηγήσει σε καταρράκτη, γλαύκωμα και εξιδρωματική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 2 . Τα τοπικά στεροειδή μπορεί να είναι αποτελεσματικά για τον
έλεγχο μιας ήπιας φλεγμονής όπως της επισκληρίτιδας,
αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν σε μία σοβαρή φλεγμονή.
Σε αντίθεση με την οπίσθια ή την νεκρωτική σκληρίτιδα
όπου απαιτείται η χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για τον έλεγχο της
φλεγμονής, η μη νεκρωτική διάχυτη ή οζώδης σκληρίτιδα
μπορεί να ελεγχθεί με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) χορηγούμενα από το στόμα, ως θεραπεία
πρώτης επιλογής. Η χρήση ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε
επιτυχή έλεγχο της φλεγμονής στο 92% των περιπτώσεων
όταν χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακο πρώτης επιλογής 3 .
Αποτυχία των ΜΣΑΦ μπορεί να οδηγήσει στην χρήση από
του στόματος κορτικοστεροειδών, ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων και τελικά βιολογικών παραγόντων 4 .
Στην κατηγορία των ΜΣΑΦ χορηγούμενα από το στόμα,
υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές φαρμάκων, και
ποιο φάρμακο θα επιλέξει ο κλινικός ιατρός εξαρτάται από
την προσωπική εμπειρία του καθενός. Τα από του στόματος
χορηγούμενα ΜΣΑΦ έχουν πληθώρα ανεπιθύμητων ενερ28
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γειών όπως γαστρεντερικός ερεθισμός, διαταραχές από το
ΚΝΣ, νεφρικές, ηπατικές, δερματολογικές, ανοσολογικές
και καρδιαγγειακές διαταραχές. Είναι γενικώς αποδεκτό
ότι η χρήση των ΜΣΑΦ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου. Τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν τα ΜΣΑΦ είναι δύσκολο να
εκτιμήσουν την ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια καθώς το δείγμα είναι μικρό και η γενικευσιμότητα κακή 5 . Οι μελέτες
απέκλειαν ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ή με
διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο 6 .
Τα δεδομένα άλλαξαν μετά από την μετά-ανάλυση που
διενεργήθηκε σε μελέτες από τις Ευρωπαϊκές και Καναδικές βάσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την
συσχέτιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και της
χρήσης των ΜΣΑΦ σε 446763 ασθενείς7 . Ο κίνδυνος εμφάνισης οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου αυξάνεται αξιοσημείωτα μετά από χρήση από του στόματος ΜΣΑΦ για μία
βδομάδα ή περισσότερο.
Η πιθανότητα κινδύνου για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σχετίζονταν με την ποσότητα και την διάρκεια της
χρήσης των ΜΣΑΦ και ήταν υψηλότατη κατά την διάρκεια
του πρώτου μήνα της θεραπείας. Με χρήση περισσότερη
του ενός μήνα, ο κίνδυνος για εμφάνιση εμφράγματος του
μυοκαρδίου δεν φάνηκε να ήταν μεγαλύτερος από την χρήση μικρότερης διάρκειας.
Ο κίνδυνος οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου με τον
εκλεκτικό COX-2 αναστολέα celecoxib ήταν παρόμοιος με
τους παραδοσιακούς μη-εκλεκτικούς αναστολείς και μικρότερος από αυτόν της rofecoxib. Σαν υψηλές δόσεις μη
στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων θεωρούνται: celecoxib>200mg, diclofenac>100mg, ibuprofen>1200mg
και naprosyn>750mg 7 . Η μετά-ανάλυση που διενεργήθηκε
σε μελέτες από τις Ευρωπαικές και Καναδικές βάσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την συσχέτιση του
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οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και της χρήσης των
ΜΣΑΦ, κατέγραψε 61460 επεισόδια εμφράγματος σε
446763 ασθενείς 7 . Ο κίνδυνος εμφάνισης οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενή που λαμβάνει ΜΣΑΦ κυμαίνεται από 20-50% με πιθανή αύξηση μέχρι και 75% για
ibuprofen και Naprosyn και περισσότερο από 100% για rofecoxib 7 . Σε ακόμα πιο πρόσφατη μελέτη 8 σε 233816 ενήλικους από το Κεμπέκ (Καναδάς), τα αποτελέσματα
επιβεβαίωσαν τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου από την χρήση ΜΣΑΦ.
Για το celecoxib ο κίνδυνος αυξάνεται μετά από συνεχόμενη χρήση για περισσότερο από 1 μήνα, ενώ για ibuprofen, rofecoxib, diclofenac, και naproxen ο κίνδυνος

εμφανίζεται μόλις μετά από 7 ημέρες χρήσης 8 .
Όταν συνταγογραφούμε ΜΣΑΦ για την θεραπεία της
σκληρίτιδας, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι
για να επιτευχθεί ένα πλήρες αναλγητικό αποτέλεσμα μπορεί να απαιτηθούν λίγες ημέρες έως μία βδομάδα ενώ για
μια αντιφλεγμονώδης ανταπόκριση μπορεί να απαιτηθούν
μέχρι και 3 βδομάδες θεραπείας 9 . Οι γιατροί που θα χρειαστεί να συνταγογραφήσουν ΜΣΑΦ θα πρέπει να διερευνήσουν το καρδιαγγειακό προφίλ των ασθενών και να
ζυγίσουν τα ωφέλη και τους ενδεχόμενους κινδύνους από
την χρήση τους πριν ξεκινήσουν την θεραπεία, ιδιαίτερα αν
πρέπει να χρησιμοποιήσουν υψηλές δόσεις και/ή για μεγάλη χρονική διάρκεια.
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Ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

Σκοπός: Να εξετασθούν οι υπάρχουσες θεωρίες παθογένειας, η
κλινική εικόνα, και στοιχεία θεραπείας στην Ιδιοπαθή Ενδοκράνια Υπέρταση (ΙΕΥ).

Purpose: To study the existed pathogenetic theories ,describe
clinical features differential diagnosis ,and treatment in idiopathic intracranial hypertension (IIH).

Μέθοδος: Γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε παλαιότερες
και σύγχρονες υποθέσεις, παθογένειας, διάγνωσης, και θεραπείας.

Methods: Bibliographic reference with older and currents
pathogenetic hypothesis, diagnosis, and therapeutic choices
was reviewed.

Αποτελέσματα: Η ΙΕΥ προσβάλλει όλες τις ηλικίες πρωτίστως
όμως παχύσαρκες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας .

Results: idiophatic intracranial hypertension affects all ages
but primarily obese women of childbearing age. Raised intracranial pressure causes headache that in early stages often
is confused with other causes of acute or chronic headaches as
migraines endocrine and metabolic disease, hydrocephalus,
tumors ect.

Η αυξημένη ενδοκράνια πίεση προκαλεί κεφαλαλγία που αρχικά
συγχέεται με άλλα αίτια οξείας η χρόνιας κεφαλαλγίας όπως
ημικρανίες, ενδοκρινικές και μεταβολικές νόσοι, όγκοι, υδροκέφαλος κ.ά., και έτσι δεν αναγνωρίζεται άμεσα.
Η στένωση των εγκαρσίων φλεβωδών κόλπων που παρατηρείται στην ΙΕΥ σε υψηλή συχνότητα υποδεικνύει πιθανή εμπλοκή
των στην φυσιοπαθολογία της νόσου.
Η πορεία της νόσου ποικίλει από περιστατικά που μετά μια κρίση και κατάλληλη αντιμετώπιση επιλύονται χωρίς συνέπειες,
και από άλλα που και μετά από θεραπεία μπορεί να υποτροπιάσουν.
Οι ασθενείς παρουσιάζουν κυρίως κεφαλαλγία και οπτικές θολώσεις λόγω οιδήματος οπτικών δίσκων, και χρήζουν άμεσης
θεραπείας φαρμακευτικής η και χειρουρ γικής.
Οι νεώτερες νευροαπεικονιστικές μέθοδοι μαγνητική τομογραφία (MRI) και φλεβική μαγνητική τομογραφία(MRV) συχνά δείχνουν σημεία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης όπως είναι το
κενό τουρκικό εφίππιο, η διάταση των ελύτρων του οπτικού
νεύρου, η επιπέδωση του οπίσθιου σκληρού, η προπέτεια του
οπτικού δίσκου, και η στένωση των φλεβωδών εγκεφαλικών
κόλπων.
Συμπέρασμα: Η ΙΕΥ παραμένει νόσος άγνωστης αιτιολογίας και
η διάγνωση τίθεται διά αποκλεισμού.

30
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Stenoses of cerebral transverse sinus was founded in high frequency in IIH that indicate implication in etiopathogenesis.
The course of disease vary from case to case where after an
episode and appropriate treatment the case can be cured without sequel’s and others that proceed with smaller or bigger insults.
The patients suffer from headache and optical obscurations
and require immediate treatment pharmacological or chirurgical as can be lead the visual system to big disability Neuroimaging findings (MRI, MRV) often present signs of raised
intracranial pressure as empty sella sign, distension of optic nerve sheath, posterior globe flattening, protrusion of optic nerve head and sinovenous stenoses.
Conclusion: The IIH continues to be a disease with unknown etiology and rest a diagnosis of exclusion.
Key words: Idiopathic intracranial hypertension, fisiopathology
cerebrospinal fluid, pathogenetic hypothesis, differential diagnosis.
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ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

||| Εισαγωγή
Η Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση (ΙΕΥ) είναι γνωστή
και ως εγκεφαλικός ψευδοόγκος, ή και ως καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση.
Ο όρος ιδιοπαθής ενδοκράνια υπέρταση έχει καθιερωθεί καθόσον η ονοματολογία εγκεφαλικός ψευδοόγκος δεν
παραπέμπει σε κάποια συγκεκριμένη αιτιολογία, το προσωνύμιο δε καλοήθης δεν αντιπροσωπεύει την πορεία της
νόσου η οποία συχνά δεν είναι καλοήθης για το οπτικό σύστημα. (1)
Η συχνότητα εμφάνισης της είναι περίπου 1/100.000 του
γενικού πληθυσμού, με ισχυρή όμως προτίμηση σε παχύσαρκες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 25- 45χρόνων
(90%), με υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), όταν
όμως εμφανίζεται στους άνδρες ο κίνδυνος απώλειας της
οπτικής τους λειτουργίας είναι διπλάσιος από των γυναικών.
Η νόσος αφορά κυρίως το νευρικό και οπτικό σύστημα
και προκαλεί προσβολές άλλοτε άλλου βαθμού κυρίως
χρόνια ημερήσια κεφαλαλγία, και με παροδικές αμαυρώσεις λόγω του οιδήματος του οπτικού δίσκου, και σπανιότερα σφύζουσες εμβοές και διπλωπία. Για να τεθεί η
διάγνωση πρέπει να πληροί τα τροποποιημένα κριτήρια του
Dandy.
Η παθογένεια είναι ακόμα άγνωστη παρά τις επίπονες
και ποικίλες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν επιχειρηθεί. Συνυπάρχει σε υψηλότατο ποσοστό στένωση των
εγκαρσίων εγκεφαλικών φλεβωδών κόλπων.
Παρά την ισχυρή προτίμηση στις νέες παχύσαρκες γυναίκες η νόσος προσβάλλει και την ώριμη ηλικία χωρίς να
υπάρχει οπωσδήποτε παχυσαρκία, καθώς και την παιδική
ηλικία όπου συχνότερα οι μικροί ασθενείς δεν είναι παχύσαρκοι.
Αναφορές για οικογενή διασπορά της νόσου αναφέρονται χωρίς όμως να ανευρίσκεται σαφής γενετική αιτιολογία
για την ΙΕΥ. (2)

||| Φυσιολογία του

εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Επειδή η παθογένεια της ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης - με την έως τώρα γνώση - εμπλέκει στην φυσιοπαθολογία της την παραγωγή, κυκλοφορία και απορρόφηση
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) κρίνεται αναγκαία η
αναφορά σε στοιχεία φυσιολογίας και νευροανατομίας.
Το ΕΝΥ παράγεται πρωτίστως (αλλά όχι μόνο καθώς
συμμετέχουν και τα αγγεία των υποεπενδυματικών περιοχών αλλά και της χοριοειδούς μήνιγγας) από τα χοριοειδή
πλέγματα που βρίσκονται στο έδαφος του κέρατος των
πλαγίων κοιλιών, καθώς και της 3ης, 4ης κοιλίας με ένα
ρυθμό 0,35 κ.ε./λεπτό δηλαδή περίπου 500 κ.ε./ημέρα και
καταλαμβάνει κάτι λιγότερο από το 10% του ενδοκρανιακού
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και νωτιαίου όγκου .O εγκέφαλος καταλαμβάνει 1200-1400
κ.ε και το ΕΝΥ 70-160 κ.ε από τα 1700 κ.ε που είναι η κρανιακή κοιλότητα ενός μέσου ενηλίκου (Εικ 1).

Εικ. 1: Σχηματική παράσταση παραγωγής, κυκλοφορίας
και απορρόφησης του ΕΝΥ (Από Lindsay K, Bone Jan,
Fuller Geraint) Νευρολογία και Νευροχειρουργική)
Βιοχημικώς το ΕΝΥως παράγωγο εκκρίσεως αποτελείται
κυρίως από νερό 98% , άλατα, πρωτεΐνες κυρίως αλβουμίνη, οργανικές ουσίες, γλυκόζη και ελάχιστα κυτταρικά στοιχεία, με διάφανη εμφάνιση και ειδικό βάρος 1007.
Η πίεση του ΕΝΥ είναι μεγίστη μέσα στις κοιλίες και
ελαττώνεται βαθμιαία κατά την πορεία του μέσα στον υπαραχνοειδή χώρο.
Όμως αντίθετα από ότι συμβαίνει με την αρτηριακή πίεση η αύξηση της φλεβικής πίεσης επιδρά άμεσα στην πίεση
του ΕΝΥ αυξάνοντας τον όγκο του αίματος που βρίσκεται
στις εγκεφαλικές φλέβες, τα φλεβίδια και τους κόλπους της
σκληρής μήνιγγος.
Η πορεία του ΕΝΥ έχει ουραία κατεύθυνση και μέσω του
εγκεφαλικού συστήματος της ΙΙΙ, της VI κοιλίας, και του
υδραγωγού του Silvio, εξέρχεται από τα τρήματα των Μagendie και Luschka και με φορά προς τα άνω εισέρχεται
σε όλο τον υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τον προμήκη και νωτιαίο μυελό, προς την μεσοσκελιαία δεξαμενή
έμπροσθεν, και την δεξαμενή της μεγάλης φλέβας του Γαληνού όπισθεν, διέρχεται από το τρήμα και την εντομή του
σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας και ανέρχεται στην άνω πλάγια κυρτή επιφάνεια των ημισφαιρίων, όπου και απορροφάται κυρίως διαμέσου των αραχνοειδών λαχνών, από
τα πακχιόνια σωμάτια (Pachioni) που είναι μικροσκοπικές
προεκβολές της αραχνοειδούς μήνιγγας που διαπερνούν
την σκληρά μήνιγγα και προβάλλουν στον άνω οβελιαίο
κόλπο πρωτίστως αλλά και σε άλλους κόλπους της σκληράς μήνιγγας όπως τους εγκαρσίους (Εικ. 2).
Εισερχόμενο έτσι στο σύστημα των φλεβωδών κόλπων
του εγκεφάλου πρωτίστως στον άνω οβελιαίο κόλπο αλλά

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

31

04_KLINIKH MELETH_Exarhos_Layout 1 12/7/2018 11:33 AM Page 32

ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΥΝ.

Εικ. 2: Σκληρή μήνιγγα και φλεβώδεις κόλποι. Σχηματική παράσταση (Από Rohen - Yokochi)
Έγχρωμος Άτλας Ανατομικής του Ανθρώπου. Τρίτη έκδοση
όχι μόνο και στο λεμφικό σύστημα των Ι, ΙΙ, V, VIII κρανιακών νεύρων και των νωτιαίων νεύρων, κατόπιν δε εισέρχεται στα τραχηλικά ή στα παρασπονδυλικά λεμφαγγεία
αντιστοίχως για την τελική είσοδο στην κυκλοφορία. (3)
Πολλοί από τους μηχανισμούς παραγωγής κυκλοφορίας
και απορρόφησης του ΕΝΥ έχουν ως αποστολή την διατήρηση σταθεράς της σχέσης όγκου προς πίεση.
Η σύνθεση του ΕΝΥ διατηρείται σε στενά πλαίσια διακύμανσης παρά τις μεταβολές που μπορεί να υφίστανται στο
αίμα και με αυτό τον τρόπο το ΕΝΥ μαζί με τον μεσοκυττάριο υγρό εξασφαλίζει στους νευρώνες και τις εμμύελες
ίνες τους ένα σταθερό χημικό περιβάλλον. Δεν υπάρχουν
ενδείξεις άμεσης και ενεργητικής συμμετοχής του ΕΝΥ στo
μεταβολισμό των κυττάρων τόσο εγκεφάλου όσο και του
νωτιαίου μυελού.
Δεδομένου ότι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός δεν
διαθέτουν λεμφαγγεία το ΕΝΥ με την παραγωγή και κυκλοφορία του λειτουργεί ως ένα είδος «δεξαμενής αποχέτευσης» που απομακρύνει τα προϊόντα του εγκεφαλικού
32
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μεταβολισμού τα κυριότερα των οποίων είναι το CO 2 , το γαλακτικό οξύ και τα ιόντα υδρογόνου.
Η κύρια λειτουργία του ΕΝΥ φαίνεται να είναι μηχανικής
φύσεως και να λειτουργεί ως υδάτινο μαξιλάρι που προστατεύει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό από τις κακώσεις του κρανίου και σπονδυλικής στήλης καθώς και
από τις αιφνίδιες μεταβολές της φλεβικής πίεσης.
Το ΕΝΥ προκαλεί άνωση στον εγκέφαλο, ο οποίος με βάρος 1500 γραμ. κυριολεκτικά «πλέει» μέσα σε αυτό και
φτάνει να ζυγίζει έτσι περίπου 50 γραμ.
Η ενδοκράνια πίεση (ΕΚΠ) στην κλινική πράξη μετράται
με τον ασθενή στην πλάγια κατακεκλεισμένη χαλαρή θέση
και χωρίς να έχει λάβει κάποιου είδους ηρεμιστική αγωγή
ώστε να αποφευχθεί άνοδος της ενδοκρανίου πίεσης, εισάγεται η βελόνα παρακέντησης (οσφονωτιαία παρακέντηση) συνδεδεμένη με μανόμετρο, και η πίεση μετράται ως
πίεση ανοίγματος με τις φυσιολογικές τιμές να είναι περίπου 8 χιλ. στήλης υδραργύρου. [1 χιλ. Hg ισοδύναμο με
13,7 χιλ. στήλης ύδατος].
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Με την προοδευτική ανύψωση της κεφαλής και του κορμού η πίεση στον οσφυϊκό υπαραχνοειδή χώρο αυξάνεται
ενώ η ενδοκράνια πίεση ελαττώνεται και προσεγγίζει το
μηδέν.

||| Σχέσεις ενδοκράνιας πίεσης

όγκου και κυκλοφορίας του ΕΝΥ
Είναι γνωστό ότι το κρανίο μετά το κλείσιμο των εγκεφαλικών πηγών σχηματίζει μετά του νωτιαίου σωλήνα και της
σχετικά ανελαστικής σκληρής μήνιγγος μια κοιλότητα με
άκαμπτα τοιχώματα.
Η περίπτωση να συμβεί έκδηλος υδροκέφαλος είναι
πριν την συνοστέωση των κρανιακών οστών σε ηλικία δύο
ετών.
Έτσι κάθε αύξηση κατά μονάδα όγκου ενός από τα τρία
συστατικά της εν λόγω κοιλότητας δηλαδή εγκεφαλικού
ιστού, αίματος, εγκεφαλονωτιαίου υγρού όπως πχ μια χωροκατακτητική εξεργασία μπορεί να αυξήσει την ενδοκράνια πίεση, η αύξηση δε του ενός των ανωτέρω συστατικών
γίνεται σε βάρος των υπολοίπων (υπόθεση Monro-Kellie).
Από τα τρία συστατικά της ενδοκρανιακής κοιλότητας ο
εγκεφαλικός ιστός είναι ο λιγότερο δυνάμενος να συμπιεσθεί.
Μια σχετικά μικρή αύξηση του όγκου του εγκεφάλου
δεν προκαλεί άμεση αύξηση της ΕΚΠ διότι αντιρροπείται
έως ενός σημείου από την παρεκτόπιση μιας μικρής ποσότητας ΕΝΥ προς τον νωτιαίο σωλήνα, και δευτερευόντως
από την παραμόρφωση του εγκεφάλου με την περιορισμένη διατασιμότητα των αναδιπλώσεων της σκληράς μήνιγγας (δρέπανο μεταξύ των ημισφαιρίων και το σκηνίδιο
μεταξύ ημισφαιρίων και παρεγκεφαλίδας).
Όταν αυτές οι δυνατότητες εξαντληθούν γίνεται μετατόπιση η εγκολεασμός του εγκεφάλου, από το ένα «τμήμα»
της σκληράς σε ένα άλλο.
Περαιτέρω αύξηση του όγκου του εγκεφάλου ελαττώνει
και τον ενδοκρανιακό όγκο του αίματος και ειδικότερα στις
φλέβες και τους φλεβώδεις κόλπους και με ταυτόχρονη πιθανή επιβράδυνση της παραγωγής του ΕΝΥ. Αυτές οι προσαρμοστικές μεταβολές του όγκου σε συνάρτηση με την
πίεση αναφέρονται ως ενδοκρανιακή ενδοτικότητα (μεταβολή της ΕΚΠ προς μια συγκεκριμένη μεταβολή του ενδοκρανιακού όγκου).
Εάν ο όγκος του εγκεφαλικού ιστού του αίματος η του
ΕΝΥ συνεχίζει να αυξάνει η ενδοκρανιακή ενδοτικότητα
ανεπαρκεί και η ΕΚΠ αυξάνεται πλέον εκθετικά.
Υπάρχουν έως τώρα 5 γνωστοί μηχανισμοί αύξησης της
ενδοκράνιας πίεσης και κατά περίπτωση εμπλέκονται ως
εξής:
1) Εγκεφαλική η εξωεγκεφαλική μάζα (όγκος, εκτεταμένο έμφρακτο με οίδημα, παρεγχυματική θλάση, υποσκληρίδια η επισκληρίδια αιμορραγία, εγκεφαλικό απόστημα τα
οποία προκαλούν αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ με παραμόρφωση και συμπίεση του παρακειμένου εγκεφαλικού ιστού.
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2) Γενικευμένο εγκεφαλικό οίδημα λόγω ανοξίας, οξείας ηπατικής ανεπάρκειας, υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας,
σύνδρομο Reye. Ο εδώ μηχανισμός μειώνει την εγκεφαλική πίεση άρδευσης.
3) Αύξηση της φλεβικής πίεσης λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, απόφραξης της άνω κοίλης φλέβας, της σφαγίτιδος φλέβας, η σε θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών.
4) Παρεμπόδιση στη κυκλοφορία και απορρόφηση του
ΕΝΥ. Αν το εμπόδιο βρίσκεται εντός των εγκεφαλικών κοιλιών η στο υπαραχνοειδή χώρο που περιβάλλει τη βάση
του εγκεφάλου προκύπτει υδροκέφαλος με πιο πιθανά αίτια την μηνιγγίτιδα, καρκινωματώσεις, κοκκιωματώσεις,
και αιμορραγικά εγκεφαλικά συμβάντα.
Αν η απόφραξη βρίσκεται στις περιοχές απορρόφησης
του ΕΝΥ στις παρακείμενες του άνω οβελιαίου κόλπου περιοχές το μέγεθος των κοιλιών παραμένει φυσιολογικό η
ελάχιστα παραπάνω γιατί η πίεση του ΕΝΥ πάνω από την
κυρτή επιφάνεια προσεγγίζει βαθμιαία και εξισώνεται με
την πίεση μέσα στις πλάγιες κοιλίες.
5) Αύξηση όγκου του ΕΝΥ όπως παρατηρείται σε μηνιγγίτιδα, υπαραχνοειδή αιμορραγία η πολύ σπανιότερο σε
υπερπαραγωγή του ΕΝΥ εξ αιτίας πχ θηλώματος των χοριοειδών πλεγμάτων.

||| Παθογενετικές θεωρίες
Στην ιδιοπαθή ενδοκράνια υπέρταση οι αιτιολογικοί μηχανισμοί αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης δεν έχουν διευκρινισθεί και οπωσδήποτε δεν περιλαμβάνονται στους
προαναφερθέντες μηχανισμούς αύξησης της ΕΚΠ.
Αναφέρονται δύο τουλάχιστον υδροδυναμικοί μηχανισμοί υπεύθυνοι (σε μια μακρόχρονη μελέτη 15ετίας) για
την εξέλιξη της ΙΕΥ που είναι ο τύπος 1 με μια αύξηση της
πίεσης στον άνω οβελιαίο κόλπο πιθανόν εξηγούμενη από
το εξωκυττάριο οίδημα που προκαλεί συμπίεση του μείζονος αυτού κόλπου και ο τύπος 2 με χαμηλή αιματική αγωγιμότητα και αντισταθμιστική αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ
ώστε να υποστηρίξει το φορτίο ροής. (4)
Ο περιοχικός εγκεφαλικός αιματικός όγκος ήταν αυξημένος (μο 85%), ενώ η αντίστοιχη περιοχική αιματική ροή
ήταν ελαφρώς μειωμένη (μο 10%).
Η παρακέντηση με αφαίρεση ΕΝΥ μείωνε τον μέσο περιοχικό αιματικό όγκο κατά 13% αλλά δεν απέφερε σημαντική αλλαγή στην περιοχική αιματική ροή. (5)
Η ΕΚΠ στην ΙΕΥ συνήθως είναι αυξημένη από 19 έως
32,5 χιλ Hg, παρ’ όλα αυτά δεν είναι σταθερή και παρουσιάζει διακυμάνσεις όταν καταγράφεται για πολλές ώρες την
ημέρα και παρουσιάζει κύματα (plateau) υψηλής πίεσης
για 20-30 λεπτά και εν συνεχεία υποχωρεί απότομα σαν να
παροχετεύεται ένας πλεονάζων όγκος ΕΝΥ, η σαν να επέρχεται απότομη αστάθεια τόνου των εγκεφαλικών αγγείων. (6)
Αναφέρονται ακροθιγώς προσπάθειες ερευνητών για
την εξακρίβωση των παθογεννητικών μηχανισμών της ΙΕΥ.
Ο Mann κ συν μελέτησαν ομάδα ασθενών με ΙΕΥ και
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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χρησιμοποιώντας μανομέτρηση υπό συνεχή έγχυση, βρήκαν αυξημένη αντίσταση στη εκροή του ΕΝΥ την οποία απέδωσαν σε μειωμένη απορροφητική λειτουργία των
αραχνοειδών λαχνών. (7)
Οι Καραχάλιος και συν το 1996 πρότειναν τη άποψη ότι σε
όλους τους ασθενείς με ΙΕΥ υπάρχει αυξημένη πίεση στους
φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντίσταση στην απορρόφηση του ΕΝΥ και να εγκαθίσταται με αυτό τον τρόπο αυξημένη ενδοκράνια πίεση. (8)
Στην εργασία τους αυτή οι μισοί ασθενείς παρουσίαζαν
απόφραξη της φλεβικής εκροής του άνω οβελιαίου κόλπου
με αυξημένη πίεση κατά μήκος του στενωτικού τμήματος
όπως απέδειξαν με εγκεφαλική φλεβογραφία και μανομέτρηση και πρότειναν την φλεβική υπέρταση ως γενική αιτία
της ΙΕΥ, αυτή η θέση όμως δεν απεδείχθη και από άλλους
συγγραφείς. (9)
Οι Zouaoui και Hiddeη στην προσπάθεια διακρίβωσης
πιθανών ανατομικών παραλλαγών των φλεβωδών εγκεφαλικών κόλπων εξέτασαν ανατομοακτινολογικά την μορφολογία των σε φρέσκα πτωματικά παρασκευάσματα για τον
αποκλεισμό φλεβικής θρόμβωσης και διαπίστωσαν ότι σε
ένα ικανό αριθμό περιπτώσεων ότι εθεωρείτο στα ακτινολογικά ευρήματα εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση ήταν στην
πραγματικότητα υποπλασίες η απλασίες των κόλπων της
σκληράς μήνιγγος σε άνω των 25% των περιπτώσεων. (10)
Οι Sugermann HJ ,Demaria EJ Felton WL et al, συσχέτισαν θετικά την υψηλή ενδοκράνια πίεση με τις υψηλές
ενδοκοιλιακές πιέσεις λόγω της κεντρικής παχυσαρκίας οι
οποίες προκαλούν αύξηση στην υπεζωκοτική πίεση και την
πίεση καρδιακής πληρώσεως η οποία εμποδίζει με την
σειρά της την φλεβική εγκεφαλική επαναφορά. (11)
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος ήρθε από τον
Fishmann που παρατήρησε μερική απόφραξη των εγκαρσίων κόλπων λόγω διόγκωσης των πακχιονείων σωματίων
που αναδείχθηκε κατά την φλεβική φάση της συμβατικής
εγκεφαλικής αγγειογραφίας. (12)
Οι Seckl και Lightman σημείωσαν αυξημένη βαζοπρεσσίνη (ADH) στο ΕΝΥ αλλά όχι και στο αίμα η οποία προκαλεί
μια αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης και ελάττωση της
απορρόφησης του. (13)
Διερευνήθηκε εντατικά από πολλές ομάδες ερευνητών
την δεκαετία του 2000 μια πιθανή αιτιατή σχέση μεταξύ
ανωμαλιών των φλεβωδών κόλπων, και εγκαθίδρυσης
ΙΕΥ. (14,15,16) Οι φλεβώδεις κόλποι που κυρίως διερευνήθηκαν ήταν ο άνω οβελιαίος και οι εγκάρσιοι (πλάγιοι) κόλποι.
Οι τελευταίοι παρουσίαζαν αρκετές παραλλαγές ως
προς την ανατομική διάπλαση τους καθιστώντας το έργο
της διάκρισης έτι δυσχερέστερο.
Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της παλίνδρομης φλεβικής
μαγνητικής τομογραφίας είτε με σφαγιτιδική, είτε μηριαία
προσπέλαση για την ενδοκολπική προσέγγιση.
Η εξέταση αυτή επιτελούμενη σε τμήματα επεμβατικής
νευροακτινολογίας απέδειξε ότι οι πλείστες παρατηρηθείσες ανωμαλίες είναι στενωτικής φύσεως, με την συχνότητα
των στενώσεων που ανευρέθηκε να είναι υψηλή από 65
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έως και πάνω από 90% των περιστατικών με ΙΕΥ. (17) (Εικ. 3)
Σε πολλά περιστατικά ανευρέθηκε υψηλή πίεση κατά
μήκος αυτών των στενωτικών τμημάτων μεγαλύτερη των
10 χιλιοστών Hg κατά την διάρκεια της φλεβογραφίας και
μανομέτρησης με μικροκαθετήρες.
Υπήρξε και υπάρχει σημαντική συζήτηση στο εάν αυτές
οι στενώσεις παίζουν ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου η οι ίδιες είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης ΕΚΠ.
Ο πιθανολογούμενος παθογεννητικός μηχανισμός θα
οφείλονταν στην αυξημένη φλεβική πίεση κατά μήκος αυτών των στενωτικών τμημάτων των κόλπων αυτών με συνέπεια να προκαλείται μειωμένη απορροφητική
δυνατότητα των αραχνοειδών λαχνών καθόσον το ΕΝΥ
εξέρχεται κυρίως παθητικά δια μέσου αυτών και με τελικό
επακόλουθο την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης.
Οι στενώσεις ποίκιλαν σε μέγεθος, από ένα απλό λειτουργικό χάσμα και μόνιμη άλλοτε άλλου βαθμού στένωση,
έως υποπλαστικές και απλαστικές μορφές ενός η και περισσοτέρων φλεβωδών κόλπων (Εικ. 3).
Παρόλα αυτά υπήρχαν στενώσεις με αντιστρεπτό χαρακτήρα που μετά από μία η και δύο οσφυϊκές ή αυχενικές
παρακεντήσεις δείχνουν να μειώνονται έως και να εξαφα-

Εικ. 3: Φλεβογράφημα μαγνητικού συντονισμού δεικνύον (βέλος) την στένωση με λεία (ομαλά) τοιχώματα
του εγκάρσιου φλεβώδους κόλπου χαρακτηριστικό εύρημα της ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης (da Wall
Neur Clin aug 2010)
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νίζονται και να επανέρχεται η φυσιολογική μορφολογία
των κόλπων, έτσι φαίνεται λοιπόν ότι οι συγκεκριμένες
στενώσεις είναι μάλλον το αποτέλεσμα παρά η αιτία της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. (18,19,20)
Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν στενώσεις των εγκαρσίων
κόλπων οι οποίες παραμένουν και μετά την επιστροφή στο
φυσιολογικό των τιμών της ΕΚΠ στην ΙΕΥ. (21)
Οι μορφολογικές - ογκομετρικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν δεν αφορούσαν αποκλειστικά τους εγκαρσίους
κόλπους αλλά και τον άνω οβελιαίο κόλπο που είναι και ο
μεγαλύτερος φλεβώδης κόλπος. (22)
Διερευνήθηκε επίσης κατά πόσον οι στενώσεις είναι
προσωρινές ή μόνιμες, ή και αν προέρχονταν από παλαιότερες θρομβώσεις στους εγκεφαλικούς κόλπους η αποτελούσαν τυχαία ευρήματα.
Σημαντικές συγγενείς μόνιμες ασυμμετρίες μεταξύ των
δύο εγκαρσίων κόλπων έχουν βρεθεί σε ανατομικές μελέτες και μεγάλα διαφράγματα εγκάρσιως προσανατολισμένα
η και θυριδωτά τέτοια εμφανίζονται και στο10% εντός των
στενώσεων των εγκαρσίων κόλπων σε πτωματικές μελέτες
και έχουν αποδειχθεί ως οι αιτίες φλεβογραφικών κρυπτικών στενώσεων. (23)
Ανευρέθηκαν επίσης ημιτελείς μεταθρομβωτικές διανοίξεις του αυλού των εγκαρσίων κόλπων που προκαλούσαν ελλείμματα πλήρωσης - κατά την φλεβογραφία - και
στενώσεις οφειλόμενες στο χρόνια οργανωμένο ινώδη
θρόμβο. (24)
Επίσης έχουν αναφερθεί και τοπικές εναποθέσεις λίπους, και μικρών εγκεφαλικών κηλών και ετεροτοπικών
εγκεφαλικών οζιδίων εντός των εγκαρσίων κόλπων. (25)
Παρά την μη αποδεδειγμένη και άμεση αιτιατή σχέση
των στενώσεων αυτών με την ΙΕΥ σοβαρό θεραπευτικό
αποτέλεσμα αναφέρεται σε πολλές εργασίες με εξαφάνιση
η μεγάλη μείωση του οιδήματος του δίσκου, και εξάλειψη
η μείωση της κεφαλαλγίας μετά από ενδοαγγειακό καθετηριασμό και τοποθέτηση ναρθήκων (stent) στον αυλό των
στενωτικών τμημάτων των φλεβωδών κόλπων σε επιλεγμένες περιπτώσεις ΙΕΥ. (26,27,28,29)
Υπήρχε και υπάρχει η τάση να θεωρούνται οι στενώσεις
αυτές περισσότερο ως αποτέλεσμα παρά ως αιτία της ΙΕΥ παρόλα αυτά η προσέγγιση αυτή φαίνονταν αρκετά απλουστευτική και έτσι προτάθηκε μια νέα παθογεννετική υπόθεση.
Η υπόθεση αυτή στηριζόμενη σε ένα μαθηματικό μοντέλο που υποδεικνύει ότι η αυξημένη αντίσταση της φλεβικής εκροής στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου
προκαλούμενη από την συμπίεση ενός παθολογικά ευένδοτου φλεβώδους τοιχώματος συνδυαζόμενη με αυξημένη
αρτηριακή ροή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια αυτοϋποστηριζόμενη και αυτοπεριοριζόμενη κατάρρευση των κεντρικών φλεβωδών κόλπων που με την σειρά τους οδηγούν
σε μια σχετικώς υψηλότερη πίεση ισορροπίας μεταξύ ΕΜΥ
και φλεβικής πίεσης και έτσι είναι δυνατόν να πυροδοτείται
ένα θετικό feed back μεταξύ του ΕΝΥ και εγκεφαλικής
φλεβικής πίεσης. (30)
Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται και από την μακράς διαρΤόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

κείας ύφεση που παρατηρείται από μια και μόνο οσφυϊκή
παρακέντηση με αφαίρεση ΕΝΥ σε ασθενείς με ΙΕΥ με η
χωρίς οίδημα του δίσκου.
Αναδύεται τελευταίως ενδοκρινολογικό ενδιαφέρον για
τον ρόλο του λιπώδους ιστού ως ενεργού ενδοκρινικού
ιστού και την σχέση του με την ΙΕΥ. Oι εκκρινόμενες από
τον λιπώδη ιστό κυτταροκίνες (αντιποκίνες) όπως η λεπτίνη θα μπορούσαν (εκτός της κύριας δράσης της στον υποθάλαμο και στο κέντρο όρεξης και στη ρύθμιση του
βάρους) και εκτός άλλων να δρουν και απ’ ευθείας στους
μεμβρανικούς υποδοχείς των επιθηλιακών κυττάρων των
χοριοειδικών πλεγμάτων και εισερχόμενοι στο κυτταρόπλασμα να επενεργούν επί της διαμεμβρανικής Aδενοσινο φωσφατάσης (ΑΤPase Να + /Κ+) αντλίας (ως γνωστό η
ΑΤPase καταλύει την ΑΤP σε ΑDP και P ) ως συνέπεια με
οσμωτικό μηχανισμό δια μέσου των καναλιών ύδατος της
aquaporin1 (AQP1).
Ο μηχανισμός αυτός απαιτεί χρόνια σημαντικά αυξημένο
αιματικό επίπεδο της λεπτίνης και όχι οξεία αύξηση αυτής
η οποία έχει ακριβώς τον αντίθετο αποτέλεσμα με μείωση
της επενέργειας επί της ΑΤPase. (31)
Γνωστή είναι επίσης η δράση της εκκρινόμενης από τον
λιπώδη ιστό πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης που δρα
σαν τροποποιητής της ευαισθησίας της ινσουλίνης. (32)
Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την
σχέση της βιταμίνης Α στην φυσιοπαθολογία του ΕΝΥ και
την πιθανή της εμπλοκή της στην παθογένεια της ΙΕΥ.
Οι Jacobson et al. παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση της
βιταμίνης Α (με την μορφή ρετινόλης) στον ορό είναι 50%
υψηλότερη του αναμενομένου στους ασθενείς με ΙΕΥ. ( 3 3 )
Άλλοι συγγραφείς δεν βρήκαν σημαντική διαφορά στα επίπεδα του ορού σε πάσχοντες ,και μη από ΙΕΥ. (34)
Υπήρχε η παραδοχή για «τοξικότητα» των ελεύθερων
ρετινοειδών στους παχύσαρκους λόγω αλλοιωμένου μεταβολισμού της βιτ. Α. Οπωσδήποτε ο μεταβολισμός της βιτ.
Α είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και περιλαμβάνει πολλαπλά ένζυμα, πρωτεΐνες δέσμευσης, μεταφοράς
και υποδοχείς.
Ένας πιθανός ρόλος για τους μεταβολίτες της βιτ Α στην
παθογέννεση της ΙΕΥ μπορεί να βρίσκεται στην επίδραση
των ΑTRA (al-trans-retinoic acid) στη μεταγραφική διαδικασία (γονιδιακή έκφραση) για την παραγωγή του ΕΝΥ στα
χοριοειδή πλέγματα.
Είναι γνωστό πχ ότι τα AΤRA μπορούν να αυξήσουν την
έκφραση της μεμβρανικής πρωτεΐνης aquaporin1 in
vitro. (35)
Ο παράγων παχυσαρκία ως ενεργός λιπώδης ιστός
όπως γνωρίζουμε σήμερα και με την έκκριση διαφόρων
παραγόντων, σχετίζεται στενά με την ΙΕΥ κυρίως όταν ο
ΔΜΣ > 40kg/m 2 , αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγων
αφού θα αναμένονταν μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής
από ΙΕΥ με βάση μόνο την συχνότητα της παχυσαρκίας στον
γενικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι στην νοσηρότητα (όσον
αφορά την φτωχότερη πρόγνωση για την όραση) μεγαλύτερο ρόλο από τον αρχικό ΔΜΣ φαίνεται να παίζει αυτή καθεΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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αυτή η απόκτηση νέου βάρους από τον ασθενή, καθώς και
η αμφοτερόπλευρη στένωση των εγκαρσίων κόλπων σε
άτομα όμως μεγαλύτερης ηλικίας. (36)
Παρ’ όλα αυτά η σχέση παχυσαρκίας και ΙΕΥ είναι αρκετά πιο σύνθετη καθώς ένα 29-50% των ασθενών δεν κερδίζει κάποιο περαιτέρω βάρος πριν την έναρξη της νόσου και
πιθανόν ο ουδός πυροδότησης της νόσου να είναι ειδικός
σε κάθε ασθενή. (37)
Επειδή η ΙΕΥ συναντάται κυρίως σε παχύσαρκες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι πιθανόν και οι ορμόνες
φύλου να έχουν κάποιο παθογενετικό ρόλο.
Έτσι η λήψη αντισυλληπτικών, η ή εγκυμοσύνη (αν και
εδώ υπάρχει και αύξηση βάρους) φαίνεται να συνδέεται με
ανάπτυξη ΙΕΥ.
Σε διάφορες μελέτες το ορμονικό προφίλ πασχόντων
από ΙΕΥ δεν έδειξε αυξημένες τιμές σε οιστραδιόλη, FSH,
LT, PRL, και σε μια μελέτη βρέθηκε αυξημένη οιστρόνη
στο ΕΝΥ ατόμων με ΙΕΥ. (38)
Επίσης το 39-57% των ασθενών με ΙΕΥ πάσχουν και από
σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που χαρακτηρίζεται
από απορρύθμιση ανδρογόνων τα οποία θα μπορούσαν και
αυτά να παίζουν ρόλο στην αιτιοπαθογέννεση της ΙΕΥ. (39)
Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πως μπορούν οι ορμόνες φύλου να επιδράσουν στην ΕΚΠ, σε πειραματόζωα (κουνέλια)
φαίνεται ότι η η οιστρόνη και προγεστερόνη είναι ικανές να
μειώσουν την έκκριση ΕΝΥ στα χοριοειδή πλέγματα. (40)
Όσον αφορά τις στεροειδείς ορμόνες το αιματικό επίπεδο της κορτιζόλης ως γνωστό καθορίζεται από το feed back
σύστημα υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδια όμως στο
κυτταρικό επίπεδο η τοπική βιοδιαθεσιμότητα ενεργού
κορτιζόλης ελέγχεται από τις υδροξειστεροειδείς αφυδρογονάσες (11β-HSDs).
Yπάρχει η θεωρία της διέγερσης των αλατοκορτικοειδών υποδοχέων από τα γλυκοκορτικοειδή στα χοριοειδή
πλέγματα - που είναι πλούσια σε αυτούς τους υποδοχείς τα οποία εισερχόμενα στο κυτταρόπλασμα και ερχόμενα σε
επαφή πρώτα με τον διεγερτικό η ανασταλτικό ρόλο των
11β-ΗSD1,11β-ΗSD2 αντίστοιχα μετατρέπονται από κορτιζόνη σε κορτιζόλη (ενεργός μορφή) . Κατόπιν συνδεόμενοι
με τους ενδοκυτταρικούς υποδοχείς των ενεργοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες όπως τους sgk1 (serum -glucocorticoid kinase type 1) του σηματοδοτικού μονοπατιού
των γλυκοκορτικοειδών και επαυξάνουν την ΑΤPase
ΝΑ+/Κ+ αντλία ,και κατ αυτόν τον τρόπο την δημιουργία
οσμωτικού γεγονότος με κίνηση ύδατος δια μέσου των καναλιών ύδατος και μεγαλύτερη έτσι έκκριση ΕΝΥ στις εγκεφαλικές κοιλίες.
Το σενάριο αυτό υπάρχει ήδη με την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης με την εκλεκτική αναστολή δράσης της
11β-ΗSD1. (41)
Για τα γλυκοκορτικοειδή όπως η κορτιζόνη η δράση της
καθορίζεται όχι μόνο από τα αιματικά επίπεδα και την πυκνότητα των υποδοχέων στα κύτταρα στόχο αλλά και από
τον ενδοκυτταρικό μεταβολισμό αυτών.
Και εφόσον το αιματικό επίπεδο αυτών των ορμονών
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στην ΙΕΥ είναι φυσιολογικό η έρευνα έχει μετατοπισθεί
στον ενδοκυττάριο ρόλο και μεταβολισμό των στεροειδών
όπου οι διάφοροι βιοχημικοί μηχανισμοί με κύριους εκπροσώπους τα προαναφερθέντα ένζυμα 11β-ΗSD1 και
11β-HSD2παρεμβαίνουν στον μεταβολισμό της κορτιζόνης.
Ειδικότερα η11β-HSD1 αναγεννά ενεργά γλυκοκορτικοειδή από τα ανενεργά 11-κετο παράγωγά τους ενώ η11βHSD2 τα αδρανοποιεί. (42)
Με τον τρόπο αυτό η τοπική βιοδιαθεσιμότητα της κορτιζόλης είναι δυνατόν να αυξήσει και αυτή με την σειρά της
την έκκρισης του ΕΝΥ με την αύξηση της επενέργειας της
ΑΤPase όπως προαναφέρθηκε.
Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η εξωγενής χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών π.χ. δεξαμεθαζόνης τροποποιεί την
δραστηριότητα της 11β-ΗSD1 και κατά συνέπεια την ενεργό τοπική βιοδιαθεσιμότητα της κορτιζόλης που είναι ειδική και κατ ’είδος αλλά και κατ ’ιστό και με διαφορετική
δράση, όπου σε άλλους ιστούς προάγει την εκ της 11ΒHSD1 γεννώμενη κορτιζόλη και σε άλλους ιστούς την μειώνει όπως πχ στο ήπαρ και όρχεις αρουραίου. (43)
Έτσι η θεραπεία χορήγηση η ή απόσυρση συστηματικά
χορηγούμενων γλυκοκορτικοειδών μπορούν να επηρεάσουν την εξαρτώμενη εκ της 11β-HSD1 γέννηση κορτιζόλης στο κυτταρικό επίπεδο στα χοριοειδή πλέγματα και
κατά συνέπεια την έκκριση ΕΝΥ.
Άλλος παράγων που έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη
ΙΕΥ είναι η αποφρακτική άπνοια ύπνου (ΑΑΥ). (44)
Κατά την διάρκεια της ημέρας υπάρχει φυσιολογική
ΕΚΠ, όμως κατά τις περιόδους του Ν2, Ν3, REM του ύπνου
και σε συνδυασμό με επεισόδια άπνοιας υπάρχει σταθερά
αύξηση της ΕΚΠ. Η αύξηση είναι αργή στη αρχή και μετά
υπήρχε απότομος αύξηση της πίεσης των διαστημάτων
άπνοιας του ύπνου με υπερκαπνία και υποξία ενώ η απότομη άνοδος της ΕΚΠ στο τέλος του επεισοδίου άπνοιας
συνδέεται με μια αύξηση της αρτηριακής πίεσης και της
κεντρικής φλεβικής πίεσης.
Αυτές οι αυξήσεις της ΕΚΠ συνήθως αυξάνουν και την
συμπαθητική οδό και τις συνολικές περιφερικές αντιστάσεις.
Ερευνητικό ενδιαφέρον ανεπτύχθη και για πιθανή ανοσολογική εμπλοκή στην παθογένεια της ΙΕΥ. Aνιχνεύτηκαν
στο ΕΝΥ και στον ορό ασθενών με ΙΕΥ ολιγοκλωνικές ζώνες από IgG,και στον ορό διάφορες κυταροκίνες όπως
ΤΝF-α, IFN-γ, IL-4, IL-10 IL-12,IL-17 που ήταν σημαντικά
υψηλότερες εκτός του TNF-α στο ΕΝΥ σε ασθενείς με ΙΕΥ,
σε σύγκριση με υγιείς και πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση και... Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η συχνότητα
απώλεια όρασης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς ΙΕΥ που είχαν ολιγοκλωνικές ζώνες από τούς μάρτυρες που έπασχαν από πολλαπλή σκλήρυνση. (45)
H γενετική συμμετοχή στην νόσο προς το παρόν αφορά
ενδείξεις για γενετική ευπάθεια στη θρόμβωση.
Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν 68% ελλείμματα διαφόρων παραγόντων όπως τον μεταλλαγμένο παράγοντα
V(FVL), τον μεταλλαγμένο παράγοντα 20210 PT, τα αντικαρΤόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
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της, η κυκλοσπορίνη, το ναλιδιξικό οξύ, η νιτροφουραντοΐνη, ταμοξιφένη βιταμίνη Α (ρετινόλη).

||| Κλινική Εικόνα - Διάγνωση

Εικ. 4: Οίδημα οπτικών δίσκων αθενών με ΙΕΥ και
σταδιοποίηση αυτού από ήπιο έως σοβαρό α) Ήπιο οίδημα ρινικού χείλου (βέλος), β) Μέτριο ίδημα με οιδηματώδη NFL CDE) Σοβαρό οίδημα με βαμβακόμορφα
εξιδρώματα της NFL αιμορραγίες φλεβική συμφόρηση
(βέλη), γ) ατροφία οπτικού δίσκου (da S Mollan et al
Pract Neurol 2014)
διολιπιδικά αντισωμάτων (ACA ), την πρωτεΐνη C, την πρωτείνη S, την αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C
(ΑPCR), τα αντιπηκτικά λύκου LA κ.ά. σε ασθενείς με ΙΕΥ.
Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί στην υπόθεση του πιθανού
σχηματισμού μικροθρόμβων π.χ. στις αραχνοειδείς λάχνες
που μπορούν να μειώσουν την απορροφητική τους ικανότητα και να συνεισφέρουν στην παθογέννεση της ΙΕΥ. (46)
Τέλος διάφορα φάρμακα με επιδράσεις στον άξονα υποθάλαμο - υπόφυση - γονάδες η στον υποθάλαμο - υπόφυση
- επινεφρίδια και εμπλέκονται με την μείωση των γλυκοκορτικοειδών έχουν ενοχοποιηθεί ως παράγοντας πυροδότησης της ΙΕΥ όπως είναι η απομάκρυνση των
στεροειδών η ή χορήγηση αναβολικών, η λεβονογεστρόλη,
η δαναξόλη διάφορα αντισυλληπτικά, καθώς και διάφορα
άλλα φάρμακα όπως οι τετρακυκλίνες και τα παράγωγά
Τόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017

Η IEY εμφανίζεται κυρίως με διάχυτη κεφαλαλγία που
ανευρίσκεται στο 92- 94% των περιπτώσεων και είναι ισχυρότερη το πρωί, και ό πόνος μπορεί να περιλάβει τους
ώμους και τον αυχένα.
Η κεφαλαλγία μπορεί να οξυνθεί με βήχα, πταρμό, μανούβρα του Valsava και όποια ενέργεια αυξάνει την ενδοκράνια πίεση.
Η εμφάνιση οιδήματος των οπτικών δίσκων ανευρίσκεται στο σύνολο σχεδόν των ασθενών (96%) με ΙΕΥ σε εξέταση ρουτίνας σε οφθαλμολογικό ιατρείο και είναι συχνά η
απαρχή της διάγνωσης για τη νόσο (Εικ. 4).
Το οίδημα πρέπει να πραγματικό και όχι ψευδοοίδημα
στο οποίο τα περιθηλαία αγγεία είναι διαφανή, η χρήση OCT
είναι βοηθητική στην περίπτωση αυτή καθώς και η ΜRI του
οπίσθιου σκληρού και του οπτικού δίσκου. Υπάρχει και ΙΕΥ
χωρίς οίδημα στο 5,7% των περιπτώσεων όπου σε ασθενείς με μια χρόνια ημερήσια κεφαλαλγία και φλεβική στένωση στην μαγνητική φλεβογραφία υπάρχει ισχυρότατη
ένδειξη για ΙΕΥ, η δε οσφυονωτιαία παρακέντηση θα έρθει
να επιβεβαιώσει την διάγνωση.
Η εμφάνιση οπτικών θολώσεων (αναφέρεται σαν γκριζάρισμα του πεδίου) διάρκειας μεγαλύτερης των 30 δεύτερων εμφανίζεται στους περισσότερους ασθενείς όχι όμως
απαραίτητα και στα δύο μάτια.
Tα πρώιμα οπτικά πεδία δείχνουν κάτω ρινικά και κατόπιν ρινικά σκοτώματα ακολουθούμενα από τοξοειδή σκοτώματα ,και αργότερα γενικευμένη απώλεια ευαισθησίας
πιο έντονη περιφερικά (Εικ. 5).
Η διεύρυνση της τυφλής κηλίδας υπάρχει σχεδόν παντού στο εγκατεστημένο οίδημα και τα σκοτώματα στα οπτικά πεδία. Έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη του οιδήματος
και αποτελούν δείκτη στη θεραπευτική αντιμετώπιση της
νόσου.
Η οπτική οξύτητα μένει ανεπηρέαστη εκτός αν το οίδημα
είναι μακροχρόνιο, ή αν υπάρξει επέκταση αυτού με ταυτόχρονη ορώδη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
Φωταψίες και οπισθοβολβικό άλγος έχoυν αναφερθεί.
Παραλύσεις κρανιακών νεύρων - κυρίως του απαγωγού μπορεί να εμφανιστούν.
Ζάλη, ναυτία, εμετός, και σφύζουσες εμβοές (σύγχρονες
σφυγμού) στο ένα η και στα δύο αυτιά μπορεί να συνοδεύουν την ΙΕΥ.
Ιστορικά η διάγνωση της νόσου πέρασε μέσα από τα αρχικά κριτήρια του Dandy για την διάγνωση της νόσου στα
1937 που ήταν τα εξής: 1) σημεία και συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης - εγκεφαλονωταίου υγρού με ενδοκράνια πίεση μεγαλύτερη των 25 εκατοστών στήλης
ύδατος, 2) Μη εντοπιζόμενα νευρολογικά σημεία με εξαίρεση την παράλυση του απαγωγού νεύρου 3) φυσιολογική
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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σύνθεση του ΕΝΥ 4) Φυσιολογικές η (σχισμοειδείς) κοιλίες
στην εγκεφαλική κοιλιογραφία, και χωρίς κάποια ενδοκράνια μάζα.
Στην πορεία τα κριτήρια άρχισαν να αλλάζουν και να
προστίθενται νέες προϋποθέσεις και διαγνωστικές τεχνικές.
Το 1985 ο Smith πρότεινε την αντικατάσταση της κοιλιογραφίας με την αξονική τομογραφία και τα υπόλοιπα κριτήρια που αναδείχτηκαν σαν τροποποιημένα κριτήρια του
Dandy που είναι:
α) Σημεία και συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης (κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος παροδικές αμαυρώσεις, οίδημα οπτικού δίσκου)
β) Χωρίς άλλα νευρολογικά σημεία και συμπτώματα και
χωρίς μειωμένο επίπεδο συνείδησης εκτός από την πιθανή μονόπλευρη η αμφοτερόπλευρη πάρεση της 6ης
συζυγίας.
γ) Υψηλή πίεση μέτρησης ανοίγματος του ΕΝΥ > 25 cm
στήλης ύδατος αλλά με φυσιολογική κυτταρική και βιοχημική σύνθεση αυτού.
δ) Φυσιολογική νευροαπεικονιστική απεικόνιση κατάλληλη για αποκλεισμό εγκεφαλικής και φλεβικής θρόμβωσης.
ε) Μη ανευρισκόμενη άλλη υποκείμενη αιτία για την αυξημένη ΕΚΠ.
Το 2001 οι Digre και Corbet πρόσθεσαν στοιχεία στην ως
άνω συμπτωματολογία όπως ότι ο ασθενής πρέπει να είναι
ξύπνιος και εν εγρήγορση ,χωρίς κάποια φλεβική εγκεφαλική θρόμβωση και χωρίς άλλες εμφανείς αιτίες που να δικαιολογούν την αυξημένη ενδοκράνια πίεση όπως
αναφέρονται κατωτέρω. Το 2002 οι Friedmann και Jacobson πρότειναν ένα εναλλακτικό σετ κριτηρίων προερχόμενο κυρίως από τα κριτήρια του Smith ως εξής.
Όλα τα παραπάνω και επιπλέον η μαγνητική τομογραφία
και μαγνητική αγγειογραφία φλεβικού καθετηριασμού δεν
πρέπει να αποκαλύπτουν άλλη αιτία όπως π.χ. υδροκέφαλο, ενδοκράνια μάζα, φλεβική θρόμβωση εγκεφαλικών
κόλπων κ.ά. για να τεθεί η διάγνωση ΙΕΥ. (47)
Παρατίθενται παρακάτω τα κριτήρια της Διεθνούς Ταξινόμησης Κεφαλαλγικών Διαταραχών ΙΙ έκδοση 2004 για
την ΙΕΥ ως ένα επιπλέον διαγνωστικό εργαλείο της.
Α) Προοδευτική κεφαλαλγία με κατ’ ελάχιστο ένα από τα
κάτωθι χαρακτηριστικά και εκπληρώνοντας τα κριτήρια Γ
και Δ:
α.Ημερήσιο εμφάνιση.
β.Διάχυτη η και σταθερά κεφαλαλγία.
γ. Να επιδεινώνεται με τον βήχα ή την ένταση.
Β) Ενδοκράνια πίεση εκπληρώνοντας ένα από τα κάτωθι
κριτήρια:
α.Ο ασθενής να είναι άγρυπνος και στην νευρολογική
εξέταση φυσιολογικός εκτός από την πάρεση του
6ου νεύρου ετερόπλευρη η και αμφοτερόπλευρη.
β.Διεύρυνση της τυφλής κηλίδας.
38
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Εικ. 5: Τυπικό κάτω ρινικό βήμα ελλείμματος (βέλος)
οπτικών πεδίων σε πρώιμο οίδημα οπτικού δίσκου σε
ασθενή με ΕΝΥ από (Wall Neurol Clinic 2010)
γ. Σκοτώματα στα οπτικά πεδία που χειροτερεύουν
όταν μένουν χωρίς θεραπεία
δ. Οίδημα οπτικού δίσκου.
Αυξημένη πίεση του ΕΝΥ (>200 χιλ ύδατος στα μη παχύσαρκα άτομα και >250 χιλ. ύδατος στα παχύσαρκα) μετρούμενη με οσφυονωτιαία παρακέντηση στην πλάγια
κατακλιμένη θέση, ή με επισκληρίδιο ή ενδοκοιλιακό έλεγχο παρακολούθησης (monitor). Φυσιολογικό ΕΝΥ σε κυτταρικό και βιοχημικό επίπεδο (χαμηλό πρωτεϊνικό προφίλ
του ΕΝΥ θεωρείται αποδεκτό).
Ενδοκράνιες νόσοι, και ανωμαλίες συμπεριλαμβανομένων των εγκεφαλικών κολπικών θρομβώσεων να αποκλείονται με τις κατάλληλες εξετάσεις.
Χωρίς μεταβολικές, τοξικές η ορμονικές υποκείμενες
αιτίες της αυξημένης ΕΚΠ.
Γ) Η κεφαλαλγία να εξελίσσεται σε στενή χρονική σχέση
με την αυξημένη ΕΚΠ.
Δ) Η κεφαλαλγία να βελτιώνεται μετά την παρακέντηση
αφαίρεση του ΕΝΥ ώστε η ΕΚΠ να πέσει στο 120-170 χιλ.
ύδατος και να επιλυθεί εντός 72 ωρών με διαρκή ομαλοποίηση της ΕΚΠ.

Τόμος 27, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
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H πορεία της ΙΕΥ είναι ειδική για κάθε ασθενή. Ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική αγωγή
και διαιτητική αγωγή, αλλά αρκετοί παραπονούνται για εμμένουσα κεφαλαλγία η οποία μπορεί και να μην οφείλεται
σε αυξημένη ΕΚΠ και έχουν ταυτόχρονα πτωχή ποιότητα
ζωής με κατάθλιψη.
Όταν η ΙΕΥ συσχετίζεται με κάποιον αναγνωρίσιμο παράγοντα πυροδότησης όπως αναιμία, αποφρακτική άπνοια
ύπνου, η κάποιο φάρμακο η θεραπευτική αντιμετώπιση
αυτών η η διακοπή χρήσης αυτών συχνά επιφέρει ταχεία
βελτίωση των συμπτωμάτων. (48)
Η διάγνωση της ΙΕΥ είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Το
κύριο κλινικό διαγνωστικό πρόβλημα στην ΙΕΥ είναι η διαφορική διάγνωση από άλλες αιτίες που προκαλούν αύξηση
ενδοκράνιας πίεσης και μιμούνται την συμπτωματολογία
της ΙΕΥ (mimics IIH) γνωστές και ως δευτεροπαθείς ενδοκράνιες υπερτάσεις όπως ενδοκρινολογικές, μεταβολικές
νόσοι, ενδοκράνιοι όγκοι, υδροκέφαλος, καρκινωματώσεις, φάρμακα και άλλα όπως π.χ. τα εντομοκτόνα.
Η εκτίμηση του άξονα υποθάλαμος - υπόφυση - γονάδες
και επινεφρίδια είναι απαραίτητη στην ΔΔ της ΙΕΥ, καθώς
και σε μερικούς ασθενείς που παραπέμπουν σε νόσους του
θυρεοειδούς, και στον υποπαραθυρεοειδισμό και πρέπει
να ελέγχεται σε όλους του πιθανούς ασθενείς με ΙΕΥ,
οπωσδήποτε όμως η επαναφορά στο φυσιολογικό των ορμονών αυτών βελτιώνουν την συμπτωματολογία σε αυτές
τις δευτεροπαθείς μορφές αυξημένης ΕΚΠ (Εικ.6).
Η ΙΕΥ συχνά παρουσιάζει ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία όπως είναι επιπέδωση του οπισθίου σκληρού
στο 80% των ασθενών, β) το σημείο του κενού τουρκικού
εφιππίου στο 70%, γ) η ανάδειξη του οπτικού δίσκου νεύρου στο 50%, η κάθετος ελίκωση του κογχικού οπτικού
νεύρου, η διάταση του περιοπτικού υπαραχνοειδούς χώρου στο 45%, η προπέτεια του οπτικού δίσκου στο 30% των
περιστατικών (Εικ. 6).
Πολλά από τα σημεία στην ΙΕΥ οφείλονται στην χρόνια
αύξηση της ΕΚΠ και τον διαβρωτικό και αναπλαστικό ρόλο
(επαναδιομορφωτικό) που έχει πάνω σε οστά, τρήματα και
άλλες δομές, όπως είναι το νέο εύρημα της στένωσης του
τριδύμου σπηλαίου και οι διευρύνσεις του ωοειδούς, σφαγιτιδικού και υπογλωσσίου τρήματος.
Εκτός της κλασσικής ΙΕΥ υπάρχει και η κεραυνοβόλος

μορφή της ΙΕΥ η οποία παρουσιάζει οξεία έναρξη συμπτωμάτων και σημείων και με διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 4
εβδομάδων με σοβαρή απώλεια όρασης επιδεινούμενη σε
λίγες μέρες και βεβαίως χωρίς ευρήματα από την μαγνητική και φλεβική μαγνητική τομογραφία που να παραπέμπουν σε άλλη αιτιολογία. (49)

||| Θεραπεία
Συνεχίζεται και σήμερα να μην υπάρχει κοινή βάση συναίνεσης στη θεραπεία και χωρίς να υπάρχει σχηματοποιημένος οδηγός διαχείρισης και θεραπείας της ΙΕΥ.
Παρ’ όλα αυτά η αντιμετώπιση της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης και των συμπτωμάτων αυτής (κεφαλαλγία, και
λειτουργία της όρασης) είναι οι βασικές προτεραιότητες
στη θεραπεία, καθώς επίσης και η εξατομικευμένη ολική
αντιμετώπιση σημείων και παραγόντων κινδύνου.
Αυτοί οι παράγοντες πχ μπορεί να αφορούν την λήψη
μέτρων όπως άμεση μείωση βάρους των παχύσαρκων
ασθενών με δίαιτα από διατροφολόγο, πιθανή βαριατρική
χειρουργική (π.χ. του στομάχου), έως την απομάκρυνση
φαρμάκων όπως αντισυλληπτικών, τετρακυκλινών, στεροειδών, καθώς επίσης την διαχείριση διαφόρων ασθενειών
όπως αναιμίας, αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, και άλλων.
Η μονήρης οσφυϊκή παρακέντηση - εκτός της αναμφισβήτητης διαγνωστικής της αξίας - μπορεί και παίζει και
θεραπευτικό ρόλο σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορούν να
επιχειρηθούν και πολλαπλές οσφυϊκές παρακεντήσεις με
πιθανόν μεγαλύτερης διάρκειας αποτέλεσμα.
Όταν η φαρμακευτική θεραπεία - κυρίως με ακεταζολαμίδη 1-2 γρ. / ημέρα ή η τοπιραμάτη μαζί με την διαιτητική
αγωγή αποτυγχάνει να μειώσει την αυξημένη ΕΚΠ και την
υπόλοιπη συμπτωματολογία, και η οπτική λειτουργία επιδεινώνεται (οπτικά πεδία), τότε πρέπει να εξετασθεί η χειρουργική αντιμετώπιση. (50)
Οι χειρουργικές τεχνικές εφαρμόζονται κατά περίπτωση
και με βάση την προέχουσα συμπτωματολογία. Όταν η κεφαλαλγία από μόνη της η σε συνδυασμό με την υπόλοιπη
συμπτωματολογία είναι η προέχουσα τότε ενδείκνυνται οι
εγχειρήσεις παράκαμψης της πορείας του ΕΝΥ οι κυριότερες των οποίων είναι οι:

Εικ. 6: Νευροαπεικονιστικά ευρήματα
στην ΙΕΥ Α) Κενό εφίππιο στην οβελιαία Τ1 ακολουθία, Β) Διατεταμένα
έλυτρα οπτικού νεύρου (κεφαλές βελών) στην εγκάρσια Τ2 ακολουθία, C)
Επιπέδωση οπίσθιου σκληρού(κεφαλές βελών) και ανάδειξη προπέτειας
κεφαλής οπτικού νεύρου (βέλη) στην
εγκάρσια Τ1 ακολουθία (Τhurtell et
al, Rev Neurol Dis 2013)
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α) Η οσφυοπεριτοναϊκή παράκαμψη από τον υπαραχνοειδή χώρο στην περιτοναϊκή κοιλότητα η οποία έχει καλά
αποτελέσματα αρχικώς αλλά σε ποσοστό περίπου 50%
απαιτεί αναθεώρηση.
β) Η κοιλιοπεριτοναϊκή παράκαμψη από τις εγκεφαλικές
κοιλίες στην περιτοναϊκή κοιλότητα που είναι τεχνικώς αρκετά πιο δύσκολη και απαιτεί στερεοταξική προσέγγιση αλλά με λιγότερες αναφερόμενες επιπλοκές.
γ) H θυριδωτή ελυτροτομή της σκληρής μήνιγγας του
οπτικού νεύρου γενικά δεν μειώνει την ΕΚΠ όπως οι επεμβάσεις παράκαμψης αλλά σε περιπτώσεις ταχείας επιδείνωσης των οπτικών συμπτωμάτων με ελάχιστη κεφαλαλγία

ενδείκνυται ως μια πρώτη προσέγγιση.
δ) Oι χειρουργικές τεχνικές με φλεβικό καθετηριασμό
για τοποθέτηση ναρθήκων (στεντ) ενδείκνυνται στις επιλεγμένες στενώσεις με βεβαιωμένη υψηλή ενδοκολπική
πίεση των φλεβωδών κόλπων. Έχουν καλά αναφερόμενα
αποτελέσματα στα πλαίσια της συμπτωματολογίας της νόσου, παρ όλα αυτά δεν λείπουν και εδώ επιπλοκές και δεν
συνιστώνται ως αντιμετώπιση ρουτίνας.
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Νόσος οφθαλμικής επιφάνειας
σε ασθενείς με νόσο Parkinson
Γ. Καραγιαννίδης - Σταμπούλης MD, Ε. Κανονίδου MD, PHD
Οφθαλμολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
3: 42-45, 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ασθενείς με νόσο του Parkinson είναι επιρρεπείς στη
νόσο οφθαλμικής επιφάνειας, εξαιτίας της δυσλειτουργίας
του αυτόνομου νευρικού συστήματος που επηρεάζει την
παραγωγή δακρύων και της μειωμένης συχνότητας βλεφαρισμού. Σκοπός της μελέτης είναι η σύνδεση της νόσου
Parkinson με τα συμπτώματα της νόσου οφθαλμικής επιφάνειας.
Λέξεις ευρετηρίασης: νόσος οφθαλμικής επιφάνειας, νόσος Parkinson

OCULAR SURFACE DISEASE
IN PATIENTS WITH PARKINSON DISEASE
G. Karagiannidis - Stampoulis, MD, E. Kanonidou, MD, PhD
Department of Ophthalmology, «Hippokrateion»
General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Abstract
Patients with Parkinson disease are susceptible to ocular surface disease, due
to autonomic disfunction affecting lacrimation and reduced blink rate. Our purpose is to study the association of Parkinson disease with symptoms of ocular
surface disease.
Key words: ocular surface disease, Parkinson disease
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ΝΟΣΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ PARKINSON

Μία από τις συχνότερες οφθαλμικές εκδηλώσεις της νόσου Parkinson είναι η νόσος οφθαλμικής επιφάνειας 1 .
Σκοπός της εργασίας μας είναι η μελέτη της συσχέτισης της
νόσου Parkinson με τα συμπτώματα της νόσου οφθαλμικής
επιφάνειας.

Αρχικά λαμβανόταν ένα σύντομο οφθαλμολογικό και
ατομικό ιστορικό. Στη συνέχεια, για την εκτίμηση των συμπτωμάτων της νόσου οφθαλμικής επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε η φόρμα “Ocular Surface Disease Index” (OSDI)
μεταφρασμένη στα ελληνικά (Εικόνα 1). Οι συμμετέχοντες
απαντούσαν σε 12 ερωτήσεις σχετικές με τα συμπτώματα
της νόσου και υπολογιζόταν το OSDI score.

||| Μέθοδος

||| Αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη πληθυσμού (screening)
σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με νόσο Parkinson στο
χώρο του νοσοκομείου μας.

Στη μελέτη συμμετείχαν 71 ασθενείς, εκ των οποίων 54
άνδρες και 17 γυναίκες.
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 66,8 έτη. Αξιοσημείωτο είναι

||| Εισαγωγή

Εικόνα 1:
Φόρμα
OSDI
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Διάγραμμα 1:
Αποτελέσματα
ερωτηματολογίου
OSDI
ότι μόνο 8 από αυτούς ανέφεραν συμπτώματα ξηροφθαλμίας στο ιστορικό τους.
Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας 23 ασθενείς (32,39%)
ανέφεραν ευαισθησία στο φως. 14 από αυτούς (19,71%) παραπονέθηκαν για αμμώδη αίσθηση στα μάτια, ενώ 20
(28,16%) για επώδυνα / ερεθισμένα μάτια. 21 ασθενείς
(29,58%) παραπονέθηκαν για θολή όραση. 24 από αυτούς
(33,8%) ανέφεραν δυσκολία στην ανάγνωση και 19 (26,76%)
δυσκολία στην παρακολούθηση τηλεόρασης.
Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικότερα στο Διάγραμμα 1. Παρατηρούμε ότι σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις η
απάντηση «καμιά φορά» ξεπερνά το 60%.
Εξαιρείται η δυσκολία στην ανάγνωση και η δυσκολία
στην οδήγηση τη νύχτα, στην οποία όμως εμφανίζεται σε
μεγάλο ποσοστό (46,48%) η απάντηση «Δεν εφαρμόζεται».
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 41 ασθενείς (57,75%) εί-

χαν OSDI score κάτω από 10,4, ενώ μόνο 10 από αυτούς
(14,08%) είχαν score πάνω από 31,2 (Διάγραμμα 2).

||| Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται να συμφωνούν
με τα πιο πρόσφατα ευρήματα μεγαλύτερων ερευνών.
Σύμφωνα με αυτά, οι ασθενείς με Parkinson είναι επιρρεπείς στη νόσο οφθαλμικής επιφάνειας, πράγμα που οφείλεται στη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού
συστήματος που επηρεάζει την παραγωγή και τη σύσταση
των δακρύων2 αλλά και στη μειωμένη συχνότητα βλεφαρισμού 3 . Ωστόσο, οι περισσότεροι παραμένουν ασυμπτωματικοί, εξαιτίας της μειωμένης ευαισθησίας του κερατοειδούς,
που επίσης συνδέεται με τη νόσο Parkinson 3 .

Διάγραμμα 2:
OSDI score
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e Academy provides this material for educational purposes only. It is not intended to represent the only or best
method or procedure in every case, nor to replace a
physician’s own judgment or give specific advice for case
management. Including all indications, contraindications, side eﬀects, and alternative agents for each drug or
treatment is beyond the scope of this material. All information and recommendations should be verified, prior to
use, with current information included in the manufacturers’ package inserts or other independent sources and
considered in light of the patient’s condition and history.
Reference to certain drugs, instruments, and other products in this publication is made for illustrative purposes
only and is not intended to constitute an endorsement of
such. Some material may include information on applications that are not considered community standard, that
reflect indications not included in approved FDA labeling, or that are approved for use only in restricted research settings. e FDA has stated that it is the
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Η Ακαδημία χορηγεί το υλικό αυτό για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και μόνον. Δεν έχει σκοπό να υποδηλώσει τη
μοναδική ή την καλύτερη μέθοδο ή τεχνική για κάθε περίπτωση ούτε να αντικαταστήσει την κρίση του ιατρού ή
να δώσει συμβουλές για την αντιμετώπιση μιας περιπτώσεως. Ο σκοπός αυτού του εντύπου δεν είναι να περιλάβει όλες τις ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες
ενέργειες και εναλλακτικούς παράγοντες για κάθε φάρμακο ή θεραπεία. Όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις
πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν χρησιμοποιηθούν με τις
τρέχουσες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε άλλες ανεξάρτητες πηγές
και να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την κατάσταση και το
ιστορικό του ασθενούς.
Η αναφορά σε ορισμένα φάρμακα, όργανα και προϊόντα
στην έκδοση αυτή γίνεται μόνο για διδακτικούς σκοπούς
και δεν αποτελεί υιοθέτηση αυτών. Μερικά έντυπα μπορεί να περιέ- χουν πληροφορίες ή εφαρμογές οι οποίες
δεν θεωρούνται δεδομένες από κάποιες ιατρικές ομάδες,
περιέχουν ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προϊόντα του FDA ή έχουν εγκριθεί για χρήση
μόνο σε περιορισμένες έρευνες. Το FDA έχει δηλώσει ότι
ο κάθε ιατρός είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει την κατάσταση που ορίζει το FDA για κάθε φάρμακο ή συσκευή
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την οποία αυτός ή αυτή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, και
να τα χρησιμοποιήσει με την κατάλληλη συγκατάθεση
του ασθενούς που είναι συμβατή με το νόμο. Η Ακαδημία
ειδικώς αποκλείει κάθε μία και όλες τις ευθύνες από βλάβη ή τραύμα παντός είδους από αμέλεια ή ο,τιδήποτε άλλο ως επίσης και για όλα τα παράπονα και τις απαιτήσεις
οι οποίες θα προέλθουν από τη χρήση των συστάσεων ή
άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο υλικό.
is publication is a translation of a publication of the
American Academy of Ophthalmology entitled Focal
Points, published in 2017. is translation reflects current practice in the United States of America as of the
date of its original publication by the Academy. e
American Academy of Ophthalmology did not translate
this publication into the language used in this publication and disclaims any responsibility for any errors,
omissions or other possible fault in the translation.
Η δημοσίευση αυτή είναι μετάφραση από τη δημοσίευση
της American Academy of Ophthalmology που έχει τον
τίτλο “Focal Points” τα οποία τυπώθηκαν το 2017. Η μετάφραση αυτή αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στις ΗΠΑ
κατά το χρόνο της εκτύπωσής της από την Ακαδημία.
Η American Academy of Ophthalmology δεν μετέφρασε
τη δημοσίευση αυτή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται
στη δημοσίευση και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για
λάθη, παραλείψεις, ή άλλα πιθανά προβλήματα στη μετάφραση.
WARNING: Unauthorized copying of this publication is
a violation of Greek and international copyright law.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντιγραφή του κειμένου αυτού χωρίς
έγκριση αποτελεί παράβαση του Ελληνικού και Διεθνούς
Νόμου περί copyright.
For information on becoming a member of the American
Academy of Ophthalmology, attending the Academy’s Annual Meeting or purchasing the English-language edition
of Focal Points, please, call (415) 561-8500, FAX (415) 5618533, visit the Academy’s website at www.aao.org, or write
to AAO, 655 Beach Street, San Francisco, CA 94109, USA.
e American Academy of Ophthalmology is the world’s
largest association of eye physicians and surgeons. A global
community of 32,000 medical doctors, we protect sight and
empower lives by setting the standards for ophthalmic education and advocating for our patients and the public. We
innovate to advance our profession and to ensure the delivery of the highest-quality eye care.
Learn more at www.aao.org.
Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής ως
μέλος στην Aμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, για
παρακολούθηση του Ετήσιου Συνεδρίου της ΑΑΟ ή για
αγορά της Αγγλικής Έκδοσης του εντύπου Ενδιαφέροντα
Θέματα Οφθαλμο λογίας, παρακαλείστε όπως καλέσετε
στο (415) 561-8500, ή στείλετε φάξ στο (415) 561-8533, ή
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΟ
www.aao.org, ή στείλετε επιστολή στη διεύθυνση της
ΑΑΟ, 655 Beach street, San Francisco, CA 94109, USA.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Με την συμπλήρωση της ενότητας, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1 Ορίσει τους όρους τυφλότητα, νομική τύφλωση, χαμηλή όραση, οπτική αναπηρία
2 Απαριθμεί τα βήματα σε μία αξιολόγηση οπτικής αποκατάστασης
3 Αναγνωρίζει τους ασθενείς που θα επωφεληθούν από την παραπομπή τους σε ειδικούς
αποκατάστασης όρασης
4 Περιγράφει ειδικά εργαλεία αποκατάστασης
για ασθενείς με χαμηλή όραση
5 Γνωρίζει τις καθημερινές δραστηριότητες
ασθενών που επηρεάζονται περισσότερο από
τη μειωμένη ευαισθησία αντίθεσης
6 Περιγράφει προσεγγίσεις αποκατάστασης σε
παιδιά με χαμηλή όραση

Εισαγωγή
Η αποκατάσταση όρασης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
φροντίδας του οφθαλμού επειδή (1) η οπτική αναπηρία έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην λειτουργικότητα του ατόμου και
στην ποιότητα της ζωής (2) η οπτική λειτουργία και η ποιότητα ζωής μπορεί να βελτιωθεί με την αποκατάσταση όρασης. Επιπλέον, οι μεταβολές στα δημογραφικά δεδομένα της
οπτικής αναπηρίας, με τους ηλικιωμένους με χαμηλή όραση
να είναι ο πληθυσμός που επικρατεί, έχουν ως αποτέλεσμα
την απαραίτητη συνδρομή των οφθαλμιάτρων στην εισαγωγή των ασθενών με χαμηλή όραση στη διαδικασία της αποκατάστασης όρασης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτες υπηρεσίες αποκατάστασης αναπτύχθηκαν στις ενώσεις βετεράνων για τους νόμιμα τυφλούς βετεράνους του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Η εμφάνιση της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας
προκάλεσε την εξάπλωση των κέντρων οπτικής αποκατάστασης εντός άλλων κρατικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές
συνεχίζουν και σήμερα, γνωστά ως κέντρα αποκατάστασης
τυφλότητας και περιλαμβάνουν την εφαρμογή των τεχνικών
Braille και την εκπαίδευση στη χρήση μακρού λευκού μπαστουνιού. Με την αύξηση της επίπτωσης της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς, χρήσιμες εφαρμογές έχουν προκύψει για
ηλικιωμένους ασθενείς με χαμηλή όραση και ο όρος αποκατάσταση όρασης έχει υπερισχύσει. Η αποκατάσταση όρασης
προσφέρει εφαρμογές για ένα πλήθος διαγνώσεων, συμπεριλαμβανομένου της εκφύλισης της ωχράς, του γλαυκώματος,
της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, των κληρονομούμενων εκφυλίσεων της ωχράς, της οπτικής νευροπάθειας και του
οφθαλμικού τραύματος. Παρότι η αποκατάσταση τυφλότητας
και η αποκατάσταση οράσεως μοιράζονται κάποιους ασθενείς
και ορισμένες τεχνικές, έχουν σημαντικές διαφορές στην
αξιολόγηση και στην εξάσκηση των τεχνικών.
Όλοι οι οφθαλμίατροι καλούνται να προσφέρουν ελπίδα
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και βοήθεια σε ασθενείς των οποίων η όραση δεν μπορεί να
επανέλθει πλήρως. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία της αποκατάστασης όρασης, πληροφορίες που παρέχονται και από την Αμερικάνικη Ακαδημία
Οφθαλμολογίας. Χωρίς τις συγκεκριμένες πληροφορίες οι
ασθενείς που ακούνε τα λόγια του οφθαλμιάτρου “Δεν μπορεί
να γίνει κάτι για να βελτιωθεί η όραση” θεωρούν ότι τίποτα δε
μπορεί πραγματικά να γίνει για να βελτιωθεί και η ποιότητα
ζωής τους. Αυτό απέχει από την πραγματικότητα καθώς υπάρχει σημαντικός αριθμός στρατηγικών, συσκευών και πόρων
που ενισχύουν σημαντικά την ανεξαρτησία του ατόμου και
την ποιότητα ζωής. Ο θεράπων οφθαλμίατρος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να κατευθύνει τους ασθενείς στην αποκατάσταση όρασης, όμως υπολογίζεται πως μόνο το 10% των
ασθενών με χαμηλή όραση παραπέμπονται σε κέντρα αποκατάστασης όρασης. Το εγχειρίδιο αποκατάστασης όρασης της
Ακαδημίας (ηλεκτρονική διεύθυνση www.aao.org/ low-vision-and-vision-rehab) περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
που βοηθούν τους ασθενείς να επωφεληθούν από την εναπομείνασα όραση τους, με προτάσεις για το φωτισμό, την αντίθεση, και τον έλεγχο των ανακλάσεων. Επιπλέον, περιέχει
λίστα με διαφορετικές κατηγορίες κέντρων αποκατάστασης
καθώς και συμβουλές για τον εντοπισμό τους. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα βοηθήσει όσους έχουν όραση λιγότερη από
5/10 στο καλύτερο οφθαλμό ή σκοτώματα, ελλείμματα στο
οπτικό πεδίο ή απώλεια ευαισθησίας αντίθεσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010, υπολογίστηκε ότι περίπου 2,9 εκατομμύρια ασθενείς 40 ετών και άνω, είχαν κάποιο
βαθμό οπτικής αναπηρίας, και 1,3 εκατομμύρια ασθενείς
ήταν νομίμως τυφλοί (δείτε πλαϊνή μπάρα). Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για την όραση σε παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπολογίζεται ότι η απώλεια όρασης κυμαίνεται
στο 0,3-0,4 ανά 1000 παιδιά.
Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι 285 εκατομμύρια ασθενείς
παρουσιάζουν οπτική αναπηρία, από τους οποίους τα 39 εκατομμύρια είναι τυφλοί. (ορισμός κατά Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας [Π.Ο.Υ.]: οπτική οξύτητα κάτω από 3/60 ή οπτικό πεδίο λιγότερο από τις 10 o), και 246 εκατομμύρια έχουν χαμηλή
όραση (Π.Ο.Υ. ορισμός: οπτική οξύτητα λιγότερο από 20/70).
Υπολογίζεται πως 19 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών
έχουν οπτική αναπηρία, με 12 εκατομμύρια να παρουσιάζουν
αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα, ενώ 1,4 εκατομμύρια να παρουσιάζουν μη αναστρέψιμη τύφλωση. Τα αίτια και η συχνότητα των παιδιών με οπτική αναπηρία ποικίλει ανάλογα με
την οικονομία της χώρας τους, και μπορεί να αγγίζει το 1,2
στα 1000 σε φτωχές χώρες.

Μοντέλα Φροντίδας
Υπάρχουν αρκετά συστήματα αποκατάστασης τυφλότητας
και αποκατάστασης όρασης στον κόσμο, καθώς και μεγάλος
αριθμός υπηρεσιών που τα προσφέρουν. Στον Καναδά, για
παράδειγμα, η αποκατάσταση ποικίλει ανάλογα με την πολιτεία, αλλά γενικά παρέχεται από ένα συνδυασμό οφθαλμιάτρων, οπτομετρών και υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα το
Canadian National Institute of the Blind. Ορισμένες πολιτείες
παρέχουν ειδικές συσκευές. Στην Ουαλία, η κυβέρνηση διαμόρφωσε μία πρωτοβάθμια υπηρεσία φροντίδας χαμηλής
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Ορισμοί
Οι ορισμοί και οι χρήση ορολογίας ποικίλει ανάλογα τις διάφορες παθήσεις:
• Η τύφλωση στην Αγγλική γλώσσα ορίζεται ως η ολοκληρωτική απώλεια όρασης. Παρόλα αυτά αρκετοί συγχέουν τον
όρο με τη νόμιμη τύφλωση. Ασθενείς με συγγενή απώλεια κεντρικής όρασης στο βαθμό της νόμιμης τύφλωσης μπορεί
να αυτοχαρακτηρίζονται ως τυφλοί, ενώ και οι ιατροί και δάσκαλοι αποκατάστασης όρασης μπορεί να χαρακτηρίζουν
αυτούς τους ασθενείς τους ως τυφλούς ενώ για ασθενείς με επίκτητη ωχροπάθεια μπορεί να μην χρησιμοποιείται αυτός
ο όρος.
• Η Social Security Act χαρακτηρίζει ως νόμιμη τυφλότητα είτε την οπτική οξύτητα κάτω από 20/200 είτε ένα οπτικό πεδίο μικρότερο ή ίσο από 20 μοίρες, στον οφθαλμό με την καλύτερη όραση. Στους πίνακες οπτικής οξύτητας που περιλαμβάνουν σειρές εξέτασης μεταξύ των 20/100 και 20/200 (π.χ. ο πίνακας της Early Treatment Diabetic Retinopathy
Study ή ο Bailey-Lovie πίνακας), το κριτήριο για τη νόμιμη τύφλωση είναι η αδυναμία του ασθενούς να διαβάσει τα
20/100. Για τον προσδιορισμό της νόμιμης τύφλωσης η Social Security Administration αποδέχεται τις εξετάσεις οπτικών πεδίων με το Humphrey Field Analyzer 30-2 ή το 24-2, το Octopus 32, και το οπτικό πεδίο Goldmann με στόχο
ΙΙΙ4e σε ένα λευκό φόντο 31,5 αποστίλβων. Μέθοδοι και παραδείγματα για τον προσδιορισμό της νομικής τύφλωσης
στα οπτικά πεδία είναι διαθέσιμα διαδικτυακά (www.ssa.gov/disability/professionals/bluebook/ 2.00-SpecialSensesandSpeech-Adult.htm). Η νομική τύφλωση εξυπηρετεί σε φοροαπαλλαγές και πρόσβαση σε κρατικά κέντρα αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νομική τύφλωση δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη σε κέντρα
αποκατάστασης όρασης που χρηματοδοτούνται από το Medicare. Ο AMA Guide to the Evaluation of Permanent Impairment χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για τον προσδιορισμό της οπτικής αναπηρίας.
• Το National Eye Institute ορίζει την χαμηλή όραση ως καλύτερα διορθούμενη όραση μικρότερη των 6/12(20/40) και μεγαλύτερη των 6/60 (20/200) στον οφθαλμό με την καλύτερη όραση (https://nei.nih.gov/eyedata/lowvision).
• Η οπτική αναπηρία, ως γενικός όρος, περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα από τη χαμηλή όραση ως την ολοκληρωτική
τύφλωση.
όρασης, που δραστηριοποιείται εκτός κλινικών οπτομετρίας
και συντονίζεται από μία κεντρική αρχή. Στην Αυστραλία, το
μοντέλο περιλαμβάνει μία πολυπαραγοντική προσέγγιση με
οφθαλμιάτρους, οπτομέτρες, δασκάλους κίνησης και προσανατολισμού, και κοινωνικούς λειτουργούς.
Οι υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες ποικίλουν αρκετά.
Ο VA παρέχει συνδυασμό ειδικοτήτων για την εκπαίδευση
στην οπτική αποκατάσταση σε 9 κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης χαμηλής όρασης σε
κάποια νοσοκομεία. Χάρη στην κρατική επιχορήγηση, οι πολιτείες προσφέρουν υπηρεσίες τόσο αποκατάστασης τυφλότητας όσο και χαμηλή όρασης σε νομικά τυφλούς ενήλικες,
με έμφαση στην εύρεση εργασίας. Οι υπηρεσίες σχολείων για
παιδιά με τύφλωση ή με οπτική αναπηρία, χρηματοδοτούνται
από το κράτος και παρέχονται από τοπικές σχολικές υπηρεσίες. Ιδιωτικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες σε ορισμένες περιοχές. Ορισμένοι οπτομέτρες και
οφθαλμίατροι πραγματοποιούν αξιολογήσεις χαμηλής όρασης και παρέχουν βοηθήματα, ενώ και κάποια ακαδημαϊκά
τμήματα Οφθαλμολογίας διαθέτουν προγράμματα αποκατάστασης όρασης. Στους επαγγελματίες αποκατάστασης για
τους τυφλούς και τους ασθενείς με οπτική αναπηρία στις
Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται οι πιστοποιημένοι θεραπευτές χαμηλής όρασης, οι πιστοποιημένοι θεραπευτές
αποκατάστασης όρασης, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές κίνησης και προσανατολισμού, εκπαιδευτές για άτομα με οπτική
αναπηρία, νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.
Η προτεινόμενη τακτική από την Αμερικάνικη Ακαδημία
Οφθαλμολογία (Δείτε σχετιζόμενο υλικό από την Ακαδημία)
περιλαμβάνει ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς με οπτική αναπηρία, επειδή η απώλεια όρασης επηρεάζει την ολότητα του ατόμου. Πέρα από

τις οδηγίες για την εξάσκηση και χρήση βοηθημάτων όρασης
απαραίτητα για συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι συστάσεις
αφορούν και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Οι συστάσεις βασίζονται σε 5 σημεία κλειδιά που πρέπει να
λάβουν υπόψιν οι ειδικοί κατά την αποκατάσταση όρασης:
Διάβασμα, καθημερινές δραστηριότητες, ασφάλεια ασθενούς, συνέχιση της συμμετοχής του ασθενούς στα κοινά παρά την απώλεια όρασης, και η ψυχολογική σταθερότητα του
ασθενούς. Το συγκεκριμένο μοντέλο απαιτεί την αξιολόγηση
της χαμηλής όρασης από ένα οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη, με
συστάσεις για τακτικές βελτίωσης ή και βοηθήματα, ακολουθούμενη από θεραπεία αποκατάστασης όρασης από ειδικό
αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες.
Τα δύο τρίτα των ηλικιωμένων ασθενών με απώλεια όρασης πάσχουν από τουλάχιστον άλλη μία χρόνια πάθηση που
συμβάλει στην δυσκολία τους στην επιτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Η διττή αναπηρία από απώλεια
όρασης και ακοής είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ειδικοί θεραπευτές εκπαιδεύονται κατάλληλα στις κινητικές,
αισθητηριακές και ψυχολογικές μεταβολές της λειτουργικότητας από τη γήρανση και μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ηλικιωμένων ασθενών με πολλαπλές ανάγκες. Από
το 2002, τα κέντρα του Medicare and Medicaid Services
(CMS), έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της αποκατάστασης όρασης στους ηλικιωμένους και έχουν θεσπίσει υπηρεσίες αποκατάστασης όρασης που παρέχονται από ειδικούς
κατά παρόμοιο τρόπο με άλλες ειδικότητες (π.χ. αποκατάσταση μετά από έμφραγμα).
Οι περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν εξετάσεις χαμηλής όρασης από οφθαλμιάτρους και οπτομέτρες
ενώ κάποιες καλύπτουν και την εκπαίδευση της αποκατάσταση όρασης από ειδικούς θεραπευτές.
Focal Points
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Αξιολόγηση Αποκατάστασης Όρασης
Ιστορικό Ασθενούς
Το ιστορικό του ασθενούς σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης
όρασης αφορά την παρούσα οπτική λειτουργία, τις μεταβολές στο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της απώλειας
όρασης, στρατηγικές και βοηθήματα που ήδη χρησιμοποιούνται, επίπεδο ικανοποίησης με την παρούσα κατάσταση,
υποχρεώσεις στο σπίτι και στη δουλειά, και τους στόχους της
αποκατάστασης. Το ιστορικό περιλαμβάνει ερωτηματολόγια
για την ικανότητα ανάγνωσης, που είναι κεντρικό στοιχείο
πολλών δραστηριοτήτων, για την ικανότητα μακρινής όρασης όπως στη τηλεόραση και στις πινακίδες στο δρόμο, μέσης απόστασης δραστηριότητες, ικανότητα χρήσης
τηλεφώνου, υπολογιστή, και προετοιμασίας φαγητού. Η
ασφάλεια είναι ένα μείζον θέμα. Το ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις για πρόσφατους τραυματισμούς, πτώσεις, εγκαύματα, και σφάλματα στη χρήση φαρμάκων. Το
ψυχοκοινωνικό προφίλ είναι άλλη μία σημαντική διάσταση,
καθώς η απώλεια οράσεως σχετίζεται με κατάθλιψη και συναισθηματική δυσφορία.

Αξιολόγηση Ασθενούς
Η αξιολόγηση της αποκατάστασης οράσεως επικεντρώνεται
στη χρήση της εναπομένουσας όρασης, τη δυνατότητα επιτέλεσης δραστηριοτήτων με οπτικές ανάγκες στο σπίτι, στη
δουλειά και στη κοινωνία, το ψυχολογικό προφίλ του ασθενούς, την ασφάλεια, και τη πιθανότητα ωφέλειας από την
διαδικασία της αποκατάστασης.

Εικόνα 1. Πίνακες οπτικής οξύτητας της Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) και Berkeley Rudimentary
Vision Test. Ο πίνακας της ETDRS μπορεί να μετακινηθεί πιο
κοντά στον ασθενή (π.χ. στο 1 μέτρο) για την αξιολόγηση
ασθενών με χαμηλή όραση. Ο πίνακας Berkeley Rudimentary Vision Test δημιουργήθηκε με το σκεπτικό να εξετάζεται
η οπτική οξύτητα χωρίς τη ύπαρξη γραμμάτων.

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ. Φορητοί πίνακες εξέτασης οπτική οξύτητας σε μικρότερη απόσταση επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση
της σε περίπτωση χαμηλής όρασης. Ο πίνακας της Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study (εικόνα 1) ή ο Colenbrander acuity chart (Precision Vision, LaSalle, IL) μπορεί να
μετακινηθεί σε μία απόσταση ενός μέτρου (3,3 πόδια). Το
Berkeley Rudimentary Vision Test (εικόνες 1 και 2) είναι μία
σειρά καρτών που κρατούνται στα 25 εκατοστά (10 ίντσες).
Η ακρίβεια αξιολόγησης της χαμηλή όρασης είναι σημαντική
για την στρατηγική της αποκατάστασης όρασης. Σε αντίθεση, ο όρος μέτρηση δαχτύλων, που περιλαμβάνει οράσεις από
20/500 ως 20/2000, δεν είναι αρκετός για τον προσδιορισμό
στρατηγικών ασθενών με χαμηλή όραση.
Η κοντινή όραση εξαρτάται από την κατάσταση του
οφθαλμού και τη δύναμη του επιπρόσθετου φακού, καθώς
ασθενείς με μεγαλύτερη δύναμη θα είναι σε θέση να διαβάσουν μικρότερα γράμματα. Επομένως είναι σημαντικό να καταγράφονται και οι βαθμοί του φακού αλλά και το μικρότερο
μέγεθος γράμματος που αναγιγνώσκεται.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταστής θα πρέπει να
παρατηρεί τη κίνηση της κεφαλής, ή του οφθαλμού ή και τις
δυσκολίες ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά, που υποδεικνύει κάποιο σκότωμα κοντά στο σημείο προσήλωσης.
Μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάγνωση μεγάλων γραμμάτων
σε σχέση με τα μικρά, χαρακτηρίζει ασθενείς με μία μικρή νησίδα όρασης που περιβάλλεται από ένα σκότωμα (εικόνα 3
και 4). Η όραση αυτών των ασθενών μπορεί να καταγραφεί
52
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Εικόνα 2. Κάρτες του Berkeley Rudimentary Vision Test. Η
συγκεκριμένη εξέταση έχει 3 τύπους καρτών. Οι κάρτες δίκην σχάρας εξετάζονται στα 25 εκατοστά. Οι κάρτες βασικής λειτουργικής όρασης κρατούνται στα 25 εκατοστά. Η
κάρτα με το Ε εξετάζεται στο 1 μέτρο και στα 25 εκατοστά.
(χορηγία της Precision Vision).

ως 20/400 επειδή δεν διαβάσανε τα μεγάλα γράμματα ενώ
μπορούν να διαβάσουν μικρότερα.
Η διάθλαση είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αποκατάστασης οράσεως, αλλά μία αναδρομική μελέτη πρότεινε πως
μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών (11%) με χαμηλή όραση
χρειάζονται νέα γυαλιά. Αυτό ισχύει ειδικά για ηλικιωμένους
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη και
φοράνε ήδη την κατάλληλη διόρθωση.
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ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ. Η αντίληψη της αντίθεσης είναι ση-

ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. Το αποτέλεσμα της περιφερικής απώλειας

μαντική για αρκετές καθημερινές δραστηριότητες και δεν
μπορεί να εξετασθεί μέσω της οπτικής οξύτητας, η οποία καταγράφει την ικανότητα χωρικής ανάλυσης σε συνθήκες υψηλής αντίθεσης. Η μειωμένη ευαισθησία αντίθεσης δυσχεραίνει
την αναγνώριση προσώπων, την κλήση στο τηλέφωνο, την
τοποθέτηση καφέ σε ένα σκοτεινό κύπελο, την πλοήγηση σε
σκάλες και γωνίες, και την οδήγηση. Η ασφάλεια στην οδήγηση είναι συνάρτηση περισσότερο της μετρούμενης ευαισθησίας αντίθεσης παρά της οπτικής οξύτητας. Η εικόνα 5
παρουσιάζει ένα πίνακα μέτρησης ευαισθησίας αντίθεσης Pelli-Robson που εξετάζει στόχους συγκεκριμένης χωρικής συχνότητας. Άλλες εξετάσεις χρησιμοποιούν διαφορετικά
μεγέθη στόχων και μετρούνε την ευαισθησία αντίθεσης σε
διαφορετικές χωρικές συχνότητες.

όρασης στη λειτουργικότητα των ασθενών είναι πολύ διαφορετικό από την απώλεια της κεντρική όρασης. Η εξέταση της
περιφερική όρασης είναι σημαντική για την κατανόηση των
δυσκολιών του ασθενούς, όπως της κίνησης, αλλά και στο
σωστό σχεδιασμό της αποκατάστασης όρασης, όπως στον
προσανατολισμό και στην εκμάθηση μετακίνησης.
Η εξέταση των κεντρικών οπτικών πεδίων μπορεί να αναγνωρίσει σκοτώματα και να παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της προσήλωσης. Ασθενείς με απώλεια
κεντρικής όρασης μεταβάλουν το σημείο προσήλωσης τους
από το κεντρικό βοθρίο σε άλλες περιοχές του αμφιβληστροειδούς. Όταν μία περιοχή χρησιμοποιείται επανειλημμένα για
προσήλωση, ονομάζεται προτιμώμενος αμφιβληστροειδικός
τόπος (ΠΑΤ, εικόνα 6). Η αποτελεσματική αποκατάσταση
προϋποθέτει την αναγνώριση της έκτασης, του σχήματος, και
της θέσης του σκοτώματος, και την θέση του σημείου προσήλωσης σε σχέση με το σκότωμα. Η προσήλωση και τα κεντρικά σκοτώματα μπορούν να καταγραφούν με ακρίβεια με τη
χρήση ωχρικής μικροπεριμετρίας που καταγράφει την προσήλωση κατά τη διάρκεια της εξέτασης περιμετρίας. Δύο συσκευές που χαρτογραφούν με ακρίβεια το μονόφθαλμο
κεντρικό οπτικό πεδίο είναι διαθέσιμες στο εμπόριο: η MAIA
(CenterVue S.p.a, Padova, Italy) και η NIDEK MP-1 (NIDEK

Εικόνα 3. Σκότωμα που δεν περιλαμβάνει το κεντρικό βοθρίο. Οι κόκκινοι στόχοι αντιστοιχούν σε περιοχές που ένας
στόχος παρουσιάστηκε στον ασθενή, αλλά ο ασθενής δεν
αντιλήφθηκε. Στην περίπτωση αυτή, το σκότωμα περικλείει
μία μικρή κεντρική περιοχή όρασης. Οι στόχοι που αντιλήφθηκε ο ασθενής καταγράφονται ως πράσινοι.

Απ ώλε
Α
ώλε ια
α

Εικόνα 4. Μεγάλα γράμματα δεν μπορούν εύκολα να διαβασθούν από ένα ασθενή με σκότωμα που περικλείει το κεντρικό βοθρίο, καθώς το κείμενο δεν χωράει στην περιορισμένη
νησίδα όρασης.

Εικόνα 5. Πίνακας ευαισθησίας αντίθεσης Pelli-Robson. Η
εξέταση Pelli-Robson έχει στόχους συγκεκριμένης χωρικής
συχνότητας (μεγέθους). Ο ασθενής επισημαίνει ποια γράμματα, από τα σκοτεινά γράμματα στην κορυφή μέχρι τα φωτεινά γράμματα στο κάτω μέρος, μπορεί να διαβάσει. Ο
πίνακας κρατιέται σε απόσταση ενός μέτρου.
Focal Points
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Co, Ltd, Gamagori, Japan). Υπάρχουν λιγότερα ευαίσθητες
αλλά χρήσιμες διόφθαλμες εξετάσεις κεντρικού οπτικού πεδίου. Το κεντρικό οπτικό πεδίο California (Mattingly Low
Vision Inc, El Paso, TX) χρησιμοποιεί ένα στόχο σε χαρτί μεγέθους 8,5 Χ 11 ίντσες και ένα ερέθισμα που παράγεται από
laser pointer. Σε μία εξέταση πεδίου προσώπου, ο ασθενής
περιγράφει περιοχές θολές ή την απώλεια χαρακτηριστικών
καθώς κοιτάει το πρόσωπο του εξεταστή. Η μέθοδος καρτών
εξέτασης για την εντόπιση των σκοτωμάτων και της ΠΑΤ είναι μία εξέταση κεντρικού οπτικού πεδίου όπου χρησιμοποιούνται κάρτες με μονά γράμματα. Το 10-2 οπτικό πεδίο του
Humphrey είναι χρήσιμο για ασθενείς με κεντρική προσήλωση, αλλά όχι για αυτούς με κεντρικά σκοτώματα που καλύπτουν την κεντρική προσήλωση και επομένως την ακριβή
θέση των σκοτωμάτων και της ΠΑΤ. Ο πίνακας Amsler υποεκτιμά τα κεντρικά και παράκεντρα σκοτώματα λόγω της εγκεφαλικής συμπλήρωσης των κενών. Έτσι, παρότι ο πίνακας
Amsler και το Humphrey οπτικό πεδίο είναι ευρέως διαθέσιμα, δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποκατάσταση όρασης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ. Η βελτίωση της δυνατότητας ανάγνωσης αποτελεί το πιο συχνό στόχο των ασθενών που συμμετέχουν σε προγράμματα αποκατάστασης όρασης . Η
ανάγνωση συνεχόμενων γραπτών συμβόλων είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία από την αναγνώριση μεμονωμένων γραμμάτων ή αριθμών που αποτελεί μέρος της εξέτασης κοντινής
οπτικής οξύτητας. Η εξέταση της συνεχόμενης ανάγνωσης
κατά την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς αναδεικνύει συγκεκριμένα προβλήματα δημιουργώντας μία εξέταση αναφοράς. Οι επόμενες εξετάσεις προσφέρουν μία μέθοδο
αξιολόγησης της λειτουργίας διαφόρων βοηθημάτων ανά-

ΠΑΤ
Κεντρικό
βοθρίο

Εικόνα 6. Έκκεντρη προσήλωση με προτιμώμενο αμφιβληστροειδικό τόπο (ΠΑΤ). Το κόκκινο βέλος δείχνει το κεντρικό βοθρίο. Οι ασθενείς με κεντρική απώλεια όρασης μπορεί
να αναπτύσσουν έκκεντρη προσήλωση (ανώτερο βέλος) με
μία περιοχή εκτός κεντρικού βοθρίου (ΠΑΤ).
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γνωσης. Το μειωμένο εύρος διαβάσματος λόγω του μειωμένου οριζόντιου κεντρικού πεδίου συμβάλει στα ελλείμματα
ανάγνωσης μαζί με τη μειωμένη οπτική οξύτητα και την ευαισθησία αντίθεσης. Παρότι το ελάχιστο οπτικό πεδίο ανάγνωσης για «αναγνώριση λέξεων» είναι περίπου οι 2 μοίρες προς
τα δεξιά και αριστερά της προσήλωσης, η συνεχής ανάγνωση
γλωσσών που διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά (π.χ.
Αγγλικά, Ισπανικά) απαιτεί 5 μοίρες προς τα δεξιά και 1,3-2
μοίρες προς τα αριστερά της προσήλωσης. Οι επιλογές για
την εξέταση της συνεχούς ανάγνωσης περιλαμβάνονται στο
International Reading Speed Texts (iReSt) και στο
Minnesota Low Vision Reading Test (MNREAD). Το IReSt
αποτελείται από πολλαπλές παραγράφους με κείμενο περίπου 130 λέξεων. Το τεστ είναι διαθέσιμο σε 17 γλώσσες και
προσομοιώνει τις απαιτήσεις της «καθημερινής ανάγνωσης»
(www.vision-research.eu). Το ΜΝREAD είναι ένας συνεχόμενος πίνακας ανάγνωσης με μέγεθος γράμματος από Μ8 ως
Μ0,13 που μεταβάλλεται με βήματα 0,1 logmar, και χρησιμοποιείται σε απόσταση 40 εκατοστών.
Ανάλογα με τον ασθενή, είναι φρόνιμο να εξετάζονται και
άλλες παράμετροι της όρασης όπως η χρωματική αντίληψη
και η φωτοευαισθησία.
Είναι σημαντικό για τους ασθενείς να αντιληφθούν τη
διάγνωση τους και τα χαρακτηριστικά του ελλείμματος της
όρασης τους. Δίνοντας έμφαση στην υπολειπόμενη χρήσιμη
όραση των ασθενών προσφέρουμε κουράγιο και ελπίδα
στους ασθενείς.

Αποκατάσταση
Ανάγνωση
Η αποκατάσταση όρασης περιλαμβάνει την εξάσκηση και τα
βοηθήματα. Στις κατηγορίες της αποκατάστασης όρασης περιλαμβάνονται η έκκεντρη προσήλωση, ο έλεγχος της κίνησης των οφθαλμών, και η εξάσκηση της αντίληψης. Η
εξάσκηση έκκεντρης προσήλωσης προσβλέπει στην κατανόηση από τους ασθενείς της θέσης του ΠΑΤ σε σχέση με τα
σκοτώματα, και στη συνέχεια την εξάσκηση χρήσης του με
ένα εκπαιδευτή ή αυτόματη βιοανάδραση. Ο έλεγχος των κινήσεων των οφθαλμών αναφέρεται στην εξάσκηση των σακκαδικών κινήσεων που χρησιμοποιούν το ΠΑΤ. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει ασκήσεις που πραγματοποιεί ο θεραπευτής
με στόχους που κρατάει στο χέρι, ασκήσεις επί χάρτου, ή προγράμματα εκπαίδευσης σε υπολογιστή. Η εξάσκηση της αντίληψης περιλαμβάνει την εξάσκηση με κείμενα, γράμματα, ή
κυλιόμενο κείμενο. Για την ώρα, υπάρχει διχογνωμία για το
ποια μέθοδος είναι πιο αποδοτική.
Η χρήση πρισμάτων για την μετατόπιση της εικόνας στον
ΠΑΤ έχει επίσης προταθεί. Όμως, μία τυχαιοποιημένη, διπλά
τυφλή μελέτη δεν ανέδειξε ανωτερότητα της μεθόδου αυτής.
Οπτικά , μη-οπτικά, και ακουστικά βοηθήματα είναι διαθέσιμα για τη μεγέθυνση, βελτίωση ή και αντικατάσταση του
κειμένου. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
δοκιμάσουν και να εξασκηθούν με όλα τα βοηθήματα που συνιστώνται για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα
τους για τις επιθυμητές δραστηριότητες. Οπτικά βοηθήματα
για την ανάγνωση και άλλες κοντινές δραστηριότητες περι-
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λαμβάνουν μεγεθυντικούς φακούς χειρός ή στατικούς, ορισμένους με παραγωγή φωτός, γυαλιά ανάγνωσης υψηλής δύναμης, προθέματα με clips, και τηλεσκόπια με πώμα, κάθε ένα
από τα οποία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όταν
γίνεται σύσταση για μεγεθυντικό φακό, ο ιατρός θα πρέπει
να έχει υπόψιν ότι το συνεχόμενο διάβασμα απαιτεί και εφεδρείες, δηλαδή ο ασθενής θα πρέπει να διαβάζει 2 με 3 γραμμές πιο μικρά σύμβολα από το μέγεθος προτίμησης με σκοπό
την άνετη ανάγνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα μηοπτικά βοηθήματα περιλαμβάνουν τον άμεσο φωτισμό, το
μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου, και ηλεκτρονικές συσκευές
όπως eBook readers, τάμπλετ, και βίντεο μεγέθυνση (εικόνα
7,8), που συνδυάζουν μία κάμερα με μία οθόνη. Η αντικατάσταση της ανάγνωση με ακουστικά μηνύματα μπορεί να είναι
επωφελής για ασθενείς με μέτρια μείωση οράσεως που βρίσκουν την ανάγνωση για μεγάλα διαστήματα δύσκολη, αλλά
και για αυτούς με σοβαρή μείωση οράσεως. Ένα εθνικό πρόγραμμα στις Η.Π.Α. προσφέρει δωρεάν ακουστικά βιβλία σε
ασθενείς με δυσκολία ανάγνωσης (www.loc.gov/nls/). Η τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης κειμένου (ΟΑΚ) μετατρέπει
το κείμενο σε ηχητικό υλικό. Πολλοί ηλεκτρονικοί μεγεθυντές περιλαμβάνουν τη τεχνολογία ΟΑΚ. Εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία όρασης
συνεχίζουν να εξελίσσονται, συμπεριλαμβανομένου εφαρμογών που μεγεθύνουν κείμενα ή μετατρέπουν κείμενα σε ηχητικό υλικό. Εφαρμογές στον υπολογιστή, όπως μεγέθυνση,
βελτίωση αντίθεσης και εφαρμογές κείμενο σε ομιλία, βοηθούν σημαντικά τους ασθενείς. Η μέθοδος Braille παραμένει
μία καλή εναλλακτική για αυτούς με σοβαρή απώλεια όρασης. Το Hadley School (www.hadley.edu) προσφέρει εκπαίδευση μέσω διαδικτύου της μεθόδου για τους τυφλούς και
ασθενείς με χαμηλή όραση.

Εικόνα 8. Βίντεο μεγεθυντής γραφείου. Οι βίντεο μεγεθυντές γραφείου επικάθονται στο γραφείο και διαθέτουν ένα
επίπεδο δίσκο κάτω από τη κάμερα όπου τοποθετούνται τα
κείμενα προς ανάγνωση. Ο δίσκος μπορεί να κινηθεί από
άκρη σε άκρη για την απεικόνιση όλης της σελίδας.

Καθημερινές Δραστηριότητες
Οι στόχοι των ασθενών για τις καθημερινές δραστηριότητες
ποικίλουν σημαντικά, από εργασία στον υπολογιστή μέχρι
προετοιμασία φαγητού ή διαχείριση οικονομικών. Ο ειδικός
της αποκατάστασης όρασης μπορεί να αναγνωρίσει δυσκολίες, να καθορίσει τους στόχους των ασθενών και να προτείνει βοηθήματα και συσκευές. Ο θεραπευτής στη συνέχεια
εργάζεται στενά με τον ασθενή στη κλινική, στο σπίτι, στο
χώρο εργασίας του ασθενούς ή στην κοινότητα, για να τροποποιήσει δραστηριότητες, να σχεδιάσει στρατηγικές, να
προσαρμόσει το περιβάλλον του ασθενούς, να χρησιμοποιήσει τις διάφορες συσκευές και τα βοηθήματα για την επίτευξη των στόχων του ασθενούς και να ενθαρρύνει και να
διευκολύνει τον ασθενή.

Ασφάλεια Ασθενούς

Εικόνα 7. Φορητοί βίντεο μεγεθυντές. Οι βίντεο μεγεθυντές
περιλαμβάνουν μία ψηφιακή κάμερα και μία οθόνη. Είναι
διαθέσιμες διάφορες διατάξεις.

Πτώσεις, καψίματα, τραυματισμοί στο σπίτι, ή λήψη λάθος
φαρμάκου είναι μερικά γεγονότα που μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο τον ασθενή με χαμηλή όραση. Παράγοντες κινδύνου
για πτώσεις αποτελούν η μειωμένη όραση, η μειωμένη ευαισθησία αντίθεσης, η απώλεια οπτικών πεδίων, ειδικά των κατώτερων. Ο υψηλός κίνδυνος για πτώση προκαλεί το φόβο
της πτώσης, που έχει ως αποτέλεσμα των περιορισμό των μετακινήσεων, μειωμένη άσκηση, και τελικά κακή κατάσταση
υγείας. Ο ιατρός μπορεί να εκπαιδεύσει τους ασθενείς σε τακτικές αποφυγής πτώσης, στρατηγικές που προάγουν την
ασφάλεια στο σπίτι, την άσκηση, και την κατάλληλη χρήση
μπαστουνιών τυφλών, και όπου χρειάζεται να εκπαιδεύσει
τους ασθενείς στον προσανατολισμό και σε ασκήσεις κίνησης.
Η λήψη λανθασμένων φαρμάκων είναι ένα σημαντικό θέμα
των ασθενών με χαμηλή όραση. Μία μελέτη από την Αυστραλία εξέτασε 200 ασθενείς με γλαύκωμα και βρήκε πως το 12%
δεν ήταν σε θέση να διαβάσει συνταγές των φαρμάκων. Η
ευαισθησία αντίθεσης, η στερεοσκοπική όραση , και η οπτική
οξύτητα φαίνεται πως επηρεάζουν την ικανότητα οργάνωσης
της φαρμακευτικής αγωγής. Καλά σχεδιασμένες θήκες φαρμάκων και συσκευές που βοηθούν τους ασθενείς να διαβάσουν
τις ετικέτες των φαρμάκων ή συσκευές με ηχητικά μηνύματα
των φαρμάκων βελτιώνουν την σωστή λήψη φαρμάκων.
Focal Points
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Η προσαρμογή του περιβάλλοντος για την βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας περιλαμβάνει κατάλληλο φωτισμό δωματίων, και καλό άμεσο φωτισμό στις δραστηριότητες. Ο θεραπευτής είναι σε θέση να αξιολογήσει προβλήματα που
προκύπτουν από το περιβάλλον του ασθενούς και να βοηθήσει στην κατάλληλη προσαρμογή του, όπως με τη τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας στο μπάνιο, την απομάκρυνση
εμποδίων από τους διαδρόμους, την σηματοδότηση και την
οργάνωση, καθώς και τον κατάλληλο φωτισμό και αντίθεση.

Συνέχιση Συμμετοχής σε Δραστηριότητες
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. Οι μετακινήσεις μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα στις δραστηριότητες των ασθενών με χαμηλή όραση,
ειδικά των ηλικιωμένων με γλαύκωμα, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια και απώλεια ευαισθησίας αντίθεσης.
Υψηλής αντίθεσης κουμπιά ανελκυστήρα, προσαρμοσμένα
φώτα στις γωνίες, και κατάλληλα φώτα οδική κυκλοφορίας
μπορούν να βελτιώσουν τις μετακινήσεις μέσα στην κοινότητα. Τα άτομα με γενικευμένη μείωση οπτικού πεδίου μπορεί
να χρειαστούν ένα σκύλο οδηγό ή ένα μακρύ μπαστούνι που
παρέχονται από ειδικούς στον προσανατολισμό και την μετακίνηση. Νεότερα συστήματα ανίχνευσης θέσης (gps) είναι
διαθέσιμα για πεζούς.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. Η μετακίνηση για άτομα που δεν μπορούν να
οδηγήσουν αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα στις Η.Π.Α.
όπου οι συγκοινωνίες είναι περιορισμένες. Οι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τη συμμετοχή στα κοινά των ασθενών αυτών προσφέροντας τους εναλλακτικές. Ο οφθαλμίατρος παίζει
ένα σημαντικό ρόλο εξετάζοντας την όραση ικανή για οδήγηση, συζητώντας τα θέματα με τους ασθενείς και προτείνοντας
εναλλακτικές. Οι οπτικές απαιτήσεις για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης ποικίλουν σε κάθε πολιτεία (Physician’s Guide
to Assessing and Counseling Older Drivers, www.nhtsa.gov/
people/injury/olddrive/olderdriversbook/pages/contents.html).
Οι παράγοντες πέρα από την όραση που επηρεάζουν την
ασφάλεια στην οδήγηση και οι υποχρεώσεις αναφοράς των ιατρών περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ. Ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός
εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα βοηθάει τους ασθενείς να
συνεχίσουν να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες,
όπως τα ψώνια ή επαγγελματικές συναντήσεις. Παράδειγμα
τέτοιων εφαρμογών είναι προγράμματα που βοηθούν στην
αναγνώριση χρημάτων ή αντικειμένων, πλοήγησης με gps, ή
η λήψη προγραμμάτων μέσων μεταφοράς. Φορητοί μεγεθυντικοί φακοί με φως ή ηλεκτρονικές συσκευές είναι επίσης
χρήσιμοι για δραστηριότητες όπως τα ψώνια.

Ψυχοκοινωνική Υγεία
Η προσαρμογή μετά από απώλεια όρασης είναι δύσκολη.
Ομάδες υποστήριξης, που εστιάζουν σε δεξιότητες και επιμόρφωση που βοηθούν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων μπορεί να είναι ευεργετικές. Ορισμένοι ασθενείς
μπορεί να χρειαστούν παραπομπή σε ειδικές θεραπείες. Το
άγχος είναι πολύ συχνό στο 20 % με 30 % ασθενών με απώλεια όρασης που βιώνουν αληθοφανείς και επαναλαμβανόμε56
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νες ψευδαισθήσεις, χωρίς προφανή αιτία. Το 1763 ο Charles
Bonnet περιέγραψε τις περίπλοκες ψευδαισθήσεις του παππού του, που ήταν διανοητικά υγιής αλλά με οπτική αναπηρία. Οι ασθενείς με το σύνδρομο Charles Bonnet βλέπουν
επαναλαμβανόμενες εικόνες αντικειμένων ή ατόμων. Γνωρίζουν πως οι εικόνες δεν είναι πραγματικές, διαχωρίζοντας τις
εικόνες από τις ψευδαισθήσεις με ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο. Ο έντονος φωτισμός και η κοινωνική ενασχόληση μπορεί να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των
εικόνων. Σε περίπου 25% των ασθενών, οι ψευδαισθήσεις εξαφανίζονται μετά από 12 μήνες. Είναι σημαντικό ο οφθαλμίατρος και ο ειδικός της αποκατάστασης όρασης να ρωτήσουν
τον ασθενή για τέτοια φαινόμενα, καθώς αρκετοί ασθενείς
διστάζουν να τα αναφέρουν. Μία μελέτη από την Αυστραλία
βρήκε πως μόνο το 15% των ασθενών ανέφεραν τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις στο θεράποντα τους. Για τους περισσότερους, μία απλή εξήγηση του φαινομένου είναι αρκετή για
να δεχτεί ο ασθενής το σύμπτωμα του.

Κλινικά Παραδείγματα
Οι ασθενείς με όραση κάτω από 20/100 ή λιγότερο είναι προφανώς κατάλληλοι για παραπομπή σε κέντρο αποκατάστασης όρασης. Λιγότερο πιθανοί ασθενείς είναι αυτοί που έχουν
καλύτερη όραση αλλά θα επωφεληθούν από μία τέτοια στρατηγική. Εάν οι οφθαλμίατροι δεν συνηθίζουν να παραπέμπουν ασθενείς με όραση λιγότερο από 20/40, θα πρέπει
τουλάχιστον να αξιολογήσουν την ικανότητα ανάγνωσης του
ασθενούς για να επιλέξουν αυτούς που θα επωφεληθούν από
ένα κέντρο αποκατάστασης όρασης. Μία κάρτα ανάγνωσης
με συνεχόμενο κείμενο και κλιμάκωση του μεγέθους γραμματοσειράς είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της ικανότητας
ανάγνωσης, πολύ περισσότερο από μία κάρτα διαβάσματος
με μονές λέξεις. Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ανάγνωσης μίας λέξης και ανάγνωσης συνεχόμενης πρότασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να είναι σε θέση οι ασθενείς να
διαβάσουν συνεχόμενα ένα κείμενο μίας ορισμένης γραμματοσειράς θα πρέπει να μπορούν να διαβάζουν μονές λέξεις
δύο γραμμές μικρότερης γραμματοσειράς. Μία εφημερίδα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ανάγνωσης
σε κείμενο χαμηλής αντίθεσης.

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς: 1ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Μία γυναίκα 76 ετών με αρχόμενη ΗΕΩ δυσκολεύεται στην ανάγνωση και στην οδήγηση. Έχει υποβληθεί σε
χειρουργείο καταρράκτη με ένθεση ενδοφακού οπισθίου θαλάμου, και καλύτερα διορθούμενη όραση 20/40 στο δεξιό
οφθαλμό και 20/60 στον αριστερό οφθαλμό με διάθλαση 100 Δ.Ο., -0,75 Α.Ο. και +2.50 add για κοντά. Κατά την εξέταση του βυθού βλέπετε μετρίου μεγέθους drusen.
Ανακαλύπτετε, πως δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα, ενώ η δυσκολία στην οδήγηση αφορά αντανακλάσεις στη
νύχτα ή στο έντονο φως. Υποπτεύεστε πως έχει μειωμένη
ευαισθησία αντίθεσης, που πιστοποιείται με τη σύγκριση της
ανάγνωσης της εφημερίδας με ένα κείμενο υψηλής αντίθεσης. Προτείνεται μία λάμπα με εύκαμπτο λαιμό ούτως ώστε
να προσαρμόζεται πάντα στο σημείο προσήλωσης. Επίσης

MODULE_4_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:49 AM Page 11

προτείνεται να διαβάζει εφημερίδα στον υπολογιστή. Προτείνεται φίλτρα γυαλιών για την οδήγηση, κίτρινο φίλτρο για
την οδήγηση τη νύχτα και φίλτρα με αποχρώσεις κεχριμπάρι
ή μωβ για την οδήγηση την ημέρα. Αν δεν επαρκούν τα συγκεκριμένα μέτρα παραπέμψτε την ασθενή για έλεγχο σε κέντρο αποκατάστασης όρασης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Ο έλεγχος αποκατάστασης όρασης
για διάβασμα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση παράκεντρων
σκοτωμάτων, αν υπάρχουν, τη συσχέτιση της θέσης των σκοτωμάτων σε σχέση με το σημείο προσήλωσης, και την ανεύρεση στρατηγικών βελτίωσης της αντίθεσης, όπου μπορεί να
χρησιμοποιηθούν ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα μεγέθυνσης και ειδικές μετατροπές στους υπολογιστές. Ο έλεγχος
αποκατάστασης οράσεως για την οδήγηση εξαρτάται από το
μέγεθος των σκοτωμάτων, αν υπάρχουν, την ευαισθησία αντίθεσης, το προηγούμενο ιστορικό οδήγησης της ασθενούς,
τις παρατηρήσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος για την
ικανότητα οδήγησης της ασθενούς, την προσωπική άνεση
της ασθενούς ενώ οδηγεί. Βάση αυτών, αν η συνέχιση της
οδήγησης είναι εφικτή, μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν
ειδικά φίλτρα οδήγησης, οι ενδείξεις στο ταμπλό του αυτοκινήτου να προσαρμοστούν για να διαθέτουν υψηλή αντίθεση,
ενώ ειδικές στρατηγικές οδήγησης μπορεί να εφαρμοστούν
για ασφάλεια όπως η αποφυγή συγκεκριμένων δρομολογίων
και ειδικά αριστερών στροφών ή και ο περιορισμός της οδήγησης συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή της νύχτας. Σε περίπτωση ιστορικού ατυχημάτων από πτώση, τότε ειδικές
στρατηγικές αποφυγής θα προταθούν κατά τη διάρκεια της
εξέτασης της αποκατάστασης όρασης.

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς: 2ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Μία 76χρονη γυναίκα με αρχόμενη ηλικιακή
εκφύλιση ωχράς παραπονείται για δυσκολία στο διάβασμα
και στην οδήγηση. Έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καταρράκτη και η καλύτερα διορθούμενη όραση είναι 20/40 στο δεξιό
οφθαλμό και 20/60 στον αριστερό με διόρθωση -1.00 Δ.Ο.
και -0.75 Α.Ο., και κοντινή διόρθωση add +2.50. Κατά τη βυθοσκόπηση βλέπετε μετρίου μεγέθους drusen.
Από το ιστορικό προκύπτει πως η δυσκολία στο διάβασμα
και στην οδήγηση οφείλεται σε αντανάκλαση και στα φώτα
οδήγησης σε ηλιόλουστες ημέρες. Επίσης η ασθενής δυσκολεύεται στην τηλεόραση, στη χρήση του κινητού, και στη
χρήση του υπολογιστή. Από την εξέταση προκύπτει ότι η
ασθενής είναι σε θέση να διαβάσει τα μεσαίου μεγέθους
γράμματα στην εφημερίδα αλλά όχι τις επικεφαλίδες ή τα πολύ μικρά γράμματα. Τα ενοχλήματα της είναι σχεδόν παθογνωμονικά για κεντρικό σκότωμα που περιβάλει την περιοχή
του κεντρικού βοθρίου. Η ασθενής θα επωφεληθεί από μία
παραπομπή σε κέντρο αποκατάστασης όρασης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Η εξέταση αποκατάστασης όρασης
περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση του σκοτώματος, την εξέταση της ευαισθησίας αντίθεσης, και την εφαρμογή στρατηγικών και εκπαίδευσης του ασθενούς για την καλύτερη χρήση
αυτής της νησίδας οράσεως. Αυτά περιλαμβάνουν τις ασκήσεις σάρωσης για τη καλύτερη χρήση της νησίδας οράσεως

όπως επίσης και την εκπαίδευση της ασθενούς στο να κρατάει το βλέμμα της σταθερό καθώς το κείμενο προς ανάγνωση
μετακινείται από δεξιά προς τα αριστερά.
Η ασθενής θα χρειαστεί μια προσεκτική διόρθωση για διάβασμα με ή χωρίς τη χρήση μεγέθυνσης με αποφυγή όμως της
υπερβολικής μεγέθυνσης που θα επεκτείνει το κείμενο πέρα
από τα όρια της κεντρικής νησίδας οράσεως. Η ασθενής, επίσης θα επωφεληθεί από ακουστική ανάγνωση στο κινητό της
καθώς και από στρατηγικές εύρεσης του κέρσορα όταν αυτός
χάνεται στο σκότωμα της. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης
της ευαισθησίας αντίθεσης, ένας βίντεο μεγεθυντής μπορεί να
είναι αναγκαίος. Η δυνατότητα οδήγησης θα εξαρτηθεί από το
μέγεθος του σκοτώματος και από της ευαισθησία αντίθεσης.
Στο ιστορικό της αναφέρει οπτικές ψευδαισθήσεις, και ως
εκ τούτου ενημερώνεται για το σύνδρομο Charles Bonnet.

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς: 3ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Μία 76χρονη γυναίκα με αρχόμενη ηλικιακή
εκφύλιση ωχράς παραπονείται για δυσκολία στο διάβασμα
και στην οδήγηση. Έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καταρράκτη και η καλύτερα διορθούμενη όραση είναι 20/40 στο δεξιό
οφθαλμό και 20/60 στον αριστερό με διόρθωση -1.00 Δ.Ο.
και -0.75 Α.Ο., και κοντινή διόρθωση add +2.50. Κατά τη βυθοσκόπηση βλέπετε μετρίου μεγέθους drusen.
Διαπιστώνετε ότι η ασθενής μπορεί να διαβάσει το τίτλο
της εφημερίδας αλλά δυσκολεύεται στην ανάγνωση του κειμένου, και συνηθίζει να προσπερνάει γράμματα ή λέξεις και
αναγκάζεται να ξαναδιαβάσει προτάσεις. Αυτό υποδηλώνει
σκότωμα δεξιά του σημείου προσήλωσης, που καταργεί την
ικανότητα της να δει, να προβλέψει τα επόμενα γράμματα και
να επιτελέσει ακριβείς σακκαδικές κινήσεις. Η συγκεκριμένη
ασθενής μπορεί να επωφεληθεί από μία τεχνική σταθερού
βλέμματος ανάγνωσης (διατήρηση του βλέμματος σταθερού
και μετακίνηση του κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά).
Μπορείτε να προτείνεται να εξασκήσει τη συγκεκριμένη τεχνική. Σε περίπτωση αποτυχίας παραπέμψτε την σε ειδικό
αποκατάστασης όρασης.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Η περαιτέρω εξέταση αποκατάστασης όρασης περιλαμβάνει την ανάδειξη της θέσης του σκοτώματος σε σχέση με το σημείο προσήλωσης και της ικανότητας
της ασθενούς να επιτελεί δραστηριότητες όπως η ανάγνωση
ετικετών φαρμάκων. Η αποκατάσταση του διαβάσματος περιλαμβάνει τη μεγέθυνση, την εξάσκηση της τεχνικής σταθερού βλέμματος κατά την ανάγνωση, και πιθανότατα τη
χρήση ενός βίντεο μεγεθυντικού φακού που μετακινείται χειροκίνητα πάνω από το κείμενο ούτως ώστε η οθόνη να παρουσιάζει το κείμενο από δεξιά προς τα αριστερά. Αν το
σκότωμα είναι μεγάλο, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για την
αντίληψη στόχων που βρίσκονται στην περιοχή του σκοτώματος ειδικά αν η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί. Τέτοιες συσκευές εξάσκησης περιλαμβάνουν ένα πίνακα που προσαρμόζεται σε τοίχο (DynaVision, West Chester, OH) ή εφαρμογές με ειδικό λογισμικό υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, οι
ασθενείς εξασκούνται στην ανίχνευση πολλαπλών μικρών
στόχων. Η σωστή εφαρμογή των συσκευών αυτών μπορεί να
επιφέρει ασφαλή οδήγηση.
Focal Points

Ενότητα 4, 2017
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Αριστερή Ημιανοψία: 1ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Ένας 65χρονος άνδρας, με ιστορικό αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και αριστερή ομώνυμη ημιανοψία,
περιγράφει δυσκολία στην ανάγνωση, πρόσκρουση σε αντικείμενα κατά τη βάδιση, ενώ εκφράζει την επιθυμία να οδηγεί.
Αναφέρει σημάδια κατάθλιψης.
Η οπτική οξύτητα του με τη διόρθωση του είναι 20/20 και
20/25. Όταν του ζητάτε να διαβάσει την εφημερίδα ο ασθενής
ξεκινάει από το κέντρο της πρώτης γραμμής. Αν δεν υπάρχει
σχέδιο παραπομπής σε κέντρο αποκατάστασης όρασης, είναι
απαραίτητος ο επιπλέον έλεγχος για τη διερεύνηση της δυσκολία του. Η δοκιμασία διασταύρωσης γραμμών αποτελείται
από μία σελίδα με ευθείες γραμμές ποικίλου μήκους και θέσης,
και ζητάτε από τον ασθενή να σχεδιάσει μία γραμμή που να
τέμνει κάθε γραμμή στο μέσο της. Στην άσκηση σχεδίου ρολογιού, ζητάτε από τον ασθενή να σχεδιάσει ένα ρολόι και να θέσει τους δείκτες στις 2 παρά δέκα.
Στη δοκιμασία διασταύρωσης γραμμών, ο ασθενής ασχολείται μόνο με τις γραμμές που βρίσκονται στη δεξιά μεριά
της σελίδας. Στη δοκιμασία με το σχέδιο ρολογιού τοποθετεί
όλους τους αριθμούς στη δεξιά μεριά αφήνοντας την αριστερή
κενή. Αυτό υποδηλώνει πως ο ασθενής παρουσιάζει απώθηση
του ημιπεδίου παρά ημιανοψία, και πρέπει να παραπεμφθεί σε
αποκατάσταση όρασης.

ρουσία ενός χάρακα στο αριστερό άκρο της σελίδας, η μία κάθετη μαύρη γραμμή κατά μήκος του ορίου της στήλης της
εφημερίδας, για να υπενθυμίζουν στον ασθενή να συνεχίζει
αριστερά μέχρι εκείνο το όριο καθώς διαβάζει την επόμενη
γραμμή. Σε μερικές πολιτείες, θα του επιτρεπόταν η οδήγηση
αν ο ασθενής είναι σε θέση να ανιχνεύει συνεχώς αριστερά
και επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης. Παραπέμψτε τον ασθενή σε κέντρο αποκατάστασης όρασης για εξάσκηση ανίχνευσης της ημιανοπικής πλευράς του πεδίου.

Δεξιά Ημιανοψία: 1ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Ένας 65χρονος άνδρας, με ιστορικό αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και με δεξιά ομώνυμη ημιανοψία, περιγράφει δυσκολία στην ανάγνωση. Του ζητάτε να διαβάσει
μία στήλη στην εφημερίδα αλλά δεν μπορεί να βγάλει νόημα.
Του παρουσιάζεται τη λέξη “dog” αλλά δεν μπορεί να τη διαβάσει. Του ζητάτε να σας διαβάσει ένα, ένα τα γράμματα, το
κάνει με επιτυχία και μετά σας λέει τη λέξη “dog”. Ο ασθενής
παρουσιάζει αλεξία. Παραπέμψτε τον ασθενή σε κέντρο αποκατάσταση όρασης και λογοθεραπεία.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Ο ασθενής πιθανότατα θα χρειαστεί
ειδική τεχνολογία κείμενο σε ομιλία, ακουστικά βιβλία, ακουστικά περιοδικά και ειδικούς υπολογιστές με ομιλία για ανάγνωση κειμένων.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Αυτή περιλαμβάνει την εξάσκηση
της σάρωσης με σκοπό την βελτίωση στο διάβασμα και στο
περπάτημα. Η εξάσκηση πραγματοποιείται με ασκήσεις σάρωσης σε τυπωμένες σελίδες ή σε οθόνη υπολογιστή, την εξάσκηση εντοπισμού αριθμών και γραμμάτων τοποθετημένα
στο τοίχο διαδρόμου στη πλευρά της ημιανοψίας, και ειδικές
συσκευές εξάσκησης (π.χ. πίνακας DynaVision ). Ειδικά πρίσματα είναι χρήσιμα για την αποφυγή αντικειμένων στα αριστερά όταν περπατάει. Ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα της οπτικής του απώθησης.
Αν η ανάγνωση δεν είναι δυνατή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά βιβλία με ομιλία, τεχνολογίες κείμενο σε ομιλία
και ειδικές οπτικοακουστικές μετατροπές σε υπολογιστή. Αν η
οπτική του απώθηση συνεχιστεί, πρέπει να ανευρεθούν εναλλακτικές μορφές μετακίνησης καθώς και να πραγματοποιηθούν μετατροπές στο περιβάλλον για την ασφάλεια του.
Επίσης πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικές ομάδες στήριξης.
ο

Αριστερή Ημιανοψία: 2 Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Ένας 65χρονος άνδρας, με ιστορικό αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και αριστερή ομώνυμη ημιανοψία,
αναφέρει πως διαβάζει αργά, αλλά δεν σκοντάφτει σε αντικείμενα όταν περπατάει. Του έχει προταθεί να μην οδηγεί μετά το
εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά η γυναίκα του αναφέρει πως δεν
έχει ιδιαίτερα προβλήματα στην όραση κατά την οδήγηση όταν
κάθεται στη θέση του συνοδηγού. Στην εξέταση διασταύρωσης
γραμμών, ο ασθενής ασχολείται με το σύνολο το γραμμών, και
σχεδιάζει σωστά τη δοκιμασία ρολογιού. Μπορείτε να προτείνετε τις παρακάτω στρατηγικές για το διάβασμα και την οδήγηση, αν οι οπτικές δυνατότητες το επιτρέπουν.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Απλές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στην δυσκολία στο διάβασμα. Για παράδειγμα, Η πα58

12

Focal Points

Ενότητα 4, 2017

Δεξιά Ημιανοψία: 2ο Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Ένας 65χρονος άνδρας με ιστορικό αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και δεξιά ομώνυμη ημιανοψία αναφέρει δυσκολία στο διάβασμα, χωρίς άλλες δυσκολίες. Η απώλεια του δεξιού οπτικού πεδίου παρεμποδίζει την εκτέλεση
των σακκαδικών κινήσεων και το διάβασμα από τα αριστερά
προς τα δεξιά.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΣΗΣ. Ο ασθενής θα ωφεληθεί εκτελώντας
μία στρατηγική σταθερού βλέμματος κατά το διάβασμα, εξάσκηση στις σακκαδικές κινήσεις ή εξάσκηση στο διάβασμα
κειμένου με κάθετη κλίση. Μπορείτε να προτείνετε αυτές τις
λύσεις. Αν δεν είναι αποτελεσματικές παραπέμψτε τον ασθενή
σε κέντρο αποκατάστασης όρασης.

Νέες Τεχνολογίες
Προθέσεις αμφιβληστροειδούς, εμφύτευση τηλεσκοπίων,
εφαρμογές κινητών, και κάμερες κεφαλιού είναι από τις νεότερες τεχνολογίες για ασθενείς με απώλεια όρασης.
Η Second Sight Medical Products (Sylmar, CA) έχει αναπτύξει μία επαμφιβληστροειδική πρόθεση για ασθενείς με
απώλεια όρασης από εκφυλιστικές αλλοιώσεις των εξώτερων
αμφιβληστροειδικών στιβάδων. Το Argus II είναι ένα σύστημα
αμφιβληστροειδικής πρόθεσης που τοποθετείται χειρουργικά,
με 60 ηλεκτρόδια ερεθισμού. Ο ασθενής φοράει μία μίνι κάμερα στα γυαλιά του, και το υλικό που λαμβάνεται από την κάμερα αναλύεται από μία συσκευή επεξεργασίας εικόνας που
φοράει ο ασθενής. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται και
μετατρέπονται σε οδηγίες που στέλνονται πίσω στα γυαλιά.
Αυτές οι οδηγίες στη συνέχεια στέλνονται wirelessly σε μία
κεραία εντός της πρόθεσης. Η πρόθεση στέλνει ηλεκτρικούς

MODULE_4_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:49 AM Page 13

παλμούς, που ερεθίζουν τον υγιή αμφιβληστροειδή παρακάμπτοντας τους βλαμμένους φωτοϋποδοχείς, με αποτέλεσμα
την αποστολή σήματος προς το οπτικό νεύρο. Η συσκευή έχει
έγκριση από τον FDA.
Το μικροσκοπικό τηλεσκόπιο (IMT) από την VisionCare
Ophthalmic Technologies (Saratoga, CA) είναι ένα μίνι τηλεσκόπιο Γαλιλαίου τοποθετημένο σε ένα πολυμεθυλμεθακρυλικό ενδοφακό. Αυτήν τη στιγμή έχει έγκριση από τον FDA για
ηλικιωμένους ασθενείς, 65 χρονών και άνω, με αμφοτερόπλευρη τελικού σταδίου ηλικιακή εκφύλιση ωχράς. Στα κριτήρια επιλογής είναι η σταθερή όραση του ασθενούς με σοβαρή
απώλεια όρασης, 20/160 – 20/800. Στα πλεονεκτήματα της
συσκευής σε σχέση με ένα εξωτερικό φακό είναι ένα ευρύτερο
πεδίο όρασης και καλύτερο έλεγχο του πεδίου όρασης με τις
κινήσεις των οφθαλμών. Ειδικά σε ασθενείς που πάσχουν από
αρθρίτιδα το ένθεμα περιορίζει την ανάγκη συσκευών χειρός
που είναι δύσκολο να κρατηθούν. Όμως υπάρχουν και οπτικές
προκλήσεις. Ο ασθενής πρέπει να προσαρμοστεί σε μία μεγεθυμένη εικόνα από τον οφθαλμό με το ένθεμα και μία χωρίς
μεγέθυνση από τον έτερο οφθαλμό. Η διόφθαλμη αντίληψη
του βάθους χάνεται και το οπτικό πεδίο από τον οφθαλμό με
το ένθεμα περιορίζεται σημαντικά.
Η εφαρμογή κινητού Be My Eyes (www.bemyeyes.org) επιτρέπει σε ασθενείς με απώλεια όρασης να “είναι τα μάτια του
ασθενούς” μέσω μίας ζωντανής σύνδεσης βίντεο. Άλλες
εφαρμογές μεγεθύνουν, διαβάζουν καταλόγους, μετατρέπουν
το κείμενο σε ομιλία, αναγνωρίζουν αντικείμενα, χρήματα, ή
χρώματα. Οι ασθενείς συνεχώς επωφελούνται από νέες τεχνολογίες στους υπολογιστές και στα tablets τους, που προσφέρουν μεγέθυνση, μετατροπή της αντίθεσης, ή των
οπτικοακουστικών εφαρμογών.

Αποκατάσταση Χαμηλής Όρασης
σε Παιδιατρικούς Ασθενείς
H αποκατάσταση όρασης σε παιδιατρικούς ασθενείς έχει δύο
στόχους. O πρώτος είναι να επιτρέψει στους ασθενείς τη μάθηση μέσω κειμένων. Ο δεύτερος στόχος είναι να παρέχει
στον ασθενή πρόσβαση στο οπτικό περιβάλλον ούτως ώστε
τα παιδιά να αναπτύξουν τη συμπεριφορά τους βάση εικόνων,
να μπορούν να μιμηθούν αυτό που βλέπουν αλλά και να παρατηρήσουν/διαχειριστούν οπτικές πληροφορίες από τους
καθηγητές και τους μεγαλύτερους. Κάθε στόχος βοηθάει στην
επιτυχία του παιδιού στην τάξη αλλά και στη μετάβαση του σε
ανώτερες μορφές εκπαίδευσης. Η αποκατάσταση όρασης ποικίλει ανάλογα με την ηλικία.

Αποκατάσταση Όρασης
Βασισμένη σε Αναπτυξιακή Ηλικία
Για νέα παιδιά με χαμηλή όραση που βρίσκονται στην ηλικία που
«μαθαίνουν να διαβάζουν», είναι σημαντικό να υπάρχουν υλικά
με μεγάλο μέγεθος γραμμάτων, όπως και να επιτρέπεται στο
παιδί η ελευθερία να σηκώνεται στη τάξη για να πάει κοντά στο
αντικείμενο που θέλει να δει και να το παρατηρήσει. Η εργαλειοθήκη αποκατάστασης για τα συγκεκριμένα παιδιά περιλαμβάνει μεγεθυντικούς φακούς, ένα μονόφθαλμο, χειροκίνητο
τηλεσκόπιο και για ορισμένα παιδιά ένας βίντεο μεγεθυντής.

Οι οπτικές ανάγκες μεταβάλλονται στην εφηβεία καθώς τα
παιδιά «διαβάζουν για να μάθουν». Η ένταση και η χρονική
διάρκεια του διαβάσματος αυξάνεται, ενώ το μέγεθος των κειμένων μικραίνει.
Η περιστασιακή ή άτυπη μάθηση είναι σημαντική για τη συνέχιση της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων. Γενικότερα,
οι έφηβοι επιθυμούν περισσότερη ανεξαρτησία και αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση τους.

Αξιολόγηση της Όρασης σε Παιδιά
με Οπτική Αναπηρία
Η τυπική οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να τροποποιηθεί σε
παιδιά με οπτική αναπηρία για την αξιολόγηση της οπτικής
λειτουργίας πέρα από την οπτική οξύτητα.

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ. Η μονόφθαλμη και διόφθαλμη οπτική οξύτητα μετριέται με και χωρίς τη διόρθωση του παιδιού. Υπολογίζεται η κυκλοπληγική διάθλαση αν και δεν είναι απαραίτητη
πάντα η πλήρης διόρθωση. Για παράδειγμα, η οπτική οξύτητα
σε παιδιά με νυσταγμό δεν βελτιώνει με τη διόρθωση του
αστιγματισμού. Η διόφθαλμη κοντινή όραση υπολογίζεται
στα 40 εκατοστά, καθώς και στην απόσταση που προτιμά το
παιδί να διαβάζει. Χρήσιμες πληροφορίες εξάγονται από την
εξέταση όσο άφορα το βέλτιστο μέγεθος γραμμάτων ανάγνωσης και την ανάγκη του παιδιού για μεγέθυνση. Τέλος πρέπει
να γίνεται εκτίμηση της όραση με τις μεγεθυντικές συσκευές
που τυχόν χρησιμοποιεί το παιδί.
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ. Αρκετές καταστάσεις (αμφιβληστροειδικές δυστροφίες, οπτική ατροφία) επηρεάζουν την αντίληψη των χρωμάτων. Υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες στο
σχολείο που χρειάζονται κάποια διάκριση των χρωμάτων
(π.χ. ανάγνωση χάρτη), επομένως η αξιολόγηση της χρωματικής αντίληψης στα παιδιά αυτά είναι σημαντική. Ο κατάλληλος φωτισμός, αντίστοιχος σε ένταση με το φως της ημέρας,
είναι απαραίτητος για την ακριβή διάκριση των χρωμάτων.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ. Η αδυναμία της διάκρισης
αντικειμένων σε περιβάλλον χαμηλής αντίθεσης δυσκολεύει
την ικανότητα διαβάσματος, την κινητικότητα και τη χρήση
επιμορφωτικού υλικού. Οι παιδιατρικές εξετάσεις ευαισθησίας
αντίθεσης περιλαμβάνουν τεστ με πίνακες με σύμβολα, νούμερα, και κελιά. Σε περιπτώσεις απώλειας σημαντική ευαισθησίας αντίθεσης σε ένα μαθητή, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθούν συσκευές με ανεστραμμένη πολικότητα
(δηλ. λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο).

ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ. Η έκταση ενός οπτικού πεδίου καθορίζει και
την ένταση της μεγέθυνσης που μπορεί να γίνει ανεκτή ως
ότου το παρατηρούμενο αντικείμενο βγει από τα όρια του
οπτικού πεδίου, όπως επίσης και το κατά πόσο το οπτικό πεδίο μπορεί να επηρεάσει τον προσανατολισμό ενός παιδιού.
Τα νεότερα παιδιά μπορούν να εξεταστούν αδρά με ένα τεστ
αντιπαράθεσης 2 ατόμων ενώ τα μεγαλύτερα μπορούν να
εκτελέσουν μία εξέταση στατική ή κινητής περιμετρίας.

ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Σε ένα παιδί με μειωμένη οπτική οξύτητα, η αδυναμία αντίληψης του βάθους μπορεί να επηρεάσει
περαιτέρω την κινητικότητα.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ. Η ικανότητα προσαρμογής στο
Focal Points
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χαμηλό φωτισμό περιβάλλοντος είναι σημαντική για την κινητικότητα ενός ατόμου. Η συγκεκριμένη ικανότητα μπορεί
να μετρηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά με την κλασσική εξέταση
προσαρμογής στο σκοτάδι. Σε νεότερα παιδιά μία αδρή εκτίμηση της προσαρμογής στο σκοτάδι μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εξέταση προσαρμογής κωνίων, που χρησιμοποιεί
κόκκινα, άσπρα και μπλε κομμάτια. Τα παιδιά μπορούν να
βοηθηθούν πολύ όταν τους εξηγηθεί αυτή η αδυναμία τους
και τους προταθούν διάφορες στρατηγικές, όπως η χρήση
γυαλιών με ειδικούς φακούς, ή η αναμονή κατά την μεταβολή
των νέων συνθηκών φωτισμού.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Η δυσκολία λειτουργίας του ασθενούς υπό συνθήκες έντονου φωτισμού πρέπει να παρατηρείται κατά την οφθαλμολογική εξέταση. Διάφορες στρατηγικές
για την αντιμετώπιση της αντανάκλασης είναι τα καπέλα με
γείσο, η μεταβολή των πηγών φωτισμού και η χρήση ειδικών
φακών.

Οπτικές και Μη Οπτικές Συσκευές
και Επικουρική Τεχνολογία
Το πλάνο της αποκατάστασης όραση περιλαμβάνει συσκευές
υποβοήθησης της όρασης και μετατροπές στο περιβάλλον
του σχολείου. Οι επιλογές οπτικών, μη οπτικών συσκευών και
επικουρικής τεχνολογίας πρέπει να συμβαδίζει με τα “θέλω”
του μαθητή. Όπως συμβαίνει αρκετές φορές οι έφηβοι ενδιαφέρονται για την εμφάνιση τους και πολλές φορές προτιμούν
να μη δουν καλύτερα από το να νιώσουν απομονωμένοι, και
για αυτό το λόγο μπορεί να απορρίψουν μία δοκιμασμένη και
επιτυχημένη τακτική αποκατάστασης. Για παιδιατρικούς
ασθενείς, η όραση, οι ανάγκες μεγέθυνσης και οι υπάρχουσες
μετατροπές στο περιβάλλον πρέπει να επανεξετάζονται συχνά και να προβλέπουν τις μεταβολές στην όραση, την κοινωνική ωρίμανση και τις μαθησιακές ανάγκες που αλλάζουν
με το χρόνο.

ΠΡΟΝΗΠΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οι κλασσικές επιλογές κοντινής μεγέθυνσης περιλαμβάνουν θολωτούς συλλέκτες φωτός, διπλοεστιακά γυαλιά, και μεγεθυντικούς φακούς. Επίσης
τα γυαλιά για μυωπία μπορούν να αφαιρεθούν κατά την κοντινή εργασία. Η υπερβολική μεγέθυνση, ειδικά αν το οπτικό
πεδίο είναι περιορισμένο πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να τοποθετήσει το αντικείμενο παρατήρησης εκτός οπτικού πεδίου.
Για μακρινές εργασίες, απλές επιλογές αποκατάστασης περιλαμβάνουν μεγεθυντικούς φακούς για μακρινές αποστάσεις, και ειδικά χαμηλής έντασης τηλεσκόπια. Τα υψηλής
έντασης τηλεσκόπια έχουν ένα περιορισμένο εύρος πεδίου
και μειωμένη φωτεινότητα. Τα μικρότερα παιδιά χρειάζονται
ένα ευρύ πεδίο όρασης γιατί ο εγκέφαλος τους έχει δυσκολία
στην ανακατασκευή μίας μορφής όταν του παρουσιάζoνται
μόνο τμήματα της εικόνας.
Ηλεκτρονικά βίντεο με μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο,
χρησιμοποιούνται και για τη κοντινή αλλά και τη μακρινή
όραση, και είναι κατάλληλα για κάποιους νέους ασθενείς με
προχωρημένη απώλεια όρασης. Επιπρόσθετα οι συγκεκριμένες συσκευές προσφέρουν επιλογές ελέγχου του χρώματος
και της αντίθεσης.
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Αν και τα πρίσματα χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με επίκτητο νυσταγμό λόγω νευρολογικών παθήσεων, όπως τη
σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν έχουν ευρεία χρήση σε παιδιά
με συγγενή νυσταγμό. Μία μελέτη πάνω στο θέμα βρήκε πως
η χρήση πρίσματος 7 βάση έξω σε παιδιά με νυσταγμό ήταν
πιο αποτελεσματική σε παιδιά με κάποιου βαθμού στερεοσκοπική όραση και των οποίων ο νυσταγμός υποχωρούσε με
τη σύγκλειση.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά μπορούν να χειριστούν πιο εξελιγμένες συσκευές,
όπως υψηλής έντασης μεγεθυντές και υψηλής έντασης τηλεσκόπια. Παρόλα αυτά η εφηβεία δημιουργεί νέες προκλήσεις.
Μπορεί να προτιμηθούν διακριτικοί μεγεθυντές μικρού μεγέθους παρότι όχι τόσο αποτελεσματικοί. Οι φακοί επαφής
μπορούν να κρύψουν ένα υψηλό διαθλαστικό σφάλμα, να
μειώσουν τη φωτοφοβία και την αντανάκλαση, και να κρύψουν ανωμαλίες στον πρόσθιο θάλαμο. Η επιθυμία του εφήβου να οδηγήσει μπορεί να υπερνικήσει την άρνηση του για
τη χρήση τηλεσκόπιου, οπότε αυτή η περίοδος είναι η κατάλληλη για την εφαρμογή μίας τέτοιας συσκευής στα γυαλιά. Η
ανάγκη για ασφαλή οδήγηση απαιτεί την αναγνώριση συγκεκριμένων τόπων, την αναγνώριση των οδικών σημάνσεων
αλλά και την επίδειξη προσοχής σε περιπτώσεις κίνησης
στους δρόμους. Για αυτό το λόγο τα περισσότερα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συσκευές και οδηγίες που
έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό και την μετακίνηση.
Οι βίντεο μεγεθυντές σε υπολογιστές συνήθως δεν προτιμώνται από τους νέους λόγω του μεγάλου μεγέθους, της δυσκολίας μεταφοράς αλλά και του στίγματος που προκαλούν.
Για σπουδαστές που ασχολούνται με την τεχνολογία, υπάρχουν παραγωγικοί τρόποι για τη διευκόλυνση τους. Για παράδειγμα σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό μπορεί να
προσαρμοστεί ένας τηλεσκοπικός φακός για υψηλής ανάλυσης εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Άλλες εφαρμογές σε κινητά
ή λάπτοπ, παρέχουν μεγέθυνση, και επιλογές κείμενο σε ομιλία και ομιλία σε κείμενο, όπως επίσης και την πρόσβαση σε
ένα πλήθος ειδικά διαμορφωμένων βιβλίων κατάλληλα για
αυτούς τους νέους. Άλλες εφαρμογές παρέχουν πρόσβαση σε
οδηγίες για παιδιά με οπτική αναπηρία, επιτρέποντας την μελέτη αυτών από τα γραφεία τους.
Η επικοινωνία των ιατρών των παιδιών με τους γονείς και
τους δασκάλους τους είναι πολύ σημαντική. Οι πληροφορίες
που ανταλλάσσονται συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός
ατομικού πλάνου επιμόρφωσης από τους δασκάλους των
παιδιών. Επιπλέον ο οφθαλμίατρος μπορεί να λάβει πληροφορίες για το πως ανταποκρίνεται ο νεαρός στις οπτικές
ανάγκες του στο σχολείο, κατά πόσο μπορεί να χειριστεί συσκευές τεχνολογίας για την επιμόρφωση του, και το κατά πόσο μπορεί να είναι ανεξάρτητος στις μετακινήσεις του.
Ένα σύντομο πρότυπο παιδιατρικό ιστορικό για οπτική
αποκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες.
• (όνομα παιδιού) είναι (ηλικία) με (διάγνωση). Η καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα για μακριά με γυαλιά είναι
20/ΧΧ Δ.Ο., 20/ΧΧ Α.Ο. και 20/ΧΧ διόφθαλμα. Η κοντινή του όραση είναι 20/ΧΧ (ΧΧ Μ) διόφθαλμα στα 40 εκατοστά και 20/ΧΧ(ΧΧ Μ) στην προτιμώμενη απόσταση
των ΧΧ εκατοστών. Τα γυαλιά ( είναι/ δεν είναι) απαραίτητα. Η χρωματική αντίληψη είναι ΧΧΧ. Τα οπτικά πεδία
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•

είναι ΧΧΧ. Η στερεοσκοπική όραση είναι ΧΧΧ. Η ευαισθησία αντίθεσης είναι ΧΧΧ.
Η κατάσταση του είναι (σταθερή/επιδεινούμενη). Θα
πρέπει να του επιτραπεί να κάθεται κοντά στον πίνακα
και να κρατάει αντικείμενα όσο κοντά χρειάζεται. Παρακαλώ να εξεταστεί η (λειτουργική του όραση/ ικανότητα
προσανατολισμού και μετακίνησης). Από ιατρικής άποψης πληρεί τις προϋποθέσεις οπτικής αναπηρίας που μπορεί να επηρεάσουν την εκπαίδευση του, και μπορεί να
χρειαστεί τις υπηρεσίες ενός καθηγητή για παιδιά με
οπτική αναπηρία.

Παιδιατρικό Περιστατικό
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Ένα 11χρονο κορίτσι με οφθαλμικό αλφισμό,
νυσταγμό και εσωτροπία παρουσιάζει δυσκολία στη μακρινή
όραση στο σχολείο, μειωμένη αντοχή στις κοντινές δραστηριότητες (π.χ. διάβασμα), και φωτοφοβία. Η οπτική της οξύτητα είναι 20/80 σε κάθε οφθαλμό, η ευαισθησία αντίθεσης
είναι φυσιολογική, και δεν παρουσιάζει κεντρικά σκοτώματα
στην εξέταση οπτικών πεδίων. Διαθέτει ειδικά γυαλιά για τον
ήλιο αλλά το κορίτσι αναφέρει πως δεν τη βοηθάνε ιδιαίτερα
στις εξωτερικές δραστηριότητες.

να δει αντικείμενα σε απόσταση, να αποκτήσει πρόσβαση σε
ηλεκτρονικά βιβλία και να συνδέεται ηλεκτρονικά με τον πίνακα στη τάξη της. Η συσκευή είναι εύκολη στη μετακίνηση
ενώ παράλληλα προσφέρει διακριτικότητα καθώς χρησιμοποιείται ευρέως. Αν αποκτήσει εμπειρία με το τηλεσκόπιο τα
επόμενα χρόνια θα αποκτήσει άνεση με συσκευές μεγέθυνσης στα γυαλιά της που θα τη βοηθήσουν στην οδήγηση.

Συμπέρασμα
Η αποκατάσταση όρασης είναι ένα σημαντικό κομμάτι
στη φροντίδα της όρασης και συστήνεται στους οφθαλμιάτρους να παραπέμπουν τους ασθενείς τους σε ειδικά κέντρα
(εικόνα 9). Η Αμερικάνικη Ακαδημία έχει θεσπίσει ένα μοντέλο για την αποκατάσταση όρασης, που ελέγχει την ανάγνωση, τις δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, την ασφάλεια, τη
συνέχιση δραστηριοτήτων παρά την απώλεια όρασης, και
την ψυχοκοινωνική κατάσταση των ασθενών. Αντίθετα με
άλλους τομείς της οφθαλμολογίας, η αποκατάσταση όρασης
δεν στηρίζεται στην οπτική οξύτητα ως πρωταρχικό παράγοντα. Η επίτευξη των στόχων των ασθενών και η βελτίωση
της ζωής τους είναι οι προτεραιότητες. Είναι γεγονός πως οι
ασθενείς με μείωση οράσεως μπορούν να λάβουν αρκετή
βοήθεια από την αποκατάσταση όρασης.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ο πρώτος στόχος είναι να βελτιωθεί
η όραση. Η οπτική οξύτητα είναι ίδια με ή χωρίς τα τωρινά
γυαλιά της. Η κατάργηση των γυαλιών κα η χρήση ειδικών
φακών επαφής βοηθάει ιδιαίτερα στη χρήση συσκευών μεγέθυνσης ενώ η χρήση αναπαυτικών γυαλιών ηλίου θα βοηθήσει στην φωτοφοβία εκτός σπιτιού. To κορίτσι δεν είναι σε
θέση πλέον να διαβάσει κείμενο στην απόσταση των 10 εκατοστών που επιθυμεί, καθώς η δυνατότητα προσαρμογής έχει
περιοριστεί. Η χρήση ενός ηλεκτρονικού τάμπλετ με ενσωματωμένες επιλογές μεγέθυνσης της επιτρέπει να μεγεθύνει
με ένα απλό άγγιγμα, να μεγεθύνει με την κάμερα όταν θέλει

Η Anuradha Mishra, MD, είναι οφθαλμίατρος στο Halifax,
Nova Scotia, Canada.
Η Mary Lou Jackson, MD, είναι διευθύντρια αποκατάστασης όρασης στο Πανεπιστήμιο British Columbia Department of Ophthalmology and Visual Sciences στο
Vancouver, British Columbia, Canada.
Ο Lylas G. Mogk, MD, είναι ο διευθυντής του κέντρου
αποκατάστασης όρασης και έρευνας Henry Ford Health
System, στο Grosse Pointe, Livonia, and Sterling Heights,
Michigan.
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Εικόνα 9. Ο κύκλος της φροντίδας της όρασης. Το διάγραμμα δείχνει πως οι ασθενείς
παραπέμπονται σε ειδικό αποκατάστασης
όρασης μετά τη διάγνωση. Ο ειδικός της αποκατάστασης όρασης παραπέμπει τον ασθενή
για εκπαίδευση με συσκευές και εναλλακτικές στρατηγικές σε συνδυασμό με την συνδρομή κοινωνικών υπηρεσιών.
ΠΕΑΟ: Πιστοποιημένος ειδικός αποκατάστασης όρασης, ΠΕΧΟ: Πιστοποιημένος ειδικός
χαμηλής όρασης, ΠΕΠΚ: πιστοποιημένος ειδικός προσανατολισμού και κίνησης.
(Από Jackson ML. Addressing core competencies in ophthalmology resident education: what the vision rehabilitation setting
oﬀers. J Acad Ophthalmol. 2010;3[1]:20.)
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Άποψη του Κλινικού Iατρού
Οι August Colenbrander, MD, Donald Calvin Fletcher, MD, Joseph L. Fontenot, MD, και Terry L.
Schwartz, MD μοιράζονται τις απόψεις τους για το θέμα “Αποκατάσταση όρασης”. Οι σύμβουλοι της
άποψης του κλινικού απαντούν σε ερωτήσεις χωρίς να έχουν διαβάσει προηγουμένως την ενότητα ή ο
ένας τις απαντήσεις του άλλου.
1. Ένας 75χρονος ασθενής πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση
ωχράς με καλύτερα διορθούμενη όραση τα 20/50 σε κάθε οφθαλμό και ένα διόφθαλμο οπτικό πεδίο που εκτείνεται στις 150 μοίρες. Στην ερώτηση τη ημερομηνία
έχουμε σήμερα απαντά “1999”. Ο ασθενής ζητάει τη συγκατάθεση σας για την ανανέωση της οδήγησης του. Αρκετά μέλη της οικογενείας του σας ζητάνε να του
απαγορεύσετε την οδήγηση. Πως διαχειρίζεστε την κατάσταση;
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Η απάντηση στο
ερώτημα βάση νόμου στηρίζεται στην νομοθεσία της εκάστοτε πολιτείας. Στην Καλιφόρνια, το αρμόδιο τμήμα μεταφορών
παίρνει την οριστική απόφαση. Ο θεράπων ιατρός μπορεί να
ζητήσει μία εξέταση οδήγησης αν το απαιτούν οι συνθήκες.
Προσωπικά λέω στους ασθενείς μου “ δεν μπορώ να κρίνω
πως συμπεριφέρεσαι στο δρόμο, από τον τρόπο που κάθεσαι
στην εξεταστική καρέκλα. Οι ιατροί δεν έχουν εξειδικευτεί για
τέτοιες καταστάσεις”.
Από ιατρικής απόψεως η λήψη της απόφασης απαιτεί περαιτέρω εξετάσεις για τον προσδιορισμό της έκτασης της
βλάβης από την ηλικιακή εκφύλιση ωχράς. Η όραση των 20/50
σε κάθε οφθαλμό απλά μας δείχνει πως ο ασθενής έχει μία λειτουργική περιοχή διαμέτρου ¼ μοιρών (αρκετή να διαβάσει
τα σύμβολα στα 20/50) αλλά δεν μας δείχνει αν υπάρχουν
σκοτώματα γύρω από την περιοχή αυτή. Η διάγνωση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς, μας υποψιάζει πως είναι πιθανόν
να υπάρχουν. Ανάλογα με τα εξεταστικά μηχανήματα που διαθέτει ο καθένας χρειάζεται να γίνει μία εξέταση μικροπεριμετρίας (π.χ. MP1 [NIDEK Co, Ltd, Gamagori, Japan], Optos
OCT/SLO [Marlborough, MA], ή MAIA [CenterVue
S.p.a,Padova, Italy]) ή μία απλή εξέταση με εφαπτόμενες.
Σκοτώματα στο κεντρικό πεδίο μπορεί να αποκρύψουν τα
φώτα φρένων των προπορευόμενων αμαξιών και το φως ενός
φωτεινού σηματοδότη ή να καθυστερήσουν την αντίδραση σε
αυτά. Οι ασθενείς πρέπει να αντιληφθούν πως έχουν αυτά τα
σκοτώματα και να μη γίνει απλά μία λεκτική αναφορά σε αυτά. Θα χρειαστεί να εξασκήσουν τις ανιχνευτικές τους ικανότητες ούτως ώστε να μην παραμένει κάποιο αντικείμενο
συνέχεια στην περιοχή με το σκότωμα. Θα πρέπει να περιορίσουν την οδήγηση τους σε γνωστές διαδρομές όπου ο προσανατολισμός επιτυγχάνεται με διακριτά σημεία στην περιοχή
και όχι με τις πινακίδες των δρόμων. Η ιατρική απάντηση θα
πρέπει να βασιστεί και σε άλλους παράγοντες πέρα από την
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οπτική οξύτητα, όπως αναφέρεται και στο Physician’s Guide
to Assessing and Counseling Older Drivers, που εκδίδεται από
την American Geriatrics Society (2015).
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Η ασφαλή οδήγηση
εξαρτάται από την οπτική λειτουργία όπως επίσης και από την
κατάσταση του καιρού και του δρόμου, την εξοικείωση με την
ακολουθούμενη διαδρομή, το χρόνο αντίδρασης, το συγχρονισμό όρασης-χεριών, την προσοχή, την κρίση, την χρήση τοξικών ή ηρεμιστικών ουσιών και την ύπαρξη άνοιας. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν πέραν
της οπτικής λειτουργίας.
Οι προϋποθέσεις οδήγησης κάθε πολιτείας βρίσκονται
παντού. Ορισμένες πολιτείες απαιτούν την επανεξέταση ηλικιωμένων ασθενών ενώ άλλες όχι. Τα επίπεδα της οπτική οξύτητας και των οπτικών πεδίων ποικίλουν. Η αναφορά οδηγών
που δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν με ασφάλεια αλλού είναι
υποχρεωτική ενώ σε άλλες πολιτείες προαιρετική. Ορισμένες
πολιτείες προσφέρουν ανωνυμία και προστασία στον ιατρό
που κάνει την καταγγελία ενώ σε άλλες όχι. Σε ορισμένες πολιτείες απαιτείται η αναφορά σε ασθένειες όπως η άνοια ή η
νόσος Alzheimer, ενώ είναι σε όλες είναι απαραίτητη η αναφορά σε επιληπτικές κρίσεις.
Η απάντηση για τον ασθενή που αναφέρετε στο ερώτημα
εξαρτάται από τον τόπο διαμονής του. Το επιτρεπόμενο όριο
για οδήγηση χωρίς περιορισμούς ποικίλει μεταξύ 20/40 (πλειοψηφία), 20/50 ( 15 πολιτείες), και 20/60 (ορισμένες). Ορισμένες πολιτείες έχουν ως προϋπόθεση το οριζόντιο οπτικό
πεδίο, τα όρια του οποίου ποικίλουν από 100 ως 150 μοίρες.
Ως εκ τούτου σε αρκετές πολιτείες ο ασθενής που αναφέρετε
βρίσκεται εντός νόμιμου πλαισίου για οδήγηση.
Αν ο ασθενής ζει σε μία πολιτεία όπου η οδήγηση με οπτική
οξύτητα 20/50 επιτρέπεται, πρέπει να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση με την οικογένεια και τον ασθενή για να επισημανθούν
κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να τεθούν στην οδήγηση ανάλογα με την έκταση της βλάβης από την άνοια, προηγούμενα
τροχαία ατυχήματα, επεισόδια αποπροσανατολισμού, ή της
κακή συμμόρφωσης του ασθενούς. Αυτή η συζήτηση μπορεί
να καταλήξει με τη συμφωνία ότι ο ασθενής θα κάνει χρήση
του αυτοκινήτου τοπικά και για κοντινές αποστάσεις, ή ότι ο
ασθενής θα επιλέξει να διακόψει την οδήγηση.
Αν ο ασθενής ζει σε μία πολιτεία όπου το νόμιμο όριο είναι
τα 20/40, τόσο η οικογένεια όσο και ο ασθενής θα πρέπει να
ειδοποιηθούν πως ο ασθενής έχει ξεπεράσει το όριο αυτό.
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Ορισμένες πολιτείες απαιτούν να γίνει αναφορά στο αρμόδιο
τμήμα. Σε άλλες πολιτείες ο εξεταστής πρέπει απλά να δώσει
τις απαραίτητες συστάσεις στον υποψήφιο οδηγό χωρίς να
χρειάζεται να τον αναφέρει στο τμήμα μεταφορών.
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς (και οι οικογένειες τους) θα συμμορφωθούν όταν τους γίνει γνωστό πως βλέπουν χειρότερα
από το νόμιμο αποδεκτό όριο. Αν αυτό δεν ισχύσει, μπορείτε
να τους πείτε πως η ασφαλιστική εταιρία δεν θα καλύψει τα
έξοδα σε πιθανό ατύχημα. Σε τέτοια περίπτωση, συνήθως
αποφεύγουν να πάρουν το ρίσκο. Αν όμως και αυτό αποτύχει
και είστε πεπεισμένος πως ο ασθενής δεν είναι σε θέση να
οδηγήσει, τότε πρέπει κάνετε αναφορά στο αρμόδιο τμήμα,
και να ζητήσετε να του ανακληθεί η άδεια. Αυτό βέβαια, συμβαίνει σπάνια. Όπως τονίστηκε νωρίτερα, ορισμένες πολιτείες
προσφέρουν ανωνυμία για τέτοιου είδους αναφορές.
Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς το
νομικό πλαίσιο για την άδεια οδήγησης και να το συζητήσει
με τους ασθενείς του.
2. Μετά από 9 εγχειρήσεις γλαυκώματος και στους δύο
οφθαλμούς, ένας 90χρονος ασθενής παρουσιάζεται χωρίς αντίληψη φωτός και στους δύο οφθαλμούς. Δεν έχει
άλλα προβλήματα γενικής υγείας, δεν λαμβάνει φάρμακα διαθέτει IQ 130, και υπολογίζετε πως έχει άλλα 10
χρόνια ζωής. Σας ρωτάει για οδηγούς σκύλους και τον
κώδικα Βraille. Τι θα του προτείνατε;
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Η συζήτηση αυτή
θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πριν απωλέσει την όραση του,
όταν θα ήταν σε θέση να μάθει νέες τεχνικές πολύ πιο εύκολα.
Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, η ποιότητα ζωής του τα τελευταία
χρόνια της ζωής του θα ήταν πολύ καλύτερη. Η εκμάθηση του
Braille δεν είναι αδύνατη, αλλά θα έχει περιορισμένη εφαρμογή, όπως σε ετικέτες κ.α. Παρόλα αυτά δεν έχουμε στοιχεία
για τις συνθήκες ζωής του. Το γεγονός πως δεν αναζήτησε
βοήθεια νωρίτερα υποδηλώνει έναν υποστηρικτικό περίγυρο.
Όμως ακόμα και οι άνθρωποι του πρέπει να λάβουν συμβουλές για το πως θα τον βοηθήσουν περισσότερο.
Η απόκτηση ενός σκύλου οδηγού θα ήταν δυνατή, και ο ειδικός οργανισμός οδηγών σκύλων θα πρέπει να κρίνει το κατά
πόσο είναι κατάλληλος ο ασθενής. Είναι αλήθεια πως θα είχε
επωφεληθεί περισσότερο αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει υπόψιν του ότι η φροντίδα του σκύλου
είναι πολύ πιο χρονοβόρα από τη φροντίδα ενός μπαστουνιού
ή μίας συσκευής. Είναι σύμφωνος με αυτά; Ο σκύλος χρειάζεται βόλτα κάθε μέρα. Είναι η κινητικότητα του ασθενούς αρκετή; Έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση κινητικότητας με
μπαστούνι; Τέτοια εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για
την εκπαίδευση με σκύλο οδηγό.
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Οι σκύλοι οδηγοί είναι
διαθέσιμοι σε κάθε τυφλό ασθενή που μπορεί να φροντίζει το
ζώο. Δεν υπάρχει ανώτερο όριο ηλικίας. Ειδικά οι άνθρωποι
που έχουν εμπειρία με ζώα βοηθιούνται πολύ. Ο κώδικάς
Braille γίνεται δυσκολότερο να τον μάθεις όσο μεγαλώνεις.
Είναι πολύ πιο εύκολο για παιδιά. Στην ηλικία των 90, ίσως θα
ήταν προτιμότερο να μάθει να χρησιμοποιεί συσκευές με
ακουστικό υλικό, κείμενο σε ομιλία και συσκευές αναγνώρισης. Ειδικά τώρα, ειδικές εφαρμογές προσανατολισμού, gps,
και μετακίνησης είναι ευρέως διαθέσιμες.

3. Η 18χρονη ασθενής σας έχει οφθαλμικό αλφισμό και είναι πρωτοετής στο κολλέγιο. Η καλύτερη δυνατή οπτική
της οξύτητα είναι 20/100 σε κάθε οφθαλμό και 20/80
διόφθαλμα. Παρουσιάζει νυσταγμό και φωτοευαισθησία. Ποια είναι η συμβουλή σας όσο αφορά τις παραδόσεις που παρακολουθεί και ειδικά το μάθημα
“Πολιτισμοί” που πραγματοποιείται σε αίθουσα 300 θέσεων και περιλαμβάνει παρουσίαση σε powerpoint σε
χαμηλό φωτισμό; Επιπλέον, κάθε εβδομάδα πρέπει να
διαβάζει κείμενα 200 σελίδων με γραμματοσειρά 11.
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Για να βρίσκεται στο
κολλέγιο θα πρέπει να έχει διαβάσει πολύ. Πως τα κατάφερνε
όταν βρισκόταν στο σχολείο; Στην ηλικία της θα πρέπει να είναι εξοικειωμένη με τα τεχνολογικά βοηθήματα. Θα βοηθηθεί
από ένα μεγεθυντή βίντεο ( χειρός ή γραφείου). Επίσης θα
ωφεληθεί να λαμβάνει το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, για
να το μεγεθύνει στην οθόνη του υπολογιστή ή να χρησιμοποιεί εφαρμογές ομιλίας. Για τις παρουσιάσεις, το χαμηλό φως
στην αίθουσα είναι προς το συμφέρον της. Θα πρέπει να κάθεται στην πρώτη σειρά. Αν οι διαφάνειες είναι φτιαγμένες για
να τις βλέπουν οι φοιτητές με 20/20 στις πίσω σειρές τότε η
φοιτήτρια με τα 20/100 θα πρέπει να είναι σε θέση να δει από
την μπροστινή σειρά. ( 5 φορές πιο κοντά)
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Όσο αφορά την αίθουσα, με διόφθαλμη όραση 20/80, η φοιτήτρια θα πρέπει να ζητήσει να κάθεται στη πρώτη σειρά. Είναι σημαντικό για ένα
σπουδαστή να είναι ανεξάρτητη και να διεκδικεί το καλύτερο
για τον εαυτό της, πράγμα που θα χρειαστεί να κάνει για το
υπόλοιπο της ζωής της. Ίσως χρειαστεί 2Χ ή 3Χ τηλεσκοπική
οπτική συσκευή για τη μακρινή της όραση. Η χρήση εφαρμογών “meeting” με το τάμπλετ ή το λάπτοπ θα της δώσει πρόσβαση στην παρουσίαση του powerpoint στο θρανίο της (π.χ.
Join Me, Go to Meeting). Εναλλακτικά ο καθηγητής μπορεί να
μοιραστεί την παρουσίαση μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου. Η φοιτήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδική εφαρμογή σημειώσεων (π.χ., One Note, Notability)
για να κρατάει σημειώσεις πάνω στο κείμενο. Η ηλεκτρονική
μορφή του κειμένου θα βοηθήσει στο να μεγαλώσει τη γραμματοσειρά ή να χρησιμοποιήσει εφαρμογές ομιλίας για να
μειώσει την οπτική κούραση. Αν δεν είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική μορφή τότε μπορεί να ζητηθεί μία εκτύπωση με μεγάλη γραμματοσειρά. Αν δεν είναι και αυτό δυνατό, τότε η
ηλεκτρονική μεγέθυνση μέσω ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι ο πιο εργονομικός και απλός τρόπος για να
διαβάσει το κείμενο, και αυτό θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο σε
όλους τους φοιτητές με προβλήματα όρασης.
Όσο αφορά την φωτοευαισθησία, όλοι οι ασθενείς με
οφθαλμικό αλφισμό θα πρέπει να φοράνε ειδικά φίλτρα με
υψηλή απορροφητικότητα για το υπεριώδες. Η επιλογή χρώματος θα μπορέσει να καθοριστεί είτε με τη δοκιμή είτε με ειδικά διαγνωστικά συστήματα όπως το LuxIQ (Jasper Ridge,
San Mateo, CA). Αν υπάρχει και διαθλαστικό σφάλμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά γυαλιά ηλίου που τοποθετούνται μπροστά από τη διόρθωση ή ειδικοί φακοί επαφής.
4. Πως θα συμβουλεύατε ένα 80χρονο δάσκαλο πιάνο με
ηλικιακή εκφύλιση ωχράς που δε μπορεί να διαβάσει τη
Focal Points
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μουσική από τις 24 ίντσες, όπως έκανε ως τώρα; Θα πρέπει να είναι σε θέση να δείχνει στους μαθητές του τα
πλήκτρα ενώ διαβάζει τις παρτιτούρες.
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Μία απλή λύση είναι
να τροποποιήσει τις παρτιτούρες από 8,5Χ11 σε 11Χ17 ίντσες.
Είναι πολύ πιο απλό από τη χρήση τηλεσκοπίων και άλλων
λύσεων. Πολλοί επαγγελματίες μουσικοί έχουν χρησιμοποιήσει τη μέθοδο.
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Το κατά πόσο μπορούμε
να τον βοηθήσουμε εξαρτάται από το βαθμό απώλειας όρασης. Αν η όραση είναι στα 20/120 ή καλύτερα, ο ασθενής μπορεί να βοηθηθεί εύκολα με τη χρήση ενός μεγεθυντικού
φακού τύπου Γαλιλαίου όπως ο Eschenbach Max Detail (Eschenbach Optic of America, Danbury, CT), που μεγεθύνει 2.1
φορές στις 16 ίντσες. Αυτό επιτρέπει ελευθερία χεριών ενώ είναι ελαφρύς και βολικός.
Σε περίπτωση που η οπτική οξύτητα είναι 20/120, υπάρχουν τηλεσκοπικές συσκευές που προσαρτώνται στα γυαλιά
και είναι πιο ισχυρές από 2.1 μεγέθυνση. Όμως θα ήταν προτιμότερο να εξατομικεύσουμε την κάθε περίπτωση με μία επίσκεψη σε κέντρο αποκατάστασης όρασης για να
σιγουρέψουμε τη κατάλληλη και πιο οικονομική συσκευή. Οι
ηλεκτρονικοί μεγεθυντές είναι πιο ακριβοί και δεν πρέπει να
αγοράζονται αν δεν έχει προηγηθεί εξέταση από ειδικό χαμηλής όρασης.
5. Παρακαλώ δώστε μας ένα παράδειγμα διαλόγου μεταξύ
του οφθαλμίατρου και ενός 16χρονου κοριτσιού με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΜΑ) με καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα 20/60 διόφθαλμα και οπτικό
πεδίο 15 μοιρών σε κάθε οφθαλμό και 20 μοιρών διόφθαλμα. Σχολιάστε παρακαλώ την επιθυμία του παιδιού
να οδηγήσει και να ακολουθήσει επαγγέλματα όπως δικηγόρος, ακτινολόγος, φαρμακοποιός ή πεζοναύτης.
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Ελπίζω να μην είναι
η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στο πρόβλημά της. Η
ασθενής πρέπει να γνωρίζει πως έχει μία προοδευτική πάθηση, με το ρυθμό επιδείνωσης να ποικίλει σημαντικά ανάμεσα
σε ασθενείς. Θα πρέπει να εκπαιδευθεί να εκτιμά από μόνη
της το μέγεθος του πεδίου της με τη χρήση των κινήσεων των
χεριών της ή με τη χρήση ενός δείκτη laser σε ένα μακρινό τοίχο (η προσωπική αντίληψη του οπτικού του πεδίου σε σχέση
με ένα αποτέλεσμα εξέτασης είναι πολύ πιο ενημερωτική για
τον ασθενή).
Θα πρέπει να έρθει σε επαφή με άλλους ασθενείς με ΜΑ
για να καταλάβει ότι ασθενείς με ΜΑ μπορεί να συμβάλουν
σημαντικά στην κοινωνία, από το να κλείνεται στον εαυτό της
και να φοβάται για το μέλλον της. Η ιστορία του Ray στη ταινία Going Blind είναι ένα καλό παράδειγμα. Ο Ray καταλαβαίνει πως η ζωή του ως τυφλός εκπαιδευτής σκύλων είναι πιο
ωραία σε σχέση με τη ζωή του ως χρηματιστής ενώ είχε την
όραση του.
Με τα συγκεκριμένα οπτικά πεδία η απόκτηση διπλώματος
οδήγησης δεν είναι εφικτή. Θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση
για τις μελλοντικές της αποφάσεις. Το να γίνει δικηγόρος είναι εφικτό. Ακόμα και αν η όραση της χειροτερέψει στο τέλος,
θα μπορεί να διαβάζει κείμενα μέσω μεγεθυντών βίντεο ή συ64
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σκευών ομιλίας. Ο ακτινολόγος ασχολείται με απεικόνιση.
Ακόμα και αν είναι εφικτό τώρα, στο μέλλον μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, ειδικά όταν θα είναι δύσκολο να αλλάξει επάγγελμα. Υπάρχουν άλλες εξειδικεύσεις που η όραση δεν είναι
απαραίτητη σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το ίδιο ισχύει και για τη
σκέψη της να γίνει φαρμακοποιός. Τέλος δε θα μπορέσει να
περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις για να γίνει πεζοναύτης. Η
ασθενής μας έχει αρκετές εναλλακτικές καριέρας αλλά η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί με γνώμονα το οφθαλμικό της πρόβλημα. Θα ήταν συνετό να σκεφτεί σοβαρά πως θα ζήσει
τώρα, σε 10 χρόνια και σε 40 χρόνια από τώρα.
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Είναι μία δύσκολη κατάσταση. Αν δεν έχει γίνει προηγούμενη συζήτηση για τη πάθηση
της και τις επιπτώσεις μίας τόσο σοβαρής ενδεχόμενης απώλειας όρασης, θα χρειαστεί παραπάνω από μία επίσκεψη στο
γραφείο όπως επίσης και τη συνδρομή και άλλων ειδικών ( ειδικών στη χαμηλή όραση, ειδικών στον προσανατολισμό και
την κινητικότητα, ειδικών στις εξειδικευμένες τεχνολογίες για
τη συγκεκριμένη περίπτωση και άλλους) όχι μόνο για την παροχή βοήθειας, συσκευών και εξάσκησης αλλά και για την κατανόηση από την ασθενή των δυνατότητων και των ορίων της.
Ο οφθαλμίατρος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία με το να
εξηγήσει τη διάγνωση και την πρόγνωση της κατάστασης με
όσο το δυνατό πιο ήπιο τρόπο, λέγοντας στον ασθενή και τους
γονείς του ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία και πως ο
ασθενής δεν πληρεί τα κριτήρια του νόμου για άδεια οδήγησης
ακόμα και με τη χρήση ειδικών γυαλιών. Θα πρέπει να δοθεί
έμφαση ότι μπορεί να βρεθεί θεραπεία στο μέλλον και πως η
έρευνα στοχεύει σε αυτό. Μπορεί να προταθεί και η ιστοσελίδα
www.clinicaltrials.gov για να έχουν και οι ίδιοι μία άποψη.
Ο οφθαλμίατρος δεν πρέπει να πει “δεν υπάρχει κάτι άλλο
που μπορούμε να κάνουμε”. Είναι πιο σωστό να πει “δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Έλα ξανά να με δεις και θα ξαναδούμε την κατάσταση σου. Στο μεταξύ θα σε παραπέμψω σε
ένα ειδικό για χαμηλή όραση. Θα σε βοηθήσει να μπορείς να
κάνεις τα πράγματα που χρειάζεται στο σχολείο”
Η ασθενής θα πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικό για χαμηλή
όραση, που θα παρέχει περαιτέρω συμβουλές, συστάσεις, συσκευές και βοηθήματα, εκπαίδευση υπολογιστή, εκπαίδευση
στον προσανατολισμό και την κινητικότητα, αλλά και επαγγελματικό προσανατολισμό. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη εκπαίδευση και στην προετοιμασία για την επαγγελματική
καριέρα, και θα χρειαστούν πολλαπλές επισκέψεις.
Όσο για τις επιθυμίες της νεαρής, πολλοί άνθρωποι με επίκτητη απώλεια οράσεως γίνονται δικηγόροι και τα καταφέρνουν καλά. Παρότι απαιτείται πολύ διάβασμα, αυτό σήμερα
είναι εφικτό με τη χρήση της τεχνολογίας κείμενο σε ομιλία.
Το να γίνει ακτινολόγος δεν θα ήταν δυνατόν. Ανάμεσα στις
ιατρικές ειδικότητες, αυτή της ψυχιατρικής είναι ευκολότερη
για τυφλούς ή ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Όσο για το να
γίνει φαρμακοποιός, οι οπτικές απαιτήσεις είναι πολλές και ο
ρυθμός της δουλειάς δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν δέχονται τυφλούς ή άτομα με οπτική αναπηρία. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες (όπως το FBI) που έχουν
στο παρελθόν προσλάβει τέτοια άτομα. Όλες οι πολιτείες
έχουν ειδικά κέντρα αποκατάστασης με σκοπό τη βοήθεια
στην επαγγελματική αποκατάσταση ανθρώπων με την όραση,
την ακοή ή άλλου είδους αναπηρίες. Όλοι οι νέοι ασθενείς με
τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να παραπέμπονται εκεί.
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6. Ο γονέας ενός 7χρονου παιδιού χωρίς προβλήματα όρασης από την εξέταση οφθαλμιάτρου έρχεται για μία δεύτερη γνώμη καθώς του συνέστησαν μία επίσκεψη σε
κέντρο αποκατάσταση όρασης. Τι θα του προτείνατε;

πρόοδο του και το επίπεδο της όρασης του αλλά η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι του έχουν άλλες
προσδοκίες. Ποιες είναι οι συστάσεις σας στο παιδί,
στους γονείς και στους υπεύθυνους του σχολείου.

>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Θα ήθελα να μάθω
περισσότερα για το λόγο για τον οποίον του έκαναν μία τέτοια σύσταση. Υπήρχαν κάποια συμπτώματα από την όραση;
Αν είναι έτσι, ποια είναι αυτά; Τι είδους θεραπεία προτάθηκε;
Η θεραπεία οράσεως έχει πολλές εκφάνσεις. Μερικές φορές
τα ενοχλήματα δεν έχουν να κάνουν με την όραση αλλά με τις
μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν πριν γίνει κάποια σύσταση. Μαθησιακές δυσκολίες είναι καλύτερα να τις αντιμετωπίζουν ειδικοί μάθησης και όχι
ειδικοί στην όραση.

>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Βάση του ιστορικού
του είναι λογικό οι γονείς του να είναι ικανοποιημένοι. Είναι
επίσης λογικό, ο δάσκαλός του που δεν έχει την κατάλληλη
εμπειρία σε ειδική εκπαίδευση να είναι απογοητευμένος. Το
παιδί πρέπει να εκτιμηθεί στην τάξη από δάσκαλο εξειδικευμένο στα παιδιά με οπτική αναπηρία, ο οποίος στη συνέχεια
θα προτείνει ένα εξειδικευμένο πλάνο εκπαίδευσης. Το πλάνο
αυτό πιθανότατα θα περιλαμβάνει κάποιο χρόνο στο σχολείο
του και κάποιο χρόνο με τον εξειδικευμένο δάσκαλο. Το σχολικό σύστημα έχει την υποχρέωση να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Γιατί δε μπορεί να δει το πίνακα; Κάθεται στο
πίσω μέρος της τάξης; Αν τα γράμματα του δασκάλου είναι
φυσιολογικού μεγέθους, τα 20/40 του παιδιού θα ήταν αρκετά
για να δει αν καθόταν στις μπροστινές σειρές. Γιατί βγάζει τα
γυαλιά του όταν δουλεύει στο θρανίο του; Θα ήταν προτιμότερη μία μερική διόρθωση για την κοντινή του εργασία; Τα
γυαλιά του τα φοράει από 1,5 έτους οπότε έχει προσαρμοστεί
σε αυτά. Ένας εξειδικευμένος στραβισμολόγος θα δώσει
απαντήσεις για τα θέματα στραβισμού.

>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Αρχικά θα ρωτήσω για
ποιο πρόβλημα θα γίνει η θεραπεία οράσεως. Θα τους εξηγούσα στη συνέχεια πως η θεραπεία οράσεως έχει κάποια αποτελέσματα στο να μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με
μειωμένη σύγκλειση. Δεν θεραπεύει το πρόβλημα αλλά μειώνει την κούραση στο διάβασμα. Μερικές φορές, η θεραπεία
οράσεως προτείνεται για τυχαία ευρήματα κατά την οφθαλμολογική εξέταση που δεν προκαλούν συμπτώματα στο παιδί.
Σε αυτή τη περίπτωση θα τους πω, πως η θεραπεία οράσεως
δεν είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Αν η θεραπεία οράσεως
συστήνεται για μαθησιακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου της δυσλεξίας, θα τους έλεγα ότι δεν υπάρχει σαφή επιστημονική τεκμηρίωση πως η θεραπεία οράσεως μπορεί να
βελτιώσει τη μαθησιακή ικανότητα. Τα περισσότερα παιδιά με
δυσλεξία έχουν περιορισμένη γλωσσική ανάπτυξη. Τα προβλήματα με την οφθαλμοκινητικότητα είναι συμπτώματα της
δυσλεξίας και όχι το αίτιο της μαθησιακής δυσκολίας. Αν οι
γονείς επιμένουν στη λύση της θεραπείας οράσεως θα τους
πρότεινα να το κάνουν σε συνδυασμό με κλασσικές τεχνικές
αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
7. Ένα 5χρονο αγόρι απέτυχε στο screening όρασης στο νηπιαγωγείο. Ο δάσκαλος του είναι ενοχλημένος γιατί το
παιδί δεν μπορεί να δει τον πίνακα και συνέχεια βγάζει τα
γυαλιά του όταν δουλεύει στο θρανίο. Ο παιδοφθαλμίατρος παρέπεμψε το παιδί σε σας για περαιτέρω αποκατάσταση όρασης. Το παιδί γεννήθηκε πρόωρα στις 24
εβδομάδες, και ζύγιζε 450 γρ. Από το ιστορικό του έχει
διαγνωσθεί με αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας τύπου 1 και είχε υποβληθεί σε περιφερικό laser και
στους δύο οφθαλμούς στις 36 εβδομάδες. Από την ηλικία
του 1,5 έτους φοράει γυαλιά για προοδευτική μυωπία. Η
τωρινή του κυκλοπληγική του διάθλαση είναι -12.00 διοπτρίες στο δεξιό οφθαλμό και -9.00 διοπτρίες στον αριστερό. Η οπτική του οξύτητα με διόρθωση είναι 20/50
στο δεξιό οφθαλμό και 20/40 στον αριστερό. Η αδιόρθωτη κοντινή του όραση είναι 20/30 στο δεξιό οφθαλμό και
20/25 στον αριστερό. Εμφανίζει μία δεξιά εσωτροπία 10
πρισματικών διοπτριών για μακριά και αριστερή εσωτροπία 12 πρισματικές διοπτρίες για κοντά με τα γυαλιά του.
Η εσωτροπία μεγαλώνει λίγο χωρίς τα γυαλιά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης. Οι γονείς του παιδιού και ο οφθαλμίατρος του είναι ικανοποιημένοι με την

>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Στο παιδί πρέπει να επιτραπεί να βγάζει τη μυωπική του διόρθωση για τις κοντινές
του εργασίες. Επιπρόσθετα το παιδί πρέπει να βρίσκεται όσο
το δυνατόν πιο κοντά στο στόχο του για να δει το κείμενο
οπότε πρέπει να του επιτρέπεται αυτή η μετακίνηση. Θα πρότεινα ένα κεκλιμένο θρανίο για την αποφυγή τάσης στον αυχένα όταν το παιδί σκύβει κοντά στο κείμενο για να διαβάσει.
Θα πρότεινα τη δοκιμή διπλοεστιακών γυαλιών με μεγάλη
κοντινή διόρθωση (άνω των 3.00 διοπτριών) για να αποτρέψει
το παιδί από το να βγάζει τα γυαλιά του.
8. Ένα 5-χρονο κορίτσι παραπέμπεται σε εσάς για αποκατάσταση όρασης. Κατά τη γέννα υπέστη ένα επεισόδιο
υποξίας. Βγήκε από το νοσοκομείο μετά από 2 μήνες παραμονής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τη διάγνωση της ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης. Δεν μπορεί να
μιλήσει και έχει μάθει κάποια νοήματα για να επικοινωνεί με τους δικούς της. Έχει σταθερή κεντρική προσήλωση. Ορθοφορεί ως επί τω πλείστων, με μερικά επεισόδια
εξωτροπίας, ειδικά όταν νυστάζει. Δεν ανταποκρίνεται
συνεχώς σε παιχνίδια στη περιφέρεια και στον οπτοκινητικό κύλινδρο. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο διαθλαστικό
σφάλμα (+1.50 σφαίρωμα και στους δύο οφθαλμούς βάση κυκλοπληγικής σκιασκοπίας). Η ανατομική κατάσταση των οφθαλμών είναι φυσιολογική. Το κορίτσι θα
ξεκινήσει νηπιαγωγείο σε 6 μήνες. Τι θα συμβουλεύατε
το παιδί, τους γονείς και τους υπεύθυνους του σχολείου;
>>>Dr. Fletcher και Dr. Colenbrander: Το κορίτσι πάσχει
από εγκεφαλικής αιτιολογίας μείωση της οράσεως σε συνδυασμό με άλλη εγκεφαλική βλάβη. Ελπίζω να μην είναι η πρώτη
φορά που μαθαίνει για την κατάστασή της. Αν όντως είναι,
έχει δυστυχώς χάσει σημαντικό χρόνο εκπαίδευσης που θα είναι δύσκολο να αναπληρωθεί στην ηλικία των 5. Θα έπρεπε
να παρακολουθείται από τα πρώτο χρόνο της ζωής της και οι
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γονείς θα έπρεπε να λάβουν καθοδήγηση από ειδικούς οργανισμούς, όπως το Blind Babies Foundation. Θα έπρεπε να έχει
δρομολογηθεί από τότε το πλάνο εκπαίδευσης του κοριτσιού.
Εφόσον δεν μπορεί να μιλήσει, η τοποθέτηση της σε ένα κοινό
νηπιαγωγείο δεν είναι σωστή. Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, θα πρέπει αργά ή γρήγορα να γραφτεί σε ένα ειδικό ινστιτούτο για την περίπτωση της. Σε σοβαρές περιπτώσεις σαν
και αυτήν, ο ρόλος του οφθαλμιάτρου είναι να βεβαιωθεί ότι
δεν υπάρχουν οφθαλμολογικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αναλάβει.
>>>Dr. Schwartz και Dr. Fontenot: Αυτό το παιδί με τη φυσιολογική προσήλωση και οφθαλμοκινητικότητα, θα το παραπέμψω σε ειδικούς λογοθεραπευτές για την αξιολόγηση της
ικανότητας επικοινωνίας. Συσκευές που χειρίζονται με την κίνηση των οφθαλμών θα ήταν χρήσιμες στην επικοινωνία της
και στην εκπαίδευση της. Θα σκεφτόμουν επίσης την παραπομπή της σε ειδικό για παιδιά με εγκεφαλική βλάβη, αν και αυτό
συνήθως το αναλαμβάνει το σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό θα
βοηθούσε καθώς θα προσέφερε οδηγίες και στους εκπαιδευτικούς της. Τέλος θα ζήταγα από το σχολείο του παιδιού να κάνει
μαθήματα με ειδικό δάσκαλο για παιδιά με χαμηλή όραση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
e Academy provides this material for educational purposes only. It is not intended to represent the only or best
method or procedure in every case, nor to replace a
physician’s own judgment or give specific advice for case
management. Including all indications, contraindications, side eﬀects, and alternative agents for each drug or
treatment is beyond the scope of this material. All information and recommendations should be verified, prior to
use, with current information included in the manufacturers’ package inserts or other independent sources and
considered in light of the patient’s condition and history.
Reference to certain drugs, instruments, and other products in this publication is made for illustrative purposes
only and is not intended to constitute an endorsement of
such. Some material may include information on applications that are not considered community standard, that
reflect indications not included in approved FDA labeling, or that are approved for use only in restricted research settings. e FDA has stated that it is the
responsibility of the physician to determine the FDA status of each drug or device he or she wishes to use, and to
use them with appropriate informed patient consent in
compliance with applicable law. e Academy specifically
disclaims any and all liability for injury or other damages
of any kind, from negligence or otherwise, for any and all
claims that may arise out of the use of any recommendations or other information contained herein. e author(s) listed made a major contribution to this module.
Substantive editorial revisions may have been made
based on reviewer recommendations. Subscribers requesting replacement copies 6 months and later from the
cover date of the issue being requested will be charged
the current module replacement rate.
©2017 American Academy of Ophthalmology®.
All rights reserved.
Η Ακαδημία χορηγεί το υλικό αυτό για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και μόνον. Δεν έχει σκοπό να υποδηλώσει τη
μοναδική ή την καλύτερη μέθοδο ή τεχνική για κάθε περίπτωση ούτε να αντικαταστήσει την κρίση του ιατρού ή
να δώσει συμβουλές για την αντιμετώπιση μιας περιπτώσεως. Ο σκοπός αυτού του εντύπου δεν είναι να περιλάβει όλες τις ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες
ενέργειες και εναλλακτικούς παράγοντες για κάθε φάρμακο ή θεραπεία. Όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις
πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν χρησιμοποιηθούν με τις
τρέχουσες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε άλλες ανεξάρτητες πηγές
και να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την κατάσταση και το
ιστορικό του ασθενούς.
Η αναφορά σε ορισμένα φάρμακα, όργανα και προϊόντα
στην έκδοση αυτή γίνεται μόνο για διδακτικούς σκοπούς
και δεν αποτελεί υιοθέτηση αυτών. Μερικά έντυπα μπορεί να περιέ- χουν πληροφορίες ή εφαρμογές οι οποίες
δεν θεωρούνται δεδομένες από κάποιες ιατρικές ομάδες,
περιέχουν ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προϊόντα του FDA ή έχουν εγκριθεί για χρήση
μόνο σε περιορισμένες έρευνες. Το FDA έχει δηλώσει ότι
ο κάθε ιατρός είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει την κατάσταση που ορίζει το FDA για κάθε φάρμακο ή συσκευή
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την οποία αυτός ή αυτή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, και
να τα χρησιμοποιήσει με την κατάλληλη συγκατάθεση
του ασθενούς που είναι συμβατή με το νόμο. Η Ακαδημία
ειδικώς αποκλείει κάθε μία και όλες τις ευθύνες από βλάβη ή τραύμα παντός είδους από αμέλεια ή ο,τιδήποτε άλλο ως επίσης και για όλα τα παράπονα και τις απαιτήσεις
οι οποίες θα προέλθουν από τη χρήση των συστάσεων ή
άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο υλικό.
is publication is a translation of a publication of the
American Academy of Ophthalmology entitled Focal
Points, published in 2017. is translation reflects current practice in the United States of America as of the
date of its original publication by the Academy. e
American Academy of Ophthalmology did not translate
this publication into the language used in this publication and disclaims any responsibility for any errors,
omissions or other possible fault in the translation.
Η δημοσίευση αυτή είναι μετάφραση από τη δημοσίευση
της American Academy of Ophthalmology που έχει τον
τίτλο “Focal Points” τα οποία τυπώθηκαν το 2017. Η μετάφραση αυτή αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στις ΗΠΑ
κατά το χρόνο της εκτύπωσής της από την Ακαδημία.
Η American Academy of Ophthalmology δεν μετέφρασε
τη δημοσίευση αυτή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται
στη δημοσίευση και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για
λάθη, παραλείψεις, ή άλλα πιθανά προβλήματα στη μετάφραση.
WARNING: Unauthorized copying of this publication is
a violation of Greek and international copyright law.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντιγραφή του κειμένου αυτού χωρίς
έγκριση αποτελεί παράβαση του Ελληνικού και Διεθνούς
Νόμου περί copyright.
For information on becoming a member of the American
Academy of Ophthalmology, attending the Academy’s Annual Meeting or purchasing the English-language edition
of Focal Points, please, call (415) 561-8500, FAX (415) 5618533, visit the Academy’s website at www.aao.org, or write
to AAO, 655 Beach Street, San Francisco, CA 94109, USA.
e American Academy of Ophthalmology is the world’s
largest association of eye physicians and surgeons. A global
community of 32,000 medical doctors, we protect sight and
empower lives by setting the standards for ophthalmic education and advocating for our patients and the public. We
innovate to advance our profession and to ensure the delivery of the highest-quality eye care.
Learn more at www.aao.org.
Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής ως
μέλος στην Aμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, για
παρακολούθηση του Ετήσιου Συνεδρίου της ΑΑΟ ή για
αγορά της Αγγλικής Έκδοσης του εντύπου Ενδιαφέροντα
Θέματα Οφθαλμο λογίας, παρακαλείστε όπως καλέσετε
στο (415) 561-8500, ή στείλετε φάξ στο (415) 561-8533, ή
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΟ
www.aao.org, ή στείλετε επιστολή στη διεύθυνση της
ΑΑΟ, 655 Beach street, San Francisco, CA 94109, USA.

MODULE_5_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:52 AM Page 3

Focal Points
Editorial Review Board
Eric P. Purdy, MD, Bluﬀton, IN
Editor-in-Chief; Oculoplastic, Lacrimal, and Orbital Surgery
Lisa B. Arbisser, MD, Sarasota, FL
Cataract Surgery
Deeba Husain, MD, Boston, MA
Retina and Vitreous
Katherine A. Lee, MD, PhD, Boise, ID
Pediatric Ophthalmology and Strabismus
W. Barry Lee, MD, FACS, Atlanta, GA
Refractive Surgery; Optics and Refraction
P. Kumar Rao, MD, St. Louis, MO
Ocular Inflammation and Tumors
Sarwat Salim, MD, FACS, Milwaukee, WI
Glaucoma
Elmer Y. Tu, MD, Chicago, IL
Cornea and External Disease
Billi S. Wallace, MD, Kansas City, MO
Neuro-Ophthalmology

Education Secretaries and Staﬀ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή ..............................................................4
Δερματοχάλαση ..................................................4
Πτώση φρυδιού...................................................5
Πτώση βλεφάρου .............................................10
Συγγενής πτώση βλεφάρου ...........................11
Πτώση βλεφάρου σε ενήλικες .......................13
Συμπέρασμα ......................................................16
Συζητήσεις σε podcast ....................................16
Άποψη του κλινικού ιατρού ...........................17
Προτεινόμενη βιβλιογραφία .........................22

Louis B. Cantor, MD, Senior Secretary for Clinical Education
Christopher J. Rapuano, MD, Secretary for Lifelong Learning
and Assessment
Dale E. Fajardo, Vice President
Susan R. Keller, Acquisitions Editor
Kim Torgerson, Publications Editor
D. Jean Ray, Production Manager
Debra Marchi, Administrative Assistant

Reviewers and Contributing Editor
for This Module
Eric P. Purdy, MD, Editor for Oculoplastic, Lacrimal
and Orbital Surgery
Christine C. Nelson, MD, Basic and Clinical Science Course
Faculty, Section 7
Stephen R. Klapper, MD; Edward K. Isbey III, MD;
James A. Savage, MD; Practicing Ophthalmologists Advisory
Committee for Education

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Αυτό το εικονίδιο στο κείμενο επισηΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
μαίνει επιπλέον υλικό που είναι διαθέΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ σιμο στο ψηφιακό σας τεύχος

Αυτό το εικονίδιο στο κείμενο επισηΒΙΝΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαίνει περιεχόμενο σε βίντεο που είναι
διαθέσιμο στο ψηφιακό σας τεύχος

Focal Points

Ενότητα 5, 2017

3

69

MODULE_5_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:52 AM Page 4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1 Ονοματίσει τα βήματα στην εξέταση ενός
ασθενούς με δερματοχάλαση, πτώση βλεφάρου, και/ή πτώση φρυδιού.
2 Περιγράψει τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές για τη θεραπεία της πτώσης φρυδιού.
3 Περιγράψει τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές για τη θεραπεία της πτώσης βλεφάρου.
4 Αναγνωρίζει τις χειρουργικές επιπλοκές της
βλεφαροπλαστικής και των χειρουργείων μετωπιαίας ανάρτησης και πτώσης βλεφάρου.

Εισαγωγή
Η θεραπεία των “πεσμένων βλεφάρων” αποτελεί μεγάλο μέρος των χειρουργείων οφθαλμοπλαστικών χειρουργών.
Όμως, όσο και απλό μπορεί να φαίνεται, ο όρος “πεσμένο
βλέφαρο” περιλαμβάνει μία πληθώρα αιτιών και πιθανών αντιμετωπίσεων. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει
το οφθαλμοπλαστικό χειρουργό και το γενικό οφθαλμίατρο
στην αναγνώριση των συσχετίσεων που υπάρχουν μεταξύ της
πτώσης βλεφάρου, της δερματοχάλασης και της πτώσης φρυδιού και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
Συνολικά, τα πιο συχνά αίτια “πεσμένων βλεφάρων” σχετίζονται με την ηλικία: κλινικά χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με
την ηλικία μπορούν να ανευρεθούν στην πτώση βλεφάρου
στη δερματοχάλαση και στη πτώση φρυδιού. Αυτά τα στοιχεία
συνήθως συνυπάρχουν και ο θεράπων ιατρός πρέπει να αναγνωρίσει το ποσό συμμετοχής του κάθε στοιχείου και να το
αντιμετωπίσει με τρόπο που να εκπληρώσει τις επιθυμίες του
ασθενούς. Συχνά, η συμμετοχή κάποιων στοιχείων δεν χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση, ειδικά αν κάποιο υπερτερεί
κάποιου άλλου. Παρόλα αυτά ο θεράπων ιατρός πρέπει να συζητήσει με τον ασθενή τα προβλήματα του και τις επιθυμίες
του, ούτως ώστε να παραχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Επιπρόσθετα, ο θεράπων θα πρέπει να αναγνωρίζει πιο σπάνιες παθήσεις που χρήζουν ειδικής θεραπείας.

Δερματοχάλαση
Η δερματοχάλαση αφορά στο πλεονάζον δέρμα και στον
υποδερμικό ιστό μέσα και γύρω από τα βλέφαρα, συνήθως τα
άνω (η δερματοχάλαση του κάτω βλεφάρου δεν είναι αντικείμενο αυτής της ενότητας). Η εξέταση της δερματοχάλασης
του άνω βλεφάρου περιλαμβάνει την εξέταση του έσω στρώματος λίπους, του προαπονευρωτικού λίπους, του δακρυικού
αδένα και των σχετιζόμενων με αυτόν δομών, συμπεριλαμβανομένων των βλεφαρίδων και των φρυδιών. Οι ασθενείς αναφέρουν συχνά δυσκολία στην περιφερική όραση, πτώση
δέρματος πάνω στις βλεφαρίδες, “φούσκωμα” και “χαλαρότητα” των άνω βλεφάρων, και αισθητικούς προβληματισμούς
(π.χ. δυσκολία στην εφαρμογή makeup στο βλέφαρο και στις
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βλεφαρίδες). Η δερματοχάλαση είναι συνήθως συμμετρική,
και παρουσιάζει σταδιακή εμφάνιση που κρατάει αρκετά χρόνια. Η έναρξη συμπτωμάτων από λίγους μήνες ή η σημαντική
ασσυμετρία θα πρέπει να εγείρει την κλινική υποψία και απαιτεί επιπλέον εξετάσεις, ειδικά για καταστάσεις που προκαλούν περικογχικό οίδημα, όπως η οφθαλμική θυρεοειδική
νόσος. Τυπικά, σημαντική δερματοχάλαση, παρατηρείται μετά την πέμπτη δεκαετία. Πρώιμη εμφάνιση συμπτωμάτων ιδιαίτερα με κυκλικές υποτροπές και επαναλαμβανόμενα
επεισόδια περικογχικού οιδήματος θα πρέπει να εγείρουν την
υποψία του συνδρόμου βλεφαροχάλασης που είναι μία σπάνια
οικογενής παραλλαγή του αγγειονευρωτικού οιδήματος.
Η εξέταση του ασθενούς με δερματοχάλαση του άνω βλεφάρου επικεντρώνεται στην αναγνώριση της ποσότητας και
του τύπου του πλεονάζοντος ιστού. Θα πρέπει να καθοριστεί
η θέση του φρυδιού (βλέπε πτώση φρυδιού) και μία πιθανή
πτώση φρυδιού. Αν υπάρχει θα πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση με πίεση με το χέρι για να καθοριστεί η σοβαρότητα της δερματοχάλασης. Η απόσταση από το άνω
βλεφαρικό χείλος ως την κερατοειδική αντανάκλαση ή αλλιώς η απόσταση βλεφαρικού χείλους αντανάκλασης 1
(MRD1) θα πρέπει να καταγραφεί για να αναγνωριστεί η υποκείμενη πτώση και να καθοριστεί αν είναι πρωτοπαθής πτώση
ή δευτεροπαθής σε έδαφος δερματοχάλασης ή πτώσης φρυδιού. Η δύναμη του σφικτήρα, η σύγκλειση των βλεφάρων, η
κατάσταση του κερατοειδούς και του δακρυικού φιλμ θα πρέπει να εκτιμηθούν. Κάθε ασθενής με ελαττωματική σύγκλειση
βλεφάρων, σοβαρή ξηροφθαλμία και κερατοειδική νόσο, θα
πρέπει να ενημερώνεται για την πιθανότητα, η νέα χειρουργική επέμβαση να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τα συμπτώματα
της ξηροφθαλμίας. Θα πρέπει να καταγραφούν περισσότερο
οι λειτουργικοί από τους αισθητικούς προβληματισμούς. Η
προεγχειρητική εξέταση, η εξέταση των οπτικών πεδίων και οι
φωτογραφίες αποτελούν κριτήρια έγκρισης από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Βλεφαροπλαστική Άνω Βλεφάρου
Η βλεφαροπλαστική άνω βλεφάρου χρησιμοποιείται συχνά
για τη διόρθωση της δερματοχάλασης είτε για αισθητικούς είτε για λειτουργικούς λόγους. Η χειρουργική μέθοδος έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία τάση προς
την εξαίρεση μόνο δέρματος και να παραμένει ο υποκείμενος
σφικτήρας, (ιδιαίτερα σε νεαρούς ασθενείς ή σε ασθενείς με
προδιάθεση για ξηροφθαλμία). Πολλοί χειρουργοί εξαιρούν
την έξω μοίρα του σφικτήρα για να βοηθήσουν στην ανέγερση
του φρυδιού, παρόμοια με την εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης στην περιοχή. Υπάρχει ακόμα, μία τάση ως προς τη διατήρηση του απονευρωτικού λίπους και την εξαίρεση του έσω
στρώματος λίπους. Η πρόπτωση του δακρυικού αδένα θα πρέπει να αναγνωριστεί προεγχειρητικά ούτως ώστε ο αδένας να
επανατοποθετηθεί διεγχειρητικά.
Η επέμβαση έχει πολλές πιθανές επιπλοκές. Η πρώιμη μετεγχειρητική αιμορραγία μπορεί να οδηγήσει δυνητικά σε τύφλωση. Αυτό είναι πιο συχνό σε ασθενείς με ιατρογενείς ή
ενδογενείς ανωμαλίες πηκτικότητας και σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει χειρισμός στο λίπος. Άλλες πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν την υπερδιόρθωση και την υποδιόρθωση, την ασσυμετρία του βλεφάρου ή του κρημνού, την εμφανή ουλή, τη
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ξηροφθαλμία και την επιμόλυνση. Αυτές είναι πιθανές επιπλοκές όλων των χειρουργικών επεμβάσεων που συζητούνται σε
αυτήν την ενότητα. Μία επιπλοκή της ανώτερης βλεφαροπλαστικής που συχνά παραβλέπεται είναι η εμβύθιση του φρυδιού. Αν αφαιρεθεί το δέρμα κάτω από το φρύδι, το φρύδι θα
κατέβει (εικόνα 1). Αυτή η κάθοδος μπορεί να είναι πολύ μικρή, αλλά μπορεί να είναι εμφανής. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της αναγνώρισης της πτώσης του φρυδιού
προεγχειρητικά και της “τακτοποίησης” της κακής θέσης του
φρυδιού την ώρα του χειρουργείου βλεφαροπλαστικής. Στο
βίντεο 1 παρουσιάζεται ανώτερη βλεφαροπλαστική.

1. Άνω βλεφαροπλαστική.
Βίντεο

υπάρχει επαρκές δέρμα για το κλείσιμο και ένας γενικός κανόνας είναι να αφήνονται 20 χιλ. δέρματος μεταξύ των βλεφαρίδων και των κατώτερων τριχών του φρυδιού. Αυτό μερικές
φορές είναι δύσκολο να αναγνωριστεί σε ασθενείς που έχουν
κάνει αισθητική επέμβαση στα φρύδια, και σε αυτούς το σημείο σύζευξης μεταξύ του λεπτού δέρματος του βλεφάρου και
του χοντρού δέρματος του φρυδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη θέση των κατώτερων τριχών του φρυδιού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κοπτικό εργαλείο της επιλογής του χειρουργού περιλαμβανομένου μαχαιριδίου, μονοπολικής διαθερμίας,
Laser, και θερμοκαυτηριασμού. Τα ράμματα και οι μέθοδοι
κλεισίματος της τομής ποικίλουν. Πολλοί χειρουργοί προτιμούν τρέχον 6-0 μονό ράμμα που αφαιρείται στην μετεγχειρητική επίσκεψη μίας εβδομάδος.

Πτώση Φρυδιού
ΤΕΧΝΙΚΗ. Η βλεφαροπλαστική του άνω βλεφάρου περιλαμβάνει το μαρκάρισμα του βλεφαρικού κρημνού (ή του προτεινόμενου βλεφαρικού κρημνού) και στη συνέχεια το μαρκάρισμα
του πλεονάζοντος δέρματος που θα εξαιρεθεί. Ένας βασικός
στόχος είναι η συμμετρία- οι ασθενείς προσέχουν την ασυμμετρία περισσότερο από την υποδιόρθωση. Για τον άπειρο χειρουργό είναι σοφό να τείνει να είναι συντηρητικός. Σε γενικές
γραμμές, είναι φρόνιμο να μην εξαιρείται η ίδια ποσότητα δέρματος σε κάθε πλευρά και να δίνεται έμφαση στο να αφήνεται
η ίδια ποσότητα μετεγχειρητικά, επειδή είναι συχνό για τους
ασθενείς να ξεκινούν με κάποια ασυμμετρία. Ένας γενικός κανόνας για την προετοιμασία γυναίκας ασθενούς για χειρουργείο είναι να επισημανθεί ο βλεφαρικός κρημνός κάπου
μεταξύ 8-10 χιλ. πάνω από το βλεφαρικό χείλος και για άνδρα
ασθενή 6-8 χιλ. πάνω από το βλεφαρικό χείλος. Θα πρέπει να

α

β

Εικόνα 1. Δερματοχάλαση. α. προεγχειρητική εξέταση δείχνει δερματοχάλαση με πτώση φρυδιού. β. Μετά από άνω
βλεφαροπλαστική, παρατηρείται επιπλέον πτώση βλεφάρου.

Η πτώση φρυδιού αναφέρεται στην εμβύθιση των φρυδιών
συνήθως από γεροντικές βλάβες. Τα φρύδια είναι πολύ σημαντικά: κοιτώντας μόνο τα φρύδια κάποιου μπορεί κανείς
συχνά, να καθορίζει το φύλο την ηλικία και τη διάθεση του
ατόμου. Τυπικά τα γυναικεία φρύδια είναι τοξωτά σε σχήμα
και κορυφώνουν πιο επί τα εκτός και συνήθως σταματούν πάνω από το άνω κογχικό χείλος. Τα φρύδια των ανδρών τείνουν
να είναι πιο επίπεδα και συχνά τελειώνουν στο ή κάτω από το
επίπεδο του άνω κογχικού χείλους. Με την ηλικία, τα φρύδια
κατεβαίνουν εξαιτίας της βαρύτητάς, γεροντικών αλλαγών
στον υποκείμενο υποστηρικτικό ιστό και απώλεια όγκου από
τους εν τω βάθει ιστούς. Συχνά το κροταφικό τμήμα του φρυδιού είναι η πρώτη περιοχή που κατεβαίνει, επειδή ο μετωπιαίος μυς δεν εκτείνεται επί τα εκτός της μετωποκροταφικής
ραφής. Το ύψος του φρυδιού μπορεί να γίνει αντιληπτό κοιτώντας το μεσοδιάστημα μεταξύ των ανελκτήρων του φρυδιού και των καθελκτήρων του φρυδιού. Ο κύριος ανελκτήρας
του φρυδιού είναι ο μετωπιαίος μυς. Οι καθελκτήρες του φρυδιού περιλαμβάνουν τον πυραμοειδή, τον επισκήνιο, τον υπερόφρυο καθελκτήρα και μέρος των σφικτήρων του βλεφάρου.
Η δύναμη και η τάση αυτών των μυών πρέπει να προσδιορίζεται όταν εξετάζεται το ύψος και το σχήμα των φρυδιών.
Η διάγνωση της πτώσης φρυδιών μπορεί να κρύβει προκλήσεις επειδή το ύψος των φρυδιών ποικίλει μεταξύ των ατόμων. Παρότι υπάρχουν συζητήσεις ως προς το ιδανικό ύψος
των φρυδιών μερικά φρύδια είναι εκ φύσεως υψηλότερα σε
κάποια άτομα και χαμηλότερα σε άλλα. Η εξέταση προηγουμένων φωτογραφιών ή φωτογραφιών νεότερων συγγενών είναι συχνά επιβοηθητική (εικόνα 2) καθώς τα οικογενή
χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη βασική θέση
των φρυδιών στο άτομο.
Η πιο συχνή αιτία πτώσης φρυδιών είναι η ηλικία. Παρόλα
αυτά, η βλάβη της 7ης κρανιακή συζυγίας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα διαφόρου βαθμού πτώση φρυδιού που εξαρτάται
από τη βαρύτητα της παράλυσης. Συνήθως η πάρεση της 7ης
εγκεφαλικής συζυγίας είναι ετερόπλευρη. Παρόλα αυτά υπάρχουν σπάνιες αιτίες αμφοτερόπλευρης παράλυσης της 7ης εγκεφαλική συζυγίας που μπορεί να είναι δύσκολο να
διαγνωστούν εξαιτίας της συμμετρίας. Οι αμφοτερόπλευρες
παραλύσεις της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας συσχετίζονται με
άλλες αιτίες αδυναμίας των μυών του προσώπου, έτσι η εκτίFocal Points
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Εικόνα 2. Δερματοχάλαση α. 65-χρονη γυναίκα με δερματοχάλαση άνω βλεφάρου και πιθανή πτώση φρυδιού. β.
Από την 32-χρονη κόρη της ασθενούς φαίνεται πως το
φρύδι της οικογένειας είναι γενικά χαμηλό. Οι φωτογραφίες αυτές αναδεικνύουν την χρησιμότητα παρατήρησης
νεότερων μελών της οικογένειας για τον καθορισμό της
φυσιολογικής θέσης του φρυδιού.

μηση της πτώσης φρυδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει την
εξέταση όλων των μυών του προσώπου. Άλλα αίτια, αμφοτερόπλευρης μετωπιαίας πτώσης περιλαμβάνουν την προοδευτική υπερπηρυνική παράλυση και διάφορες μυϊκές
δυστροφίες. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς την παράλληλη παρουσία λαγόφθαλμου σε πολλούς από αυτούς
τους ασθενείς, καθώς οποιοδήποτε χειρουργείο στο άνω βλέφαρο ή ανέγερσης φρυδιού, μπορεί να επιδεινώσει την
οφθαλμική έκθεση.
Όπως και με την δερματοχάλαση, θα πρέπει να είναι κανείς
προσεκτικός ως προς την εκτίμηση της προεγχειρητικής ξηροφθαλμίας. Μία επέμβαση ανέγερσης φρυδιού μπορεί να
επιδεινώσει προσωρινά την προϋπάρχουσα ξηροφθαλμία.
Στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης, ο χειρουργός θα
πρέπει να έχει πολλαπλές εναλλακτικές και η θεραπεία θα
πρέπει να εξατομικεύεται.

Άμεση Οφρυδοπλαστική
Η άμεση οφρυδοπλαστική (υπερόφρυα ανέγερση φρυδιού)
δίνει προβλέψιμα αποτελέσματα. Αυτή η επέμβαση είναι καλύτερη για πιο ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν σημαντική
πτώση φρυδιού, κυρίως κροταφική. Επιπροσθέτως, είναι καλή
για ασθενείς που επιθυμούν μία πιο απλή χειρουργική επέμβαση και που θα ασχοληθούν λιγότερο με μία εμφανή ουλή (εικόνα 3). Σε αυτή την επέμβαση, η τομή γίνεται ακριβώς πάνω
από τις τρίχες του φρυδιού ή πάνω από το φρύδι σε μία πτυχή
του μετώπου.
Η επέκταση επί τα εντός της τομής είναι δύσκολη, έτσι αυτή η ανέγερση είναι καλύτερη για κροταφική πτώση φρυδιού.
Μερικοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερη για γυναίκες, καθώς η
κροταφική τομή παίρνει τοξωτό σχήμα, αλλά και οι άνδρες
πηγαίνουν καλά με την επέμβαση και η ουλή είναι ευκολότερο
να καλυφθεί εξαιτίας των πιο πυκνών τριχών στα φρύδια των
ανδρών. Παρότι αυτή δεν θεωρείται αισθητική ανέγερση, οι
τομές μπορεί να κλείσουν απροσδόκητα καλά. Το βίντεο 2 παρουσιάζει άμεση οφρυδοπλαστική.
72
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Εικόνα 3. Ασθενής πριν (α) και μετά (β) άμεση οφρυδοπλαστική και άνω βλεφαροπλαστική.

2. Άμεση οφρυδοπλαστική.
Βίντεο

ΤΕΧΝΙΚΗ. Γίνεται μαρκάρισμα πάνω από το φρύδι ή σε μία βαθιά πτυχή πάνω από το φρύδι. Η ποσότητα της πτώσης του
φρυδιού καθορίζεται σηκώνοντας το τμήμα του φρυδιού που
φαίνεται πτωτικό. Η ποσότητα της απαιτούμενης ανέγερσης
φρυδιού μετριέται και γίνεται μαρκάρισμα πάνω από το αρχικό
μαρκάρισμα που ανταποκρίνεται στην ποσότητα της πτώσης
που απαιτεί διόρθωση. Σε γενικές γραμμές, είναι ασύνηθες να
πάρει κανείς λιγότερο από 10χιλ. και πάνω από 15 χιλ., εκτός
αν η πτώση σχετίζεται με παράλυση της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας. Η περιοχή της σήμανσης διατέμνεται με μαχαιρίδιο Νο
15, και εκτέμνεται το δέρμα και το υποδερμικό λίπος. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή να αποφευχθεί η διατομή γύρω από το
υπερκόγχιο νεύρο. Στη συνέχεια κλείνεται με βαθύ διακεκομμένο 4-0 ράμμα πολυγλακτίνης, που ακολουθείται από τρέχων
ράμμα 5-0 πολυαιθυλενίου. Τεχνικές κλεισίματος της τομής
και εναλλακτικές ραμμάτων ποικίλουν μεταξύ χειρουργών.

Οφρυδοπηξία
Η επέμβαση οφρυδοπηξίας “σπρώχνει” το φρύδι προς τα άνω.
Ενώ η οφρυδοπλαστική ανεβάζει διά μέσω της εκτομής του
ιστού πάνω από το φρύδι (“τραβώντας” το φρύδι προς τα πάνω), η οφρυδοπηξία συνήθως εκτελείται διά μέσω της τομής
της βλεφαροπλαστικής, με διατομή για να ελευθερωθούν οι
συνδέσεις του φρυδιού και με διάφορους χειρισμούς να επανατοποθετηθεί το φρύδι στη θέση του. Η δημοφιλία της
οφρυδοπηξίας έρχεται και φεύγει. Ο ερχομός της Endotine
διαβλεφαροπλαστικής συσκευής (Endotine TransBleph, Advantech Surgical; Torquay, Devon, England) στις αρχές του
2000 προκάλεσε την ανανέωση του ενδιαφέροντος για την
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επέμβαση. Παρόλα αυτά τα μακροχρόνια αποτελέσματα δεν
ήταν τα αναμενόμενα. Η έλλειψη ποσοτικοποίησης και ο μετεγχειρητικός πόνος που αισθανόντουσαν οι ασθενείς ήταν
απογοητευτικά. Η επέμβαση ήταν πιο καλή σε ασθενείς με
επίπεδο μέτωπο, υψηλή βάση του τριχωτού της κεφαλής και
μικρή πτώση. Οι περισσότεροι χειρουργοί θεώρησαν την
επέμβαση μία μετωπιαία σταθεροποίηση χωρίς σημαντική
ανύψωση. Η έλευση της Ultratine TransBleph βοήθησε στην
ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου.
Πριν από αρκετά χρόνια, ο ερχομός της εξωτερικής οφρυδοπηξίας προκάλεσε αρκετό ενθουσιασμό. Όμως καθώς ορισμένοι χειρουργοί δεν ήταν σε θέση να περάσουν το ράμμα
από την εξωτερική τομή γρήγορα απογοητεύθηκαν με τα αποτελέσματα. Θεωρήθηκε ότι χρειαζόταν σημαντική διατομή
του ιστού καθώς και ανύψωση του λίπους του φρυδιού. Έτσι
αναπτύχθηκε η ποσοτικοποιημένη τεχνική οφρυδοπηξία εσωτερικού ράμματος ή αλλιώς “στηθόδεσμος κότας”. Ένα ράμμα
δίκην στηθόδεσμου συνδέει την ανώτερη τομή της βλεφαροπλαστικής με το περιόστεο του άνω κογχικού χείλους. Ορισμένοι χειρουργοί ήταν διστακτικοί στο να εφαρμόσουν την
τεχνική αυτή με το φόβο του λαγόφθαλμου. Μία πιο ασφαλής
τροποποίηση της εσωτερικής οφρυδοπηξίας αναρτά τον μαλακό ιστό της εν τω βάθει μοίρας του φρυδιού (άνωθεν του
σφικτήρα του βλεφάρου) από το περιόστεο του άνω κογχικού
χείλους με ελεγχόμενο τρόπο επιτρέποντας διεγχειρητική
εκτίμηση και τροποποίηση. Αυτό μπορεί να γίνει με μη απορροφήσιμο ράμμα (όπως ράμμα πολυπροπυλενίου) με ένα ή
δύο ευρέα ράμματα στρώματος για να παρέχουν πιο καλή
σταθεροποίηση του φρυδιού.
Αυτή η επέμβαση δείχνει να λειτουργεί καλά ως σταθεροποιητική του φρυδιού. Η χρήση της έχει μειώσει τον αριθμό
των ενδοσκοπικών ανεγέρσεων φρυδιών στα χέρια ορισμένων
χειρουργών. Ο ιδανικός ασθενής για αυτήν την επέμβαση έχει
μικρή πτώση φρυδιού και θα κάνει παράλληλα βλεφαροπλαστική (εικόνα 4). Το βίντεο 3 παρουσιάζει οφρυδοπηξία εσωτερικού ράμματος.

3. Οφρυδοπηξία με εσωτερικό
ράμμα. Βίντεο

ΤΕΧΝΙΚΗ. Γίνεται τομή κατά μήκος της επιφάνειας του κογχικού διαφράγματος ως το άνω κογχικό χείλος, μετά συνεχίζεται προπεριοστικά πάνω από το άνω κογχικό χείλος για 15 ως
20 χιλ. Αυτή η τομή γίνεται επί τα εκτός του υπερκόγχιου νευροαγγειακού δεματίου και εκτείνεται επί τα εκτός στο έξω
κογχικό χείλος. Χρησιμοποιείται ράμμα 4-0 πολυγλακτίνης
για να δεσμεύσει το περιόστεο 12-15 χιλ. άνωθεν του άνω
κογχικού χείλους στο επίπεδο της κορυφής του φρυδιού. Αυτό
το ράμμα στη συνέχεια πιάνει τον μαλακό ιστό (συνήθως το
λίπος του φρυδιού) άνωθεν του άνω ορίου της τομής της βλεφαροπλαστικής, το ίδιο ποσό όπως είχε μετρηθεί από το άνω
κογχικό χείλος στο προπεριοστικό πέρασμα. Αυτό αναγκαστικά τοποθετεί το άνω όριο της τομής της βλεφαροπλαστικής
κοντά στο άνω κογχικό χείλος. Αφού η εσωτερική οφρυδοπηξία έχει ολοκληρωθεί, ράβεται η τομή της βλεφαροπλαστικής
με τυπικό τρόπο.

α

β

Εικόνα 4. Ασθενής πριν (α) και μετά (β) από διαβλεφαροπλαστική οφρυδοπηξία εσωτερικού ράμματος και άνω
βλεφαροπλαστική.

Έμμεση Οφρυδοπλαστική
/ Μεσομετωπιαία Ανέγερση
Η έμμεση οφρυδοπλαστική (μεσομετωπιαία ανέγερση) είναι
μία εναλλακτική για ασθενείς με σημαντική πτώση του μεσόφρυου και βαθιά πτυχή στο μέτωπο που αντικαθίσταται με μία
πολύ λιγότερο εμφανή ουλή. Επί του παρόντος, η επέμβαση
εκτελείται σπάνια, αλλά αρκετοί ασθενείς είναι πολύ καλοί
υποψήφιοι.
Ο ασθενής πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να
υπάρξει μία εμφανής ουλή κατά μήκος του μέσου μετώπου.
Η επέμβαση είναι ελεγχόμενη, μπορεί να αναγείρει ολόκληρο το φρύδι και μπορεί να διενεργηθεί με ελάχιστη αναισθησία. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν σημαντικές πτυχές μέσα
στις οποίες μπορεί να κρυφτεί η ουλή. Αυτή η επέμβαση θα
πρέπει να φυλάσσεται κυρίως για άνδρες καθώς οι γυναίκες
δεν θα αποδέχονταν εύκολα την ουλή στο μέτωπο. Οι αφέλειες μπροστά από το μέτωπο μπορούν να βοηθήσουν να καλυφθεί η ουλή. Το βίντεο 4 παρουσιάζει την επέμβαση.

4. Μεσομετωπιαιία οφρυδοπλαστική.
Βίντεο

ΤΕΧΝΙΚΗ. Το ποσό της ανέγερσης που χρειάζεται καθορίζεται
επί τα εντός και επί τα εκτός. Σημειώνεται το υπερκόγχιο και
το υπερτροχήλιο νεύρο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί και να σημειωθεί ένας επαρκής μετωπιαίος κρημνός. Μερικές φορές είναι καλύτερο και λιγότερο εμφανές να χρησιμοποιήσει κανείς
διαφορετικούς κρημνούς στη κάθε πλευρά του μετώπου που
Focal Points
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δεν ενώνονται κεντρικά. Αυτό σπάει την ουλή και τη κάνει λιγότερο εμφανή. Ιδανικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δεύτερη σημείωση ένας επιπρόσθετος παράλληλος κρημνός πάνω
από τον πρώτο που σημειώνεται. Αυτό στη συνέχεια μετατρέπει τους δύο κρημνούς σε μία ουλή. Η περιοχή αναισθητοποιείται και γίνονται τομές με μαχαιρίδιο κατά μήκος των
μαρκαρισμάτων. Η επέκταση της τομής εν τω βάθει από το
υποδερμικό λίπος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση τμημάτων του μετωπιαίου μυός. Θα πρέπει να αποφεύγεται
η τομή επί τα εκτός της φυσιολογικής ανατομικής θέσης της
7ης κρανιακής εγκεφαλικής συζυγίας ή επί τα εντός γύρω από
το υπερκόγχιο νεύρο. Μπορεί να υπάρχει απώλεια κάποιας αισθητικότητας πάνω από τις τομές, όμως αυτή συνήθως επανέρχεται συνήθως μέσα σε 6 μήνες. Το έλλειμμα μετά κλείνεται
με εν τω βάθει ράμματα 4-0 πολυγλακτίνης ακολουθούμενα
από ράμματα 5-0 πολυπροπυλενίου στο δέρμα.

Προτριχιαία οφρυδοπλαστική
Η προτριχιαία ανόρθωση του φρυδιού είναι μία αποτελεσματική επέμβαση που μπορεί να ανορθώσει ολόκληρο το φρύδι.
Συνήθως φυλάσσεται για γυναίκες που έχουν ανεβασμένη τη
γραμμή των μαλλιών, που έχουν αφέλειες, και που δε θα ενοχληθούν από την απώλεια αισθητικότητας πάνω από την τομή.
Η υπαισθησία είναι προσωρινή στους περισσότερους ασθενείς
και η αισθητικότητα της περιοχής επανέρχεται μέσα σε 4 με 6
μήνες, αλλά μπορεί να είναι μόνιμη σε μερικούς ασθενείς. Αυτή
η ανέγερση είναι κάτι μεταξύ μιας μεσομετωπιαίας ανέγερσης
και μιας στεφανιαίας ανέγερσης. Η τομή γίνεται στη γραμμή
των μαλλιών ακολουθώντας το περίγραμμα της.
Η ουλή της προτριχιαίας τομής θα θεραπευθεί καλά με το
χρόνο (εικόνα 5). Δε θα είναι καλή για το πρώτο μήνα περίπου, αλλά θα είναι σχεδόν τελείως απαρατήρητη στη συνέ-

α

8

5. Προτριχιαία οφρυδοπλαστική.
Βίντεο

ΤΕΧΝΙΚΗ. Γίνεται μαρκάρισμα στη γραμμή των μαλλιών, που
επεκτείνεται επί τα εκτός πέρα από την κροταφική ραφή. Γίνεται τομή κατά μήκος του μαρκαρίσματος δίκην δοντιών πριονιού για να αποκρύψει μια γραμμική ουλή. Στη συνέχεια
γίνεται τομή στο προπεριοστικό επίπεδο επί τα εντός τη κροταφικής ραφής σε επίπεδο 2 εκ. πάνω από το άνω κογχικό χείλος. Κάτω από αυτό το επίπεδο η τομή συνεχίζει
υποπεριοστικά ως το άνω κογχικό χείλος για να απελευθερώσει τους συνδέσμους του φρυδιού με το κογχικό χείλος και να
αποκαλύψει το υπερκόγχιο νευροαγγειακό δεμάτιο. Επί τα
εκτός της κροταφικής ραφής, η διατομή διενεργείται κατά μήκος της επιφάνειας της περιτονίας του εν τω βάθει κροταφίτη.
Η κροταφική ραφή στη συνέχεια λύνεται προς τα έσω και
προς τα έξω τομής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέτωπο να γίνεται τελείως κινητό. Τα φρύδια ανορθώνονται και ο υπερκείμενος μαλακός ιστός της τομής μαρκάρεται. Αυτό συνήθως
υπολογίζεται τουλάχιστον στα 15 χιλ. αλλά όχι πολύ περισσότερο από 20 χιλ. Ο μαλακός ιστός εξαιρείται και το έλλειμμα
που δημιουργείται κλείνεται με εν τω βάθει διακεκομμένα 4-0
ράμματα πολυγλακτίνης, ακολουθούμενα από διακοπτόμενα
ράμματα 5-0 πολυαιθυλενίου με τεχνική κάθετου στρώματος.
Γίνεται περίδεση της κεφαλής, χρησιμοποιώντας γάζα και από

β

γ
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χεια. Οι ασθενείς θα πρέπει να καθοδηγούνται ότι θα χρειάζονται να καλύπτουν τη τομή με αφέλειες ή με make-up. Αυτή η επέμβαση θα χαμηλώσει τη γραμμή των μαλλιών. Το
βίντεο 5 παρουσιάζει τη προτριχιαία οφρυδοπλαστική.

δ
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Εικόνα 5. Ασθενής πριν (α)
και 8 μήνες μετά (β) από προτριχιαία οφρυδοπλαστική με
βλεφαροπλαστική του άνω
βλεφάρου και αποκατάσταση
πτώσης βλεφάρου (εκτομή μυ
του Müller), (γ), (δ) Εικόνα της
ουλής 1 μήνα και 8 μήνες μετά
το χειρουργείο.
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πάνω ελαστικό επίδεσμο. Αυτός ο επίδεσμος δεν θα πρέπει να
είναι πολύ σφιχτός, καθώς έχει αναφερθεί νέκρωση του δέρματος της κεφαλής εξαιτίας πολύ σφιχτής περίδεσης.

Ενδοσκοπική Οφρυδοπλαστική Μικρής Τομής
Η ενδοσκοπική οφρυδοπλαστική μικρής τομής δημιουργήθηκε
για να δώσει αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της στεφανιαίας
ανόρθωσης, αλλά χωρίς η εκτομή να εκτείνεται από αυτί σε αυτί κατά μήκος της κορυφής της κεφαλής. Επί του παρόντος είναι η πιο διαδεδομένη αισθητική ανόρθωση. Επειδή δεν είναι
τόσο δυνατή όσο η στεφανιαία ανόρθωση θεωρείται λιγότερο
αποτελεσματική και κατά κάποιο τρόπο προσωρινή λύση.
Αυτή η ανόρθωση λειτουργεί καλύτερα σε γυναίκες με λεπτό δέρμα κεφαλής. Όσο πιο παχύ το μέτωπο και το δέρμα της
κεφαλής τόσο μικρότερο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ανόρθωσης. Μία άμεση, προτριχιαία ή στεφανιαία οφρυδοπλαστική
θα ήταν καλύτερη για κάποιον ασθενή με σοβαρή πτώση φρυδιού. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ανόρθωσης είναι ότι οι τομές είναι μικρές και οι ασθενείς αποθεραπεύονται γρήγορα. Τα
μειονεκτήματα είναι ότι θα ανέλθει η γραμμή των μαλλιών και
δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο οι τεχνικές με τομές. Παρόλα αυτά, για γυναίκες με λεπτό δέρμα και ήπια πτώση φρυδιού λειτουργεί καλά σε συνδυασμό με βλεφαροπλαστική
(εικόνα 6). Πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν βλάβη στα αισθητικά (V-1) και κινητικά (προσωπικά) νεύρα. Με την εμπειρία, αυτή η επέμβαση μπορεί να διενεργηθεί επίσης χωρίς τη
βοήθεια ενδοσκοπίου. Το βίντεο 6 παρουσιάζει την επέμβαση.
6. Οφρυδοπλαστική μικρής τομής
Βίντεο

ΤΕΧΝΙΚΗ. Τέσσερις μικρές τομές πραγματοποιούνται στο τριχωτό της κεφαλής: δύο κάθετες τομές εκετελούνται στο επίπεδο
της κορυφής του φρυδιού, 1 με 2 εκ. πάνω από τη γραμμή των
μαλλιών, μήκους 2 εκ., 2 οριζόντιες τομές πραγματοποιούνται
επί της κροταφικής ραφής, περίπου 2 εκ. πάνω από τη γραμμή
των μαλλιών κροταφικά. Αυτές οι τομές θα πρέπει να είναι κάθετες σε μία νοητή γραμμή που εκτείνεται από το πτερύγιο της
ρινός ως τον έξω κανθό. Ο κύριος σκοπός της ενδοσκοπικής
οφρυδοπλαστικής είναι η δημιουργία υποπεριοστικού επιπέδου
διατομής επί των έσω της κροταφικής ραφής στο άνω κογχικό
χείλος. Το ενδοσκόπιο χρησιμοποιείται κυρίως γύρω από το
υπερκόγχιο νευροαγγειακό δεμάτιο για να διασφαλιστεί ότι αυτό δε θα τραυματιστεί. Αυτό το επίπεδο διατομής δημιουργείται
διαμέσου τω δύο κάθετων τομών. Ένα επιπρόσθετο επίπεδο διατομής δημιουργείται επί τα εκτός της κροταφικής ραφής, πάνω
στην επιφάνεια της περιτονίας του εν τω βάθει κροταφίτη στο
έξω κογχικό χείλος. Αυτή η διατομή πρέπει να είναι κάτω από
την επιπολής κροταφική περιτονία όπου κείται ο μετωπιαίος
κλάδος του προσωπικού νεύρου. Οι διατομές σε κάθε πλευρά
της κροταφικής ραφής ενώνονται με τη λύση του συζευκτικού
τένοντα. Αυτό διενεργείται με μακρό ψαλίδι Metzenbaum με ή
χωρίς το ενδοσκόπιο. Αυτή είναι παρόμοια διατομή όπως και με
τη στεφανιαία τομή αλλά χωρίς την άμεση οπτική επαφή. Το ενδοσκόπιο χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί τραυματισμός του
υποκόγχιου ή/και του προσωπικού νεύρου. Αφού αρθούν όλες
οι συνδέσεις, στη συνέχεια το μέτωπο πρέπει να ανορθωθεί, μία
εργασία που περιλαμβάνει πλειάδα συσκευών επικέντρωσης και
παρεμβατικές λεπτομέρειες. Η συσκευή μετώπου Endotine είναι
εύκολη στη χρήση και έχει ευρεία επικέντρωση. Η συσκευή τοποθετείται διαμέσου κάθε μίας από τις κάθετες τομές και εφαρμόζεται στο οστό μέσα σε οπές που έχουν διανοιχτεί. Ολόκληρο
το μέτωπο στη συνέχεια ανορθώνεται και αιωρείται από τη συσκευή. Είναι δύσκολο να υπερδιορθώσεις με αυτή την τεχνική.
Οι τομές που διασκελίζουν τη κροταφική ραφή χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να ανορθώσουν κροταφικά. Αυτό μπορεί
να γίνει με πτύχωση του επιπολής κροταφίτη ή με εκτομή του
τριχωτού. Άλλες μέθοδοι επικέντρωσης περιλαμβάνουν οστικά
τούνελ με επικέντρωση με ράμματα ή μία μακριά βίδα 14 χιλ.
από την οποία μπορεί να ασφαλιστεί το τριχωτό (ανορθώνεται
σταθερά και συρράπτεται για να κρατηθεί).

Στεφανιαία Οφρυδοπλαστική
α

β

Εικόνα 6. Ασθενής πριν (α) και μετά (β) από ενδοσκοπική
οφρυδοπλαστική με άνω βλεφαροπλαστική.

Η στεφανιαία οφρυδοπλαστική εθεωρείτο η αισθητική ανόρθωση με την οποία συγκρίνονταν όλες οι παλιότερες. Είναι
μία δυνατή ανόρθωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλο
το μήκος του φρυδιού. Παρόλα αυτά, είναι πιο εκτεταμένο
χειρουργείο από τις άλλες τεχνικές που συζητούνται εδώ, με
ευρύτερη διατομή και μεγαλύτερη τομή. Τα πλεονεκτήματα
αυτής της ανόρθωσης είναι ότι είναι δυνατή, μακράς διάρκειας, και μπορεί να ανορθώσει μαζί όλο το μήκος του φρυδιού. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται ο μεγαλύτερος
μετεγχειρητικός χρόνος, η ανόρθωση της γραμμής των μαλλιών, η εκτεταμένη διατομή, το μόνιμο μούδιασμα του τριχωτού, η αλωπεκία, και η τομή κατά μήκος της κεφαλής που
πολλές φορές μπορεί να γίνει διακριτή, ιδιαίτερα αν επηρεάζει
τον τρόπο που εκφύονται τα μαλλιά. Η υπερδιόρθωση είναι
πιο συχνή με τη στεφανιαία ανόρθωση των φρυδιών από ότι
με τις άλλες τεχνικές ανόρθωσης φρυδιών.
Focal Points

Ενότητα 5, 2017

9

75

MODULE_5_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:52 AM Page 10

Αποκατάσταση Όγκου για Ανέγερση Φρυδιού
X

X

X

X

X

X
X

Εικόνα 7. Διάγραμμα που απεικονίζει τα σημεία ένεσης βοτουλινικής τοξίνης για την εξασθένιση των εκτεινόντων
του φρυδιού (Ευγενική παραχώρηση από ForeverLee/Shutterstock.com).

ΤΕΧΝΙΚΗ. Γίνεται τομή κατά μήκος της κορυφής της κεφαλής
από αυτί σε αυτί. Η διατομή μπορεί στη συνέχεια να διενεργηθεί σε υποπεριοστικό επίπεδο επί τα εντός της κροταφικής
ραφής. Επί τα εκτός της κροταφικής τομής, η διατομή πραγματοποιείται επί της επιφάνειας της εν τω βάθει κροταφικής
περιτονίας. Αυτή η διατομή διενεργείται κάτω έως το ανώτερο κογχικό χείλος και το έξω κογχικό χείλος. Τα υπερκόγχια
νεύρα αναγνωρίζονται και διατηρούνται. Αυτό επιτρέπει την
κινητοποίηση ολοκλήρου του μετώπου. Το επιθυμητό ποσό
ανόρθωσης καθορίζεται, και εκτείνεται το αντίστοιχο ποσό
του τριχωτού της κεφαλής. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει η
σύγκλιση της τομής με ένα τω βάθει ράμματα 3-0 πολυγαλακτινης ακολουθούμενα από συρραπτικό.

Εξασθένιση των Εκτεινόντων του Φρυδιού
Καθώς η θέση του φρυδιού είναι κατά ένα μέρος εξαρτώμενη
στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στον καθελκτήρα και τον
ανελκτήρα του φρυδιού, ένας τρόπος να γίνει η ανόρθωση
του φρυδιού είναι η εξασθένιση των καθελκτήρων (εκτεινόντων). Αυτό περιλαμβάνει των σφικτήρα των βλεφάρων, τον
πυραμοειδή και τον επισκήνιο μυ. Χειρουργικά αυτό μπορεί
να γίνει διαμέσου της τομής της βλεφαροπλαστικής ή της ενδοσκοπικής, προτριχιαίας ή στεφανιαίας τομής. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα είναι λογικό να είναι κανείς πιο επιθετικός
στην εξαίρεση της έξω μοίρας του σφικτήρα κατά τη διάρκεια
της βλεφαροπλαστικής για να βοηθήσει στην ανόρθωση της
έξω μοίρας του φρυδιού.
Στην πραγματικότητα ο πιο εύκολος και προβλέψιμος τρόπος για την εξασθένιση των εκτεινόντων του φρυδιού είναι με
ένεση βοτουλινικής τοξίνης μέσα στην έξω μοίρα του σφικτήρα κάτω από το κροταφικό τμήμα του φρυδιού. Μια καλή αρχική δόση είναι η ένεση 2,5 μονάδων βοτουλινικής τοξίνης Α
σε κάθε πλευρά. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ένεση πιο πολύ
στο έσω τμήμα από το έξω τμήμα του κογχικού χείλους. Ο πιο
συχνός κίνδυνος με αυτήν την ένεση είναι η πρόκληση πτώσης, εξαιτίας της διάχυσης της τοξίνης μέσα στον ανελκτήρα
μη. Είναι καλύτερα, να ξεκινά κανείς με χαμηλή δόση της τοξίνης και να μένει προς τα έξω. Όσο αφορά, τον πυραμοειδή και
τον επισκήνιο οι επιπλοκές είναι λιγότερο πιθανές – συνήθως
5,0-7,5 μονάδες βοτουλινικής τοξίνης Α που ενίονται μέσα
στον επισκήνιο μυ και 5 μονάδες μέσα στον πυραμοειδή θα είναι αρκετές (εικόνα 7).
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Η γήρανση είναι μία διαδικασία «ξεφουσκώματος» και πτώσης. Μερικές φορές το «ξεφούσκωμα» παίζει κυρίαρχο ρόλο
στην πτώση του φρυδιού. Αυτή η πλευρά της πτώσης του
φρυδιού έχει κερδίσει πολύ ενδιαφέρον πρόσφατα. Η περιοχή
που μπορεί να «επαναφουσκωθεί» είναι το λίπος του φρυδιού
κάτω από την κροταφική μοίρα του φρυδιού. Η απώλεια όγκου σε αυτή την περιοχή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια
στήριξης του φρυδιού. Αυτό μπορεί να γίνει με δερματικό ένθεμα (filler) ή με ένεση αυτόλογου λίπους.

Πτώση Βλεφάρου
Η πτώση (βλεφαρόπτωση) αναφέρεται στην κάθοδο του άνω
βλεφαρικού χείλους. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να οριστεί
– η θέση του βλεφάρου σε ένα άτομο μπορεί να είναι υπερβολικά ψηλά. Σε ένα άλλο άτομο αυτό μπορεί να συνιστά πτώση.
Το MRD είναι η πρώτη μέτρηση που χρησιμοποιείται για να
καθορίσει το ύψος του άνω βλεφάρου σε σχέση με το κέντρο
της κόρης.
Οι μετρήσεις των βλεφάρων θεωρούνται γενικά ως τα «ζωτικά σημεία» των βλεφάρων. Το ύψος της βλεφαρικής σχισμής
(PF) είναι η απόσταση μεταξύ του ανώτατου ορίου του άνω
βλεφαρικού χείλους και του κάτω βλεφαρικού χείλους με τα
μάτια στην πρωτεύουσα θέση. Το MRD1 είναι η απόσταση μεταξύ του άνω βλεφαρικού χείλους και της κερατοειδικής αντανάκλασης με τα μάτια στην πρωτεύουσα θέση. Το MRD2
είναι η απόσταση μεταξύ του κάτω βλεφαρικού χείλους και
της κερατοειδικής αντανάκλασης με τα μάτια στην πρωτεύουσα θέση. Κατόπιν τούτου MRD1+MRD2= PF.
Ο λαγόφθαλμος παρατηρείται όταν υπάρχει απόσταση μεταξύ του άνω βλεφαρικού χείλους και του κάτω βλεφαρικού
χείλους όταν ο ασθενής προσπαθεί να κλείσει τα μάτια. Η λειτουργία του ανελκτήρα (LF) είναι η διαδρομή του άνω βλεφαρικού χείλους από την κάτω βλεμματική θέση στην άνω
βλεμματική θέση μετά τα φρύδια καθηλωμένα και το κεφάλι
ακινητοποιημένο. Η βλεφαρική πτυχή (LC) είναι η απόσταση
του άνω βλεφαρικού χείλους και της βλεφαρικής αύλακας. Το
LF και το LC είναι σημαντικές μετρήσεις στην εκτίμηση του
ασθενούς με πτώση.
Οι μετρήσει γίνονται με χάρακα σε χιλιοστόμετρα, με τον
ασθενή να κοιτάει ευθεία μπροστά συνήθως υπό το φως ενός
Finhoﬀ transilluminator. Μία MRD1 2χιλ. ή λιγότερο θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει μία κλινικά σημαντική πτώση. Σε ασθενείς με δερματοχάλαση, η MRD1 μπορεί να είναι φυσιολογική,
αλλά το επιπλέον δέρμα μπορεί να κρέμεται πάνω από το βλεφαρικό χείλος. Η απόσταση μεταξύ του άκρου του επιπλέοντος δέρματος (και όχι του βλεφαρικού χείλους) και της
κερατοειδικής αντανάκλασης θα πρέπει επίσης να μετράται. Οι
χειρουργοί έχουν χρησιμοποιήσει ποικίλους τρόπους για να το
παραστήσουν αυτό - χρησιμοποιώντας τον όρο MRD (δέρμα)
ή «ψευδοMRD» μπορεί να βοηθήσει να υπογραμμιστεί η διαφορά μεταξύ αυτού και της μέτρησης MRD1. Πολλοί ασθενείς
έχουν πτώση και δερματοχάλαση μαζί και θα έχουν παθολογικές μετρήσεις τόσο του MRD1 όσο και του MRD δέρμα.
Στην κατηγοριοποίηση των ασθενών με πτώση, είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί η συγγενής πτώση από την πτώση
που ξεκινάει στην ενήλικη ζωή (βλέπε «πτώση στον ενήλικα»).
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Συγγενής Πτώση Βλεφάρου
Η συγγενής πτώση είναι παρούσα από τη γέννηση. Σε σπάνιες
περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να είναι το τραύμα κατά τον τοκετό, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις που σχετίζονται με τραύμα κατά τον τοκετό, σπάνια παρουσιάζονται
στο χειρουργό επειδή αποκαθίστανται αυτόματα. Η συγγενής
πτώση θεωρείται ιστορικά μία μυογενής μορφή πτώσης, αλλά
τώρα υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ανελκτήρας μυς δεν νευρώνεται κανονικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σε πολλούς από
αυτούς τους ασθενείς. Πολλοί οφθαλμίατροι προτιμούν τον
όρο συγγενής διαταραχή της κρανιακής εννεύρωσης (CCDD)
για να κατηγοριοποιούν γενικά κάθε παιδί που έχει παθολογική εννεύρωση ενός ή περισσοτέρων κρανιακών νεύρων.
Διάφοροι παράγοντες πρέπει να εξεταστούν όταν ένα παιδί
έχει συγγενή πτώση. Αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη πτώση,
σοβαρότητα πτώσης, διακύμανση πτώση με κίνηση της σιαγόνας, μάσηση ή θηλασμό, αμβλυωπία, λειτουργία του ανελκτήρα μυ και σχετιζόμενες καταστάσεις. Η αμφοτερόπλευρη και η
ετερόπλευρη συγγενής πτώση αποτελούν διαφορετικά κλινικά προβλήματα. Παρότι φαίνεται παράδοξο, η αμφοτερόπλευρη συγγενής πτώση είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί
από την ετερόπλευρη. Συνήθως, δεν υπάρχει προτίμηση στην
όραση με κάποιο από τα δύο μάτια στην αμφοτερόπλευρη
συμμετρική πτώση, έτσι το χειρουργείο δεν πρέπει να γίνει
σύντομα εκτός αν η πτώση είναι αμβλυωπιογόνος ή προκαλεί
ανώμαλη θέση κεφαλής (συνήθως στροφής της κεφαλής προς
τα πίσω). Σε αυτή την περίπτωση, είναι αρκετά σημαντική
ώστε να απαιτεί μετωπιαία ανάρτηση που λειτουργεί καλύτερα αμφοτερόπλευρα από ετερόπλευρα.
Θα πρέπει ένας παιδοφθαλμίατρος να εκτιμά κάθε παιδί με
συγγενή πτώση, όχι απλά για να εκτιμά τον ασθενή για αμβλυωπία αλλά επίσης για να βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στραβισμός ή πρόβλημα κινητικότητας και για να ελέγχει για
κάποιο σοβαρό διαθλαστικό σφάλμα. Η λειτουργία του ανελκτήρα μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί σε ένα μικρό
παιδί. Σε γενικές γραμμές, το ποσό της πτώσης είναι αντιστρόφως ανάλογο με τη λειτουργία του ανελκτήρα μυ σε ένα
παιδί. Επίσης μία πιο διακριτή βλεφαρική αύλακα αντανακλά
καλύτερη λειτουργία του ανελκτήρα.
Στην αμφοτερόπλευρη πτώση η χειρουργική προτίμηση
εξαρτάται από το ποσό της πτώσης και τη λειτουργία του
ανελκτήρα. Γενικά, όσο πιο σοβαρή η πτώση και πιο αδύναμη
η λειτουργία του ανελκτήρα, τόσο είναι πιο πιθανό ο ασθενής
να ωφεληθεί περισσότερο από μία μετωπιαία ανάρτηση. Επιπρόσθετα, αν ο ασθενής ανασηκώνει τα φρύδια για να δει, αυτό είναι επίσης μία ένδειξη ότι η μετωπιαία ανάρτηση είναι
πιθανό να πετύχει.
Στην ετερόπλευρη πτώση, υπάρχει μία τάση προς την μετάθεση ή βράχυνση του ανελκτήρα στα όρια του παρά τη χρήση
σε πρώτο χρόνο της μετωπιαίας ανάρτησης. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι είναι συνήθως δύσκολο για τα παιδιά με ετερόπλευρη πτώση, να χρησιμοποιήσουν το φρύδι τους για να
ανεβάζουν το νήμα. Μέρος του προβλήματος είναι ότι συνήθως
στην πλευρά με την πτώση δεν είναι το κυρίαρχο μάτι του
ασθενούς ή μπορεί να υπάρχει αμβλυωπία. Αν το παιδί σηκώνει
το φρύδι στην πλευρά της πτώσης προεγχειρητικά είναι ένα καλό σημάδι ότι η μετωπιαία ανάρτηση μπορεί να λειτουργήσει.

Αν γίνει ετερόπλευρη ανάρτηση οι γονείς θα πρέπει να κλείσουν το άλλο μάτι τουλάχιστον για μερικό χρόνο μέχρι την ηλικία των 9 για να κάνουν το παιδί να χρησιμοποιεί την
ανάρτηση. Ο στόχος της βράχυνσης του ανελκτήρα είναι η ανέγερση του βλεφάρου όχι απαραίτητα με σκοπό τη συμμετρία
αλλά για να απομακρυνθεί το φάσμα της αμβλυωπίας. Μετέπειτα στη ζωή το ύψος του βλεφάρου μπορεί να διορθωθεί.

Επεμβάσεις μετωπιαίας ανάρτησης
Υπάρχουν πολλές επιλογές όσο αφορά το υλικό των νημάτων.
Για πολύ μικρά παιδιά είναι χρήσιμο ράμμα νάιλον μονόϊνο.
Για παιδιά μεγαλύτερα του ενός έτους πολλοί χειρουργοί προτιμούν περιτονία δότη ή ράβδο σιλικόνης. Επί του παρόντος,
οι περισσότεροι χειρουργοί τείνουν προς τη χρησιμοποίηση
ράβδου σιλικόνης σε νεαρότερες ηλικίες. Μετά την ηλικία των
4 και πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόλογη περιτονία
που είναι ακόμα ο χρυσός κανόνας.
Το χειρουργείο διενεργείται κάτω από γενική αναισθησία
για μετωπιαία ανάρτηση σε παιδιά. Ένας απλός ρομβοειδής
σχηματισμός είναι πιο διαδεδομένος ανεξάρτητα από το υλικό
του νήματος. Πέντε αρχές είναι σημαντικό να ακολουθούνται
για καλύτερα αποτελέσματα. Η καθήλωση του νήματος στον
ταρσό, η τοποθέτηση του νήματος πίσω από το διάφραγμα,
όχι εξαίρεση λίπους, μικρή αν γίνει κάποια τομή στο δέρμα και
ενσωμάτωση της απονεύρωσης του ανελκτήρα μέσα στη δερματική τομή.

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. Η άνω βλεφαρική αύλακα σημειώνεται, ούτως ώστε τουλάχιστον 18 χιλιοστά δέρματος να παραμείνουν μεταξύ των βλεφαρίδων του κάτω βλεφάρου και του
άνω βλεφαρικού χείλους. Μετά σημειώνεται το κάθε φρύδι σε
τρία σημεία: 1 έσω, 1 έξω και ένα στο ενδιάμεσο των δύο πρώτων, περίπου 1 εκ. άνωθεν αυτών, με προτίμηση σε σημείο
υπάρχουσας ρυτίδας. Τοπική αναισθησία εκτελείται στα συγκεκριμένα σημεία.
Ένα #15 μαχαιρίδιο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τομής σε κάθε σημείο. Οι τομές διανοίγονται με αμβλύ εργαλείο.
Μετά διενεργείται τομή παράλληλα του σημαδιού της βλεφαροπλαστικής, και ένας κρημνός δέρματος και του σφικτήρα
αφαιρούνται.
Ανοίγεται το κογχικό διάφραγμα και αποκαλύπτεται η
απονεύρωση του ανελκτήρα. Η απονεύρωση του ανελκτήρα
διαχωρίζεται από την πρόσθια επιφάνεια του ταρσού. Η μετωπιαία ανάρτηση σιλικόνης ράβεται στην πρόσθια επιφάνεια
του ταρσού 1 με 2 χιλ. κάτω από το ανώτερο όριο του ταρσού
με 3 διακεκομμένα 5-0 ράμματα πολυεστέρα που διαπερνώνται μερικώς από την πρόσθια επιφάνεια του ταρσού. Οι άκρες
της ανάρτησης σιλικόνης τοποθετούνται προς τα πίσω στο
κογχικό διάφραγμα και εξέρχονται από την έσω και έξω τομή.
Κάθε άκρο της ανάρτησης τοποθετείται στη συνέχεια με τρόπο να εξέρχεται από την κεντρική τομή. Το κάλυμμα που λαμβάνουμε μαζί με την ανάρτηση (ή ένα κάλυμμα 270 Watzke)
κόβεται στα δύο, και κάθε κομμάτι περνιέται πάνω από τα
άκρα της ανάρτησης.
Ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή θέση, και η ανάρτηση
τραβιέται για να επιτύχουμε ένα κατάλληλο ύψος και σχήμα.
Ο ασθενής στη συνέχεια τοποθετείται σε ύπτια θέση. Ένα
ράμμα 5-0 πολυεστέρα περνάται γύρω από το κάτω τμήμα της
Focal Points
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Πίνακας 1. Εκτίμηση εκτομής ανελκτήρα
Ποσότητα πτώσης

Ανύψωση άνω βλεφάρου

Ποσότητα εκτομής

2 χιλ. (ήπια)

0-5 χιλ. (φτωχή)
6-11 χιλ. (μέτρια)
12 ή περισσότερο (καλή)
0-5 χιλ. (φτωχή)
6-11 χιλ. (μέτρια)
12 ή περισσότερο (καλή)
0-5 χιλ. (φτωχή)
6-11 χιλ. (μέτρια)
12 ή περισσότερο (καλή)

22-27 χιλ.
16-21 χιλ.
10-15 χιλ.
Μέγιστο (30 χιλ.)
22-27 χιλ.
16-21 χιλ.
Μέγιστο (30 χιλ.)
25-30 χιλ.
25-30 χιλ.

3 χιλ. (μέτρια)

4 χιλ. ή περισσότερο (σοβαρή)

Συνιστώμενη ποσότητα εκτομής του ανελκτήρα μυός για ασθενείς με συγγενή πτώση βλεφάρου, σε σχέση με τη βαρύτητα της πτώσης
και τη δύναμη του ανελκτήρα (λειτουργικότητα/ανύψωση ανελκτήρα). Από Beard C. Congenital ptosis. Ptosis. 1976;91–115.

Πίνακας 2. Διεγχειρητικό ύψος βλεφάρου
Aνόρθωση
άνω βλεφάρου

Κάλυψη άνω τμήματος
κερατοειδούς
από το άνω βλέφαρο

0-5 χιλ. (φτωχή)

0 χιλ. (χείλος βλεφάρου
στο ανώτερο
σκληροκερατοειδές όριο)

6-11 χιλ. (μέτρια)

2 χιλ.

12 χιλ. ή περισσότερο
(καλή)

4 χιλ.

Μέθοδος Berke για το επιθυμητό διεγχειρητικό ύψος βλεφάρων
κατά τη διάρκεια χειρουργείου εκτομής ανελκτήρα μυ σε ασθενείς με συγγενή πτώση, βάση της προεγχειρητικής μέτρησης της
ανύψωσης του άνω βλεφάρου (λειτουργικότητα ανελκτήρα).

ανάρτησης και του κατώτερου καλύμματος. Ένα δεύτερο αντίστοιχο ράμμα περνάται γύρω από το ανώτερο σημείο του καλύμματος. Το πλεονάζον τμήμα της ανάρτησης κόβεται και η
ανάρτηση τοποθετείται υποδερμικά δια μέσου της άνω τομής.
Οι τομές στα φρύδια κλείνονται με 5-0 απορροφήσιμα
ράμματα που τοποθετούνται κάθετα. Στη συνέχεια κλείνονται
οι τομές των βλεφάρων με το ίδιο ράμμα.

Εκτομή και Προώθηση Ανελκτήρα
Για ήπια μέχρι μέση πτώση, ο πίνακας 1 είναι χρήσιμος για τον
προσδιορισμό του ποσού του ανελκτήρα που πρέπει να αφαιρεθεί. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει το επιθυμητό διεγχειρητικό ύψος
του βλεφάρου, ανάλογα με τον προεγχειρητικό έλεγχο. Γενικά,
δεν είναι συνηθισμένη η υπερδιόρθωση σε παιδιατρικούς ασθενείς με συγγενή πτώση, ειδικά αν έχουν πτώση πάνω από 3 χιλ.
Με τις επανεπεμβάσεις, όμως ο κίνδυνος της υπερδιόρθωσης
αυξάνεται, λόγω της αυξημένης ίνωσης που παρατηρείται.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΤΗΡΑ. Διενεργείται μία τομή στο επίπεδο της βλεφαρικής πτυχής ή την προτεινόμενη
βλεφαρική πτυχή, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μετρούμενη
πτυχή θα μεταβληθεί μετά το χειρουργείο. Ο διαχωρισμός
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πραγματοποιείται δια μέσου του σφικτήρα μυ ως το κογχικό
διάφραγμα. Το κογχικό διάφραγμα στη συνέχεια ανοίγεται
και αποκαλύπτεται το προαπονευρωτικό λίπος και διαχωρίζεται από τον υποκείμενο ανελκτήρα μυ και την απονεύρωση
του. Η απονεύρωση στη συνέχεια διαχωρίζεται από την πρόσθια επιφάνεια του ταρσού και ο διαχωρισμό συνεχίζεται μεταξύ της απονεύρωσης του ανελκτήρα και του υποκείμενου
μυ του Müller. Ένα διπλά οπλισμένο ράμμα 5-0 νάιλον τοποθετείται μερικά στην πρόσθια επιφάνεια του ταρσού, περίπου
2 χιλ. κάτω από το άνω όριο του ταρσού λίγο ρινικά του επιπέδου του κέντρου της κόρης. Κάθε τμήμα του ράμματος τοποθετείται διαμέσου της κάτω πλευράς της απονεύρωσης του
ανελκτήρα και πραγματοποιείται ένας προσωρινός κόμπος.
Ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή θέση και το ύψος και το
σχήμα του βλεφάρου καταγράφεται. Ο ασθενής τοποθετείται
σε ύπτια θέση, και γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο
ράμμα του ταρσού για να καθορισθεί το σχήμα του. Το ύψος
του βλεφάρου μπορεί να ρυθμιστεί με τη μεταφορά της θέσης
του ράμματος στην απονεύρωση του ανελκτήρα. Ο ασθενής
τοποθετείται πάλι σε καθιστή θέση. Αν έχει επιτευχθεί το κατάλληλο ύψος και σχήμα, ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και ο προσωρινός κόμπος μετατρέπεται σε μόνιμο. Το
πλεονάζον ποσό της απονεύρωσης αφαιρείται, και η τομή κλείνεται με ράμμα που περνάται και από τμήμα της απονεύρωσης
με σκοπό τη δημιουργία πτυχής. Τα ράμματα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι μη απορροφήσιμα ή απορροφήσιμα μονόϊνα. Πολλοί χειρουργοί προτιμούν ένα 6-0 πολυαιθυλενίου.

Χειρουργείο Πτώσης
με Οπίσθια Προσέγγιση
Έχουν αναφερθεί καλά αποτελέσματα με τη διενέργεια μίας
εκτομής μυ του Müller και επιπεφυκότα (MMCR) για περιπτώσεις συγγενούς πτώσης. Γενικά θα πρέπει να είναι κάποιος
προσεχτικός όταν χρησιμοποιεί μία MMCR για πτώση πάνω
από 2 χιλ. Μέρος του προβλήματος είναι πως ο ανελκτήρας
μυς είναι ένας ασθενής μυς. Αν εφαρμοστεί μία MMCR τότε
μία εκτομή 8,5 χιλ. θα έχει φτωχά αποτελέσματα σε ένα ασθενή με μικρή λειτουργία ανελκτήρα (12 χιλ. ή λιγότερο). Αν ο
ανελκτήρας παρουσιάζει καλή λειτουργία (πάνω από 15 χιλ.)
και η πτώση είναι το περισσότερο 2 χιλ., τότε η MMCR μπορεί
να είναι κατάλληλη όπως συμβαίνει στο σύνδρομο Horner.
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ΕΚΤΟΜΗ ΜΥ ΤΟΥ MÜLLER ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Το ποσό που
αφαιρείται καθορίζεται προεγχειρητικά, ανάλογα με την ανταπόκρισή του ασθενούς στην ενστάλαξη φαινυλεφρίνης
2,5%. Ένα ράμμα 4-0 μετάξι τοποθετείται στο άνω βλεφαρικό
χείλος και το βλέφαρο αναστρέφεται με τη χρήση ενός αναστολέα τύπου Desmarres. Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει
επιπλέον τοπική αναισθησία. Δύο σημεία που αντιστοιχούν
στο 1/3 του ταρσού μαρκάρονται με καυτηριασμό ή ένα μαρκαδόρο. Με τη χρήση διαβήτη μαρκάρονται σημεία ανώτερα
ανάλογα με το ποσό εκτομής που θα πραγματοποιηθεί. Μία
λαβίδα με δόντι χρησιμοποιείται για να ανασηκωθεί ο επιπεφυκότας και ο μυς του Müller. Ένας Putterman σφικτήρας
χρησιμοποιείται και τοποθετείται στο άνω χείλος του ταρσού. Ένα 6-0 ράμμα τοποθετείται με τεχνική στρώματος στα
όρια του σφικτήρα. Ένα #15 μαχαιρίδιο χρησιμοποιείται για
τη κοπή κατά μήκος του σφικτήρα («μέταλλο σε μέταλλο»).
Το ράμμα δένεται. Ένας θεραπευτικός φακός επαφής τοποθετείται στον οφθαλμό μαζί με αντιβιοτικές σταγόνες.

Καταστάσεις που σχετίζονται
με Συγγενή Πτώση
Ένα τελικό θέμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι αν η
συγγενής πτώση σχετίζεται με άλλες ανωμαλίες. Σχετιζόμενες καταστάσεις περιλαμβάνουν τη βλεφαροφίμωση, το σύνδρομο ανάστροφου επίκανθου, το σύνδρομο Marcus Gunn,
τη συγγενή ίνωση ή την ίνωση στους εξοφθάλμιους μύες, και
τα συγγενή σύνδρομα μυασθένειας. Η θεραπεία αυτών των
καταστάσεων ξεφεύγει του θέματος αυτής της ενότητας.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι χειρουργοί είχαν αρκετή επιτυχία στο να πείσουν τους γονείς να πραγματοποιηθεί χειρουργείο και στις δύο πλευρές (επέμβαση Beard) για ετερόπλευρη
συγγενή πτώση, και κυρίως για σύνδρομο Marcus Gunn. Σε
αυτή την περίπτωση εξαιρείται ο ανελκτήρας της φυσιολογικής πλευράς για να δημιουργηθεί πτώση και στην μη πάσχουσα πλευρά, και στη συνέχεια διενεργείται χειρουργική
θεραπεία με μετωπιαία ανάρτηση. Με αυτό το τρόπο το παιδί
σηκώνει και τα δύο φρύδια για να ανεβάσει τα βλέφαρα. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες οι χειρουργοί έχουν δυσκολία να πείσουν τους γονείς να αποδεχθούν αυτή την επιθετική προσέγγιση.

Πτώση Βλεφάρου σε Ενήλικες
Η πτώση με έναρξη στην ενήλικη ζωή, χωρίζεται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες : απονευρωτική ,
μυογενής, νευρογένης και μηχανική (ταξινόμηση Bartley
Frueh ) . Η απονευρωτική πτώση αναφέρεται σε μια αποκόλληση, ατροφική λέπτυνση, διάταση ή κακή πρόσφυση της
απονεύρωσης του ανελκτήρα. Η απονεύρωση είναι ένα μέρος
του τένοντα του ανελκτήρα και προσφύεται μέσα στην πρόσθια επιφάνεια του Ταρσού 1 ή 2 χιλιοστά κάτω από το ανώτατο όριο του Ταρσού στους Καυκάσιους. Με την πρόοδο της
ηλικίας, η απονεύρωση θεωρείται ότι εκτείνεται, αποκολλάται, ή έχει κακή πρόσφυση, με αποτέλεσμα την πτώση (υπάρχει διχογνωμία ως προς την αληθή αιτιολογία της εξελικτικής
πτώσης). Σε αυτό τον τύπο πτώσης ο ανελκτήρας πρέπει να
έχει φυσιολογική δύναμη (λειτουργία ανελκτήρα > 12χιλ.), η

βλεφαρική πτυχή πρέπει να είναι ψηλά, και η πτώση να επιδεινώνεται με τη βλεμματική στροφή προς τα κάτω. Αυτοί οι
ασθενείς αναφέρουν πολλές φορές ότι η πτώση τους ενοχλεί
περισσότερο καθώς προσπαθούν να διαβάσουν, εξαιτίας του
ότι βλέπουν κάτω κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Άλλοι συχνοί παράγοντες κινδύνου για απονευρωτική
πτώση περιλαμβάνουν τη μακροχρόνια χρήση φακών επαφής, προηγούμενο οφθαλμικό χειρουργείο, χρόνια κακοποίηση ή τρίψιμο των βλεφάρων (όπως παρατηρείται σε χρονιές
αλλεργικές οφθαλμικές διαταραχές) και ένεση κορτικοστεροειδών γύρω στην περιοχή.

Χειρουργείο με Εντόπιση στον Ανελκτήρα
Εάν η απονεύρωση είναι διατεταμένη, τότε η κατάλληλη
επέμβαση θα ήταν η βράχυνση της απονεύρωσης. Αυτό αναφέρεται γενικά ως χειρουργείο με εντόπισή στον ανελκτήρα.
Υπάρχουν μερικά διαφορετικά χειρουργεία με εντόπιση στον
ανελκτήρα. Η προώθηση του ανελκτήρα αναφέρεται στην
αποκόλληση της απονεύρωσης του ανελκτήρα από την πρόσθια επιφάνεια του Ταρσού, εκτομή ανάμεσα στην απονεύρωση και τον υποκείμενο μυ του Müller και συρραφή της
απονεύρωσης στον Ταρσού για την προώθηση αυτής. Ένα
άλλο χειρουργείο είναι η εκτομή του ανελκτήρα , σε αυτό το
χειρουργείο η διατομή γίνεται κάτω από το μυ του Müller και
στη συνέχεια τόσο ο ανελκτήρας όσο και ο μυς του Müller
βραχύνονται και προωθούνται στον ταρσό. Τέλος, η πτύχωση
του ανελκτήρα γίνεται χωρίς να αποκολληθεί η απονεύρωση,
αλλά τοποθετώντας ράμματα διαμέσου του ταρσού και ράμματα μέσα στην απονεύρωση έτσι ώστε η απονεύρωση του
ανελκτήρα να διπλωθεί από πάνω της.
Ο καθορισμός της επέμβασης που θα διενεργηθεί είναι επιλογή του χειρουργού. Σε κάθε ένα από αυτά τα χειρουργεία σε
ενήλικα ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή θέση διεγχειρητικά για να καθοριστεί αν το βλέφαρο είναι στην κατάλληλη θέση. Η κατάλληλη θέση του βλεφάρου καθορίζεται από το
ύψος και το περίγραμμα του βλεφαρικού χείλους. Αυτό είναι
το πιο απαιτητικό κομμάτι της διαχείρισης της πτώσης. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό επανεπέμβασης σε ασθενείς
με πτώση μπορεί να φτάσει μέχρι και 10%. Το βίντεο 7 δείχνει
την εξωτερική προώθηση του ανελκτήρα.
Υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία στη διενέργεια χειρουργείου με εντόπιση στον ανελκτήρα. Ο περιορισμός του
όγκου των τοπικών αναισθητικών αποτρέπει τη δημιουργία
μηχανικών προβλημάτων από το αναισθητικό. Η χρησιμοποίηση επινεφρίνης μέσα στο τοπικό αναισθητικό για την μείωση της αιμορραγίας είναι βοηθητική, αλλά το βλέφαρο θα
πρέπει να υπερδιορθωθεί ελαφρώς διεγχειρητικά εξαιτίας της
παροδικές ανόρθωσης του μυ του Müller εξαιτίας της επινεφρίνης. Η αναγνώριση του προαπονευρωτικού λίπους είναι
σημαντική επειδή η εκτομή του από την υποκείμενη απονεύρωση του ανελκτήρα επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό επίπεδο εκτομής. Το ράμμα θα πρέπει να τοποθετείται
στον ταρσό ακριβώς επί τα εντός της κόρης για να τοποθετηθεί το ανώτερο τμήμα του βλεφάρου στη σωστή θέση. Ο
άπειρος χειρουργός θα πρέπει να έχει υπόψιν του ότι το χειρουργείο με εντόπιση στον ανελκτήρα θέλει αρκετή εξάσκηση ακόμα και σε πεπειραμένα χέρια, η επίτευξη σταθερών
αποτελεσμάτων μπορεί να είναι δύσκολη.
Focal Points
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7. Εξωτερική προώθηση
στον ανελκτήρα. Βίντεο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Αυτή η επέμβαση αναφέρεται σε τομές στην εσωτερική επιφάνεια του
άνω βλεφάρου για την ανόρθωση του βλεφάρου. Υπάρχουν
δυο επιλογές οπίσθια προσέγγισης: η επέμβαση fasanellaServat και η εκτομή επιπεφυκότα - μυ του Müller (MMCR) .
Η επέμβαση Fasanella – Servat εξαιρεί μέρος του ταρσού την
ώρα του χειρουργείου. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος χειρουργείου πτώσης με οπίσθια προσέγγιση έχει χάσει τη δημοτικότητα του για αρκετούς λόγους. Η κάθετη βράχυνση
του Ταρσού βλάπτει τους μεϊβομιανούς αδένες. Επίσης, η
βράχυνση του ταρσού έχει ως αποτέλεσμα πολύ ασταθή ταρσό αν κάποιος θέλει να επαναχειρουργήσει αργότερα με μια
επέμβαση με εντόπιση στον ανελκτήρα ή με μετωπιαία
ανάρτηση. Επιπροσθέτως, ο βραχύσμενος ασταθής ταρσού
του άνω βλεφάρου μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε εντρόπιο
του άνω βλεφάρου σε ορισμένους ασθενείς .
Παρόλα αυτά, η MMCR (βίντεο 8) έχει επανακτήσει δημοτικότητα στην αντιμετώπιση μικρότερης ή ίσης με 2,5 χιλιοστά πτώσης. Το χειρουργείο ήταν συνηθισμένο τη δεκαετία
του 70 αλλά έχασε τη δημοτικότητα του τη δεκαετία του 80
και του 90. Τελευταία, οι χειρουργοί έχουν αγκαλιάσει πάλι
αυτό το χειρουργείο ως ένα προβλέψιμο εύκολο χειρουργείο
σε κατάλληλες περιπτώσεις: 2,5 χιλιοστά ή λιγότερη πτώση,
καλή λειτουργία του ανελκτήρα και καλή ανταπόκριση σε
σταγόνες φαινυλεφρίνης. Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης
της πτώσης, μια σταγόνα φαινυλεφρίνης 2,5% εναλλάσσεται
στο μάτι στην πλευρά της πτώσης. Δέκα δευτερόλεπτα αργότερα, τοποθετείται δεύτερη σταγόνα. Μετά από 5 λεπτά
ελέγχεται η θέση του βλεφάρου. Αν αποκτήσει φυσιολογική
θέση με τη σταγόνα, είναι κατάλληλη η εκτομή 8,5 χιλιοστών.
Αν το βλέφαρο είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα από το επιθυμητό, τότε λιγότερη ή περισσότερη εκτομή θα πρέπει να διενεργηθεί (εικόνα 8). Σε γενικές γραμμές, όχι πολύ λιγότερο
από 6 χιλιοστά (για περίπου 1 χιλιοστό πτώσης) ούτε περισσότερο από 9,5 χιλιοστά (για μια απόκριση στην σταγόνα
φαινυλεφρίνης 1 χιλιοστό λιγότερο από το επιθυμητό ) εκτέμνεται.
Τα πλεονεκτήματα της MMCR είναι ότι είναι αδύναμη σε
σχέση με το εξωτερικό χειρουργείο του ανελκτήρα δεν προκαλεί σημαντική υπερδιόρθωση και διατηρεί φυσιολογικό
περίγραμμα. Όσο αφορά τις αντενδείξεις του χειρουργείου
MMCR, η σχετική αδυναμία της επέμβασης που θα πρέπει να
αξιολογείται, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται για πιο σημαντικές πτώσεις. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνεται
στην απονευρωτική πτώση ή στο σύνδρομο Horner με 2,5 χιλιοστά ή λιγότερο πτώση. Παρότι έχει αναφερθεί επιτυχία σε
ασθενείς με διαταραχή της οφθαλμικής επιφάνειας (περιλαμβανομένων ασθενών με προηγούμενη διαμπερή κερατοπλαστική και διηθητικές αμπούλες γλαυκώματος) πολλοί
χειρουργοί πιστεύουν ότι η εκτομή του επιπεφυκότα με τα
καλυκοειδή κύτταρα που παράγουν τη βλέννη τοποθετεί τον
ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο για σημαντικό οφθαλμικό ερεθισμό, νόσο οφθαλμικής επιφάνειας και επιδείνωση του συνδρόμου ξηροφθαλμίας.
80
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Εικόνα 8. Εκτομή μυ του Müller και επιπεφυκότα. α. Ασθενής με πτώση αριστερού βλεφάρου. β. Μετά την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης. γ. 4 μήνες μετά την επέμβαση (αριστερή
εκτομή μυ του Müller και επιπεφυκότα 8,5 χιλ.).

8. Εκτομή επιπεφυκότα - μυ
του Müller . Βίντεο

Μυογενής Πτώση
Η μυογενής πτώση με έναρξη στην ενήλικη ζωή σχετίζεται με
τη χρόνια προοδευτική εξωτερική οφθαλμόπληγια (CPEO),
οφθαλμοφαρρυγγική μυϊκή δυστροφία (OPMD), η μυοτονική
δυστροφία. Σε άλλες περιπτώσεις, συσχετίζεται μερικές φορές
με τη συγγενή πτώση που δεν είχε αντιμετωπιστεί πρωτύτερα.
Η συγγενής πτώση σε ένα ενήλικα ασθενή πρέπει να είναι μια
σχετικά σταθερή κατάσταση και μπορεί να αντιμετωπιστεί σε
σχέση με το ποσό τη πτώσης και τη δύναμη του ανελκτήρα. Η
CPEO, η OPMD και η μυοτονική δυστροφία είναι προοδευτικές μορφές πτώσης (δευτεροπαθώς σε δυστροφία του ανελκτήρα) και αντιμετωπίζονται καλύτερα με μετωπιαία
ανάρτηση με σιλικόνη. Το πρόβλημα με αυτές τις προοδευτικές
μορφές μυογενούς πτώσης είναι ότι οι επεμβάσεις με εντόπιση
τον ανελκτήρα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν , και μετά όσο
περισσότερο χειρουργείο γίνεται σε αυτά τα βλέφαρα, τόσο
βλάπτεται το κλείσιμο των βλεφάρων. Μερικοί χειρουργοί είναι υπέρ της επιθετικής βλεφαροπλαστικής ως θεραπευτικής
αντιμετώπιση, αλλά η εξαφάνιση του υπερβάλλοντος δέρματος μειώνει επίσης την πιθανότητα δημιουργίας βλεφαρικής
πτυχής και έτσι οδηγεί σε κακό κοσμητικό αποτέλεσμα. Η
ανάρτηση με σιλικόνη λειτουργεί πολύ καλά σε αυτούς τους
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ασθενείς γιατί έχει το πλεονέκτημα της ελαστικότητας του
υλικού που επιτρέπει τη σύγκλιση και τη δυνατότητα να ρυθμιστεί η ανάρτηση αργότερα (εικόνα 9). Το βίντεο 9 δείχνει αμφοτερόπλευρη επέμβαση μετωπιαίας ανάρτησης με σιλικόνη.
9. Αμφοτερόπλευρη μετωπιαία
ανάρτηση με σιλικόνη. Βίντεο

Πτώση εξαιτίας Μυασθένειας Gravis
Η πτώση από πρόβλημα στη νευρομυική σύναψη οφείλεται σε
μυασθένεια Gravis. Η μυασθένεια θα πρέπει να μπαίνει στη
διαφορική διάγνωση σε κάθε ασθενή με επίκτητη πτώση, ιδιαίτερα αν αυτός ή αυτή έχει ανώμαλη λειτουργία του ανελκτήρα, οξεία ή υποξεία έναρξη, διπλωπία, σταδιακή
διακύμανση στη θέση των βλεφάρων, αδυναμία του σφικτήρα
των βλεφάρων, ή ιστορικό οφθαλμικής θυρεοειδοπάθειας. Οι
περισσότεροι ασθενείς με πτώση αναφέρουν επιδείνωση της
κακής θέσης του βλεφάρου στο τέλος της ημέρας , παρόλα αυτά οι μυασθενικοί ασθενείς μπορεί να βιώνουν διακύμανση
της πτώσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε μοναδικές περιπτώσεις οι ασθενείς με μυασθένεια μπορεί να δίνουν ιστορικό
επεισοδίων ολοκληρωτικής πτώσης που παρατηρείται σπάνια
σε άλλες αιτίες πτώσης. Η πρόκληση κόπωσης στην κλινική
είναι πολύ βοηθητική. Έχοντας τον ασθενή να προσηλώνεται
σε ένα ανώτερο στόχο και παρατηρώντας αν ένα ή και τα δυο
βλέφαρα κατέρχονται δοκιμάζεται η τάση για κόπωση. Επιπρόσθετες διαγνωστικές δοκιμασίες και σημεία για τη μυασθένεια Gravis περιλαμβάνουν την αναγνώριση του
τινάγματος των βλεφάρων του Cogan, τη δοκιμασία πάγου,
τη δοκιμασία ύπνου, και διάφορες ορολογικές εξετάσεις.
Το τίναγμα των βλεφάρων του Cogan αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο ασθενής κοιτάει κάτω για 3 ως 5 δευτερόλεπτα και ακολουθεί η επαναπροσήλωση στην πρωτεύουσα
θέση. Κάνοντας αυτό, το άνω βλέφαρο θα παρουσιάσει μια παροδική ανάσπαση (ή τίναγμα) κατά τη διάρκεια της περιόδου
επαναπροσήλωσης πριν επιστρέψει στην πτωτική του θέση.
Στη δοκιμασία πάγου, η μεσοβλεφάριος σχισμή μετράται και
μια σακούλα με πάγο τοποθετείται πάνω από το βλέφαρο για 2
λεπτά. Με την απομάκρυνση του πάγου, η μεσοβλεφάριος σχισμή θα πρέπει να ξαναμετράται. Οι ασθενείς χωρίς μυασθένεια
δεν θα παρουσιάσουν διαφορά στις μετρήσεις. Ασθενείς με
μυασθένεια παρουσιάζουν αύξηση της μεσοβλεφάριος σχισμής
κατά 2 χιλιοστά με ευαισθησία 80% και 100% ειδικότητα.
Η δοκιμασία ύπνου αναφέρεται στην δοκιμασία κατά την
οποία ζητάται από τους ασθενείς να κλείσουν τα μάτια τους
απαλά για 10 λεπτά και στη συνέχεια να τα ανοίξουν. Σε κάποιους ασθενείς με μυασθένεια Gravis η πτώση θα βελτιωθεί.
Τέλος χρήσιμη είναι η εξέταση για αντισώματα των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης. Τα συγκεκριμένα αντισώματα
ανιχνεύονται στο 80% με 90% των ασθενών με γενικευμένη
μυασθένεια και στο 50% με 75% των ασθενών με την οφθαλμική μορφή.
Αν διαγνωστεί η μυασθένεια, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει ότι πάσχει από μία εν δυνάμει θανατηφόρο νόσο, και πως
απαιτείται εξέταση και θεραπεία από νευρολόγο. Μόλις επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή βελτίωση με τη θεραπεία, μπορεί
να πραγματοποιηθεί και χειρουργείο για την υπολειπόμενη

πτώση. Η προώθηση του ανελκτήρα μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ήπιες ή μετρίου βαθμού μορφές πτώσης. Πιο προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν μια συνδυασμένη
προώθηση ανελκτήρα – μυ του Müller ή μια μετωπιαία ανάρτηση με σιλικόνη.

Νευρογενής Πτώση
Τα πιο συνήθη αιτία της νευρογενούς πτώσης αποτελούν η
πάρεση της τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας και το σύνδρομο
Horner. Το κύριο πρόβλημα με την πάρεση της τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας είναι ο στραβισμός. Ορισμένες περιπτώσεις είναι δεύτερο πάθεις μετά από τραύμα και θα πρέπει να δοθεί
ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν αποφασιστεί το χειρουργείο. Σε μη τραυματικές περιπτώσεις πάρεσης τρίτης εγκεφαλικής συζυγίας, ο νευροαπεικονιστικός έλεγχος είναι πολύ
σημαντικός, ειδικά αν συντρέχει και συμμετοχή της κόρης, για
τον αποκλεισμό ενός ενδοκράνιου ανευρύσματος ή όγκου. Η
καλή συνεργασία με ένα στραβισμολόγο είναι βοηθητική για
την καλύτερη πρόγνωση της πορεία του περιστατικού. Μερικές φορές είναι αποδεκτό να επιτραπεί στην πτώση να κλείσει
τον ένα οφθαλμό για να αποτραπεί η διπλωπία. Συνήθως
απαιτείται μια μετωπιαία ανάρτηση (ράβδοι σιλικόνης συνήθως προτιμώνται)
Το σύνδρομο Horner συνήθως θεραπεύεται με MMCR. Για
μια ήπια πτώση θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις κόρες. Ο
ασθενής θα πρέπει να ερωτάται για προηγούμενα χειρουργεία
στο λαιμό, και θα πρέπει να ερωτάται για συμπτώματα από το
αναπνευστικό και συμπτώματα λόγω του συνδρόμου Horner.
Το τελευταίο συχνά παραλείπεται. Κάθε μη δικαιολογημένο
σύνδρομο Horner θα πρέπει να εξετάζεται σε βάθος για την
εξακρίβωση της υποκείμενης αιτιολογίας.

Μηχανική Πτώση
Η μηχανική πτώση αναφέρεται σε ένα πτωτικό βλέφαρο εξαιτίας μια μάζας ή ενός χρόνιου οιδήματος. Η πτώση μπορεί να
προκαλείται από ένα όγκο, ένα ξένο σώμα (αποτέλεσμα τραυματισμού ή ιατρογενές), ή φλεγμονή. Είναι πολύ σημαντικό
να αναζητηθεί μια μηχανική αιτιολογία σε παιδιά, ειδικά αν
υπάρχει παροδική υποχώρηση του άνω βλεφάρου. Είναι αρκετά εύκολο να κάνει κανείς λάθος στη διάγνωση μιας μάζας
που προκαλεί πτώση, όπως για παράδειγμα ενός νευροϊνώματος στο έξω άνω βλέφαρο και στον πρόσθιο κόγχο. Το αμυλοειδές στην επιφάνεια του επιπεφυκότα του άνω βλεφάρου
μπορεί επίσης να μην γίνει αντιληπτό – για αυτό είναι σημαντική η αναστροφή βλεφάρου σε όλους τους ασθενείς αλλά ειδικά σε αυτούς με πτώση. Τέλος, τα ανώτερα κογχικά
λεμφώματα συχνά προκαλούν πτώση σε ενήλικες ασθενείς.

Ψευδοπτώση
Η Ψευδοπτώση αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου το άνω
βλέφαρο είναι χαμηλά σε σχέση με τον έτερο οφθαλμό αλλά ο
ασθενής έχει άλλους παράγοντες όπως στραβισμό, διαταραχές του κόγχου, ή προβλήματα στο βλέφαρο του ετέρου
οφθαλμού, που προκαλούν αυτή τη διαφορά. Η ανωτροπία
μπορεί να προκαλέσει έναν βολβό με ανώτερη θέση σε σχέση
με το βλέφαρο, αλλά μόλις ο βολβός στραφεί προς την πρωτεύουσα θέση, η θέση του βλεφάρου επανέρχεται στο φυσιολογικό. Επίσης η μεγάλη υποτροπία μπορεί να προκαλέσει
Focal Points
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πτώση, επειδή το βλέφαρο ακολουθεί τον οφθαλμό στην υποτροπική του θέση.
Ο εξόφθαλμος επίσης μπορεί να δώσει την εικόνα πτώσης.
Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η αξονική θέση του οφθαλμού και να εκτελεστεί εξέταση Hertel.
Τέλος μια ανάσπαση βλεφάρου του ετέρου οφθαλμού μπορεί να δώσει εικόνα πτώσης. Αυτό συμβαίνει συχνά στην
πρώιμη δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια στην οποία ο ασθενής εμφανίζεται με «πτώση» ενός βλεφάρου ενώ στην πραγματικότητα έχει ανάσπαση του έτερου βλεφάρου. Ορισμένες
φορές είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς αρκετές
φορές μια εικόνα ανάσπασης μπορεί να προκαλείται από πτώση του άλλου βλεφάρου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η πτώση αφορά τον κυρίαρχο
οφθαλμό με αποτέλεσμα την τάση ανύψωσης του πτωτικού
βλεφάρου και την εικόνα ανάσπασης στον άλλο οφθαλμό
σύμφωνα με το νόμο του Hering. Στη διαφοροδιάγνωση των
δυο καταστάσεων, είναι χρήσιμη η ενστάλαξη φαινυλεφρίνης
στην πτωτική πλευρά και να εξεταστεί αν το άλλο βλέφαρο
ηρεμεί. Άλλος ένας τρόπος είναι να συγκρατείς το σχετικά
πτωτικό βλέφαρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης της θέσης
των βλεφάρων.

Συμπέρασμα
Γενικά η δερματοχάλαση, η πτώση του φρυδιού και η πτώση
βλεφάρου εμφανίζονται σε συνδυασμό σε ηλικιωμένους ασθενείς. Καθώς οι θεραπευτικές επιλογές για τη δερματοχάλαση
είναι περιορισμένες, οι αντίστοιχες επιλογές για τις άλλες δυο
καταστάσεις θα εξαρτηθούν από τις απαιτήσεις του ασθενούς,
την συμμόρφωση στις μετεγχειρητικές οδηγίες, και την εμπειρία και δεξιότητα του χειρούργου. Ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται πιο εκτεταμένα χειρουργεία παρόλα αυτά δεν

α
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Συζήτηση σε Podcast
Σας προσκαλούμε να ακούσετε τον Richard C. Allen, MD,
PhD, FACS, και τον Eric P. Purdy, MD, editor-in-chief and editor for Oculoplastic, Lacrimal, and Orbital Surgery να συζητούν σημαντικά σημεία της ενότητας αυτής. Για την
εξυπηρέτηση σας απλά σαρώστε τους QR κωδικούς με μια
εφαρμογή QR από τη σας ψηφιακή συσκευή.
Μετεγχειρητικά
ζητήματα
PODCAST
Ασθενείς που χρήζουν συνδυασμένων
επεμβάσεων
PODCAST
Ευρήματα σε ηλικιωμένους ασθενείς σχετικά
με την χαλάρωση των ιστών
PODCAST

O Richard C. Allen, MD, PhD, FACS είναι καθηγητής, στο
τμήμα χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου, στο τομέα της
Οφθαλμολογίας, στο ΜD Anderson Cancer Center, στο
Houston, Texas.

β

γ

82

επιθυμούν να υποστούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.
Όσο αφορά τη συμμόρφωση, πάντα είναι χρήσιμο να κρίνουμε το κατά ποσό ο ασθενής θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες
του ιατρού. Η εμπειρία του ιατρού είναι σημαντικός παράγοντας για τη σωστή επιλογή του χειρουργείο αλλά δεν θα πρέπει
να βάζει σε κίνδυνο τον ασθενή να υποβληθεί σε μια ακατάλληλη για αυτόν τεχνική.

δ
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Εικόνα 9. Ασθενής με προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία που υποβλήθηκε σε
ανύψωση του ανελκτήρα μυός
του βλεφάρου. α. Παρατηρείται υποτροπή της πτώσης. β. Η
ίδια ασθενής 6 μήνες μετά.
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Άποψη του Κλινικού Iατρού
Οι Eric A. Cole, MD, FACS, και Allan E. Wulc, MD, FACS, καταθέτουν την άποψή τους πάνω στην
“Χειρουργική αντιμετώπιση πτώσης βλεφάρου και πτώσης φρυδιού”. Οι απαντήσεις στην άποψη του κλινικού ιατρού δίνονται χωρίς προηγούμενη ανάγνωση του άρθρου στο τεύχος ή γνώση της απάντησης των άλλων ιατρών.
1. Πως προσεγγίζετε τον ασθενή με ξηρό οφθαλμό και
βλεφαρόπτωση;
>>>Dr Cole: Ένας ασθενής με σύνδρομο ξηρού οφθαλμού
βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσει επιπλοκές μετά
το χειρουργείο βλεφαρόπτωσης. Παράδειγμα επιπλοκών είναι η κερατοπάθεια εξαιτίας αυξημένης εξάτμισης δακρύων
και ο λαγόφθαλμος και η κερατοπάθεια εξ εκθέσεως. Ασθενείς με ήπιο σύνδρομο ξηρού οφθαλμού και ελάχιστα συμπτώματα συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήματα μετά το
χειρουργείο πτώσης.
Σε ασθενείς με μέτριο ως και βαρύ ξηρό οφθαλμό, προσπαθώ να βρω τα αίτια του ξηρού οφθαλμού και να τα θεραπεύσω πριν εκτελέσω ένα χειρουργείο πτώσης. Ασθενείς με
ανεπάρκεια δακρύων ωφελούνται από τη χρήση των τεχνητών δακρύων χωρίς συντηρητικά, οφθαλμικών σκευασμάτων
κυκλοσπορίνης (restasis) και την τοποθέτηση οφθαλμικών
πωμάτων στα δακρυικά σημεία. Ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων ωφελούνται από θεραπείες
όπως οι ζεστές κομπρέσες, τεχνητά δάκρυα, πανάκια για το
καθαρισμό βλεφάρων και τοπικά φάρμακα με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Στην περιοχή μου, οι ασθενείς συχνά πάσχουν
από σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, και ωφελούνται από
σκευάσματα χαμηλής δόσης δοξυκυκλίνης. Δεν έχω βρει τις
θεραπείες με έντονο παλμικό φως ή το Lipoflow (TearScience, Morrisville, NC) να είναι πιο αποτελεσματικές από
τις ζεστές κομπρέσες για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας
των μεϊβομιανών αδένων.
Όταν η λειτουργία των δακρύων ομαλοποιηθεί, συζητάω
τα θετικά και τα αρνητικά της διόρθωσης της πτώσης τους
και την ανάγκη για συνέχιση των θεραπειών αυτών για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο. Στους ασθενείς
που επιλέγουν το χειρουργείο, συνήθως εκτελώ μία εσωτερική προώθηση του ανελκτήρα καθώς έχω βρει πως ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υπερδιόρθωσης και λαγόφθαλμου. Σε
ασθενείς που δεν είναι καλοί υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη
τεχνική ή χρειάζονται συγχρόνως και βλεφαροπλαστική,
εκτελώ μία εξωτερική προώθηση του ανελκτήρα και διεγχειρητικά επιλέγω να υποδιορθώσω τη μετεγχειρητική απόσταση βλεφαρικού χείλους-αντανάκλασης κερατοειδούς.
Μεγαλύτεροι ασθενείς με χαλάρωση του κάτω βλεφάρου ή
εμφανή σκληρό στο κατώτερο τμήμα συχνά ωφελούνται από
μία ταυτόχρονη οριζόντια επέμβαση σύσφιξης για τη διόρθωση του μηχανισμού αντλίας των δακρύων.

>>>Dr. Wulc: Παρότι οι ξηροί οφθαλμοί δεν αποτελούν αντένδειξη για τη διόρθωση της πτώσης, ασθενεί με διάγνωση
νόσου οφθαλμικής επιφάνειας πρέπει να αντιμετωπίζονται
συντηρητικά. Όλοι οι ασθενείς μας συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο για τη νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας και περίπου το 10% εμφανίζουν ήπια ως μετρίου βαθμού νόσο
οφθαλμικής επιφάνειας όπως καταγράφεται στο σκορ του
ερωτηματολογίου.
Προεγχειρητικά, η οφθαλμική επιφάνεια πρέπει να βελτιώνεται. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει αντιμετώπιση
μίας βλεφαρίτιδας και τη χρήση τεχνητών δακρύων, αλοιφών,
σκευασμάτων από το στόμα, πωμάτων δακρυικών σημείων
και/ή Restasis.
Στην περιοχή μας, αρκετοί οφθαλμίατροι που ασχολούνται με τη νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας, διαθέτουν διαγνωστικά μηχανήματα και περαιτέρω θεραπείες και συχνά
παραπέμπουμε τους ασθενείς μας εκεί πριν το χειρουργείο.
Αν ο ασθενής έχει συμπτώματα σοβαρής νόσου της
οφθαλμικής επιφάνειας, περιλαμβανομένου θολής όρασης ή
και φωτοφοβίας, με ένα κερατοειδή που βάφει στην εξέταση
με φλουοροσκεΐνη, τότε συζητάμε με τον ασθενή τα θετικά
και τους πιθανούς κινδύνους ενός συντηρητικού χειρουργείου ή και της αποφυγής της επέμβασης. Αν η πτώση συνοδεύεται από κατάσπαση του κάτω βλεφάρου, τότε μπορεί
παράλληλα με το χειρουργείο της πτώσης να γίνει και μία
ταυτόχρονη ανύψωση του κάτω βλεφάρου προκειμένου να
διατηρηθεί η απόσταση μεταξύ των βλεφάρων μειώνοντας
την μετεγχειρητική έκθεση περισσότερης επιφάνειας.
Προτιμούμε μία εξωτερική προσπέλαση στην αποκατάσταση της πτώσης σε ασθενείς με νόσο οφθαλμικής επιφάνειας εξαιτίας της θεωρητικής τουλάχιστον πιθανότητας
παρέμβασης στη λειτουργία του δακρυικού αδένα και της ευκολίας της μετεγχειρητικής προσαρμογής της απονευρωτικής διόρθωσης όπου αυτή απαιτείται. Επιχειρούμε να
αποφεύγουμε την υπερδιόρθωση και συχνά καταλήγουμε σε
μικρή υποδιόρθωση. Αν γίνει παράλληλα βλεφαροπλαστική
του άνω βλεφάρου με τη διόρθωση της πτώσης, τότε μπορεί
να αφαιρεθεί λιγότερη ποσότητα δέρματος και να μην αφαιρεθεί ο μυς για να διατηρηθεί το φυσιολογικό κλείσιμο των
βλεφάρων.
Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς με νόσο οφθαλμικής επιφάνειας πρέπει να λαμβάνουν επιθετική θεραπεία και να παρακολουθούνται συχνά για την αποφυγή συμπτωμάτων της
νόσου. Στην σπάνια περίπτωση που ένας ασθενής παρουσιάFocal Points
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σει εντονότερα συμπτώματα νόσου οφθαλμικής επιφάνειας
μετά την αποκατάσταση της πτώσης και έχουν εξαντληθεί
όλες οι φαρμακευτικές επιλογές, μία εξωτερική προώθηση
του ανελκτήρα μπορεί να βοηθήσει.
2. Πως αποφασίζεται αν θα πραγματοποιήσετε την εξωτερική ή εσωτερική προσπέλαση για την αποκατάσταση
γεροντική πτώσης βλεφάρου? Αν επιχειρείτε μία διεπιπεφυκοτική επέμβαση, προτιμάτε τη τεχνική FasanellaServat ή την επιπεφυκοτική τομή του μυ του Müller.
Ποιος διαστολέας πτώσης είναι πιο εύχρηστος;
>>>Dr Cole: Η απόφαση μου βασίζεται στην ανταπόκριση
του ασθενούς στην ενστάλαξη 2.5% φαινυλεφρίνης. Σε ασθενείς με καλή ανταπόκριση ( ΧΑΑ- 1 με 3 χιλ. ή περισσότερο
μετά την φαινυλεφρίνη) συνήθως εκτελώ μία εσωτερική αποκατάσταση πτώσης. Από την εμπειρία μου, ούτε ο τύπος της
πτώσης (συγγενής ή επίκτητη) ούτε η βαρύτητα της πτώσης
επηρεάζουν την επιλογή. Αν ο ασθενής ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο τεστ, τότε είναι κατάλληλος ασθενής για εσωτερική διόρθωση της πτώσης. Εκτελώ την επέμβαση που
περιεγράφηκε από τον Dr. Allen Putterman και εφαρμόζω
την τεχνική του. Θεωρώ πως η επέμβαση είναι γρήγορη, εύκολη και πολύ προβλέψιμη. Δεν είμαι οπαδός της τεχνικής
Fasanella-Servat καθώς περιλαμβάνει μερική εκτομή του
ταρσικού πετάλου. Αυτή παρότι είναι αποτελεσματική στην
ανύψωση του βλεφάρου, μπορεί να προκαλέσει αστάθεια του
βλεφάρου αν χρειαστούν μελλοντικές επεμβάσεις αποκατάστασης βλεφάρου (όπως μία εξωτερική τομή του ανελκτήρα).
Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στο τεστ φαινυλεφρίνης ή χρειάζονται ταυτόχρονη βλεφαροπλαστική, εφαρμόζω
μία εξωτερική προσέγγιση, με προώθηση της απονεύρωσης
του ανελκτήρα.
>>>Dr. Wulc: Το τεστ φαινυλεφρίνης είναι μία εξέταση που
έχει γίνει ρουτίνα στην αξιολόγηση της πτώσης βλεφάρου.
Αρχικά είχε περιγραφεί με ενστάλαξη 10% φαινυλεφρίνης
στο πάσχων οφθαλμό, αλλά εγώ χρησιμοποιώ το διάλυμα
των 2% και παρατηρώ τη θέση του βλεφάρου στα 10 λεπτά.
Ένας ασθενής που ανταποκρίνεται στο τεστ θα ωφεληθεί από
μία εκ των έσω προσέγγιση, όπως η MMCR, και θα έχει προβλέψιμα αποτελέσματα. Το τεστ φαινυλεφρίνης είναι χρήσιμο επίσης σε μία εκ των έξω προσέγγιση. Η ενστάλαξη
τοπικού αναισθητικού με επινεφρίνη σε ένα ασθενή που ανταποκρίθηκε θετικά στην φαινυλεφρίνη θα προκαλέσει ανύψωση βλεφάρων διεγχειρητικά, πράγμα που μπορεί να
αλλοιώσει τις μετρήσεις μας. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει
να πραγματοποιείται μία υπερδιόρθωση (περίπου 1,5 χιλ.).
Παρουσία ταυτόχρονης δερματοχάλασης ή στεατίων βλεφάρου και ανωμαλίας βλεφάρου, εφαρμόζω μία εκ των έξω
επέμβαση. Αν ο ασθενής είχε στο παρελθόν υποβληθεί σε μία
εκ των έσω επέμβαση, έχει μία ουλώδης πάθηση του επιπεφυκότα, είχε υποβληθεί ή θα υποβληθεί σε αντιγλαυκωματική
επέμβαση τότε εφαρμόζω μία εκ των έξω επέμβαση.
Όταν πραγματοποιώ μία εκ των έσω επέμβαση, προτιμώ
την MMCR. Θεωρώ πως αυτή η επέμβαση δεν επηρεάζει του
μεϊβομιανούς αδένες, οι οποίοι εκ των πραγμάτων τραυματίζονται κατά τη διάρκεια μίας Fasanella-Servat. Επιπλέον, αν
84
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απαιτηθεί μία εκ των έξω επέμβαση στο μέλλον, είτε λόγω
αποτυχίας της εσωτερικής προσέγγισης είτε λόγω υποτροπιάζουσας πτώσης, είναι πολύ πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί μία εκ των έξω επέμβαση αν ο ταρσός έχει κοπεί κάθετα
λόγω μίας προηγούμενης Fasanella-Servat. Έχω παρατηρήσει
σε αυτούς τους ασθενείς πως οι ανωμαλίες των βλεφάρων
όπως κορυφές ή ανώμαλο σχήμα βλεφάρων είναι συχνές και
πολλές φορές αναγκάζομαι να προσθέσω επιπλέον ιστό (δέρμα ή ταρσό) για να υποστηρίξω και να διατηρήσω την ανύψωση του βλεφάρου και ένα φυσιολογικό σχήμα βλεφάρων.
Το εργαλείο που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι ένας 6pin titanium Putterman διαστολέας πτώσης.
3. Τι συμβουλή θα δώσετε σε ένα ασθενή με πτώση φρυδιού ο οποίος παραπέμφθηκε σε εσάς για αποκατάσταση
βλεφάρου.
>>>Dr Cole: Αρκετά συχνά μου παραπέμπουν ασθενείς για
αποκατάσταση βλεφάρου ενώ ο ασθενής παρουσιάζει και
πτώση φρυδιού είτε μεμονωμένη είτε σε συνδυασμό με πτώση
βλεφάρου. Προσεκτικά, ενημερώνω τον ασθενή καθώς αυτός
βλέπει στον καθρέφτη, ποια θα είναι τα αποτελέσματα κάθε
επέμβασης τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Όταν είμαι
βέβαιος πως ο ασθενής έχει κατανοήσει την συσχέτιση του
συμπλέγματος βλεφάρου φρυδιού και παρουσιάζει λογικές
προσδοκίες από τα χειρουργεία, τους αφήνω να πάρουν την
απόφαση για το ποιο χειρουργείο ή συνδυασμό αυτών θα
προτιμούσαν. Από την εμπειρία μου, οι περισσότερες γυναίκες με πτώση φρυδιού αποφασίζουν στην αποκατάσταση αυτού για τη βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και του
αισθητικού αποτελέσματος. Η διόρθωση της πτώσης φρυδιού μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με ένα χειρουργείο βλεφάρου, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς
και τις προσδοκίες του αισθητικού αποτελέσματος. Γενικά, οι
άντρες ,από την εμπειρία μου, αποφεύγουν ένα χειρουργείο
αποκατάστασης φρυδιού εκτός και αν είναι τελείως απαραίτητο λειτουργικά, κυρίως λόγω των πιθανών επιπλοκών
όπως η μετεγχειρητική oυλή που δεν μπορεί εύκολα να κρυφτεί λόγω μετωπιαίας αλωπεκίας.
>>>Dr. Wulc: Ο ασθενής που παραπέμπεται και δεν γνωρίζει
για το πρόβλημα του φρυδιού του είναι καθημερινό φαινόμενο στην κλινική μου πράξη. Είναι χαρακτηριστικό πως οι
ασθενείς αυτοί ανασηκώνουν το φρύδι και με αυτό το χειρισμό αναφέρουν πως βλέπουν καλύτερα. Μάλιστα θεωρούν
πως αυτός ο χειρισμός θα είναι κάτι ανάλογο με το αποτέλεσμα ενός χειρουργείου βλεφάρου. Τους επισημαίνω τότε, ότι
αυτό που προσομοιάζουν είναι ένα χειρουργείο ανύψωσης
μετώπου.
Αρκετοί ασθενείς με πτώση φρυδιού θεωρούν πως η αφαίρεση του πλεονάζοντος δέρματος από τα βλέφαρα θα βελτιώσουν την εμφάνιση τους και τα λειτουργικά τους ενοχλήματα.
Στην πραγματικότητα η πτώση φρυδιού μπορεί να χειροτερέψει μετά από μια βλεφαροπλαστική ή/και ένα χειρουργείο
αποκατάστασης βλεφάρου, γιατί οι λειτουργικές ανάγκες του
μετωπιαίου μυ μπορεί να αυξηθούν. Πάντα συμβουλεύω τους
ασθενείς μου ότι μπορεί να μην μείνουν ικανοποιημένοι αισθητικά από το χειρουργείο αν δεν πραγματοποιηθεί χειρουρ-
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γείο αποκατάστασης του φρυδιού. Μάλιστα, μετεγχειρητικά
αυτοί οι ασθενείς θεωρούν πως δεν αφαιρέθηκε αρκετός ιστός
και πως χρειάζεται μία δεύτερη βλεφαροπλαστική για τη
διόρθωση του προβλήματος.
Στο κέντρο μας, έχουμε ένα άλμπουμ φωτογραφιών πριν
και μετά από χειρουργείο βλεφαροπλαστικής με ή χωρίς αποκατάσταση φρυδιού ούτως ώστε να κατανοήσουν οι ασθενείς
μας τα αποτελέσματα κάθε επέμβασης.
Στο άλμπουμ περιλαμβάνουμε και φωτογραφίες ασθενών
που επέλεξαν να κάνουν μόνο χειρουργείο βλεφαροπλαστικής χωρίς ταυτόχρονη διόρθωση της πτώσης του φρυδιού,
και αυτών που επέλεξαν συνδυασμένο χειρουργείο. Αυτό
βοηθάει να καταλάβει ο ασθενής το αισθητικό αποτέλεσμα
κάθε επέμβασης. Αρκετά συχνά η αντίδραση των ασθενών
συνοδεύεται από ένα επιφώνημα «αχα» μόλις συνειδητοποιούν την σπουδαιότητα των φρυδιών στην εμφάνιση των βλεφάρων.
Οι περισσότεροι ασθενείς με πτώση βλεφάρου και πτώση
φρυδιού που παραπέμπονται στο κέντρο μας με έλλειμμα
οπτικού πεδίου, έχουν καλά οπτικά αποτελέσματα μόνο με
την αποκατάσταση του βλεφάρου. Μία ομάδα αυτών των
ασθενών θα είναι δυσαρεστημένοι από το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση. Αν και είναι εύκολο να διαφοροδιαγνώσουμε τις δύο καταστάσεις, είναι δύσκολο να
προβλέψουμε το βαθμό ικανοποίησης κάθε ασθενούς.
Αν μετά από τη συζήτηση με τον ασθενή όπου θεωρώ επιβεβλημένη την αποκατάσταση του φρυδιού και ο ασθενής
δεn τη δέχεται, τότε ζητάω μία υπογεγραμμένη συγκατάθεση
του ασθενούς όπου τονίζεται επακριβώς η πρόταση μου. Αυτό βοηθάει στην υπενθύμιση του δυσαρεστημένου ασθενούς
μετεγχειρητικά πως η αποκατάσταση του φρυδιού είχε προταθεί.
4. Τι υλικά χρησιμοποιείτε για επεμβάσεις μετωπιαίας
ανάρτησης;
>>>Dr Cole: Γενικά, πραγματοποιώ τέτοιες επεμβάσεις μόνο
σε ασθενείς με σοβαρή συγγενή πτώση που έχουν λειτουργία
ανελκτήρα λιγότερο από 4 χιλ. Σε ασθενείς με λειτουργία 4-8
χιλ., προτιμώ επεμβάσεις όπως η ανωγναθική εκ των έξω
εκτομή του ανελκτήρα. Συνήθως, χρησιμοποιώ μία ανάρτηση
σιλικόνης. Βασίζω αυτή την επιλογή στην ευκολία με την
οποία μπορεί να προσαρμοστούν οι αναρτήσεις σιλικόνης
στο ιατρείο με τοπική αναισθησία, αν υπάρξει συμπτωματική
νόσος οφθαλμικής επιφάνειας ή λαγόφθαλμος σε ηλικιωμένους. Τα παιδιά ανέχονται καλύτερα το λαγόφθαλμο και δεν
εμφανίζουν τόσο συχνά κερατοπάθεια εξ εκθέσεως σε σχέση
με τους ηλικιωμένους ασθενείς. Στα παιδιά δεν λαμβάνω δέρμα από το μηρό καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η μακροχρόνια
διατήρηση της ανάρτησης. Ενώ αποφεύγω και την ουλή στο
μηρό. Καθώς αντιμετώπισα στο παρελθόν μεγαλύτερη συχνότητα φλεγμονώδους αντίδρασης με τη χρήση Gore-Tex
υλικών, που χρειάστηκαν επανεπέμβαση, σταμάτησα τη χρήση τους σε αυτές τις επεμβάσεις.
>>>Dr. Wulc: Όταν εκτελώ αποκατάσταση με αυτόλογο μόσχευμα, συνήθως χρησιμοποιώ αυτόλογο μόσχευμα. Η λήψη
του είναι πιο εύκολη, βρίσκεται κοντά στο χειρουργικό πεδίο,

ανανεώνεται και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί.
Χρησιμοποιώ μία παραλλαγή της τεχνικής των Dailey, Wilson και Wobig. Δεν έχω εμπειρία με μοσχεύματα από τράπεζες αλλά αρκετοί συνάδελφοι τα χρησιμοποιούν και είναι
ικανοποιημένοι. Για εξωτερική ανάρτηση σε ενήλικες, χρησιμοποιώ σετ σιλικόνης Seiﬀ (Beaver-Visitec, Waltham, MA).
Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα σε πτώση νευρομυικής και μυϊκής
αιτιολογίας, ειδικά στην ταυτόχρονη παρουσία οφθαλμικής
πάρεσης, καθώς η αποκατάσταση μπορεί να τροποποιηθεί σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετεγχειρητικά για να διορθωθεί μία υπερδιόρθωση ή μία υποδιόρθωση.
5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
διαφορετικών μεθόδων επικέντρωσης σε ενδοσκοπική
μετωπιαία ανύψωση?
>>>Dr Cole: Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά εμπορικά σκευάσματα που είναι διαθέσιμα για την επικέντρωση του φρυδιού
σε ενδοσκοπική ανύψωση μετώπου και φρυδιού, περιλαμβανομένου αποστειρωμένων βιοδιασπώμενων βιδών. Πιστεύω
πως αν το φρύδι, το μέτωπο, και το οπίσθιο κρανίο απελευθερωθούν σωστά κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπικής ανύψωσης φρυδιού, ο τύπος της επικέντρωσης δεν παίζει τόσο
σημαντικό ρόλο, καθώς όλες αυτές οι συσκευές είναι πολύ
αποτελεσματικές. Το κύριο θέμα είναι το κόστος του προϊόντος που μπορεί να είναι σημαντικό, ειδικά αν το χειρουργείο
πραγματοποιείται για αισθητικούς λόγους στον ιδιωτικό τομέα. Αρκετά χρόνια πριν, άρχισα να χρησιμοποιώ τη γέφυρα
οστού, συσκευή που ανέπτυξε ο Dr. Sykes στο Πανεπιστήμιο
California Davis. Αυτό το προϊόν είναι επαναχρησιμοποιούμενο, εύκολο στη χρήση, φθηνό, εξαιρετικά αποτελεσματικό,
και χρειάζεται μόνο ράμμα για επικέντρωση. Η χρήση αυτής
της συσκευής μειώνει το ποσοστό αντιδράσεων αλλότριου
σώματος και την πιθανή δυσαρέσκεια του ασθενούς όταν ψηλαφούν άλλες παρόμοιες συσκευές.
>>>Dr. Wulc: Είναι αδύνατο να επιτύχεις επικέντρωση του
μετώπου εκτός και αν πραγματοποιηθεί απελευθέρωση του
περιοστέου στο υπερκόγχιο χείλος, και επί τα εκτός απελευθέρωση πέρα από την κατώτερη και κροταφική ραφή τουλάχιστον στο επίπεδο των φλεβών φρουρών. Η απελευθέρωση
είναι πιο σημαντική σε σχέση με το μέσο της επικέντρωσης.
Υπερβολική έλξη απουσία απελευθέρωσης μπορεί να προκαλέσει αλωπεκία που πολλές φορές μπορεί να εκτείνεται πέρα
από την περιοχή των τομών.
Με τα χρόνια, έχω αποπειραθεί αρκετές τεχνικές, όπως η
μη επικέντρωση μετά από πλήρη απελευθέρωση περιοστέου,
εξωτερικές βίδες, μόνιμα και μη απορροφήσιμα άγκιστρα που
ράβονται στο μετωπιαίο μυ, και απορροφήσιμα δόντια χωρίς
ράμματα, που διεισδύουν στους μαλακούς ιστούς.
Αυτή τη στιγμή, πετυχαίνω επικέντρωση ράβοντας τον μετωπιαίο μυ στο μετωπιαίο οστό στις 2 παράμεσες περιοχές
των τομών, που πραγματοποιούνται 4,5 εκ. από τη μέση
γραμμή και πίσω από τη γραμμή του τριχωτού της κεφαλής.
Χρησιμοποιώ ένα 5χιλ. τρυπάνι για να δημιουργήσω δύο τρύπες στο πρόσθιο πεδίο, από τις οποίες περνάω απορροφήσιμα
ράμματα 2-0 που ασφαλίζουν τον μετωπιαίο μυ στο οστό δίκην θαμμένου υφάσματος. Η επικέντρωση της κροταφικής
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μεριάς της κροταφοπροσωπικής περιτονίας με τον κροταφίτη
μυ μπορεί να επιτευχθεί με ένα 3-0 απορροφήσιμο ράμμα, αν
και δεν έχω βρει τη συγκεκριμένη τεχνική τόσο χρήσιμη, καθώς η πτώση της κροταφική μεριάς του φρυδιού υποτροπιάζει εκτός και αν επιτευχθεί πλήρης απελευθέρωση.
Τα δόντια διαθέτουν κλιπς και μπορεί να είναι επώδυνα αν
τοποθετηθούν κοντά σε αισθητήρια νεύρα. Έχουν επίσης
ενοχοποιηθεί για κοκκιωματώδεις αντιδράσεις. Τα άγκιστρα,
αν δεν σφραγιστούν όπως πρέπει μπορεί να είναι ψηλαφητά
μέχρι να απορροφηθούν και να είναι ενοχλητικά για τον
ασθενή. Και τα δύο μέσα επικέντρωσης του μετώπου ανεβάζουν σημαντικά το κόστος του χειρουργείου.
6. Ποιος είναι ο ρόλος της πλαστικής φρυδιού όταν διενεργείται ταυτόχρονα με μία βλεφαροπλαστική άνω
βλεφάρου και/ή χειρουργείου πτώσης;
>>>Dr Cole: Συνήθως πραγματοποιώ επεμβάσεις ανόρθωσης φρυδιού σε συνδυασμό με βλεφαροπλαστικές ή χειρουργεία πτώσης.
Ο συνδυασμός αυτών των χειρουργείων μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλώς για κοσμητικούς και λειτουργικούς
λόγους. Ασθενείς με σημαντική, εμφανή πτώση φρυδιού καθώς και σημαντική, εμφανή βλεφαρόπτωση ωφελούνται πάρα πολύ από το συνδυασμό. Οι ασθενείς που επιθυμούν
αισθητική βελτίωση, κυρίως λόγω μέτριας ως σοβαρής απόκρυψης από το κροταφικό τμήμα του φρυδιού ή από πτώση
του μέσου φρυδιού, είναι επίσης αρκετά ικανοποιημένοι από
το συνδυασμό των χειρουργείων. Ο χειρουργός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να μην υπερδιορθώσει την ανόρθωση του φρυδιού καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντικό λαγόφθαλμο. Ο κίνδυνος αυτής της επιπλοκής
μπορεί να μειωθεί πραγματοποιώντας το τεστ του “τσιμπήματος” για να καθοριστεί η ποσότητα του δέρματος που θα
αφαιρεθεί καθώς ο βοηθός κρατάει σταθερό το άνω βλέφαρο
στο επιθυμητό μετεγχειρητικό ύψος. Ο ασθενής στη συνέχεια
μαρκάρεται σε αυτή τη θέση για να καθοριστεί το μέγιστο,
ασφαλές ποσό ανόρθωσης που μπορεί να επιτευχθεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα βλέφαρα θα κλείνουν μετά από
το χειρουργείο.
>>>Dr. Wulc: Η διαμεσοβλεφάριος εκ των έσω οφρυδοπηξία,
που περιεγράφηκε αρχικά από τους McCord και Doxanas το
1990, είναι μία επέμβαση που υποδέχτηκα και εγώ με μεγάλο
ενθουσιασμό λόγω της απλότητας της αντιμετώπισης του
προβλήματος του φρυδιού διαμέσου μίας τομής στο βλέφαρο.
Το 1994, συγκέντρωσα τα αποτελέσματα μου με τη τεχνική
αυτήν και τα παρουσίασα στο Διεθνές συνέδριο αισθητικής,
και δυστυχώς, διαπίστωσα ότι τα μακροχρόνια αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Το μέσο φρύδι δεν μπορούσε να
ανορθωθεί με αυτήν την τεχνική. Ασθενείς που είχαν υποβληθεί στην εσωτερική τεχνική ήταν δυσαρεστημένοι εξαιτίας των ραμμάτων και της ευαισθησίας της περιοχής για
αρκετό καιρό ακόμα και με την εφαρμογή απορροφήσιμων
ραμμάτων. Η επανεμφάνιση της πτώσης φρυδιού ήταν επίσης
ένα μεγάλο πρόβλημα.
Πρόσφατα, ο Massry περιέγραψε μία μίνι-εκ των έξω
οφρυδοπηξία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου του βλεφά86
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ρου, μία άμεση ανόρθωση φρυδιού με ένα ράμμα που πραγματοποιείται μέσω μίας μικρής τομής. Δοκίμασα τη συγκεκριμένη τεχνική σε περιορισμένο αριθμό ασθενών με αρκετή
επιτυχία. Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς μπορεί να παραπονιούνται για το πόνο που προκαλεί το ράμμα, και, ορισμένες
φορές για την ουλή που δημιουργείται.
7. Ποια προσέγγιση έχετε σε ένα άνδρα ασθενή με αλωπεκία, απουσία πτυχών μετώπου, και λεπτά φρύδια, που
προσέρχεται με σημαντική πτώση φρυδιών;
>>>Dr Cole: Οι ασθενείς αυτοί είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι
για μία ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιού και μετώπου. Οι δύο
κεντρικές τομές μπορεί να είναι 1-1,5 εκ. μήκους κάθετες τομές και οι κροταφικές τομές χρειάζεται απλώς να εκτείνονται
1,5-2 εκ. Με προσεχτικό κλείσιμο των τομών και ιδιαίτερη
προσοχή κατά την παρέμβαση στους ιστούς, οι τομές αυτές
είναι σχεδόν αόρατες μετά από μήνες από το χειρουργείο. Η
ικανοποίηση των ασθενών μετά την επέμβαση είναι ιδιαίτερα
ψηλή. Η εσωτερική οφρυδοπηξία μέσω μίας πτυχής του βλεφάρου είναι επίσης μία επιλογή αν και δεν έχω προσωπικά
πετύχει το αποτέλεσμα που θέλω με την τεχνική αυτή.
>>>Dr. Wulc: Οι ασθενείς με αλωπεκία ή προοδευτική τριχόπτωση αποτελούν μία πρόκληση λόγω του θεωρητικού ρίσκου δημιουργίας μίας ορατής ουλής ειδικά σε κάποιον που
ενοχλείται και από την απώλεια των μαλλιών του.
Παρόλα αυτά, έχω εξαιρετικά αποτελέσματα με την ενδοσκοπική ανόρθωση μετώπου σε ασθενείς με τριχόπτωση και
αδυναμία απόκρυψης μίας τέτοιας ουλής με τα μαλλιά. Οι ουλές σε αυτό το σημείο συνήθως επουλώνουν καλά. Οι τομές
στο μέτωπο μπορούν να κρυφτούν σε μία ρυτίδα ή να πραγματοποιηθούν κατά τρόπο ανώμαλο για να μη γίνονται τόσο
ορατές. Αν μία ουλή δημιουργηθεί μετά το χειρουργείο, μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί μετεγχειρητικά με laser ή ραδιοσυχνότητες. Ευτυχώς, δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να
αντιμετωπίσω τέτοια κατάσταση.
8. Ποιος πιστεύετε είναι ο ρόλος των ενέσεων βοτουλινικής τοξίνης στην αντιμετώπιση της πτώσης βλεφάρου?
Ποια τεχνική προτιμάται και ποια θεωρείται την ιδανική συχνότητα ενέσεων;
>>>Dr Cole: Οι ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ήπιες και μέτριες πτώσεις βλεφάρου σε
ασθενείς που δεν είναι έτοιμοι να υποβληθούν σε χειρουργείο
ή δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για τέτοιες επεμβάσεις.
Από όσο γνωρίζω, οι ασφαλιστικές εταιρίες στην περιοχή μου
δεν καλύπτουν τα έξοδα της χρήσης της βοτουλινικής τοξίνης περιορίζοντας έτσι τη χρήση της. Χρησιμοποιώ, περίπου
20 μονάδες Botox (60 μονάδες Dysport) για να εξασθενήσω
τους κατασπαστήρες του φρυδιού / μετώπου του μεσόφρυου.
Επίσης εξασθενώ την έξω μοίρα του σφικτήρα των βλεφάρων
που έχει μία δευτερογενή λειτουργία να ωθεί τα φρύδια προς
τα κάτω και προς τα έσω. Για να έχει κανείς το μέγιστο αποτέλεσμα ανόρθωσης φρυδιού με ενέσεις βοτουλινικής τοξίνης,
δεν θα πρέπει να θεραπεύεται ο μετωπιαίος μυς πολύ επιθετικά. Ο στόχος είναι να του επιτρέπεται να ανορθώνει τα φρύ-
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δια χωρίς την αντίρροπη προς τα κάτω δύναμη των εξασθενημένων μυών του μεσόφρυου. Δεν έχω θέσει χρονικές περιόδους ως προς την επάνοδο των ασθενών για θεραπεία
καθώς βρίσκω την διάρκεια της θεραπείας να ποικίλει από
ασθενή σε ασθενή. Ζητώ από τους ασθενείς να επανέλθουν
όταν αισθανθούν ότι τα αποτελέσματα έχουν μειωθεί και επιθυμούν επανάληψη θεραπείας.
>>>Dr. Wulc: Η βοτουλινική τοξίνη είναι μία χρήσιμη μέθοδος για την ανόρθωση του φρυδιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ήπιας ως μέτριας πτώσης φρυδιού.
Η χημική ανόρθωση φρυδιού με βοτουλινική τοξίνη είναι
απρόβλεπτη – οι ασθενείς θα πρέπει να ξέρουν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβή όπως αυτά το χειρουργείου. Ανωμαλίες του περιγράμματος και υποδιορθώσεις είναι συχνές.
Μπορεί να γίνει δοκιμαστική βοτουλινική τοξίνη για την
ανόρθωση των φρυδιών για να αποφασισθεί εάν είναι χρήσιμη για τον ασθενή που δεν ενδιαφέρεται για χειρουργική
ανόρθωση φρυδιού.
Η πιο πρόσφατη τεχνική στην βοτουλινική τοξίνη με μορ-

φή μικροσταγόνων έχει περιγραφεί από το Steinsapir. Αυτή η
καινοτόμος τεχνική δίνει μία ομοιόμορφη και φυσική ανόρθωση των φρυδιών. Η βοτουλινική τοξίνη χορηγείται στον
υπερόφρυο κατασπαστήρα στον πυραμοειδή και τον επισκήνιο μυ και στο κογχικό τμήμα του σφικτήρα σε μικρές συγκεντρώσεις.
Η χημική ανόρθωση φρυδιών με βοτουλινική τοξίνη πρέπει να επαναλαμβάνεται σε μεσοδιαστήματα 3 μηνών. Με το
χρόνο αυτή η προσέγγιση μπορεί να γίνει πιο ακριβή από την
αισθητική ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιών.

Ο Eric A. Cole, FACS είναι εξειδικευμένος οφθαλμοπροσωπικός πλαστικός και επανορθωτικός χειρουργός στο
Cole Aesthetic Center στο Silverdale, στην Washington.
Ο Allan E. Wulk, MD FACS είναι οφθαλμοπροσωπικός κοσμητικός χειρουργός με ιατρείο στο Plymouth Meeting,
στην Pennsylvania. Ο Dr Wulk είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας, στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania,
και βοηθητικός Αναπληρωτής Καθηγητής ωτολαρυγγολογίας στο Πανεπιστήμιο Temple.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
e Academy provides this material for educational purposes only. It is not intended to represent the only or best
method or procedure in every case, nor to replace a
physician’s own judgment or give specific advice for case
management. Including all indications, contraindications, side eﬀects, and alternative agents for each drug or
treatment is beyond the scope of this material. All information and recommendations should be verified, prior to
use, with current information included in the manufacturers’ package inserts or other independent sources and
considered in light of the patient’s condition and history.
Reference to certain drugs, instruments, and other products in this publication is made for illustrative purposes
only and is not intended to constitute an endorsement of
such. Some material may include information on applications that are not considered community standard, that
reflect indications not included in approved FDA labeling, or that are approved for use only in restricted research settings. e FDA has stated that it is the
responsibility of the physician to determine the FDA status of each drug or device he or she wishes to use, and to
use them with appropriate informed patient consent in
compliance with applicable law. e Academy specifically
disclaims any and all liability for injury or other damages
of any kind, from negligence or otherwise, for any and all
claims that may arise out of the use of any recommendations or other information contained herein. e author(s) listed made a major contribution to this module.
Substantive editorial revisions may have been made
based on reviewer recommendations. Subscribers requesting replacement copies 6 months and later from the
cover date of the issue being requested will be charged
the current module replacement rate.
©2017 American Academy of Ophthalmology®.
All rights reserved.
Η Ακαδημία χορηγεί το υλικό αυτό για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και μόνον. Δεν έχει σκοπό να υποδηλώσει τη
μοναδική ή την καλύτερη μέθοδο ή τεχνική για κάθε περίπτωση ούτε να αντικαταστήσει την κρίση του ιατρού ή
να δώσει συμβουλές για την αντιμετώπιση μιας περιπτώσεως. Ο σκοπός αυτού του εντύπου δεν είναι να περιλάβει όλες τις ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες
ενέργειες και εναλλακτικούς παράγοντες για κάθε φάρμακο ή θεραπεία. Όλες οι πληροφορίες και οι συστάσεις
πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν χρησιμοποιηθούν με τις
τρέχουσες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε άλλες ανεξάρτητες πηγές
και να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την κατάσταση και το
ιστορικό του ασθενούς.
Η αναφορά σε ορισμένα φάρμακα, όργανα και προϊόντα
στην έκδοση αυτή γίνεται μόνο για διδακτικούς σκοπούς
και δεν αποτελεί υιοθέτηση αυτών. Μερικά έντυπα μπορεί να περιέ- χουν πληροφορίες ή εφαρμογές οι οποίες
δεν θεωρούνται δεδομένες από κάποιες ιατρικές ομάδες,
περιέχουν ενδείξεις που δεν περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προϊόντα του FDA ή έχουν εγκριθεί για χρήση
μόνο σε περιορισμένες έρευνες. Το FDA έχει δηλώσει ότι
ο κάθε ιατρός είναι υπεύθυνος να προσδιορίσει την κατάσταση που ορίζει το FDA για κάθε φάρμακο ή συσκευή
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την οποία αυτός ή αυτή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, και
να τα χρησιμοποιήσει με την κατάλληλη συγκατάθεση
του ασθενούς που είναι συμβατή με το νόμο. Η Ακαδημία
ειδικώς αποκλείει κάθε μία και όλες τις ευθύνες από βλάβη ή τραύμα παντός είδους από αμέλεια ή ο,τιδήποτε άλλο ως επίσης και για όλα τα παράπονα και τις απαιτήσεις
οι οποίες θα προέλθουν από τη χρήση των συστάσεων ή
άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο έντυπο υλικό.
is publication is a translation of a publication of the
American Academy of Ophthalmology entitled Focal
Points, published in 2017. is translation reflects current practice in the United States of America as of the
date of its original publication by the Academy. e
American Academy of Ophthalmology did not translate
this publication into the language used in this publication and disclaims any responsibility for any errors,
omissions or other possible fault in the translation.
Η δημοσίευση αυτή είναι μετάφραση από τη δημοσίευση
της American Academy of Ophthalmology που έχει τον
τίτλο “Focal Points” τα οποία τυπώθηκαν το 2017. Η μετάφραση αυτή αντανακλά την τρέχουσα πρακτική στις ΗΠΑ
κατά το χρόνο της εκτύπωσής της από την Ακαδημία.
Η American Academy of Ophthalmology δεν μετέφρασε
τη δημοσίευση αυτή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται
στη δημοσίευση και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για
λάθη, παραλείψεις, ή άλλα πιθανά προβλήματα στη μετάφραση.
WARNING: Unauthorized copying of this publication is
a violation of Greek and international copyright law.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αντιγραφή του κειμένου αυτού χωρίς
έγκριση αποτελεί παράβαση του Ελληνικού και Διεθνούς
Νόμου περί copyright.
For information on becoming a member of the American
Academy of Ophthalmology, attending the Academy’s Annual Meeting or purchasing the English-language edition
of Focal Points, please, call (415) 561-8500, FAX (415) 5618533, visit the Academy’s website at www.aao.org, or write
to AAO, 655 Beach Street, San Francisco, CA 94109, USA.
e American Academy of Ophthalmology is the world’s
largest association of eye physicians and surgeons. A global
community of 32,000 medical doctors, we protect sight and
empower lives by setting the standards for ophthalmic education and advocating for our patients and the public. We
innovate to advance our profession and to ensure the delivery of the highest-quality eye care.
Learn more at www.aao.org.
Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής ως
μέλος στην Aμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας, για
παρακολούθηση του Ετήσιου Συνεδρίου της ΑΑΟ ή για
αγορά της Αγγλικής Έκδοσης του εντύπου Ενδιαφέροντα
Θέματα Οφθαλμο λογίας, παρακαλείστε όπως καλέσετε
στο (415) 561-8500, ή στείλετε φάξ στο (415) 561-8533, ή
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΟ
www.aao.org, ή στείλετε επιστολή στη διεύθυνση της
ΑΑΟ, 655 Beach street, San Francisco, CA 94109, USA.
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Αυτό το εικονίδιο στο κείμενο επισηΒΙΝΤΕΟ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1 Αναγνωρίζει τα κλινικά χαρακτηριστικά χοριοειδικών και αμφιβληστροειδικών ενδοφθάλμιων μεταστάσεων
2 Διακρίνει τις ενδοφθάλμιες μεταστάσεις από
άλλες παθήσεις
3 Προετοιμάσει ένα πλάνο θεραπείας
4 Συζητήσει την πρόγνωση της κατάστασης με
τον ασθενή

92

την πρόγνωση της κατάστασης.
Με την ταχεία άνοδο της ιατρική ογκολογίας, μεγάλο μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας και μεθόδων έχει ξεπεραστεί.
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να βοηθήσει τους οφθαλμιάτρους να προσφέρουν καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς
με ενδοφθάλμιες μεταστάσεις, χρησιμοποιώντας όλες τις
διαθέσιμες λύσεις, πολλές από τις οποίες εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παρότι η θεραπεία μίας ενδοφθάλμιας μετάστασης μπορεί να γίνει από ένα ογκολόγο κόγχου, οι γενικοί
οφθαλμίατροι και οι ειδικοί στον αμφιβληστροειδή συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην φροντίδα ασθενών,
επηρεάζοντας σημαντικά την πορεία της ασθένειας. Οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα είναι ξεχωριστές οντότητες και δεν
θα αναλυθούν σε αυτήν την ανασκόπηση.

Εισαγωγή

Επιδημιολογία

Η διάγνωση μίας ενδοφθάλμιας μετάστασης είναι καταστροφική για τον ασθενή. Για πολλούς, ειδικά αυτούς με καρκίνο
στον πνεύμονα, αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι έχουν έναν
κακοήθη όγκο που δίνει μεταστάσεις σε όλο το σώμα, έχοντας μία ιδιαίτερα φτωχή πρόγνωση για επιβίωση. Για άλλους,
ειδικά όσους έχουν λάβει θεραπεία στον παρελθόν για καρκίνο στο μαστό, αυτή η διάγνωση σημαίνει πως ο όγκος τους
έχει δώσει μεταστάσεις. Όσο για αυτούς που υποφέρουν από
πολλές μεταστάσεις, η οφθαλμική πάθηση επιφέρει και άλλα
βάρη, όπως περισσότερο χρόνο στο νοσοκομείο, μακριά από
οικογένεια, φίλους, και εργασία. Οι ενδοφθάλμιες μεταστάσεις, ειδικά αν είναι αμφοτερόπλευρες, επιφέρουν και το φόβο της απώλειας όρασης, την απώλεια της ανεξαρτησίας, και
την αδυναμία να είναι κάποιος χρήσιμος στην εργασία και
στο σπίτι.
Αρκετοί ασθενείς με ενδοφθάλμιες μεταστάσεις έχουν μη
αντιστρεπτή απώλεια όρασης, και κάποιοι μπορεί να χάσουν
τον οφθαλμό λόγω καθυστερημένης ή αναποτελεσματικής
θεραπείας. Παραδόξως, οι περισσότερες μελέτες συνεχώς
δείχνουν πως στους περισσότερους ασθενείς με ενδοφθάλμιες μεταστάσεις αρχικά δεν τίθεται η σωστή διάγνωση, και
αντιμετωπίζονται για φλεγμονώδεις και καλοήθεις χοριοειδικές βλάβες, παρά την εξέλιξη στην οφθαλμική απεικόνιση.
Αρκετοί ασθενείς δεν παραπέμπονται επειγόντως σε ειδικό
οφθαλμικό ογκολόγο, ακόμα και αν έχει τεθεί η σωστή διάγνωση, λόγω έλλειψης γνώσης του πόσο ραγδαία εξελίσσονται οι οφθαλμικές μεταστάσεις. Έτσι οι ασθενείς μπορεί να
έχουν καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας. Ακόμα και
μετά τη θεραπεία, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι φτωχά
λόγω αποτυχίας αυτής. Αυτές οι αποτυχίες γίνονται πιο συνήθεις τελευταία λόγω της τάσης απομάκρυνσης από τη ραδιοθεραπεία και την εφαρμογή πιο ήπιων αλλά και λιγότερο
αξιόπιστων θεραπειών, όπως οι αντιαγγειογενετική και η φωτοδυναμική θεραπεία. Επιπλέον βλάβες μπορούν να προκληθούν αν η τοπική θεραπεία καθυστερήσει με την ελπίδα πως η
συστηματική θεραπεία θα ελέγξει την ενδοφθάλμια μετάσταση. Τέλος, μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος (και ενέργεια εκ
μέρους του ασθενούς) για την διεξαγωγή άσκοπων εξετάσεων και θεραπειών, είτε λόγω κακής επικοινωνίας μεταξύ των
θεραπόντων ιατρών είτε λόγω υπεραισιοδοξίας όσο αφορά

Οι πιο συχνές πρωτοπαθείς εστίες για ενδοφθάλμιες μεταστάσεις είναι ο πνεύμονας και ο μαστός (Πίνακας 1). Άλλες
εστίες είναι η γαστρική οδός, ο προστάτης, τα νεφρά, και άλλα όργανα. Η αδυναμία εύρεσης της πρωτοπαθούς εστίας
έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια χάρη στην πρόοδο στις
τεχνικές βιοψίας, στην ανοσοϊστοχημεία και στην καλύτερη
απεικόνιση.
Ένα ενδελεχές ιστορικό μειώνει τη πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης και πρέπει να λαμβάνεται σε όλους τους
ασθενείς, ανεξαρτήτως αν υπάρχει υποψία μετάστασης. Κατά
την πρώτη εξέταση των ασθενών, θετικό ιστορικό καρκίνου
ανευρίσκεται σε σχεδόν όλους τους ασθενείς με μεταστάσεις
από το μαστό και στο 50% των ασθενών με μεταστάσεις από
καρκίνο του πνεύμονα. Παρότι ένα ιστορικό καρκίνου ή καπνίσματος μπορεί να υποδεικνύει ένα μεταστατικό καρκίνο, η
διάγνωση πρέπει να βασίζεται σε κλινικά χαρακτηριστικά
του όγκου ή στη βιοψία, καθώς μπορεί να υπάρχει διπλή παθολογία (π.χ. ιστορικό καρκίνου πνεύμονα και μαστού σε
ασθενή με μελάνωμα χοριοειδούς).
Η μέση ηλικία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο είναι τα
57 έτη για ασθενείς με πρωτοπαθή εστία το μαστό και τα 63
έτη για ασθενής με πρωτοπαθή εστία το πνεύμονα. Οι ενδοφθάλμιες μεταστάσεις από το μαστό παρουσιάζονται σε μέσο
χρονικό διάστημα 2 ετών μετά τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας, και ταχύτερα αν ο πρωτοπαθής όγκος είναι προχωρημένος. Το μεσοδιάστημα αυτό είναι πολύ πιο μικρό σε
ασθενείς με ιστορικό καρκίνο του πνεύμονα.
Οι μη οφθαλμικές μεταστάσεις είναι γνωστές ή ανιχνεύονται σε ένα 75% ασθενών με οφθαλμική μετάσταση και συνήθως αφορούν το πνεύμονα, τα οστά, το ήπαρ και τον
εγκέφαλο.
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Κλινικά Χαρακτηριστικά
Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι το θάμβος οράσεως, η απώλεια οπτικών πεδίων και οι φωταψίες. Περίπου το 12% των
ασθενών με μετάσταση από το πνεύμονα αισθάνονται πόνο
παρά την απουσία ραγοειδίτιδας ή γλαυκώματος, σε σχέση με
το 5% ασθενών με μετάσταση από τα οστά. Τέτοιου είδους πόνος είναι ιδιαίτερα σπάνιος στο χοριοειδικό μελάνωμα και αν-
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Πίνακας 1. Εκτίμηση εκτομής ανελκτήρα
Shields2
Πρωτοπαθής εστία1

Κωνσταντινίδης3

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

n=137

n=283

n=43

n=53

%

%

%

%

Μαστός

1,5

68,6

2,3

75,5

Πνεύμονας

40,1

12,4

53,5

13,2

Οισοφάγος

0

0

16,3

1,9

Προστάτης

6,6

-

11,6

-

Γαστροοισοφαγική οδός

9,5

1,8

11,6

0

Νεφρά

5,8

0,4

0

1,9

Δέρμα

3,6

1,4

4,7

0.0

Μήτρα

-

0

-

1,9

Ωοθήκες

-

0

-

1,9

Άλλες

3,6

3,9

0

0

Άγνωστη

29,2

11,7

2,3

3,8

Σύνολο

100.0

100.0

100.0

100.0

1

Πρωτοπαθείς εστίες σε 2 ομάδες ασθενών, που αντιμετωπίσθηκαν στις Η.Π.Α. πριν από δεκαετίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο πιο πρόσφατα.
Προσέξτε πως οι άγνωστες πρωτοπαθείς εστίες έχουν μειωθεί εξαιτίας της πρόοδου της ανοσοϊστοχημείας και των απεικονιστικών τεχνικών.
2 Shields CL, Shields JA, Gross NE, Schwartz GP, Lally SE. Survey of 520 eyes with uveal metastases. Ophthalmology. 1997;104(8):1265-76.
3 Konstantinidis L, Rospond-Kubiak I, Zeolite I, et al. Management of patients with uveal metastases at the Liverpool Ocular Oncology Centre. Br
J Ophthalmol. 2014; 98(1):92–8.

τίστοιχες παθήσεις με την εξαίρεση της οπίσθιας σκληρίτιδας.
Περισσότερο από το 90% των μεταστάσεων είναι χοριοειδικές, και οι περισσότερες εντοπίζονται μετά το ισημερινό. Οι
χοριοειδικές μεταστάσεις είναι συνήθως κρεμώδεις άσπρες ή
χλωμές κίτρινες (εικόνα 1α). Μία πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση εμφανίζουν οι μεταστάσεις από τα νεφρά, το θυρεοειδή (εικόνα 1β). Οι μεταστάσεις από μελάνωμα του δέρματος
μπορεί να είναι αμελανωτικές, σκούρες καφέ ή γκρι. Σπάνια
αμελανωτικές μεταστάσεις μπορεί να μοιάζουν να φέρουν
χρωστική (εικόνα 1γ). Τα αγγεία του όγκου συνήθως δεν είναι ορατά, σε αντίθεση με τα αμελανωτικά χοριοειδικά μελανώματα. Συναθροίσεις μαύρης ή καφέ μελανίνης (δέρμα
λεοπάρδαλης) και/ή πορτοκαλί λιποφουσκίνη στην επιφάνεια του όγκου είναι συχνές (εικόνα 1α). Οι χοριοειδικές μεταστάσεις είναι συνήθως επίπεδες ή έχουν μορφή οροπεδίου,
ενώ είναι σπάνιο να έχουν μορφή μανιταριού όπως τα χοριοειδικά μελανώματα. Είναι επίσης συνήθης η αποκόλληση
του αμφιβληστροειδούς.
Η συμμετοχή του οπτικού δίσκου μπορεί να οφείλεται σε
μετάσταση στο νεύρο καθαυτό ή στη διασπορά από το παρακείμενο χοριοειδή και συνήθως εμφανίζεται ως μία κιτρινόλευκη πάχυνση ή ύβος, πιθανότατα με οίδημα της κεφαλής
(εικόνα 1δ). Περίπου το 33% των οφθαλμών έχουν παραπάνω
από ένα όγκο και περίπου το ένα τρίτο των ασθενών έχουν
αμφοτερόπλευρη μετάσταση (εικόνες 1ε και 1 στ). Πολλα-

πλές και αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις είναι πιο συχνές από
καρκίνο του μαστού παρά καρκίνο του πνεύμονα.
Οι αμφιβληστροειδικές μεταστάσεις είναι σπάνιες (<1%
των ενδοφθάλμιων όγκων) (εικόνα 2α) και έχουν την τάση να
είναι άσπρες ή κίτρινες, εκτός και αν η πρωτοπαθής εστία είναι το μελάνωμα του δέρματος, οπότε έχουν χρώμα καφέ. Συνήθως κρύβουν την αγγείωση του αμφιβληστροειδούς και
εμφανίζουν επιφανειακές αιμορραγίες, με σαφή και ανώμαλα
όρια. Άλλα χαρακτηριστικά τους μπορεί να είναι το υπαμφιβληστροειδικό υγρό, το ενδοαμφιβληστροειδικό οίδημα, η αιμορραγία του υαλοειδούς, και η διασπορά στο υαλοειδές. Οι
μεταστάσεις μπορεί να εμφανίζονται ως πολλαπλές μικρές
βλάβες (εικόνα 2β).
Οι υαλοειδικές μεταστάσεις, που προέρχονται από μελάνωμα του δέρματος, μοιάζουν με καφέ σφαίρες ποικίλου μεγέθους ( οβίδες κανονιού) (εικόνα 2γ και 2δ). Αυτές
αναπτύσσονται χωρίς συμμετοχή του χοριοειδούς.
Οι μεταστάσεις του ακτινωτού είναι σπάνιες και συνήθως
είναι επίπεδες ή έχουν σχήμα θόλου. Συνήθως είναι αμελανωτικές εκτός και αν προέρχονται από μελάνωμα δέρματος (εικόνα 3α και 3β). Οι μεταστάσεις στην ίριδα είναι συνήθως
λευκές, εκτός και αν προέρχονται από το θυρεοειδή ή τα νεφρά, οπότε έχουν ένα ροζ/πορτοκαλί χρώμα, ή αν προέρχονται από μελάνωμα του δέρματος οπότε έχουν χρώμα καφέ. Η
αγγείωση του όγκου είναι συνήθως εμφανής (εικόνα 3γ). ΆλFocal Points
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α

β

γ

δ

ε

στ

Εικόνα 1. Έγχρωμες φωτογραφίες χοριοειδικών μεταστάσεων. α. Μεμονωμένη μετάσταση παρακείμενη του αριστερού οπτικού
δίσκου σε μία γυναίκα 41 ετών με καρκίνο του μαστού. Προσέξτε την απουσία ορατών αγγείων του όγκου. β. Κόκκινη καρκινική
μετάσταση (βέλη) με επιφανειακές συναθροίσεις χρωστικής σε ένα άνδρα 35 ετών. γ. Ψευδο-χρωστική χοριοειδική μετάσταση
από καρκίνο του πνεύμονα σε άνδρα 39 ετών χωρίς προηγούμενο ιστορικό κακοήθειας. δ. Χοριοειδική μετάσταση από καρκίνο
του μαστού που περιλαμβάνει τον οπτικό δίσκο σε γυναίκα 56 ετών. ε. στ. Αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις από καρκίνο του πνεύμονα σε γυναίκα 37 ετών, που ήταν 30 εβδομάδων έγκυος. Η οφθαλμική νόσος ήταν το πρώτο σύμπτωμα.

λα χαρακτηριστικά των ιριδικών μεταστάσεων περιλαμβάνουν τα τροφοφόρα αγγεία, το δευτεροπαθές γλαύκωμα, την
κορεκτοπία, τη διασπορά στο πρόσθιο ημιμόριο, το ψευδοϋπόπυον, και το ύφαιμα. Η ενδοφθάλμια πίεση είναι συνήθως
υψηλή. Μπορεί να παρατηρηθούν πολλαπλές εναποθέσεις.

Διερεύνηση
Έγχρωμη Φωτογραφία
Η φωτογραφία χρησιμοποιείται για την καταγραφή του μεγέθους, του αριθμού και της έκτασης του όγκου, βοηθώντας
την παρακολούθηση και την επικοινωνία μεταξύ των ειδικών.
Η βυθοσκόπηση είναι πιο αξιόπιστη από τις φωτογραφίες για
τη διάγνωση. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες κάμερες δεν
94
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παρέχουν πραγματικό χρώμα. Για παράδειγμα, σε μία φωτογραφία από κάμερα Optos (Optos, Dunfermline, Scotland)
μπορεί να προκληθεί σύγχυση με μελανωτική υπέρχρωση.

Αυτοφθορισμός
Στον αυτοφθορισμό φαίνονται υπερφθορίζουσες και υποφθορίζουσες περιοχές ερήμωσης (εικόνα 4α και 4β). Σε μερικούς ασθενείς μεγάλες συναθροίσεις λιποφουσκίνης
τονίζονται ακόμα και αν δεν είναι ορατές στη βυθοσκόπηση
(εικόνες 4γ και 4δ).

Αγγειογραφία
Στην φλουοροαγγειογραφία, οι μεταστάσεις εμφανίζουν
πρώιμο υποφθορισμό και όψιμο υπερφθορισμό, χωρίς διπλή
αγγείωση (εικόνα 5). Στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη πα-
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α

β

γ

δ

Εικόνα 2. Αμφιβληστροειδικές μεταστάσεις. α. Απομονωμένη μετάσταση στον αριστερό οφθαλμό ενός 49-χρονου με καρκίνο
πνεύμονα. Παρατηρείστε την απόκρυψη της αμφιβληστροειδικής αγγείωσης. β. Πολλαπλές μικρές αμφιβληστροειδικές μεταστάσεις κατώτερα κροταφικά (βέλος) στο δεξιό οφθαλμό ενός 63-χρονου άνδρα με καρκίνο πνεύμονα. Ανευρέθηκαν χοριοειδικές
μεταστάσεις και στους δύο οφθαλμούς. γ. Φωτογραφία από σχισμοειδή λυχνία όπου φαίνονται καφέ υαλοειδικές μεταστάσεις
(βέλος) από καρκίνο του δέρματος σε 44-χρονη γυναίκα. δ. Ιστολογική εξέταση του οφθαλμού που παρουσιάζεται στην εικόνα
2γ, απεικονίζονται κύτταρα του μελανώματος στην αμφιβληστροειδική επιφάνεια (βέλος).
Εικόνες α, γ, δ, από Damato B, Ocular Tumors: Diagnosis and Treatment, Copyright © 2000 by Elsevier. Εικόνα α ευγενική παραχώρηση
από A. M. Leys, Leuven, Belgium. Εικόνα δ, ευγενική παραχώρηση από W.R. Lee, Glasgow, Scotland.

α

β

γ

δ

Εικόνα 3. Μεταστάσεις σε ίριδα και ακτινωτό σώμα. α. Αμελανωτική μετάσταση ακτινωτού σώματος (βέλος) από καρκίνο του μαστού σε μία 51-χρονη γυναίκα. β. Χρωστική μετάσταση ακτινωτού σώματος (εικόνα) από μελάνωμα δέρματος σε 20-χρονο άνδρα
γ. Εστιακή μετάσταση ίριδος από καρκίνο του μαστού σε 43-χρονη γυναίκα. Προσέξτε την αγγείωση του όγκου. δ. Πολλαπλές μεταστάσεις στην ίριδα από καρκίνο μαστού σε 74-χρονη γυναίκα.
Focal Points
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Εικόνα 4. Εικόνα αυτοφθορισμού α. Χοριοειδική μετάσταση
από το πνεύμονα στο
δεξιό οφθαλμό μίας
71-χρονης γυναίκας.
β. Ο αυτοφθορισμός
δείχνει ύπερ και υποφθορισμό δίκην κηλίδων λεοπάρδαλης γ.
Χοριοειδική μετάσταση από το πνεύμονα
σε 60-χρονο άνδρα.
δ. Ο αυτοφθορισμός
εμφανίζει υπερφθορίζουσες εναποθέσεις λιποφουσκίνης.
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α

β

γ

δ

α

β

Εικόνα 5. Φλουοροαγγειογραφία α. Κροταφική χοριοειδική μετάσταση από
καρκίνο πνεύμονα στο δεξιό
οφθαλμό 73-χρονης γυναίκας. β. -δ. Η φλουοροαγγειογραφία έδειξε πρώιμο
υποφθορισμό με αυξανόμενο διάχυτο υπερφθορισμό
χωρίς να γίνεται ορατή η αγγείωση του όγκου.
γ

δ

Focal Points
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ρουσιάζεται απόκρυψη του χοριοειδικού φθορισμού (λιγότερο σε από ότι σε μελανωτικούς όγκους) καθώς και περιοχές
επιφανειακού φθορισμού από χρώση.

Υπερηχογραφία
Η υπερηχογραφία είναι χρήσιμη για τη μέτρηση των διαστάσεων του όγκου, ειδικά του πάχους του όγκου, καθώς τα κάθετα όρια του είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Στην
υπερηχογραφία Α και Β, η εσωτερική ακουστική ανακλαστικότητα των ενδοφθάλμιων όγκων είναι από μέτρια ως υψηλή,
και υψηλότερη από τα χοριοειδικά μελανώματα, αλλά όχι τόσο υψηλή όσο τα χοριοειδικά αιμαγγειώματα (εικόνα 6). Οι
σπάνιες μεταστάσεις μορφής μανιταριού έχουν ακουστική
ομοιογένεια σε όλο τα σημεία του όγκου, σε αντίθεση με τα
μελανώματα, που παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα
μόνο στη προεξέχουσα ενδοαμφιβληστροειδική κεφαλή του
όγκου. Εξοφθάλμια διασπορά μπορεί να επισυμβεί.

Οπτική Τομογραφία Συνοχής
Η ενισχυμένου βάθους οπτική τομογραφία συνοχής (ΟΤΣ)
μπορεί να αποκαλύψει υποκλινικές μεταστάσεις και να οριοθετήσει το πάχος του όγκου, όταν αυτός είναι τόσο λεπτός
για να μετρηθεί αξιόπιστα με υπερηχογραφία. Σε αντίθεση με
τους σπίλους και τα μελανώματα, οι μεταστάσεις διαθέτουν

μία ανώμαλη επιφάνεια (εικόνα 7). Άλλα ευρήματα στην
ΟΤΣ είναι η συμπίεση των υπερκείμενων χοριοτριχοειδών,
αμφιβληστροειδικές επιθηλιακές ανωμαλίες, υπαμφιβληστροειδικό υγρό με υπερανακλαστικά σημεία και εκφύλιση
των έξω στιβάδων με ασαφείς φωτοϋποδοχείς.

Μαγνητική Τομογραφία Συνοχής
και Υπολογιστική Τομογραφία
Τα ευρήματα από την απεικόνιση με τη μαγνητική τομογραφία συνοχής ποικίλουν, αλλά οι ενδοφθάλμιοι όγκοι συνήθως παρουσιάζουν υψηλής έντασης σήματα στην Τ1 και
χαμηλής έντασης σήματα στην Τ2, αντίστοιχα με τα αμελανωτικά μελανώματα. Η υπολογιστική τομογραφία, δεν έχει
καλή διακριτική ικανότητα και σπάνια είναι χρήσιμη. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων δεν είναι διαγνωστική

Βιοψία
Η βιοψία είναι χρήσιμη όταν η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη, ειδικά αν δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοήθειας στο υπόλοιπο σώμα. Η βιοψία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε όλους
σχεδόν τους ασθενείς. Οι περισσότεροι ογκολόγοι κόγχου
εκτελούν βιοψία μόνο αν ο συστηματικός απεικονιστικός
έλεγχος δεν έχει αποτελέσματα, ενώ άλλοι προτιμούν την

α

α

β

Εικόνα 6. Υπερηχογραφία. α. Άλφα υπερηχογραφία του όγκου στην εικόνα 5. Προσέξτε τη μέτρια με υψηλή εσωτερική
ανακλαστικότητα. β. Β-υπερηχογραφία του ίδιου όγκου με
πλακοειδή μορφή και ομοιογενή εσωτερική ανακλαστικότητα ( Ευγενική παραχώρηση από Ms. Kelly Babic, UCSF).

β

Εικόνα 7. Οπτική τομογραφία συνοχής (ΟΤΣ). α. Μετάσταση από καρκίνο πνεύμονα σε 67-χρονο άνδρα. β. Η ΟΤΣ δείχνει ανώμαλη επιφάνεια του όγκου με υπερκείμενη
αποκόλληση αμφιβληστροειδή.
Focal Points
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εκτέλεση της με την πρώτη ευκαιρία, και στη συνέχεια εκτελούν στοχευμένο απεικονιστικό έλεγχο βάση των αποτελεσμάτων της ανοσοϊστοχημείας. Ιδανικά, ο παθολόγος ή
κυτταρολόγος πρέπει να είναι παρών στο χειρουργείο όπου
εκτελείται η βιοψία, για να διασφαλίσει την επαρκή ποσότητα δείγματος για ανάλυση. Η ενδοφθάλμια βιοψία μπορεί να
καθοδηγήσει την θεραπεία. Για παράδειγμα, ο καθορισμός
του αν ένα καρκίνωμα μαστού είναι θετικό για το γονίδιο
HER2/neu, υποδοχέα οιστρογόνων και υποδοχέα προγεστερόνης, είναι σημαντικός. Επιπλέον, η γενετική ανάλυση ενός
μη μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονα μπορεί να αναδείξει επιδερμικές μεταλλάξεις των υποδοχέων των αυξητικών παραγόντων (EGFR), που έχουν ως ένδειξη τη θεραπεία
με EGRF-αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης. Η θεραπεία
μπορεί να κατευθυνθεί ανάλογα με την ύπαρξη μεταλλάξεων
στο DNA των καρκινικών κυττάρων.
Η βιοψία συνήθως πραγματοποιείται διαμφιβληστροειδικά από την pars plana, με μία λεπτή βελόνη, ή ένα βιτρεοφάγο. Δεν απαιτείται βιτρεκτομή, κρυοπηξία, ή επιπωματισμός.
Αν υπάρχει υποψία ρετινοβλαστώματος, η βιοψία αντενδείκνυται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς. Με τα χοριοειδικά μελανώματα, ο κίνδυνος της διασποράς είναι πολύ
μικρός, ειδικά αν χρησιμοποιούνται μικροεργαλεία 25 ή 27 G.
Πιστεύουμε πως δεν υπάρχει κίνδυνος μετάστασης ενός χοριοειδικού μελανώματος με τη βιοψία, καθώς σε αντίθεση με τη
διασπορά, η μετάλλαξη είναι μία πολύπλοκη βιολογική διαδικασία που επισυμβαίνει αυτόματα αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες γενετικές ανωμαλίες.

Συστηματικός Έλεγχος
Το συστηματικό ιστορικό, ένας πλήρης κλινικός έλεγχος, και
η επιλογή συστηματικών εξετάσεων μπορεί να αναδείξει την
πρωτοπαθή εστία. Όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και η
πιθανότητα διπλής παθολογίας καθώς αρκετοί ασθενείς με
συστηματική παθολογία μπορεί να εμφανίσουν χοριοειδικό
μελάνωμα και άλλους ενδοφθάλμιους όγκους.
Οι ενδοφθάλμιες μεταστάσεις πρέπει να σταδιοποιούνται
από ειδικό ογκολόγο. Είναι σημαντικό να ανευρεθούν τυχόν
μεταστάσεις αλλού στο σώμα, ούτως ώστε διαφορετικές
εστίες να αντιμετωπιστούν παράλληλα. Αυτό δεν εξυπηρετεί
μόνο τον ασθενή αλλά προλαμβάνει και άλλα προβλήματα,
όπως κατάγματα οστών, που εκτός ότι είναι επώδυνα μπορεί
να προκαλέσουν προβλήματα στη μετακίνηση του ασθενούς.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανιχνευθούν εγκεφαλικές μεταστάσεις άμεσα, ώστε ή θεραπεία και των δύο εστιών με ραδιοθεραπεία να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Αν μετά την
οφθαλμική ραδιοθεραπεία, προκύψει ανάγκη ακτινοβόλησης
μία ενδοφθάλμιας μετάστασης, το πεδίο ακτινοβόλησης μπορεί να επικαλυφθεί με αποτέλεσμα μερικές περιοχές να λάβουν υψηλή δόση ακτινοβολίας, που μπορεί να προκαλέσουν
άνοια ή άλλες επιπλοκές. Η συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων είναι πολύ σημαντική.

Διαφορική Διάγνωση
Η διάκριση των ενδοφθάμιων μεταστάσεων από άλλες παθήσεις γίνεται σε 2 βήματα. Αρχικά, ετοιμάζεται μία λίστα όλων
των πιθανών διαγνώσεων. Η προτίμηση του συγγραφέα είναι
98
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να καταγράφει τις πιθανές διαγνώσεις βάση αιτιολογίας:
συγγενείς (κληρονομικές, μη κληρονομικές), φλεγμονώδεις
(λοιμώδεις, μη λοιμώδεις), νεοπλασίες (καλοήθεις, κακοήθεις (πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς, μεταστατικές), παρανεοπλασματικές, τραυματικές (χημικές, ηλεκτρικές, μηχανικές)
εκφυλιστικές, και ιδιοπαθείς (πίνακας 2). Στη συνέχεια, οι μη
μεταστατικές βλάβες αποκλείονται βάση των χαρακτηριστικών της βλάβης (εικόνα 8 ). Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση
μίας πληθώρας κλινικών χαρακτηριστικών διαφόρων παθήσεων. Οι ενδοφθάλμιες μεταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται
στη διαφορική διάγνωση καταστάσεων όπως η ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, η κεντρικής ορώδης
χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, το χοριοειδικό μελάνωμα, ο
χοριοειδικός σπίλος, το αιμαγγείωμα, η ιριδοκυκλίτιδα, και η
ενδοφθαλμίτιδα.
Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά σπανίων παθήσεων είναι
πολλές φορές δύσκολο να είναι γνωστά. Ο συγγραφέας αυτού του κειμένου έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό άτλαντα, όπου ταξινομεί τους όγκους βάση χρώματος και
εντόπισης, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους οφθαλμιάτρους
στη διάγνωση καταστάσεων με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι.

Διαγνωστική Στρατηγική
Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ερωτώνται για την ύπαρξη κακοήθειας είτε στο παρελθόν είτε τώρα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης
υποψίας για οφθαλμική μετάσταση. Ένα θετικό ιστορικό και/ή
μία ύποπτη ενδοφθάλμια βλάβη, χρήζουν περαιτέρω εξετάσεων, όπως η ΟΤΣ και η υπερηχογραφία. Μία πιθανή διάγνωση
όγκου θα πρέπει να συνοδευτεί με συστηματικές εξετάσεις
και/ή βιοψία του όγκου. Αν οι συστηματικές εξετάσεις δεν
αναδείξουν κακοήθεια, η οφθαλμική βλάβη μπορεί να παρακολουθείται ή να γίνει βιοψία, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος της. Η βιοψία θα βοηθήσει στην αναγνώριση της
πρωτοπαθούς εστίας, αν αυτή δεν είναι γνωστή, και θα πρέπει
να εκτελείται από ειδικούς στην ογκολογία οφθαλμού.

Θεραπεία
Οι ασθενείς με μεταστάσεις πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία,
αν υπάρχει απώλεια όρασης ή πόνος, ή αν υπάρχει πιθανότητα αυτά τα συμπτώματα να προκύψουν στο μέλλον. Υπάρχουν διάφορα είδη θεραπείας για τις οφθαλμικές μεταστάσεις
που μπορούν να χορηγηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό.

Ακτινοθεραπεία
Η θεραπεία με εκπομπή φωτονίων είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη θεραπεία. Στα περισσότερα πρωτόκολλα χορηγείται συνολική δόση 30-40 Gy σε 10-20 δόσεις των 2-3 Gy,
και η χορήγηση γίνεται σε συνεχόμενες μέρες μέσα σε 2-4
εβδομάδες. (εικόνα 10). Αυτή η διαίρεση γίνεται για την αποφυγή των παρενεργειών από την ακτινοβολία. Αν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι χαμηλό, ένας σύντομος κύκλος
προτιμάται ( π.χ. 25 Gy σε 5 δόσεις). Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο θεραπεύονται ταυτόχρονα.
Η βραχυθεραπεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεταστάσεις
ανθεκτικές στην ακτινοθεραπεία και για μεταστάσεις που υποτροπιάζουν μετά την ακτινοθεραπεία. Αυτό οφείλεται στο ότι

MODULE_6_greek translation_Layout 1 12/7/2018 11:59 AM Page 11

Πίνακας 2. Διαγνωστικά στοιχεία για τη διαφορική διάγνωση με άλλες ομοιάζουσες βλάβες
Βλάβη

Διαγνωστικά στοιχεία

Συγγενείς/ αναπτυξιακές βλάβες
Χωρίστωμα δακρυικού αδένα

Ροζ χρώμα, πολυλοβώδες, κυστικό

Φλεγμονώδεις βλάβες
Οπίσθια σκληρίτιδα

Πόνος, πτυχές χοριοειδούς, ροζ/κόκκινο χρώμα, σημείο Τ στην υπερηχογραφία

Κοκκίωμα

Σημεία φλεγμονής, ομαλή επιφάνεια στην οπτική τομογραφία συνοχής (ΟΤΣ)

Αμφιβληστροειδίτιδα

Σημεία φλεγμονής

Ιριδοκυκλίτιδα

Σημεία φλεγμονής, μετακινούμενο υπόπυο ανάλογα με τη θέση κεφαλής

Καλοήθη νεοπλάσματα
Αμελανωτικός χοριοειδκός
σπίλος

Drusen στην επιφάνεια, χαμηλή-μέτρια ακουστική ανακλαστικότητα, ομαλή επιφάνεια στην ΟΤΣ,
λίγο ή καθόλου υπαμφιβληστροειδικό υγρό

Αμελανωτικός σπίλος ίριδος

Μη ορατά αγγεία όγκου, χωρίς αλλαγή μεγέθους με την πάροδο του χρόνου

Χοριοειδικό αιμαγγείωμα

Ροζ χρώμα, υψηλή ανακλαστικότητα στην υπερηχογραφία, χωρίς πρώιμο υποφθορισμό στην αγγειογραφία, όψιμος υποφθορισμός
(washout) στην αγγειογραφία με ινδοκυανίνη, ομαλή επιφάνεια στην ΟΤΣ, μεγάλα χοριοειδικά αγγεία στην ΟΤΣ, απότομα όρια στην ΟΤΣ

Χοριοειδικό οστέωμα

Κυματιστά όρια, πολύ μεγάλη ακουστική ανακλαστικότητα με απόκρυψη του υποκείμενου ιστού

Νευριλέμμωμα

Πρόσθια εντόπιση στις περισσότερες περιπτώσεις, αργή εξέλιξη, διεσταλμένο τροφοφόρο αγγείο (αν είναι ορατό)
σκληρά εξιδρώματα (αν είναι ορατά)

Κακοήθεις νεοπλασίες
Αμελανωτικό χοριοειδικό μελά- Ορατά αγγεία όγκου, ομαλή επιφάνεια στην ΟΤΣ (αν δεν έχει μορφή μανιταριού), χαμηλή-μέτρια εσωτερική ακουστική
νωμα
ανακλαστικότητα, μορφή μανιταριού αν έχει ραγεί η μεμβράνη του Bruch
Ραγοειδικό λέμφωμα

Ροζ χρώμα (ίδιο με το φυσιολογικό χοριοειδή), χαμηλή εσωτερική ανακλαστικότητα, εξοφθάλμια επέκταση, τσαλακωμένη,
κυματιστή επιφάνεια στην ΟΤΣ

Αμφιβληστροειδικό
λέμφωμα

Συναθροίσεις μεταξύ μελάγχρου επιθηλίου και μεμβράνης του Bruch στην ΟΤΣ, κύτταρα στο υαλοειδές, εμφανίζονται στις περισσότερες των περιπτώσεων, απότομα, ανώμαλα όρια στη βυθοσκόπηση

Λευχαιμία

Κηλίδες του Roth, κύτταρα στο υαλοειδές, πιθανό ψευδοϋπόπυον και άλλες διηθήσεις, αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες
και άλλα χαρακτηριστικά αιματολογικής πάθησης, αγγειακές ανωμαλίες ή νεοαγγείωση από αυξημένη γλοιότητα,
Αμφιβληστροειδίτιδα από ευκαιριακές λοιμώξεις, οίδημα οπτικού δίσκου από ποικίλα αίτια

Παρανεοπλασματικές βλάβες
Αμφοτερόπλευρη διάχυτη
ραγοειδική μελανοκύττωση

Αμφοτερόπλευρη πάχυνση του χοριοειδούς, πολλαπλές χρωστικές βλάβες, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς,
μεγάλη απώλεια όρασης, ραγδαία εξέλιξη καταρράκτη

Τραυματικές βλάβες
Χοριοειδικό αιμάτωμα

Ροζ/καφέ χρώμα, σχήμα θόλου, πτυχές χοριοειδούς, κυματιστή/ανώμαλη επιφάνεια στην ΟΤΣ

Εκφυλιστικές βλάβες
Έκκεντρες ουλώδεις βλάβες

Εντόπιση προ του ισημερινού, ροζ/κόκκινο χρώμα, εξιδρώματα, αιμορραγίες

Ρηγματογενής αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς

Ρωγμή αμφιβληστροειδούς, τσαλακωμένος αμφιβληστροειδής από πρώιμη υαλοαμφιβληστροειδοπάθεια (PVR), μικρή μετατόπιση
υγρού με τις κινήσεις της κεφαλής

Κεντρική ορώδης
αμφιβληστροειδοπάθεια

Απουσία όγκου στην ΟΤΣ και/ή στην υπερηχογραφία, εικόνα δίκην καπνού στην φλουοροαγγειογραφία

Ιδιοπαθείς βλάβες
Νεανικό ξανθοκοκκίωμα ίριδος

Νεαρή ηλικία, κιτρινοκαφέ μάζα

Πορτοκαλί άλω, σαφή όρια, κύτταρα στο υαλοειδές, εξιδρώματα αμφιβληστροειδούς, πρώιμός υποφθορισμός με έντονο όψιμο
Ιδιοπαθής χοριοειδίτιδα / σκληυπερφθορισμό στην φλουοροαγγειογραφία, αυτοφθορισμός με υποφθορίζον χείλος, ενδοσκληρική εντόπιση με συμπίεση
ρίτιδα
του υπερκείμενου χοριοειδούς στην ΟΤΣ.
Focal Points
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Εικόνα 8. Βλάβες με παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά α. Χοριοειδικό οστέωμα με σαφή όρια και υψηλή ανακλαστικότητα στον
υπέρηχο. β. Αμελανωτικό χοριοειδικό μελάνωμα με εικόνα δίκην δέρματος λεοπάρδαλης που οφείλεται στις συναθροίσεις από
πορτοκαλί χρωστική, οι οποίες φαίνονται καφέ στην επιφάνεια του άσπρου όγκου. γ. Αμελανωτικό χοριοειδικό μελάνωμα με ρήξη της μεμβράνης του Bruch και του μελάγχρου επιθηλίου. δ. Αμελανωτικός μελανοκυτταρικός όγκος με αδιευκρίνιστη πρωτοπαθή εστία, και ορατή αγγείωση. ε. Λέμφωμα αμφιβληστροειδούς, με σαφή όρια. στ. Νευριλέμμωμα σε νέο παιδί.
(Η εικόνα στ αναπαράγεται με την άδεια από BMJ Publishing Group Ltd. Damato B, et al. Choroidal schwannoma: a case series of five
patients. Br J Ophthalmol. 2014;98(8):1096-100.)

με τη βραχυθεραπεία χορηγείται υψηλή δόση ακτινοβολίας σε
ένα μικρό όγκο σώματος, βελτιώνοντας τις πιθανότητες ελέγχου του όγκου, και μειώνοντας το κίνδυνο παράπλευρης βλάβης στο οπτικό νεύρο, στο κρυσταλλοειδή φακό, στην ωχρά
και σε εξοφθάλμιους ιστούς. Σε ορισμένους ασθενείς, τέτοια
παράπλευρη βλάβη είναι πιο σπάνια με πλάκες ρουθινίου, που
εκπέμπουν χαμηλής διεισδυτικότητας κύματος βήτα ακτινοβολία σε σχέση με τις πλάκες ιωδίου που εκπέμπουν γάμμα ακτινοβολία, υψηλής διεισδυτικότητας. Ένα επιπλέον
πλεονέκτημα της βραχυθεραπείας είναι ο μικρός χρόνος που
απαιτείται για τη θεραπεία, σε σχέση με την ακτινοβολία. Παρόλα αυτά η βραχυθεραπεία απαιτεί δύο χειρουργικές επεμβάσεις εντός λίγων ημερών για την εφαρμογή και αφαίρεση της
100 12
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πλάκας. Μία δόση 45-70 Gy χορηγείται σε 3-4 ημέρες.
Η θεραπεία με εκπομπή πρωτονίων έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με τη βραχυθεραπεία, με το επιπλέον πλεονέκτημα
ότι δεν απαιτείται χειρουργείο. Σε αντίθεση με το μελάνωμα,
οι μεταστάσεις δεν απαιτούν δείκτες για τον ακριβή εντοπισμό τους. Ένα πρωτόκολλο που χορηγεί 20 Gy σε δύο δόσεις
έχει αναφερθεί πως είναι αποτελεσματικό και οικονομικότερο
από άλλες μορφές ακτινοθεραπείας.
Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία προσφέρει καλά αποτελέσματα όταν η ακτινοθεραπεία με πλάκα δεν μπορεί να καλύψει όλο το μέγεθος του όγκου, ή ο όγκος εντοπίζεται κοντά
στο νεύρο, ή υγεία του ασθενούς δεν επιτρέπει την εφαρμογή
της. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και της γάμμα-
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Συστηματική θεραπεία
θα λάβει χώρα άμεσα;

Όχι

Ναι

Αντι-VEGF

Χωρίς υποχώρηση

Επανεκτίμηση
σε 6 εβδομάδες

Πολλαπλοί
όγκοι

Μονήρης
όγκος

Μικρός
όγκος

Πιθανή
τοποθέτηση πλάκας

Βραχυθεραπεία

Εξωχρική
Διακορική
θερμοθεραπεία

Υποχώρηση

Παρακολούθηση

Δεν είναι δυνατή
η τοποθέτηση πλάκας

Θεραπεία
με πρωτόνια

Στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία

Θεραπεία
με φωτόνια

Τοξική
αντίδραση όγκου

Όγκος χωρίς ανταπόκριση
στη θεραπεία ή πόνος

Aντι-VEGF

Enucleation

Φωτοθεραπεία

Προσδόκιμο επιβίωσης

Μικρό

Μεγάλο

Σε μικρές
δόσεις

Σε μεγάλες
δόσεις

Ωχρική
Φωτοδυναμική
θεραπεία

Εικόνα 9. Αλγόριθμος θεραπευτικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψιν πως όλες οι θεραπείες είναι διαθέσιμες. Ο όρος τοξική
αντίδραση όγκου αναφέρεται σε εξίδρωση, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, και/ή νεοαγγειακές επιπλοκές από τη αγγειοπάθεια εντός του όγκου από την ακτινοβολία.

knife θεραπείας που χορηγεί 18 Gy σε μία δόση. Μία εναλλακτική είναι ένας γραμμικός επιταχυντής που μπορεί να χορηγήσει 30 Gy σε 10 δόσεις μέσα σε 2 εβδομάδες.

Συστηματική Θεραπεία
Οι περισσότερες μεταστάσεις υποχωρούν με τη συστηματική
θεραπεία. Όμως, χωρίς την ακτινοθεραπεία, αυτή η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να αποτύχει με αποτέλεσμα τη μη
αντιστρεπτή απώλεια όρασης από τον υποτροπιάζοντα όγκο.
Απαιτείται στενή παρακολούθηση με μηνιαίες επισκέψεις
όπου θα αξιολογείται η οπτική οξύτητα, η ενδοφθάλμια πίεση
και θα πραγματοποιείται βυθοσκόπηση, φωτογραφία βυθού,
ΟΤΣ, και υπερηχογραφία.

Φωτοθεραπεία
Η διακορική θερμοθεραπεία περιλαμβάνει την εφαρμογή συνεχόμενων βολών 3χιλ. με διοδικό laser, με ένα όριο ασφαλείας στα 3 χιλ. Ο στόχος της θεραπείας είναι η αύξηση της
θερμοκρασίας του όγκου για 1 λεπτό, διασπώντας το μεταβολισμό και προκαλώντας τον κυτταρικό θάνατο. Έχει αναφερθεί υποχώρηση μικρών όγκων αλλά η εμπειρία είναι ακόμα

μικρή. Ένα μειονέκτημα της θερμοθεραπείας είναι ότι προκαλεί εγκαύματα του αμφιβληστροειδούς προκαλώντας απώλεια όρασης ειδικά αν ο όγκος είναι κοντά στην ωχρά.
Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή φωτοδυναμικής θεραπείας στις χοριοειδικές μεταστάσεις είναι ενθαρρυντικά, παρουσιάζοντας καλό έλεγχο μικρών όγκων στο
οπίσθιο ημιμόριο και διατηρώντας την όραση αν ο όγκος δεν
βρίσκεται κοντά στην ωχρά. Όμως η εμπειρία είναι ακόμα μικρή και ορισμένοι ειδικοί θεωρούν τη θεραπεία πειραματική.

Αντιαγγειογενετική Θεραπεία
Αρκετές κλινικές περιπτώσεις και αναφορές προτείνουν την
εκτός ενδείξεων χρήση ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων μπεβασιζουμάμπης για την αντιμετώπιση της χοριοειδικής μετάστασης και την απορρόφηση του υπαμφιβληστροειδικού υγρού.
Στους περισσότερους όμως ασθενείς όπου έχει εφαρμοστεί,
έχει γίνει χορήγηση και συστηματικής χημειοθεραπείας ή
ακτινοβολίας. Οι ενέσεις μπεβασιζουμάμπης ως μονοθεραπεία φαίνεται να έχουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας, καθυστερώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών
θεραπειών, και ρισκάροντας τη μη αντιστρεπτή απώλεια όραFocal Points
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Εικόνα 10. Χοριοειδικές μεταστάσεις. α. Χοριοειδική μετάσταση από προστάτη πριν τη θεραπεία. β. Ο ίδιος οφθαλμός με την εικόνα
α, μετά από ακτινοθεραπεία. γ. Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς προϊόν μετάστασης από το στήθος. δ. Πλήρης απορρόφηση της
αποκόλλησης μετά από ακτινοθεραπεία. ε. Άνω ρινική μετάσταση από το στήθος στο δεξιό οφθαλμό 50-χρονης γυναίκας. Μετά από
ακτινοθεραπεία, η ασθενής παρουσίασε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, που δεν ανταποκρίθηκε σε ενδοϋαλοειδική έγχυση μπεβασιζουμάμπης με την όραση να πέφτει στα 20/630. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φωτοδυναμική θεραπεία με αποτέλεσμα τη σημαντική υποχώρηση της αποκόλλησης μετά από λίγες εβδομάδες. στ. Εικόνα βυθού 5 μήνες μετά την εφαρμογή της φωτοδυναμικής
θεραπείας με τον αμφιβληστροειδή να είναι επίπεδος. Έξι μήνες μετά τη φωτοδυναμική θεραπεία, η όραση βελτιώθηκε στα 20/25.

σης. Ο τύπος καρκίνου είναι σημαντικός. Για παράδειγμα,
έχει προταθεί πως η μετάσταση από τον πνεύμονα ανταποκρίνεται καλύτερα στην ενδοϋαλοειδική μπεβασιζουμάμπη
αν δεν είναι μικροκυτταρικός τύπος. Η αντιαγγειογενετική
θεραπεία μπορεί να βελτιώσει την όραση σε ασθενείς με αμφιβληστροειδοπάθεια από ακτινοβολία.

Εκτομή
Η τοπική εκτομή σπάνια ενδείκνυται. Ένα παράδειγμα είναι η
εκτομή ενός μεταστατικού λειομυοσαρκώματος που δεν ανταποκρίνεται στη ακτινοθεραπεία. Η βιτρεκτομή μπορεί να
προσφέρει ανακούφιση και να βελτιώσει την όραση σε μετα102 14
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στάσεις στο υαλοειδές από μεταστατικό καρκίνο του δέρματος ή μπορεί να είναι απαραίτητη σε επώδυνους οφθαλμούς
με μη αντιστρεπτή απώλεια όρασης.

Αποφυγή Θεραπείας
Αν ο ασθενής ετοιμάζεται να ξεκινήσει συστηματική θεραπεία, ή η γενική του υγεία είναι κακή, είναι λογικό να αναμένουμε για την οφθαλμική θεραπεία, ειδικά αν ο όγκος είναι
μικρός και ασυμπτωματικός.
Στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε περίπτωση
που ο όγκος απειλεί να προκαλέσει επώδυνο οφθαλμό, οπότε
η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται.
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Επιλογή Θεραπείας

Τοπικός Έλεγχος Όγκου

Η επιλογή θεραπείας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.
Αυτοί περιλαμβάνουν τον τύπο, το μέγεθος και την εντόπιση
της μετάστασης, άλλες μη οφθαλμικές μεταστάσεις που
απαιτούν ταυτόχρονη θεραπεία, τη γενική υγεία, τη δυνατότητα μετακίνησης του ασθενούς, το προσδόκιμο επιβίωσης
του ασθενούς. Η εικόνα 9 συνοψίζει την ιδανική θεραπευτική
προσέγγιση ενός ασθενούς με οφθαλμικές μεταστάσεις χωρίς
όμως να υπολογίζει τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν.
Επίσης, λόγω της φτωχής εμπειρίας, συχνά δεν υπάρχει συμφωνία για το ποια είναι η ιδανική θεραπεία.
Ο χρυσός κανόνας είναι από παλιά η θεραπεία με φωτόνια.
Παρόλα αυτά, αυτή απαιτεί αρκετό από το χρόνο του ασθενούς ενώ μπορεί να επηρεάσει επόμενη ακτινοθεραπεία εγκεφάλου, αν αυτή χρειαστεί. Αν οι οφθαλμικές μεταστάσεις
φαίνεται να είναι ανθεκτικές στην ακτινοθεραπεία, είναι λογικό να επιχειρηθεί θερμοθεραπεία ή φωτοδυναμική θεραπεία, με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση αντιαγγειογενετικών
παραγόντων. Μεγάλες μεταστάσεις για ακτινοθεραπεία μπορεί να θεραπευθούν με βραχυθεραπεία με πλάκα, θεραπεία με
πρωτόνια ή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, ανάλογα το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου. Αν ο ασθενής ετοιμάζεται
να ξεκινήσει συστηματική θεραπεία, ίσως αξίζει να καθυστερήσει η οφθαλμική θεραπεία ως ότου αξιολογηθεί η ανταπόκριση στην συστηματική αγωγή (περίπου μετά από 6
εβδομάδες). Αν η υποχώρηση του όγκου μετά από συστηματική θεραπεία είναι ανεπαρκής, μπορεί να χορηγηθεί τοπική
θεραπεία. Ακόμα και με πλήρη υποχώρηση του όγκου, κάποια
θεραπεία μπορεί να δοθεί για να αποτραπεί η υποτροπή. Οι
χορήγηση ενδοϋαλοειδικών ενέσεων αντιαγγειογενετικών
παραγόντων μπορεί να χορηγηθεί ως ενίσχυση των άλλων
θεραπευτικών επιλογών ή για τη θεραπεία αποκολλήσεως ή
εξιδρώσεως από εναπομείναντα όγκο (σύνδρομο τοξικότητας όγκου) (εικόνες 10 ε και στ). μπορεί να είναι απαραίτητη
αν ο όγκος δεν μπορεί να ελεγχθεί ή υπάρχει πόνος.

Για να θεωρήσουμε πως ένας όγκος είναι υπό έλεγχο, θα πρέπει να έχει προκύψει υποχώρηση του σε μία επίπεδη ουλή και
να έχει απορροφηθεί η όποια εξιδρωματική αποκόλληση. Η
ακτινοθεραπεία προκαλεί ολική υποχώρηση του όγκου σε μόνο ένα τρίτο των ασθενών, μερική υποχώρηση σε ένα τρίτο,
και μικρή ή καθόλου υποχώρηση στο άλλο ένα τρίτο των περιπτώσεων. Επανεμφάνιση έχει παρατηρηθεί στο 12% των περιπτώσεων. Οι μεταστάσεις από καρκίνο του πνεύμονα είναι
συνήθως πιο ανθεκτικές στην ακτινοθεραπεία σε σχέση με
αυτές από καρκίνο του μαστού, ή μεταστάσεις από όγκους
όπως το λειομυοσάρκωμα. Υψηλότερα ποσοστά ελέγχου του
όγκου έχουν παρατηρηθεί με τη βραχυθεραπεία, ακόμα και σε
ασθενείς στους οποίους απέτυχαν άλλες θεραπείες. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της βραχυθεραπείας βελτιώνονται με
την χορήγηση της συστηματικής θεραπείας.
Η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία εξαρτάται από τον
τύπο του καρκίνου και τα φάρμακα που είναι διαθέσιμα για
αυτό το είδος της κακοήθειας. Αν πραγματοποιηθεί ενδοφθάλμια βιοψία, είναι σημαντικό να ληφθεί αρκετός ιστός για
την διενέργεια ανοσοϊστοχημείας που θα κατευθύνει την θεραπεία.
Υπάρχουν λίγες αναφορές θεραπείας ενδοφθάλμιας μετάστασης με φωτοδυναμική θεραπεία και θερμοθεραπεία. Ως
αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί αν τα ποσοστά επιτυχίας
εξαρτώνται από το μέγεθος και τον τύπο του όγκου.

Πρόγνωση
Η βιβλιογραφία παρέχει μόνο γενικές ενδείξεις από πιθανά
αποτελέσματα μετά από θεραπεία μίας ενδοφθάλμιας μετάστασης. Αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα άρθρα δεν
λαμβάνουν υπόψιν τον τύπο, το μέγεθος, και την εντόπιση
της μετάστασης. Επιπρόσθετα, οι ίδιες θεραπείες μπορεί να
χορηγηθούν διαφορετικά σε διάφορα κέντρα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόοδος σε αυτό το τομέα.

Επιβίωση
Το προσδόκιμο επιβίωσης εξαρτάται κυρίως από τον τύπο
του όγκου. Μετά από μία ενδοφθάλμια μετάσταση, ο μέσος
χρόνος επιβίωσης είναι μικρότερος σε ασθενείς με πρωτοπαθή εστία στον πνεύμονα από ότι σε αυτούς με καρκίνο του
μαστού. Οι αμφιβληστροειδικές και οι υαλοειδικές μεταστάσεις σχετίζονται με πολύ χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Επίσης το προσδόκιμο είναι χαμηλότερο αν υπάρχουν και άλλες
μη οφθαλμικές μεταστάσεις. Φαίνεται όμως πως το προσδόκιμο επιβίωσης τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται λόγω της
εξέλιξης των συστηματικών θεραπειών.

Νέες Μεταστάσεις
Μετά τη θεραπεία μίας ετερόπλευρης πάθησης, μετάσταση
στον άλλο οφθαλμό παρατηρείται στο 15%-20% των ασθενών. Σε μία γερμανική μελέτη, μετά την ακτινοβολία ετερόπλευρης μετάστασης χωρίς να πραγματοποιηθεί προστασία
του άλλου οφθαλμού με αποτέλεσμα αυτός να λάβει το 50%70% της δόσης ακτινοβολίας του θεραπευόμενου οφθαλμού,
το 5% των ασθενών παρουσίασαν μετάσταση στον άλλο
οφθαλμό. Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο μπορεί να εμφανιστούν μετά τη θεραπεία στον οφθαλμό, πράγμα που μπορεί
να κάνει την περαιτέρω ακτινοθεραπεία πιο πολύπλοκη.

Ιατρογενείς Επιπλοκές
Παθήσεις εξ ακτινοβολίας εμφανίζονται στο 12% των περιπτώσεων. Αυτός ο αριθμός είναι πλασματικός καθώς στην
πραγματικότητα αρκετοί ασθενείς δεν επιβιώνουν αρκετά για
να αναπτύξουν οφθαλμικές επιπλοκές από τη θεραπεία. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας εμφανίζονται 3-4 χρόνια μετά τη θεραπεία, αν και μπορούν να συμβούν αρκετούς
μήνες μετά, ειδικά όταν χρησιμοποιηθούν υψηλές δόσεις τοπικής ακτινοβολίας (π.χ. πλάκες, πρωτόνια, στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία). Οι επιπλοκές εξαρτώνται από τον τύπο της
θεραπείας, τη δόση ακτινοβολίας, τη δοσολογία, τις συνυπάρχουσες παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Στην τοπική θεραπεία, το μέγεθος του όγκου και η εντόπιση του είναι
σημαντικά. Για παράδειγμα, η βραχυθεραπεία σε ένα όγκο
στο οπίσθιο ημιμόριο, δεν θα πρέπει να προκαλεί εξοφθάλμιες επιπλοκές. Οι κυριότερες ενδοφθάλμιες επιπλοκές οποιασδήποτε θεραπείας με ακτινοβολία είναι ο καταρράκτης, η
νεοαγγείωση της ίριδος, το νεοαγγειακό γλαύκωμα, η αμφιFocal Points
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βληστροειδοπάθεια εξ ακτινοβολίας, και η οπτική νευροπάθεια. Επιπλέον η τηλεθεραπεία (θεραπεία με φωτόνια, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, και η θεραπεία με πρωτόνια)
μπορεί να προκαλέσει ερύθημα του δέρματος, μαδάρωση,
επιπεφυκίτιδα και κερατοπάθεια. Η χημειοθεραπεία μπορεί
να χειροτερεύσει τις επιπλοκές. Το ποσοστό εμφάνισης των
επιπλοκών γίνεται όλο και μεγαλύτερο καθώς παρατείνεται η
επιβίωση των ασθενών.
Η διακορική θερμοθεραπεία καταστρέφει τον αμφιβληστροειδή στην θεραπευόμενη εστία, προκαλώντας άμεσο
σκότωμα, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου και
την εντόπιση του. Υπερβολική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει αγγειακή απόφραξη και ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Απώλεια οράσεως μπορεί να παρατηρηθεί και
μετά από φωτοδυναμική θεραπεία αν ο όγκος βρίσκεται στην
περιοχή της ωχράς.
Η συστηματική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει μία πληθώρα οφθαλμικών παρενεργειών. Τέτοιες είναι η βλεφαρίτιδα,
η επιπεφυκίτιδα, η στένωση των δακρυϊκών σημείων μετά από
κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, η κρυσταλλική αμφιβληστροειδοπάθεια και η οπτική νευροπάθεια μετά από θεραπεία με
ταμοξιφένη, και η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς μετά από
χορήγηση αναστολέων MEK. Καθώς αυξάνονται οι θεραπευτικές επιλογές, το φάσμα των παρενεργειών μεγαλώνει.

Διατήρηση Οφθαλμού
Πριν την ανάπτυξη της ακτινοθεραπείας, η εξόρυξη ήταν η
μοναδική λύση για ενδοφθάλμιες μεταστάσεις. Σήμερα, η
εξόρυξη χρειάζεται στο 10% των ασθενών, οι περισσότεροι
των οποίων έχουν μετάσταση από καρκίνο του πνεύμονα. Οι
κυριότερες ενδείξεις για τη διενέργεια εξόρυξης είναι η συνεχιζόμενη αύξηση του μεγέθους του όγκου, το νεοαγγειακό
γλαύκωμα, και ο πόνος.

σύστημα. Είναι μία δύσκολη περίοδος για συγγενείς και φίλους του ασθενούς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται αυτό
και να υποστηρίζονται εξίσου. Όλες αυτές οι ανάγκες πρέπει
να αντιμετωπίζονται από ειδικές ομάδες.

Μελλοντικές Εξελίξεις
Υπάρχει μία πληθώρα κλινικών δοκιμών που συγκρίνουν τις
διάφορες θεραπείες για ενδοφθάλμια μετάσταση, ανάλογα
με τον τύπο καρκίνου, την κατάσταση υγείας του ασθενούς,
και το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου. Νέες θεραπείες
βρίσκονται υπό μελέτη, όπως οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις
νανοσωματιδίων που χορηγούν φωτοευαίσθητες ουσίες στον
όγκο και η ενδοαρτηριακή χημειοθεραπεία (για ρετινοβλάστωμα). Η φροντίδα του ασθενούς βελτιώνεται συνεχώς καθώς όλο και περισσότεροι ιατροί υιοθετούν μία
εξατομικευμένη και στοχευμένη θεραπεία.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, οι ενδοφθάλμιες μεταστάσεις πρέπει να
αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες
του ασθενούς με σκοπό τη διατήρηση της όρασης, της ακεραιότητας του οφθαλμού και την ποιότητα ζωής του. Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η υψηλής διακριτικής
ικανότητας οπτική τομογραφία συνοχής, οι τεχνικές βιοψίας
που άμεσα παρέχουν ιστοπαθολογική διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας από την οφθαλμική μετάσταση, έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
Ο συνδυασμός της συστηματικής χημειοθεραπείας και της
τοπικής οφθαλμικής θεραπείας (ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, διακορική θερμική θεραπεία/ laser φωτοπηξία) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της όρασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών με οφθαλμική μετάσταση.

Όραση
Μετά από ακτινοθεραπεία, η οπτική οξύτητα βελτιώνεται στο
30% των οφθαλμών, στο 50% παραμένει σταθερή και στο
20% χειροτερεύει. Οι πιθανότητες διατήρησης της όρασης
μειώνονται σημαντικά σε μεγάλους όγκους. Νεότεροι ασθενείς συνήθως διατηρούν καλύτερα οπτικά αποτελέσματα.

Ο Bertil E. Damato, MD, PhD, είναι καθηγητής οφθαλμολογίας και ογκολογίας, και διευθυντής της Ocular Oncology Service, University of California, San Francisco,
California.

Κοινωνική και Ψυχολογική
Υποστήριξη

Ο Jay M. Stewart, MD, είναι καθηγητής οφθαλμολογίας
στο τμήμα υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς University of
California, San Francisco, και διευθυντής οφθαλμολογίας
στο San Francisco General Hospital, San Francisco, California.

Η θεραπεία των ενδοφθάλμιων μεταστάσεων αφορά μόνο
μία πλευρά της φροντίδας του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες
του ασθενούς. Οι ασθενείς με μεταστάσεις περνάνε μία ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο, ενώ μπορεί να μη νιώθουν καλά και
λόγο της κακοήθειας και της θεραπείας που λαμβάνουν. Αν οι
ασθενείς δε συνεργάζονται, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η
πιθανότητα και η επέκταση της νόσου στο κεντρικό νευρικό
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Ο Armin R. Afshar, MD, MBA, είναι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο τμήμα ογκολογίας κόγχου, University of California, San Francisco, California.
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να αναγνωρίσουν τη συνδρομή
των κλινικών ομάδων των Tennent Institute of Ophthalmology, Glasgow, UK; Royal Liverpool University Hospital,
Liverpool, UK; και the University of California, San Francisco, USA για τις εικόνες της ενότητας.
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Άποψη του Κλινικού Iατρού
Ο Aparna Ramasubramanian, MD, και ο P. Mahesh Shanmugam, MBBS, DO, FRCSEd, PhD, FAICO
μοιράζονται τις απόψεις τους για το θέμα “Ενδοφθάλμιες μεταστάσεις”. Οι σύμβουλοι της άποψης του κλινικού απαντούν σε ερωτήσεις χωρίς να έχουν διαβάσει προηγουμένως την ενότητα
ή ο ένας τις απαντήσεις του άλλου.
1. Ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στη
διάκριση της μετάστασης από άλλους χοριοειδικούς όγκους;
>>>Dr. Ramasubramanian: Οι χοριοειδικές μεταστάσεις
συνήθως είναι κίτρινες, με υπαμφιβληστροειδικό υγρό όταν
εντοπίζονται σε περιοχή μετά τον ισημερινό. Οι χοριοειδικές
βλάβες μπορεί να είναι πορτοκαλί σε μετάσταση από τα νεφρά ή το θυρεοειδή, ενώ είναι γκρι σε μετάσταση από μελάνωμα. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ένα μονήρη όγκο, ενώ
η ύπαρξη πολλαπλών όγκων ή ύπαρξη και στους δύο οφθαλμούς διευκολύνουν τη διαφορική διάγνωση. Η υπερηχογραφία είναι πολύ βοηθητική στη διαφορική διάγνωση ειδικά
από το αμελανωτικό μελάνωμα.
Οι μεταστάσεις είναι ηχητικά συμπαγείς, με υψηλή ακουστική ανακλαστικότητα, ενώ το μελάνωμα είναι “κούφιο”
στη β-υπερηχογραφία, με χαμηλή ως μέτρια εσωτερική ανακλαστικότητα στην α-υπερηχογραφία. Η σχέση ύψος-βάση
είναι χαμηλή στις μεταστάσεις. Η εξαίρεση είναι οι μεταστάσεις από αδενοκαρκίνωμα που μπορεί να είναι “κούφιες”. Η
φλουοροαγγειογραφία είναι χρήσιμη για τη διάκριση των μεταστάσεων από ένα χοριοειδικό αιμαγγείωμα, το οποίο θα
παρουσιάσει έναν έντονο πρώιμο υπερφθορισμό. Σε ύποπτες
περιπτώσεις η λήψη υλικού με λεπτή βελόνη μπορεί να δώσει
την οριστική διάγνωση.
>>>Dr. Shanmugam: Ασθενείς με μεταστατικές βλάβες συνήθως έχουν κάποιο ιστορικό κακοήθειας ή υποψίας κακοήθειας. Το τελευταίο περιλαμβάνει, ανεξήγητη απώλεια
βάρους, χρόνιο βήχα (σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς κακοήθειες πνεύμονα) εξογκώματα (σε καρκίνο μαστού), μείωση της όρεξης, χρόνια διάρροια ή δυσκοιλιότητα (σε
κακοήθειες του γαστρεντερικού), αίμα στα ούρα, μηνορραγία
( σε κακοήθειες του ουρογεννητικού συστήματος) ή χρωστικές βλάβες στο δέρμα ( μετάσταση από καρκίνο δέρματος).
Οι μεταστατικές βλάβες συνήθως έχουν μία κίτρινη/κρεμώδη χροιά ή είναι λευκές, σε αντίθεση με το μελάνωμα που
είναι γκρι ή καφέ. Ένα αμελανωτικό μελάνωμα μπορεί να έχει
το ίδιο χρώμα με μία μετάσταση. Ορισμένες μεταστατικές
βλάβες μπορεί να είναι πορτοκαλί, όπως συμβαίνει σε μεταστάσεις αδενοκαρκινώματος. Το μελάνωμα του δέρματος δίνει μεταστάσεις με χρωστική. Οι μεταστάσεις είναι συνήθως
αμφοτερόπλευρες, πολλαπλές, και αφορούν τον οπίσθιο πόλο. Οι βλάβες είναι πλακοειδείς, ελαφρά υπεργερμένες και

δεν έχουν την μορφή μανιταριού. Μπορεί να είναι ανώμαλα
υπεργερμένες. Η εξιδρωματική αποκόλληση που συνοδεύει
τις μεταστατικές βλάβες είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες σε σχέση
με το μέγεθος της βλάβης.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι μεταστάσεις μπορεί να είναι
μονήρεις και να έχουν σχήμα θόλου. Επίσης είναι σπάνιο οι
ασθενείς να προσέλθουν για πρώτη φορά με γλαύκωμα κλειστής γωνίας , νεοαγγειακό γλαύκωμα- υψηλή ενδοφθάλμια
πίεση και έντονο πόνο. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών
παρουσιάζονται στον οφθαλμίατρο χωρίς ιστορικό προηγούμενης συστηματικής κακοήθειας.
Οι μεταστάσεις εξελίσσονται γρήγορα σε αντίθεση με τις
πρωτοπαθείς κακοήθειες του χοριοειδούς. Μπορεί να εξελιχθούν σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών και σπάνια ημερών.
2. Πόσο επείγουσα θεωρείτε την εξέταση ασθενών με υποψία μετάστασης;
>>>Dr. Ramasubramanian: Καλό θα ήταν οι ασθενείς αυτοί να εξεταστούν μέσα σε μία εβδομάδα. Αν ο ασθενής έχει
ιστορικό καρκίνου, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με ογκολόγο. Στο 30% των ασθενών δεν υπάρχει ιστορικό καρκίνου, και θα πρέπει να γίνει διάκριση αν η χοριοειδική εστία
είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Αν είναι όντως μετάσταση, απαιτείται κύκλος εξετάσεων για να ανευρεθεί η πρωτοπαθής εστία. Επίσης, καθώς αυτές οι βλάβες αφορούν τον
οπίσθιο πόλο, η περιοχή της ωχράς επηρεάζεται είτε από τον
όγκο είτε από υπαμφιβληστροειδικό υγρό, και η γρήγορη θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την μόνιμη απώλεια της όρασης.
>>>Dr. Shanmugam: Σε ασθενείς που παρουσιάζονται χωρίς ιστορικό υποκείμενης κακοήθειας και βλάβες που είναι
ύποπτες για οφθαλμική μετάσταση, θα πρέπει να γίνει ένας
άμεσος έλεγχος για να βρεθεί η πρωτοπαθής εστία. Αυτό θα
επιτρέψει την άμεση θεραπεία μίας κακοήθειας απειλητικής
για τη ζωή του ασθενούς και την αντιμετώπιση επιπλοκών
που σχετίζονται με τον όγκο. Η κλινική και ιστολογική διάγνωση της υποκείμενης κακοήθειας θα επιτρέψει και την κατάλληλη επιλογή θεραπείας για την οφθαλμική εστία, που
μπορεί να προκαλέσει γρήγορη απώλεια όρασης, πολλές φορές και αμφοτερόπλευρης.
3. Τι είδους οφθαλμική παρακολούθηση προτείνετε σε
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ή του στήθους;
Focal Points
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>>>Dr. Ramasubramanian: Οι περισσότερες χοριοειδικές
μεταστάσεις ανευρίσκονται στον οπίσθιο πόλο και παρουσιάζουν υπαμφιβληστροειδικό υγρό και συμπτώματα μείωσης
της όρασης ή μεταμορφοψία. Παλαιότερες μελέτες δείχνουν
πως μόνο το 10% των ασθενών με χοριοειδική μετάσταση είναι ασυμπτωματικοί. Όμως με τα τωρινά χημειοθεραπευτικά
μέσα, το ποσοστό ασυμπτωματικής χοριοειδικής μετάστασης
αγγίζει το 0%. Ως εκ τούτου, ο οφθαλμικός έλεγχος για αυτό
το λόγο, δεν προτείνεται. Αν υπάρξουν μεταβολές στην όραση, είναι προφανώς απαραίτητη η άμεση παραπομπή. Μια
καλή σκέψη, είναι οι ογκολόγοι να ενημερώνουν τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο για την πιθανότητα οφθαλμικών
συμπτωμάτων.
>>>Dr. Shanmugam: Η συχνή παρακολούθηση ασθενών με
προχωρημένη μεταστατική νόσο δεν είναι απαραίτητη, εκτός
και αν εμφανιστούν οφθαλμικά συμπτώματα. Αν και είναι πιο
ασφαλές να συσταθεί ένας περιοδικός οφθαλμικός έλεγχος,
αυτοί οι ασθενείς σπάνια συμμορφώνονται λόγω της γενικής
τους κατάστασης και των συχνών επισκέψεων σε νοσοκομεία
στην προσπάθεια τους να θεραπεύσουν τη συστηματική τους
πάθηση. Ένας συμπτωματικός ασθενής χρειάζεται μία ενδελεχή οφθαλμολογική εξέταση, που να περιλαμβάνει βυθοσκόπηση. Αν ανευρεθούν ύποπτες βλάβες τότε ανάλογα με
το πάχος της βλάβης μπορεί να πραγματοποιηθεί οπτική τομογραφία συνοχής ή υπέρηχος. Επίσης μπορεί να χρειαστεί
να πραγματοποιηθεί φλουοροαγγειογραφία για περαιτέρω
έλεγχο ύποπτων αλλοιώσεων. Ένας ασθενής χωρίς συστηματικές μεταστάσεις δε χρειάζεται περιοδικό έλεγχο εκτός και
αν παρουσιάσει συμπτώματα.
4. Ποιος είναι ο ρόλος της ΟΤΣ στη διάγνωση και αντιμετώπιση μίας ενδοφθάλμιας μετάστασης;
>>>Dr. Ramasubramanian: Ο προσεκτικός έλεγχος της
πρόσθιας χοριοειδικής επιφάνειας στην ΟΤΣ μπορεί να είναι
χρήσιμος για την διάκριση του μελανώματος και της μετάστασης. Στα περισσότερα μελανώματα η επιφάνεια είναι λεία
και ομαλή ενώ είναι λοβωτή στις μεταστάσεις. Η ενισχυμένου βάθους απεικόνιση με ΟΤΣ είναι χρήσιμη στη μέτρηση
τις μεταστατικής βλάβης και του υπαμφιβληστροειδικού
υγρού αλλά και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
της θεραπείας. Η ενισχυμένου βάθους ΟΤΣ είναι πιο ευαίσθητη από την υπερηχογραφία στον προσδιορισμό της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Τέλος η ενισχυμένου βάθους ΟΤΣ
είναι σε θέση να διαγνώσει μικρομεταστάσεις που δε φαίνονται στην κλινική εξέταση.
>>>Dr. Shanmugam: Η ΟΤΣ είναι σε θέση να εντοπίσει
βλάβες που δε φαίνονται στην κλινική εξέταση. Αν και δεν είναι διαγνωστική, η ΟΤΣ μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση μίας μεταστατικής βλάβης από άλλες, όπως ένα
μελάνωμα ή ένα λέμφωμα. Η ΟΤΣ βοηθάει στον έλεγχο της
ανταπόκρισης στη θεραπεία, όπως συμβαίνει με την υποχώρηση του υπαμφιβληστροειδικού υγρού και τη μείωση των διαστάσεων του όγκου. Η ΟΤΣ επιτρέπει την αξιολόγηση της
κατάστασης των φωτοϋποδοχέων και του μελάγχρου επιθηλίου, βοηθώντας έτσι στην πρόγνωση της οπτικής λειτουργίας.
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5. Πως επηρεάζεται η οφθαλμική θεραπεία από το τύπο
του όγκου; Αν ο συστηματικός έλεγχος δεν αναδείξει
την πρωτοπαθή εστία, ποια συστηματική θεραπεία θα
προτείνατε;
>>>Dr. Ramasubramanian: Πέρα από το τύπο του όγκου η
απόφαση για θεραπεία εξαρτάται και από τον αριθμό των χοριοειδικών μεταστάσεων, τις άλλες συστηματικές μεταστάσεις, και τη θεραπεία που θα λάβει ο ασθενής για αυτές. Οι
μοριακές θεραπείες έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματα, ειδικά
σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και του μαστού. Οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού παρουσιάζουν θετικούς
υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης, οπότε ανταποκρίνονται στη θεραπεία με ταμοξιφένη και αναστολείς της
αρωματάσης. Μόνο το 10% με 20% είναι τριπλά αρνητικοί (
οιστρογόνα, προγεστερόνη, και HER2 [υποδοχέας για ανθρώπινο επιδερμικό παράγοντα αύξησης]). Ομοίως, για το μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, η θεραπεία περιλαμβάνει αναστολείς των αυξητικών παραγόντων του αγγειακού
ενδοθηλίου, αναστολείς του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, και ALK γονιδιακούς στόχους. Αν ο ογκολόγος πρόκειται να χορηγήσει συστηματική θεραπεία, τότε οι
χοριοειδικές εστίες πρέπει να παρακολουθούνται για ανταπόκριση και μπορεί να δοθεί συμπληρωματική θεραπεία όπως
είναι η διακορική θερμοθεραπεία, η φωτοδυναμική θεραπεία,
ή η ενδοϋαλοειδική έγχυση μπεβασιζουμάμπης. Αν ο ασθενής
δεν πρόκειται να λάβει συστηματική θεραπεία τότε η ακτινοθεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, η βραχυθεραπεία με πλάκα για μονήρεις εστίες και η θεραπεία με
πρωτόνια για πολλαπλές εστίες.
Αν η πρωτοπαθής εστία δεν ανευρεθεί και δεν υπάρχουν
άλλες μεταστατικές εστίες, τότε η συστηματική θεραπεία δεν
ενδείκνυται. Μόνο οι μεταστατικές εστίες στον οφθαλμό θεραπεύονται.
>>>Dr. Shanmugam: Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται
από την ύπαρξη ή απουσία συστηματικών μεταστάσεων και
αν ο όγκος είναι άκτινο-ευαίσθητος ή χήμειο-ευαίσθητος. Αν
υπάρχουν συστηματικές μεταστάσεις ή αν ο όγκος είναι χήμειο- ευαίσθητος, η συστηματική χημειοθεραπεία είναι η
πρώτη επιλογή, και δεν απαιτείται θεραπεία στον οφθαλμό.
Αν ο συστηματικός έλεγχος δεν αναδείξει πρωτοπαθή
εστία, η προσέγγιση μου είναι να πραγματοποιώ ενδοφθάλμια βιοψία που μπορεί να δώσει κάποιο στοιχείο για τον πρωτοπαθή ιστό, και να πραγματοποιηθεί ένας πιο στοχευμένος
έλεγχος για την πρωτοπαθή εστία. Η άποψη ενός ογκολόγου
ή ενός ογκοπαθολόγου χρειάζεται πριν ξεκινήσει ο συστηματικός έλεγχος. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις χωρίς συστηματικές μεταστάσεις ή την ανεύρεση της πρωτοπαθούς εστίας,
η βραχυθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία είναι καλές επιλογές.
Οι οφθαλμικές μεταστάσεις που ανθίστανται στη συστηματική θεραπεία θα χρειαστούν επιπλέον θεραπεία. Οι μικρές τοπικές μεταστάσεις μπορεί να θεραπευτούν με εστιακό laser,
φωτοδυναμική θεραπεία, και σπάνια με διακορική θερμοθεραπεία ή κρυοπηξία.
Σε ένα ενδοφθάλμιο λέμφωμα χωρίς χαρακτηριστικά συμμετοχής του κεντρικού νευρικού συστήματος, η θεραπεία του
οφθαλμού με τοπική χημειοθεραπεία και ακτινοβολία πρέπει
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να πραγματοποιηθεί αλλά καλό θα ήταν να χορηγηθεί και
συστηματική θεραπεία για προληπτικούς λόγους.
6. Υπάρχει θέση για τη χρήση ενέσεων μπεβασιζουμάμπης
ή μεθοτρεξάτης στη θεραπεία των υαλοειδικών και ραγοειδικών μεταστάσεων (π.χ. μελάνωμα δέρματος),
όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις ενδοφθάλμιου λεμφώματος;
>>>Dr. Ramasubramanian: Υπάρχουν αρκετές αναφορές
είτε επιτυχής θεραπείας των χοριοειδικών μεταστάσεων με τη
χρήση ενέσεων μπεβασιζουμάμπης είτε εξέλιξης τη νόσου.
Απουσία μίας μεγάλης κλίμακας προοπτικής μελέτης, δεν
χρησιμοποιώ την ενδοϋαλοειδική μπεβασιζουμάμπη ως μονοθεραπεία. Συνήθως τη χρησιμοποιώ μαζί με ακτινοθεραπεία ή τη συστηματική θεραπεία. Η μόνη περίπτωση που
χρησιμοποίησα μόνο μπεβασιζουμάμπη ήταν παρηγορητικά
για την απορρόφηση υποωχρικού υγρού.
>>>Dr. Shanmugam: Ναι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
(1) Σε περίπτωση που απειλείται η ωχρική ή περιθηλαία περιοχή, η ενδοϋαλοειδική έγχυση χημειοθεραπευτικού παράγοντα (σε όγκους που είναι χήμειο-ευαίσθητοι)ή η προσθήκη
μπεβασιζουμάμπης μπορεί να βοηθήσει στην υποχώρηση ή
αναστολής της εξέλιξης της πάθησης. Αυτό προσφέρει χρόνο
στους συστηματικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες να
δράσουν και να θέσουν τη πάθηση υπό έλεγχο. Η ενδοϋαλοειδική συγκέντρωση χημειοθεραπευτικών παραγόντων είναι
πολύ μεγαλύτερη κατά αυτόν τον τρόπο.(2) Σε οφθαλμούς
όπου η συστηματική θεραπεία δεν είχε το προσδοκώμενο
αποτέλεσμα, η τοπική χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα.(3) Αν πρόκειται να χορηγηθεί ακτινοθεραπεία, η ενδοϋαλοειδική έγχυση μπορεί να αναπληρώσει
για την καθυστέρηση στην εφαρμογή της πρώτης αλλά και
στα διάκενα μεταξύ των δόσεων.(4) Σε ασθενείς με τελικού
σταδίου πάθηση που λαμβάνουν παρηγορητική θεραπεία ή

που δεν ανέχονται τη συστηματική θεραπεία, η ενδοϋαλοειδική θεραπεία προσφέρει την ελπίδα πως θα διατηρήσουν την
όραση τους μέχρι το τέλος. (5) Η προχωρημένη μεταστατική
νόσος με νεοαγγειακό γλαύκωμα μπορεί σε ένα βαθμό να
ελεγχθεί με τη χορήγηση αντιαγγειογενετικών παραγόντων.
(6) Οι υαλοειδικές μεταστάσεις συνήθως ανταποκρίνονται
καλύτερα στους ενδοϋαλοειδικούς παράγοντες.
7. Όταν η βραχυθεραπεία δεν είναι ενδείκνυται ή δεν είναι
διαθέσιμη, πως επιλέγεται τη μέθοδο ακτινοθεραπείας;
>>>Dr. Ramasubramanian: Η βραχυθεραπεία είναι η πρώτη επιλογή για μονήρεις ετερόπλευρες μεταστάσεις, απουσία
συστηματικής νόσου του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Για άλλους ασθενείς η χορήγηση ακτίνων πρωτονίων, αν είναι
διαθέσιμη, είναι προτιμότερη. Αν και η συμβατική ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματική, η θεραπεία με πρωτόνια έχει
αρκετά πλεονεκτήματα. Λιγότερες συνεδρίες, και μικρότερη
έκθεση σε ακτινοβολία για τους υγιείς ιστούς, ελαττώνοντας
τη πιθανότητα επιπλοκών όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια
από ακτινοβολία, η κερατίτιδα, και ο καταρράκτης.
>>>Dr. Shanmugam: Η ακτινοθεραπεία θα ήταν η πρώτη
επιλογή θεραπείας. Στη συνέχεια αν άλογα με τα αποτελέσματα και την έκταση της πάθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί στερεοτακτική προσέγγιση, ή ακτινοβόληση όλου του
οφθαλμού. Αν η πάθηση είναι διάχυτη, όλος ο οφθαλμός πρέπει να ακτινοβοληθεί.

Ο Aparna Ramasubramanian, MD, είναι παιδοφθαλμίατρος και ογκολόγος οφθαλμού στο University of Louisville
και Graham Brown Cancer Center, Louisville, Kentucky.
Ο P. Mahesh Shanmugam, MBBS, DO, FRCSEd, PhD,
FAICO, είναι επικεφαλής του υαλοαμφιβληστροειδικού και
ογκολογικού τμήματος στο Sankara Eye Hospital, Bangalore, India.
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