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Καλωσόρισμα Προέδρου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από μία μακρά περίοδο συμβιβασμού με μία νέα πραγματικότητα που επέβαλε η πανδημία του
COVID-19, έχουμε τη χαρά να σας καλωσορίζουμε στο 35ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, στις 21-23 Οκτωβρίου 2021, στο
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
«μετακομίζει» για πρώτη φορά εκτός Αθηνών στο εντυπωσιακό Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης», με βασική επιδίωξη για το 2021, όχι μόνο να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία του
Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ, αλλά να σας προσφέρουμε και μία διαφορετική εμπειρία στην όμορφη
Θεσσαλονίκη.
Tο «Βελλίδειο», όπου επιλέξαμε να σας συναντήσουμε, είναι το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο
στη χώρα και ενώ θα ενημερωνόμαστε, θα εκπαιδευόμαστε και θα απολαμβάνουμε την παρέα
φίλων και συναδέλφων, θα νιώθουμε παράλληλα και απόλυτα ασφαλείς. Πιστεύουμε ότι ο
χώρος που επιλέξαμε είναι ο καταλληλότερος για να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
χωρίς να χάσουμε τίποτα από τη συνεδριακή εμπειρία, που τόσο μας έχει λείψει.
Σε αυτό το συνέδριο εστιάζουμε στην εκπαίδευση των νέων κυρίως συναδέλφων, παρουσιάζοντας
ένα ενισχυμένο πρόγραμμα πειραματικών χειρουργείων και τις τρεις ημέρες με έμφαση στη
φακοθρυψία, ενώ δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και στη θεωρία με τα Basic Courses του καταρράκτη,
της διαθλαστικής χειρουργικής και του κερατοειδούς. Ελεύθερες ανακοινώσεις, προβολή βίντεο,
ηλεκτρονικά poster, κλινικά φροντιστήρια και στρογγυλές τράπεζες με αιχμή τις τελευταίες
εξελίξεις στη χειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική αποτελούν τον κορμό του
επιστημονικού προγράμματος. Ενώ, στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι φέτος οι τεχνολογικές
εξελίξεις και οι νέοι ενδοφακοί.
Φυσικά, όπως κάθε χρόνο το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διαλέξεις από
διακεκριμένους οφθαλμιάτρους από όλο τον κόσμο, όπως οι Ike K. Ahmed, Bruce Allan, Ehud
Assia, Ashraf Armia, Gerd Auffarth, Rajesh Fogla, Farhad Hafezi, που επιθυμούν επιστροφή
στην κανονικότητα και ψηφίζουν Ελλάδα!
Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια αυτού του συνεδρίου θα αποτελέσει η μεγάλη έκθεση
οφθαλμολογικών μηχανημάτων και προϊόντων. Σίγουρα όλοι ανυπομονούμε να περιηγηθούμε
και πάλι σε μία πλούσια έκθεση, να συναντήσουμε συναδέλφους και να ανταλλάξουμε απόψεις.
Σας ευχαριστούμε όλους, συνέδρους, ομιλητές και χορηγούς, για την παρουσία σας και τη συνεχή
στήριξή σας και σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ευχάριστο και εποικοδομητικό συνεδριακό τριήμερο!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Μίλτος Μπαλίδης
Πρόεδρος ΕΕΕΦΔΧ
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Γενικές πληροφορίες
ΤΟΠΟΣ

Τήρηση χρόνου

Το 35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ θα
πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου,
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης,
στη Θεσσαλονίκη.

Παρακαλούνται οι ομιλητές να τηρούν αυστηρά τον
προκαθορισμένο χρόνο παρουσιάσεων που τους έχει
κοινοποιηθεί καθώς και οι Πρόεδροι/Συντονιστές να
μεριμνήσουν ανάλογα.

Live streaming
Σύμφωνα με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ισχύουν
για τα Συνέδρια, θα υπάρχει ταυτόχρονη αναμετάδοση
του συνεδρίου. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται
με προσωπικούς κωδικούς που στέλνονται με την
εγγραφή.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ COVID FREE

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα
μοριοδοτηθεί με 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο.

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων κατά του
κορονοϊού για το επόμενο εξάμηνο και με βάση
το ισχύον ΦΕΚ για την ασφαλή διεξαγωγή των
συνεδρίων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο
συνεδριακό κέντρο θα μπορούν να εισέρχονται
μόνο οι σύνεδροι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή
νοσήσει πρόσφατα.
Οι σύνεδροι που δεν έχουν εμβολιαστεί/νοσήσει
πρόσφατα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο
διαδικτυακά.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑCOVID 19

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει
Εμπορική Έκθεση φαρμακευτικών, χειρουργικών
προϊόντων και διαγνωστικών μηχανημάτων, σε χώρο
ειδικά διαμορφωμένο και σε άμεση πρόσβαση με τους
χώρους διεξαγωγής όλων των συνεδριών.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί έτσι,
ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής,
με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
• Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
• Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους
συνεδριακούς χώρους
• Διαθέσιμες μάσκες και αντισηπτικά θα υπάρχουν
στους χώρους του συνεδριακού κέντρου.

ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι η Αγγλική
και η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρουσιάσεις Ομιλιών/
Οπτικοακουστικά Μέσα
Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον
ώρα πριν τη συνεδρίαση στην τεχνική γραμματεία.

Certificate of attendance
Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το τέλος του Συνεδρίου. Παρακαλείστε να
συμπληρώσετε και το έντυπο αξιολόγησης που θα
αποσταλεί με e-mail.
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Βραβεία
Στο 35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ θα απονεμηθούν
τα εξής βραβεία:
• Καλύτερη Παρουσίαση Ελεύθερης Ανακοίνωσης
• Kαλύτερη Παρουσίαση Video
• Καλύτερη Παρουσίαση e-poster
Η ανακοίνωση των βραβείων και οι απονομές θα γίνουν
στην Τελετή Λήξης.

35th International HSIOIRS Congress

E-POSTERS
Στον χώρο των e-posters υπάρχουν οθόνες όπου
κάθε Σύνεδρος θα έχει τη δυνατότητα να δει το poster
που τον ενδιαφέρει με εύχρηστη αναζήτηση καθ’ όλη
τη διάρκεια του Συνεδρίου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στα πειραματικά
χειρουργεία είναι η εγγραφή στο κυρίως Συνέδριο.
Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής θα
γίνονται στη γραμματεία του Συνεδρίου, εφόσον
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		

ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικευμένοι, Μη μέλη

180€

Ειδικευμένοι, Μέλη ΕΕΕΦΔΧ

200€

Ειδικευόμενοι*

90€

Οπτικοί - Οπτομέτρες

90€

Νοσηλευτές - Νοσηλεύτριες*

30€

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος,
δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (live
streaming) είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση
συμμετοχής.
Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες με * θα πρέπει
να πιστοποιούν την ιδιότητά τους (επιστολή από τον
διευθυντή της κλινικής στην οποία κάνουν ειδικότητα ή
εργάζονται ως νοσηλευτές).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Congresses, Events, Incentives,
Business Travel, Tourism
A: Ασκληπιού 17, 10680 ΑΘΗΝΑ
T: 210 3634944 | E: info@era.gr
W: www.era.gr
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ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ

12:00-14:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
12:00-12:50
Ξηρός οφθαλμός και
χειρουργική προσθίου
13:00-13:50
Μολυσματικές Κερατίτιδες.
Θεραπευτικά πρωτόκολλα
14:00-14:50
Ενδοθήλιο και καταρράκτης

12:00-14:50
ΒASIC REFRACTIVE SURGERY
Instructional Symposium
1o μέρος

13:30-15:00
Παρουσιάσεις VIDEO

09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

15:00-16:50
15:30-17:20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΒASIC REFRACTIVE SURGERY
Καταρράκτης και Γλαύκωμα
Instructional Symposium
		
2o μέρος
17:00-18:20
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
18:30-19:00
TΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

15:30-17:00
Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι

18:00-18:30
Δορυφορική
Διάλεξη	

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ

09:00-13:50
BASIC CATARACT
Instructional Symposium

09:00-09:50
Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ

09:00-10:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
09:00-09:50
Το υποτροπιάζον πτερύγιο.
Σύγχρονες χειρουργικές
τεχνικές - Μελλοντικές
προσεγγίσεις
10:00-10:50
Επιπλοκές της χειρουργικής
του οπισθίου ημιμορίου
στο πρόσθιο ημιμόριο

09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

15:00-16:50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Video Session:
Τραυματικός καταρράκτης
17:00-17:50
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αντιμετώπιση επιπλοκών
στη διαθλαστική χειρουργική

10:00-10:50
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Καταρράκτης και
παθολογικός κερατοειδής
12:00-13:50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Νέες τεχνολογίες στις
διαθλαστικές επεμβάσεις
14:00-15:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
15:00-16:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
15:00-15.50
FLACS: Τι κερδίζουμε, τι
χάνουμε…
16:00-16:50
Διόρθωση πρεσβυωπίας
17:30-18:00
Δορυφορική
Διάλεξη
18:00-18:30
Δορυφορική
Διάλεξη
18:30-19:00
Δορυφορική
Διάλεξη
19:00-19:30
Δορυφορική
Διάλεξη
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11:00-12:00
CXL WetLab
12:00-13:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
12:00-12:50
Σύγχρονες αντιλήψεις στο
Cross Linking
13:00-13:50
Διαθλαστική χειρουργική
στην υπερμετρωπία και τις
υψηλές αμετρωπίες:
κερατοειδής ή φακός;
15:00-16:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
15:00-15:50
TransPRK or FemtoLasik?
16:00-16:50
Επανεπεμβάσεις στη
Διαθλαστική Χειρουργική

OLYMPIAS Hall
Wetlab
Wetlab

35th International HSIOIRS Congress

ΣΑΒΒΑΤΟ 23. 10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ

09:00-09:50
Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ

09:00-13:50
BASIC CORNEA
Instructional Symposium

09:00-09:50
Ελεύθερες Ανακοινώσεις IV

09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

10:00-10:50
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η χρήση ραμμάτων για
τη στήριξη ενδοφακών tension rings, καθώς
και στην ιριδοπλαστική

10:00-10:50
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ενδοφθαλμίτιδα μετά από
επέμβαση καταρράκτη και
ενδοϋαλοειδικές ενέσεις
12:00-13:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
12:00-12:50
Ρήξη οπισθίου περιφακίου
και επαπειλούμενη πτώση
πυρήνα ή ενδοφακού:
βιτρεκτομή από χειρουργό
προσθίου ή οπισθίου
13:00-13:50
Βιομετρία σε δύσκολα
περιστατικά

11:00-11:30
Τελετή Απονομής
Βραβείου Kelman
11:30-12:00
ΔΙΑΛΕΞΗ
ΜIGS, the New Age of
Glaucoma Surgery
12:00-13:50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαθλαστική χειρουργική
του φακού

OLYMPIAS Hall
Wetalb

14:00-15:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
15:00-15:30
Δορυφορική
Διάλεξη
15:30-17:20
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Χειρουργική καταρράκτη
από ειδικευόμενους σε
ειδικευόμενους

15:00-16:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
15:00-15:50
Διορθώνοντας την αφακία
με ενδοφακούς σκληρικής
στήριξης
16:00-16:50
Topo και Wavefront
guided φωτοκερατεκτομές:
περιστατικά

15:00-16:50
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
15:00-15:50
Φακικοί ενδοφακοί
16:00-17:00
Διεγχειρητικές πρακτικές
αντιμετώπισης χαλαρής
ίριδας και στενής κόρης

17:30
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
17:00-17:30
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δορυφορική
Γ.Σ. ΕΕΕΦΔΧ
Διάλεξη
		

Συνοπτικό
πρόγραμμα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021
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Επιστημονικό
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021

THURSDAY 21. 10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12:00-14:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

12:00-12:50

Ξηρός οφθαλμός και χειρουργική προσθίου
Συντονιστής: Κ. Μπομπορίδης
Ομιλητές: Γ. Λαμπίρης, Ε. Λοκοβίτης

13:00-13:50

Μολυσματικές Κερατίτιδες. Θεραπευτικά πρωτόκολλα
Συντονιστής: Μ. Τσάτσος
Ομιλητές: Ν. Ζιάκας, Ι. Αθανασιάδης, Δ. Ελευθεριάδου
		
Ενδοθήλιο και καταρράκτης
Συντονιστής: Ν. Ζιάκας
Ομιλητές: Α. Τζαμάλης, Σ. Παλιούρα, Κ. Δρούτσας, Μ. Τσάτσος

14:00-14:50

15:00-16:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Καταρράκτης και Γλαύκωμα
Συντονιστές: Ε. Πατσούρα, Β. Καραμπατάκης
Η εγχείρηση καταρράκτη ως αντιγλαυκωματική επέμβαση
Θ. Φιλιππόπουλος
Η επέμβαση του καταρράκτη σε οφθαλμούς με Ψευδοαποφολιδωτικό
Σύνδρομο
Δ. Μικρόπουλος
Ένθεση Premium ενδοφακών σε ασθενείς με γλαύκωμα
Β. Κοζομπόλης
Καταρράκτης σε συνδυασμό με ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις
γλαυκώματος
Μ. Γεωργόπουλος
Αντιμετώπιση ασθενών με καταρράκτη και γλαύκωμα
Ν. Ματθαίου

17:00-18:20

		
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: Π. Παπαδόπουλος, Π. Ράσογλου
Uveitic Cataract as a CΑίθουσα enging situation
1+1=3 Achieving Binocular Trifocality
PRK for very high myopia without MMC
Design and clinical results of the novel Intensity polyfocal IOL
Custom Smile. A novel cornea remodeling concept for correcting
irregular cornea

18:30-19:00

A. Armia
G. Auffarth
F. Hafezi
E. Assia
I. Pallikaris

TΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συντονιστές: Α. Μανιατέας, Π. Ράσογλου
Χαιρετισμός Προέδρου EEEΦΔΧ, κ. Μίλτου Μπαλίδη
Ομιλία από τον Γιάννη Επαμεινώνδα:
«Από την φωτογραφία στο ράστερ. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης»
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ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021
Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12:00-14:50

ΒASIC REFRACTIVE SURGERY Instructional Symposium (1o μέρος)
Συντονιστές: Κ. Κουφαλά, Γ. Ρουσσόπουλος
Εισαγωγή
Ο οφθαλμός ως διαθλαστικό σύνολο
Πρόσθια οφθαλμική επιφάνεια και διαθλαστική χειρουργική
Αντενδείξεις για διαθλαστική χειρουργική
Διαθλαστική στον κερατοειδή
Βιομηχανική κερατοειδή και διαθλαστική χειρουργική
Κλινικός προεγχειρητικός έλεγχος
Τοπογραφικός έλεγχος

Δ. Κυρούδης
Η. Βουνοτρυπίδης
Θ. Ορφανίδης

Χειρουργικές μέθοδοι & Διεγχειρητικές Επιπλοκές:
PRK / TransPRK
LASIK
Smile
Ιδιαίτερες σμιλεύσεις: Topoguided / wavefront guided
Μετεγχειρητική παρακολούθηση και επιπλοκές
Διορθωτικές επεμβάσεις
Εκτασία και cross linking
To cross linking ως διαθλαστική επέμβαση

Γ. Ρουσσόπουλος
Α. Μαναίος
Κ. Μόσχου
Μ. Αρβανίτης
Γ. Κονταδάκης
Δ. Μπουζούκης
Χ. Σιγανός
Γ. Ρουσσόπουλος

Διαθλαστική στον φακό
Επιλογή ασθενών: πότε επεμβαίνουμε?
Χειρουργική τεχνική
Μετεγχειρητική παρακολούθηση και επιπλοκές
Διορθωτικές επεμβάσεις
Εμφυτεύματα
Ενδοκερατοειδικοί δακτύλιοι
Φακικοί ενδοφακοί
Κερατοειδικά ενθέματα
Bonus: Πρεσβυωπία?
15:30-17:30

Κ. Κουφαλά
Χρ. Τερζίδου
Π. Μπούσαλης

Β. Διακονής
Α. Βουδούρη
Δ. Σακελλάρης
Β. Κοζομπόλης
Κ. Σαμαράς
Δ. Σιγανός
Σπ. Γκορέζης
Κ. Κουφαλά

ΒASIC REFRACTIVE SURGERY Instructional Symposium (2o μέρος)
Συντονιστές: Κ. Κουφαλά, Γ. Ρουσσόπουλος
Περιστατικά - Κλινικές αποφάσεις
Σχολιασμός: Δ. Καρατζένης, Θ. Μούτος, Α. Οικονόμου, Α. Τουρμούζης,
		
Ι. Χαλκιαδάκης, Λ. Χατζηπαναγώτου

18:00-18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021

Δορυφορική Διάλεξη
Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία των ασθενών με υγρού τύπου ΗΕΩ
Συντονιστής: Μ. Νισκοπούλου
Ομιλητής: Αθ. Κωτσόλης
		

SCIENTIFIC PROGRAMME
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ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021
Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
13:30-15:00

V1

Παρουσιάσεις VIDEO
Προεδρείο: Ν. Νίτσας, Α. Πολυχρονάκος, Ι. Πούλας
Πρώτη περίπτωση μεταμόσχευσης επιθηλιακών βλαστoκυττάρων σκληροκερατοειδούς
ορίου από συγγενή πρώτου βαθμού με την τεχνική lrSLET στην Ελλάδα, σε ασθενή με
συγγενή ανεπάρκεια επιθηλιακών βλαστοκυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου λόγω
της νόσου του Addison
Κωνσταντίνος Σαμαράς1
AthensLaserSight, Αθήνα, Ελλάδα

1

V2

Αντιμετώπιση περιστατικού προχωρημένου κερατόκωνου με επέμβαση DALK
Ιωάννα Γαρδέλη1,2, Cristina Bovone1, Riccardo Dondi1, Κωνσταντίνα Μουρίκη2,
Massimo Busin1
Department of Ophthalmology V.Igea Hospital/University of Ferrara, Italy
Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

1
2

V3

Τραυματική διάτρηση κερατοειδούς, με προσβολή της ίριδας και του φακού, από
θραύσμα μετάλλου, που απαίτησε συρραφή του κερατοειδούς και άμεση φακοθρυψία η οποία επιπλέχτηκε μετεγχειρητικά, με έξοδο του ενδοφακού από το περιφάκιο
η οποία και αντιμετωπίστηκε σε δεύτερο χρόνο
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Νάνος, Αλέσσιο Ιβάν Σοραρούφ
Οφθαλμολογική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

V4

Μεταμόσχευση κερατοειδούς μετά από χημικό έγκαυμα και κάλυψη
Ευστράτιος Θεοφράστου1, Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Ελένη Ψημενίδου1,
Αναστασία Σαράφη1, Φραγκέσκος Λοΐζου1, Γεώργιος Φαντέλ1,
Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου1, Κωνσταντίνα Μήσιου 1, Ελίε Φαντέλ1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

1
2

V5

Ανταλλαγή ενδοφακού με την μέθοδο αναδίπλωσης
Μάριος Κατσίμπρας, Άννα-Νίνα Δημητροπούλου, Ανδρέας Κατσιμπρής,
Ανδρέας Μουχτούρης, Μυρσίνη Πετρέλλη, Γεώργιος Κυμιωνής
Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»,
Αθήνα, Ελλάδα
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ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021
Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
15:30-17:30

FP1

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι
Προεδρείο: N. Γεωργιάδης, I. Παπαευθυμίου, Χ. Σιγανός
Περιφερειακή εκφύλιση του Terrien σε αγόρι 4 ετών: παρουσίαση και πρόοδος
Penelope Burle de Politis, Μίλτος Μπαλίδης, Γεώργιος Σιδηρόπουλος,
Δέσποινα Βασίλειου, Σπύρος Κορώνης, Αχιλλέας Ράσογλου

Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece

FP2

Kερατόκωνος στα παιδιά. Από ποια ηλικία χρειάζεται ο έλεγχος?
Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη, Γιώργος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρούδης

LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki

FP3

Εξατομικευμένη διεπιθηλιακή διασύνδεση κολλαγόνου του κερατοειδούς για κερατόκωνο:
2 έτη παρακολούθησης
Σπυρίδων Κορώνης1, Penelope Burle de Politis1, Αχιλλέας Ράσογλου1,
Γεώργιος Σιδηρόπουλος1, Μίλτος Μπαλίδης1, Renato Ambrosio Jr.
Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece

1

FP4

Συγκριτικά ευρήματα μεταξύ διασύνδεσης κολλαγόνου (Accelerated CXL) και διασύνδεση
κολλαγόνου συνδυασμένη με φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK+CXL) σε βάθος τριετίας
Αχιλλέας Ράσογλου, Penelope Burle de Politis, Γεώργιος Σιδηρόπουλος,
Δέσποινα Βασίλειου, Σπύρος Κορώνης, Μίλτος Μπαλίδης

Ophthalmica Institute, Thessaloniki, Greece

FP5

Παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη χρήση αισθητήρα φακού επαφής:
μια νέα προοπτική στην παρακολούθηση γλαυκωματικών ασθενών
Χριστίνα Σκαθαρούδη1, Σωτήριος Πλαίνης2, Ευστάθιος Τ. Δετοράκης1
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2 Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

FP6

Καταγραφή χαμηλού επιπέδου ισχαιμίας σκληροκερατοειδικής περιοχής με
την αγγειογραφία οπτικής συνοχής και εξατομικευμένος σχεδιασμός σκληρικών
φακών επαφής, στοχεύοντας στην απαλοιφή κλινικών ευρημάτων
Λευτέρης Καραγεωργιάδης1, Νίκος Βασιλείου2, Λεωνίδας Μαυρουδής3,
Μαρίνα Μπαντέκα3
EYEART Κέντρο εφαρμογών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
EYEART Laboratories, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
3
Μονάδα ημερήσια νοσηλείας LMVision, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1
2

FP7

Πενταετή αποτελέσματα πυκνομετρίας κερατοειδούς σε ανεπίπλεκτη Descemet
membrane endothelial keratoplasty (DMEK)
Νικόλαος Κάππος1, Απόστολος Λαζαρίδης2, Ιωάννης Γιάχος1, Βασιλική Κατσιάμπουλα1,
Walter Sekundo2, Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2

1
2

FP8

Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Department of Ophthalmology, Philipps University of Marburg, Germany

Ανάπτυξη και εγκυροποίηση ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης
βλεφαρισμών με χρήση βίντεο
Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Γεώργιος Νούσιας2, Αικατερίνη-Μαρία Χαλιάσου2,
Ελευθέριος Χατζημιχαήλ1, Σέργιος Ταλιαντζής1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2,
Γεώργιος Λαμπίρης1
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

1
2

FP9

Το χοριοειδικό πάχος ως πιθανός βιοδείκτης εξέλιξης του κερατόκωνου
Βασίλειος Νασίκας1, Μίλτος Μπαλίδης1, Γιώργος Σιδηρόπουλος1, Ζάχος Ζαχαριάδης1,
Penelope Burle de Politis1, Γεώργιος Δ. Κυμιώνης2

1
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Ophthalmica, Τμήμα Κερατοειδούς, Εξωτερικών Παθήσεων και
Διαθλαστικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 o
1 Οφθαλμολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021
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ΠΕΜΠΤΗ 21.10.2021
Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ
09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
	Συντονιστές: Β. Καραμπατάκης, Δ. Μικρόπουλοςs
09:20-10:40
Φακοθρυψία (για αρχάριους) - Βασικά βήματα
	Εκπαιδευτές: Χ. Τερζίδου, Δ. Αλμαλιώτης, Α. Πραΐδου, Δ. Στρατής
11:00-12:20

Φακοθρυψία (για αρχάριους) - Βασικά βήματα
Εκπαιδευτές: Δ. Αλμαλιώτης, Ι. Αθανασιάδης, Α. Μανιατέας, Ι. Μπίσμπας

12:40-14:00
Φακοθρυψία (για αρχάριους) - Βασικά βήματα
	Εκπαιδευτές: Ε. Χατζησπάσου, Α. Αριστείδου, Α. Γρατσωνίδης, Ε. Κούλαλη
Φακοθρυψία (για προχωρημένους) -Βήματα φακοθρυψίας –
Ένθεση ενδοφακών στην αύλακα και στο σάκκο
	Εκπαιδευτές: A. Αντωνιάδης, I. Κατσιμπρής, Γ. Μπαλανίκας, I. Τζαμίχας
15:00-16:20

16:40-18:00
Αντιμετώπιση επιπλοκών φακοθρυψίας. Πρόσθια Βιτρεκτομή
	Εκπαιδευτές: Θ. Μιραχτσής, Θ. Γιαννόπουλος, Ευ. Παπαβασιλείου, Θ. Παπαθωμάς
18:20-19:40
Φακοθρυψία - Ένθεση Τορικών ενδοφακών
	Εκπαιδευτές: Κ. Σαμαράς, Α. Ζαφειριάδης, Β. Λακίδης, Δ. Πειρονίδης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22. 10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
09:00-13:50

BASIC CATARACT Instructional Symposium
Συντονιστές: Β. Καραμπατάκης, Δ. Μικρόπουλος, Ε. Πατσούρα, Ι.Τσινόπουλος
Καταρράκτης Basics
Προεγχειρητικός έλεγχος ασθενή για επέμβαση καταρράκτη
Βιομετρία
Αναισθησία στην επέμβαση
Προετοιμασία ασθενούς- εργονομία χειρουργείου
Υδροδυναμική- μηχανήματα
Ιξωδοελαστικά - Χρωστικές - Mydrane – Miochol
Βασικά βήματα φακοθρυψίας
Femtocataract

Ι. Τσινόπουλος
Ε. Πατσούρα
Σ. Βούτας
Ε. Χρίστου
Β. Καραμπατάκης
Ε. Ζώττα
Π. Σμαχλίου
Κ. Μόσχου

Συζήτηση & σύντομο διάλλειμα
Διεγχειρητικές επιπλοκές Ι	
Διεγχειρητικές επιπλοκές ΙΙ - Πτώση πυρήνα
Μετεγχειρητικές πρώιμες επιπλοκές
Μετεγχειρητικές όψιμες επιπλοκές
Ενδοφθαλμίτις
Μονοεστιακοί φακοί – Monovision
Πολυεστιακοί- προσαρμοστικοί- τορικοί ενδοφακοί

Γ. Ρουσσόπουλος
A. Βακάλης
Α. Αντωνιάδης
Τ. Ρότσος
Σ. Ανδρούδη
Σπ. Γκορέζης
Π. Παπαδόπουλος

Συζήτηση & σύντομο διάλλειμα
Καταρράκτης plus
Καταρράκτης - Σακχαρώδη Διαβήτης
Καταρράκτης - Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς
Καταρράκτης – γλαύκωμα
Καταρράκτης- παθήσεις κερατοειδούς
Καταρράκτης μετά από διαθλαστική επέμβαση

Μ. Νισκοπούλου
Θ. Μιραχτσής
Β. Κοζομπόλης
Δ. Μικρόπουλος
Κ. Κουφαλά

Συζήτηση & σύντομο διάλλειμα
Μαλακός-σκληρός- υπερώριμος καταρράκτης
Εναλλακτική στήριξη ενδοφακών
Παιδικός καταρράκτης
Τραυματικός καταρράκτης
Ραγοειδικός καταρράκτης

Β. Τσίγκος
Αν. Χαρώνης
Ν. Ζιάκας
Θ. Γιαννόπουλος
Χ. Καλογερόπουλος

Συζήτηση
15:00-16:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Video Session: Τραυματικός καταρράκτης
Συντονιστές: Μ. Μπαλίδης, Ε. Παροικάκης
Ομιλητές: A. Armia, Α. Βακάλης, Ευ. Γκοτζαρίδης

17:00-17:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αντιμετώπιση επιπλοκών στη διαθλαστική χειρουργική
	Συντονιστής: Π. Σμαχλίου
Ομιλητές: Δ. Κυρούδης, Κ. Κουφαλά, Ζ. Ζαχαριάδης			
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021
Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
09:00-09:50

FP10

Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ
Προεδρείο: Β. Κατσανεβάκη, Κ. Κουφαλά, Α. Μαναίος
Ευαισθησία αντίθεσης και ανάλυση των εκτροπών του κερατοειδούς σε σχέση με τις μεταβολές πάχους επιθηλίου στην κορυφή του κερατοειδούς μετά από διαθλαστική χειρουργική
Θεμιστοκλής Κ. Γιαλελής, Χάρις Σιδερούδη2,3, Δήμητρα M. Πορτάλιου4,
Αικατερίνη E. Μουζάκα1, Miguel Teus5, Gema Bolívar5, Βασίλειος Π. Κοζομπόλης2,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
3
Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π.)
4
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Sheffield UK Sheffield, Sheffied UK
5
Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Πανεπιστήμιο Alcala, Μαδρίτη, Ισπανία
1
2

FP11

Η ποιότητα της όρασης και η ποιότητα της ζωής μετά από ένθεση ενδοφακών που
αντιμετωπίζουν την πρεσβυωπία: μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Δήμητρα Τζάκρη, Ελισσάβετ Λιάτου, Ασημίνα Ματαυτσή, Νικόλαος Ζιάκας, Ιωάννης Τσινόπουλος
Β΄Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

FP12

Συσχέτιση των Εμβιομηχανικών Κερατοειδικών Ιδιοτήτων με Κερατομετρικά Δεδομένα και
Δημογραφικούς Παράγοντες σε Άτομα ≤22 ετών
Χρηστίνα Κεσκίνη, Μαρίνα Μπαντέκα, Γεώργιος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρουδής
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

FP13

Η πρεσβυωπία και οι προτιμώμενες θεραπευτικές μέθοδοι των Οφθαλμιάτρων στην Ελλάδα
Παναγιώτα Ντόντη1, Ειρήνη Κωστοπούλου2, Αθανασία-Μαρία Μικροπούλου1, Αισε Αδέμ1,
Ιωάννης Φωτιάδης1, Ιρφάν Περεντέ1, Γεώργιος Λαμπίρης1,2
Οφθαλμολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

1
2

FP14

Σύγκριση της συνδυασμένης μονοεστίασης με τη μυωπική μονοεστίαση, την υβριδική
μονοεστίαση και την αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού ενδοφακού
Παναγιώτα Ντόντη1, Ειρήνη- Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Ασλή Περεντέ1, Αικατερίνη
Μπρίτσου1, Αριστείδης Κωνσταντινίδης1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2, Γεώργιος Λαμπίρης1
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

1
2

FP15

Το χοριοειδικό πάχος σε διαφορετικές διαθλαστικές καταστάσεις μετρημένο με βελτιωμένη
απεικόνιση βάθους (EDI) με φασματική οπτική τομογραφία συνοχής
Βασίλειος Νασίκας1, Μίλτος Μπαλίδης1, Δημήτρης Σακελλάρης1, Γιώργος Σιδηρόπουλος1,
Penelope Burle de Politis1, Γεώργιος Κυμιωνής2
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Ophthalmica, Τμήμα Κερατοειδούς, Εξωτερικών Παθήσεων και Διαθλαστικής
Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 ο
1 Οφθαλμολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
1

FP16

The use of preservative-free hydrocortisone in the postoperative treatment regimen
after TRANS-PRK
Penelope Burle de Politis, Δημήτριος Σακελλάρης, Ζάχος Ζαχαριάδης, Μίλτος Μπαλίδης
Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22. 10.2021
Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10:00-10:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Καταρράκτης και παθολογικός κερατοειδής (Βιομετρία – επιλογή ενδοφακού – χειρ.τεχνική)
Συντονιστής: Μ. Μπαλίδης
Oμιλητές: R. Fogla, B. Allan, Δ. Σακελλάρης, Π. Γεωργουδής

12:00-13:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Νέες τεχνολογίες στις διαθλαστικές επεμβάσεις
Συντονιστές: Α. Μανιατέας, Ε. Πατσούρα
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Εισαγωγή - παρουσίαση νέων μηχανημάτων
OCT προσθίου: Spectral-Domain or Swept-Source?
Game of Throne: OCT vs Schleimpflug

Α. Μανιατέας
Β. Λιαράκος
Δ. Σακελλάρης

Συζήτηση
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
Εισαγωγή
Η μέτρηση του αξονικού μήκους δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα…!
«Combo» devices. Μετρώντας τα σωστά Ks

Ε. Πατσούρα
Ι. Τσινόπουλος
Σπ. Γκορέζης

Συζήτηση
WAVEFRONT & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Εισαγωγή
Wavefront devices. Ανατομία ή λειτουργία; Τι διορθώνουμε τελικά;
Εκτίμηση οπτικών διαταραχών

Δ. Κυρούδης
Γ. Κονταδακης
Μ. Πετρέλλη

Συζήτηση
14:00-15:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Τεχνολογίες αιχμής διαθλαστικής χειρουργικής και καταρράκτη
Συντονιστής: Ι. Γιαννάκης
Προηγμένη τεχνολογία Femtosecond Laser VICTUS® &
Excimer Laser TENEO™ & ACE™
Ομιλητές: Α. Αριστείδου, Α. Μεταξιώτης
Πρώτα αποτελέσματα ένθεσης του ενδοφακού ενισχυμένου βάθους
εστίασης LuxSmart™
Ομιλητές: Ι. Γιαννάκης, Θ. Παπαθωμάς
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021
Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15:00-16:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

15:00-15.50

FLACS: Τι κερδίζουμε, τι χάνουμε…
Συντονιστής: Κ. Μόσχου
Ομιλητές: Δ. Κυρούδης, Π. Παπαδόπουλος, Κ. Σαμαράς

16:00-16:50

Διόρθωση πρεσβυωπίας
Συντονιστής: Π. Παπαδόπουλος
Ομιλητές: Σπ. Γεωργαράς, Σπ. Γκορέζης, Ι. Πούλας, Π. Σμαχλίου

17:30-18:00

Δορυφορική Διάλεξη
Rethinking clinical strategy for treating dry eye disease
Ομιλητές: Κ. Μπομπορίδης, Π. Γεωργουδής

18:00-18:30

Δορυφορική Διάλεξη
Premium Ενδοφακοί από την οικογένεια Tecnis
Συντονιστής: Π. Σμαχλίου
Ομιλητής: Χ. Λένης

18:30-19:00

Δορυφορική Διάλεξη
Artis Symbiose Mid & Plus: Νέας γενιάς Πολυεστιακός ενδοφακός
Συντονιστής: Ι. Κοσμίδης
Oμιλητής: Ν. Παγώνης

19:00-19:30

Δορυφορική Διάλεξη
Επίπτωση της χρόνιας χρήσης συντηρητικών στις επεμβάσεις
οφθαλμών
	Συντονιστής: Μ. Μπαλίδης
Ομιλητής: Α. Δαστιρίδου
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22. 10.2021
Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
09:00-10:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

09:00-09:50

Το υποτροπιάζον πτερύγιο. Σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές Μελλοντικές προσεγγίσεις
Συντονιστής: Χρ. Τερζίδου
Ομιλητές: Κ. Μπομπορίδης, Σ. Παλιούρα, Χ. Σιγανός, Χρ. Τερζίδου

10:00-10:50

Επιπλοκές της χειρουργικής του οπισθίου ημιμορίου στο πρόσθιο ημιμόριο
Συντονιστής: Σ. Αστεριάδης
Ομιλητές: Π. Πέτρου, Π. Τρανός, Κ. Αναστασιλάκης

11:00-12:00

CXL WetLab
Instructor: Farhad Hafezi

12:00-13:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

12:00-12:50

Σύγχρονες αντιλήψεις στο Cross Linking
Συντονιστής: Α. Κανελλόπουλος
Oμιλητές: F. Hafezi, Μ. Μπαλίδης, Κ. Καραμπάτσας

13:00-13:50

Διαθλαστική χειρουργική στην υπερμετρωπία και τις υψηλές αμετρωπίες:
κερατοειδής ή φακός;
Συντονιστής: Κ. Καραμπάτσας
Ομιλητές: Αν. Κανελλόπουλος, Δ. Σιγανός, Μ. Αρβανίτης

15:00-16:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

15:00-15:50

TransPRK or FemtoLasik?
Συντονιστής: Γ. Ρουσσόπουλος
Ομιλητές: Β. Τσίγκος, Ι. Γιαννάκης, Ε. Συκάκης

16:00-16:50

Επανεπεμβάσεις στη Διαθλαστική Χειρουργική
Συντονιστής: Κ. Μόσχου
Ομιλητές: Κ. Μόσχου, Αθ. Οικονόμου, Γ. Ρουσσόπουλος, Δ. Σακελλάρης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021
Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ
09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
	Συντονιστές: Β. Καραμπατάκης, Δ. Μικρόπουλος
Φακοθρυψία (για προχωρημένους)
Αμφίχειρη πλύση – αναρρόφηση. Φακικοί δακτύλιοι
	Εκπαιδευτές: Ε. Φαντέλ, Γ. Πουλάκης, Μ. Σουλτανίδης, Κ. Χαλιούλιας
09:20-10:40

11:00-12:20
Μετατροπή Phaco σε Extra
	Εκπαιδευτές: Δ. Μπαλατσούκας, Σ. Βούτας, Ν. Κυρόπουλος, Β. Λακίδης
12:40-14:00
Αντιμετώπιση στενής κόρης: Malyugin ring και διαστολείς ίριδας
	Εκπαιδευτές: Μ. Λυγερός, Χ. Λιναρδή, Ν. Νίτσας, Ι. Τζαμίχας
15:00-16:20
Φακοθρυψία (για προχωρημένους) - Trypan blue – Δύσκολες καψουλορήξεις
	Εκπαιδευτές: Δ. Μικρόπουλος, Ε. Πανακλερίδου, Γ. Πουλάκης, Δ. Στρατής
Συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτη – γλαυκώματος - Φακο – τραμπεκουλεκτομή –
βαλβίδες
	Εκπαιδευτές: Β. Καραμπατάκης, Β. Λακίδης, Δ. Μπαλατσούκας, Ε. Φαντέλ
16:40-18:00

18:20-19:40
Ενδοφακοί ιριδικής στήριξης και πρόσθιου θαλάμου
	Εκπαιδευτές: Ι. Πούλας, Κ. Σαμαράς, Αν. Χαρώνης, Θ. Παπαθωμάς

Αίθουσα OΛΥΜΠΙΑ
Wetlab Ergani
Wetlab MAVROGENIS SA
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23.10.2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
09:00-09:50

FP17

Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙΙ
Προεδρείο: Σ. Ανδρούδη, Αθ. Βακάλης, Π. Οικονομίδης
The effect of iStent Inject combined with cataract surgery using hydrophilic versus
hydrophobic intra-ocular lenses on intra-ocular pressure in patients with glaucoma:
real-life 2 years follow-up
Fadi Haddad, Arij Daas, Μηνάς Γεωργόπουλος
Surrey And Sussex Nhs Healthcare Trust, Reigate, United Kingdom

FP18

Ανάπτυξη και εγκυροποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής Democritus Defocus Curves
Test (DDECT) για την εκτίμηση των καμπυλών αφεστίασης
Αγνή Μόκκα1,2,3, Ειρήνη - Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Ασλή Περεντέ1,2,
Παναγιώτης-Ζήκος Μπάρκας1, Χριστίνα Μήτση1, Αριστείδης Κωνσταντινίδης 1,
Γεώργιος Λαμπίρης1,2
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη,
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα,
3
A’ Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
1
2

FP19

2 Years Result of iStent Inject combined with Phacoemulsification and IOL Implantation
Μηνάς Γεωργόπουλος, Arij Daas1
Surrey And Sussex Nhs Healthcare Trust, Reigate, United Kingdom

FP20

Εγκυροποίηση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου Catquest-9SF
Νικόλαος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου2, Παναγιώτης Νάνος1,
Βασιλική Κουτελιάρη1, Αϊσέλ Μεχμέτ2, Δούκας Δαρδαμπούνης2, Γεώργιος Λαμπίρης2
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

1
2

FP21

Ενδοσκληρική στήριξη ενδοφακού χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα
χρησιμοποιώντας trocar-κάνουλες: Αναδρομική ανασκόπηση 26 περιστατικών
Τζαμίχας Ι., Βασίλογλου Π., Μικροπούλου Ι., Παπαδοπούλου Κ., Καμάρας Ι.,
Γλυνάτσης Μ., Μπαλατσούκας Δ.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

FP22

2001-2021: Bilateral cataract extraction results
Πέτρος Σμαχλίου, Βασιλική Μελά
Smahliou Eye Clinic
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23. 10.2021
Αίθουσα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10:00-10:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η χρήση ραμμάτων για τη στήριξη ενδοφακών - tension rings, καθώς
και στην ιριδοπλαστική
Συντονιστής: Σ. Γεωργαράς
Ομιλητές: Κ. Μόσχου, Α. Χαρώνης, Π. Παπαδόπουλος, Κ. Χαλιούλιας

11:00-11:30

Τελετή Απονομής Βραβείου Kelman
Συντονιστές: Μ. Μπαλίδης, Ε. Πατσούρα
• Παρουσίαση του Prof. Ike Ahmed, Ε. Πατσούρα
• Απονομή Βραβείου Kelman 2021 στον Prof. Ike Ahmed
• Διάλεξη Kelman: Complex IOL Fixation: Extending our Limits, I. Ahmed

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΞΗ
ΜIGS, the New Age of Glaucoma Surgery
Ομιλητής: Μ. Γεωργόπουλος

12:00-13:50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαθλαστική χειρουργική του φακού
Συντονιστές: Π. Παπαδόπουλος, Κ. Μόσχου
Ομιλητές: G. Auffarth, Γ. Ρουσσόπουλος, Δ. Σιγανός, Π. Σμαχλίου

14:00-15:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Διευρύνοντας τις επιλογές στη διαθλαστική χειρουργική καταρράκτη
Συντονιστής: Μ. Μπαλίδης
Ομιλητές: Σπ. Γκορέζης, Ν. Ζιάκας, Μ. Μπαλίδης, Κ. Μόσχου

15:00-15:30

Δορυφορική Διάλεξη
Σύνδρομο ξηροφθαλμίας μετά από επέμβαση καταρράκτη
και διαθλαστική χειρουργική
Ομιλητές: Δ. Μικρόπουλος, Γ. Ρουσσόπουλος

15:30-17:20

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Χειρουργική καταρράκτη από ειδικευόμενους σε ειδικευόμενους
Συντονιστές: Ι. Ασπρούδης, Ε. Χατζησπάσου
Ομιλητές: Ε. Γεωργόπουλος, Αικ. Γιαννουκάκη, Ά.Ν. Δημητροπούλου,
Κ. Καγκελάρης, Δ. Καλογερόπουλος, Ν. Κάππος, Ι. Κάσσος, Α. Παπαδόπουλος

17:30

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γ.Σ. ΕΕΕΦΔΧ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23.10.2021
Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
09:00-13:50
BASIC CORNEA Instructional Symposium
	Συντονιστές: Γ. Κυμιωνής, Δ. Μικρόπουλος
Καλλιέργεια κερατοειδή: λήψη, ερμηνεία,
M. Γρέντζελος
Κερατίτιδα (μικροβιακή-μυκητιασική),
Σ. Παλιούρα
Ερπητική κερατίτιδα,
Χ. Σιγανός
Μη λοιμώδης κερατίτιδα,
Χ. Καλογερόπουλος
Κερατίτιδα- επιπεφυκίτιδα στα παιδιά (Ατοπική- Εαρινή),
Ν. Ζιάκας
Τοπογραφία κερατοειδή,
Κ. Καραμπάτσας
Άλλες απεικονιστικές μέθοδοι κερατοειδή (OCT-UBM-CONFOCAL),
Τ. Βουδούρη
Διάγνωση και παρακολούθηση κερατόκωνου,
Μ. Μπαλίδης
Ξηροφθαλμία,
Κ. Μπομπορίδης
Επιθηλιακό έλλειμα-διήθηση κερατοειδή,
Π. Γεωργουδής
Υποτροπιάζουσα απόπτωση,
Β. Διακονής
Οίδημα κερατοειδή. Διαφοροδιάγνωση- Θεραπεία.
Κορτιζόνη ή υπέρτονο διάλυμα;,
Αν. Χαρώνης
Νευροτροφικό έλκος- Νεοαγγείωση,
Β. Λιαράκος
Ομόλογος ορός- Αμνιακή μεμβράνη,
Χ. Τερζίδου
Ανεπάρκεια ΣΚΟ,
Κ. Σαμαράς
Αντιμετώπιση χημικών εγκαυμάτων,
Μ. Πετρέλλη
Αντιμετώπιση δεσκεμετοκήλης και διάτρησης κερατοειδή,
Ε. Συκάκης
Ιατρογενείς παθήσεις κερατοειδή,
Γ. Κονταδάκης
15:00-16:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

15:00-15:50

Διορθώνοντας την αφακία με ενδοφακούς σκληρικής στήριξης
Συντονιστής: Γ. Παππάς
Ομιλητές: Α. Βακάλης, Μ. Μπαλίδης, E. Assia

16:00-16:50

Topo και Wavefront guided φωτοκερατεκτομές: περιστατικά
Συντονιστής: Δ. Κυρούδης
Ομιλητές: B. Allan, Αν. Κανελλόπουλος, Δ. Σακελλάρης

17:00-17:30

Δορυφορική Διάλεξη
Αρχή ήμισυ παντός
Συντονιστής: Δ. Μικρόπουλος
Ομιλητές: Ε. Πατσούρα, Α. Μανιατέας
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23. 10.2021
Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
09:00-10:00

FP23

Ελεύθερες Ανακοινώσεις IV
Προεδρείο: Γ. Δαλιάνης, Χ. Λιναρδή, Ε. Χατζησπάσου
Πόσος βαθμός αστιγματισμού αξίζει να διορθώνεται στο χειρουργείο
του καταρράκτη? Παρουσίαση μελέτης σε σειρά περιστατικών με μικρό βαθμό
αστιγματισμού
Μπαντέκα Μ, Κεσκίνη Χ., Μαυρουδής Λ.
LMVision- Μικροχειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας-Θεσσαλονίκη

FP24

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση IFIS: Επικαιροποιημένη Μετανάλυση
Αργύριος Τζαμάλης, Χρύσανθος Δ. Χρήστου, Στεπαν Μ. Εσαγιάν,
Ιωάννης Τσινόπουλος, Νικόλαος Ζιάκας
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

FP25

Εισαγόμενος Αστιγματισμός, Σφάλμα Πρόβλεψης Σφαιρικού Ισοδύναμου
και Βελτιστοποίηση Σταθεράς Ενδοφακού μετά από Ένθεση Ενδοφακού Αυξημένου
Βάθους Εστίασης AcrySof IQ Vivity
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

FP26

Οπτική και Διαθλαστική Απόδοση του Ενδοφακού Αυξημένου Βάθους Εστίασης
(EDOF) AcrySof IQ Vivity σε Ασθενείς με Υψηλές Τιμές Κερατοειδικού Αστιγματισμού
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

FP27

Η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19
Λιάσκα Α., Μήτσιου Δ., Κουτσοθεόδωρου Ε., Σταμέλου Σ., Ανδριανοπούλου Κ.,
Παπαντωνίου Δ.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

FP28

Μακροχρόνια επιβίωση της διηθητικής φυσσαλίδας μετά από επέμβαση τραμπεκουλεκτομής
σε ασθενείς με καταρράκτη
Λιάσκα Α., Μήτσιου Δ., Σταμέλου Σ., Ανδριανοπούλου Κ., Παπαντωνίου Δ.,
Κουτσοθεόδωρου Ε.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

FP29

Oπτική Aπόδοση του Eνδοφακού Αυξημένου Βάθους Εστίασης (EDOF)
AcrySof IQ Vivity
Χρηστίνα Κεσκίνη, Μαρίνα Μπαντέκα, Γεώργιος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρουδής
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece
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Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ
10:00-10:50

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη και ενδοϋαλοειδικές ενέσεις
	Συντονιστής: Π. Τρανός
Ομιλητές: Μ. Τσιλιμπάρης, Σ. Αστεριάδης, Σ. Παροικάκης, Τ. Ξηρού
12:00-13:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ρήξη οπισθίου περιφακίου και επαπειλούμενη πτώση πυρήνα ή ενδοφακού:
βιτρεκτομή από χειρουργό προσθίου ή οπισθίου
	Συντονιστής: Αθ. Βακάλης
Ομιλητές: Αθ. Νικολακόπουλος, Φ. Παυλίδης
12:00-12:50

13:00-13:50
Βιομετρία σε δύσκολα περιστατικά
	Συντονίστρια: Ε. Πατσούρα
Ομιλητές: Α. Μανιατέας, Α. Βουδούρη, Μ. Αρβανίτης, Σπ. Γκορέζης
15:00-16:50

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

15:00-15:50

Φακικοί ενδοφακοί
Συντονίστρια: Κ. Κουφαλά
Ομιλητές: Κ. Μόσχου, Δ. Σιγανός, Αν. Χαρώνης

16:00-16:50
Διεγχειρητικές πρακτικές αντιμετώπισης χαλαρής ίριδας και στενής κόρης
	Συντονιστής: Β. Τσίγκος
Ομιλητές: Ι. Γιαννάκης, Β. Λιαράκος, Α. Μανιατέας, Ι. Παπαευθυμίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021
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ΣΑΒΒΑΤΟ 23. 10.2021
Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ
09:20-19:40
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
	Συντονιστές: Β. Καραμπατάκης, Δ. Μικρόπουλος
09:20-10:40

Φακοθρυψία (για αρχάριους) Βασικά βήματα
Εκπαιδευτές: Δ. Καρατζένης, Α.Αντωνιάδης, Ε. Κούλαλη, Α. Κοσκοσάς

11:00-12:20
Φακοθρυψία (για αρχάριους) Βασικά βήματα
	Εκπαιδευτές: Π. Μπούσαλης, Ε. Ζώττα, Δ. Πειρονίδης, Δ. Λιούμη
12:40-14:00
Φακοθρυψία (για αρχάριους) Βασικά βήματα
	Εκπαιδευτές: Γ. Δαλιάνης, Σ. Βούτας, Ε. Ζώττα, Γ. Πουλάκης
		
15:00-16:20
Φακοθρυψία (για αρχάριους) Βασικά βήματα
Εκπαιδευτές: Ι. Γιαννάκης, Μ. Αρβανίτης, Γ. Αθανασόπουλος
16:40-18:00
Τραύματα – ράμματα
	Εκπαιδευτές: Β. Καραμπατάκης, Β. Λακίδης, Τ. Ξηρού, Μ. Στεφανιώτου
18:20-19:40
Αντιμετώπιση διάτρησης κερατοειδή με κόλλα
	Εκπαιδευτές: Κ. Μπομπορίδης, Δ. Μικρόπουλος, Π. Γεωργουδής, Γ. Κονταδάκης

Αίθουσα OΛΥΜΠΙΑ
Wetlab MAVROGENIS SA
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Εταιρικά Wetlabs
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021
OLYMPIAS Αίθουσα
Εργάνη και η MST σας προσκαλούν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου
σε Εκπαιδευτικά Πειραματικά Χειρουργεία Αντιγλακωματικής Μικροεπέμβασης
Γωνιοτομίας με τη συσκευή TRABEX+
Εκπαιδευτές: Καθ. Σ. Γεωργαράς, Δρ. Σ. Σπαή, Δρ. Δ. Αλωνιστιώτης, S. Fitzpatrick
Η μέθοδος γωνιοτομίας με Trabex+ είναι μια καινοτόμος τεχνική με άριστα αποτελέσματα, χωρίς διεγχειρητικές ή
μετεγχειρητικές επιπλοκές . Η συγκεκριμένη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αφαιρεί τμήμα της γωνίας
του προσθίου θαλάμου, αυξάνοντας την αποχέτευση του υδατοειδούς και ελαττώνοντας σημαντικά την ανάγκη
χρήσης αντιγλαυκωματικών φαρμάκων. Η μέθοδος είναι ανώδυνη για τον ασθενή, χωρίς τις πιθανές επιπλοκές
παλαιότερων χειρουργικών τεχνικών, γίνεται με τοπική αναισθησία και μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση
καταρράκτη.
Στην Ελλάδα οι επεμβάσεις έχουν ξεπεράσει τις 150 με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Συνημμένες θα βρείτε πληροφορίες για τη μέθοδο TRABEX+.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό εκμάθησης της μεθόδου.
Οι θέσεις εκπαίδευσης είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021

&

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.10.2021

OLYMPIAS Αίθουσα
Φακοθρυψία με Stellaris Elite /Phaco with Stellaris Elite
Στα πλαίσια του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών &
Διαθλαστικής Χειρουργικής η εταιρεία Mavrogenis- Bausch+Lomb διοργανώνει
Πειραματικά Χειρουργία (wetlabs) και τις 3 ημέρες του συνεδρίου για ειδικευόμενους
χειρουργούς.
Θα έχετε τη δυνατότητα να εκπαιδευτείτε στην Φακοθρυψία με το σύστημα Strellaris
Elite από έμπειρους και διακεκριμένους Xειρουργούς Oφθαλμίατρους. Απολαύστε μία
high vacuum εμπειρία με απόλυτο έλεγχο, ασφάλεια και σταθερότητα με το Strellaris
Elite.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021
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Η Οργανωτική Επιτροπή του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής
ευχαριστεί τους χορηγούς για την συμβολή τους
στην διεξαγωγή του Συνεδρίου.

ΧΡΥΣΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

OMMALITE
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OPHTHALMOLOGICAL & SURGICAL EQUIPMENT

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

OMMALITE
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

OMMALITE
OPHTHALMOLOGICAL & SURGICAL EQUIPMENT
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e-Posters

e-Posters
EP1

Περιστατικό κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα
Μουρίκη Κ., Ντόβας Π., Ορφανίδου Μ., Γαρδέλη Ι.
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Κερατοειδούς, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

EP2

Περιστατικό περιφερικής ελκώδους κερατίτιδας σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
Μουρίκη Κ., Τσούτσουρα Σ., Γαρδέλη Ι.
Τμήμα Κερατοειδούς Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

EP3

Permanent vision loss due to acute Vitreomacular traction syndrome (VMT) post complicated
cataract surgery
Marianthi Bourlaki, Konstantinos Chalioulias, Spyros Georgaras
Oxford University Hospitals NHS Trust, Oxford, UK

EP4

Διάτρηση κερατοειδούς και θεραπεία σε κερατίτιδα από το μύκητα Beavuria Bassiana.
Παρουσίαση περιστατικού
Spyros Atzamoglou, Ioannis Markopoulos, Loukas Kontomichos, George Batsos,
Efstartios Paroikakis, Vasileios Peponis
Ophthalmiatreio Eye Hospital, Athens, Greece

EP5

Η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη εν μέσω της πανδημίας COVID-19: μια κλινική μελέτη
Σεβαστή Τσιρώνη1, Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Γεώργιος Δελής3, Φραγκέσκος Λοΐζου1,
Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου1, Κωνσταντίνα Μήσιου1, Βικτωρία Καπουράνη1, Ευστράτιος
Θεοφράστου1, Θάλεια Πανακλερίδου1, Ελένη Ψημενίδου1, Αναστασία Σαράφη1, Ελίε Φαντέλ1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1
2

EP6

Συνδυασμός επαναμεταμόσχευσης κερατοειδούς και χειρουργικής αφαίρεσης καταρράκτη
με ένθεση ενδοφακού Ο.Θ.
Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Ευστράτιος Θεοφράστου1, Βικτωρία Καπουράνη1, Γεώργιος Φαντέλ1,
Θάλεια Πανακλερίδου1, Σεβαστή Τσιρώνη1, Ελίε Φαντέλ1
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου,
57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
2
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1

EP7

Τα πρώτα 10 μας αποτελέσματα από τη χρήση ενδοφακού εκτεταμένου βάθους εστίασης (EDOF)
Panos Gartaganis, Efthymios Karmiris, Ioannis Giannakis
251 Hellenic Airforce General Hospital, Greece

EP8

Ψευδομυωπία μετά από αμβλύ τραύμα: Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση
Στέργιος Χαλούλης, Γεώργιος Μουστερής, Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο»

EP9

Στατιστική ανάλυση ασθενών που υποβλήθηκαν σε Nd-YAG Laser λόγω θόλωσης οπισθίου
περιφακίου (PCO) στο Γ.Ν. Βόλου
Στέργιος Χαλούλης, Γεώργιος Μουστερής, Ευαγγελία – Αγγελική Σαρρή,
Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο»

EP10

Η επίδραση της πανδημίας covid-19 στην προσέλευση ασθενών για τακτική οφθαλμολογική
εξέταση και προγραμματισμό χειρουργείων καταρράκτη
Γεώργιος Μουστερής, Στέργιος Χαλούλης, Ευαγγελία – Αγγελική Σαρρή, Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
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e-Posters
EP11

Αυτοί που μας βοηθούν, βλέπουν τόσο όσο χρειάζονται;
Τατιάνα Τζιώλα1, Ειρήνη Ούστογλου1, Μαρία Σαμουηλίδου1, Ιωάννης Κάσσος1,
Σάββας Μαυροματίδης2, Νικόλαος Ζιάκας1
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Προιστάμενος Τμήματος Νοσηλευτών Χειρουργείων, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

1
2

EP12

Περίπτωση ασθενούς με αδρανές ενδοφθάλμιο αλλότριο σώμα που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ηλίας Μηλιώνης1, Αικατερίνη Χριστοδούλου2 , Αθανάσιος Καλιαρντάς1,
Παρασκευάς Ζαφειρόπουλος3, Γεώργιος Κίτσος4, Χρήστος Καλογερόπουλος5
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, 2Διευθύντρια ΕΣΥ, 3Επιμελητής Β ΕΣΥ, 4Καθηγητής Οφθαλμολογίας,
Καθηγητής Οφθαλμολογία και Διευθυντής Κλινικής, Οφθαλμολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
1
5

EP13

Επίπτωση της πανδημίας COVID-19 σε ασθενείς με AMD υπό θεραπεία με anti-VEGF
παράγοντες
Ιωάννα Μυλωνά1, Μικές Γλυνάτσης2, Σεραφείμ Ρούμελης3, Γεώργιος Φλώρος4
Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν. Σερρών
4
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ
1
2

EP14

Απορρίψεις μοσχευμάτων κερατοειδούς και επαναμεταμοσχεύσεις
Ευστράτιος Θεοφράστου, Βικτωρία Καπουράνη, Θάλεια Πανακλερίδου, Σεβαστή Τσιρώνη,
Αναστασία Σαράφη, Γεώργιος Φαντέλ, Ελίε Φαντέλ
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

EP15

Εν θερμώ μεταμόσχευση κερατοειδούς σε έκκεντρο διατρηθέν απόστημα.
Βικτωρία Καπουράνη1, Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Θάλεια Πανακλερίδου1, Σεβαστή Τσιρώνη1,
Φραγκέσκος Λοΐζου1, Γεώργιος Φαντέλ1, Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου1,
Κωνσταντίνα Μήσιου1, Ελένη Ψημενίδου1, Ελίε Φαντέλ1
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1

EP16

Sir WILLIAM BOWMAN, ο Ανατόμος, Παθολογοανατόμος και χειρουργός Οφθαλμίατρος,
και η συμβολή του στην εξέλιξη της Οφθαλμολογίας
Γεωργιος Ν. Μπαλανικας1 Md, Phd, Δημητρης Πειρουνιδης1 Md, Phd, Πολυδαρη Φωτεινη1 Md,
Πετρος Ρασογλου2, Md, Phd, Καθ. Δημητρης Χριστοδουλου3 Md, Msc, Phd,
Καθ. Βασιλειος Καραμπατακης4 Md, Phd.
A’ Οφθαλμολογική Κλινική Νος. ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
Ινστιτούτο Ophthalmica
3
Εργαστήριο Ιστορίας Ιατρικής ,Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
4
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, ΑΠΘ
1
2

EP17

ALEXANDER MONRO, THE GREAT ANATOMIST, AND HIS CONTRIBUTION TO THE STUDY
OF THE EYE
Μπαλανίκας Γ. MD1, PhD, Πειρονίδης Δ. MD1, Γεωργιάδου Χ. OD, MSc1, Παπαπαυλίδου Δ. MD1,
Γιαννουκάκη A. MD1, Πολυδάρη Φ. MD1, Μαλούτας Σ. MD, PhD1, Χριστοδούλου Δ. MD, MSc, PhD2
Α’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής σχολής, ΑΠΘ

1
2
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I

FP1
Περιφερειακή εκφύλιση του Terrien σε αγόρι 4 ετών: παρουσίαση και πρόοδος
Penelope Politis, Miltos Balidis, Georgios Sidiropoulos, Despoina Vasileiou, Spyridon Koronis,
Achilleas Rasoglou
Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece

Σκοπός: Η περιφερική εκφύλιση του Terrien (ΠΕΤ) είναι μια σπάνια οφθαλμική πάθηση που επηρεάζει την περιφέρεια
του κερατοειδούς, προκαλώντας την προεξοχή οφθαλμικών στοιχείων, δημιουργώντας κίνδυνο διάτρησης του
οφθαλμού μετά από ελάχιστο τραυματισμό. Η εκφύλιση λεπταίνει τον κερατοειδή, αλλάζοντας την καμπυλότητά του,
προκαλώντας υψηλή αμετρωπία και μείωση της όρασης. Οι περιπτώσεις στα παιδιά είναι σπάνιες και γεννάται η ανάγκη
για πρόληψη της αμβλυωπίας. Η εργασία αυτή τονίζει τη σημασία της κατάλληλης αντιμετώπισης της ΠΕΤ, συγκεκριμένα
όταν η νόσος παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία.
Μέθοδος: Πρόκειται για παρουσίαση περιστατικού ΠΕΤ που εμφανίστηκε σε 4χρονο αγόρι, η χαμηλότερη ηλικία
που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Η πάθηση βρέθηκε τυχαία, λόγω εστιακής κύρτωσης της ίριδας μετά από μια
πτώση του παιδιού. Η χειρουργική διόρθωση της βλάβης πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη διάγνωση. Περιγράφεται
όλη η πορεία του ασθενούς, από τη στιγμή της διάγνωσης έως το μετεγχειρητικό έλεγχο. Το υλικό συμπεριλαμβάνει
προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές φωτογραφίες και το βίντεο του χειρουργείου.
Αποτελέσματα: Η χειρουργική επέμβαση έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα, με διατήρηση της ανατομίας της ίριδας,
του βάθους του προσθίου θαλάμου και της ακεραιότητας του κερατοειδούς. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα θα
αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.
Συμπεράσματα: Πρόκειται για την πρώτη αναφορά για ΠΕΤ με έναρξη σε ηλικία κάτω των 5 ετών. Η διατήρηση της
ακεραιότητας του οφθαλμού και η βελτίωση της οπτικής οξύτητας είναι οι κύριοι σκοποί της αντιμετώπισης της ΠΕΤ.
Όταν εμφανίζεται σε μικρά παιδιά, η ασθένεια αυτή πρέπει να παρακολουθείται στενά, με σκοπό να αποφευχθεί η
αμβλυωπία που μπορεί να προκαλείται από την υψηλή αμετρωπία και να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές.
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FP2
Kερατόκωνος στα παιδιά. Από ποια ηλικία χρειάζεται ο έλεγχος?
Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη, Γιώργος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρούδης
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας των pattern(τοπογραφική κατανομή) του κερατοειδή που θα μπορούσαν
να συσχετιστούν με κερατόκωνο, σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Μέθοδος: 3458 μάτια 1784 παιδιών ηλικίας έως 15 ετών μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα τοπογραφίαςδιαθλασιμετρίας κερατοειδούς KR7000p (Κeratometer Refractometer Topographer, Topcon Healthcare, USA). Οι
κερατοειδικοί χάρτες ταξινομήθηκαν σε 10 κατηγορίες σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν περιγραφεί από τους
Rabinowitz et al. Την κατάταξη πραγματοποίησαν δύο ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι ερευνητές-οφθαλμίατροι. Ένας
τρίτος επανεξέτασε όλες τις τοπογραφίες που περιελάμβαναν κατώτερη ανύψωση, ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με
κατώτερη ανύψωση, ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με λοξούς άξονες ή που δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν.
Τα παραπάνω pattern κερατοειδή έχουν συσχετιστεί με την πιθανότητα εμφάνισης κερατοκώνου.
Αποτελέσματα: Τοπογραφία συμβατή με πιθανό κερατόκωνο βρέθηκε σε 6 οφθαλμούς. Κατώτερη ανύψωση σε
34, ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με κατώτερη ανύψωση σε 49 και ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με λοξούς
άξονες σε 3 οφθαλμούς.
Συμπεράσματα: Με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση του κερατόκωνου, χρήσιμο είναι να ενταχθεί η τοπογραφική
απεικόνιση στην παιδο-οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας. Ειδικότερα, παιδιά τα οποία θα βρεθούν με κατώτερη
ανύψωση, ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με κατώτερη ανύψωση ή ασύμμετρη αστιγματική κλεψύδρα με λοξούς
άξονες συνιστάται να παρακολουθούνται τοπογραφικά σε συστηματική βάση μιας και αυτά τα pattern τοπογραφίας
κερατοειδή έχουν συσχετιστεί με την πιθανότητα εμφάνισης κερατοκώνου.
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FP3
Εξατομικευμένη διεπιθηλιακή διασύνδεση κολλαγόνου του κερατοειδούς για κερατόκωνο:
2 έτη παρακολούθησης
Σπυρίδων Κορώνης1, Penelope Burle de Politis1, Αχιλλέας Ράσογλου1, Γεώργιος Σιδηρόπουλος1,
Μίλτος Μπαλίδης1, Renato Ambrosio Jr.
Ophthalmica Eye Institute, Thessaloniki, Greece

1

ΣΚΟΠΟΣ Να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης διεπιθηλιακής διασύνδεσης κολλαγόνου του
κερατοειδούς (πρωτόκολλο εξατομικευμένου μετασχηματισμού της όρασης - customized remodeled vision – CuRV)
σε ασθενείς με κερατόκωνο ένα και δύο έτη μετά την επέμβαση.
ΥΛΙΚΑ/ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο χρονικά διάστημα 03/2018 και 08/2019 το πρωτόκολλο CuRV εφαρμόστηκε σε διαδοχικούς
ασθενείς με επιδεινούμενο κερατόκωνο. Η κλινική εξέταση περιλάμβανε τον προσδιορισμό της βέλτιστα διορθωμένης
οπτικής οξύτητας σε πίνακα ETDRS, τη μέτρηση της μέγιστης τιμής κερατομετρικών (Kmax) και του ελάχιστου πάχους
κερατοειδούς με τη χρήση Scheimpflug τομογραφίας κερατοειδούς, καθώς και της γραμμής διαχορισμού (demarcation
line) της διασύνδεσης κολλαγόνου με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το πρώτο έτος παρακολούθησης έχει συμπληρωθεί σε 31 οφθαλμούς από 27 ασθενείς με
μέση ηλικία τα 25.1±8.7 έτη. Μεταξύ αυτών, δύο έτη παρακολούθησης έχουν συμπληρωθεί σε 14 οφθαλμούς
δεκατριών ασθενών. Η οπτική οξύτητα παρέμεινε σταθερή στον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα (p=0.1). Ακολούθως
η διάμεση τιμής της οπτικής οξύτητας αυξήθηκε σημαντικά από τα 8/10 προεγχειρητικά στα 10/10 στο τέλος της
παρακολούθησης (p=0.035). Η γραμμή διαχωρισμού μετρήθηκε στον πρώτο μήνα, όπου είναι πιο εμφανής, με μέσο
βάθος τα 348.5±62μm. Η τιμή Κmax μειώθηκε σημαντικά κατά 1D τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα (p<0.001) και
παρέμεινε σταθερή στους επόμενους επανελέγχους. Το ελάχιστο πάχος κερατοειδούς μειώθηκε σημαντικά στον πρώτο
μετεγχειρητικό μήνα (-10.7±17.4μm, p<0.001). Στη συνέχεια της παρακολούθησης το ελάχιστο πάχος κερατοειδούς
είχε τάση προς αύξηση και στα 2 έτη η διαφορά απο το προεγχειρητικό πάχος δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική
(-9.3 ± 19.8μm, p=0.09).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τεχνική CuRV αποτελεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο διασύνδεσης κολλαγόνου και
επιτυγχάνει βελτίωση της οπτικής οξύτητας η οποία διατηρείται για τουλάχιστον δύο έτη μετά την επέμβαση.
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FP4
Συγκριτικά ευρήματα μεταξύ διασύνδεσης κολλαγόνου (Accelerated CXL) και διασύνδεση κολλαγόνου
συνδυασμένη με φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK+CXL) σε βάθος τριετίας
Αχιλλέας Ράσογλου, Penelope Burle de Politis, Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Δέσποινα Βασίλειου,
Σπύρος Κορώνης, Μίλτος Μπαλίδης
Ophthalmica Institute, Thessaloniki, Greece

Σκοπός: Να συγκριθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε τοπογραφική απεικόνιση σε ασθενείς με κερατόκωνο, οι
οποίοι έχουν υποβληθεί είτε σε Accelerated CXL είτε σε PRK+CXL.
Μέθοδος: Στην αναδρομική αυτή μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε διασύνδεση
κολλαγόνου είτε με την PRK+CXl είτε με accelerated CXL αναμεσά στο 2013 και 2017. Χρησιμοποιήθηκαν οι
τοπογραφικές απεικονίσεις του κερατοειδούς των ασθενών από το Oculus Pentacam και έγινε σύγκριση μεταξύ
της πρώτης μετεγχειρητικής εικόνας στους πρώτους μήνες μετρά την επέμβαση και της μετεγχειρητικής εικόνας σε
βάθος τριών τουλάχιστον ετών μετρά από την επέμβαση. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν maximum
Keratometry(Kmax), pachymetry at thinnest location(pachy), flat keratometry(K1), steep keratometry(K2), index of
surface variance(ISV), mean keratometry( Km).
Αποτελέσματα: 91 μάτια από 66 ασθενείς με προεγχειριτική διάγνωση κερατόκωνου οι οποίοι υπεβλήθησαν σε
accelerated CXL (44 μάτια) και PRK+CXL( 47ματια) συμπεριελήφθησαν στην μελέτη. Στην ομάδα που υπεβλήθη σε
PRK+CXL ο μέσος ορός της Κmax ήταν 48.6D, ενώ στην άλλη ομάδα ο μέσος ορός ήταν 51.3D. H βελτίωση και στις
δυο ομάδες ήταν παρόμοια σε βάθος χρόνου.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η άμεση αλλαγή στην καμπυλότητα του κερατοειδούς
μετρά από PRK+CXL επέμβαση δε φαίνεται να επιδράει αρνητικά στην μακροπρόθεσμη επιπέδωση που προκαλεί η
διασύνδεση κολλαγόνου CXL στον κερατοειδή.
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FP5
Παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης με τη χρήση αισθητήρα φακού επαφής:
μια νέα προοπτική στην παρακολούθηση γλαυκωματικών ασθενών
Χριστίνα Σκαθαρούδη1, Σωτήριος Πλαίνης2, Ευστάθιος Τ. Δετοράκης1
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2 Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρήσης αισθητήρα φακού επαφής (TF) για την συνεχόμενη μέτρηση της ενδοφθάλμιας
πίεσης σε δύο ασθενείς με γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης και η σύγκριση των ευρημάτων με την τονομέτρηση
επιπέδωσης τύπου Goldmann.
Μέθοδος: Δύο ασθενείς ηλικίας 81 και 79 χρόνων με σοβαρό γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης προγραμματίστηκαν
για 3ήμερη τονομετρική καμπύλη στην Οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Την επόμενη μέρα υπεβλήθησαν στην 24hr παρακολούθηση της ΕΟΠ (86600 total data points) με τη χρήση του
φακού επαφής (SENSIMED Triggerfish, TF, SensimedAG, Lausanne, Switzerland), όπου οι μετρήσεις αφορούσαν
αλλαγές στις διαστάσεις του σχήματος του κερατοειδούς και κατ’ επέκταση στον οφθαλμικό όγκο. Χρησιμοποιήθηκε
ανάλυση box-plot για την σύγκριση των αποτελεσμάτων της ΕΟΠ από την τονομετρική καμπύλη και των συνεχόμενων
μετρήσεων TF.
Αποτελέσματα: Και οι δύο ασθενείς επέδειξαν καλή ανοχή στη χρήση του φακού επαφής και παρουσίασαν ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ των ημερήσιων διακυμάνσεων της ΕΟΠ από τη χρήση του φακού επαφής και της τονομέτρησης
επιπέδωσης τύπου Goldmann.
Συμπεράσματα: Οι πληροφορίες του TF μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια μονήρη τονομετρική
μέτρηση για την παρακολούθηση γλαυκωματικών ασθενών χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης 24ωρης τονομετρικής
καμπύλης. Επιπροσθέτως η χρήση του φακού επαφής εμφάνισε καλή ασφάλεια και ανοχή και στους δύο οφθαλμούς.
Ωστόσο περαιτέρω έρευνα απαιτείται ώστε να διαλευκανθεί η συσχέτιση μεταξύ των TF μετρήσεων και των συμβατικών
μετρήσεων της ΕΟΠ.
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FP6
Καταγραφή χαμηλού επιπέδου ισχαιμίας σκληροκερατοειδικής περιοχής με την αγγειογραφία οπτικής
συνοχής και εξατομικευμένος σχεδιασμός σκληρικών φακών επαφής, στοχεύοντας στην απαλοιφή
κλινικών ευρημάτων
Λευτέρης Καραγεωργιάδης1, Νίκος Βασιλείου2, Λεωνίδας Μαυρουδής3, Μαρίνα Μπαντέκα3
EYEART Κέντρο εφαρμογών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
EYEART Laboratories, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
3
Μονάδα ημερήσια νοσηλείας LMVision, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1
2

Σκοπός: Οι σκληρικοί φακοί επαφής έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή από εφαρμοστές και ασθενείς, καθώς προσφέρουν
μία σταθερή οπτική επιφάνεια σε απαιτητικές περιπτώσεις αστιγματισμού. Παρόλα αυτά, όταν η εφαρμογή δεν είναι
ιδανική, μπορεί να προκαλέσουν μείωση της αγγειακής κυκλοφορίας, που πιθανώς να οδηγήσει σε υποβάθμιση
της φυσιολογίας της επιφάνειας του κερατοειδή και ισχαιμία σκληροκερατοειδούς ορίου. Η αγγειογραφία οπτικής
συνοχής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της αγγειακής κυκλοφορίας των αγγείων του επιπεφυκότα
και του σκληρού. Περαιτέρω, εξατομικεύσεις σχεδιασμού των φακών, οδηγούμενες από την αγγειογραφία, μπορούν
να αποκαταστήσουν μειωμένη αγγειακή κυκλοφορία.
Μέθοδος: Δύο περιπτώσεις χρηστών σκληρικών φακών επαφής με μειωμένο άνετο ωράριο χρήσης μελετήθηκαν με
αγγειογραφία OCT, για να καταγραφεί η κυκλοφορία των αγγείων του επιπεφυκότα και του σκληρού. Χρησιμοποιήθηκαν
ειδικά τροποποιημένες παράμετροι για να εστιαστεί το πρόσθιο ημιμόριο. Βασιζόμενοι στα ευρήματα, νέοι φακοί
σχεδιάστηκαν με εξατομικευμένη την σκληρική ζώνη, στοχεύοντας την αποσυμφόρηση της μειωμένης κυκλοφορίας.
Αποτελέσματα: Επιτεύχθηκε σημαντική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με παράλληλο διπλασιασμό του ωραρίου
χρήσης. Επανέλεγχος της κλινικής εξέτασης μετά από 14 και 30 ημέρες χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη εφαρμογή
έδειξε φυσιολογική φυσιολογία οφθαλμικής επιφάνειας.
Συμπεράσματα: Η αγγειογραφία οπτικής συνοχής μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή της κυκλοφορίας των
αγγείων σε περιοχές που οι σκληρικοί φακοί επαφής στηρίζονται, δίνοντας τη δυνατότητα της βελτιστοποίησης του
εξατομικευμένου σχεδιασμού των φακών, η οποία μπορεί να ελαχιστοποιήσει ή εξαλείψει κλινικά ευρήματα και να
αυξήσει την άνεση για το χρήστη. Η χρηστικότητα και επαναληψιμότητα της αγγειογραφίας OCT μπορεί να συμβάλλει
στην καθημερινή κλινική διάγνωση και παρακολούθηση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021

45

Περιλήψεις

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I

FP7
Πενταετή αποτελέσματα πυκνομετρίας κερατοειδούς σε ανεπίπλεκτη Descemet membrane endothelial
keratoplasty (DMEK)
Νικόλαος Κάππος1, Απόστολος Λαζαρίδης2, Ιωάννης Γιάχος1, Βασιλική Κατσιάμπουλα1, Walter Sekundo2,
Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2
1
2

Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Department of Ophthalmology, Philipps University of Marburg, Germany

Σκοπός: Η ανάλυση της πυκνομετρίας κερατοειδούς [corneal densitometry (CD)] σε διάστημα 5 ετών μετά από
ανεπίπλεκτη Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK).
Μέθοδος: Από ένα μεγάλο αριθμό επεμβάσεων DMEK, συμπεριελήφθησαν 60 ανεπίπλεκτες περιπτώσεις (51
ασθενείς) με ελάχιστο χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης τα 5 έτη. Η CD των διαφόρων κερατοειδικών
στοιβάδων (πρόσθια, κεντρική, οπίσθια και συνολική) καθώς και ζωνών (0-2 mm, 2-6 mm and 6-10 mm) μετρήθηκε με
τομογραφία Scheimpﬂug. Επίσης, αξιολογήθηκαν πυκνότητα ενδοθηλιακών κυττάρων (ECD), καλύτερα διορθούμενη
οπτική οξύτητα (BCVA) και κεντρικό πάχος κερατοειδούς (CCT).
Αποτελέσματα: Η συνολική CD στις ζώνες 0-2 mm και 2-6 mm σημείωσε σημαντική μείωση από 33 ± 10 και 27.8 ±
8 grayscale units (GSU) προεγχειρητικά σε 21.8 ± 3.1 και 22.2 ± 4.2 GSU στα 5 έτη, αντίστοιχα (P < 0.001). Αντίθετα,
η συνολική CD στη ζώνη 6-10 mm αυξήθηκε σημαντικά από 30 ± 8.3 GSU προεγχειρητικά σε 34.6 ± 7.8 GSU στα 5
έτη (P < 0.001). Η ECD μειώθηκε σημαντικά από 2496 ± 267 cells/mm2 προεγχειρητικά σε 1063 ± 470 cells/mm2
στα 5 έτη (P < 0.001). Παρόμοια, το CCT μειώθηκε σημαντικά από 686 ± 109 μm προεγχειρητικά σε 557 ± 37 μm
στα 5 έτη (P < 0.001). Η μετεγχειρητική BCVA ήταν σημαντικά καλύτερη της προεγχειρητικής σε κάθε χρονική στιγμή.
Συμπεράσματα: Παρά τη μικρή αύξηση της CD σε όλες τις στοιβάδες όλων των ζωνών μεταξύ δευτέρου και πέμπτου
μετεγχειρητικού έτους, το εξαιρετικό οπτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην πενταετία. Έτσι, φαίνεται ότι η DMEK
μπορεί να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα τις παθήσεις του ενδοθηλίου.
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FP8
Ανάπτυξη και εγκυροποίηση ενός συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και κατηγοριοποίησης βλεφαρισμών
με χρήση βίντεο
Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Γεώργιος Νούσιας2, Αικατερίνη-Μαρία Χαλιάσου2,
Ελευθέριος Χατζημιχαήλ1, Σέργιος Ταλιαντζής1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2, Γεώργιος Λαμπίρης1
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

1
2

Σκοπός: Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εγκυροποίηση ενός συστήματος που ανιχνεύει τους βλεφαρισμούς από
ακολουθίες εικόνων και τους ταξινομεί αυτόματα σε «πλήρεις» και «ατελείς».
Μέθοδος: Ένα ολιγόλεπτο βίντεο προβλήθηκε σε 8 συμμετέχοντες (με ή χωρίς γυαλιά), ενώ το πρόσωπό τους
καταγραφόταν με υπέρυθρη κάμερα. Δύο νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης DeepLabv3+ (deep learning encoderdecoder-DLED) χρησιμοποιήθηκαν για την τμηματοποίηση της ίριδας και των βλεφάρων, σε αμφότερους τους
οφθαλμούς, στα ληφθέντα βίντεο. Τα DLEDs εκπαιδεύτηκαν με χειροκίνητα τμηματοποιημένα στιγμιότυπα από
τετράλεπτο βίντεο. Τα τμηματοποιημένα στιγμιότυπα υποβλήθηκαν σε περαιτέρω επεξεργασία για τον υπολογισμό του
εύρους της μεσοβλεφάριας σχισμής και της διαμέτρου της ίριδας κάθε οφθαλμού, για την ανίχνευση και κατηγοριοποίηση
των βλεφαρισμών. Για την εγκυροποίηση του συστήματος, έγινε σύγκριση της κατηγοριοποίησης των βλεφαρισμών
και του χρόνου έναρξης και λήξης, όπως υπολογίστηκαν από το σύστημα και μετρήθηκαν χειροκίνητα από 3 ερευνητές.
Οι διενέξεις των ερευνητών επιλύονταν από έναν ανεξάρτητο ερευνητή.
Αποτελέσματα: Η ακρίβεια της ταξινόμησης των βλεφαρισμών του προτεινόμενου συστήματος ήταν 79,8%-98,7% για
κάθε συμμετέχοντα. Το σύστημα πέτυχε υψηλότερη ακρίβεια από όλους τους ερευνητές για 3 από τους συμμετέχοντες,
υψηλότερη των 2 εκ των 3 ερευνητών για 2 συμμετέχοντες, και υψηλότερη του ενός ερευνητή για τους λοιπούς 3
συμμετέχοντες. Τέλος, το σύστημα δεν επηρεάστηκε σημαντικά από απροσδόκητες κινήσεις της κεφαλής, τη χρήση
γυαλιών και τις αντανακλάσεις του φωτός σε αυτά.
Συμπεράσματα: Το προτεινόμενο σύστημα παρουσίασε υψηλή ακρίβεια στην ανίχνευση και ταξινόμηση των
βλεφαρισμών σε πλήρεις και ατελείς, σε 8 συμμετέχοντες με ή χωρίς γυαλιά. Η ακρίβεια του συστήματος ήταν
συγκρίσιμη ή καλύτερη από αυτή των ερευνητών.
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FP9
Το χοριοειδικό πάχος ως πιθανός βιοδείκτης εξέλιξης του κερατόκωνου
Βασίλειος Νασίκας1, Μίλτος Μπαλίδης1, Γιώργος Σιδηρόπουλος1, Ζάχος Ζαχαριάδης1,
Penelope Burle de Politis1, Γεώργιος Δ. Κυμιώνης2
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Ophthalmica, Τμήμα Κερατοειδούς, Εξωτερικών Παθήσεων και Διαθλαστικής Χειρουργικής,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 o
1 Οφθαλμολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα
1

Σκοπός: Ο Κερατόκωνος είναι μια προοδευτική αμφοτερόπλευρη εκτατική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
προοδευτική λέπτυνση και αύξηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς. Η παθογένεια του κερατόκωνου έχει αποδοθεί
μερικώς σε ατοπία και φλεγμονή, των οποίων το αποτέλεσμα στη δομή του κολλαγόνου έχει ενοχοποιηθεί για την
πρόοδο της ασθένειας. Ο τύπος του κολλαγόνου και η αγγειακή απόκριση του χοριοειδούς σε διαμεσολαβητές της
φλεγμονής ίσως είναι έμμεσοι δείκτες ενός τέτοιου παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Σε αυτή τη μελέτη προσπαθούμε
να καθορίσουμε το χοριοειδικό πάχος σε κερατοκωνικούς ασθενείς και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με μία
ομάδα ελέγχου.
Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη διατομής. Συγκεντρώσαμε δεδομένα από 200 μάτια, από τα οποία
100 είναι κερατοκωνικά και 100 είναι φυσιολογικά, με ηλικιακή και διαθλαστική αντιστοιχία. Χρησιμοποιούμε
την τοπογραφία Pentacam R HR (Oculus, Inc.) για επιβεβαίωση του κερατόκωνου και το Spectralis R (Heidelberg
Engineering) SD-OCT για να μετρήσουμε το χοριοειδικό πάχος σε μία 12 mm οριζόντια B-scan λήψη αποκτηθήσα
με (EDI) Βελτιωμένη Απεικόνιση Βάθους χωρίς μυδρίαση. Οι μετρήσεις EDI πάρθηκαν σε εννέα σημεία: ένα υπό του
ωχρικού βοθρίου, τρία ρινικά και πέντε κροταφικά υπό την ωχρά κηλίδα , με μεσοδιαστήματα 500 μm.
Αποτελέσματα: Αυτή είναι μια μελέτη σε εξέλιξη και θα σας παρουσιάσουμε τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα. Τα
τελικά αποτελέσματα θα δοθούν με την ολοκλήρωση της μελέτης.
Συμπεράσματα: Το χοριοειδικό πάχος ίσως είναι ένας κλινικός δείκτης προόδου του κερατόκωνου. Περαιτέρω έρευνα
χρειάζεται για να καθορίσει εάν υπάρχει πράγματι συσχετισμός μεταξύ χοριοειδικού πάχους και κερατόκωνου.
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FP10
Ευαισθησία αντίθεσης και ανάλυση των εκτροπών του κερατοειδούς σε σχέση με τις μεταβολές πάχους
επιθηλίου στην κορυφή του κερατοειδούς μετά από διαθλαστική χειρουργική
Θεμιστοκλής Κ. Γιαλελής1, Χάρις Σιδερούδη2,3, Δήμητρα M. Πορτάλιου4,
Αικατερίνη E. Μουζάκα1, Miguel Teus5, Gema Bolívar5, Βασίλειος Π. Κοζομπόλης2,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
3
Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π.)
4
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Sheffield UK Sheffield, Sheffied UK
5
Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Πανεπιστήμιο Alcala, Μαδρίτη, Ισπανία
1
2

Σκοπός: Να αναφερθούν οι αλλαγές στην ευαισθησία της αντίθεσης (C.S) και στις εκτροπές του κερατοειδούς
υψηλής και χαμηλής τάξης (HOAS και LOAS) σε σχέση με τις μεταβολές του πάχους του επιθηλίου (ET) στην κορυφή του κερατοειδούς (ETpeak) μετά από PRK και LASIK.
Μέθοδος: 58 μάτια υποβλήθηκαν σε LASIK και 60 σε PRK. Μετρήθηκαν πριν και μετά από κάθε LASIK και PRK οι
εξής παράμετροι: η διορθωμένη οπτική οξύτητα (CDVA), η ευαισθησία της αντίθεσης σε Weber (SC WEBER) και
LOGS (CS LOGS), το ETpeak, οι LOAs και οι HOAs. Επιπλέον, μελετήθηκε ο συσχετισμός στις μεταβολές όλων
των παραμέτρων.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών
τιμών σε C.S, E.T και HOAs και στις δύο μεθόδους.
Στην ομάδα PRK, η μέση αύξηση του ET peak ήταν 6,62 ± 1,31μm και φάνηκε να σχετίζεται με την αλλαγή στο C.S
και τις αλλαγές στις εκτροπές, LOAs (Ζ00, Ζ02, Ζ11) και HOAs (Ζ31 και Ζ42). Ωστόσο, η αλλαγή στο επιθήλιο
δεν φαίνεται να επηρεάζει το CDVA.
Στην ομάδα LASIK, η μέση αύξηση του E.T peak ήταν 6,55 ± 1,26μm αλλά δεν βρέθηκε συσχέτιση με τη μείωση
του C.S, με τις αλλαγές στα HOAs και στη CDVA. Ωστόσο, υπήρχε συσχέτιση με την αύξηση του ET και τα LOAs
(Ζ00, Ζ02, Ζ11).
Συμπεράσματα: Παρόλο που η PRK και η LASIK βρέθηκαν να έχουν παρόμοια μετεγχειρητική αύξηση στο ET, στο
PRK αυτές οι αλλαγές φάνηκαν να συσχετίζονται ισχυρά με την CS σε αντίθεση με το LASIK.
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FP11
Η ποιότητα της όρασης και η ποιότητα της ζωής μετά από ένθεση ενδοφακών που αντιμετωπίζουν
την πρεσβυωπία: μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Δήμητρα Τζάκρη, Ελισσάβετ Λιάτου, Ασημίνα Ματαυτσή, Νικόλαος Ζιάκας, Ιωάννης Τσινόπουλος
Β΄Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση της ποιότητας της όρασης και της ζωής των ασθενών έπειτα
από την ένθεση ενδοφακών που διορθώνουν την πρεσβυωπία.
Μέθοδος: Έγινε ενδελεχής αναζήτηση της βιβλιογραφίας, σύμφωνα με τα κριτήρια PRISMA, στις ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων MEDLINE, Science Direct και Cochrane Library έως τον Ιανουάριο 2021. Επιπρόσθετα,
αναζητήθηκαν μη δημοσιευμένες μελέτες στις πλατφόρμες clinicaltrials.gov και ICTRP καθώς και αναζήτηση
χειρογράφων και περιοδικών για την αναγνώριση σχετικών μελετών. Η αξιολόγηση των μελετών ως προς την
πιθανότητα συστηματικού σφάλματος έγινε με το Newcastle-Ottawa Scale.
Αποτελέσματα: Από τα 3581 άρθρα που ανακτήθηκαν, 20 πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου και έκαναν χρήση
καθιερωμένων ερωτηματολογίων. Όλοι οι ενδοφακοί που διορθώνουν την πρεσβυωπία παρουσίασαν υψηλά
ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών ως προς την ποιότητα της όρασής τους. Παρατηρήθηκε μεγάλος βαθμός
ανεξαρτησίας από τα γυαλιά με όλους τους πολυεστιακούς ενδοφακούς σε σχέση με το monovision, ενώ μεταξύ
των διαφόρων ειδών πολυεστιακών ενδοφακών δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά. Εξαίρεση
αποτελούν οι ενδοφακοί EDOF, όπου υπήρχε πιο συχνά η ανάγκη για τη χρήση γυαλιών για τις κοντινές αποστάσεις. Δυσφωτοψίες παρατηρήθηκαν συχνά στους πολυεστιακούς και EDOF αλλά δεν ήταν στην πλειοψηφία τους
μεγάλης βαρύτητας ώστε να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενή.
Συμπεράσματα: Οι νεότεροι ενδοφακοί που διορθώνουν την πρεσβυωπία φαίνεται να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες για καλύτερη όραση. Η επιλογή του κατάλληλου είδους ενδοφακού βασίζεται στις εξατομικευμένες
ανάγκες του κάθε ασθενή. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να μπορέσουν να απαντηθούν πιο ξεκάθαρα τα
ερωτήματα που σχετίζονται με την ποιότητα όρασης και ζωής των ασθενών αυτών.
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FP12
Συσχέτιση των Εμβιομηχανικών Κερατοειδικών Ιδιοτήτων με Κερατομετρικά Δεδομένα και
Δημογραφικούς Παράγοντες σε Άτομα ≤22 ετών
Χρηστίνα Κεσκίνη, Μαρίνα Μπαντέκα, Γεώργιος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρουδής
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

Σκοπός
Να διερευνηθεί η συσχέτιση της κερατοειδικής υστέρησης(CH) και του παράγοντα κερατοειδικής αντίστασης(CRF) με
κερατομετρικούς και δημογραφικούς παράγοντες σε άτομα ≤22 ετών.
Υλικό & Μέθοδος
Ιατρικοί φάκελοι ατόμων ≤22 ετών αξιολογήθηκαν αναδρομικά. Οι εμβιομηχανικές κερατοειδικές ιδιότητες και η
σταθμισμένη ενδοφθάλμια πίεση(IOPcc) εκτιμήθηκαν με Ocular Response Analyzer(ORA). Τα κερατομετρικά δεδομένα
εκτιμήθηκαν με τοπογραφία κερατοειδούς. Επιλέχθηκε ένας οφθαλμός από κάθε άτομο. Για άτομα με αμφοτερόπλευρες
μετρήσεις ORA, επιλέχθηκε ο οφθαλμός με το υψηλότερο Kmax. Σε περιπτώσεις με αμφοτερόπλευρες μετρήσεις
ORA και ίση Kmax αμφοτερόπλευρα, επιλέχθηκε ο οφθαλμός με την υψηλότερη απόλυτη τιμή κερατοειδικού
αστιγματισμού(AstC). Σε περιπτώσεις με αμφοτερόπλευρες μετρήσεις ORA και ίδιες τιμές Kmax-AstC στους δύο
οφθαλμούς, επιλέχθηκε ο δεξιός οφθαλμός. Σε περιπτώσεις με μετρήσεις ORA διαθέσιμες για έναν οφθαλμό,
επιλέχθηκε ο οφθαλμός με διαθέσιμα δεδομένα. Άτομα με Kmax>47.00D ή/και AstC>2.00D αποκλείστηκαν ως ύποπτοι
κερατοκώνου. Η συσχέτιση ηλικίας, φύλου, IOPcc, Kmax, AstC με CH και CRF διερευνήθηκε με μονοπαραγοντική
γραμμική παλινδρόμηση. Συσχετίσεις με p<0.2 συμπεριλήφθησαν στο πολυπαραγοντικό μοντέλο.
Αποτελέσματα
Δεδομένα 1091 οφθαλμών αναλύθηκαν. Η μέση τιμή CH και CRF ήταν 10.82±1.92mmHg και
11.26±2.05mmHg, αντίστοιχα. Η CH εμφάνισε θετική συσχέτιση με το θήλυ φύλο και αρνητική συσχέτιση με
ηλικία και IOPcc. Ο CRF εμφάνισε θετική συσχέτιση με το θήλυ φύλο και την IOPcc και αρνητική συσχέτιση με
την ηλικία. Kmax και AstC δεν εμφάνισαν συσχέτιση με τις εμβιομηχανικές ιδιότητες.
Συμπέρασμα
Οι εμβιομηχανικές κερατοειδικές ιδιότητες σχετίζονται με ηλικία, φύλο και IOPcc σε άτομα ≤22 ετών. Η
μεταβολή των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προγραμματισμό και τα
μετεγχειρητικά αποτελέσματα της διαθλαστικής χειρουργικής.
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Η πρεσβυωπία και οι προτιμώμενες θεραπευτικές μέθοδοι των Οφθαλμιάτρων στην Ελλάδα.
Παναγιώτα Ντόντη1, Ειρήνη Κωστοπούλου2, Αθανασία-Μαρία Μικροπούλου1, Αισε Αδέμ1,
Ιωάννης Φωτιάδης1, Ιρφάν Περεντέ1, Γεώργιος Λαμπίρης1,2
Οφθαλμολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων Οφθαλμιάτρων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σχετικά με τη πρεσβυωπία, τις μεθόδους εξέτασής της και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση.
Υλικό & Μέθοδος: 100 οφθαλμίατροι που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα συμμετείχαν
σε αυτή τη μελέτη κοόρτης. Διαμοιράστηκαν δομημένα ερωτηματολόγια στην Ελληνική γλώσσα, ώστε να διευκρινιστούν οι απόψεις των οφθαλμιάτρων σχετικά με την εξέταση της πρεσβυωπίας και τη θεραπευτική της αντιμετώπιση σε διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις ασθενών σύμφωνα με την ηλικία, τη διαθλαστική τους κατάσταση
και τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Μόνες προϋποθέσεις συμμετοχής στη μελέτη ήταν η επαρκής γνώση
της Ελληνικής γλώσσας και η ενασχόληση με ενήλικους ασθενείς.
Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι ήταν ειδικευμένοι οφθαλμίατροι, ίσα μοιρασμένοι ανάμεσα στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα. Για την εξέταση της μακρινής όρασης δημοφιλέστερο είναι το διάγραμμα Snellen, ενώ για
τη κοντινή και ενδιάμεση το Jaeger. Το 15.3% συνήθως παραλείπουν την εξέταση της ενδιάμεση όρασης. Η
πλειοψηφία συνταγογραφούν πρεσβυωπικά γυαλιά, ανεξάρτητα από τη μακρινή οπτική οξύτητα των ασθενών,
με την ηλικία να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Το 3.5% θεωρεί ότι η πρεσβυωπία δεν διορθώνεται
χειρουργικά. Οι περισσότεροι οφθαλμίατροι θα σύστηναν LASIK σε άτομα κάτω των 55 ετών και αφαίρεση
του κρυσταλλοειδούς ενδοφακού άνω των 55 ετών. Το 20% θεωρεί τους πολυεστιακούς ενδοφακούς καλή
θεραπευτική μέθοδο, ενώ ένα 5.9% πιστεύει ότι η διαδικασία είναι διαφορετική από τη φακοθρυψία. Η αξιολόγηση του βυθού, της δακρυϊκής στιβάδας και της προσωπικότητας των ασθενών ήταν σημαντικά.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα της πρεσβυωπίας και το ότι αφορά σε άτομα παραγωγικής ηλικίας οδήγησαν
στην ανάπτυξη ποικίλων εξεταστικών μέσων, έντυπων και ψηφιακών, με διαφορετικούς βαθμούς αξιοπιστίας
και εγκυρότητας. Η επιλογή ανάμεσα σε αυτά βασίζεται στις προτιμήσεις του γιατρού και στα μέσα που έχει στη
διάθεσή του. Αυτό ισχύει και για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως τα γυαλιά, τους φακούς επαφής και τις
χειρουργικές μεθόδους. Σημαντικός παράγων σε όλα αυτά είναι οι ανάγκες της καθημερινότητας του ασθενούς.
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FP14
Σύγκριση της συνδυασμένης μονοεστίασης με τη μυωπική μονοεστίαση, την υβριδική μονοεστίαση
και την αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού ενδοφακού
Παναγιώτα Ντόντη1, Ειρήνη- Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Ασλή Περεντέ1, Αικατερίνη Μπρίτσου1,
Αριστείδης Κωνσταντινίδης1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2, Γεώργιος Λαμπίρης1
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

1
2

Σκοπός: Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης μονοεστίασης (premium monovision: ένθεση υβριδικού διπλοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και περιθλαστικού τριπλοεστιακού ενδοφακού στον
μη επικρατή οφθαλμό) με τη μυωπική μονοεστίαση (myopic monovision), την υβριδική μονοεστίαση (hybrid
monovision: ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και περιθλαστικού τριπλοεστιακού ενδοφακού
στον μη επικρατή οφθαλμό) και την αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού ενδοφακού.
Μέθοδος: Ασθενείς με καταρράκτη κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ομάδες: ομάδα της μονοεστίασης (MoG), ομάδα
της πολυεστίασης (MfG), ομάδα της υβριδικής μονοεστίασης (HmG) και ομάδα της συνδυασμένης μονοεστίασης
(PmG). 6 μήνες μετά την επέμβαση του δεύτερου οφθαλμού, σε όλους τους ασθενείς αξιολογήθηκαν διόφθαλμα
η μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (UDVA), η οξύτητα ανάγνωσης (RA), το κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς (CPS) στα 40 και 60 εκατοστά, η ευαισθησία αντίθεσης, η υποκειμενική ικανοποίηση, τα δυσφωτοπικά
φαινόμενα και η ανεξαρτησία από τα διορθωτικά γυαλιά. Χρησιμοποιήθηκε μαθηματικό μοντέλο για τον
υπολογισμό της σχετικής αποτελεσματικότητας (relative efficacy) της κάθε χειρουργικής τεχνικής βασισμένο στη
βαθμολογία Visual Function Index-14 (VF-14).
Αποτελέσματα: 120 ασθενείς κατανεμήθηκαν στις ομάδες μελέτης. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των ομάδων στη μετεγχειρητική UDVA και ενδιάμεση RA, ενώ αξιοσημείωτες διαφορές παρατηρήθηκαν
στο CPS στα 40 και 60 εκατοστά και στην κοντινή RA. Δυσφωτοπικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν πιο συχνά στην
ομάδα MfG ακολουθούμενη από την ομάδα PmG (p=0.04 & p=0.02, αντίστοιχα), ενώ τα ποσοστά της υποκειμενικής ικανοποίησης των ασθενών και της ανεξαρτησίας από τη χρήση διορθωτικών γυαλιών ήταν καλύτερα στην
ομάδα PmG η οποία παρουσίασε και την καλύτερη σχετική αποτελεσματικότητα.
Συμπεράσματα: Όλες οι χειρουργικές τεχνικές παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η συνδυασμένη
μονοεστίαση φαίνεται να παρουσιάζει την καλύτερη σχετική αποτελεσματικότητα.
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Το χοριοειδικό πάχος σε διαφορετικές διαθλαστικές καταστάσεις μετρημένο με βελτιωμένη απεικόνιση
βάθους (EDI) με φασματική οπτική τομογραφία συνοχής
Βασίλειος Νασίκας1, Μίλτος Μπαλίδης1, Δημήτρης Σακελλάρης1, Γιώργος Σιδηρόπουλος1,
Penelope Burle de Politis1, Γεώργιος Κυμιωνής2
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Ophthalmica, Τμήμα Κερατοειδούς, Εξωτερικών Παθήσεων και Διαθλαστικής Χειρουργικής,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2 ο
1 Οφθαλμολογικό τμήμα Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα
1

Σκοπός: Να προσδιορίσουμε την κατατομή του χοριοειδικού πάχους στην μυωπία, υπερμετρωπία και στον αστιγματισμό.

Μέθοδος: Πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη διατομής. Συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε δεδομένα από 100
μάτια με διαφορετικά διαθλαστικά σφάλματα υποψηφίων για διαθλαστική χειρουργική. Χρησιμοποιήσαμε την Pentacam HR (Oculus, Inc.) για ανάλυση τοπογραφίας του κερατοειδούς και Spectralis (Heidelberg
Engineering) SD-OCT για μέτρηση του χοριοειδικού πάχους. Συγκρίναμε τις μετρήσεις του χοριοειδικού πάχους
ατόμων με διαφορετικές διαθλαστικές καταστάσεις. Η κατατομή του χοριοειδικού πάχους προέκυψε από μη
αυτοματοποιημένες μετρήσεις της απόστασης μεταξύ του μελάγχρουν επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς και
της χοριοειδοσκληρικής διασταύρωσης, χρησιμοποιώντας (EDI) Βελτιωμένη Απεικόνιση Βάθους σε οριζόντιες
B-scans τομές μήκους 12 χιλιοστών σε εννιά διαφορετικά σημεία: ένα υπό του ωχρικού βοθρίου, τρία ρινικά και
πέντε κροταφικά υπό την ωχρά κηλίδα , με μεσοδιαστήματα 500 μm.
Αποτελέσματα: Πρόκειται για μία μελέτη σε εξέλιξη και θα παρουσιάσουμε τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Τα
τελικά δεδομένα θα παρασχεθούν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.
Συμπεράσματα: Το χοριοειδικό πάχος ίσως αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην προεγχειρητική αξιολόγηση
της διαθλαστικής χειρουργικής, βοηθώντας στα διλλήματα κατά τη λήψη αποφάσεων όπως σε λεπτούς κερατοειδείς
ευάλωτους σε ιατρογενή μετεγχειρητική κερατεκτασία. Επιπλέον, ίσως τελικά βοηθήσει στoν σχεδιασμό επιλογών
θεραπείας και στην παροχή μιας καλύτερης κατανόησης της παθογένεσης του κερατόκωνου.
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The use of preservative-free hydrocortisone in the postoperative treatment regimen
after TRANS-PRK
P. Burle de Politis, D. Sakellaris, Z. Zachariadis. M. Balidis
Purpose: To study the use of preservative-free hydrocortisone in the postoperative treatment regimen after
TRANS-PRK in order to promote epithelization and minimize the risk of early-onset haze.
Method: A prospective, randomized controlled study of 40 patients undergone trans-PRK with the Schwind
Amaris 1050RS performed by three surgeons. Patients were randomly divided in two equal groups of 20
patients each.
First group received hydrocortisone sodium phosphate (Softacort) 2 drops q.i.d for 7 days. Both groups received artificial tears (Thealoz-Duo) 2 drops hourly for 7 days, then administered every 2 hours for 21 days
and tapered till 3 months postop. All patients received antibiotic drops (quinolone q.i.d), and autologous
serum hourly for 7 days and a bandage contact lens till complete epithelization of surgical wound.
The patients were monitored daily to determine time of complete epithelizaton and then on day 15 and 30
to assess any signs of early-onset haze and visual acuity. As standard practice on all our refractive patients,
we also included Scheimpflug topography and anterior segment OCT upon day 15 and 30 and IOP tonometry prior to surgery and on day 15 and 30.
On day 30, all patients were asked to complete a questionnaire thus achieving a satisfaction and comfort
scale score
Conclusions: Both groups reached similar time of complete healing with slightly earlier epithelization in the
hydrocortisone sodium phosphate group. The hydrocortisone sodium phosphate group reported significantly higher scores in the questionnaire in terms of postoperative comfort, with less reported pain and higher
postoperative comfort.
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The effect of iStent Inject combined with cataract surgery using hydrophilic versus hydrophobic
intra-ocular lenses on intra-ocular pressure in patients with glaucoma: real-life 2 years follow-up
Fadi Haddad, Arij Daas, Minas Georgopoulos
Surrey And Sussex Nhs Healthcare Trust, Reigate, United Kingdom

Purpose: To compare the effect of istent combined with cataract using different lens materials (hydrophobic
versus hydrophilic) on intra-ocular pressure in patients with glaucoma at 1 year follow-up
Methods: A longitudinal prospective real-life study including 27 patients who underwent iStent inject with
hydrophobic (n=15) (HOYA iSert250 preloaded IOL system, Hoya Medical, Singapore) or hydrophilic (n=12)
(RayOne, Rayner intraocular lenses limited, UK) IOL implantation uneventfully by a single surgeon. The
IOP and number of classes of IOP-lowering medications were recorded at 1, 3, 6, 12 and 24 months postoperatively. Age, baseline visual acuity and 24-2 SITA-Fast mean deviation and pattern standard deviation
were comparable in both groups. 2-tailed t-test was performed to compare IOP and medication classes.
Results: The IOPs were 18.5±3.50, 14.50±2.62, 11.60±3.29, 13.91±2.84 and 12.08±2.43 for the
hydrophilic IOL group and 19.20±5.20, 14.40±4.39, 13.56±3.71, 14.00±2.90 and 13.38±3.12 for the
hydrophobic IOL group at baseline, 1,3, 6 and 12 months post-operatively, respectively. The medication
classes were 2.83±1.95, 1.82±1.40, 0.8±0.84, 1.25±1.36 and 1.25±1.29 for the hydrophilic IOL group
and 2.33±1.29, 1.80±1.47, 1.80±1.14, 1.73±1.53 and 1.79±1.76 for the hydrophobic IOL group at
baseline, 1,3, 6 and 12 months post-operatively, respectively. Both groups achieved approximately
30% IOP reduction at 12 months. 1 eye in the hydrophobic IOL group underwent a trabeculectomy.
Conclusions: No evidence of outcome alteration related to IOL structure has been shown in our study. Future
larger studies might be required.
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FP18
Ανάπτυξη και εγκυροποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής Democritus Defocus Curves Test (DDECT)
για την εκτίμηση των καμπυλών αφεστίασης
Αγνή Μόκκα1,2,3, Ειρήνη - Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Ασλή Περεντέ1,2, Παναγιώτης-Ζήκος Μπάρκας1,
Χριστίνα Μήτση1, Αριστείδης Κωνσταντινίδης 1, Γεώργιος Λαμπίρης1,2
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη,
Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα,
3
A’ Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
1
2

Σκοπός: Η διερεύνηση των επιπέδων συμφωνίας μεταξύ της παραδοσιακής δοκιμασίας καμπυλών αφεστίασης
(defocus curves) και της ψηφιακής εφαρμογής Democritus Defocus Curves Test (DDECT).
Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική, συγκριτική μελέτη, όπου επιλέχθηκαν τυχαία ψευδοφακικοί ασθενείς από
το Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων των κλινικών τριών νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας (Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ) σε μία διαδοχική βάση, με την προϋπόθεση συμφωνίας με όλα τα κριτήρια της μελέτης.
Η μονόφθαλμη οπτική οξύτητά τους (Visual Acuity-VA) μετρήθηκε χρησιμοποιώντας δοκιμαστικούς φακούς
-3,00 D, -2,50 D, -1,75 D και -1,25 D που αντιστοιχούν στις αποστάσεις 30 cm, 40 cm, 60 cm και 80 cm,
αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η μονόφθαλμη οπτική οξύτητα (VA) των ίδιων ασθενών εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή DDECT στις προαναφερθείσες αποστάσεις. Οι διαφορές στην οπτική οξύτητα μεταξύ των δύο
μεθόδων συγκρίθηκαν με paired t-test και Wilcoxon signed-rank test , αλλά και συντελεστές ενδοταξικής
συσχέτισης (ICCs).
Αποτελέσματα: Εξήντα πέντε ασθενείς με διάμεση ηλικία 71 ετών ανταποκρίθηκαν και στις δύο εξετάσεις. Επί του
συνόλου των ασθενών, δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με
τη συμβατική δοκιμασία καμπυλών αφεστίασης και της εφαρμογής DDECT σε όλες τις αποστάσεις (p < 0,05). Οι
συντελεστές ICCs μεταξύ των δύο μεθόδων έδειξαν μέτρια έως πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των μεθόδων στην
πλειονότητα των επιμέρους ζευγών μετρήσεων που κυμαινόταν από 0,539 έως 0,903.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ικανοποιητικό επίπεδο συμφωνίας μεταξύ της παραδοσιακής
μεθόδου-δοκιμασίας καμπυλών αφεστίασης και της εφαρμογής DDECT. Συνέχιση της μελέτης που βρίσκεται υπό
εξέλιξη αναμένεται να επιφέρει ακόμα πιο ενθαρρυντικά δεδομένα για την περαιτέρω χρήση του οπτοτύπου
DDECT ως μέθοδο μέτρησης και αξιολόγησης κοντινής και ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας.
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FP19
2 Years Result of iStent Inject combined with Phacoemulsification and IOL Implantation
Minas Georgopoulos, Arij Daas1
Surrey And Sussex Nhs Healthcare Trust, Reigate, United Kingdom

Introduction: In this real-world, retrospective study we evaluated 24 months safety, performance and other
outcomes in consecutive eyes following implantation of iStent inject or iStent inject W trabecular meshwork
bypass device with simultaneous cataract surgery.
Methods: 102 eyes of 93 patients were assessed for Intraocular Pressure Reduction, Glaucoma Medications
reductions, number of eyes achieving <21mmHg, <18mmHg and <16 mmHg, number of eyes requiring further
glaucoma intervention, effect on Visual Acuity, effect on Visual Field mean deviation and pattern standard
deviation, effect on sphere achieved, adverse events and eyes losing more than 2 Snellen Lines.
Results: All eyes underwent combined micro-bypass trabecular meshwork implantation followed by
phacoemulsification of cataract and intraocular lens implantation. All eyes had open angle glaucoma, either
primary or secondary and there was a significant range of severity in the cohort. Average medication use was
reduced from 2.3 to 0.8. Mean Intraocular pressure has been reduced from 17.6 ± 3.1 mmHg to 13.0 ± 1.7
mmHg. 4 eyes of 3 patients required further filtering surgery. 1 eye developed Cystoid Macular Oedema,
which resolved spontaneously. No other adverse events were noticed.
Conclusions: Both iStent inject and iStent inject W are safe and achieve satisfactory IOP reduction when
implanted at the same time with cataract surgery on selected cases.
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FP20
Εγκυροποίηση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου Catquest-9SF
Νικόλαος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου2, Παναγιώτης Νάνος1,
Βασιλική Κουτελιάρη1, Αϊσέλ Μεχμέτ2, Δούκας Δαρδαμπούνης2, Γεώργιος Λαμπίρης2
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

1
2

Σκοπός: Η μετάφραση και η εγκυροποίηση του ερωτηματολογίου Catquest-9SF στην Ελληνική γλώσσα με
στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών πριν και μετά από επέμβαση καταρράκτη.
Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη στην οποία επιλέχθηκαν τυχαία ελληνόφωνοι ασθενείς
ηλικίας >18 ετών με καταρράκτη. Το ερωτηματολόγιο Catquest-9SF μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα
και συμπληρώθηκε από τους ασθενείς πριν και μετά την επέμβαση του καταρράκτη. Η εγκυρότητα εννοιολογικής
κατασκευής (construct validity) αξιολογήθηκε με ανάλυση παραγόντων και η εσωτερική συνάφεια του
ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε με τον συντελεστή Cronbach a. Υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των 9 ερωτήσεων
και έγιναν συσχετίσεις με δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: 100 ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Η μέση
ηλικία ήταν 71,94±6,6 έτη (55 άνδρες, 45 γυναίκες). Από την ανάλυση παραγόντων προέκυψαν δύο παράγοντες
με ιδιοτιμή >1. Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin ήταν ίσος με 0.858 και ο έλεγχος σφαιρικότητας του Barlett έδειξε
τιμή p<0.0001. O δείκτης Cronbach a ήταν ίσος με 0.846. Μετεγχειρητικά παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της
οπτικής οξύτητας, του διαθλαστικού σφάλματος και της ενδοφθάλμιας πίεσης. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική
βελτίωση των μετεγχειρητικών μέσων τιμών όλων των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου σε σχέση με τις
προεγχειρητικές τιμές. Ανάλογη σημαντική βελτίωση διαπιστώθηκε σε συσχετίσεις μεταξύ του ερωτηματολογίου,
της οπτικής οξύτητας και της ταξινόμησης του καταρράκτη.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση παραγόντων κατέδειξε καλή αξιοπιστία, ενώ ο δείκτης Cronbach a αποκάλυψε καλή
εσωτερική συνάφεια. Τα αποτελέσματα αυτά καθιστούν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Catquest9SF εργαλείο ικανό να αξιολογήσει με αξιόπιστο τρόπο την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την όραση πριν και
μετά το χειρουργείο καταρράκτη.
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FP21
Ενδοσκληρική στήριξη ενδοφακού χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα χρησιμοποιώντας
trocar-κάνουλες: Αναδρομική ανασκόπηση 26 περιστατικών
Τζαμίχας Ι., Βασίλογλου Π., Μικροπούλου Ι., Παπαδοπούλου Κ., Καμάρας Ι., Γλυνάτσης Μ.,
Μπαλατσούκας Δ.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Η αναφορά των αποτελεσμάτων της ενδοσκληρικής στήριξης ενδοφακών χωρίς ράμματα δια του
επιπεφυκότα χρησιμοποιώντας trocar-κάνουλες, σε ασθενείς με αφακία ή μετατόπιση ενδοφακού, λόγω
απουσίας επαρκούς στήριξης από το οπίσθιο περιφάκιο/ζίννειο ζώνη.
Μέθοδος: Εξετάστηκαν τα δεδομένα ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενδοσκληρική στήριξη υδρόφοβων
ακρυλικών 3-piece ενδοφακών δια του επιπεφυκότα χωρίς ράμματα με φυλάκιση των απτικών σε σκληρικά
τούνελ διαμέσου 25G-trocar στο διάστημα Απρίλιος 2018 - Ιούλιος 2021. Αξιολογήθηκαν οι χειρουργικές
ενδείξεις, η προεγχειρητική κατάσταση (οπτική οξύτητα(BCVA), προϋπάρχουσες οφθαλμολογικές παθήσεις), η
μετεγχειρητική κατάσταση (οπτική οξύτητα(BCVA) και επιπλοκές).
Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 26 ασθενείς (26 οφθαλμοί), 11 γυναίκες και 15 άντρες με μέση
ηλικία 78,5 έτη. 14 ασθενείς ήταν άφακοι μετά από επιπλεγμένη φακοθρυψία και 12 είχαν μετατοπισμένο
σύμπλεγμα περιφακίου/ενδοφακού. Ο ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης ήταν 6 μήνες. Η διάμεση προκαι μετεγχειρητική VA(logMAR) ήταν 0.85 (δεκαδικό ισοδύναμο 0.125) και 0.2 (δεκαδικό ισοδύναμο 0.63),
αντίστοιχα. Εξαιρουμένων 3 ασθενών με υγρή ΗΕΩ, η διάμεση μετεγχειρητική VA(logMAR) ήταν 0.1 (δεκαδικό
ισοδύναμο 0.8). Οι επιπλοκές περιελάμβαναν κυστεοειδές οίδημα της ωχράς (2 περιστατικά), κλινικά μησημαντική κλίση ενδοφακού (5 περιστατικά), παροδική ενδοϋαλοειδική αιμορραγία (1 περιστατικό), παροδικό
οίδημα κερατοειδούς (2 περιστατικά). Δεν υπήρχε μετατόπιση/αποκέντρωση ενδοφακού, αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς ή ενδοφθαλμίτιδα. Δεν παρατηρήθηκαν σχετικές με έκθεση απτικών επιπλοκές, αίσθηση
ξένου σώματος ή δυσφορία.
Συμπεράσματα: Η ενδοσκληρική στήριξη 3-piece ενδοφακού χωρίς ράμματα δια του επιπεφυκότα χρησιμοποιώντας
trocar-κάνουλες είναι μια αποτελεσματική χειρουργική επιλογή για την αντιμετώπιση περιστατικών αφακίας και
μετατόπισης ενδοφακού. Η τεχνική οδηγεί σε σημαντική οπτική βελτίωση με ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές,
λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό κόστος και την ευρεία διαθεσιμότητα των 3-piece ενδοφακών.
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FP22
2001-2021: Αποτελέσματα αμφοτερόπλευρης επέμβασης καταρράκτη
Πέτρος Σμαχλίου, Βασιλική Μελά
Smahliou Eye Clinic

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ταυτόχρονης αμφοτερόπλευρης
επέμβασης καταρράκτη μετά από 20 χρόνια επανεξέτασης (followup).
Μέθοδος: Κλινικά αποτελέσματα μιας προοπτικής μελέτης 1992 οφθαλμών (996 ασθενείς), οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε ταυτόχρονης αμφοτερόπλευρης επέμβασης καταρράκτη. Η μέση ηλικία ήταν 74,57±9,12 έτη
(εύρος 44-95 έτη). Συγκρίθηκαν οι προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές μακρινές και κοντινές οπτικές οξύτητες και
καταγράφησαν οι μετεγχειρητικές επιπλοκές 20 έτη μετά την επέμβαση.
Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές επιπλοκές. Το σφαιρικό ισοδύναμο παρουσίασε στατιστικά
σημαντική μείωση από -1,48±4,55 logMAR σε -0,38±0,56 logMAR, 20 χρόνια μετά. Η διορθωμένη μακρινή και
κοντινή οπτική οξύτητα παρουσίασαν βελτίωση από 0,40±0,35 logMAR και 2,58±0,72 Jeager προεγχειρητικά, σε
0,08±0,16 logMAR και 1,15±0,41 J αντίστοιχα (p<0.005), στα 20 έτη μετεγχειρητικά. Το 93,34% των ασθενών
δεν παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές. Το 1,71% παρουσίασε θόλωση του οπισθίου περιφακίου, το
0,20% οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς, το 0,20% παρουσίασε κυστοειδές οίδημα της ωχράς κηλίδας και
το 0,10% κεντρική ορώδη ωχροπάθεια. Στο 4,44% των ασθενών, η προεγχειρητική επιπλοκή (ηλικιακή εκφύλιση
της ωχράς κηλίδας, γλαύκωμα, οπή ωχράς κηλίδας, αμβλυωπία, νυσταγμός) παρέμειναν 20 χρόνια μετά την
ταυτόχρονη αμφοτερόπλευρη επέμβαση καταρράκτη.
Συμπεράσματα: Η ταυτόχρονη αμφοτερόπλευρη επέμβαση καταρράκτη είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική
διαδικασία που μπορεί να μειώσει το χρόνο της μετεγχειρητικής παρακολούθησης και να αποτρέψει προβλήματα
ανισομετρωπίας ή διπλωπίας. Τόσο η μακρινή, όσο και η κοντινή οπτική οξύτητα μπορούν να βελτιωθούν
επαρκώς χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και 20 χρόνια μετά την επέμβαση.
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Πόσος βαθμός αστιγματισμού αξίζει να διορθώνεται στο χειρουργείο του καταρράκτη?
Παρουσίαση μελέτης σε σειρά περιστατικών με μικρό βαθμό αστιγματισμού.
Μπαντέκα Μ, Κεσκίνη Χ., Μαυρουδής Λ.
LMVision- Μικροχειρουργική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας-Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Οι αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου ασθενή σχετικά με την όρασή του, καθιστούν ολοένα και συχνότερη
την επιθυμία για απαλλαγή από διορθωτικά γυαλιά μετά την επέμβαση καταρράκτη. Ακόμη και μικρού βαθμού
υπολειπόμενος αστιγματισμός (<1D) κυρίως λοξός ή παρά τον κανόνα(ΠΤΚ) επηρεάζει την όραση και κατ’ επέκταση
την ποιότητα της όρασης. Μελετήσαμε ασθενείς με χαμηλό αστιγματισμό με σκοπό την ανεξαρτησία από διορθωτικά
γυαλιά μετά την επέμβαση καταρράκτη.
Μέθοδος: Μελετήσαμε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επέμβαση καταρράκτη με τορικό ενδοφακό (Alcon T2 Toric) α)
με μικρού βαθμού λοξό ή ΠΤΚ κερατοειδικό αστιγματισμό (έως 1 D), β)χωρίς αστιγματισμό με βάση την τοπογραφία
του κερατοειδούς και γ)με μικρή διαφορά αστιγματισμού στους δύο οφθαλμούς στους οποίους τοποθετήθηκε τορικός ενδοφακός στον ένα οφθαλμό και μη τορικός στον άλλο. Καταγράφηκε η διάθλαση, οπτική οξύτητα, η διαφορά
στα κερατομετρικά χαρακτηριστικά προ- και μετεγχειρητικά.
Αποτελέσματα: O αστιγματισμός προεγχειρητικά μετρήθηκε με μέσο όρο 0,86D ενώ όσον αφορά το διαθλαστικό
αποτέλεσμα μετεγχειρητικά μετρήθηκε με μέσο όρο 0,45D. Όσον αφορά την οπτική οξύτητα προεγχειρητικά ήταν
4,5/10 κατά μέσο όρο και μετεγχειρητικά ήταν 9,2/10. Στους ασθενείς της τρίτης κατηγορίας, η χωρίς διόρθωση οπτική οξύτητα ήταν κατά 1-3/10 καλύτερη στον οφθαλμό με τον τορικό ενδοφακό σε σχέση με τον μη τορικό.
Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση τορικών ενδοφακών ακόμη και για αστιγματισμό κάτω της μιας διοπτρίας δίνει άριστα
αποτελέσματα όσον αφορά την οπτική οξύτητα και την ποιότητα της όρασης.
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FP24
Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση IFIS: Επικαιροποιημένη Μετανάλυση
Αργύριος Τζαμάλης, Χρύσανθος Δ. Χρήστου, Στεπαν Μ. Εσαγιάν, Ιωάννης Τσινόπουλος, Νικόλαος Ζιάκας
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Να αξιολογηθεί μέσω μίας επικαιροποιημένης μετανάλυσης η επίδραση των παραγόντων που προδιαθέτουν
σε σύνδρομο διεγχειρητικής χαλαρής ίριδας (IFIS). Ένας δευτερεύων στόχος είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
των αναφερόμενων προφυλακτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του IFIS.
Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες των προτιμώμενων στοιχείων αναφοράς για συστηματικές
αναθεωρήσεις και μεταναλύσεις (PRISMA). Διεξήχθη μετανάλυση για την εκτίμηση της συσχέτισης κάθε μεταβλητής με
την εμφάνιση του IFIS. Το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (DerSimonian-Laird) υιοθετήθηκε για τον υπολογισμό των
συγκεντρωτικών εκτιμήσεων αποτελεσμάτων για όλες τις μεταβλητές ενδιαφέροντος λόγω της σημαντικής κλινικής
ετερογένειας μεταξύ των περιλαμβανόμενων μελετών.
Αποτελέσματα: 40 έρευνες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Οι παράγοντες που βρέθηκαν να προδιαθέτουν σημαντικά για την εμφάνιση IFIS ήταν το άρρεν φύλο (OR: 4,25, CI: 2,58-7,01), η υπέρταση (OR: 1,55, CI: 1,01-2,37),
η λήψη ταμσουλοσίνης (OR: 31,06, CI: 13,74-70,22), φιναστερίδης (OR: 4,60, CI: 1,97-10,73), βενζοδιαζεπινών
(OR: 2,88, CI: 1,17-7,12), και αντιψυχωσικών (OR: 6,91, CI: 2,22-21,50). Η καλή προεγχειρητική μυδρίαση βρέθηκε ως προστατευτικός παράγοντας στην εμφάνιση IFIS (OR: -0.93, CI: -1.19, -0.67). Μεταβλητές που μελετήθηκαν
ως πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση IFIS και δεν έφτασαν σε στατιστική σημαντικότητα ήταν η ηλικία,
ο διαβήτης, το αξονικό μήκος, το γλαύκωμα, η ψευδοαποφολίδωση, η διάρκεια της πρόσληψης ταμσουλοσίνης, η
αλφουζοσίνη, η δοξαζοσίνη, η πραζοσίνη και η τεραζοσίνη. Τέλος, η ενδοθαλάμια χορήγηση επινεφρίνης διερευνήθηκε ως πιθανό προφυλακτικό μέτρο για την πρόληψη της IFIS, αλλά η προληπτική της επίδραση δεν ήταν στατιστικά
σημαντική (OR: 0,29, CI: 0,08-1,06).
Συμπεράσματα: Μέχρι σήμερα, ο κύριος παράγοντας που προδιαθέτει για το IFIS είναι η ταμσουλοσίνη. Μια
ολοκληρωμένη προεγχειρητική αξιολόγηση όλων των παραγόντων που προδιαθέτουν στο IFIS είναι ζωτικής
σημασίας για τη διαστρωμάτωση του χειρουργικού κινδύνου, καθώς το απροσδόκητο IFIS θα μπορούσε να οδηγήσει
μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας σε επιπλοκές με σημαντικές συνέπειες για το τελικό αποτέλεσμα.
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FP25
Εισαγόμενος Αστιγματισμός, Σφάλμα Πρόβλεψης Σφαιρικού Ισοδύναμου και Βελτιστοποίηση Σταθεράς
Ενδοφακού μετά από Ένθεση Ενδοφακού Αυξημένου Βάθους Εστίασης AcrySof IQ Vivity
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

Σκοπός
Να παρουσιάσουμε τον εισαγόμενο αστιγματισμό, το σφάλμα πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) και τη βελτιστοποίηση σταθεράς ενδοφακού μετά από επέμβαση φακοθρυψίας με ένθεση ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity
Υλικό & Μέθοδος
Η μελέτη σχεδιάστηκε ως μια παρεμβατική, προοπτική, ακολουθία περιστατικών. Ασθενείς που χρειάζονταν αφαίρεση
κρυσταλλοειδούς φακού υποβλήθηκαν σε φακοθρυψία με τοποθέτηση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα
ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που είχαν τουλάχιστον μία μετεγχειρητική επίσκεψη εντός τουλάχιστον μίας
εβδομάδας από την επέμβαση. Οι τιμές ολικού κερατοειδικού αστιγματισμού (totalK) προσδιορίστηκαν με IOL Master
700. Το μετεγχειρητικό διαθλαστικό σφάλμα αξιολογήθηκε με Topcon CC100-ETDRS οπτότυπα. Η βελτιστοποίηση
σταθεράς ενδοφακού και οι τιμές εισαγόμενου αστιγματισμού και SE-PE υπολογίστηκαν με Holladay IOL Consultant
Software.
Αποτελέσματα
Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 17 οφθαλμούς 9 ασθενών. Δύο οφθαλμοί
αποκλείστηκαν από τη μελέτη λόγω διεγχειρητικής σκληροκερατοειδικής χαλαρωτικής τομής (LRI). Το SE-PE ήταν εντός
0,50D και στους 15 οφθαλμούς, ενώ σε 46,9% σημειώθηκε SE-PE=0,00D. Κατά τη σύγκριση προεγχειρητικού και
μετεγχειρητικού totalK, ο προκαλούμενος αστιγματισμός λόγω της τομής ήταν -0,08x113°. Κατά τη σύγκριση προεγχειρητικού κερατοειδικού και μετεγχειρητικού διαθλαστικού αστιγματισμού, ο χειρουργικά προκαλούμενος αστιγματισμός ήταν -0,58x89°. Η βελτιστοποιημένη σταθερά του ενδοφακού AcrySof IQ Vivity IOL χρησιμοποιώντας τις
φόρμουλες Holladay II και SRK-T ήταν 5.639 και 119.319 αντί των αναφερόμενων 5.666 και 119.200, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα
Ο ενδοφακός EDOF AcrySof IQ Vivity παρουσιάζει προβλέψιμα αποτελέσματα ως προς το SE-PE. Λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο χειρουργικά προκαλούμενο κερατοειδικό αστιγματισμό, ο εισαγόμενος από τον ενδοφακό αστιγματισμός ήταν λιγότερο από 0,5D.
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FP26
Οπτική και Διαθλαστική Απόδοση του Ενδοφακού Αυξημένου Βάθους Εστίασης (EDOF) AcrySof IQ
Vivity σε Ασθενείς με Υψηλές Τιμές Κερατοειδικού Αστιγματισμού
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

Σκοπός
Να παρουσιάσουμε την οπτική και διαθλαστική απόδοση του ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity σε ασθενείς με κερατοειδικό αστιγματισμού.
Υλικό & Μέθοδος
Ασθενείς που χρειάζονταν χειρουργική εξαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και με κερατοειδικό αστιγματισμό ≥1.00D
σύμφωνα με τον κανόνα (WTR) υπεβλήθησαν σε φακοθρυψία με ένθεση ενδοφακού EDOF AcrySof IQ Vivity.
Δύο ασθενείς υπεβλήθησαν σε ετερόπλευρη επέμβαση με ένθεση EDOF AcrySof IQ Vivity με σκληροκερατοειδική
χαλαρωτική τομή (LRI), ενώ ένας ασθενής υπεβλήθη σε ετερόπλευρη επέμβαση με ένθεση EDOF AcrySof IQ Vivity
Toric (T3). Αξιολογήσαμε την απόδοση του IOL ένα μήνα μετεγχειρητικά. Το μετεγχειρητικό διαθλαστικό σφάλμα
και η καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) αξιολογήθηκαν με πίνακες Topcon CC100-ETDRS. Ο κερατοειδικός αστιγματισμός προσδιορίστηκε με IOL Master 700. Ο χειρουργικά προκαλούμενος αστιγματισμός (SIA) και το
σφάλμα πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) υπολογίστηκαν με Holladay IOL Consultant Software.
Αποτελέσματα
Στους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ένθεση EDOF AcrySof IQ Vivity και LRI, το SE-PE ήταν εντός 0,25D και
η BCVA ≥20/20. Οι LRIs μείωσαν τον κερατοειδικό αστιγματισμό από -1.62D σε -0.98D (flattening centroid
-0.69D), ενώ μετεγχειρητικός διαθλαστικός αστιγματισμός ήταν -0.38D. Ο ασθενής που υπεβλήθη σε ένθεση
EDOF AcrySof IQ Vivity T3 παρουσίασε SE-PE=0.00D και BCVA=20/16 ένα μήνα μετεγχειρητικά. Ο κερατοειδικός
αστιγματισμός μεταβλήθηκε από -1.46D σε -1.67D (flattening centroid -0.22D) και ο μετεγχειρητικός διαθλαστικός
κύλινδρος ήταν 0,00D.
Συμπέρασμα
Η ένθεση ενδοφακού EDOF AcrySof IQ Vivity IOL Toric και η ένθεση EDOF AcrySof IQ Vivity IOL με ταυτόχρονη
LRI παρουσιάζουν ικανοποιητική οπτική και διαθλαστική απόδοση σε άτομα με καταρράκτη και υψηλό κερατοειδικό
στιγματισμό WTR.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021

65

Περιλήψεις

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IV

FP27
Η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια
της πανδημίας Covid 19
Λιάσκα Α., Μήτσιου Δ., Κουτσοθεόδωρου Ε., Σταμέλου Σ., Ανδριανοπούλου Κ., Παπαντωνίου Δ.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Σκοπός: κατά την έξαρση της πανδημίας Covid 19, η φροντίδα υγείας απομακρύνθηκε από τις κατ΄επιλογή χειρουργικές επεμβάσεις, όπως θεωρείται η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, καθώς και από το ρόλο-κλειδί της
πρωτοβάθμιας οφθαλμολογικής φροντίδας στην πρώιμη διάγνωση και την αντιμετώπιση μακροχρονίων προβλημάτων υγείας. Οπωσδήποτε, οι βασικές λειτουργίες της πρωτοβάθμιας οφθαλμολογικής φροντίδας υγείας
όσον αφορούν στην προσβασιμότητα, στο συντονισμό, στη συνέχεια της φροντίδας και στον ασθενοκεντρικό
χαρακτήρα αυτής δυσπραγούσαν στο ελληνικό ΕΣΥ και πριν την κρίση της πανδημίας.
Ασθενείς-Μέθοδος: ο μηνιαίος αριθμός επισκέψεων στο γενικό και ειδικά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και
ο αριθμός των επεμβάσεων καταρράκτη που πραγματοποιήθηκαν στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19 και ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των
ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη κατά την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα του 2019.
Αποτελέσματα: Ο μέσος αριθμός επισκέψεων το 2020 ήταν 372/μήνα (μείωση κατά 25.6% σε σχέση με το 2019)
και υπήρξε ισχυρή (μηνιαία) συσχέτιση με τα επίσημα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.
Ωστόσο, δεν υπήρξε ομοιόμορφη μείωση σε όλες τις χρόνιες παθήσεις καθώς το ειδικό Ιατρείο Γλαυκώματος
παρουσίασε τη μεγαλύτερη μέση μείωση(κατά 37.2%). Οι επεμβάσεις καταρράκτη μειώθηκαν κατά 35.6% αλλά
54% από τους ασθενείς αυτούς παρουσίαζαν κατά το χρόνο της χειρουργικής επέμβασης σημαντική μείωση
της οπτικής τους οξύτητας (κάτω του 0.1) είτε και στους δύο οφθαλμούς είτε στον οφθαλμό που υποβλήθηκε
σε χειρουργική επέμβαση. 24% των ασθενών αυτών παρουσίαζαν περίπλοκο καταρράκτη (λευκό, εξοιδημένο,
μέλανα ή μοργκάνειο).
Συμπεράσματα: Oι μη ικανοποιημένες ανάγκες για φροντίδα υγείας σε ασθενείς με καταρράκτη έχουν ως
αποτέλεσμα σημαντική απώλεια όρασης και περίπλοκη επέμβαση καταρράκτη. Η συμβουλευτική στους ασθενείς
αυτούς είναι αναγκαία για την αποφυγή καθυστερήσεων στη χειρουργική αντιμετώπιση και για την επιλογή του
κατάλληλου χρόνου για τη χειρουργική επέμβαση.
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FP28
Μακροχρόνια επιβίωση της διηθητικής φυσσαλίδας μετά από επέμβαση τραμπεκουλεκτομής
σε ασθενείς με καταρράκτη
Λιάσκα Α., Μήτσιου Δ., Σταμέλου Σ., Ανδριανοπούλου Κ., Παπαντωνίου Δ., Κουτσοθεόδωρου Ε.
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Σκοπός: η μελέτη των πραγματικών δεδομένων για την επιβίωση της διηθητικής φυσσαλίδας μετά από
τραμπεκουλεκτομή και η ανίχνευση προδιαθεσικών παραγόντων για την αποτυχία αυτής σε ασθενείς που
εμφάνισαν καταρράκτη κατά τη μετεγχειρητική περίοδο.
Ασθενείς: αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων 68 διαδοχικών ασθενών με πρωτοπαθές ανοικτής γωνίας
(συμπεριλαμβανομένου ψευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος και γλαυκώματος φυσιολογικής πίεσης) (38
άνδρες, 68-79 ετών και 30 γυναίκες 72-82 ετών) που υποβλήθηκαν σε τραμπεκουλεκτομή (Safe Trabeculectomy
Technique με mitomycin ή 5-fluorouracil) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Όλοι οι ασθενείς είχαν μετεγχειρητική παρακολούθηση άνω των δύο ετών. Καταγράφηκαν η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ), η οπτική οξύτητα, η
εξέλιξη των οπτικών πεδίων, η διενέργεια επέμβασης καταρράκτη και η αντιγλαυκωματική φαρμακευτική αγωγή.
Έγινε στατιστική ανάλυση επιβίωσης και ανάλυση διαχρονικών δεδομένων με το λογισμικό STATA. Ως επιτυχία
ορίστηκε ΕΟΠ χαμηλότερη των 19 mmHg χωρίς φαρμακευτική αγωγή (απόλυτη επιτυχία) ή με φαρμακευτική
αγωγή (σχετική επιτυχία).
Αποτελέσματα: ο χρόνος για την αποτυχία της τραμπεκουλεκτομής διέφερε μεταξύ των ασθενών σε σχέση
με τη χρονική απόσταση από την τραμπεκουλεκτομή και το χρόνο της επέμβασης καταρράκτη μετά την
τραμπεκουλεκτομή. Σε μικρό αριθμό ασθενών η χρήση αντιγλαυκωματικής αγωγής κατέστη αναγκαία σε κάποια
χρονική στιγμή μετεγχειρητικά προκειμένου να διατηρηθεί η ΕΟΠ κάτω των 19mmHg. Δύο ασθενείς χρειάστηκαν επέμβασης ένθεσης εμφυτεύματος παροχέτευσης υδατοειδούς υγρού για την επίτευξη της επιθυμητής ΕΟΠ.
Η εξέλιξη των οπτικών πεδίων δεν είχε ισχυρή συσχέτιση με τα επίπεδα ΕΟΠ. Δεν υπήρξε ασθενής με απώλεια
όρασης. Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση της όρασής τους μετά την επέμβαση καταρράκτη.
Συμπεράσματα: στην καθημερινή κλινική πράξη έχει αποδειχθεί η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της
τραμπεκουλεκτομής με αντιμεταβολίτες. Η προσθήκη αντιγλαυκωματικής φαρμακευτικής αγωγής -εάν είναι
αναγκαία για την καλύτερη ρύθμιση της ΕΟΠ- δεν επιδρά αρνητικά στην εναπομείνασα λειτουργία της διηθητικής
φυσαλίδας. Η επιδείνωση των οπτικών πεδίων σε ασθενείς με ελεγχόμενη ΕΟΠ μπορεί να συσχετίζεται με άλλες
νευροεκφυλιστικές νόσους. Η επέμβαση καταρράκτη (φακοθρυψία) βελτιώνει την όραση αλλά θα πρέπει να
αναμένεται κάποιου βαθμού μείωση της λειτουργίας της διηθητικής φυσσαλίδας. Αυτή η μείωση δεν συνοδεύτηκε
από την ανάγκη για πρόσθετη αντιγλαυκωματική επέμβαση στην δική μας ομάδα ασθενών.
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FP29
Oπτική Aπόδοση του Eνδοφακού Αυξημένου Βάθους Εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity
Χρηστίνα Κεσκίνη, Μαρίνα Μπαντέκα, Γεώργιος Χαριτούδης, Λεωνίδας Μαυρουδής
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece

Σκοπός
Να παρουσιάσουμε την οπτική απόδοση του ενδοφακού ενισχυμένου βάθους πεδίου (EDOF) AcrySof IQ Vivity σε
πραγματικά κλινικά δεδομένα.
Υλικό & Μέθοδος
Η μελέτη σχεδιάστηκε ως μια παρεμβατική, προοπτική, ακολουθία περιστατικών. Ασθενείς που χρειάζονταν
αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και δεν παρουσίαζαν άλλη οφθαλμική νόσο υποβλήθηκαν σε φακοθρυψία με
ταυτόχρονη τοποθέτηση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που
είχαν τουλάχιστον μία μετεγχειρητική επίσκεψη εντός τουλάχιστον μίας εβδομάδας από την επέμβαση. Τα κύρια
αποτελέσματα ήταν η μη διορθωμένη και η καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (UNVA, BCVA) (4μ), όπως αυτή
αξιολογήθηκε με Topcon CC100-ETDRS οπτότυπα, και η μη διορθωμένη οπτική οξύτητα κοντινής απόστασης (40εκ)
που αξιολογήθηκε με MNREAD-GR.
Αποτελέσματα
Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 17 οφθαλμούς 9 ασθενών. Σε δύο
οφθαλμούς πραγματοποιήθηκε διεγχειρητικά σκληροκερατοειδική χαλαρωτική τομή (LRI) και αποκλείστηκαν από
τη μελέτη. Το σφάλμα πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) ήταν εντός 0,50D σε όλους τους οφθαλμούς, με
το 46,9% να έχει SE-PE ίσο με 0,00D. Η BCVA ήταν ≥20/20 και στους 17 οφθαλμούς, ενώ η UNVA ήταν ≥20/30
στο 87,1% των οφθαλμών. Η διάμεσος κρίσιμου μεγέθους γραμματοσειράς (critical print size) και η μέση ταχύτητα
ανάγνωσης (λέξεις ανά λεπτό) ήταν 9.2 και 129.9, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα
O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει εξαιρετική οπτική απόδοση στην μακρινή όραση και ικανοποιητικά
αποτελέσματα στην κοντινή όραση.
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EP1
Περιστατικό κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα
Μουρίκη Κ., Ντόβας Π., Ορφανίδου Μ., Γαρδέλη Ι.
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Κερατοειδούς, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα
Σκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα σε ασθενή με
ιστορικό χρήσης φακών επαφής.
Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά γυναίκα 25 ετών, αιτιώμενη ερυθρότητα αριστερού οφθαλμού από
δεκαημέρου και έντονο άλγος με εικόνα ακτινικής κερατονευρίτιδας. Έγινε λήψη ξεσμάτων κερατοειδούς για
PCR και καλλιέργεια. Η PCR και η καλλιέργεια ξεσμάτων κερατοειδούς ήταν θετικές για ακανθαμοιβάδα.
Αποτελέσματα: Στην ασθενή χορηγήθηκε coll Desomedine και PHMB 0.02% μόλις η PCR θετικοποιήθηκε για
ακανθαμοιβάδα. Η κλινική εικόνα της ασθενούς βελτιώθηκε μέχρι πλήρους ιάσεως.
Συμπεράσματα: Η ακτινική κερατονευρίτιδα είναι μία από τις πρώιμες εκδηλώσεις της κερατίτιδας από
ακανθαμοιβάδα. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία της κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα μπορεί να
οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα.
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EP2
Περιστατικό περιφερικής ελκώδους κερατίτιδας σε ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
Μουρίκη Κ., Τσούτσουρα Σ., Γαρδέλη Ι.
Τμήμα Κερατοειδούς Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού περιφερικής ελκώδους κερατίτιδας σε
ασθενή με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.
Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα ηλικίας 82 ετών που προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία με
έντονο άλγος δεξιού οφθαλμού (ΔΟ). Από την εξέταση βρέθηκε περιφερική ελκώδης κερατίτιδα, με
διήθηση στρώματος, αρχόμενη λέπτυνση κεντρικά χωρίς αντίδραση στον πρόσθιο θάλαμο, εικόνα
που δεν παρέπεμπε σε μικροβιακής αιτιολογίας έλκος. Στον ασθενή πραγματοποιήθηκε το τεστ InflammaDry και ήταν θετικό.
Αποτελέσματα: Όσον αφορά την αγωγή του ασθενούς, έγινε διακοπή του κολλυρίου με κορτιζόνη
που ελάμβανε από 20ημέρου, καθώς παράλληλα με τη μείωση της διήθησης παρατηρήθηκε σημαντική
καθυστέρηση της επιθηλιοποίησης και επιδείνωση της λέπτυνσης του κερατοειδούς. Έγινε άμεση
έναρξη αντιβιοτικού κολλυρίου, coll κυκλοσπορίνης 0,5% και tab Vibramycin 100mg. Η πορεία του
ασθενούς ήταν καλή με υποχώρηση της κερατίτιδας στον ΔΟ. Μετά την πάροδο μερικών ημερών,
ο ασθενής προσήλθε ξανά λόγω άλγους ΔΟ με παρόμοια κλινική εικόνα σε παρακείμενο σημείο
του κερατοειδούς. Παρά τη βεβαίωση του θεράποντος Ρευματολόγου ότι το αυτάνοσο νόσημα του
ασθενούς ήταν καλά ρυθμισμένο, υπήρχε ισχυρή υποψία για το αντίθετο και έγινε αύξηση της PO
δόσης κορτιζόνης που ελάμβανε. Με το νέο θεραπευτικό σχήμα, η κλινική εικόνα του ασθενούς
βελτιώθηκε σταδιακά με πλήρη υποχώρηση της περιφερικής ελκώδους κερατίτιδας.
Συμπεράσματα: Σε περιστατικά περιφερικής ελκώδους κερατίτιδας θα πρέπει πάντα να εξετάζεται η μη
επαρκής ρύθμιση του αυτοάνοσου νοσήματος του ασθενούς.
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Permanent vision loss due to acute Vitreomacular traction syndrome (VMT) post
complicated cataract surgery
Marianthi Bourlaki, Konstantinos Chalioulias, Spyros Georgaras
Oxford University Hospitals NHS Trust, Oxford, UK
Purpose: To describe a case of sudden and permanent visual loss from VMT caused by posterior capsular
rupture after complicated cataract surgery.
Methods: Interventional case report.
Results: The patient presented with a history of complicated cataract surgery with VMT evident on OCT and
vision of Counting Fingers (CF). Two months post-surgery there was spontaneous resolution of the VMT but
visual acuity did not improve beyond 6/60 with established macular atrophy 6 months after surgery.
Conclusions: VMT has been recognised as a potential cause of temporary vision loss after uncomplicated
cataract surgery, but has not previously been reported as a cause of permanent vision loss after complicated
cataract surgery.
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Διάτρηση κερατοειδούς και θεραπεία σε κερατίτιδα από το μύκητα Beavuria Bassiana.
Παρουσίαση περιστατικού
Spyros Atzamoglou, Ioannis Markopoulos, Loukas Kontomichos, George Batsos, Efstartios Paroikakis,
Vasileios Peponis
Ophthalmiatreio Eye Hospital, Athens, Greece
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού με διάτρηση κερατοειδούς λόγω λοίμωξης από το νηματοειδή
μύκητα B. Bassiana.
Υλικό και Μέθοδος: Άνδρας ασθενής 84 ετών προσήλθε με άλγος και ερυθρότητα οφθαλμού από πενταημέρου. Διαπιστώθηκε διάτρηση κερατοειδούς, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα με μεταμόσχευση κερατοειδούς
ολικού πάχους. Ο ασθενής διαμένει σε αγροτική περιοχή και από το ατομικό του ιστορικό αναφέρονται ΣΔ
τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση και ολικού πάχους μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς και στους δύο οδθαλμούς
λόγω κερατόκωνου προ 10ετίας.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής τέθηκε σε κορτικοστεροειδή άμεσα μετεγχειρητικά και στάλθηκαν καλλιέργειες για
μικρόβια και μύκητες. Από το δείγμα κερατοειδούς απομονώθηκε ο νηματοειδής μύκητας Beauveria Bassiana.
Η μετεγχειρητική αγωγή τροποποιήθηκε με μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών και προσθήκη τοπικής
και συστηματικής αντιμυκωτικής αγωγής σύμφωνα με το αντιβιόγραμμα. Στο μόσχευμα 4 μήνες μετεγχειρητικά
δεν έχει παρουσιαστεί υποτροπή.
Συμπεράσματα: Συνολικά αναφέρονται 15 περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία με κερατίτιδα που οφείλονται σε B. Bassiana. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό με κερατίτιδα και διάτρηση σε ήδη μεταμοσχευμένο
κερατοειδή. Λόγω της σπανιότητας της λοίμωξης, δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την
μετεγχειρητική προφυλακτική αγωγή σε λοίμωξη με B. Bassiana. Τόσο η συνέχιση των κορτικοστεροειδών
ή η αλλαγή σε άλλη ανοσοκατασταλτική θεραπεία όσο και η επιλογή του κατάλληλου αντιμυωτικού σχήματος
έθεσε ένα έντονο θεραπευτικό δίλημμα.
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EP5
Η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη εν μέσω της πανδημίας COVID-19: μια κλινική μελέτη
Σεβαστή Τσιρώνη 1, Σοφία Καραχρυσάφη 1,2, Γεώργιος Δελής 3, Φραγκέσκος Λοΐζου 1,
Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου 1, Κωνσταντίνα Μήσιου 1, Βικτωρία Καπουράνη 1,
Ευστράτιος Θεοφράστου 1, Θάλεια Πανακλερίδου 1, Ελένη Ψημενίδου 1, Αναστασία Σαράφη 1,
Ελίε Φαντέλ 1

Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
3
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1

2

Σκοπός: Μια κλινική μελέτη της επίπτωσης της παγκόσμιας πανδημίας που προκαλείται από τον SARS-CoV-2
στη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, καταγράφηκε η αύξηση του χρόνου αναμονής των ασθενών και η περιορισμένη πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση
καταρράκτη σε πολλά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, ειδικά σε δημόσια συστήματα υγείας, λόγω
της παρατεταμένης παύσης της δυνατότητας για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Στην πραγματικότητα, σε
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, έχει αναφερθεί μείωση κατά 97% στον όγκο των χειρουργικών επεμβάσεων
καταρράκτη μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. Η ακόλουθη
προοδευτική επιδείνωση της οπτικής οξύτητας των ασθενών στις λίστες αναμονής έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην ποιότητα ζωής και ψυχολογική τους κατάσταση, ειδικά στον ηλικιωμένο πληθυσμό.
Μέθοδος: Στην κλινική μας μελέτη, ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων καταρράκτη, ο τύπος, η
ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη εντόπιση καθώς και το στάδιο του καταρράκτη καταγράφηκαν για τους μήνες
μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2019 και συγκρίθηκαν με την ίδια περίοδο το 2021 στην Οφθαλμολογική
Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, στατιστική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων καταρράκτη
καθώς και σημαντική αύξηση των περιστατικών με προχωρημένο και/ή αμφοτερόπλευρο καταρράκτη το 2021
σε σύγκριση με το 2019.
Συμπεράσματα: Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε εξίσου την αξία των οφθαλμικών παρεμβάσεων καθώς και
τη σημασία τους για την ποιότητα ζωής των ασθενών, αποτελώντας μια ισχυρή υπενθύμιση των σημαντικών
σωματικών και ψυχολογικών οφελών της χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη, ειδικά για τους ηλικιωμένους
και εκείνους που πάσχουν από άλλα προβλήματα υγείας.
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EP6
Συνδυασμός επαναμεταμόσχευσης κερατοειδούς και χειρουργικής αφαίρεσης καταρράκτη
με ένθεση ενδοφακού Ο.Θ.
Σοφία Καραχρυσάφη 1,2, Ευστράτιος Θεοφράστου 1, Βικτωρία Καπουράνη 1, Γεώργιος Φαντέλ 1,
Θάλεια Πανακλερίδου 1, Σεβαστή Τσιρώνη 1, Ελίε Φαντέλ 1.
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
2
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σκοπός: Παρουσίαση δύο περιστατικών όπου διενεργήθηκε ταυτόχρονα κερατοπλαστική επέμβαση
και χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. Η σταδιοποίηση ή ο συνδυασμός της χειρουργικής επέμβασης
μεταμόσχευσης κερατοειδούς και του καταρράκτη εξαρτώνται από τις ικανότητες του χειρουργού καθώς και από
τις χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Η απόφαση για διενέργεια είτε σε συνδυασμό είτε σταδιακά
της επέμβασης καταρράκτη και της μεταμόσχευσης κερατοειδούς εξαρτάται από την εξέταση του οφθαλμού,
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του βάθους του προσθίου θαλάμου και της κατάστασης της πρόσθιας
επιφάνειας του κερατοειδούς, η οποία επηρεάζει την ικανότητα αξιόπιστης αξιολόγησης της κερατομετρίας.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο τύπος του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί, το επιθυμητό διαθλαστικό
αποτέλεσμα και η προτίμηση του ασθενούς να υποβληθεί σε μία ή δύο χειρουργικές επεμβάσεις ανά μάτι. Η
φακοθρυψία μετά από διαμπερή κερατοπλαστική, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα, μπορεί να προκαλέσει σημαντική
ενδοθηλιακή βλάβη που επηρεάζει τη μακροχρόνια επιβίωση των μοσχευμάτων.
Μέθοδος: Στη μελέτη μας παρουσιάζονται δύο κλινικά περιστατικά, ένας άρρεν ασθενής 62 ετών με απόρριψη
μοσχεύματος και ένας άρρεν ασθενής 52 ετών με ερπητικό έλκος του μοσχεύματος του κερατοειδούς που
οδήγησε στην απόρριψή του. Και στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε μια συνδυαστική επέμβαση
διαμπερούς κερατοπλαστικής (PKP), αφαίρεσης καταρράκτη και ένθεσης ενδοφακού οπισθίου θαλάμου.
Αποτελέσματα: Η ακεραιότητα του οφθαλμού καθώς και μια λειτουργική οπτική οξύτητα επιτεύχθηκαν μετά
την επέμβαση.
Συμπεράσματα: Η χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σε ασθενείς μετά από κερατοπλαστική είναι πιο περίπλοκη,
ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, συνιστούμε την ταυτόχρονη προσέγγιση σε ασθενείς που
χρειάζονται επαναμεταμόσχευση κερατοειδούς.
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Τα πρώτα 10 μας αποτελέσματα από τη χρήση ενδοφακού εκτεταμένου βάθους εστίασης
(EDOF)
Panos Gartaganis, Efthymios Karmiris, Ioannis Giannakis
251 Hellenic Airforce General Hospital, Greece
Σκοπός: Η αξιολόγηση της οπτικής απόδοσης ενός νέου προφορτωμένου ακρυλικού υδρόφοβου ενδοφακού
με τεχνολογία Enhanced Depth of Focus (EDOF).
Μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 10 οφθαλμοί 10 ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
επέμβαση γεροντικού καταρράκτη με ετερόπλευρη ένθεση ενδοφακού EDOF LuxSmart (Bausch & Lomb). Όλοι
οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε Lenstar Optical Biometry (Haag-Streit USA) και η φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού ήταν η SRK/T. Στόχος μας ήταν η εμμετροπία και τα
οπτικά και διαθλαστικά αποτελέσματα όπως και τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών αξιολογήθηκαν 1 μήνα
μετεγχειρητικά. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν για μη διορθούμενη μακρινή οπτική οξύτητα , μη διορθούμενη
κοντινή οπτική οξύτητα στα 50cm και 30cm, ευαισθησία της αντίθεσης και ποσοτική αξιολόγηση της άλω.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών (συμμετεχόντων) ήταν 58,4 10,6 έτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν
παρόμοια μακρινή όραση και πιο συγκεκριμένα, η μέση οπτική οξύτητα από απόσταση χωρίς διόρθωση ήταν
0,02 0,07 logMAR ενώ η μέση οπτική οξύτητα στα 30cm και 50cm ήταν Ν1 με προσθήκη σφαιρώματος
+2,00 και N2 χωρίς διόρθωση αντίστοιχα (P <0,001). Η ευαισθησία της αντίθεσης ήταν παρόμοια σε όλους
τους ασθενείς. Η καμπύλη βάθους εστίασης επιβεβαίωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μεγάλη ικανοποίηση
για την οπτική οξύτητα στην ενδιάμεση και κοντινή όραση. Κανένας από αυτούς δεν ανέφερε διαταραχές
της όρασης και ιδίως την παρουσία φωτοστέφανων (στη νυχτερινή όραση) κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Συμπεράσματα: Αυτός ο προφορτωμένος ενδοφακός EDOF [LuxSmart (Bausch & Lomb)] δεν θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της μακρινής όρασης και παρέχει εξαιρετική ενδιάμεση όραση χωρίς διόρθωση.
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Ψευδομυωπία μετά από αμβλύ τραύμα: Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική
ανασκόπηση
Στέργιος Χαλούλης, Γεώργιος Μουστερής, Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο»
Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού ψευδομυωπίας μετά από αμβλύ τραύμα οφθαλμού και
ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Παρουσίαση περιστατικού από τα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και βιβλιογραφική
ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Νεαρή ασθενής 17 ετών προσήλθε στα επείγοντα της Οφθαλμολογικής κλινικής εξαιτίας
αμβλέος τραύματος στον δεξιό οφθαλμό με συνοδό θάμβος όρασης, που προκλήθηκε από μεταλλικό
κούμπωμα τιράντας ρούχου. Η όραση στον πάσχοντα οφθαλμό ήταν 1/10 χωρίς διόρθωση και 8/10 με
pinhole. Η ασθενής είχε ελεύθερο ιατρικό και οφθαλμολογικό ιστορικό. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία
έδειξε ήπια αντίδραση προσθίου θαλάμου, ιριδοπληγία ρινικά με παραμόρφωση του σχήματος της κόρης και η
ενδοφθάλμια πίεση ήταν 10mmHg. Η γωνιοσκοπία ανέδειξε κυκλοδιάλυση 2-ωρών με υποχώρηση της γωνίας. Βυθοσκοπικά στη μέση περιφέρεια διαπιστώθηκε οίδημα αμφιβληστροειδούς με κηλιδώδεις αιμορραγίες.
Η ασθενής παραπέμφθηκε για Β-υπερηχογραφία που δεν παρουσίασε κάποιο παθολογικό εύρημα.
Την επόμενη μέρα η ασθενής προσήλθε για επανεξέταση. Διενεργήθηκε διαθλαστικός έλεγχος που ανέδειξε
μυωπική εκτροπή στον πάσχοντα οφθαλμό. Η οπτική οξύτητα βελτιώθηκε στα 4/10 χωρίς διόρθωση και 9/10
με διόρθωση. Τα ανωτέρω ευρήματα υπεδείκνυαν ψευδομυωπία.
Δόθηκε τοπική αγωγή με κορτικοειδή και κυκλοπληγικά.
Στους επανελέγχους των επόμενων ημερών παρατηρήθηκε συνεχής βελτίωση της οπτικής οξύτητας χωρίς
διόρθωση και προοδευτική μείωση της μυωπικής εκτροπής στο διαθλασίμετρο μέχρι που εξαλείφθηκε πλήρως.
Επίσης η ΕΟΠ ανήλθε στα 16mmHg.
Συμπεράσματα: Η ψευδομυωπία είναι μία καταγεγραμμένη επίπτωση αμβλέος οφθαλμικού τραύματος που
προξενείται από σπασμό του ακτινωτού μυός, ανακατεύθυνση του υδατοειδούς υγρού και πρόσθια μετατόπιση
του ιριδοφακικού διαφράγματος. Το OCT προσθίου ημιμορίου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την απεικόνιση
των ανωτέρω ανατομικών μεταβολών.
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EP9
Στατιστική ανάλυση ασθενών που υποβλήθηκαν σε Nd-YAG Laser λόγω θόλωσης οπισθίου
περιφακίου (PCO) στο Γ.Ν. Βόλου
Στέργιος Χαλούλης, Γεώργιος Μουστερής, Ευαγγελία – Αγγελική Σαρρή, Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο»
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της συχνότητας ανάπτυξης δευτερογενούς καταρράκτη, ο χρόνος εμφάνισης από
την επέμβαση καταρράκτη και η συνύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων στους ασθενείς του Νοσοκομείου
Βόλου.
Μέθοδος: Καταγράφηκαν συνολικά 57 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε laser καψουλοτομή στο Γ.Ν. Βόλου κατά
τα έτη 2017 έως και 2021 και συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με το ατομικό και οφθαλμολογικό ιστορικό,
την ηλικία, τα έτη που παρήλθαν από την επέμβαση καταρράκτη και τον τύπο ενδοφακού που τοποθετήθηκε.
Αποτελέσματα: Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη δευτερογενούς καταρράκτη οφείλεται σε μετανάστευση και
πολλαπλασιασμό των εναπομεινάντων επιθηλιακών φακικών κυττάρων στο οπίσθιο περιφάκιο οδηγώντας
στη θόλωση αυτού. Παρατηρείται συχνότερα σε νεαρότερες ηλικίες, ενώ εξαρτάται από παράγοντες, όπως η
συνύπαρξη οφθαλμικής φλεγμονής, η καλή χειρουργική τεχνική (μέγεθος καψουλόρηξης, ενδελεχής καθαρισμός επιφλοίων με πλύση – αναρρόφηση, ένθεση ενδοφακού εντός του σάκου) καθώς και από το υλικό και
τον σχεδιασμό του ενδοφακού. Η πλειονότητα των ασθενών μας που χρειάστηκαν YAG καψουλοτομή ήταν
ηλικίας άνω των 75 ετών με περίπου ισότιμη κατανομή ανδρών – γυναικών και ανέπτυξαν PCO κατά μέσο
όρο μετά από 4,6 χρόνια από το χειρουργείο καταρράκτη. Περίπου 17% επί του συνόλου είχε διαγνωσθεί
προεγχειρητικά με οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη. Επίσης στην πλειονότητα των ασθενών η οπτική οξύτητα
όταν διαπιστώθηκε δευτερογενής καταρράκτης ήταν χαμηλότερη από 5-6/10, ενώ μετά το laser επανήλθε στα
9-10/10.
Συμπεράσματα: Ο δευτερογενής καταρράκτης είναι η συχνότερη μακροπρόθεσμη επιπλοκή της επέμβασης
καταρράκτη. Εμφανίζεται στο 20-40% των χειρουργηθέντων ασθενών εντός 2-5 ετών μετά την αφαίρεση του
καταρράκτη. Η ανάλυση των δεδομένων από τους δικούς μας ασθενείς έδειξε αποτελέσματα παρόμοια με τις
διεθνείς στατιστικές.
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EP10
Η επίδραση της πανδημίας covid-19 στην προσέλευση ασθενών για τακτική οφθαλμολογική
εξέταση και προγραμματισμό χειρουργείων καταρράκτη
Γεώργιος Μουστερής, Στέργιος Χαλούλης, Ευαγγελία – Αγγελική Σαρρή, Κωνσταντίνος Τσαούσης
Οφθαλμολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο»
Σκοπός: Να προσδιοριστεί το κατά πόσο η πανδημία επηρέασε την προσέλευση ασθενών για τακτικό
οφθαλμολογικό έλεγχο και προγραμματισμό επεμβάσεων καταρράκτη.
Μέθοδος: Ανατρέξαμε στα αρχεία που τηρεί το Χειρουργείο του Νοσοκομείου μας και καταγράψαμε τις
επεμβάσεις καταρράκτη που πραγματοποιήθηκαν ανά έτος στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου 2017 και
Μαρτίου 2021.
Αποτελέσματα: Εξαιτίας της επιβληθείσας αναστολής των επεμβάσεων καταρράκτη – ως μη επείγοντα
χειρουργεία, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν προσήλθε προς εξέταση ώστε όσοι εξ’ αυτών θα είχαν
διαγνωστεί με καταρράκτη να προγραμματιστούν προς χειρουργική επέμβαση.
Συμπεράσματα: Αξιολογώντας τα ευρήματα της καταγραφής μας προκύπτει ότι η αναστολή των επεμβάσεων
καταρράκτη για σημαντικά μεγάλο διάστημα αφενός εμπόδισε αρκετούς ασθενείς από το να υποβληθούν σε
μια επέμβαση που θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής τους, αφετέρου λειτούργησε αθροιστικά στην μετέπειτα
προσέλευση ασθενών και τον επαναπρογραμματισμό των επεμβάσεων καταρράκτη, καθώς όπως προκύπτει
από την τηρούμενη λίστα αναμονής προς χειρουργείο, μετά την άρση αναστολής των επεμβάσεων παρατηρείται
αυξημένη ζήτηση για εξυπηρέτηση ασθενών από το οφθαλμολογικό τμήμα.
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EP11
Αυτοί που μας βοηθούν, βλέπουν τόσο όσο χρειάζονται;
Τατιάνα Τζιώλα1, Ειρήνη Ούστογλου1, Μαρία Σαμουηλίδου1, Ιωάννης Κάσσος1, Σάββας Μαυροματίδης2,
Νικόλαος Ζιάκας1
1
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
2
Προιστάμενος Τμήματος Νοσηλευτών Χειρουργείων, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Σκοπός: Οι νοσηλευτές χειρουργείου κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στο αγχωτικό και απαιτητικό, από άποψη
ταχύτητας, περιβάλλον των χειρουργείων. Η αδιάγνωστη πρεσβυωπία μπορεί να αποτελεί έναν επιβαρυντικό
παράγοντα, ιδιαίτερα κατά την εργαλιοδοσία. Στην παρούσα μελέτη, στόχος μας είναι να εξακριβώσουμε τυχόν
διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών του νοσηλευτικού προσωπικού των χειρουργείων και το κατά πόσο
χρήζουν πρεσβυωπικών γυαλιών.
Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν όλοι οι νοσηλευτές χειρουργείου ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου
στην Ελλάδα. Δεδομένα συλλέχτηκαν πάνω σε δημογραφικά στοιχεία, γνωστές διαθλαστικές ανωμαλίες και
της συχνότητας οφθαλμολογικού ελέγχου. Πραγματοποιήθηκε υποκειμενική διάθλαση (ETDRS) και εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία. Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων και διερευνήθηκε,
μέσω της μονοπαραγοντικής παλινδρόμησης, η σχέση μεταξύ της αδιάγνωστης/υποδιορθωμένης πρεσβυωπίας
και ηλικίας, υποκειμενικού αισθήματος ανεπάρκειας στην κοντινή όραση, ετών προϋπηρεσίας καθώς και της
συνεργασίας στο χειρουργείο με ειδικότητες που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε κοντινή όραση.
Αποτελέσματα: Το σύνολο των νοσηλευτών χειρουργείου ήταν 37. Αλλαγή της διαθλαστικής κατάστασης
ανευρέθηκε στο 54% ενώ μία νεοδιαγνωσθείσα ανάγκη κοντινής διόρθωσης ή αλλαγή των ήδη υπάρχουσων
γυαλιών πρεσβυωπίας εντοπίστηκε στο 43%, το οποίο θεωρήθηκε σημαντικό (P=0.0138). Η αυξανόμενη ηλικία ήταν ο μόνος παράγοντας που βρέθηκε να σχετίζεται με προηγούμενα αδιάγνωστη ή υποδιορθωμένη
πρεσβυωπία στο δείγμα μας (P=0.0069).
Συμπεράσματα: Ένα σημαντικό ποσοστό των νοσηλευτών χειρουργείου βρέθηκε να έχει διαθλαστικές
ανωμαλίες οι οποίες ήταν αδιάγνωστες. Ο τακτικός ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη αυτών επιτρέποντας στους νοσηλευτές να έχουν την καλύτερη δυνατή κοντινή όραση, διευκολύνοντάς
τους έτσι κατά την εργαλιοδοσία.
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EP12
Περίπτωση ασθενούς με αδρανές ενδοφθάλμιο αλλότριο σώμα που αντιμετωπίστηκε
συντηρητικά. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ηλίας Μηλιώνης1, Αικατερίνη Χριστοδούλου2 , Αθανάσιος Καλιαρντάς1,
Παρασκευάς Ζαφειρόπουλος3, Γεώργιος Κίτσος4, Χρήστος Καλογερόπουλος5
1
Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, 2Διευθύντρια ΕΣΥ, 3Επιμελητής Β ΕΣΥ, 4Καθηγητής Οφθαλμολογίας,
5
Καθηγητής Οφθαλμολογία και Διευθυντής Κλινικής, Οφθαλμολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Σκοπός: Παρουσίαση περίπτωσης αδρανούς αλλότριου ενδοφθάλμιου σώματος ως τυχαίου ευρήματος και η
συντηρητική παρακολούθησή του.
Υλικό & Μέθοδος: Άνδρας 46 ετών προσήλθε για τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου
κατά την βυθοσκόπηση στον Α.Ο. εντοπίστηκε τυχαία αδρανές αλλότριο σώμα ενδοϋαλοειδικά. Κατά την
εργασία του ο ασθενής χρησιμοποιεί μηχανικό τροχό. Η Ο.Ο. ήταν 10/10 sc Δ.Α.Ο. με απουσία υποκειμενικής
ενόχλησης, και εμφανούς πύλης εισόδου ξένου σώματος. Πραγματοποιήθηκε φωτογραφική απεικόνιση με
κάμερα βυθού, C.T. οφθαλμικών κόγχων και Η.Α.Γ.
Αποτελέσματα: Κατά την C.T. οφθαλμικών κόγχων δεν αναδείχθηκε η παρουσία ακτινοσκιερού αλλότριου
σώματος στον Α.Ο. , ενώ στην βυθοσκόπηση και φωτογραφική απεικόνιση του οπισθίου ημιμορίου βρέθηκε
το αλλότριο σώμα να κινείται ελεύθερο εντός της υαλοειδικής κοιλότητας του Α.Ο. , χωρίς να παρατηρούνται
ιδιαίτερες αλλαγές στο Η.Α.Γ. Ο ασθενής δε θυμόταν πρόσφατη ή παλαιότερη πλήξη οφθαλμών από ξένο
σώμα. Αποφεύχθηκε η διενέργεια M.R.I. καθώς δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο το υλικό να ήταν μαγνητικό.
Λόγω της απουσίας ενοχλήσεων αποφασίστηκε η συντηρητική αντιμετώπιση με τακτική παρακολούθησή του.
Συμπεράσματα: Σπάνια κάποια αλλότρια ενδοφθάλμια σώματα λόγω της σύστασης, του μεγέθους αλλά και
της θέσης τους είναι ασυμπτωματικά για χρονικό διάστημα δεκαετιών. Πέραν των ιστορικών παρατηρήσεων
του Χάρολντ Ρίντλει (για τα αδρανή ακρυλικά θραύσματα σε οφθαλμούς πιλότων του Β Π.Π.) που οδήγησαν
στην ανάπτυξη των πρώτων πολυμερών ενδοφακών βιβλιογραφικά αναφέρονται σποραδικά περιστατικά
με ανεπίπλεκτα αδρανή ενδοφθάλμια ξένα σώματα και για χρονικό διάστημα δεκαετιών (από ξύλο, λίθο ή
μέταλλο). Απαιτείται τακτική παρακολούθηση.
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EP13
Επίπτωση της πανδημίας COVID-19 σε ασθενείς με AMD υπό θεραπεία με anti-VEGF
παράγοντες
Ιωάννα Μυλωνά1, Μικές Γλυνάτσης2, Σεραφείμ Ρούμελης3, Γεώργιος Φλώρος4
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν. Κατερίνης
2
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο»
3
Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν. Σερρών
4
Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ
Σκοπός: Η πανδημία του ιού COVID-19 επέφερε ένα επιπλέον πρόβλημα σε ασθενείς με AMD υπό θεραπεία
με ενέσεις αντι-αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (anti-VEGF), καθώς οι ασθενείς αντιμετωπίζουν
παράλληλα με το πρόβλημα τους τη συμφόρηση του συστήματος υγείας και κλείσιμο των υπηρεσιών εξωτερικών ασθενών. Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της αβεβαιότητας σχετικά με τη θεραπεία των ασθενών
στην αίσθηση ευεξίας τους.
Μέθοδος: Πρόκειται για μια διαχρονική μελέτη κοόρτης σε ογδόντα ασθενείς που παρακολουθήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID. Οι ασθενείς ανέφεραν την αίσθηση ευεξίας τους
με το ερωτηματολόγιο WHO-5 και την αντίληψή τους και τους φόβους τους για τον αντίκτυπο της πανδημίας
στη συνεχιζόμενη θεραπεία με AMD.
Αποτελέσματα: Υπήρξε μια σημαντική πτώση της ψυχικής ευεξίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας που
συσχετίζεται με τον αυτοαναφερόμενο αντίκτυπο της πανδημίας στη θεραπεία της AMD. Οι ασθενείς που
ανέφεραν υψηλότερο αντίκτυπο του COVID-19 στη θεραπεία τους παρουσίασαν υψηλότερη πτώση στην
ψυχική ευεξία σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέφεραν, με το θηλυ φύλο να αποτελεί επιπλέον παράγοντα
κινδύνου. Οι αντικειμενικές μετρήσεις της οπτικής οξύτητας δεν συσχετίστηκαν με την πτώση της αίσθησης
ευεξίας.
Συμπεράσματα: Το υψηλό αρχικό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τη μακροχρόνια πορεία των ασθενών
με AMD επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν οι ασθενείς εκτέθηκαν σε πρόσθετες αβεβαιότητες κατά τη διάρκεια
της πανδημίας σχετικά με το επίπεδο φροντίδας τους. Ο έγκαιρος προγραμματισμός για τη συνέχιση των
υπηρεσιών και τη στενή επαφή με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια παρόμοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
είναι εξαιρετικά σημαντικός.
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Απορρίψεις μοσχευμάτων κερατοειδούς και επαναμεταμοσχεύσεις
Ευστράτιος Θεοφράστου, Βικτωρία Καπουράνη, Θάλεια Πανακλερίδου, Σεβαστή Τσιρώνη,
Αναστασία Σαράφη, Γεώργιος Φαντέλ, Ελίε Φαντέλ
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου,
57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σκοπός: Η παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών απόρριψης μοσχευμάτων του κερατοειδούς από
ποικίλες αιτίες.
Μέθοδος: Έξι περιστατικά που υποβλήθηκαν σε διαμπερή κερατοπλαστική εξαιτίας ποικίλης αιτιολογίας,
όπως έλκος κερατοειδούς, φυσαλιδώδης κερατοπάθεια μετά από εγχείρηση καταρράκτη, ερπητική κερατίτιδα,
αλκαλικό έγκαυμα, μετατραυματικό έλκος κερατοειδούς. Και στα έξι περιστατικά έγινε τελικά απόρριψη
μοσχεύματος με αποτέλεσμα την επαναμεταμόσχευση κερατοειδούς.
Αποτελέσματα: Και στα έξι περιστατικά διεσώθη ο οφθαλμός με την επαναμεταμόσχευση κερατοειδούς, ενώ
η όραση αποκαταστάθηκε όσο ήταν δυνατό.
Συμπεράσματα: Η απόρριψη μοσχεύματος του κερατοειδούς αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανεπάρκειας
μοσχευμάτων κατά την όψιμη μετεγχειρητική περίοδο οδηγώντας τις περισσότερες φορές σε επαναμεταμόσχευση.
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EP15
Εν θερμώ μεταμόσχευση κερατοειδούς σε έκκεντρο διατρηθέν απόστημα.
Βικτωρία Καπουράνη1, Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Θάλεια Πανακλερίδου1, Σεβαστή Τσιρώνη1,
Φραγκέσκος Λοΐζου1, Γεώργιος Φαντέλ1, Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου1, Κωνσταντίνα Μήσιου1,
Ελένη Ψημενίδου1, Ελίε Φαντέλ1
1
Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σκοπός: Η αποκατάσταση έκκεντρου διατρηθέντος αποστήματος κερατοειδούς.
Μέθοδος: Ασθενής 42 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων της Οφθαλμολογικής κλινικής του
Γ.Παπανικολάου, με έκκεντρο διατρηθέν απόστημα κερατοειδούς και υπόπυο. Υπεβλήθη εν θερμώ σε
μεταμόσχευση κερατοειδούς και συρραφή έκκεντρου μοσχεύματος.
Αποτελέσματα: Αποκατάσταση της ανατομικής του κερατοειδούς με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της μόλυνσης.
Συμπεράσματα: Η εν θερμώ μεταμόσχευση κερατοειδούς αποτελεί έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο
αντιμετώπισης διατρηθέντων αποστημάτων.
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EP16
Sir WILLIAM BOWMAN, ο Ανατόμος, Παθολογοανατόμος και χειρουργός Οφθαλμίατρος,
και η συμβολή του στην εξέλιξη της Οφθαλμολογίας
Γεώργιος Ν. Μπαλανίκας1 Md, Phd, Δημήτρης Πειρουνιδης1 Md, Phd, Πολυδάρη Φωτεινή1 Md,
Πέτρος Ρασογλου2, Md, Phd, Δημήτρης Χριστοδούλου3 Md, Msc, Phd, Βασίλειος Καραμπατακης4 Md, Phd.
1
A’ Οφθαλμολογική Κλινική Νος. ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
2
Ινστιτούτο Ophthalmica
3
Εργαστήριο Ιστορίας Ιατρικής ,Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
4
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, ΑΠΘ
Σκοπός: Ο Sir William Bowman (1816-1892) είναι πολύ γνωστός για τις ανακαλύψεις του στην Ιστολογία,
και τη Παθολογική Ανατομική.O Bowman ίσως δεν είναι τόσο γνωστός ως χειρουργός οφθαλμίατρος. Σε
αυτήν την παρουσίαση, περιγράφεται η συμβολή του σε κάθε πεδίο της Οφθαλμολογίας. Χρησιμοποιήθηκαν
τα δημοσιευμένα του έργα από κάθε κεφάλαιο του τομέα αυτού της Ιατρικής και πλέον αυτών. Ως κύρια πηγή
μας μας γιαυτό παραμένει το «The Collected Papers of Sir William Bowman»
Χρόνος και Τόπος ερεύνης: Βικτωριανή Αγγλία ου 19ου αιώνα (Birmingham και London) η δε εργασία αυτή
ολοκληρώθηκε στην Α’ Οφθ/κή κλινική του ΑΠΘ.
Μέθοδος: Το έργο αναφοράς ‘The Collected Papers of Sir William Bowman’ αποτελεί μια πολύτιμη πηγή για
την αποτίμηση της συμβολής του Bowman στην Ιατρική. Πολύ νωρίς, σε ηλικία 25 ετών, έγινε διάσημος για
την περιγραφή της «κάψας του νεφρώνος των νεφρών», της γνωστής «κάψας του Bowman» καθώς και της
στιβάδας του κερατοειδούς που ονομάστηκε αργότερα «μεμβράνη του Bowman». Αυτά τα άρθρα του έργου
του περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές της οφθαλμικής ανατομίας, παθολογίας και φυσιολογίας. Μερικά
από τα βασικά του έργα είναι: ‘On the Structure and Use of the Malpighian Bodies of the Kidney’ και με τον
Robert Todd εξέδωσε το πεντάτομο ‘ Physiological Anatomy and Physiology of Man (1843–1856) και τη
‘Cyclopaedia of Anatomy and Physiology (1852)
Αποτελέσματα: Ο William Bowman είχε μια μακρά καριέρα στην Ιατρική ξεκινώντας πολύ νωρίς με τον
χειρουργό Joseph Hodgson (1788-1869) στο Γενικό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ το 1832 και συνεχίζοντας
στο King’s College του Λονδίνου με τον καθηγητή Φυσιολογίας Robert Bentley Todd. Παρουσίασε τα ευρήματά του το 1842 σε μια ανακοίνωση στη Royal Society και του απονεμήθηκε το Royal Medal. Υπηρέτησε
ως Χειρουργός οφθαλμίατρος στο Royal London Ophthalmic Hospital (αργότερα γνωστό ως Moorefield’s
Eye Hospital), επινοώντας μια σειρά από χειρουργικά εργαλεία όπως τους διαστολείς της δακρυϊκής οδού, τον
βλεφαροδιαστολέα Bowman κ.ά. Υποστήριξε θερμά την ευρεία χρήση του οφθαλμοσκοπίου.
Συμπέρασμα: Ο Sir William Bowman ήταν ένας εμπνευσμένος επιστήμονας του 19ου αιώνα που έκανε μεγάλες
ανακαλύψεις σε πολλούς τομείς της επιστήμης μας (Ανατομία, Παθολογία, Χειρουργική και Οφθαλμολογία).
Αναμόρφωσε τον τρέχοντα τρόπο και σκέφτηκε τη Σύγχρονη Ιατρική. Δίδαξε στο King’s College και, το
1880, ίδρυσε την «Οφθαλμολογική Εταιρεία», η οποία ονομάστηκε αργότερα «The Royal College of
Ophthalmologists». Η επιστημονική του ακεραιότητα και η γνώση, η διαχείριση του ασθενούς και η συμπόνια
του προς τους φτωχούς του έδωσαν κύρος και καθολική αναγνώριση. Έκανε θεμελιώδεις ανακαλύψεις,
χειρουργικές τεχνικές και εφηύρε χειρουργικά όργανα. Ήταν επίσης διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος
και σχεδίασε χειρουργικές τεχνικές και καθώς και εργαλεία.
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EP17
ALEXANDER MONRO, THE GREAT ANATOMIST, AND HIS CONTRIBUTION TO THE STUDY OF
THE EYE
Μπαλανίκας Γ. MD1, PhD, Πειρονίδης Δ. MD1, Γεωργιάδου Χ. OD, MSc1, Παπαπαυλίδου Δ. MD1,
Γιαννουκάκη A. MD1, Πολυδάρη Φ. MD1, Μαλούτας Σ. MD, PhD1, Χριστοδούλου Δ. MD, MSc, PhD2
1
Α’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκ. ΑΧΕΠΑ
2
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής σχολής, ΑΠΘ
Σκοπός: Ο σκωτσέζος ιατρός Alexander Monro (1733-1817) υπήρξε πρωτοπόρος ανατόμος και σπουδαίος
χειρουργός του 18ου αιώνα. Παρουσίασε μια μοναδική συλλογή τριών ανατομικών δοκιμίων με τίτλο ‘Three
Treatises’ (On the Brain, The Eye and The Ear) που εκδόθηκε το 1797. Στην εργασία αυτή περιγράφουμε το
δεύτερο κεφάλαιο που αφορά τον οφθαλμό.
Μέθοδος: Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στον οφθαλμό . Έχει τον τίτλο’ OBSERVATIONS ON THE STRUCTURE And FUNCTIONS of the EYE, By ALEXANDER MONRO, M.D.’
Το βιβλίο εκδόθηκε στο Εδιμβούργο και από 264 σελίδες από τις οποίες 106 αφορούν τον οφθαλμό.
Τα πρώτα έξη κεφάλαια περιγράφουν την ανατομία του οφθαλμού και κάποιες από τις φυσιολογικές λειτουργίες
του όπως η διάθλασή και η πορεία του φωτός προς τον αμφιβληστροειδή. Το έκτο κεφάλαιο περιγράφει τον
κερατοειδή και την νεοαγγείωση μετά από βλάβες. Το τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει τα ‘δακρυϊκά σωληνάρια’
Αποτελέσματα: Το έργο του Alexander Monro είναι ένα συνοπτικό αλλά πλήρες εγχειρίδιο για τον οφθαλμό
και τις βασικές του λειτουργίες και περιλαμβάνει επίσης ανατομικές εικόνες του οργάνου πολύ χρήσιμες για
τους χειρουργούς οφθαλμιάτρους της εποχής του.
Συμπεράσματα: Ο Alexander Monro, ο Δεύτερος (1733-1817) , μέλος εξέχουσας ιατρικής οικογένειας,
υπήρξε διακεκριμένος ιατρός, μέγας ανατόμος και συγγραφέας , που συνέβαλε στην καθιέρωση του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου ως ενός ισχυρού διεθνούς κέντρου ιατρικής γνώσης και διδασκαλίας. Με το δεύτερο
δοκίμιό του αφιερωμένο στον οφθαλμό, μέρος ενός μεγαλύτερου έργου, παρέσχε χρήσιμα ανατομικά στοιχεία στους οφθαλμοχειρουργούς.
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V1
Πρώτη περίπτωση μεταμόσχευσης επιθηλιακών βλαστoκυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου από
συγγενή πρώτου βαθμού με την τεχνική lrSLET στην Ελλάδα, σε ασθενή με συγγενή ανεπάρκεια
επιθηλιακών βλαστοκυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου λόγω της νόσου του Addison
Κωνσταντίνος Σαμαράς1
AthensLaserSight, Αθήνα, Ελλάδα

1

Να περιγράψουμε την περίπτωση μιας ασθενούς 40 ετών που πάσχει από συγγενή ανεπάρκεια βλαστικών επιθηλιακών
βλαστικών κυττάρων λόγω της νόσου του Addison. Η ασθενής είναι ψευδοφακική αμφοτερόπλευρα ενώ έχει
προηγουμένως υποβληθεί αλλού σε αμφοτερόπλευρη διαμπερή κερατοπλαστική, για τη βελτίωση την όρασης της
λόγω των χρόνιων ουλών του κερατοειδούς, που όμως απέτυχαν λόγω της ανεπάρκειας της οφθαλμικής επιφανείας. Για την αποκατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να επαναλάβουμε τη μεταμόσχευση κερατοειδούς στον δεξιό οφθαλμό, η ασθενής υπεβλήθη σε μεταμόσχευση επιθηλιακών βλαστoκυττάρων
σκληροκερατοειδούς ορίου από συγγενή πρώτου βαθμού με την τεχνική lrSLET. Η μετεγχειρητική της πορεία είναι
πολύ ικανοποιητική παρουσιάζοντας έναν βελτιωμένο φαινότυπο της οφθαλμικής επιφάνειάς της, ενώ την ίδια στιγμή
βρίσκεται σε συστημική ανοσοκαταστολή.

V2
Αντιμετώπιση περιστατικού προχωρημένου κερατόκωνου με επέμβαση DALK
Ιωάννα Γαρδέλη1,2, Cristina Bovone1, Riccardo Dondi1, Κωνσταντίνα Μουρίκη2, Massimo Busin1
Department of Ophthalmology V.Igea Hospital/University of Ferrara, Italy
Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

1
2

Σκοπός: Η παρουσίαση των χειρουργικών ιδιαιτεροτήτων σε επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς DALK σε
ασθενή με προχωρημένο κερατόκωνο.
Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά γυναίκα 69 ετών με ιστορικό χειρουργείου καταρράκτη δεξιού οφθαλμού προ
5ετίας, που προσήλθε στο μεταμοσχευτικό μας κέντρο αιτιώμενη μειωμένη οπτική οξύτητα στον δεξιό οφθαλμό.
Η εξέταση Pentagam έδειξε προχωρημένο κερατόκωνο grade 3-4 στον δεξιό οφθαλμό. Η ασθενής υπεβλήθη
σε προγραμματισμένη εγχείρηση μεταμόσχευσης κερατοειδούς DALK. Στη διάρκεια του χειρουργείου φαίνονται
οι διεγχειρητικές ιδιαιτερότητες και πως αντιμετωπίστηκαν.
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική εικόνα της ασθενούς ήταν ομαλή.
Συμπεράσματα: Η DALK σε ασθενή με προχωρημένο κερατόκωνο είναι μία επέμβαση με αρκετές διεγχειρητικές
ιδιαιτερότητες.
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V3
Τραυματική διάτρηση κερατοειδούς, με προσβολή της ίριδας και του φακού, από θραύσμα μετάλλου,
που απαίτησε συρραφή του κερατοειδούς και άμεση φακοθρυψία η οποία επιπλέχτηκε μετεγχειρητικά,
με έξοδο του ενδοφακού από το περιφάκιο η οποία και αντιμετωπίστηκε σε δεύτερο χρόνο
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Νάνος, Αλέσσιο Ιβάν Σοραρούφ
Οφθαλμολογική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Σκοπός: Τα τραύματα του οφθαλμού είναι πάρα πολύ συνήθη, ειδικά σε νέους ανθρώπους, διότι οι τελευταίοι
εμπλέκονται σε πολλά τροχαία και εργατικά ατυχήματα. Τα οφθαλμικά τραύματα περιλαμβάνουν τη ρήξη του
οφθαλμικού βολβού, τη ρήξη του επιπεφυκότα, τα χημικά εγκαύματα, τα θλαστικά τραύματα των βλεφάρων και της
περικογχικής περιοχής, τα οπισθοβόλβια αιματώματα, τα αμβλέα τραύματα με συνεπακόλουθο την αιμορραγία του
χοριοειδούς ή του του οιδήματος της ωχράς κηλίδας και όπως και στην προκειμένη περίπτωση, τη διάτρηση του
κερατοειδούς, η οποία είχε συνοδό διάτρηση ίριδας και φακού που απαίτησε άμεση συρραφή του κερατοειδούς
και φακοθρυψία για την αποκατάστασή των δομών και της διαθλαστικής ικανότητας του οφθαλμού.
Μέθοδος-Αποτελέσματα: Το περιστατικό που παρουσιάζεται αφορά ένα προηγουμένως υγιή 35χρονο άνδρα
που προσήλθε στο οφθαλμολογικό ΤΕΠ μετά από τραυματισμό με θραύσμα τρυπανιού το οποίο και παρέμενε
στον κερατοειδή του δεξιού οφθαλμού, καθώς τον είχε διατρήσει, ενώ είχε επίσης τρώσει την ίριδα και τον
φακό στα αντίστοιχα σημεία όπισθεν της ρήξεως του κερατοειδούς. Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής είχε
οπτική οξύτητα 1/10 sc, ο πρόσθιος θάλαμος ήταν βαθύς, καθώς δεν είχε αφαιρεθεί το μεταλλικό θραύσμα το
οποίο, έτσι, επιπωμάτιζε τη ρήξη, με συνοδό ινική στην 6η ώρα. Η κόρη δεν αντιδρούσε στη σύστοιχη περιοχή
διότι είχε εγκλωβιστεί λόγω της ενσφήνωσης του μεταλλικού αντικειμένου στο φακό διαπερνώντας την . Αιματικά
στοιχεία δεν παρατηρήθηκαν στον πρόσθιο θάλαμο ούτε και ρήξη της ζινείου ζώνης. Ο ασθενής οδηγήθηκε
άμεσα στο χειρουργείο όπου και απεκαταστάθη ο κερατοειδής με την αφαίρεση του αντικειμένου και τη συρραφή
του κερατοειδούς με ένα ράμμα. Η οπτική οξύτητα του ασθενούς παρέμενε η ίδια και μετά το χειρουργείο. Την
επομένη εισήχθη και πάλι στο χειρουργείο για clear leans phaco διότι μετά την αφαίρεση του αντικειμένου το
πρόσθιο περιφάκιο είχε υποστεί εκτεταμένη ρήξη τύπου argentinian flag και όπως είναι εύλογο η φακοθρυψία
και η τοποθέτηση ενδοφακού έπρεπε να πραγματοποιηθούν άμεσα. Η φακοθρυψία έγινε χωρίς να προηγηθεί
υδροδιαχωρισμός λόγω της ατελούς και ασύμμετρης τομής του πρόσθιου περιφακίου και τοποθετήθηκε
ενδοφακός μέσα στο bag του φακού αφού πρώτα εξετάσθηκε η ακεραιότητα του οπισθίου περιφακίου. Κατά την
1η μετεγχειρητική ημέρα παρατηρήθηκε έξοδος του ενδοφακού προς τον πρόσθιο θάλαμο, παραμορφώνοντας
την ίριδα, κάτι που επέβαλε την άμεση χειρουργική επανατοποθέτησή του, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
χωρίς άλλη υποτροπή. Τελικώς το τραύμα απεκατεστάθη σε μεγάλο βαθμό με την οπτική οξύτητα του ασθενή
κατά το εξιτήριο να είναι 6/10 και 10/10 χωρίς διόρθωση στο τακτικό επανέλεγχο εντός 1 μηνός.
Συμπεράσματα: Το οφθαλμικό τραύμα είναι μία δύσκολη κατάσταση η οποία απαιτεί πρωτίστως ψυχραιμία
και υπομονή από τον ασθενή και καλό σχεδιασμό από τον θεράποντα κατά την αποκατάσταση της βλάβης με
γνώμονα το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και την αποκατάσταση των δομών σε όσο το δυνατόν λιγότερους
χρόνους, ειδικά σε νέους ασθενείς. Στην προκειμένη περίπτωση η βλάβη αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό
παρόλες τις αντιξοότητες που εμφανίστηκαν με τον ασθενή ευχαριστημένο και με αποκατάσταση της όρασης
εντός μικρού χρονικού διαστήματος.
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V4
Μεταμόσχευση κερατοειδούς μετά από χημικό έγκαυμα και κάλυψη
Ευστράτιος Θεοφράστου1, Σοφία Καραχρυσάφη1,2, Ελένη Ψημενίδου1, Αναστασία Σαράφη1, Φραγκέσκος
Λοΐζου1, Γεώργιος Φαντέλ1, Παναγιώτα-Σοφία Αποστολίδου1, Κωνσταντίνα Μήσιου 1, Ελίε Φαντέλ1
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, 57010 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

1
2

Σκοπός: Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο οποίο έγινε διαμπερής κερατοπλαστική σε οφθαλμό με
παλαιά επικάλυψη κερατοειδούς με επιπεφυκότα.
Μέθοδος: Ασθενής άρρεν τριανταεπτά ετών είχε υποστεί τετάρτου βαθμού έγκαυμα κερατοειδούς στο αριστερό
οφθαλμό από ασβέστη προ δεκατριών ετών στον οποίο είχε γίνει επικάλυψη κερατοειδούς με επιπεφυκότα. Ο
ασθενής προσήλθε για έλεγχο ρουτίνας στον έτερο οφθαλμό στην κλινική μας όπου ελήφθη η απόφαση να γίνει
αποκάλυψη κερατοειδούς και διαμπερής κερατοπλαστική.
Αποτελέσματα: Πριν από ένα μήνα και έξι έτη μετά την μεταμόσχευση ο ασθενής εξετάστηκε στα εξωτερικά μας
ιατρεία και βρέθηκε πως το μόσχευμα ήταν διαυγές και η οπτική οξύτητα ικανοποιητική.
Συμπεράσματα: Η αποκάλυψη του κερατοειδούς συνδυασμένη με μεταμόσχευση είναι ασφαλής και μπορεί να
βελτιώσει την όραση του ασθενούς.

V5
Ανταλλαγή ενδοφακού με την μέθοδο αναδίπλωσης
Μάριος Κατσίμπρας, Άννα-Νίνα Δημητροπούλου, Ανδρέας Κατσιμπρής, Ανδρέας Μουχτούρης,
Μυρσίνη Πετρέλλη, Γεώργιος Κυμιωνής
Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα περιστατικό ανταλλαγής ενδοφακού οπισθίου θαλάμου σε ασθενή 76 χρονών,
την οποία πραγματοποιήσαμε με την μέθοδο αναδίπλωσης.
Μέθοδος: Ασθενής άνδρας 76 ετών προσήλθε στο τμήμα κερατοειδούς του τριτοβάθμιου γενικού νοσοκομείου
Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»στις 01/04/2021 με αναφερόμενη χαμηλή οπτική οξύτητα στον δεξιό οφθαλμό
μετά από επέμβαση φακοθρυψίας και ένθεσης one-piece ενδοφακού με στήριξη στο sulcus προ τριετίας, η οποία
σταδιακά επιδεινώθηκε τους τελευταίους 2 μήνες. Από την κλινική εξέταση έγινε η διάγνωση του συνδρόμου
Ellingson (Uveitis-Glaucoma-Hyphema) (1). Η οπτική οξύτητα στον δεξιό οφθαλμό ήταν 1/10 με διόρθωση
και η ενδοφθάλμια πίεση 25mm Hg. Για την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης και φλεγμονής αποφασίστηκε να
γίνει ανταλλαγή του ενδοφακού στον δεξιό οφθαλμό με την μέθοδο της αναδίπλωσης, η οποία έλαβε μέρος
στις 15/04/2021. Έγιναν 3 τομές με 20g MVR μαχαιρίδιο στην 3η 6η και 9η ώρα και μία κύρια τομή 3.0 mm στην
12η ώρα, ακολούθησε η ένθεση ιξωδοελαστικού, λύση των οπίσθιων συνεχειών, κινητοποίηση του φακού στον
πρόσθιο θάλαμο, αναδίπλωση του με την βοήθεια λαβίδας και σπάτουλας και εξαγωγή του μετά από περιστροφή
90ο. Τέλος, τοποθετήθηκε three-piece φακός με στήριξη στο sulcus.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής εξετάστηκε την 1η, 7η και 30η μετεγχειρητική ημέρα με οπτική οξύτητα 5/10 και
ενδοφθάλμια πίεση 13mm Hg στην τελευταία εξέταση.
Συμπεράσματα: Η τεχνική της αναδίπλωσης για την ανταλλαγή του ενδοφακού σε ασθενείς με σύνδρομο
Ellingson αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση των (2).
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Ιατροτεχνολογικό Προϊόν

Το πρώτο και μοναδικό
διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης
για οφθαλμική χρήση

Αντιμετώπιση Οφθαλμικών
Λοιμώξεων (Χρόνιες-Οξείες)
Αντιμετώπιση Ιογενούς
Επιπεφυκίτιδας
Προστασία στο χειρουργείο

Η μικρότερη συγκέντρωση της ποβιδόνης προσφέρει
μεγαλύτερη απελευθέρωση ιωδίου.

Αποκλειστικός Διανομέας Προϊόντος
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Τα 70 είναι τα “νέα” 40
To ESCRS Functional Vision Working Group ανέφερε ότι
οι Ευρωπαίοι που είναι 55 ετών και άνω αφιερώνουν
τουλάχιστον 6 ώρες την ημέρα σε δραστηριότητες αναψυχής,
συμπεριλαμβανομένων των επιτραπέζιων παιχνιδιών, της χρήσης
υπολογιστή, του διαβάσματος, της παρακολούθησης τηλεόρασης,
της κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, της συμμετοχής σε άσκηση,
της αναψυχής και άλλων δραστηριοτήτων όπως των ταξιδιών1

Περιοχή MTF (0 to 50 cycles/mm)

Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Οφέλιμο Βάθος Όρασης
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Εργαστηριακή μέτρηση MTFa
των ενδοφακών LuxSmart™ και
προβλεπόμενο εύρος αφεστίασης
για διάμετρο κόρης 3χιλ.2
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Αφεστίαση (D)
LuxSmart™

Ενδοφακοί LuxSmart™, καλύπτουν τις καθημερινές
ανάγκες της όρασης

Περιοχή MTF (0 to 50 cycles/mm)

(Bausch + Lomb)

Pupil 3 mm
Οφέλιμο Βάθος Όρασης
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* PRO TECHNOLOGY: Pure refractive Optics Technology
1. Ribeiro, Filomena MD et al. Definition and clinical relevance of the concept of functional vision in cataract surgery ESCRS Position Statement on Intermediate Vision, Journal of Cataract &
0 February 2020 - Volume 46 - Issue - p S1-S3 doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000096 2.Comparative optical bench analysis of a new extended range of vision intraocular lens.
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Άμεση ανακούφιση
και ενυδάτωση για τα μάτια!
Χωρίς συντηρητικά
Κατάλληλο για παιδιά
και ενήλικες
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και την ανακούφιση και
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