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EP01.
ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ    
ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΉΣ 
Ιωάννα Μυλωνά,  Ιωάννης Τσινόπουλος 
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αλλαγής στο βάθος προσθίου θαλάμου σε ασθενείς με σύνδρομο 
ψευδοαποφολίδωσης (PEX) μετά από επέμβαση φακοθρυψίας για καταρράκτη.
Μέθοδος: Συνολικά εξετάστηκαν 22 μάτια 22 ασθενών (12 άρρενες και 10 γυναίκες, μέση ηλικία 71,1 ± 11,5 έτη). Οι ασθενείς 
χειρουργήθηκαν για καταρράκτη από τον ίδιο χειρουργό με την ίδια μέθοδο και τοποθετήθηκε φακός χωρίς μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. Το μέσο βάθος πρόσθιου θαλάμου (ACD) μετρήθηκε με το Visante OCT πριν από την επέμβαση και ένα μήνα μετά 
την επέμβαση.
Αποτελέσματα: Η μέση μέτρηση ACD πριν από την επέμβαση ήταν 2,78 ±0,39 mm, η οποία αυξήθηκε σε 4,01 ±0,41 mm 
στην παρακολούθηση ενός μήνα (p<0,001). Η αύξηση του ACD πριν και μετά την επέμβαση συσχετίστηκε αρνητικά με την 
προεγχειρητική τιμή ACD (r=0,5, p<0,05)
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν σημαντική αξονική αστάθεια κατά τον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση 
καταρράκτη. Η καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων παραγόντων μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη πρόβλεψη της τελικής 
αποτελεσματικής θέσης του φακού και απαιτείται περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

EP02.
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΉΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΥ ΦΑΚΟΥ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΉΣ 
Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος 
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση του μετεγχειρητικού διαθλαστικού σφάλματος μετά από χειρουργική επέμβαση 
καταρράκτη σε ασθενείς με σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης (PEX) για τη διερεύνηση της ακρίβειας τριών φόρμουλων 
υπολογισμού ενδοφθάλμιων φακών (IOL).
Μέθοδος: Μια ομάδα με 35 μάτια 35 ασθενών με PEX αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και δύο μήνες μετά την επέμβαση. Το 
μέγεθος του δείγματος προσδιορίστηκε με ανάλυση ισχύος. Το διαθλαστικό σφάλμα (RPE) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το 
πρότυπο SRK/T και τους νεότερους τύπους Hill-RBF και Barrett Universal II. Πραγματοποιήθηκε οφθαλμική βιομετρία σε όλα τα 
μάτια με χρήση PCI (Version V.7.7 IOL Master 500).
Αποτελέσματα: Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα RPE μεταξύ των 3 τύπων υπολογισμού
Συμπεράσματα: Η ακριβής πρόβλεψη της αποτελεσματικής θέσης του φακού (ELP) είναι πιο δύσκολη στα μάτια με PEX λόγω 
της διάσπασης των ζωνών και της αδυναμίας της κάψας. Έτσι, η ακρίβεια των τύπων υπολογισμού του IOL περιορίζεται από την 
προσέγγισή τους για την πρόβλεψη του ELP. Αξιολογήσαμε εάν οι νέες φόρμουλες θα βοηθούσαν περισσότερο στα μάτια των 
ασθενών με PEX.

EP03.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΞΉΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΉ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ 
Νεφέλη-Ελένη Κουνατίδου, Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος 
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης
Σκοπός: Η εκτίμηση των παραμέτρων του συνδρόμου ξηρού οφθαλμού (Dry eye syndrome, DES) μετά από επέμβαση φακοθρυψίας 
καταρράκτη.
Μέθοδος: Εξετάστηκαν 86 μάτια από 86 ασθενείς (52 γυναίκες και 34 άνδρες, μέση ηλικία, 61.1 ±14.5 έτη). Οι ασθενείς 
χειρουργήθηκαν για καταρράκτη από τον ίδιο χειρουργό με την ίδια μέθοδο και τοποθετήθηκε φακός χωρίς κάποια σημαντική 
μετεγχειρητική επιπλοκή.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος TBUT ήταν 5.28 (τυπικό λάθος SE=2.23) πριν και 4.98 (SE=2.31) μετά την επέμβαση. Η μέση βαθμολογία 
του τεστ Schirmer σε mm ήταν 9.22 (SE=5.12) πριν την επέμβαση και 9.65 (SE=4.99) μετά. H δοκιμασία t test for paired samples 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ πριν και μετά την επέμβαση. Η βαθμολογία των TBUT και Schirmer 
δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές αλλαγές (p=0,31 και p=0,78 αντίστοιχα). Βαθμολογία άνω των 12 βαθμών στο ερωτηματολόγιο 
OSDI αξιολογήθηκε ως διάγνωση συνδρόμου DES. Με αυτό το κριτήριο, 28 ασθενείς (21 γυναίκες και 7 άνδρες, με μέση ηλικία 
51.1 ±18.2 έτη) συγκρίθηκαν με τους υπόλοιπους ασθενείς στο τεστ TBUT και Schirmer με το student’s t-test. Βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στα δύο τεστ (p<0.01 και p<0.05 αντίστοιχα) με τους ασθενείς με DES να έχουν χαμηλότερες τιμές.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο ξηρού οφθαλμού μπορεί να εμφανιστεί ή να επιδεινωθεί μετά από χειρουργείο καταρράκτη. Η 
χρήση ειδικών ερωτηματολογίων σε συνδυασμό με κλινικές δοκιμασίες μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των ασθενών που 
θα επωφεληθούν από υποστηρικτική θεραπεία.

EP04.
ΔΙΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΕΥΔΟΑΠΟΦΟΛΙΔΩΣΉΣ 
Νεφέλη-Ελένη Κουνατίδου, Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος 
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
Σκοπός: Η εκτίμηση της πιθανότητας διεγχειρητικών επιπλοκών σε ασθενείς με σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης που 
χειρουργούνται για καταρράκτη.
Μέθοδος: Συνολικά, 227 μάτια με ψευδοαποφολίδωση από 185 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη επέμβαση 
καταρράκτη συμπεριλήφθηκαν σε μια προγνωστική μελέτη βασισμένη στην ανασκόπηση μιας κλινικής βάσης δεδομένων 1792 
επεμβάσεων καταρράκτη.
Αποτελέσματα: Τριάντα μάτια στα 227 (13.21%) παρουσίασαν διεγχειρητικές επιπλοκές (26 με ρήξη οπίσθιας κάψουλας, 2 με 
πτώση πυρήνα και 2 με διάσπαση ζιννείου ζώνης). Αυτό το ποσοστό συγκρίθηκε ευνοϊκά με το ποσοστό των ματιών ασθενών 
χωρίς ψευδοαποφολίδωση που είχαν διεγχειρητικές επιπλοκές (227/1565 μάτια, 14.5%) και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική, δοκιμασία chi-square = 0.268, p=0.605.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο ψευδοαποφωλίδωσης συνδέεται με επιπλοκές κατά το χειρουργείο καταρράκτη που προκύπτουν λόγω 
περιορισμένης μυδριαστικής ικανότητας της κόρης και αδυναμίας της ζιννείου ζώνης μεταξύ άλλων. Ο καλός προεγχειρητικός έλεγχος 
και η εμπειρία του χειρουργού στην αντιμετώπιση των επιπλοκών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή έκβαση του χειρουργείου.
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EP05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ ΝΕΑΣ LASER ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΞΉΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΛΟΓΩ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΪΒΟΜΙΑΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 
Κάππος Ν.1,2, Κουλώτσιου Κ.1, Καβαλαράκης Ε.2, Γεωργάλας Η.1, Παπακωνσταντίνου Δ.1, Δρούτσας Κ.1 
1  Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα 
2  Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Σκοπός: η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας νέας θεραπείας (sub-threshold laser) στο σύνδρομο ξηρού οφθαλμού 
(DED) λόγω ανεπάρκειας μεϊβομιανών αδένων (MGD) με υπεραιμία του βλεφαρικού χείλους. 
Μέθοδος: 12 ασθενείς (24 οφθαλμοί) με ανθεκτικό στη συμβατική θεραπεία DED λόγω ΜGD με υπεραιμία του βλεφαρικού 
χείλους συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Στον κλινικά χειρότερο οφθαλμό τα παθολογικά αγγεία του βλεφαρικού χείλους 
καταστράφηκαν με 532 nm subthreshold laser μέσω επιλεκτικής θερμόλυσης. Οι δείκτες OSDI, TBUT, Schirmer I, το βάθος και 
ύψος του δακρυΐκού μηνίσκου, η μορφολογία των μεϊβομιανών αδένων και του βλεφαρικού χείλους, καθώς και η χρώση του 
κερατοειδούς αξιολογήθηκαν μία ημέρα πριν και 2 εβδομάδες, 1 μήνα και 2 μήνες μετά τη θεραπεία.
Αποτελέσματα: Οι δείκτες OSDI, TBUT, Schirmer I, το βάθος και ύψος του δακρυΐκού μηνίσκου, η υπεραιμία του βλεφαρικού 
χείλους, η έκκριση των μεϊβομιανών αδένων, καθώς και η χρώση του κερατοειδούς βελτιώθηκαν σημαντικά 2 εβδομάδες, 1 
μήνα και 2 μήνες μετά τη θεραπεία σε σχέση με τις αρχικές τιμές (p<0,05), ενώ τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μεϊβομιανών 
αδένων δεν μεταβλήθηκαν. Οι παραπάνω παράμετροι δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (p>0,05)  στους ετέρους οφθαλμούς (ομάδα 
ελέγχου). Δεν παρατηρήθηκαν τοπικές ή συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συμπέρασμα: Είναι η πρώτη μελέτη που διερευνά το subthreshold laser ως νέα θεραπεία για την MGD και παρουσιάζει 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτής της θεραπείας στην ελάττωση της υπεραιμίας του βλεφαρικού χείλους, 
βελτιώνοντας τη λειτουργία των μεϊβομιανών αδένων και τα συμπτώματα/σημεία του DED λόγω MGD.

EP06.
Ή ΚΑΘΙΕΡΩΣΉ ΤΉΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΑΣ ΣΤΙΣ ΉΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
Γεώργιος Ν. Μπαλανίκας1 MD, PhD, Δημήτρης Πειρουνίδης1 MD, PhD, Μιχάλης Αγγέλου2 MD, PhD, Νικόλαος Μακρής 2 MD, 
PhD, Πέτρος Ράσογλου3 MD, PhD, Καθ. Βασίλειος Καραμπατάκης4 MD, PhD 
1  A’ Οφθαλμολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ     2  Ιδιωτικό Ιατρείο, Αθήνα     3  Ινστιτούτο Ophthalmica, Θεσσαλονίκη    
4  Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Ιατρική  Σχολή, ΑΠΘ

Σκοπός: Ο Dr Squier Littell Jr. ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στην Οφθαλμολογία στην Αμερική και το έργο του βασίστηκε 
στη μακρόχρονη εμπειρία του από την θητεία του στο Wills Hospital καθώς και στο ιδιωτικό του ιατρείο. Ο Dr Littell θεωρείται ο 
πατέρας της Οφθαλμολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέθοδος: Η πρώτη και η δεύτερη έκδοση (1837, 1848 Philadelphia) από το έργο του S. Littell (1803-1886) «Manual of the disease 
of the eye» είναι οι κύριες πηγές για αυτήν την παρουσίαση. Οι χειρουργικές του ικανότητες, το εκπαιδευτικό και συγγραφικό του 
έργο αποτελούν επίσης αντικείμενα μελέτης της παρούσας εργασίας. Τα βιογραφικά δεδομένα προέρχονται από το «Memoir of 
Squier Littell M.D.» του 1887, γραμμένο από τον γαμπρό του, Andrew Douglass Hall, που δημοσιεύτηκε το 1887 στο Transactions 
of the College of Physicians of Philadelphia.
Αποτελέσματα: Ο Dr Littell ήταν ιδρυτικό μέλος της χειρουργικής ομάδας του Wills Hospital «For the Indigent Blind and Lame» 
από το 1834. Τρία χρόνια αργότερα το έργο του «Manual of the Diseases of the Eye» δημοσιεύτηκε με βάση την εμπειρία του στο 
Wills Hospital καθώς και την ιδιωτική του εμπειρία . Το έργο του Littell αποτέλεσε ορόσημο στη βιβλιογραφία και την πρακτική 
της Οφθαλμολογίας τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα στις αγγλόφωνες χώρες.
Συμπέρασμα: Ο Squier Littell Jr. θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της Οφθαλμολογίας στην Αμερική και με το έργο του «Manual 
of the disease of the eye» σημάδεψε την αμερικανική βιβλιογραφία και εκπαίδευση, βασισμένο στην πλούσια εμπειρία που 
απέκτησε κατά τη μακρόχρονη θητεία του στο Wills Hospital. Υπήρξε επίσης μέλος της πρώτης χειρουργικής ομάδας του 
Wills Hospital, το οποίο εδραίωσε τη φήμη του ως ένα από τα πιο λαμπρά Οφθαλμολογικά Ιδρύματα στον κόσμο. Ευχάριστη 
έκπληξη αποτελεί η προσθήκη στο βιβλίο του του λεξιλογίου των ιατρικών όρων χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, την ελληνική 
ετυμολογική καταγωγή και τους ελληνικούς χαρακτήρες.

EP07.
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΝΑ ΖΉΤΟΥΝ ΤΉ ΣΥΝΔΡΟΜΉ 
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ; 
MD Ειρήνη Ούστογλου, PhD Aργύριος Τζαμάλης, MD Λαμπρινή Μπάνου, MD Χρύσανθος Δ. Χρήστου, PhD Ιωάννης 
Τσινόπουλος, MD Μαρία Σαμουηλίδου, PhD Ασιμίνα Ματαυτσή, PhD Νικόλαος Ζιάκας 
Β’ Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ποια περιστατικά πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε έμπειρους χειρουργούς 
και σε ποιες περιπτώσεις ένας χειρουργός πρέπει να αναζητά τη βοήθεια εμπειρότερων στο τομέα.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση 2853 οφθαλμολογικών φακέλων ασθενών με γεροντικό καταρράκτη. Κατεγράφησαν οι 
προεγχειρητικοί παράγοντες επικινδυνότητας  κάθε περιστατικού και ακολούθως διαχωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες με 
βάση την εμπειρία του χειρουργού (> ή < από 400 χειρουργεία το χρόνο). Στα κριτήρια αποκλεισμού ανήκαν τα χειρουργεία 
που διενεργήθηκαν από ειδικευόμενους, ενώ ως επιπλοκές ορίσθηκαν, η ρήξη του οπισθίου περιφακίου, η πτώση του 
κρυσταλλοειδούς πυρήνα, η απόσπαση της ζιννείου ζώνης, η επέκταση καψουλόρηξης και η απώλεια υαλοειδούς.
Αποτελέσματα: Στα 3247 μάτια που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη, δε παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα 
ποσοστά επιπλοκών των δύο ομάδων. Μετά από ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, ανευρέθηκαν δύο κοινοί παράγοντες 
επικινδυνότητας με τετραπλή πιθανότητα επιπλοκής στα δύο γκρουπ, η ηλικία >85 και η παρουσία ώριμου καταρράκτη. 
Οι λιγότερο έμπειροι χειρουργοί παρουσίασαν πενταπλάσια πιθανότητα επιπλοκής επί της παρουσίας φακοδόνησης και 
τετραπλάσια σε περίπτωση οπίσθιου πολικού καταρράκτη. Τα μέγιστα ποσοστά επιπλοκών παρουσιάστηκαν, στην ομάδα των 
μικρής εμπειρίας χειρουργών, αθροιστικά στους τέσσερις παράγοντες κινδύνου, ενώ στην ομάδα των χειρουργών μεγάλης 
εμπειρίας στους πέντε παράγοντες. 
Συμπεράσματα: Επί της παρουσίας παραγόντων όπως η ηλικία >85 ετών, οι ώριμοι καταρράκτες, η φακοδόνηση και ο οπίσθιος 
πολικός καταρράκτης, τα ποσοστά επιπλοκών φαίνεται να αυξάνονται στους λιγότερο έμπειρους χειρουργούς. Η σχολαστική 
προεγχειρητική προετοιμασία με τη καταγραφή των παραγόντων αυτών, μπορεί να διασφαλίσει λιγότερες επιπλοκές μέσω 
χειρουργικής βοήθειας ή απευθείας ανάθεσης σε πιο έμπειρους χειρουργούς.
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EP08.
Ή ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΉΣ 
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ιωάννα Μυλωνά,  Ιωάννης Τσινόπουλος 
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί εάν το αποτέλεσμα στην καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) 
μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σχετίζεται με καταθλιπτική συμπτωματολογία
Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης μιας κοόρτης 150 διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας και οι οποίοι αξιολογήθηκαν για αλλαγές στην καταθλιπτική συμπτωματολογία με το 
Beck’s Depression Inventory-II (BDI-II).
Αποτελέσματα: Η διαφορά στις βαθμολογίες BDI-II προ και μετεγχειρητικά συσχετίστηκε με τη διαφορά της BCVA προ και 
μετεγχειρητικά (p < 0,001). Μια δοκιμασία paired t-test κατέδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στις προεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές βαθμολογίες BDI-II με τους ασθενείς να βελτιώνονται σημαντικά μετά την επέμβαση (p < 0,001). Μια ανάλυση 
παλινδρόμησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την αξιολόγηση 
της διαφοράς στη συνολική βαθμολογία BDI-II πριν και μετά την επέμβαση ήταν η αντίστοιχη διαφορά στην οπτική οξύτητα.
Συμπεράσματα: Η επιτυχία της επέμβασης φακοθρυψίας για καταρράκτη όπως αξιολογήθηκε με την αλλαγή στο BCVA σχετίζεται 
με το ποσοστό βελτίωσης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.

EP09.
ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛΉΘΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΉΣΉΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΉ ΜΕΙΩΣΉ ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ  
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος 
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί εάν η χρήση ενός στατιστικά επικυρωμένου συστήματος ταξινόμησης 
παραγόντων κινδύνου για διεγχειρητικές επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας επιφέρει οφέλη στην κλινική 
πρακτική.
Μέθοδος: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης μιας κοόρτης 200 διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας και οι οποίοι αξιολογήθηκαν για παράγοντες κινδύνου διεγχειρητικών επιπλοκών.
Αποτελέσματα: Οι βαθμολογίες του συστήματος προέβλεψαν σε ικανό ποσοστό την ύπαρξη διεγχειρητικών επιπλοκών. Οι 
επιπλοκές που σημειώθηκαν ήταν πρόπτωση ίριδας 2% ρήξη οπισθίου περιφακίου 1,5%, απόσπαση ζιννείου ζώνης 1%.
Συμπεράσματα: Το σύστημα ταξινόμησης παραγόντων κινδύνου για διεγχειρητικές επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση 
φακοθρυψίας προβλέπει σε ικανοποιητικό βαθμό την εμφάνιση επιπλοκών και μπορεί να αξιοποιηθεί προληπτικά.

EP10.
Ή ΕΠΙΔΡΑΣΉ ΤΉΣ ΠΑΝΔΉΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΉΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΉ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΤΉΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ ΤΟΥ ΓΝΑ «Ή ΕΛΠΙΣ» 
Ράπτη Ελένη, Λεγάκη Ανθή, Δεττοράκη Μαρία 
Οφθαλμολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς, Αθήνα

Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην προσέλευση των ασθενών στα επείγοντα και τα τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία της οφθαλμολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και η επίπτωση στον προγραμματισμό των χειρουργείων του 
καταρράκτη.
Μέθοδος: Αναζητήθηκαν από τα αρχεία του νοσοκομείου μας οι ασθενείς που προσήλθαν στα επείγοντα και τα τακτικά 
οφθαλμολογικά ιατρεία κατά την περίοδο 23/03/2018-23/12/2019 και συγκριθήκαν με την περίοδο της πανδημίας από 
23/03/2020-23/12/2021. Κατά τις ίδιες περιόδους αναζητήθηκαν και οι εισαγωγές των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 
χειρουργική αφαίρεση καταρράκτη (πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας).
Aποτελέσματα: Το σύνολο των ασθενών που εξετάσθηκαν στα έκτακτα οφθαλμολογικά ιατρεία πριν την πανδημία από 
23/03/2018-23/12/2019 ήταν 8.105, ενώ κατά την περίοδο της πανδημίας από 23/03/2020-23/12/2021 ήταν 5.438 ασθενείς, που 
αντιστοιχεί σε μείωση των ασθενών κατά 33%, δηλαδή μείωση κατά το 1/3. Κατά τις ίδιες περιόδους τα τακτικά οφθαλμολογικά 
ραντεβού από 2,748 μειωθήκαν σε 2,104, μείωση κατά 23%. Επίσης, υπήρξε μείωση από 2156 σε 1550 χειρουργεία αφαίρεσης 
καταρράκτη, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 28% σε σχέση με την προ-Covid εποχή.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των lockdown υπήρξε 
σημαντική μείωση στην προσέλευση των ασθενών τόσο στα επείγοντα όσο και στα τακτικά οφθαλμολογικά ιατρεία. Επιπλέον, 
μειώθηκαν σημαντικά τα χειρουργεία του καταρράκτη με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών προς 
χειρουργείο.

EP11.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉΣ ΥΠΟΚΑΨΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΉΘΉΚΕ ΑΠΟ 
ΕΓΧΥΣΉ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  
Μακρυγιάννης Γ.,  Πλάκα Α., Αντωνίου Ε., Ζωιδάκης Δ., Πετράκης I., Κατσιφάρας I., Κονταδάκης Σ. 
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Σκοπός: H παρουσίαση αντιμετώπισης οπίσθιου υποκαψικού καταρράκτη που προκλήθηκε από επιπλοκή έγχυσης 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα σε ασθενή με θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς. 
Μέθοδος: Επέμβαση φακοθρυψίας με ήπιο ιξωδοδιαχωρισμό και χαμηλές ρυθμίσεις, πρόσθια υαλοειδεκτομή, έγχυση 
τριαμσινολόνης και τοποθέτηση ενδοφακού στο sulcus
Αποτελέσματα: Ο ασθενής 3 μήνες μετά την επέμβαση έχει χαμηλή οπτική οξύτητα (εξαιτίας οπής ωχράς σταδίου IV), διαυγή 
κερατοειδή, τόνο 20 mmHg υπό αγωγή  και  επικεντρωμένο φακό. 
Συμπεράσματα: Επιτυχής αντιμετώπιση μιας πολύ σπάνιας επιπλοκής έγχυσης ενδοϋαλοειδικών ενέσεων.
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EP12.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΕΝΘΕΣΉ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ PARS 
PLANA ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΉ 
Πειρουνίδης Δ. MD, PhD, Μπαλανίκας Γ. MD, PhD, Αγελαδαράκης Π. MD, Μόκκα Α. MD, Μαλλιαρού Σ. MD 
Α’ Οφθαλμολογικό τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Αναφορά των αποτελεσμάτων χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη σε οφθαλμούς με υαλοειδεκτομή έναντι μη 
υαλοειδεκτομής, σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο αναφοράς στη Βόρεια Ελλάδα, για τον προσδιορισμό τυχόν επιπλοκών και τη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή βάση δεδομένων EUREQUO.
Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη 1612 διαδοχικών επεμβάσεων καταρράκτη που πραγματοποιήθηκαν από έναν χειρουργό σε 
περίοδο 5 ετών και συγκεκριμένα από 8/2015 έως και 8/2020. Οι παράμετροι που αναλύθηκαν, περιλαμβάνουν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης και τον περιεγχειρητικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, τις 
δυσκολίες και τις επιπλοκές, την προεγχειρητική οπτική οξύτητα και τα τελικά οπτικά αποτελέσματα.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 32 (1,98%) οφθαλμοί με υαλοειδεκτομή και 1580 οφθαλμοί που δεν είχαν υποβληθεί 
σε υαλοειδεκτομή. Η μέση ηλικία της ομάδας με υαλοειδεκτομή ήταν 67 έτη (48% γυναίκες, 52% άνδρες). Η μετεγχειρητική οπτική 
οξύτητα ήταν ≥ από 6/12 στο 72,41 % των ασθενών. Το 90,62 % των ασθενών υποβλήθηκε σε φακοθρυψία με ένθεση ενδοφακού 
οπισθίου θαλάμου (ΕΟΘ), στο 3,13% τοποθετήθηκε οπισθοϊριδικά ενδοφακός ιριδικής στήριξης και εμφυτεύθηκε ενδοφακός 
προσθίου θαλάμου στο 6,25%. Μηχανική διαστολή της ίριδας απαιτήθηκε στο 3,13 % των περιπτώσεων. Οι επιπλοκές περιελάμβαναν 
πτώση πυρήνα, κερατοειδική θολερότητα και μετεγχειρητικό οίδημα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας σε μία περίπτωση.
Συμπέρασμα: Η προηγηθείσα υαλοειδεκτομή δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο διεγχειρητικών επιπλοκών, ενώ η χειρουργική 
επέμβαση καταρράκτη σε οφθαλμούς με υαλοειδεκτομή δεν φαίνεται να είναι ασυνήθιστη σε ασθενείς με συννοσηρότητες και 
σχετίζεται με καλά βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες δυσκολίες. Τα δεδομένα μας είναι συγκρίσιμα με αυτά της Ελλάδας και της Ευρώπης.

EP13.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ ΤΉΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΉΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΉΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΉΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ  ΚΑΙ 
ΕΜΦΥΤΕΥΣΉΣ ICRS ΣΕ ΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΉΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FEMTOSECOND 
Ελένη Αντωνίου1, Κωνσταντίνος Ε. Σαμαράς2 MD MRCOphth 
1  Ιατρική Αθηνών, ΕΚΠΑ       2  Athens Laser Sight , Αθήνα

Σκοπός: Η εκτίμηση της βελτίωσης της οπτικής οξύτητας και της συμμετρικής επιπέδωσης του κερατοειδούς σε ασθενείς 
με κερατεκτασίες ( κερατόκωνο και διαφανή περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς) στους οποίους εμφυτεύτηκαν ασύμμετροι 
προοδευτικά αυξανόμενου πάχους ενδοστρωματικοί τμηματικοί δακτύλιοι (Keraring, Mediphacos,London, UK)
Μέθοδος: Η μονοκεντρική αναδρομική μελέτη παρατήρησης κοορτής συνέκρινε τις διαφορές στην καλύτερα διορθωμένη 
οπτική οξύτητα(BCVA) , το σφαιρικό ισοδύναμο(SE) και τον διαθλαστικό αστιγματισμό(RE) πριν την εμφύτευση των ICRS και 
2,4,6 μήνες μετά σε ασθενείς με κερατεκτασίες που προηγουμένως υποβλήθηκαν σε επιταχυνόμενη διασύνδεση κολλαγόνου 
(CXL) . Τα ενδοστρωματικά κανάλια δημιουργήθηκαν με την χρήση femtosecond laser και ο ένας ( ή οι δύο δακτύλιοι ) που 
εμφυτεύτηκαν , ήταν ποικίλου πάχους και κυρτότητας τόξου.
Αποτελέσματα: Η μελέτη κοορτής περιλαμβάνει 8 οφθαλμούς 6 ασθενών με μέσο όρο ηλικίας τα 32.5 έτη . Σε παρακολούθηση 
6 μηνών, η μέση τιμή BCVA αυξήθηκε από 0.49 σε 0.75 (δεκαδική μέτρηση) με στατιστικά σημαντική ισχύ p<0.001 , η μέση τιμή 
SE μειώθηκε από -4.82 D σε -1.07D (p-value<0.1) και ο διαθλαστικός αστιγματισμός μειώθηκε από 5.21D σε 1.89D (p-value<0.05).
Συμπεράσματα: Η εμφύτευση ICRS Kerarings είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης της οπτικής οξύτητας 
μειώνοντας το διαθλαστικό σφάλμα και την ασυμμετρία του κερατοειδούς.

EP14.
ΜΥΚΉΤΙΑΣΙΚΉ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ 
Μουρίκη Κ., Καβρουλάκη Δ., Γαρδέλη Ι. 
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Κερατοειδούς, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού μυκητιασικής κερατίτιδας σε έναν ασθενή μετά από επέμβαση καταρράκτη.
Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 88 ετών με ιστορικό γλαυκώματος και επέμβαση καταρράκτη δεξιού οφθαλμού 
προ τριών εβδομάδων, ο οποίος προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία. Ο ασθενής παρουσίαζε έντονη υπεραιμία επιπεφυκότα και 
κεντρικό έλκος με διήθηση κερατοειδούς. Ο ασθενής ακολουθούσε αγωγή με μικτό κολλύριο που περιείχε κορτιζόνη. Στο 
περιστατικό αυτό πραγματοποιήθηκε λήψη ξεσμάτων κερατοειδούς για PCR και καλλιέργεια. Το αποτελέσμα PCR βγήκε θετικό 
για μύκητες, ενώ η καλλιέργεια ξεσμάτων κερατοειδούς ήταν θετική για  Fusarium spp.
Αποτελέσματα: Η φαρμακευτική αγωγή που εδόθη στον ασθενή σύμφωνα με το μυκητιόγραμμα ήταν tab Voriconazole και coll 
voriconazole.  Η κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσίασε σταδιακά βελτίωση και είχε καλή πορεία στο follow up.
Συμπεράσματα: Η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση της μυκητιασικής κερατίτιδας μετά από επέμβαση καταρράκτη είναι 
μία πρόκληση και έχει καθοριστική σημασία  για την τελική οπτική οξύτητα του ασθενούς.

EP15.
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΠΟΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΉΛΙΟΥ: ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ; 
Μουρίκη Κ., Κορομπίλια Α., Γαρδέλη Ι. 
Τμήμα κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική,  ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση της αντιμετώπισης ενός περιστατικού με υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου κερατοειδούς.
Υλικό & Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άρρεν 15 ετών. Ο ασθενής παραπέμφθηκε στο Τμήμα Κερατοειδούς λόγω υποτροπιάζουσων 
αποπτώσεων επιθηλίου στον αριστερό οφθαλμό. Η κλινική εικόνα του αριστερού οφθαλμού περιλάμβανε επιθηλιακό έλλειμμα και 
κεντρική θόλωση κερατοειδούς στο επίπεδο της στιβάδας του Bowman με εικόνα μελισσοκηρήθρας. Είχε λάβει αγωγή για ερπητική 
κερατίτιδα πριν εξεταστεί στο Τμήμα Κερατοειδούς.  Έγινε παχυμετρία κερατοειδούς και εξέταση Pentacam.
Αποτελέσματα: Το επιθηλιακό έλλειμμα στον αριστερό οφθαλμό υποχώρησε μετά από 10 ημέρες, ενώ η κεντρική θόλωση του 
κερατοειδούς στην στιβάδα του Bowman παρέμεινε. Στο follow up, ένα μήνα αργότερα ο ασθενής παρουσιάστηκε με εικόνα 
κεντρικής θόλωσης στο επίπεδο της στιβάδας του Bowman και στους δύο οφθαλμούς. H κλινική εξέταση του πατέρα του 
ασθενούς κατέδειξε την ίδια δυστροφία κερατοειδούς. Με βάση τα κλινικά ευρήματα και το οικογενειακό ιστορικό τέθηκε η 
διάγνωση της Reis-Bucklers δυστροφίας κερατοειδούς.
Συμπεράσματα: Η Reis-Bucklers δυστροφία κερατοειδούς είναι μια σπάνια αμφοτερόπλευρη πάθηση και κληρονομείται με 
τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο με ισχυρή διεισδυτικότητα. Συνήθως παρουσιάζεται στην πρώτη δεκαετία της ζωής και η 
διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση.
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EP16.
ΕΡΠΉΤΙΚΉ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠEΜΒΑΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ 
Αλίκη Λιάσκα, Δ. Μήτσιου, Σ. Σταμέλου, Κ. Ανδριανοπούλου, Δ. Παπαντωνίου 
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός: κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου μετά την επέμβαση καταρράκτη είναι δυνατόν να εμφανιστεί ερπητική 
κερατίτιδα, η οποία μπορεί να διαγνωστεί ως έλλειμμα επιθηλίου αποδιδόμενο στη μετεγχειρητική θεραπεία. Η έγκαιρη 
διάγνωση και ειδική αντιμετώπιση συντελεί στην ταχύτερη αποκατάσταση του κερατοειδούς.
Ασθενείς-μέθοδος: σειρά οκτώ ασθενών που εμφάνισαν έλλειμμα επιθηλίου κερατοειδούς μετά από επέμβαση καταρράκτη. 
Το έλλειμμα επιθηλίου διαγνώστηκε κατά το μετεγχειρητικό έλεγχο της πρώτης εβδομάδας (5η-6η μετεγχειρητική ημέρα). Στη 
βιομικροσκόπηση εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά δενδριτικού ερπητικού έλκους ομοίως και στη χρώση με φλουοροσκεϊνη. Οι 7/8 
ασθενείς τέθηκαν σε από του στόματος θεραπεία με famciclovir ή valaciclovir μέχρι την επούλωση του έλκους και στη συνέχεια 
σε προληπτική αγωγή στο 1/3 της πλήρους δόσης για τη συνέχεια της μετεγχειρητικής περιόδου.  Ένας ασθενής δεν παρουσίαζε 
σαφή εικόνα ερπητικής επιθηλιοπάθειας και αντιμετωπίστηκε με τροποποίηση (μείωση) της μετεγχειρητικής αγωγής με τοπική 
ενίσχυση της επούλωσης του επιθηλίου. Δεν χρησιμοποιήθηκαν τοπικά αντιερπητικά σκευάσματα.
Αποτελέσματα: Στους επτά ασθενείς υπό αντιερπητική αγωγή υπήρξε πλήρης αποκατάσταση του έλκους σε επτά ημέρες χωρίς 
υποτροπή στη συνέχεια καθ΄ όλη τη μετεγχειρητική περίοδο. Ο ένας ασθενής με την αμφίβολη διάγνωση τέθηκε σε αντιερπητική 
αγωγή 20 ημέρες μετά λόγω επιμονής της επιθηλιοπάθειας και κατέληξε με νεφέλιο κερατοειδούς. 
Συμπεράσματα: στο μετεγχειρητικό έλεγχο της πρώτης εβδομάδας είναι δυνατόν να διαγνωστεί (υποτροπή) ερπητικής 
επιθηλιοπάθειας. Η άμεση έναρξη της από του στόματος ειδικής αντιερπητικής θεραπευτικής αγωγής αποτρέπει την εμφάνιση 
απώτερων επιπλοκών ενώ επιτρέπει τη συνέχιση της μετεγχειρητικής αγωγής.

EP17.
ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΉΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉΣ ΔΥΝΑΜΉΣ ΤΟΥ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΉ ΕΠΕΜΒΑΣΉ DMEK 
Απόστολος Λαζαρίδης1, Bogdan Spiru1, Ελευθέριος Γιαλλούρος1, Walter Sekundo1, Frank Michael Schroeder1, 
Anke Messerschmidt-Roth1, Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2 
1  Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Philipps του Marburg, Γερμανία  
2   Ά Οφθαλμολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Σκοπός: Η αξιολόγηση των μεταβολών της ολικής διαθλαστικής δύναμης κερατοειδούς (TCRP) σε διάστημα 60 μηνών μετά από 
ανεπίπλεκτη μεταμόσχευση ενδοθηλίου κερατοειδούς (DMEK) και η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τις μεταβολές του 
παχυμετρικού προφίλ του κερατοειδούς (CTSP).
Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριελήφθηκαν 60 μάτια που υποβλήθηκαν σε DMEK χωρίς διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. Αξιολογήθηκαν η TCRF στις ζώνες 2, 4, 6 και 8mm και το CTSP στο κέντρο του κερατοειδούς (CCT) και στους 
δακτυλίους 2, 4, 6 και 8mm. Οι μετρήσεις έγιναν προεγχειρητικά και στους 3, 6, 12, 24 και 60 μήνες μετεγχειρητικά.
Αποτελέσματα: Η TCRP παρουσίασε σε όλες τις ζώνες σημαντική μείωση (υπερμετρωπική εκτροπή) στους 3 μήνες (P<0,001), 
ακολουθούμενη από συνεχή και σημαντική αύξηση (μυωπική εκτροπή) στους 60 μήνες (P<0,001). Εως τον 6 μήνα παρατηρήθηκε 
μείωση του CTSP, ακολουθούμενη από συνεχή αύξηση εως τους 60 μήνες. Σημαντική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ 
της μείωσης του CCT και της μείωσης της TCRP στις ζώνες 2, 4, 6 και 8mm (προεγχειρητικές – τιμές 3 μηνών, P<0,001, r από 0,553 
έως 0590). Βρέθηκε ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής του CCT και της αύξησης του TCRP στις ζώνες 2 και 4 mm 
μετά τους 3 μήνες (τιμές 60 μηνών – 3 μηνών· P≥ 0,351, r από 0,055 έως 0,132).
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας ποσοτικοποίησε την υπερμετρωπική εκτροπή που παρατηρείται αμέσως μετά απο DMEK και έδειξε 
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της μείωσης του CCT και της μείωσης της TCRP. Η μυωπική εκτροπή που παρατηρείται μετά 
τον τρίτο μήνα συσχετίζεται με τη συνεχή αύξηση της TCRP.

EP18.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΉΣ 
ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SCHEIMPFLUG 
Αναστάσιος Σεπετής, Chris Schulz, Mohamed Oshallah, Ramez Borbara, Αριστείδης Κωνσταντόπουλος 
Τμήμα Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

Σκοπός: Προσδιορισμόs της επαναληψιμότητας  των δεικτών εξέλιξης του κερατόκωνου, μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων με 
τομογραφία scheimpflug και έλεγχος της αξιοπιστίας συστημάτων ταξινόμησης για τη σταδιοποίηση του. 
Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη κερατοκωνικών που υποβλήθηκαν σε διαδοχικές τοπογραφίες κερατοειδούς (Pentacam®), σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο μεταξύ 2014-2020, με χρονική απόσταση μεταξύ των εξετάσεων (σαρώσεων)  1-14 ημέρες. Οι ασθενείς 
αποκλείστηκαν από την ανάλυση εάν είχαν κλινικά εξηγήσιμο λόγο για πιθανή αλλαγή μεταξύ των σαρώσεων και στους δύο 
οφθαλμούς. Μεταξύ των παραμέτρων που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνονται Kmax, κερατοειδικός αστιγματισμός (Cyl), πάχος 
κερατοειδούς τόσο στην κορυφή  (CTapex) όσο και στο λεπτότερο σημείο (CTmin) του κώνου, μέσες τιμές πρόσθιας και οπίσθιας 
επιφάνειας (Kmean). Το τυπικό σφάλμα μέτρησης χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ελάχιστης ανιχνεύσιμης μεταβολής 
(ΕΑΜ).
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 45 ασθενείς, μέσης ηλικία 30 ετών (68,9% άρρενες). Ο μέσος χρόνος μεταξύ των 
σαρώσεων ήταν 13 ημέρες. Η ΕΑΜ βρέθηκε να είναι 24,66 μm στο CTapex και 28,92 μm στο CTmin, 2,68 διόπτρες στο Cyl, 2,99 
Διόπτρες στο Kmax.
Συμπεράσματα: Σε όλες τις παραμέτρους, ο βαθμός απόκλισης βρέθηκε να είναι υψηλότερος από αυτόν που αναφέρεται σε 
άλλες μελέτες, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε διαφορές μεταξύ των πληθυσμών της κάθε μελέτης. Το υψηλότερο περιθώριο 
σφάλματος μέτρησης αντιπροσωπεύει πιθανότατα την πρόσθετη απόκλιση που εισάγεται από την ημερήσια διακύμανση και 
την καθημερινή κλινική πράξη. Οι κλινικές αποφάσεις που αφορούν στις αλλαγές των παραπάνω μετρήσεων θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τον ημερήσιο βαθμό απόκλισης.
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EP19.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ: ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ  
Α. Λιάσκα, Δ. Μήτσιου, Σ. Σταμέλου, Κ. Ανδριανοπούλου, Δ. Παπαντωνίου 
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

Σκοπός: τα πτερύγια είναι ινοαγγειακές εκφυλίσεις του επιπεφυκότα που σταδιακά επεκτείνονται στον κερατοειδή. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση ενδείκνυται λόγω συμπτωμάτων, διαταραχές της όρασης και κοσμητικούς λόγους. Μεταξύ των διαθέσιμων 
επεμβάσεων περιλαμβάνονται συνδυασμοί αφαίρεσης του πτερυγίου με πρωτογενή σύγκλειση του επιπεφυκότα, αυτομόσχευμα 
επιπεφυκότα, αυτομόσχευμα επιπεφυκότα-σκληροκερατικού ορίου, περιεστραμένο κρημνό επιπεφυκότα, κρημνό επιπεφυκότα 
και μόσχευμα αμνιακής μεμβράνης. Η επικρατούσα σήμερα επέμβαση είναι με αυτομόσχευμα επιπεφυκότα λόγω του μικρότερου 
ποσοστού υποτροπών (1.9-8%). Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις ενδείξεις και την προτιμώμενη χειρουργική 
τεχνική σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. 
Ασθενείς-μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των ιατρικών φακέλων 48 ασθενών (32 άνδρες-16 γυναίκες, 24-82 ετών) που 
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης πτερυγίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας κατά το χρονικό διάστημα 2016-
2021. Καταγράφτηκαν τα συμπτώματα, ο τύπος του πτερυγίου και η προτιμώμενη χειρουργική τεχνική μετά από ενημέρωση του 
ασθενούς.
Αποτελέσματα: όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζον πτερύγιο χωρίς συμμετοχή της 
οπτικής ζώνης (Τύπος ΙΙ) ή με συμμετοχή της οπτικής ζώνης (Τύπος ΙΙΙ). Η ηλικία διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων 
με τους μεγαλύτερους ασθενείς να πάσχουν από πτερύγιο Τύπου ΙΙΙ. Η κύρια ένδειξη επέμβασης ήταν κοσμητικοί λόγοι για 
τους νεότερους ασθενείς και μείωση όρασης ή αδυναμία λήψης κερατομετρικών μετρήσεων για επέμβαση καταρράκτη στους 
μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς. Η προτίμηση των ασθενών ήταν για αυτομόσχευμα επιπεφυκότα όταν υπήρχε διαταραχή 
όρασης ή κοσμητικοί λόγοι ενώ οι ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε επέμβαση καταρράκτη δεν είχαν σημαντική 
διαφορά στην προτίμηση. Η διάρκεια της επέμβασης και συν νοσηρότητες ήταν σημαντικοί παράγοντες για την προτίμηση του 
ασθενούς.
Συμπεράσματα: η επικρατούσα σήμερα χειρουργική τεχνική αφαίρεσης  του πτερυγίου περιλαμβάνει το αυτομόσχευμα 
επιπεφυκότα, λόγω του μικρού ποσοστού υποτροπής , όπως έχει διαπιστωθεί σε πολυάριθμες μελέτες. Ωστόσο, σε μεγάλης 
ηλικίας ασθενείς με συν νοσηρότητες οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση καταρράκτη η πρωτογενής σύγκλειση 
του επιπεφυκότα(μετά την αφαίρεση του πτερυγίου) είναι πιθανόν μια ικανοποιητική λύση δεδομένης της μικρότερης διάρκειας 
της επέμβασης.

EP20. ΑΠΟΣΎΡΘΗΚΕ

EP21.
ΧΡΉΣΉ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΛΉΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΉΜΝΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΉΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΉΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
Αγνή Μόκκα, Κατερίνα Γιαννουκάκη, Κώστας Μπομπορίδης 
Α’ & Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Να περιγράψουμε την χρήση μοσχεύματος σκληρού και κρημνού επιπεφυκότα για αποκατάσταση τραυματικής 
απώλειας μοσχεύματος κερατοειδούς ολικού πάχους και διατήρηση του βολβού.
Μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 72 ετών παρουσίασε τραυματική απώλεια του μοσχεύματος κερατοειδή ολικού πάχους με απώλεια 
του πρόσθιου θαλάμου και επιπωματισμό του ελλείμματος κερατοειδή από το ιριδο-φακικό διάφραγμα. Η ίδια αιτία οδήγησε 
στην επανάληψη της πρώτης μεταμόσχευσης. Λόγω μειωμένης προσδοκίας για λειτουργική αποκατάσταση και έλλειψη 
διαθέσιμου μοσχεύματος κερατοειδή χρησιμοποιήσαμε μόσχευμα σκληρού διαμέτρου 8 mm για την αναπλήρωση του 
απολεσθέντος μοσχεύματος, πλήρωση του πρόσθιου θαλάμου και κάλυψη της επιφάνειας με Gunderson κρημνό επιπεφυκότα 
από το άνω κόλπωμα.
Αποτελέσματα: Η τεχνική κάλυψης του ελλείμματος οδήγησε σε πλήρη ανατομική αποκατάσταση του βολβού με ομαλή 
επιθηλιοποίηση της επιφάνειας, σχηματισμένο πρόσθιο θάλαμο και αντίληψη φωτός, χωρίς μόλυνση ή άλλες επιπλοκές 6 μήνες 
μετά την επέμβαση.
Συμπεράσματα: Η χρήση μοσχεύματος σκληρού με επικάλυψη επιπεφυκότα μπορεί να αναπληρώσει το απολεσθέν μόσχευμα 
κερατοειδή σε μεταμόσχευση ολικού πάχους όταν δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο μόσχευμα κερατοειδή για επαναμεταμόσχευση 
ή αυτή δεν έχει πλέον ένδειξη. Το μόσχευμα σκληρού προσφέρει σταθερή τεκτονική αποκατάσταση του βολβού χωρίς 
προβλήματα απόρριψης ή άλλες επιπλοκές.
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EP22.
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΉΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΉΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΉ ΝΕΟΑΓΓΕΙΑΚΉ ΉΕΩ ΧΡΉΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΉ ΔΉΛΩΣΉ PRISMA  
Τουνακάκη Ουρανία, Μάλαμας Αγγελάκης, Δοξάνη Χρυσούλα, Στεφανίδης Ιωάννης, Ζιντζαρας Ηλίας 
Οφθαλμολογική Κλινική, Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, Ελλάδα

Σκοπός: Να αξιολογήσουμε την ποιότητα Αναφοράς των Μετα-αναλύσεων Τυχαιοποιημένων Κλινικών Μελετών για τη θεραπεία 
της νεοαγγειακής ΗΕΩ  που δημοσιεύτηκαν από τον Απρίλιο του 2014 έως τον Μάιο του 2018 χρησιμοποιώντας τη δήλωση  
PRISMA.
Μέθοδος: Από 210 άρθρα που αναγνωρίστηκαν αρχικά, 12 μετα-αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν και βαθμολογήθηκαν. Η 
βαθμολόγηση κάθε μετα-ανάλυσης καθορίστηκε με βάση τη λίστα ελέγχου PRISMA , η οποία εμπεριέχει μια λίστα 27 θεμάτων. 
Επίσης μετρήθηκε η ποσοστιαία βαθμολόγηση των θεμάτων. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της βαθμολόγησης και των 
χαρακτηριστικών των μετα-αναλύσεων(SPSS 23.0). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson αναζητήθηκε για τη συσχέτιση της 
βαθμολόγησης με άλλες παραμέτρους, όπως ο συντελεστής απήχησης του περιοδικού δημοσίευσης. Τέλος, διενεργήθηκε 
ανάλυση πολυμεταβλητότητας. 
Αποτελέσματα: Οι 3 Cochrane μετα-αναλύσεις παρουσιάζουν  27/27 PRISMA σκορ(100%).  Η μέση βαθμολόγηση όπως προ 
είπαμε είναι 23,2(86,1%) ενώ αποκλείοντας τις Cochrane μετα-αναλύσεις αλλάζει σε 22/27(81,4%). Δεκαέξι θέματα αναφέρθηκαν 
100%. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των 12 μετα-αναλύσεων και των 9 μη- Cochrane μετα-αναλύσεων 
στη μέση ποσοστιαία βαθμολόγηση των θεμάτων(Ρ=0,003). Επιβεβαιώθηκε θετικά ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ποσοστιαίας 
βαθμολόγησης για κάθε μετα-ανάλυση και του συντελεστή απήχησης  του περιοδικού δημοσίευσης(Ρ=0,002). Για τη διενέργεια 
της ανάλυσης πολυμεταβλητότητας διαχωρίσαμε τις μετα-αναλύσεις με βαθμολογία ≤23/27 και τις μετα-αναλύσεις με 
βαθμολογία ≥24/27. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες, όταν στην ταυτόχρονη ανάλυση περικλείονται 
παράμετροι όπως ο αριθμός τον συγγραφέων, ο αριθμός μελετών, αριθμός  ασθενών, η χρονολογία δημοσίευσης και ο 
συντελεστής απήχησης(Ρ=0,026). 
Συμπεράσματα: Η ποιότητα Αναφοράς των οφθαλμολογικών μετα-αναλύσεων στη θεραπευτική αντιμετώπιση και την 
ασφάλεια της εξιδρωματικής Ηλικιακής Εκφύλισης Ωχράς Κηλίδας είναι γενικά ικανοποιητική. H παρατηρούμενη υπο-αναφορά 
σε ορισμένα θέματα(πρωτόκολλο, στρατηγική αναζήτησης, αξιολόγηση σφαλμάτων) αποκαλύπτει την επιτακτικότητα της 
συμμόρφωσης με τη δήλωση PRISMA.

EP23.
ΟΡΑΣΉ ΚΑΙ ΤΕΧΝΉ, ΑΙΣΘΉΤΙΚΉ ΑΝΤΙΛΉΨΉ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΉΝ ΤΕΧΝΉ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΦΉΜΙΔΉ, 
ΦΩΣ, ΜΟΡΦΉ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 
Γεώργιος Ν. Μπαλανίκας1 MD, PHD, Δημήτρης Πειρουνίδης1 MD, PHD, Πέτρος Ρασογλου2 MD PHD, Καθ. Βασίλειος 
Καραμπατάκης3 MD, PHD, Καθ. Δημήτρης Χριστοδούλου4, MD, PHD 
1   Α’ Οφθαλμολογική Κλινική, Νος. ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2  Ινστιτούτο ‘Ophthalmica’, Θεσσαλονίκη
3  Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. 
4  Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο συμβολισμός στην τέχνη είναι ένα από τα στοιχεία της οπτικής αντίληψης στην οπτική λειτουργία κατά την 
παρατήρηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτή η τάση περιλαμβάνει τα θεμελιώδη στοιχεία της  όρασης μας για την 
αισθητική και το φως, το χρώμα και τη φόρμα. Ο Κώστας Εφημίδης (γ. 1962) είναι ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που εξέφρασε 
αυτά τα στοιχεία και προκάλεσε τον παρατηρητή των έργων του να τα εντοπίσει και να τα ερμηνεύσει. Χρησιμοποιήθηκαν έργα 
του και διερευνήθηκε πώς μπορούμε με την οπτική μας λειτουργία να τα αντιληφθούμε και να τα κατανοήσουμε.
ΘΕΜΑ: Η πλούσια έμπνευση στην τέχνη του Εφημίδη και η ευρεία χρήση όλων των παραμέτρων στη σύνθεση ενός έργου ή μιας 
σειράς παρόμοιας θεματικής ενότητας είναι πάντα παρούσες. Η αριστοτεχνική εφαρμογή των γνωστικών εικαστικών κανόνων 
παράγει έργα υψηλής τέχνης που ερμηνεύουν και εξαντλούν το υπό μελέτη αντικείμενο σε κάθε περίπτωση. Ο Κώστας Εφημίδης 
σε κάθε θεματική οντότητα αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης οπτικής αντίληψης που οδηγεί σε μια προκλητική 
απεικόνιση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο Κώστας Εφημίδης, σύγχρονος ζωγράφος και μεταμοντέρνος καλλιτέχνης, παρουσιάζει με τα έργα του τη 
γνωστική διαδρομή στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Ένας παρατηρητής-θεατής του έργου του, με ελάχιστη προσοχή, βρίσκει 
κανόνες της οπτικής αντίληψης στην τέχνη και επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την καθολικότητα αυτών των παραμέτρων. Εξάλλου, 
ο καλλιτέχνης ξεκινώντας την εικαστική αναπαράσταση των ανθρώπων, των αντικειμένων και του περιβάλλοντος διεισδύει σε 
νοητικά άυλες εικόνες προσπαθώντας να μεταφράσει την εικόνα σε συναισθήματα και ψυχική ενέργεια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Κώστας Εφημίδης με τους πίνακές του μας δείχνει πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει το 
φως και τα αντικείμενα με άλλη μορφή από τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό το στοιχείο είναι η ψυχική αποδοχή 
που κάνει τη διαφορά από τη δική μας  σκοπιά. Η συμβολική τέχνη του Εφημίδη αναδεικνύει αυτή τη διαφορετική πλευρά της 
συνηθισμένης ανθρώπινης θέασης με τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη δική του πραγματικότητα.
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EP24.
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΉΠΙΟ ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΉΚΑΝ ΜΕ 
FEMTOSECOND LASER ΥΠΟΒΟΉΘΟΥΜΕΝΉ ΕΜΦΥΤΕΥΣΉ ΕΝΔΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ: 
MΙΑ ΤΡΙΕΤΉΣ ΜΕΛΕΤΉ 
Ε. Σπανός, Σ. Ατζαμόγλου, Γ. Κονταδάκης, Γ. Μπάτσος, Λ. Κοντομίχος, Β. Πεπονής 
Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Σκοπός: Να αξιολογήσουμε τα τριετή αποτελέσματα της femtosecond laser υποβοηθούμενης εμφύτευσης ενδοστρωματικών 
δακτυλίων (ICRS) για την θεραπεία ασθενών με ήπιο έως μέτριο βαθμό κερατόκωνο.
Μέθοδος: H μελέτη περιλαμβάνει 4 οφθαλμούς απο 4 ξεχωριστούς ασθενείς με κερατόκωνο. Σε καθε ασθενή εμφυτεύθηκε ICRS 
σύμφωνα με τον προεγχειρητικό τοπογραφικό και διαθλαστικό έλεγχο. Τα τμήματα αυτα εμφυτεύθηκαν σε ενδοκερατοειδικές 
θήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν με την βοήθεια του FS200 femtosecond laser. O σχεδιασμός της επέμβασης έγινε σύμφωνα 
με τα νομογράμματα του κατασκευαστή. O επανέλεγχος των ασθενών περιλάμβανε έλεγχο οπτικής οξύτητας, διαθλαστικό 
έλεγχο, κλινική εξέταση, τοπογραφία κερατοειδούς (Pentacam και Orbscan) και OCT προσθίου ημιμορίου. Η επέμβαση 
πραγματοποιήθηκε λόγω της μη ικανοποιητικής διορθούμενης οπτικής οξύτητας των ασθενών και δυσανεξίας στους φακούς 
επαφής.
Αποτελέσματα: Η προεγχειρητική μέση κυρτή κερατομετρία μειώθηκε από 53,3D (50,7 έως 55,7D)  σε 48,6D (46,9 έως 50D)  3 
χρόνια μετεγχειρητικά. Ο προεγχειρητικός μέσος τοπογραφικός  αστιγματισμός ηταν 5,35 D(4,2 έως 7,9D) ενώ μετεγχειρητικά 
ήταν 2,7D(από 0,7 έως 4,3D). Ο διαθλαστικός έλεγχος έδειξε μείωση του αστιγματισμού απο 3,5D (2,0 έως 5,0D) σε 2,5D (0,5 έως 
3,75D) και βελτίωση του σφαιρικού ισοδύναμου απο -5,0D (-4,0 έως -7,25D) προεγχειρητικά σε -2,5D (-1,25 έως -3,25D) 3 χρόνια 
μετεγχειρητικά. Η μέση προεγχειρητική διορθούμενη οπτική οξύτητα ήταν 4/10, ενώ οι ασθενείς μετεγχειρητικά εμφάνισαν 
μέση βελτίωση 2 γραμμών στον πίνακα Snellen (από 0 έως 5 γραμμές).
Συμπεράσματα: Η femtosecond laser υποβοηθούμενη εμφύτευση ενδοστρωματικών κερατικών δακτυλίων σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης μας, βελτίωσε την οπτική οξύτητα, τις τοπογραφικές και διαθλαστικές παραμέτρους ολων των 
ασθενών 3 χρόνια μετεγχειρητικά.

EP25.
ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΟΜΉΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΧΡΉΣΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CIRCLE ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ 
ΤΉΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΉΣΉΣ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΤΕΧΝΙΚΉ SMILE (SMALL-INCISION LENTICULE EXTRACTION) 
Δημήτριος A. Λιακόπουλος1, Μιχαήλ Α. Γρέντζελος1,2,3, Vardhaman P. Kankariya3, Ankita B. Dube3, Γεώργιος Δ. Κυμιωνής4, 
Ιωάννης Γ. Παλλήκαρης1 
1  ΒΕΜΜΟ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2  Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust, Surrey, UK 
3  Asian Eye Hospital and Laser Institute, Pune, Maharashtra, India 
4  Τμήμα Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Αθηνών

Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού απώλειας αναρρόφησης κατά τη διάρκεια της τεχνικής SMILE, η διαχείριση του 
οποίου έγινε με επιτυχία δημιουργώντας μια μικρού εύρους τομής εισόδου με το λογισμικό Circle.
Μέθοδος: Ασθενής 26 ετών γυναίκα προσήλθε για την διόρθωση του διαθλαστικού της σφάλματος. Η τεχνική SMILE επιλέχθηκε 
και για τους δυο οφθαλμούς. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τομής στην επιφάνεια διεπαφής του καλύμματος (cap) στον δεξιό 
οφθαλμό, σημειώθηκε ασταθής αναρρόφηση με αποτέλεσμα την προβολή επιπεφυκότος στην επιφάνεια διεπαφής. Παρόλο που 
η εφαρμογή femtosecond laser ολοκληρώθηκε, η δημιουργία της μικρής τομής εισόδου ήταν ανεπιτυχής. Το λογισμικό Circle 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας μικρής τομής εισόδου πλάτους 50° (310° εύρος hinge) αποφεύγοντας τη μετατροπή 
του καλύμματος (cap) σε κρημνό. 
Αποτελέσματα: Η αφαίρεση του  κερατοειδικού φακιδίου (lenticule) πραγματοποιήθηκε μέσω της νέας μικρής τομής εισόδου 
και η διαδικασία ολοκληρώθηκε ανεπίπλεκτα. Η μη διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα ήταν 20/20 την πρώτη μετεγχειρητική 
ημέρα.
Συμπέρασμα: Το λογισμικό Circle μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε περίπτωση απώλειας αναρρόφησης στην τεχνική SMILE 
για τη δημιουργία της μικρής τομής εισόδου χωρίς την ανάγκη μετατροπής του καλύμματος (cap) σε κρημνό επιτρέποντας την 
ολοκλήρωση της τεχνικής SMILE.

EP26.
ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ SMILE ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΥΨΉΛΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΉ (PRK) 
Μιχαήλ Α. Γρέντζελος1,2,3, Δημήτριος Λιακόπουλος 1, Vardhaman P. Kankariya3, Ankita B. Dube3, Γεώργιος Δ. Κυμιωνής4, 
Ιωάννης Παλλήκαρης1 
1  ΒΕΜΜΟ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2  Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust, Surrey, UK 
3  Asian Eye Hospital and Laser Institute, Pune, Maharashtra, India 
4  Τμήμα Οφθαλμολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Αθηνών

Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού διόρθωσης του  υψηλού υπολειπόμενου διαθλαστικού σφάλματος μετά από 
φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) με την τεχνική SMILE.
Μέθοδος: Κλινικό περιστατικό.
Αποτελέσματα: Ασθενής 36 ετών υποβλήθηκε σε ανεπίπλεκτη SMILE για την διόρθωση του υπολειπόμενου διαθλαστικού 
σφάλματος δώδεκα έτη μετά την διαθλαστική διόρθωση με PRK. Προεγχειρητικά, η μη διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα 
(UDVA) ήταν μέτρηση δακτύλων και στους δυο οφθαλμούς. Η διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα (CDVA) ήταν 20/20 στον 
δεξιό οφθαλμό (-4.75 -2.50 x 180) και 20/30 στον αριστερό (-7.50 -1.00 x 160) λόγω αμβλυωπίας. Η εξέταση στην σχισμοειδή 
λυχνία αποκάλυψε ήπιο νεφέλιο (haze) κερατοειδούς και στους δύο οφθαλμούς. Ένα μήνα μετά την διόρθωση με SMILE, η μη 
διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα ήταν 20/20 στον δεξιό και 20/30 στον αριστερό οφθαλμό. Το μετεγχειρητικό νεφέλιο 
του κερατοειδούς από την επέμβαση PRK μειώθηκε μετά την επέμβαση. Κατά τη διάρκεια των 4 ετών παρακολούθησης, η μη 
διορθωμένη μακρινή οπτική οξύτητα παρέμεινε σταθερή και δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές.
Συμπέρασμα: Η τεχνική SMILE θα μπορούσε να είναι μια καλή εναλλακτική προσέγγιση για την διόρθωση υπολειπόμενου 
διαθλαστικού σφάλματος σε ασθενή μετά από επέμβαση PRK.



10 • 36th HSIOIRS

e-POSTERS

EP27.
ΕΠΕΜΒΑΣΉ SMILE ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΉ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ ΜΕ ΤΟ VISUMAX FEMTOSECOND LASER – 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΉΣ ΟΞΥΤΉΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΉΣ ΔΩΔΕΚΑΜΉΝΟΥ 
Λαζαρίδης Απόστολος, Anke Messerschmidt-Roth, Walter Sekundo 
Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Philipps του Marburg, Γερμανία

Σκοπός: H αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας και διάθλασης και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της τεχνικής 
Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) για τη διόρθωση απλής υπερμετρωπίας και υπερμετρωπίας με αστιγματισμό.
Μέθοδοι: Ενενήντα ένα μάτια 48 ασθενών, οι οποίοι εντάχθηκαν στην κλινική δοκιμή, υποβλήθηκαν σε SMILE για απλή 
υπερμετρωπία ή υπερμετρωπία με αστιγματισμό. Κριτήρια συμμετοχής ήταν η προεγχειρητική διορθωμένη οπτική οξύτητα 
για μακριά (CDVA) ίση ή καλύτερη από 20/25 για κάθε μάτι και προβλεφθείσα μετεγχειρητική κερατομετρία μικρότερη από 
51 διοπτρίες (D). Ο διαθλαστικός στόχος ήταν εμμετρωπία σε 25 μάτια. Σε 66 μάτια προχωρήσαμε σε υπερδιόρθωση. Η μη 
διορθωμένη οπτική οξύτητα για μακριά (UDVA), η CDVA και η διάθλαση καταγράφηκαν προεγχειρητικά και στους 1, 3, 6, 9 και 
12 μήνες.
Αποτελέσματα: Στους 12 μήνες, το 78% των περιπτώσεων δεν εμφάνισε καμία αλλαγή στις γραμμές Snellen της CDVA, το 13% 
κέρδισε 1 γραμμή και το 9% έχασε 1 γραμμή. Η UDVA 12 μηνών ήταν 20/20 ή καλύτερη στο 76% των περιπτώσεων που είχαν 
ως διαθλαστικό στόχο την εμμετρωπία . Ο αστιγματισμός 12 μηνών ήταν μικρότερος από 0,50 D στο 68% των περιπτώσεων 
και μικρότερος από 1,0 D στο 91% των οφθαλμών που υποβλήθηκαν στην επέμβαση. Μεταξύ 9 και 12 μηνών, το 8% των 
περιπτώσεων παρουσίασε υποτροπή υπερμετρωπίας υψηλότερη από 0,50 D. Σε διορθώσεις με σφαιρικό ισοδύναμο υψηλότερο 
από 3,0 D παρατηρήθηκε μία τάση υποδιόρθωσης.
Συμπεράσματα: Η SMILE για διόρθωση απλής υπερμετρωπίας ή υπερμετρωπίας με αστιγματισμό είναι μια ασφαλής επέμβαση 
που συνοδεύεται από πολύ καλή οπτική οξύτητα και πολύ σταθερή διάθλαση. Περαιτέρω προσαρμογές του νομογράμματος θα 
βελτιώσουν την προβλεψιμότητα σε διορθώσεις υψηλής υπερμετρωπίας.

EP28.
Ή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΑΞΙΑ ΤΉΣ ΕΞΕΤΑΣΉΣ ΤΉΣ ΕΥΑΙΣΘΉΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ 
ΠΑΘΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΧΑΜΉΛΉ ΟΡΑΣΉ 
Σταυρούλα Αλμπανίδου, Διαμαντής Αλμαλιώτης, Έλενα Π. Παπαδοπούλου, Βασίλειος Καραμπατάκης  
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας,  Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η ευαισθησία στις φωτεινές αντιθέσεις (contrast sensitivity, CS) αποτελεί σημαντική παράμετρο της λειτουργίας της 
όρασης και η εξέτασή της μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υποκείμενης πάθησης 
που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται από την εξέταση της οπτικής οξύτητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαγνωστικής αξίας της εξέτασης αυτής σε οφθαλμολογικές παθήσεις που μπορεί να 
προκαλέσουν χαμηλή όραση.
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση με κατάλληλες λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης 
όπως PubMed, Google Scholar και Cochrane Library  από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιανουάριο του 2022.
Αποτελέσματα: Σε ασθενείς με ωχροπάθεια, η ευαισθησία στις φωτεινές αντιθέσεις μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένη 
ιδιαίτερα στις μεσαίες και χαμηλές χωρικές συχνότητες, παρά τα σχετικά καλά επίπεδα οπτικής οξύτητας. Σε ασθενείς με ήπια, 
μη παραγωγική μορφή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, η πτώση στην CS φάνηκε ότι μπορεί να σχετίζεται σημαντικά με 
το πάχος της έξω στοιβάδας του αμφιβληστροειδή ενώ σημαντική διαταραχή διαπιστώνεται σε πολλές μελέτες και σε διάφορα 
στάδια και τύπους γλαυκώματος. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
αλλαγών στην αιματική ροή του αμφιβληστροειδή και στην ελάττωση της  CS ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν 
και οι συνθήκες υποξίας, που αποτελούν παθογενετικό στοιχείο των περισσότερων παθήσεων του αμφιβληστροειδή. Παρόμοια 
αποτελέσματα εξάγονται και από το δικό μας υλικό με την εφαρμογή μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής της εξέτασης
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν τη σημασία της εξέτασης της CS ως μια υποσχόμενη εξέταση σε μεγάλο 
εύρος οφθαλμολογικών παθήσεων που προκαλούν σημαντική πτώση της λειτουργίας της όρασης.
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EP29.
Ή ΕΠΙΔΡΑΣΉ ΤΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΉΧΑΝΙΣΜΟ  ΤΉΣ 
ΦΛΕΓΜΟΝΉΣ ΣΤΉΝ ΉΛΙΚΙΑΚΉ ΕΚΦΥΛΙΣΉ ΤΉΣ ΩΧΡΑΣ ΚΉΛΙΔΑΣ 
Σταυρούλα Αλμπανίδου1,4, Ελένη Γούναρη2, Δήμητρα Μόσχου1,5, Φώτιος Τοπούζης3, Γεώργιος Κολιάκος2, 
Ελίνα Παπακωνσταντίνου4, Βασίλειος Καραμπατάκης1  
1  Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2   Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3   Α’ Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4   Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός:  Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.) χαρακτηρίζεται ήδη από τα αρχικά στάδια, από σημαντική αύξηση 
φλεγμονωδών παραγόντων, από διαταραχή της ακεραιότητας του αιματο-αμφιβληστροειδικού φραγμού και συνοδό διήθηση 
του ιστού από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος όπως μακροφάγα, αναδεικνύοντας την υποκείμενη φλεγμονώδη 
διαδικασία σε κομβικό παθογενετικό μηχανισμό της νόσου. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με 
την ευεργετική επίδραση των μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων στο φλεγμονώδες περιβάλλον των οφθαλμών με Η.Ε.Ω.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση με κατάλληλες λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης 
όπως PubMed και Google Scholar από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιανουάριο του 2022.
Αποτελέσματα: Τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα όταν εκτίθενται σε φλεγμονώδες περιβάλλον παρουσιάζουν ισχυρή 
ανοσορυθμιστική δράση μέσω της απελευθέρωσης διάφορων παραγόντων όπως κυτοκινών, χημειοκινών και άλλων μεταβολιτών 
όπως η ινδολαμίνη της 2,3-διοξυγενάσης (IDO), η ιντερλευκίνη-6 και ο μεταμορφωτικός αυξητικός παράγοντας-β1, με κυριότερη 
την IDO. Επιπλέον, τα κύτταρα αυτά καταστέλλουν τον υπέρμετρο πολλαπλασιασμό των T- και Β- λεμφοκυττάρων καθώς και των 
φυσικών κυττάρων-φονέων ΝΚ και αναστέλλουν τη διαφοροποίηση των δενδριτικών κυττάρων. Ταυτόχρονα, προάγουν την 
παραγωγή των ρυθμιστικών μορφών των Τ-λεμφοκυττάρων. Η ενδοϋαλοειδική έγχυση κυττάρων προερχόμενων από το μυελό 
των οστών σε πειραματικό μοντέλο,  φάνηκε να ελαττώνει σημαντικά την έκφραση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών όπως η 
ιντερλευκίνη-1α, η ιντερλευκίνη-6, η συνθετάση του νιτρικού οξειδίου, ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων-α και του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα ενώ οδηγεί σε μείωση της διήθησης του ιστού από τα μακροφάγα. 
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν την ευεργετική επίδραση της εφαρμογής των μεσεγχυματικών 
στρωματικών κυττάρων στη ρύθμιση της υπέρμετρης φλεγμονώδους διαδικασίας που φαίνεται πως αποτελεί σημείο-κλειδί 
στην παθοφυσιολογία της νόσου και την χαρακτηρίζει ήδη από τα αρχικά της στάδια. 

EP30.
Ή ΤΑΧΥΤΉΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΉΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ 
Διαμαντής Αλμαλιώτης, Σταυρούλα Αλμπανίδου, Έλενη Π. Παπαδοπούλου, Β. Καραμπατάκης 
Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Η ταχύτητα ανάγνωσης είναι από τις καλύτερες μεθόδους πρόγνωσης όσον αφορά την υποκειμενική αξιολόγηση της 
οπτικής ικανότητας των ασθενών, καθώς επίσης και την ποιότητα ζωής τους που σχετίζεται με την όραση. Οποιαδήποτε απώλεια 
όρασης που επηρεάζει την ικανότητα ανάγνωσης έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση αποσκοπεί να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της επιδείνωσης στην ικανότητα ανάγνωσης σε διάφορες 
οφθαλμολογικές παθήσεις.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.
Αποτελέσματα: Aσθενείς με διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, σε σύγκριση 
με φυσιολογικούς. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει τη σημασία των προτιμώμενων περιοχών του αμφιβληστροειδούς κατά 
την ανάγνωση και την προσαρμογή των ασθενών στις μεταβολές της οφθαλμολογικής βλάβης. Ασθενείς που εμφανίζουν 
ωχροπάθεια εμφανίζουν διάφορους τύπους σκοτώματος ή παραμόρφωσης. Όταν η κεντρική περιοχή του οπτικού πεδίου ενός 
αναγνώστη αποκρύπτεται, η ταχύτητα ανάγνωσης μειώνεται αισθητά. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν 
περιφερική όραση έχουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, λόγω του μειωμένου ρυθμού μετάδοσης των πληροφοριών και 
οφείλεται στους χαρακτήρες που αναγνωρίζονται από τους οφθαλμούς κατά την κεντρική προσήλωση. Όσον αφορά το 
γλαύκωμα, φαίνεται ότι η απόδοση ανάγνωσης είναι καλύτερη στις σύντομες λέξεις, ενώ η δυσκολία αυξάνεται για τις λέξεις 
που βρίσκονται στο τέλος της σειράς. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μας σχετικά με τη χρήση ενός νέου ψηφιακού τεστ, το οποίο 
αξιολογεί την ταχύτητα ανάγνωσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος, είναι σε συμφωνία με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνητών.
Συμπεράσματα: Η ανάγνωση είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη κοινωνία. Ασθενείς που πάσχουν από διάφορες 
οφθαλμολογικές παθήσεις και παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης, είναι σημαντικό να εξετάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για την πρώιμη ανίχνευση μεταβολών, με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, για τον εντοπισμό αλλαγών στην 
αναγνωστική ικανότητα ως ενδεικτικό παράγοντα της οπτικής τους κατάστασης.
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FP01. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΉΣ 
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΣΚΛΉΡΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΉ ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΠΕΜΒΑΣΉΣ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΥΣ 
MD Ιωάννης Γιάχος1, MD Κωνσταντίνος Αγγελίδης1, MD Σπυρίδων Δουμάζος1, MD, PhD Σωτηρία Παλιούρα2 
1  Γ. Ν. Α. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα     2  Athens Eye Care, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Ανασκόπηση και σύγκριση βιβλιογραφίας σχετικά με τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων του 
σκληροκερατοειδικού  ορίου (ΜΒΣΟ) σε συνδυασμό με διαμπερή κερατοπλαστική (ΔΚ) που πραγματοποιήθηκε είτε ταυτόχρονα 
είτε διαδοχικά.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών και αναδρομικών μελετών και σειρών 
αναφοράς περιστατικών σχετικά με τα αποτελέσματα του ΜΒΣΟ με ΔΚ σύμφωνα με τις συστάσεις της Βιβλιοθήκης Cochrane και 
τις οδηγίες του PRISMA. Πρωταρχικά αποτελέσματα ήταν η σταθερότητα της οφθαλμικής επιφάνειας και η απόρριψη και/ή η 
αποτυχία του μοσχεύματος του κερατοειδούς.
Αποτελέσματα: Συνολικά 194 μάτια από 15 μελέτες συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα ταυτόχρονης επέμβασης και 481 μάτια 
από 34 μελέτες στην ομάδα διαδοχικών επεμβάσεων. Το ποσοστό σταθερής οφθαλμικής επιφάνειας ήταν 88% για διαδοχικές 
επεμβάσεις και 66% για ταυτόχρονες επεμβάσεις. Το ποσοστό αποτυχίας του μοσχεύματος ήταν 15% για διαδοχικές επεμβάσεις 
και 44% για ταυτόχρονες επεμβάσεις. Η ανάλυση υποομάδας στη κατηγορία των διαδοχικών επεμβάσεων έδειξε σταθερή 
οφθαλμική επιφάνεια στο 94% των επεμβάσεων που έγιναν με αυτομόσχευμα και στο 67% αυτών που έγιναν με αλλομόσχευμα. 
Το ποσοστό αποτυχίας του μοσχεύματος ήταν 9% για αυτομοσχεύματα και 36% για αλλομοσχεύματα
Συμπέρασμα: Η επέμβαση ΜΒΣΟ ακολουθούμενη από ΔΚ έδειξε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα της 
οφθαλμικής επιφάνειας και την επιβίωση του μοσχεύματος σε σύγκριση με επέμβαση ΜΒΣΟ ταυτόχρονα με ΔΚ. Επιπλέον, τα 
βλαστοκύτταρα σκληροκερατοειδικού ορίου αυτόλογης προέλευσης προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από τα αλλογενή 
σε επεμβάσεις που γίνονται σε δύο χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστούμε η ΜΒΣΟ και η ΔΚ να πραγματοποιούνται διαδοχικά και με 
αυτόλογα βλαστοκύτταρα σκληροκερατοειδικού ορίου, όπου είναι δυνατόν.

FP02. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΉ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (CCR+CXL) ΜΕ IVIS LASER SUITE, 
ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΙΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΛΑΣ1, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΕΙΡΙΔΟΥ1, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ2, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ1,2 
1  ΑΤΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ, Κηφισια, Greece     2  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπός: Ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και  έλεγχος της ασφάλειας της cTen δια-επιθηλιακής φωτοδιαθλαστικής 
κερατεκτομής (trans-PRK) και σύγχρονης διασύνδεσης κερατοειδούς (CXL) με χρήση της πλατφόρμας iVis Laser Suite σε ασθενείς 
με κερατόκωνο.
Υλικό και μέθοδοι: Δεκατρείς (13) κερατοκωνικοί οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε εξατομικευμένη αναδιαμόρφωση (CCR) και 
διασύνδεση του κερατοειδούς (CXL). Η σμίλευση του κεντρικού κερατοειδούς πραγματοποιήθηκε με excimer laser 1000Hz 
(τεχνική trans-PRK), με προεγχειρητικές μετρήσεις παχυμετρίας και Ray Tracing τομογραφίας  (Precisio) και μετρήσεις ιδανικής 
κόρης (ideal pupil) με το σύστημα κορομετρίας pMetrics.
Αποτελέσματα: Σε όλες της παραμέτρους που μελετήθηκαν, παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση (μ.ο. προεγχειρητικά vs 
μετεγχειρητικά) μετά την CCR+CXL διαδικασία. Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (0,27 vs 1,03), καλύτερη διορθωμένη οπτική 
οξύτητα (0,87 vs 1,05), υψηλής τάξεως σφάλματα κερατοειδούς (HOCMA) 29,90 vs 12,02. Ο τοπογραφικός κερατοειδικός 
αστιγματισμός της πρόσθιας επιφάνειας ( -2,48 vs -1,68) και ο δείκτης πρόσθιας ανωμαλίας του κερατοειδούς (24,62 vs 15). Η 
τεχνική, χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000 Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς 
(μ.ό. 3 ημέρες), με ανεκτά επίπεδα πόνου. 
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα του πρωτόκολου CCR+CXL σε περιστατικά κερατόκωνου αποδεικνύονται εξαιρετικά 
ικανοποιητικά. Η διόρθωση των κερατοειδικών ανωμαλιών και εκτροπών με την πλατφόρμα iVis, με την χρήση Ray Tracing 
τεχνολογίας, παρέχει βέλτιστη ασφάλεια, εξαιρετική ακρίβεια διόρθωσης και tissue saving δυνατότητες μέσω του λογισμικού 
της ιδανικής εξατομικευμένης κόρης (ideal pupil) ανά περίπτωση.
Financial Disclosure: None

FP03. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΉ  HSV ΣΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ COVID-19 ΤΉΣ JOHNSON 
& JOHNSON. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Dr Dimitrios Miltsakakis 
’OMMA’ Ophthalmology Institute, Athens, Ελλάδα

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναφέρει ένα περιστατικό ενεργοποίησης HSV σε μόσχευμα κερατοειδούς 
μετά από εμβόλιο για Covid-19 της Johnson & Johnson.
Μέθοδος: Άρρεν ασθενής ετών 82 είχε υποβληθεί προ 20ετίας σε διαμπερή κερατοπλαστική για ερπητική ουλή και προ 15ετίας σε 
δεύτερη διαμπερή κερατοπλαστική λόγω απόρριψης του πρώτου μοσχεύματος.  Στις 24/09/21 εμβολιάστηκε με το μονοδοσικό 
εμβόλιο της Johnson & Johnson. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα ανέφερε ενοχλήματα ξένου σώματος και ερυθρότητα. 
Κατά την εξέταση από τον γράφοντα, (28 ημέρες μετά το εμβόλιο) διαπιστώθηκε γεωγραφικό έλκος με τήξη αντίστοιχα του 
κερατοειδούς. Διεκόπη το coll Lottemax 1X2 που χρησιμοποιούσε ο ασθενής και χορηγήθηκαν tab Valacyclovir 500 mgr 1X3, gel 
ophth Gancyclovir 0,15% 1X5, coll Ofloxacin 1X4, και συχνή ενστάλλαξη τεχνητών δακρύων χωρίς συντηρητικά. 
Αποτελέσματα: Την τρίτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας, διαπιστώθηκε αρχόμενη επούλωση και εφαρμόσθηκε 
θεραπευτικός φακός επαφής (ΘΦΕ). Την ενάτη ημέρα από την έναρξη της θεραπείας προστέθηκε και methylprednizolone 16 mgr 
PER OS 1Χ1 για έλεγχο της φλεγμονής και tab Doxycycline 100 mgr 1X1 για έλεγχο της τήξης. Κατά την πορεία τροποποιήθηκε η 
θεραπεία με βαθμιαία μείωση των δόσεων, η τήξη δεν επιδεινώθηκε και το έλκος επιθηλιοποιήθηκε σε 6 εβδομάδες. 
Συμπέρασμα: Ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 με εμβόλιο που φέρει ιϊκό φορέα, μπορεί να ενεργοποιήσει τον απλό έρπητα σε 
μόσχευμα κερατοειδούς και πρέπει να είναι ενήμεροι οι ασθενείς. 
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FP04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΉ ΜΕ ΣΚΛΉΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΉΣ  
Πλαΐνης Σωτήρης2,1 Αναστασιάδου Σοφία2, Γεώργιος Κυμιωνής3 
1  Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
2  Contact-lenses.gr, Heraklion, Crete 
3  Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στα υλικά και την κατασκευή σκληρών-
αεροδιαπερατών φακών επαφής (RGP) μεγάλης διαμέτρου για θεραπευτική χρήση. Αυτή η εργασία παρέχει ενημέρωση με 
κλινικά περιστατικά σχετικά με τη χρήση κερατοειδικών και σκληρικών RGP φακών στη διαχείριση ασθενών με προχωρημένες 
ανωμαλίες του κερατοειδούς.
Eυρήματα: Οι προχωρημένες ανωμαλίες του κερατοειδούς περιγράφουν περιπτώσεις, εκτός από τον κερατόκωνο, με υψηλά 
επίπεδα εκτροπών του κερατοειδούς (π.χ. αστιγματισμό, κώμα, σφαιρική εκτροπή), που συνήθως συναντώνται σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε κερατοπλαστική ή χειρουργική επέμβαση με ένθεση ενδοστρωματικών δακτυλίων ή παρουσιάζουν επιπλοκές 
μετά από διαθλαστική χειρουργική (π.χ. ακτινωτή κερατοτομή ή LASIK). Οι προχωρημένες ανωμαλίες του κερατοειδούς μπορεί 
επίσης να σχετίζονται με ουλές του κερατοειδή στο σημείο επαφής με το φακό επαφής, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία 
της κατάλληλης εφαρμογής. Οι κλινικοί που αντιμετωπίζουν ασθενείς με «ανώμαλους» κερατοειδείς θα πρέπει να γνωρίζουν 
τις πρόσφατες εξελίξεις στους κερατοειδικούς και σκληρικούς RGP φακούς επαφής. Οι φακοί επαφής φαίνεται να προσφέρουν 
σημαντική βελτίωση στην όραση αυτών των ασθενών, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβασή τους.

FP05. ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ DMEK ΣΕ ΣΧΕΣΉ ΜΕ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΕΙΣ: 5 ΕΤΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ  
Νικόλαος Κάππος1, Απόστολος Λαζαρίδης2, Βασιλική Κατσιάμπουλα1, Κωνσταντίνα Κουλώτσιου1, Ιωάννης Γιάχος1, Walter 
Sekundo2, Κωνσταντίνος Δρούτσας1,2   
1   Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
2  Department of Ophthalmology, Philipps University of Marburg, Germany

Σκοπός: η σύγκριση της πυκνομετρίας κερατοειδούς [corneal densitometry (CD)] κερατοειδών μετά από ανεπίπλεκτη Descemet 
membrane endothelial keratoplasty (DMEK) με φυσιολογικούς κερατοειδείς σε διάστημα 5 ετών.
Υλικό και Μέθοδος: Μετά από ανασκόπηση 212 επεμβάσεων DMEK, συμπεριελήφθησαν 60 ανεπίπλεκτες περιπτώσεις (ομάδα 
1). Η CD της 0-2 mm ζώνης, των 2-6 mm και 6-10 mm δακτυλίων μετρήθηκαν με την τομογραφία Scheimpflug στους 3, 6, 12, 
24 και 60 μήνες μετεγχειρητικά. Όλα τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με μια ομάδα ανεπίπλεκτων ψευδοφακικών οφθαλμών 
παρόμοιας ηλικίας (ομάδα 2, n=20) μια ομάδα υγιών, νέων μαρτύρων (ομάδα 3, n=30).
Αποτελέσματα: Η συνολική CD στη 0-2 mm ζώνη ήταν  33 ± 10 grayscale units (GSU) και μειώθηκε σε 21.8 ± 3.1 GSU στους 60 
μήνες (p <0.001), τιμή υψηλότερη των δύο ομάδων ελέγχου (p ≤ 0.043). Αντίστοιχα, η συνολική CD στη ζώνη 2-6 mm  σημείωσε 
σημαντική μείωση από 27.8 ± 8 GSU προεγχειρητικά σε 22.2 ± 4.2 GSU στoυς 60 μήνες (p < 0.001), εμφανίζοντας στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (p ≤ 0.016). Αντίθετα, η συνολική CD στη ζώνη 6-10 mm αυξήθηκε σημαντικά 
από 30 ± 8.3 GSU προεγχειρητικά σε 34.6 ± 7.8 GSU στoυς 60 μήνες (p < 0.001), χωρίς να παρουσιάσει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά από την ομάδα 1 (p ≥ 0.093).
Συμπεράσματα: Εξήντα μήνες μετά από ανεπίπλεκτη DMEK, η συνολική CD ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με 
ανεπίπλεκτους ψευδοφακικούς οφθαλμούς και τους υγιείς νέους μάρτυρες στη 0-2 mm ζώνη και στο 2-6 mm δακτύλιο. Αντίθετα, 
δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά με τους ψευδοφακικούς στον 6-10 mm δακτύλιο.

FP06. ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΉΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΉΣ ΚΑΙ ΚΑΤΉΓΟΡΙΟΠΟΙΉΣΉΣ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΉ 
ΒΙΝΤΕΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΉ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΉΣΉ 
Ειρήνη-Κανέλλα Παναγιωτοπούλου1, Παναγιώτα Ντόντη1, Μηνάς Μπακιρτζής1, Κωνσταντίνος Δελήμπασης2, 
Δούκας Δαρδαμπούνης1, Γεώργιος Λαμπίρης1 
1  Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 
2  Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

βλεφαρισμούς από ακολουθίες εικόνων υψηλής ανάλυσης και τους ταξινομεί αυτόματα σε “πλήρεις” και “ατελείς”.
Μέθοδος: Ένα ολιγόλεπτο βίντεο προβλήθηκε σε 15 συμμετέχοντες (με ή χωρίς γυαλιά), ενώ το πρόσωπό τους καταγραφόταν 
με υπέρυθρη κάμερα. Δύο νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης DeepLabv3+ (deep learning encoder-decoder-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 συνολικά και για τους 15 
συμμετέχοντες ήταν 95.3% και 80.9% για τους πλήρεις και τους ατελείς βλεφαρισμούς, αντίστοιχα, πετυχαίνοντας συνολικά 
υψηλότερη ακρίβεια και από τους 3 ερευνητές. Τέλος, το σύστημα δεν επηρεάστηκε σημαντικά από απροσδόκητες κινήσεις της 
κεφαλής, τη χρήση μάσκας προσώπου, 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 15 συμμετέχοντες με ή χωρίς γυαλιά. Η ακρίβεια του συστήματος ήταν συγκρίσιμη ή καλύτερη από αυτή 
των ερευνητών.
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FP07. ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΕΛΚΟΣ MOOREN ΣΕ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ TB 
Δαγαλάκη Ι.1, Συρίγα Μ.1, Καμπόλης Χ.2, Ιωάννου Ζ.1, Θεοδώρου Μ.1, Κουσιανάς Χ.3 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών,   1: Οφθαλμολογική Kλινική,   2: ΤΕΠ, Πνευμονολόγος,    3 : B’Πανεπιστημιακή  Παθολογική Κλινική, Ρευματολόγος

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με αμφοτερόπλευρο επιθετικό, υποτροπιάζον έλκος Mooren και θετικό Quantiferon σε δύο 
ανεξάρτητα εργαστήρια.
Μέθοδος: 41χρονη ασθενής, Νιγηριανής καταγωγής προσέρχεται στο Οφθαλμολογικό Ιατρείο αναφέροντας οφθαλμικό 
άλγος με φωτοφοβία από 2μήνου. Αναφέρει ολική υστερεκτομή λόγω ενδομητρίωσης προ ενάμισυ έτους και έξι μήνες μετά 
εργώδες χειρουργείο ρήξης ορθοσιγμοειδούς με κολοστομία λόγω frozen pelvis. Μετεγχειρητικά εμφάνισε ενδοκοιλιακή  και 
υπεζωκοτική συλλογή. Η Ο.Ο. ήταν 10/10 cc με σφαιροκυλινδρική διόρθωση ΔΑΟ. Στη SL φέρει τήξη κερατοειδούς αμφιρινικά 
με υπεραιμία και φλεγμονή στο ρινικό επιπεφυκότα. Υπεβλήθη άμεσα σε εκτενή παρακλινικό έλεγχο που ανέδειξε αρνητικούς 
δείκες Ηπατίτιδας, αρνητική παρασιτολογική, οριακά ΑΝΑ, θετική Quanti FERON, αρνητικούς καρκινικούς δείκτες.
Αποτελέσματα:. Χορηγήθηκε αντιφυματική αγωγή και υπεβλήθη σε εκτομή φλεγμονώδους επιπεφυκότα άμφω καί κάλυψη με 
αυτομόσχευμα του έλκους. Ανοσοιστοχημική μελέτη κ,λ CD138, CD20, CD3, ανέδειξε πλασματοκυτταρική διήθηση με υπεροχή 
της κ αλύσου. Επιπλέον χορηγήθηκε pulse iv Cyclophosphamide 500 mg ανά 15θήμερο, AZA, Medrol 32mg  tapering και Coll 
Cyclosporin 2% X3 OU. Τρείς μήνες μετά διεπιστώθη βελτίωση και σταθεροποίηση. Νέο επεισόδιο οξείας κοιλίας μετά τρίμηνο 
ανέδειξε νέο απόστημα πυέλου το οποίο και παροχετεύτηκε υπό C/T. H r RNA MTB (TOSOH) από το δείγμα ήταν αρνητική.
Συμπεράσματα: To επιθετικό αμφοτερόπλευρο υποτροπιάζον έλκος Mooren όταν συσχετίζεται με εξωπνευμονική ΤΒ είναι μια 
επείγουσα και εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείριση κλινική κατάσταση. Παρά την έγκαιρη παρέμβαση ενδέχεται να θέσει τους 
οφθαλμούς σε κίνδυνο. Μηχανισμός καθυστερημένης υπερευαισθησίας ενδέχεται να συνεισφέρει στην αυτοανοσία. Αυτή είναι 
η πρώτη αναφορά περιστατικού που συσχετίζει τις δύο οντότητες.

FP08. ΑΓΧΩΔΉΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΉ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΉ ΣΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΉΝ ΤΟΠΙΚΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΉ ΕΠΙΡΡΟΉ 
MD Georgios Vakros1,2, Professor Philip Murray2, Miss Saeeha Rauz2 
1  Vakros Eye Clinic, Egaleo, Greece    2  Birmingham and Midland Eye Center, Birmingham, UK

Σκοπός: Να αξιολογίσουμε εαν οι τοπικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται στις φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού 
συνδέονται με τις τιμές οι οποίες υποδεικνύουν της ύπαρξη αγχώδους διαταραχής ή κατάθλιψης ή μεταβλητο επίπεδο ποιοτητα 
ζωής.
Μέθοδος: Ασθενείς με παθήσεις οφθαλμικής επιφάνειας (Ν=100) και ραγοειδίτιδες (Ν=100) συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
σχετικά με τα οφθαλμικά συμπτώματά και τη γενικότερη υγεία τους, με επιπρόσθετες ερωτήσεις για τη συχνότητα που 
χρησιμοποιούν τις τοπικές οφθαλμικές σταγόνες. 
Αποτελέσματα: Σαράντα (20%) ασθενείς είχαν τιμές που υποδεικνύουν κατάθλιψη και 33 (17%) αγχώδη διαταραχή. Οι τιμές 
σχετικά με αγχώδη διαταραχή, κατάθλιψη, επίπεδο ποιότητας ζωής και δείκτη παθήσεως οφθαλμικής επιφανείας (Ocular surface 
disease index, OSDI) δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ της ομάδας με παθήσεις οφθαλμικής επιφανείας και αυτής με ραγοειδίτιδες. 
Εκείνοι που έπασχαν είτε από κατάθλιψη είτε απο αγχώδη διαταραχή, είχαν σημαντικά μειωμένες τιμές σχετικά με το επίπεδο 
ποιότητας ζωής σε όλους τους τομείς του ερωτηματολογίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Ζωής 
(WHOQOL-BREF) (p<0.001). Πολυπαραμετρική ανάλυση λαμβάνοντας υπ´όψην τους δημογραφικούς παράγοντες καθώς και 
χαρακτηριστικά σχετικά με την ασθένεια, έδειξαν πως η συχνότητα της τοπικής οφθαλμικής θεραπείας συνδέεται (ανεξάρτητα 
από αυτούς) με την αγχώδη διαταραχή (p=0.009) αλλά όχι με την κατάθλιψη (p=0.300). 
Συμπεράσματα: Ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών με φλεγμονώδεις παθήσεις του οφθαλμού δείχνει να έχει τιμές που να 
υποδυκνείουν αγχώδη διαταραχή ή κατάθλιψη. Προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η συχνότητα της τοπικής 
οφθαλμικής θεραπείας ίσως να παίζει σημαντικό στην ψυχολογική κατάσταση των ασθενών που πάσχουν απο φλεγμονώδεις 
παθήσεις των οφθαλμών.

FP09. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΉΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ INTERFACE FLUID SYNDROM (IFS) ΜΕΤΑ ΑΠΟ LASIK 
Χατζηζήσης Ευάγγελος Msc, FEBO 
Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ

Σκοπός: Παρουσίαση ενός περιστατικού με Interface Fluid Syndrom (IFS) τραυματικής αιτιολογίας.
Μέθοδος: 56χρονη γυναίκα προσήλθε με παρακεντρικό διατιτραίνον τραύμα κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό. Πριν από 
7 χρόνια είχε υποβληθεί σε laser in situ keratomileusis (LASIK). Αντιμετωπίστηκε με θεραπευτικό φακό επαφής και τοπική αγωγή. 
Την πρώτη εβδομάδα μετά τον τραυματισμό παρατηρήθηκε στο OCT συσσώρευση υγρού ανάμεσα στον κρημνό του Lasik και 
το υποκείμενο στρώμα του κερατοειδούς (interface fluid accumulation) και μείωση της μετατραυματικής οπτικής οξύτητας. Σε 
follow up 9 μηνών παρακολουθήθηκε η οπτική οξύτητα, γινόταν OCT και απεικόνιση κερατοειδούς.
Αποτελέσματα: Η συσσώρευση του υγρού δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμη ύστερα από 5 εβδομάδες και η οπτική οξύτητα 
βελτιώθηκε. 9 μήνες μετά τον τραυματισμό η οπτική οξύτητα είναι 0,6.
Συμπεράσματα: Το IFS σχετίζεται συχνότερα με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση, αλλά έχει περιγραφεί και μετά από διαταραχή ή 
ρήξη του ενδοθηλίου του κερατοειδούς, όπως συμβαίνει σε διατιτραίνον τραύμα. Μόλις λίγες περιπτώσεις υπάρχουν στη διεθνή 
βιβλιογραφία.
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FP10. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ 11 ΜΉΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΉΣΉ ΤΉΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Πλάκα Α.1, Καραβιτάκη Α.2, Ζωιδάκης Δ.1, Γκένος Ε.1, Μακρυγιάννης Γ.1  
1  Οφθαλμολογική Κλινική Γ. Ν. Χανίων      2  Ιδιώτης Οφθαλμίατρος – Παιδοφθαλμίατρος, Χανιά

Σκοπός: η παρουσίαση περιστατικού κερατίτιδας σε βρέφος 11 μηνών που αντιμετωπίστηκε στην κλινική μας 
Μέθοδος: Θήλυ βρέφος παραπέμφθηκε λόγω ερυθρότητας, φωτοφοβίας και δακρύρροιας ΔΟ. Βρισκόταν υπό αγωγή για 
επιπεφυκίτιδα με coll τομπραμυκίνης χωρίς βελτίωση. Στην εξέταση διαπιστώθηκε διήθηση με συνοδό έλλειμα επιθηλίου 
κερατοειδούς στην 7η ώρα και το βρέφος τέθηκε άμεσα σε αγωγή με coll οφλοξασίνης q1h. 
Αποτελέσματα: Εμφάνισε σημαντική κλινική βελτίωση τις επόμενες 2 ημέρες ενώ η καλλιέργεια ήταν αρνητική. Έκτοτε το παιδί 
βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αμβλυωπίας. Στην τελευταία εξέταση, 3 ετών πλέον, η 
οπτική οξύτητα είναι ικανοποιητική για την ηλικία της.
Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση της κερατίτιδας στα μικρά παιδιά οφείλει να είναι άμεση καθώς υπάρχει κίνδυνος αμβλυωπίας 
και μόνιμης μείωσης της οπτικής οξύτητας.

FP11. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΉΣ ΣΧΕΤΙΚΉΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΉ 
Ειρήνη- Κανέλλα Παναγιωτοπούλου, Παναγιώτα Ντόντη, Ασλή Περεντέ, Νίκη-Ιωάννα Ξανθοπούλου,  
Αριστείδης Κωνσταντινίδης, Δούκας Δαρδαμπούνης, Γεώργιος Λαμπίρης 
Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Σκοπός: Η εισαγωγή και η εγκυροποίηση του νέου δείκτη της σχετικής αποτελεσματικότητας για την αξιολόγηση των 
ψευδοφακικών πρεσβυωπικών διορθώσεων.
Μέθοδος: Οι τέσσερις παρακάτω μέθοδοι ψευδοφακικής πρεσβυωπικής διόρθωσης αξιολογήθηκαν με ένα καινούριο 
μαθηματικό μοντέλο: 1. Ομάδα μονοεστίασης: μυωπική μονοεστίαση με αμφοτερόπλευρη ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού, 2. 
Ομάδα πολυεστίασης: αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού, 3. Ομάδα υβριδικής μονοεστίασης: 
ένθεση μονοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο οφθαλμό, 
4. Ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης: ένθεση υβριδικού διπλοεστιακού ενδοφακού στον επικρατή και τριπλοεστιακού 
περιθλαστικού ενδοφακού στον υπολειπόμενο οφθαλμό. Το μοντέλο αυτό περιελάμβανε τις ακόλουθες παραμέτρους: διόφθαλμη 
μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (UDVA), διόφθαλμη οξύτητα ανάγνωσης (RA) χωρίς διόρθωση και κρίσιμο μέγεθος 
γραμματοσειράς (CPS) στα 60εκ. και 40εκ., ευαισθησία αντίθεσης, υποκειμενική ικανοποίηση, δυσφωτοπικά συμπτώματα και 
ανεξαρτησία από τα γυαλιά. Η ανάλυση παλινδρόμησης και η μοντελοποίηση με καμπύλες επέτρεψαν την κατασκευή του 
μαθηματικού μοντέλου της σχετικής αποτελεσματικότητας κάθε χειρουργικής επέμβασης με βάση τη συνολική βαθμολογία του 
δείκτη VF-14 (Visual Function Index-14) ως συνάρτηση της βαθμολογίας που μετράται για κάθε κλινική παράμετρο.
Αποτελέσματα: 120 συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν στις ομάδες μελέτης. Η ανάλυση παλινδρόμησης και η μοντελοποίηση με 
καμπύλες αποκάλυψαν τη σχετική επίδραση κάθε παραμέτρου στην εξαρτημένη μεταβλητή της σχετικής αποτελεσματικότητας 
και επέτρεψαν τη συνολική εκτίμησή της. Σύμφωνα με το μοντέλο μας, η ομάδα συνδυασμένης μονοεστίασης έδειξε την 
υψηλότερη σχετική αποτελεσματικότητα (92,18%) ακολουθούμενη από την αμφοτερόπλευρη ένθεση τριπλοεστιακών 
ενδοφακών (88,49%), την υβριδική μονοεστίαση (87,89%) και τη μονοεστίαση με ένθεση μονοεστιακών ενδοφακών (70,78%).
Συμπεράσματα: Η σχετική αποτελεσματικότητα είναι μια νέα έγκυρη μέθοδος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 
ψευδοφακικών πρεσβυωπικών διορθώσεων.

FP12. Ή ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΉ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (CORNEAL CONFOCAL MICROSCOPY) ΩΣ ΠΡΩΙΜΟΣ 
ΒΙΟΔΕΙΚΤΉΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΉΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΉ ΔΙΑΒΉΤΉ ΤΥΠΟΥ 1 
Ζιώρη Μαρία1, Τεντολούρης Νικόλαος2, Ελευθεριάδου Ιωάννα2, Βουδούρη Αδαμαντία3 
1 Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα,  
2 Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 
3 Οφθαλμολογικό Κέντρο «Athens Eye Care», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η συσχέτιση της καταστροφής των μικρών ινών των νεύρων του κερατοειδούς, εκτιμώμενη με 
συνεστιακή μικροσκοπία κερατοειδούς (corneal confocal microscopy-CCM), με την περιφερική νευροπάθεια (ΠΝ) και τη 
νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (AN) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1).
ΜΕΘΟΔΟΣ: 96 άτομα με ΣΔτ1 και 35 χωρίς ΣΔτ1 ελέγχθηκαν με CCM στο δεξιό οφθαλμό. Επιλέχθηκαν 6 εικόνες του 
υποεπιθηλιακού στρώματος και ποσοτικοποιήθηκαν: πυκνότητα νευρικών ινών (nerve fiber density-NFD), πυκνότητα νευρικών 
κλάδων (nerve branch density-NBD), μήκος νευρικών ινών (nerve fiber length-NFL). Η διάγνωση της ΠΝ τέθηκε με τους δείκτες 
συμπτωμάτων-ευρημάτων νευροπάθειας και της ΑΝ με τις καρδιαγγειακές δοκιμασίες κατά Ewing.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με ΣΔτ1 (μέσης ηλικίας 38,6±13,6 έτη) συγκρινόμενα με την ομάδα ελέγχου (μέσης ηλικίας 31,8±9,6 
έτη) παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές NFD (5,2 έναντι 12,5), NBD (3,1 έναντι 12,5), NFL (7,6 έναντι 11,0), όλα p<0,001. Τα άτομα 
με ΣΔτ1 και ΠΝ συγκρινόμενα με αυτά χωρίς ΠΝ παρουσίασαν χαμηλότερη NFD (2,1 έναντι 5,2), NBD (0,5 έναντι 4,2), NFL (4,0 
έναντι 7,9), όλα p<0,05. Τα άτομα με ΣΔτ1 και AN συγκρινόμενα με αυτά χωρίς AN παρουσίασαν χαμηλότερη NFD (4,2 έναντι 6,2, 
p=0,120), NBD (2,1 έναντι 4,2, p=0,146), NFL (6,0 έναντι 8,0, p=0,053). Συνολικά, στα άτομα με ΣΔτ1 διαπιστώθηκαν αρνητικές 
συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων της CCM και του δείκτη ευρημάτων νευροπάθειας (r=-0,301 για NFD, r=-0,257 για NBD, r=-
0,346 για NFL, όλα p<0.05) και του σκορ της ΑΝ (r=-0,261 για NFD, r=-0,264 για NBD, r=-0,321 για NFL, όλα p<0.05). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CCM είναι πρώιμος βιοδείκτης ανίχνευσης νευροπάθειας σε άτομα με ΣΔτ1.
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FP13. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΟΔΉΓΟΥΜΕΝΉ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΉΣΉ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ ΕΠΑΦΉΣ, 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΒΕΛΤΙΩΣΉ ΤΉΣ ΣΥΝΑΡΤΉΣΉΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΉΜΕΙΟΥ (PSF) ΚΑΙ ΤΉΣ ΟΠΤΙΚΉΣ ΑΠΟΔΟΣΉΣ 
Λευτέρης Καραγεωργιάδης BScOptom1, Νίκος Βασιλείου BScOptom2, Νίκος Καραγεωργιάδης MD3 
1  EYEART κέντρο εφαρμογών, Θεσσαλονίκη     2  EYEART Laboratories, Θεσσαλονίκη     3  Ιδιωτικό ιατρείο, Θεσσαλονίκη

Σκοπός: Οι υδρόφιλοι φακοί επαφής χρησιμοποιούνται εκτενέστατα για την βελτίωση της όρασης των κερατοκωνικών ασθενών 
λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότητας του υλικού, της αρχικής άνεσης του χρήστη και της φιλικής μορφής. Αυτοί οι σχεδιασμοί 
έχουν αυξημένο πάχος στην οπτική ζώνη. Αντιστρόφως, η ελαστικότητα του μαλακού υλικού θέτει όρια στο οπτικό αποτέλεσμα. 
Εισάγεται μία νέα μεθοδολογία εφαρμογής και σχεδιασμού, ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τροποποιημένη 
τοπογραφικά πρόσθια επιφάνεια του φακού.
Μέθοδος: Πραγματοποιείται τοπογραφία κερατοειδή με τον δοκιμαστικό κερατοκωνικό φακό και συγκρίνεται με την τοπογραφία 
χωρίς φακό. Δύο παράγοντες μελετώνται, για την επιλογή εξατομικευμένων διοπτρικών ζωνών, για την επίτευξη μίας πιο 
ομοιογενή διαθλαστική επιφάνεια. Ο πρώτος, είναι η διοπτρική διαφορά της επιφάνειας, μεταξύ του κέντρου και περιφέρειας. 
Ο δεύτερος παράγοντας, είναι η ανάλυση μετώπου κύματος της επιφάνειας, πάνω από τον δοκιμαστικό φακό. Συγκρίνεται η 
σφαιρική εκτροπή δεύτερης τάξης σε δύο διαμέτρους ζωνών. Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται υποκειμενικά και αντικειμενικά, 
με την οπτική οξύτητα και με την συνάρτηση διασποράς (PSF) αντίστοιχα. Ένας ασθενής με ψηλά κεντρικά κερατομετρικά, 
εφαρμόστηκε με την συνήθη γεωμετρία των φακών Delta Conus και συγκρίθηκε με τον εξατομικευμένο σχεδιασμό.  
Αποτελέσματα: Οι μαλακοί κερατοκωνικοί φακοί βελτιώνουν την οπτική οξύτητα και όπου ενδείκνυται ο εξατομικευμένος 
σχεδιασμός των επιφανειών μπορεί να βελτιώσει το PSF. Η μεθοδολογία, παρέχει στον εφαρμοστή ένα επιπλέον εργαλείο 
διόρθωσης προς την βελτίωση του οπτικού αποτελέσματος. 
Συμπέρασμα: Ο διοπτρικός σχεδιασμός στις διαφορετικές ζώνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα τοπογραφικά και 
τομογραφικά συστήματα, ενσωματώνοντας ακόμη και στοιχεία πρόσθιας, οπίσθιας κερατοειδικής επιφάνειας ή και από το 
σύνολο εκτροπών του οφθαλμού.

FP14. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΚΛΉΡΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΉΝ ΠΡΟΣΘΙΑ 
ΟΠΤΙΚΉ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΉΣ, ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΚΛΉΡΙΚΉΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΛΉΨΉΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΉΣ ΣΚΛΉΡΙΚΉΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 
Lefteris Karageorgiadis, BScOptom1, Nikos Vasileiou, BScOptom2, Marina Banteka, MD3 
1  EYEART Fitting center, Thessaloniki, Greece     2  EYEART Laboratories, Thessaloniki, Greece     3  LMVision clinic, Thessaloniki, Greece

Σκοπός: Απαιτητικά σημεία στην εφαρμογή σκληρικών φακών σε παρουσία μορφολογικών ανωμαλιών του σκληρού, αποτελούν 
τα στεάτια, πτερύγια, όπως και η αυξημένη τορικότητα του σκληρού, που συναντάται περισσότερο σε υπερμέτρωπες. Εισάγεται 
μία τυποποιημένη ακολουθία απεικόνισης, χρησιμοποιώντας την οπτική τοπογραφία συνοχής, για να ποσοτικοποιηθούν οι 
περιοχές τροποποίησης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε εξατομικευμένο σχεδιασμό σκληρικής ζώνης.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε απεικόνιση στην πρωτεύουσα, δευτερεύουσες και τριτεύουσες βλεμματικές θέσεις. 
Καταγράφονται οχτώ περιφερειακές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν το άκρο του φακού έως το ΣΚΟ. Ο στόχος της 
εφαρμογής στην περιφέρεια είναι να υπάρχει ελάχιστη πίεση στον επιπεφυκότα. Στις ανώμαλες περιοχές του σκληρού όπου 
υπάρχει συμπίεση, μετριέται η επιθυμητή ανύψωση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο μέτρησης ευθείας γραμμής. Το πρωτόκολλο 
καταγραφής είναι σημαντικό για την διασφάλιση της επικοινωνίας των δεδομένων με τον σχεδιαστή των φακών επαφής. 
Φέρνοντας το πρωτόκολλο στην κλινική πράξη, εφαρμόστηκε ένας ασθενής με ακραία τορικό σκληρό, χρησιμοποιώντας 
σκληρικούς φακούς Epsilon,  παρουσιάζοντας τις αρχικές μετρήσεις βάσει του πρωτοκόλλου που περιγράφηκε, όπως και την 
τελική εξατομικευμένη εφαρμογή που επιτεύχθηκε.
Αποτελέσματα: Το πρωτόκολλο που περιγράφεται, χρησιμοποιώντας οπτική τομογραφία, παρέχει μία απλή μέθοδο για 
τον εφαρμοστή, επιτυγχάνοντας το στοχευμένο αποτέλεσμα. Η επιλογή τέτοιας εξατομίκευσης γίνεται σε περιπτώσεις που 
παρατηρείται ανεπιθύμητη πίεση ή ανύψωση από την οφθαλμική επιφάνεια. Επιπλέον αποδεικνύεται απαραίτητη σε περιπτώσεις 
δυσανεξίας φακών.
Αποτελέσματα: Η οπτική τοπογραφία προσθίου ημιμορίου, αναδεικνύεται σε μία πολύτιμη τεχνολογία στην εφαρμογή 
σκληρικών φακών επαφής, για τον έλεγχο των αποφάσεων της επιλογής γεωμετρίας αλλά και την τροποποίησή τους με μέγιστη 
ακρίβεια. Εναλλακτική τεχνολογία είναι εφικτή με εξειδικευμένο, επιπλέον εξοπλισμό, τοπογραφίας σκληρού χιτώνα.

FP15. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΤΉΞΉΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΚΑΝΘΑΜΟΙΒΑΔΑ:       
PACK-CXL Ή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΉ ΑΜΝΙΑΚΉΣ ΜΕΜΒΡΑΝΉΣ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΠΕΡΙΠΤΩΣΉΣ 
Λαφιωνιάτης Ν., Κορομπίλια Λ., Αθανασίου Α., Μαυρικάκης Μ., Ράλλης Κ. 
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Τμήμα Κερατοειδούς

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης τήξης κερατοειδούς συνεπεία εμμένουσας κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα, που 
αντιμετωπίσθηκε με μεταμόσχευση πολλαπλών στοιβάδων αμνιακής μεμβράνης. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 34 ετών με επιβεβαιωμένη μέσω PCR κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα παραπέμφθηκε στην Kλινική μας για 
θεραπεία. Ο ασθενής αντιμετωπιζόταν επί τρεις μήνες ως ερπητική κερατίτιδα με διαλείπουσα τοπική και συστηματική χορήγηση 
κορτιζόνης. Κατά  την κλινική εξέταση ο ασθενής παρουσίαζε μεγάλο (>7,5 mm) κεντρικό έλκος κερατοειδούς με δακτύλιο 
πυκνής διήθησης, περινευρίτιδα και σοβαρότατη υπαισθησία και λέπτυνση κερατοειδούς. Τέθηκε άμεσα σε τοπική αγωγή 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο Brolene και ταυτόχρονα σε τοπική και συστηματική θεραπεία νόσου οφθαλμικής επιφάνειας. Παρά 
την αρχική ανταπόκριση δεν σημειώθηκε επούλωση του επιθήλιου και η τήξη του κερατοειδούς προχώρησε. Τέθηκε το κλινικό 
δίλημμα, εάν η τήξη οφειλόταν στην λοίμωξη αυτή καθαυτή ή ήταν αποτέλεσμα του νευροτροφικού της στοιχείου. Στην πρώτη 
περίπτωση το PACK-CXL θα ήταν η θεραπεία εκλογής για την  επείγουσα αντιμετώπιση της τήξης. Στην δεύτερη περίπτωση 
η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή θα ήταν η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στοιβάδων, στην οποία και τελικά 
υποβλήθηκε ο ασθενής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης κατάφερε να σταματήσει την τήξη του κερατοειδούς και να 
ενεργοποιήσει την επούλωση του επιθηλίου. Τα κλινικά σημεία φλεγμονής, καθώς και τα συμπτώματα του ασθενούς βελτιώθηκαν 
σημαντικά. Ο ασθενής βρίσκεται ακόμη υπό παρακολούθηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα, ειδικότερα σε ασθενείς με έντονη υπαισθησία και καθυστερημένη έναρξη 
θεραπείας, είναι δυνατόν να μας φέρει αντιμέτωπους με δύσκολα διλήμματα, όσον αφορά την καλύτερη δυνατή χειρουργική 
αντιμετώπιση.
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FP16. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΕΝΔΟΕΠΙΘΉΛΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟ ΚΡΉΜΝΟ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΉΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Κατσιμπρής Ανδρέας, Ναυσικά Βούλγαρη, Άννα-Νίνα Δημητροπούλου, Μάριος Κατσίμπρας, Μυρσίνη Πετρέλλη,  
Γιώργος Κυμιωνής 
Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε μια σπάνια περίπτωση ενδοεπιθηλιακής ανάπτυξης (ΕΑ) σε κερατοειδικό κρημνό ο οποίος 
δημιουργήθηκε λόγω τραύματος σε γυναίκα ασθενή και το πώς αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.
Υλικό και μέθοδοι: Γυναίκα 57 ετών προσήλθε στο τμήμα μας αιτιώμενη φωτοφοβία, θολή όραση και αίσθηση ξένου σώματος 
στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ). Είχε ιστορικό τραυματισμού του κερατοειδούς ΑΟ μετά από πτώση σε παράθυρο αλουμινίου 
προ μηνός, όπου η διάγνωση τ κερατοειδικής ελασματοειδούς ρήξης τέθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Από την κλινική εξέταση στο 
τμήμα μας βρέθηκε καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα 1.0 στον δεξιό οφθαλμό (ΔΟ) και μέτρηση των δακτύλων στο 1 μέτρο 
στον ΑΟ. Από την εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία έγινε η διάγνωση της δημιουργίας κερατοειδικού κρημνού τραυματικής 
αιτιολογίας με ΕΑ και διάχυτες κοκκώδεις θολερότητες σε όλη την έκταση της επιφάνειας μεταξύ κρημνού και κερατοειδικού 
στρώματος και λεπτές. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε χειρουργικό καθαρισμό της ΕΑ, μετά από συγκατάθεση της ασθενούς, 
δεδομένου ότι ΕΑ κάλυπτε τον οπτικό άξονα.
Αποτελέσματα: Ο κερατοειδικός κρημνός ήταν αμετατόπιστος την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Την πέμπτη μετεγχειρητική 
ημέρα ολοκληρώθηκε η επαναεπιθηλιοποίηση της επιφάνειας του κερατοειδούς και αφαιρέθηκε ο θεραπευτικός φακός 
επαφής. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία την δεύτερη εβδομάδα έδειξε μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στην επιφάνεια μεταξύ 
κρημνού και κερατοειδικού στρώματος χωρίς την ύπαρξη EI ή μετατόπισης του κρημνού. Η οπτική οξύτητα του ΑΟ είχε σταθερή 
μετεγχειριτική βελτίωση με υποκειμενική βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς και έναν μήνα μετεγχειρητικά η καλύτερα 
διορθωμένη οπτική οξύτητα ήταν 0.3.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, ο έγκαιρος μηχανικός καθαρισμός μετατραυματικής EΑ μπορεί να οδηγήσει σε καλά οπτικά 
αποτελέσματα.

FP17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΉ 
ΑΜΝΙΑΚΉΣ ΜΕΜΒΡΑΝΉΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΉΣΉ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΉΣ ΤΟΞΙΝΉΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ 
ΜΕ ΠΑΡΕΣΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 
Ms Athina Athanasiou, MD Nikolaos Lafioniatis, MD Aglaia Korompilia, MD, PhD Emmanouil Mavrikakis, MD, PhD 
Kostantinos Rallis 
Τμήμα Κερατοειδούς, Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα, Greece

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίασημιας περίπτωσης νευροτροφικού έλκους κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη ως αποτέλεσμα σοβαρής 
πάρεσης προσωπικού, που αντιμετωπίσθηκε με μεταμόσχευσηαμνιακής μεμβράνης και χρήση βοτουλινικής τοξίνης για 
σύγκλειση του βλεφάρου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 54 ετών με πάρεση αριστερού προσωπικού νεύρου από μηνός παραπέμφθηκε στο Τμήμα Κερατοειδούς 
του Νοσοκομείου μας με βαθύ έλκος κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη, καθώς και αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων με πλήρη 
έκθεση κερατοειδούς. Δεδομένου του κινδύνου διάτρησης του κερατοειδούς αποφασίστηκε άμεσα η μεταμόσχευση αμνιακής 
μεμβράνης πολλαπλών στοιβάδων. Υπό τοπική αναισθησία τοποθετήθηκαν 4 στιβάδες αμνιακής μεμβράνης με το στρώμα 
προς τα κάτω, με το μόσχευμα να καλύπτει το έλλειμμα και συγκολλήθηκαν με ιστική κόλλα (fibrin glue). Ένα τελευταίο τμήμα 
αμνιακής μεμβράνη μεγαλύτερης διαμέτρου τέθηκε με το στρώμα προς τα πάνω ως κάλυμμα και συρράφτηκε με επτά ράμματα 
10.0nylon. Μετά το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο για την σύγκλεισή του.Η 
ασθενής τέθηκε σε χημειοπροφύλαξη τοπικά, καθώς και σε τοπική και συστηματική θεραπεία της νόσου οφθαλμικής επιφάνειας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αντιμετώπιση απέτρεψε τη διάτρηση του κερατοειδούς και η αμνιακή μεμβράνη ενσωματώθηκε 
καλά στον κερατοειδή της ασθενούς, η οποία είναι ακόμη υπό παρακολούθηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πάρεση προσωπικού νεύρου μπορεί να προκαλέσει σύντομα σοβαρό νευροτροφικό έλκος κερατοειδούς. Η 
μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στιβάδων σε συνδυασμό με τη χρήση βουτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο 
μπορούν να αποτρέψουν τη διάτρηση του κερατοειδούς σε παρόμοιες περιπτώσεις.

FP18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΉΣ “ΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ” ΣΤΉΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
Μυρσίνη Πετρέλλη, Ανδρέας Κατσιμπρής, Μάριος Κατσίμπρας, Άννα Νίνα Δημητροπούλου, Ανδρέας Μουχτούρης, 
Γεώργιος Κυμιωνής 
A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Να περιγραφεί η εφαρμογή διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών, όπως η ολικού και μερικού πάχους σφηνοειδής 
εκτομή κερατοειδούς κι η “πτύχωση κερατοειδούς” στην αντιμετώπιση εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς, και να εκτιμηθεί 
η αποτελεσματικότητα τους.
Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε τρεις διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ασθενών με διαφανή περιφερική 
εκφύλιση κερατοειδούς  (pellucid marginal corneal degeneration) ή κερατοκωνικών ασθενών που έχουν υποβληθεί σε 
διαμπερή κερατοπλαστική στο παρελθόν κι εμφανίζουν “πρόπτωση” του κερατοειδικού μοσχεύματος. Προεγχειρητικά, όλοι οι 
ασθενείς εμφάνιζαν προοδευτική μείωση της βέλτιστα διορθωμένης οπτικής οξύτητας, διαρκώς αυξανόμενο αστιγματισμό και 
δυσανεξία στη χρήση φακών επαφής. Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν η μερικού πάχους σφηνοειδής εκτομή 
κερατοειδούς, η ολικού πάχους σφηνοειδής εκτομή  κι η “πτύχωση κερατοειδούς”.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ομαλοποίηση του σχήματος του κερατοειδούς, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η  βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα, ο αστιγματισμός, η τοπογραφία 
κερατοειδούς κι η ανοχή σε διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Κι οι τρεις χειρουργικές τεχνικές προσφέρουν εξαιρετικά ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για την 
αντιμετώπιση της εκτασίας κερατοειδούς είτε σε ασθενείς με διαφανή περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς, είτε σε κερατοκωνικούς 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε κερατοπλαστική στο παρελθόν. Το μεγαλύτερο δε πλεονέκτημα τους είναι η αποφυγή μιας 
περισσότερο επεμβατικής χειρουργικής προσέγγισης, όπως η μεταμόσχευση κερατοειδούς ή η επανάληψη αυτής.
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FP19. ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΉ ΕΡΠΉΤΙΚΉΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ COVID-19, ΠΑΡΑ ΤΉ ΧΟΡΉΓΟΥΜΕΝΉ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ 
Δρ. Δέσποινα Ελευθεριάδου1, Δρ. Μιχαήλ Τσάτσος2 
1 Lm Vision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece 
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Παρουσίαση δύο ξεχωριστών περιστατικών επανεμφάνισης Ερπητικής Κερατίτιδας μετά την πρώτη δόση με mRNA 
εμβόλιο κατά του Covid-19, σε ασθενείς που λάμβαναν ήδη ερπητική προφυλακτική αγωγή λόγω πρόσφατου μοσχεύματος 
κερατοειδούς αφενός και υποτροπιάζουσες ερπητικές κερατίτιδες αφετέρου.
Μέθοδος: Δύο περιστατικά και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν 58 ετών άντρα με πρόσφατη διαμπερή κερατοπλαστική, ο οποίος προσήλθε 
με θάμβος όρασης και στοιχεία ενδοθηλίτιδας 24 ώρες μετά την πρώτη δόση mRNA εμβολίου. Το δεύτερο περιστατικό πρόκειται 
για έναν 24 ετών φοιτητή ο οποίος παρουσίασε δενδριτικό έλκος 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Η αρχική προφυλακτική αγωγή 
ακυκλοβίρης 400mg δύο φορές ημερησίως αυξήθηκε σε πέντε φορές ημερησίως για μία εβδομάδα. Στον μεταμοσχευμένο 
ασθενή η δόση της δεξαμεθαζόνης 0,1% που λάμβανε μία φορά την ημέρα αυξήθηκε σε τέσσερις φορές την ημέρα. Βελτίωση 
παρατηρήθηκε σε δύο μέρες και καταγράφηκε στον επανέλεγχο εβδομάδας, όπου και οι δύο ασθενείς επέστρεψαν στην αρχική 
προφυλακτική αγωγή χωρίς περαιτέρω υποτροπή. Την περίοδο της δεύτερης δόσης, και οι δυο ασθενείς ακολούθησαν την ίδια 
αύξηση στην αγωγή όπως και μετά την πρώτη δόση χωρίς υποτροπές.
Συμπέρασμα: Τα δύο περιστατικά μας υποδηλώνουν πως ασθενείς με επαναλαμβανόμενη ερπητική νόσο, που ήδη λαμβάνουν 
προφυλακτική αγωγή μπορεί να επωφεληθούν από προσαρμογή της δόσης σε θεραπευτικά επίπεδα κατά τη διάρκεια των 
πρώτων ημερών του mRNA εμβολιασμού τους κατά του Covid-19.

FP20. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΉ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΫΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΛΕΦΑΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ 
Κώστας Μπομπορίδης, Αγνή Μόκκα, Παναγιώτης Αγελαδαράκης, Θανάσης Οικονόμου 
Α’ & Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Να διερευνήσουμε την συγκριτική αποτελεσματικότητα καθαρισμού του βλεφαρικού χείλους ασθενών με βλεφαρίτιδα, 
δύο μεθόδων που εφαρμόζονται στο ιατρείο.
Μέθοδος: Πιλοτική προοπτική συγκριτική μελέτη σειράς ασθενών με βλεφαρίτιδα. Η μηχανική μέθοδος μικρο-απόξεσης με 
το μηχανισμό Blephex που θεωρείται η αποτελεσματικότερη, συγκρίνεται με την απλή μέθοδο καθαρισμού στο ιατρείο με 
μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων εμποτισμένα με Τερπινεόλη 4% και Υαλουρονικό 0,2%. Καταγράφεται το αποτέλεσμα 
αμέσως μετά μία συνεδρία σαν 0= κανένα αποτέλεσμα, 1= μερικός καθαρισμός μόνο στο δέρμα βλεφαρικού χείλους, 2= πλήρης 
καθαρισμός δέρματος, 3= πλήρης καθαρισμός και του βιοϋμένα στην βάση των βλεφαρίδων.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 40 διαδοχικοί ασθενείς με προχωρημένη βλεφαρίτιδα σε περίοδο ενός έτους (2021). Αμέσως 
μετά τον καθαρισμό με Blephex παρατηρήθηκε πλήρης καθαρισμός σταδίου 3 σε όλα τα περιστατικά. Με την δακτυλική τριβή 
του μαντηλιού στο βλεφαρικό χείλος επιτεύχθηκε ίδιο αποτέλεσμα πλήρους καθαρισμού (στάδιο 3) του βιοϋμένα από το 
βλεφαρικό χείλος στον ίδιο χρόνο. Ο καθαρισμός με μαντηλάκι ήταν καλύτερα ανεκτός από τους ασθενείς καθώς μπορούσε να 
εφαρμοστεί διαβαθμισμένη πίεση ανάλογα με την περίπτωση, σε αντίθεση με το Blephex.
Συμπεράσματα: Οι δύο μέθοδοι καθαρισμού προσφέρουν απόλυτο καθαρισμό του βλεφαρικού χείλους στο ιατρείο. Απαιτείται 
καμπύλη εκμάθησης περισσότερο για το Blephex το οποίο συνοδεύεται με σημαντικά μεγαλύτερο κόστος μηχανήματος και 
αναλωσίμων. Η ύπαρξη Τερπινεόλης 4% στα μαντηλάκια δυνητικά συμβάλει στην εκρίζωση το demodex. Απαιτείται επανάληψη 
της θεραπείας τουλάχιστον 3 φορές ανά 2 εβδομάδες και υγιεινή βλεφάρων από τον ασθενή στο σπίτι. Η επίδραση του 
καθαρισμού στην MGD, ποιότητα δακρύων και συμπτώματα θα διερευνηθεί με διαφορετική μελέτη.

FP21. ΤΟΞΙΚΉ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΉΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΉ ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΉ 3,35 MG/ML ΚΑΙ ΚΕΤΟΤΙΦΑΙΝΉ 0,25 MG/ML ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΝΤΉΡΉΤΙΚΑ 
Αγνή Μόκκα, Κώστας Μπομπορίδη 
Α’ & Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Να περιγράψουμε την συχνά αδιάγνωστη παθολογία της τοξικής επιπεφυκίτιδας από καλλυντικά και να εκτιμήσουμε 
την αποτελεσματικότητα της τοπικής αντιφλεγμονώδους αγωγής.
Μέθοδος: Στην διάρκεια ενός έτους (2021) καταγράφηκαν 28 ασθενείς (26 γυναίκες και 2 άνδρες) με τοξική επιπεφυκίτιδα από 
καλλυντικές κρέμες προσώπου. Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα περιλάμβανε αίσθημα καύσου, επιφορά, ήπια ερυθρότητα και 
οίδημα βλεφαρικού επιπεφυκότα με θυλακιώδη αντίδραση και οίδημα βλεννογόνου δακρυϊκού σημείου και συχνά δερματίτιδα 
εξ επαφής ρινικά στο δέρμα των βλεφάρων. Συστήθηκε η διακοπή χρήσης των καλλυντικών προσώπου και χορηγήθηκαν 
τεχνητά δάκρυα (HA), τοπική υδροκορτιζόνη 3,35 mg/ml (4 φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες) και κετοτιφαίνη 0,25 mg/ml (2 
φορές ημερησίως για 4 εβδομάδες) χωρίς συντηρητικά. Η παρακολούθηση γινόταν στις 2 και 4 εβδομάδες
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν διάρκεια συμπτωμάτων περισσότερο από 2 μήνες με περισσότερες από 3 διαφορετικές 
θεραπείες Στις 4 εβδομάδες 23/28 ασθενείς (82%) είχαν πλήρη ίαση, ενώ σε 5/28 (18%) με μερική βελτίωση επαναλήφθηκε η 
σύσταση για διακοπή καλλυντικών και συνεχίστηκε η αγωγή με κετοτιφαίνη για 2 ακόμα εβδομάδες με πλήρη ίαση.
Συμπεράσματα: Η τοξική επιπεφυκίτιδα από καλλυντικές κρέμες προσώπου είναι μία συχνή παθολογία κυρίως στις γυναίκες 
ενώ η χαρακτηριστική κλινική εικόνα συγχέεται με αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Είναι απαραίτητη η διακοπή των καλλυντικών 
ενώ η τοπική αγωγή με τεχνητά δάκρυα, τοπική υδροκορτιζόνη 3,35 mg/ml και κετοτιφαίνη 0,25 mg/ml χωρίς συντηρητικά 
παρουσιάζει υψηλή αντιφλεγμονώδη αποτελεσματικότητα χωρίς αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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FP22. ΥΠΟΤΡΟΠΉ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΉ ΣΕ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΉ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ  
ΑΓΕΛΑΔΑΡΑΚΗΣ Π.1, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ Α.1, ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.2 
1  Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ      
2  Ιατρείο Κερατοειδή, Τμήμα μεταμοσχεύσεων  ΠΓΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού υποτροπής κοκκώδους δυστροφίας κερατοειδούς σε αμφότερους τους οφθαλμούς, 
ασθενούς, η οποία στο παρελθόν υπεβλήθη σε μεταμόσχευση κερατοειδούς και στους δύο οφθαλμούς.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Θήλυ ασθενής, με κοκκώδη δυστροφία του κερατοειδούς σε αμφότερους τους οφθαλμούς, προσήλθε για πρώτη 
φορά στο εξειδικευμένο ιατρείο κερατοειδούς της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ το 2015. Η οπτική οξύτητα της 
ήταν 1/10 και 1/20 στον δεξιό και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα. Αποφασίστηκε η αντιμετώπιση με διαμπερή κερατοπλαστική 
στον αριστερό οφθαλμό (2015) και στη συνέχεια εν τω βάθει πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική στον δεξιό οφθαλμό (2019). 
Και τα δύο μοσχεύματα εμφάνισαν σταδιακά θολερότητες συμβατές με την κοκκώδη δυστροφία του κερατοειδούς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τον τελευταίο έλεγχο (8/12/2021), έξι χρόνια μετά την πρώτη επίσκεψη στο εξειδικευμένο ιατρείο 
κερατοειδούς της κλινικής μας, η ασθενής μας είχε οπτική οξύτητα μέτρησης δαχτύλων στο μισό μέτρο για τον δεξιό οφθαλμό 
και 1/10 για τον αριστερό οφθαλμό. Από τον έλεγχο στη σχισμοειδή λυχνία προέκυψε υποτροπή της κοκκώδους δυστροφίας 
και στα δύο μοσχεύματα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κοκκώδης δυστροφία του κερατοειδή, δύναται να υποτροπιάσει και στο μόσχευμα. 

FP23.
ΚΑΤΑΛΛΉΛΟΤΉΤΑΝ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΉ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥ  ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΓΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΤΟ “ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΉΝΩΝ» 
Ιωάννης Χαλκιαδάκης, Θωμάς Νταβαλιάς, Νικόλαος Κούκος, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Μιχάλης Τζάκος 
Οφθαλμιατρείο Αθηνών, Ελλάδα

Σκοπός: Η αναγνώριση των κατάλληλων υποψηφίων για την ένθεση  πολυεστιακων ενδοφακών στα πλαίσια της προεγχειρητικής 
αξιολόγησης για εγχείρηση καταρράκτη στο “Οφθαλμιατρείο Αθηνών». 
Υλικά και Μέθοδος: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του προ εγχειρητικού ελέγχου. Η επιλογή των 
υποψηφίων βασίστηκε στο ιατρικό ιστορικό την  οφθαλμολογική εξέταση και τα αποτελέσματα από την οπτική βιομετρία ( Zeiss, 
IOL Master 700) και την οπτική τομογραφία συνοχής (Heidelberg, OCT Spectralis) σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφερονται 
στην τρέχουσα βιβλιογραφία. 
Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκαν 219 διαδοχικοί ασθενείς με μέση ηλικία 74.60 ± 7.40 έτη. Από το σύνολο των ασθενών, 76 (34.7%) 
πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ανάμεσα στους ακατάλληλους υποψήφιους οι περισσότεροι 34 (23.8%) εξαιρέθηκαν λόγω 
παθήσεων αμφιβληστροειδούς, 13 (9%) εξαιτίας υψηλού (>1.25 διοπτριες) αστιγματισμού, 10 (7%) λόγω γλαυκώματος, 7 
(4.9%) λόγω ασταθούς ζιννείου. Εικοσιτεσσερις ασθενείς (16.8 %) εξαιρέθηκαν εξαιτίας μονοεστιακού ενδοφακού στον έτερο 
οφθαλμό, ενώ στους 24 (16.8%) υπήρχαν πάνω από μια αιτίες αποκλεισμού. Οι πιο συχνές αιτίες για αποκλεισμό από παθήσεις 
του αμφιβληστροειδούς ήταν η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς σε 16 ασθενείς (11.2%) 9 (7%) η επιωχρική μεμβράνη σε 9 (7%) 
ασθενείς και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε 4 (3.5%) ασθενείς. Η μέση ηλικία των κατάλληλων και ακατάλληλων 
υποψηφίων ήταν 71.8 και 76 έτη αντίστοιχα (p<0.01).
Συμπεράσματα: Το ένα τρίτο των ασθενών που υποβάλλονται σε εξαίρεση καταρράκτη σε ένα δημόσιο  νοσοκομείο δεν έχουν 
αντένδειξη για ένθεση πολυεστιακου ενδοφακου. Η συνηθέστερη αντένδειξη είναι οι ωχροπάθειες. Για το λόγο αυτό η εξέταση 
της ωχρας κηλίδας με OCT δεν πρέπει να παραλείπεται.

FP24.
ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΉ ΕΝΘΕΣΉ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ACRYSOF™ IQ 
VIVITY™ EXTENDED VISION 
Ανδρέας Κατσιμπρής1, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου1, Alessandro Di Maggio2, Μαρία Αλεξάκη1, Γεώργιος Κυμιωνής1 
1  A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα 
2  Department of Ophthalmology, University of Siena, Siena, Italy

Σκοπός: Να αξιολογήσουμε τα οπτικά και διαθλαστικά αποτελέσματα ασθενών που υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπολευρη ένθεση 
του μη-περιθλαστικού ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof ® IQ Vivity™ (Alcon, Fort Worth, TX, USA)  (1).
Μέθοδος: Σε αυτήν την προοπτική μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ένθεση του 
AcrySof ® IQ Vivity™ ενδοφακού (Eye Day Clinic, Athens, Greece). Η προεγχειριτική και η μετεγχειριτική κλινική αξιολόγηση των 
ασθενών συμπεριλάμβανε εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση μη διορθωμένης μακρινής (UDVA), ενδιάμεσης (UIVA) και 
κοντινής (UNVA) οπτικής οξύτητας και βιομετρία αμφοτερόπλευρα. Επιπλέον, αξιολογήθηκε η παρουσία οπτικών διαταραχών 
και τα όρια ευαισθησίας αντίθεσης (CS) όλων των ασθενών.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ± τυπική απόκλιση (SD) των μονόφθαλμων UDVA, UIVA και UNVA ήταν 0,05 ± 0,08, 0,07 ± 0,09 
και 0,23 ± 0,09 LogMAR, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το 97,5%, το 70% και το 15% των οφθαλμών έιχαν μετεγχειρητικά UDVA, 
UIVA και UNVA 20/25 ή υψηλότερο, ενώ 6 ασθενείς συνολικά ανέφεραν ήπιο θάμβος, θολή όραση, διακύμανση της όρασης ή/και 
δυσκολία αντίληψης του βάθους. Ο μέσος όρος ± SD του ορίου ευαισθησίας αντίθεσης LogCS ήταν 1,68 ± 0,26.
Συμπεράσματα: Η αμφοτερόπλευρη ένεθση του AcrySof ® IQ Vivity™ ενδοφακού θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τους 
ασθενείς που επιδιώκουν την ανεξαρτησία από τα οπτικά βοηθήματα. Απαιτούνται περαιτέρω συγκριτικές μελέτες με μεγαλύτερα 
δείγματα συμμετεχόντων ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματά μας. 
References
(1)  U.S. Food and Drug Administration. Summary of safety and effectiveness data. AcrySofTM IQ VivityTM extended vision intraocular  

lens - pma P930014/S126. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P930014S126B.pdf (Food and Drug Administration).
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FP25.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΕ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΉΘΕΙ 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ ΕΠΕΜΒΑΣΉ  
Σ. Θεοδωροπούλου, MD, PhD, FRCOphth, Γ. Τόλιου, MCOptom, Π. Βασιλόπουλος, MD, Σ. Γεωργαράς, MD, FEBO 
Οφθαλμός Ερευνητικό και Θεραπευτικό κέντρο, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Η αντικειμενική διερεύνηση της απόκλισης ανάμεσα στο τελικό και στο επιθυμητό αποτέλεσμα από 5 βιομετρικές 
φόρμουλες σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη μετά από LASIK.
Τόπος: Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο “ Οφθαλμός”, Γλυφάδα, Αθήνα
Μέθοδος: Διερευνήθηκαν δεδομένα από 67 ασθενείς ( 87 μάτια). Η προσέγγιση του αποτελέσματος στο  επιθυμητό υπολογίσθηκε 
και έγινε σύγκριση ανάμεσα στις 5 φόρμουλες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού. Για 
ακριβέστερη διερεύνηση τα δεδομένα μετατράπηκαν στα επί μέρους συνθετικά της φόρμουλας του Long, (Long’s formalism), 
πριν καταγραφούν στην σφαιρο-κυλινδρική τους μορφή.
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό και τελικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα 
σε σχέση με τη φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε (p=0,639). Έγινε επιμέρους ανάλυση στην ομάδα ασθενών με τορικούς 
ενδοφακούς. Δεν ευρέθη σημαντική διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό και τελικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα σε κανένα από 
τα τρία συνθετικά της φόρμουλας Long, ((p=0.419, 0.301, 0.611 αντιστοίχως). Η φόρμουλα Double K χρησιμοποιήθηκε για το 
μεγαλύτερο αριθμό IOLs και είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά σφαιρικού ισοδύναμου εντός 0,50 και 1.00 διοπτριών (D), (63%και 
82% αντίστοιχα).  Τα αποτελέσματα αναφορικά στο σφαίρωμα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές για καμία από τις φόρμουλες, 
( R=0.388, P=0.542).
Συμπέρασμα: Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα της επέμβασης καταρράκτη μετά από LASIK   είχαν μη σημαντικές αποκλίσεις 
από τα επιθυμητά, ακόμα και σε ασθενείς με τορικούς ενδοφακούς. Καμία από τις 5 φόρμουλες που χρησιμοποιήθηκαν  δεν 
φέρεται να δίδει καλύτερα αποτελέσματα.

FP26.
OΠΤΙΚΉ AΠΟΔΟΣΉ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΉΣΉ ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ ΖΩΉΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΘΕΣΉ ΤΟΥ EΝΔΟΦΑΚΟΥ 
ΑΥΞΉΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΉΣ (EDOF) ACRYSOF IQ VIVITY 
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χριστίνα Κεσκίνη 
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την οπτική απόδοση και την εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά από ένθεση του ενδοφακού 
αυξημένου βάθους εστίασης (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 
ένθεση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που εξετάστηκαν 3 μήνες μετά 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 ποιότητα ζωής που αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο VF-14.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 20 οφθαλμούς 13 ασθενών. Το σφάλμα 
πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) ήταν εντός 0.75D σε όλους τους οφθαλμούς. Η διάμεση BCVA ήταν 1.25 (1.00, 2.00), 
ενώ η μέση UNVA ήταν 1.21 (±0.48), με το 70% των οφθαλμών να παρουσιάζει UNVA≥1.0. Μετά την αξιολόγηση της ποιότητας 
ζωής με VF-14, 10%, 50% και 40% των ατόμων ανέφεραν απουσία οπτικής δυσλειτουργίας (VI), ελάχιστη VI και ήπια VI, αντίστοιχα. 
Αφαιρώντας τις ερωτήσεις που αξιολογούν τις λεπτές κοντινές δραστηριότητες, τα προαναφερθέντα ποσοστά ανήλθαν σε 50%, 
30% και 20%, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει εξαιρετική οπτική απόδοση στην μακρινή όραση και προσφέρει 
ικανοποιητική ποιότητα ζωής 3 μήνες μετά την ένθεσή του.

FP27.
ΚΟΝΤΙΝΉ OΠΤΙΚΉ AΠΟΔΟΣΉ ΤΟΥ EΝΔΟΦΑΚΟΥ ΑΥΞΉΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΉΣ (EDOF)              
ACRYSOF IQ VIVITY 
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη 
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την κοντινή οπτική απόδοση του ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity 
σε πραγματικά κλινικά δεδομένα. 
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενείς που χρειάζονταν αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και δεν παρουσίαζαν άλλη οφθαλμική νόσο 
υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη φακοθρυψία με ταυτόχρονη ένθεση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε σε άτομα που εξετάστηκαν 3 μήνες μετεγχειρητικά. Η μη διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα αξιολογήθηκε 
με το MNREAD-GR (40εκ). Η ποιότητα ζωής των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των κοντινών δραστηριοτήτων, αξιολογήθηκε 
με το ερωτηματολόγιο VF-14.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 20 οφθαλμούς 10 ασθενών. Το μέσο κρίσιμο 
μέγεθος γραμματοσειράς (critical print size), η μέση αναγνωστική οξύτητα (reading acuity) και η μέση ταχύτητα ανάγνωσης 
(reading speed) όπως αξιολογήθηκαν με το MNREAD-GR ήταν 9.63 (±3.19), 0.15 (±0.85) και 149.90 (±33.42), αντίστοιχα. Η ελάχιστη 
και η μέγιστη τιμή ήταν 4.60 και 15.00 για το κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς, 0.00 και 0.28 για την αναγνωστική οξύτητα και 
86.00 και 186.00 για τη μέση ταχύτητα ανάγνωσης, αντίστοιχα. Μεταξύ όλων των ερωτήσεων του VF-14, η υψηλότερη συχνότητα 
οπτικής δυσλειτουργίας παρατηρήθηκε σε εκείνες που αξιολογούν τις κοντινές δραστηριότητες. Το 70%, το 50% και το 25% 
των ατόμων ανέφεραν τουλάχιστον ελάχιστη οπτική δυσλειτουργία στην ανάγνωση μικρής γραμματοσειράς, στην ανάγνωση 
εφημερίδας ή βιβλίου και στη λεπτή χειρωνακτική δραστηριότητα, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει ικανοποιητική κοντινή οπτική απόδοση 3 μήνες μετά την 
αμφοτερόπλευρη ένθεσή του.
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FP28.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΉ ΤΉΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (CUMULATIVE DISSIPATED ENERGY, 
CDE) ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΉΣ ΩΧΡΑΣ ΚΉΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ                      
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΉΘΉΚΑΝ ΣΕ ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΉ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ 
Β. Κοζομπόλης, Ε. Γεωργόπουλος, Ε. Δετοράκης, Γ. Τρυψιάνης, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Χατζησπάσου 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ»

Σκοπός: Στη παρούσα μελέτη, εξετάζονται δύο διαφορετικές υποθέσεις. Καταρχήν, εάν η επέμβαση φακοθρυψίας προκαλεί 
μεταβολές στο οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού και ποιες είναι αυτές, και κατά δεύτερον εάν σχετίζονται αυτές οι μεταβολές με 
το συνολικό ποσό της ενέργειας των υπερήχων που δαπανήθηκε σε κάθε επέμβαση.
Μέθοδος: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη, κατά την οποία μελετήθηκαν 45 οφθαλμοί ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
ανεπίπλεκτη φακοθρυψία, εξαιτίας γεροντικού καταρράκτη. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη είναι το μέσο 
πάχος (μm) και ο μέσος όγκος (mm3) της ωχρικής και παραωχρικής περιοχής, καθώς και το πάχος του χοριοειδούς χιτώνα στην 
υποωχρική περιοχή (μm). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε spectral-domain (SD) OCT (Heidelberg Spectralis, Heidelberg, 
Germany) χρησιμοποιώντας τη σάρωση χάρτη σε 9 προκαθορισμένες περιοχές κατά την Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study (ETDRS) και την απεικόνιση αυξημένου βάθους (EDI). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν  αμέσως πριν το χειρουργείο, 
την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, την πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα και τον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα. Για τη στατιστική 
ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν το t-test κατά ζεύγη και ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson.
Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι μετά από μία ανεπίπλεκτη επέμβαση φακοθρυψίας, 
παρατηρείται αύξηση του πάχους και του όγκου της ωχράς κηλίδας στον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα, ενώ απέτυχε να αποδείξει 
αντίστοιχες μεταβολές στο πάχος του χοριοειδούς χιτώνα, καθώς και να συσχετίσει τις μεταβολές αυτές με τη συνολική 
αθροιστική διαχεόμενη ενέργεια που δαπανήθηκε.
Συμπέρασμα: Η χειρουργική αντιμετώπιση του καταρράκτη με τη μέθοδο της φακοθρυψίας, μπορεί να προκαλέσει μεταβολές 
στην ομοιόσταση τόσο του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού, όσο και του οπισθίου, με κύριο τελικό αποδέκτη τον 
αμφιβληστροειδή και τον χοριοειδή χιτώνα. Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν, καθώς μπορεί να οδηγήσουν 
σε ευρύτερες παθολογικές καταστάσεις με αποτέλεσμα τη μόνιμη μείωση ή απώλεια της οπτικής οξύτητας.

FP29.
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΤΉΣ ΑΠΟΔΟΣΉΣ ΑΝΑΓΝΩΣΉΣ ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΉΛΩΣΕΙΣ ΣΤΉ ΔΙΟΡΘΩΣΉ 
ΤΉΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΉΣ 
Πλαΐνης Σ., Kτιστάκης E., Τσιλιμπάρης MK. 
Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

Σκοπός: Πολλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής βασίζονται στο διάβασμα, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι οι πρεσβύωπες δυσκολεύονται κυρίως στην ανάγνωση. Στην παρούσα μελέτη η απόδοσης ανάγνωσης με βάση 
τις οφθαλμικές προσηλώσεις χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διόρθωσης της πρεσβυωπίας με 
πολυεστιακούς φακούς επαφής (ΦΕ).
Μέθοδος: Η απόδοση όρασης τριάντα εθελοντών (ηλικίας: 50±5 ετών) αξιολογήθηκε μονόφθαλμα και διόφθαλμα με ΦΕ: (α) 
για μακρινή διόρθωση όραση (SV) και (β) με πολυεστιακό σχεδιασμό (MF) (Air Optix Plus Hydraglyde, Alcon Laboratories). Η 
οξύτητα μετρήθηκε με πίνακες ETDRS. Η απόδοση ανάγνωσης αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας παραγράφους IReST (μέγεθος 
0,4 logMAR σε απόσταση 40 cm). Οι οφθαλμικές κινήσεις καταγράφηκαν με υπέρυθρο eyetracker. Η ανάλυση δεδομένων 
περιλάμβανε υπολογισμό της ταχύτητας ανάγνωσης, της διάρκειας προσήλωσης, του αριθμού προσηλώσεων και του ποσοστού 
παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Η μέση ταχύτητα ανάγνωσης ήταν 250±68 και 235±70 wpm, διόφθαλμα και μονόφθαλμα, με SV ΦΕ, με στατιστικά 
σημαντική βελτίωση σε 280±67 και 260±59 wpm, αντίστοιχα, με MF ΦΕ (p<0,001). Η διάρκεια και ο αριθμός προσηλώσεων 
παρουσίασαν επίσης στατιστικά σημαντική βελτίωση, με τη διάρκεια προσήλωσης να παρουσιάζει την ισχυρότερη συσχέτιση 
(r=0,79) με την ταχύτητα ανάγνωσης. Η συσχέτιση της οξύτητας με την ταχύτητα ανάγνωσης ήταν χαμηλή (r=-0,36), όπως συνέβη 
μεταξύ της οξύτητας και άλλων παραμέτρων προσήλωσης.
Συμπέρασμα: Η ταχύτητα ανάγνωσης βελτιώθηκε με τη διόρθωση MF ΦΕ και στη διόφθαλμη παρατήρηση. Αυτή η βελτίωση δεν 
συσχετίζεται με τη βελτίωση της οξύτητας και οφείλεται κυρίως στην ταχύτερη διάρκεια προσήλωσης. Η απόδοση ανάγνωσης 
με βάση τις οφθαλμικές προσηλώσεις προσφέρει μία αξιόπιστη αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης στη διόρθωση της 
πρεσβυωπίας.
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FP30.
ΔΙΑΛΥΣΉ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ: 
ΜΉΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΉΣ 
Γαρταγάνης ΠΣ1, Τζιόλας ΠΚ2, Νάτση ΠΔ2, Γαρταγάνης ΣΠ3, Γιαννάκης ΙΠ1, Καρμίρης ΕΙ1, Κουτσούκος ΠΓ2 
1  251 Airforce General Hospital, Athens, Greece     2  Department of Chemical Engineering, Laboratory of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Patras 
and FORTH-ICEHT, Patras, Greece     3  Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
Σκοπός: Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί (ΥΕΦς) με περιεκτικότητα σε νερό 18% και άνω παρουσιάζουν εναποθέσεις φωσφορικού 
ασβεστίου. Δύναται να εξαλειφθούν οι εναποθέσεις ασβεστίου από τους ΥΕΦς;
Μέθοδος: Οι ΥΕΦ ασβεστοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα προσομοίωσης του προσθίου θαλάμου, με προσομοιωμένο υδατοειδές 
υγρό και/ή προσομοιωμένο σωματικό υγρό, και τα δύο υπερκορεσμένα σε σχέση με το φωσφορικό ασβέστιο. Η ασβεστοποίηση 
παρακολουθήθηκε με οπτικό μικροσκόπιο και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Η διάλυση των εναποθέσεων φωσφορικού 
ασβεστίου από ασβεστοποιημένους ΥΕΦ επιχειρήθηκε σε σταθερό ρΗ 7,40, 37,0°C  με διάλυση απουσία και παρουσία 1,0 mM 
EDTA, κιτρικού οξέος και ασκορβικού οξέος. Όλα τα διαλύματα ήταν ακόρεστα ως προς τη σταθερότερη θερμοδυναμικά φάση 
του φωσφορικού ασβεστίου, τον υδροξυαπατίτη  (Ca5(PO4)3OH, HAP). Η διαδικασία διάλυσης παρακολουθήθηκε για έως και 30 
ημέρες.
Αποτελέσματα: Η έκθεση του ενδοφακού λόγω ασβεστοποίησης, σε διαλύματα ακόρεστα ως προς HAP, είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των εναποθέσεων σε διάστημα 30 ημερών. Όλες οι ενώσεις δοκιμής είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εναποθέσεων 
ασβεστίου. Η πιο αποτελεσματική απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβεστίου επιτεύχθηκε παρουσία 1,0 mM ασκορβικού οξέος 
και EDTA (80 και 60%, αντίστοιχα). Η απομάκρυνση των εναποθέσεων ασβεστίου δεν ήταν ομοιόμορφη πάνω από την επιφάνεια 
του ενδοφακού. Η μεγαλύτερη απομάκρυνση βρέθηκε στο κέντρο του κοίλου τμήματος του ενδοφακού. Αυτό αποδόθηκε στην 
τοπική υψηλότερη ακορεστότητα που υπολογίστηκε από το προφίλ ρευστοδυναμικής. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διάλυσης, 
αύξησαν σταδιακά το βαθμό διάλυσης.
Συμπεράσματα: Οι εναποθέσεις ασβεστίου σε υδρόφιλους ΥΕΦς μπορούν να αφαιρεθούν με έκθεση σε διαλύματα που 
προσομοιώνουν το υδατοειδές υγρό παρουσία 1,0 mM ασκορβικού οξέος, EDTA και κιτρικού οξέος, με αυτή τη σειρά.

FP31.
ΟΨΙΜΉ ΕΜΦΑΝΙΣΉ LIQUEFIED AFTER – CATARACT ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΉΣΉ 
ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ: Ή ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΉΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΣΤΉ ΔΙΑΓΝΩΣΉ 
Γαρταγάνης ΠΣ1, Κανάκης Μ2, Γιαννάκης ΙΠ1, Καρμίρης ΕΙ1, Γαρταγάνης ΣΠ2 

1  251 Airforce General Hospital, Athens, Greece     2  Department of Ophthalmology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
Σκοπός: Η παρουσίαση ασθενούς με εξαιρετικά όψιμο Liquefied after-cataract (LAC) που προσομοιάζει με ασβεστοποίηση 
ενδοφακού 16 χρόνια μετά από εγχείρηση καταρράκτη με φακοθρυψία χωρίς επιπλοκές.
Μέθοδοι: Γυναίκα 79 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας με ιστορικό προοδευτικής μείωσης της οπτικής οξύτητας από 
ενός έτους στον αριστερό οφθαλμό με την υποψία διάγνωσης της ασβεστοποίησης του ενδοφακού από τον παραπέμποντα 
οφθαλμίατρο.
Αποτελέσματα: Με βάση τα δεδομένα από την ταυτότητα του ενδοφακού, ανακτήσαμε το όνομα του κατασκευαστή και τον 
αριθμό μοντέλου, το σχέδιο, το υλικό κατασκευής και τον αριθμό σειράς. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι πριν 16 χρόνια πραγματοποιήθηκε εγχείρηση φακοθρυψίας με συνεχή καψουλόρηξη (CCC) και ένθεση 
υδρόφοβου ακρυλικού ενδοφακού. Καθώς ο ενδοφακός ήταν υδρόφοβος, πρακτικά δεν επιδεχόταν ασβεστοποίηση, και ως εκ 
τούτου το ενδεχόμενο αυτό αποκλείστηκε από τη διαφορική διάγνωση. Ο ασθενής στη συνέχεια υποβλήθηκε σε θεραπεία με 
οπίσθια καψουλοτομή με λέιζερ Nd:YAG με διάλυση του γαλακτώδους υγρού και πλήρη αποκατάσταση της όρασης.
Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε μια σπάνια περίπτωση εξαιρετικά καθυστερημένης εμφάνισης LAC και υπογραμμίζουμε τη 
σημασία στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων των δεδομένων που ανακτήθηκαν από την ταυτότητα του ενδοφακού, τα 
οποία διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία της σωστής διάγνωσης και θεραπείας.

FP32.
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΚΑΙ BYPASS ΔΙΉΘΉΤΙΚΟΥ ΉΘΜΟΥ ΜΕ ISTENT INJECT ΣΤΟ ΠΡΟΧΩΡΉΜΕΝΟ     
ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΉΣ ΓΩΝΙΑΣ 
Μινάς Γεωργόπουλος 
Surrey And Sussex Nhs Trust,  United Kingdom
Σκοπός: Σύγκριση Υδροφοβικών και Υδροφιλικών Ενδοφακών κατά το συνδυασμένο χειρουργείο καταρράκτη και bypass 
διηθητικού ηθμού (iStent Inject) κατά την αντιμετώπιση καταρράκτη και γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας.
Μεθοδολογία: Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη. 39 ασθενείς (39 οφθαλμοί) μελετήθηκαν για 3 χρόνια. Όλα τα περιστατικά 
χειρουργήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό. Μελετήθηκαν η επίπτωση στην ενδοφθάλμια πίεση, η ανάγκη αντιγλαυκωματικής 
θεραπείας, η οπτική οξύτητα, το μετεγχειρητικό διαθλαστικό σφάλμα και η ανάγκη για επιπλέον αντιγλαυκωματικές θεραπείες.
Αποτελέσματα: 20 μάτια τυχαιοποιήθηκαν στο γκρουπ με τον υδροφοβικό φακό και 19 με το υδροφιλικό. Όλα τα χειρουργεία 
ήταν ανεπίπλεκτα και οι ασθενείς επανελέχθηκαν τη βδομάδα 1, το μήνα 1, μήνα 3 μήνα 6 και κατόπιν κάθε 6 μήνες. 1 ασθενής 
από κάθε γκρουπ χρειάστηκε εν τέλει τραμπεκουλεκτομή και 2 με υδροφοβικό ενδοφακό χρειάστηκαν SLT. Κανένα μάτι δεν 
έχασε πάνω από 1 γραμμή Snellen. Τα μετεγχειρητικά διαθλαστικά αποτελέσματα ήταν μέσα στα προβλέψιμα όρια από το 
Βασιλικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας. 
Συμπεράσματα: To υλικό του ενδοφακού δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του χειρουργείου phaco+IOL+iStent Inject. Τα 
χειρουργεία ήταν ασφαλή και ένα μικρό ποσοστό χρειάστηκε τραμπεκουλεκτομή.
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FP33.
ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ BYPASS ΔΙΉΘΉΤΙΚΟΥ ΉΘΜΟΥ   
ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΉΣ ΓΩΝΙΑΣ 
Μινάς Γεωργόπουλος 
Surrey And Sussex Nhs Trust,  United Kingdom
Σκοπός: Να μελετηθεί στο συνδυαμένο χειρουργείο φακοθρυψίας και bypass του διηθητικού υθμού (iStent Inject), το 
αποτέλεσμα στην Ενδοφθάλμια Πίεση, στο Οπτικό Πεδίο και στην μελλοντική επιτυχία της τραμπεκουλεκτομής, σε ασθενείς με 
προχωρημένο χρόνιο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας.
Μεθοδολογία: 20 μάτια, 20 συνεχόμενων ασθενών, μελετήθηκαν αναδρομικά. Οι ασθενείς είχαν ανεπίπλεκτο χειρουργείο 
φακοθρυψίας-ενδοφακού-iStent Inject για καταρράκτη και γλαύκωμα. Όλοι οι ασθενείς είχαν προχωρημένο γλαύκωμα και είχαν 
δρομολογηθεί για χειρουργείο τραμπεκουλεκτομής αν η πίεση δεν ελατωνόταν ικανοιποιητικά. Η μελέτη διήρκησε τουλάχιστον 
2 έτη και τα αποτελέσματα στην ενδοφθάλμια πίεση, το οπτικό πεδίο και την επιτυχία της μελλοντικής τραμπεκουλεκτομής 
εκτιμήθηκαν με τη καμπύλη Kaplan-Meier. 
Αποτελέσματα: Περίπου 50% των ασθενών δεν χρειάσθηκαν τραμπεκουλεκτομή τα πρώτα 2 χρόνια. Δεν παρατηρήθηκαν πολύ 
υψηλές πιέσεις τη πρώτη εβδομάδα μετεγχειρητικά. Κανένας ασθενής δεν είχε απόλυτη επιτυχία και σε όλους συνεχίσθηκε η 
αντιγλαυκωματική αγωγή. Μεταξύ αυτών που χρειάστηκαν τραμπεκουλεκτομή, το πρώτο χρόνο είχαμε 90% επιτυχία, 82% το 
δεύτερο και 71% το τρίτο. Αναδρομικά, οι τραμπεκουλεκτομές που απέτηχαν εν τέλει, ήταν αυτές που έγιναν εντός 3 μηνών από 
το πρώτο χειρουργείο και ήταν υπο αντιγλαυκωματική αγωγή για πάνω από 15 έτη. 
Συμπέρασμα: Το συνδυασμένο χειρουργείο phaco+iStent Inject μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή εναλλακτική μεσοπρόθεσμα 
και για το προχωρημένο γλαύκωμα αλλά οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πως ενδεχομένως να χρειαστούν περαιτέρω 
χειρουργεία.

FP34.
Ή ΕΠΙΠΤΩΣΉ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΉΤΑΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΣΤΉΝ ΟΠΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΉ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΟΦΑΚΙΚΉ 
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΉ ΔΙΟΡΘΩΣΉ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 
Παναγιώτα Ντόντη1, Ιωάννης Τσινόπουλος2, Ιωάννης Σεϊμένης3,  Γεώργιος Λαμπίρης1 
1  Οφθαλμολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη      
2  Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη      
3  Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει ως ζητούμενο την αξιολόγηση της επίπτωσης του τύπου της προσωπικότητας, των κοινωνικών 
ρόλων και των επαγγελματικών απαιτήσεων στην οπτική ικανότητα και ικανοποίηση ασθενών με πολυεστιακή διόρθωση της 
πρεσβυωπίας. 
Μέθοδος: Σε ασθενείς που προσέρχονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για ψευδοφακική πολυεστιακή 
διόρθωση πρεσβυωπίας, διαμοιράστηκαν πριν το χειρουργείο δομημένα ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες- ανάγκες 
τις καθημερινότητας των ατόμων αυτών και τις αντιδράσεις τους σε καθορισμένες καταστάσεις ώστε να καταταχθούν ανάλογα 
με τον τύπο της προσωπικότητας, τους κοινωνικούς ρόλους και τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Έπειτα από 6 μήνες μετά την 
αποθεραπεία από την πολυεστιακή διόρθωση, έγινε αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης και την ικανότητας να ανταπεξέλθουν 
σε σειρά από καθημερινές δραστηριότητες.
Αποτελέσματα: Από τους 120 συμμετέχοντες, οι 40 δεν είχαν επιλέξει πολυεστιακή πρεσβυωπική διόρθωση, ενώ οι 80 
υπεβλήθησαν σε πολυεστιακή πρεσβυωπική διόρθωση. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διάφορα στις ηλικίες των δύο 
ομάδων, ούτε στο φύλο (p<0.05). Χρησιμοποιήθηκαν 5 χαρακτηριστικά για να περιγράψουν τη προσωπικότητα: εξωστρέφεια, 
νευρωτισμός, δεκτικότητα στην εμπειρία, προσήνεια, συνέπεια. Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων 
παρατηρήθηκαν στα 4 από αυτά, με την ομάδα των πολυεστιακών να παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό νευρωτισμού και 
υψηλότερα ποσοστά σε δεκτικότητα στην εμπειρία, προσήνεια και συνέπεια. Το σκορ του βαθμού συνολικής ικανοποίησης ήταν 
άνω του 88% στην ομάδα των πολυεστιακών.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη βοηθούν στη κατανόηση των αναγκών- επιθυμιών των 
πρεσβυωπικών ατόμων που αναζητούν χειρουργική διόρθωση. Απώτερος στόχος είναι η βέλτιστη επιλογή των υποψηφίων 
για ψευδοφακική πολυεστιακή διόρθωση, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα μετεγχειρητικά, με τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση του ασθενούς.
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FP35.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΉΝ ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚOΥ TT-PRK 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΉΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IVIS EXCIMER LASER SUITE 
Καραμπάτσας Κων/νος1,2, Κούλας Χαράλαμπος1, Τζάνης Βασίλειος1, Χειρίδου Μαριάνθη1  
1  Αττικό Οφθαλμολογικό      2 Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτικής Αττικής
Σκοπός: Ανάλυση της αποτελεσματικότητας και  έλεγχος της ασφάλειας της εξατομικευνένης θεραπευτικής δια-επιθηλιακής 
φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (Therapeutic-trans-PRK) της πλατφόρμας iVis Laser Suite.
Υλικό και μέθοδοι: Είκοσι (20) οφθαλμοί υποβλήθηκαν στο θεραπευτικό πρωτόκολλο Ttrans-PRK του iVis Excimer Laser. H 
ανά περίπτωση εξατομικευμένη σμίλευση γίνεται με προεγχειρητικές μετρήσεις από την τομογραφία Precisio και την pMetrics 
κορομετρία. Η θεραπεία αφορούσε 13 οφθαλμούς με κερατόκωνο, 2 περιστατικά με θολερότητες του κερατοειδούς, 5 με 
ανώμαλο αστιγματισμό και 2 οφθαλμούς  με λεπτό κερατοειδή. Οι παράμετροι που ελέγχθησαν: μετρήσεις οπτικής οξύτητας, 
διαθλαστικά αποτελέσματα, τομογραφίες κερατοειδούς, επιθηλιακοί χάρτες, κερατοειδικές εκτροπές, ρυθμός επιθηλιακής 
επούλωσης και άνεση του ασθενούς. Σε όλους τους οφθαλμούς υπάρχει  μετεγχειρητική παρακολούθηση ≥ 12 μηνών.
Αποτελέσματα: Όλοι οι οφθαλμοί  παρουσίασαν (μ.ο. προεγχειρητικά vs μ.ο. μετεγχειρητικά) σημαντική βελτίωση όλων των 
παραμέτρων.  Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (0.28 vs. 0.8), και καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα ( 0.78 vs 0.9), υψηλής 
τάξης εκτροπές κερατοειδούς (HOCMA) 32.04 vs 12.22,  τοπογραφικός κερατοειδικός αστιγματισμός της πρόσθιας επιφάνειας 
-2,21 vs -1,75. Ο δείκτης πρόσθιας ανωμαλίας του κερατοειδούς παρουσίασε επίσης σημαντική μείωση (30,2 vs 16,5). Η τεχνική, 
χάρη στην ομαλή αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000 Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ο. 3 
ημέρες), με ανεκτά επίπεδα πόνου. 
Συμπεράσματα: Το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο Tt-PRK της πλατφόρμας iVis αποτελεί μια  εξαιρετική επιλογή  
διόρθωσης κερατοειδικών ανωμαλιών και θολεροτήτων του κερατοειδούς, μη  εξαρτώμενη από τον χειριστή. Η πλατφόρμα iVis, 
με την χρήση Ray Tracing,  παρέχει εξαιρετική ακρίβεια διόρθωσης και βέλτιστη ασφάλεια μέσω του λογισμικού της ιδανικής 
εξατομικευμένης κόρης (ideal pupil), που διασφαλίζει tissue saving δυνατότητες.
Financial Disclosure: None

FP36.
Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ 1000 HZ EXCIMER LASER ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ IVIS 
SUITE, ΜΕ ΤΉΝ ΤΕΧΝΙΚΉ TRANS-PRK (CTEN) 
Κούλας Χαράλαμπος1,  Κώστογλου Aικατερίνη-Άννα 1,  Χειρίδου Μαριάνθη 1, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος 1,2 ,       
Πατέρας Ευάγγελος 2 
1  Αττικό Οφθαλμολογικό   2  Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν/μιο Δυτ. Αττικής (Πα.Δ.Α.)
Σκοπός: Η ανάλυση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και ο έλεγχος της ασφάλειας της cTen δια-επιθηλιακής 
φωτοδιαθλαστικής κερατεκτομής (trans-PRK) με την χρήση της πλατφόρμας iVis Laser.
Υλικό και μέθοδοι : Εβδομήντα δύο (72) οφθαλμοί υποβλήθηκαν σε διαθλαστικές διορθώσεις με εύρος σφαιρικής εκτροπής + 
5,25 D μέχρι  -10.25 D και αστιγματισμού 0 έως -2,75 D. Μελετήθηκαν μια σειρά από παραμέτρους που περιλαμβάνουν : μετρήσεις 
οπτικής οξύτητας, διαθλαστικά αποτελέσματα, εκτροπές κερατοειδούς, ανάλυση τομογραφικών και επιθηλιακών μεταβολών. 
Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν ο ρυθμός επιθηλιακής επούλωσης, η ασφάλεια της μεθόδου και η άνεση του ασθενούς. 
Αποτελέσματα: Ανεξάρτητα από το ύψος της αρχικής αμετρωπίας, η μέση απόκλιση από την προβλεπόμενη διόρθωση +/- 
0.25D επιτεύχθηκε σε ποσοστό 80%. Η μέση μετεγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν 10/10. Στατιστικά σημαντική 
βελτίωση παρουσιάστηκε και στις κερατοειδικές εκτροπές υψηλής τάξης (HOCMA). Η cTEN trans-PRK, χάρη στην ομαλή 
αφαίρεση του ιστού με excimer laser 1000Hz, επιταχύνει σημαντικά την επούλωση του κερατοειδούς (μ.ο. 3 ημέρες), με ιδιαίτερα 
ανεκτά επίπεδα πόνου για τον ασθενή. 
Συμπεράσματα: Η διαθλαστική πλατφόρμα iVis προσφέρει μια σειρά από κατοχυρωμένες  καινοτομίες (Precisio, pMetrics, Ray 
Tracing analysis, epithelial measurements) στην προεγχειρητική μελέτη των ασθενών καθώς επίσης και στον σχεδιασμό της 
διαθλαστικής διόρθωσης με trans-PRK τεχνική. Επιτυγχάνει ένα διαθλαστικό αποτέλεσμα ισοδύναμο ή και καλύτερο με εκείνο 
που λαμβάνεται μέσω της κλασικής PRK. Η πλατφόρμα iVis, ανοίγει ένα νέο δρόμο στη διαθλαστική χειρουργική, παρέχοντας 
βέλτιστη ασφάλεια και ακρίβεια διόρθωσης. 
Financial Disclosure: None

FP37.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ AB 
INTERNO ΓΩΝΙΟΤΟΜΉ ΜΕ ΤΟ KAHOO DUAL BLADE 
Θεόδωρος Φιλιππόπουλος1, Δημήτριος Τσουκανάς1,2, Σωτηρία Παλιούρα3, Δήμητρα Κοψίνη1, Γεράσιμος Κοψίνης1 
1  Athens Vision Eye Institute, Athens, Greece     2  Precision Ophthalmology Kifissia, Athens, Greece     3 Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA
Σκοπός: Aξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας συνδυασμένου χειρουργείου φακοθρυψίας με ab interno 
γωνιοτομή με το Kahook dual blade.
Μέθοδος: Αναδρομική, μη-τυχαιοποιημένη, μη-συγκριτική, συνεχόμενη σειρά  n=17 οφθαλμών/ασθενών ενός χειρουργού 
με παρακολούθηση>από έναν μήνα. Εάν και τα δύο μάτια πληρούσαν τα κριτήρια, το μάτι με το μεγαλύτερο διάστημα 
παρακολούθησης επιλέχθηκε. Δημογραφικά στοιχεία, διάγνωση και επιπλοκές καταμετρήθηκαν. Η παρακολούθηση 
συμπεριλάμβανε την πρώτη και έβδομη μετεγχειρητική μέρα, τον πρώτο-τρίτο-έκτο μετεγχειρητικό μήνα και έπειτα κάθε 6 μήνες. 
Καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier κατασκευάστηκαν, με την τελευταία μέτρηση να προωθείται στο κοντινότερο μετεγχειρητικό 
ορόσημο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η επιτυχία καθορίστηκε ως ποσοστιαία ελάττωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ)>20% 
χωρίς την ανάγκη νέου χειρουργείου γλαυκώματος ή αύξηση της λαμβανόμενης αγωγής.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία ήταν 72.1±7.5  χρόνια, η προεγχειρητική ΕΟΠ 21.3±3.5mmHg σε 2.8±1.3 φάρμακα. 47% των 
ασθενών έπασχαν από πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και η μέση απόκλιση στα οπτικά πεδία ήταν προεγχειρητικά 
-6.8±7.7dB. Κατόπιν ενός διάμεσου χρόνου παρακολούθησης 11 μηνών (εύρος 1-52 μήνες) η ΕΟΠ στην τελευταία επίσκεψή 
μετρήθηκε 16±2.7mmHg (paired t-test, p<0.0002) σε 2.4±1.3 φάρμακα (paired t-test, p=0.002). Κανένας ασθενής δεν υποβλήθηκε 
σε εκ νέου χειρουργείο γλαυκώματος ή δεν χρειάστηκε να αυξηθεί η αγωγή του, ενώ κανένα μάτι δεν ήταν χωρίς σταγόνες στην 
τελευταία επίσκεψη. 41% των οφθαλμών εμφάνισαν ύφαιμα στην πρώτη μετεγχειρητική μέρα. 29% των οφθαλμών εμφάνισαν 
πρώιμη αιχμή στην ΕΟΠ (>30mmHg). Το ποσοστό επιτυχίας στην τελευταία μετεγχειρητική επίσκεψη ήταν 59%.
Συμπέρασμα: Η συνδυασμένη φακοθρυψία με ab interno γωνιοτομή φαίνεται να αποτελεί μία χρήσιμη επιλογή για ασθενείς με 
καταρράκτη και ήπιο-μέτριο γλαύκωμα που χρειάζονται μέτρια ελάττωση ΕΟΠ.
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FP38.
ANTERIOR CHAMBER CHOPPING– PHACOCHOP ΣΕ ΜΕΛΑΝΕΣ ΠΥΡΉΝΕΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΜΕ ΤΙΣ            
ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 
Υπατία Ναχή 1, Μαρία Χατέλου 1, Ευστρατία Αμαξιλάτη 1, Δέσποινα Δελημπαλτίδου 1, Χακκάν Μετζίτ1,                             
Ελένη Καλιφατίδου 1,  Άρης Κωνσταντινίδης2 , Κωνσταντίνος Σκαμνός1 
1 ”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής / Οφθαλμολογική Κλινική     2  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική
Σκοπός: Να αναλύσουμε την τεχνική φακοθρυψίας με την μέθοδο phacochop στον πρόσθιο θάλαμο, να συγκρίνουμε τα 
διεγχειρητικά και μετεγχειριτικά αποτελέσματα της με τις μεθόδους Divide and Conquer και Stopand Chop καθώς και να 
αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα χρήσης της στο πλαίσιο ενός Περιφερικού Νοσοκομείου.
Υλικό & Μέθοδος: Έγινε επιλογή 280 χειρουργείων στα οποία οι παράγοντες ηλικία, γενική κατάσταση και σκληρότητα πυρήνα, 
μετά από βαθμοποίηση και αξιολόγιση, κρίθηκαν ως παρόμοιοι. Στα χειρουργεία αυτά χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Stellaris, 
με αντλία venturi. Διεγχειρητικά πραγματοποιείται συνεχής καψουλόρηξη (manual continuous curvilinear capsulorrhexis) 
σχετικά μεγάλης διαμμέτρου (6,0mm ) ώστε να υπάρχει ευελιξία στης διεγχειριτικές επιλογές. Ακολουθεί καλός υδροδιαχωρισμός 
(hydrodissection) και hydrodelineation με αποτέλεσμα την ανασήκωση του πυρήνα στον πρόσθιο θάλαμο και τον τεμαχισμό - 
αναρρόφηση του. Πρέπει επίσης να σημειωθεί οτι δεν έγινε χρήση Dispersive ιξωδοελαστικού για προστασία του ενδοθηλίου, 
καθώς θα αυξανόταν ο χρόνος υπερήχου. Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων καταγράφουνται οι διεγχειριτικές επιπλοκές, 
καθώς και η κλινική εικόνα και η ταχύτητα επούλωσης – μείωση οιδήματος – BCVA κατά την 1η ,7η και 30η μετεγχειρητική ημέρα. 
Δεν έγινε μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων καθώς η κλινική μας δεν διαθέτει ενδοθηλιόμετρο.
Αποτελέσματα: Μετά από συγκέντρωση, ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων (spss) προκύπτει πως υπάρχει στατιστική 
σημαντικότητα στην διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία των περιστατικών ανάλογα με την μέθοδο φακοθρυψίας που 
χρησιμοποιήθηκε. Σε μέλανες πυρήνες που πραγματοποιήθηκε chopping στον πρόσθιο θάλαμο παρατηρήθηκαν λιγότερα 
περιστατικα ρήξης οπισθίου περιφακίου, λιγότερος χρόνος φακοθρυψιας (EPT- effective phaco time) καθώς και λιγότερα 
ποσοστά μετεγχειρητικής μικροφυσαλιδώδους κερατοπάθειας στην 1η ημέρα. Η BCVA στις 30 ημέρες παρουσίασε μικρές 
διαφορές στα περιστατικά τα οποία δεν παρουσίασαν επιπλοκές ανεξάρτητα της μεθόδου φακοθρυψίας.
Συμπεράσματα: Η χρήση phacochop στον πρόσθιο θάλαμο σε μέλανες πυρήνες αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική 
και ασφαλή διεγχειρητικά μέθοδο φακοθρυψίας, με μικρότερες επιπλοκές και ταχύτερη αποκατάσταση της διαύγειας του 
κερατοειδούς και κατα συνέπεια της BCVA.

FP39.
ΕΝΘΕΣΉ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ EYHANCE, Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΉΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΤΟΥ        
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΉΝΉΣ 
Ευστρατία Αμαξιλάτη 1, Υπατία Ναχή 1, Μαρία Χατέλου 1, Δέσποινα Δελημπαλτίδου 1, Χακκάν Μετζίτ1,      
Ελένη Καλιφατίδου 1,  Άρης Κωνσταντινίδης2 , Κωνσταντίνος Σκαμνός1 
1 ”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής / Οφθαλμολογική Κλινική     2  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική
Σκοπός: Να αναδείξουμε τη χρήση του ενδοφακού Eyhance, να εκτιμήσουμε τα άμεσα και μακροπρόθεσμα μετεγχειρητικά 
αποτελέσματα καθώς και τις διεγχειρητικές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. 
Υλικό&Μέθοδος:  Το τελευταίο έτος στην κλινική μας τοποθετήθηκαν από τον ίδιο χειρουργό 18. TECNIS Eyhance. Μετά από 
αξιολόγηση και βαθμονόμηση τα χειρουργεία κρίθηκαν παρόμοια ως προς τους παράγοντες: ηλικία, γενική κατάσταση ασθενούς 
και σκληρότητα πυρήνα. Η μέση ηλικία των περιστατικών ήταν τα 67,8 έτη ενώ σε όλα τα περιστατικά πραγματοποιήθηκε 
φακοθρυψία με το μηχάνημα Stellaris - αντλία venturi – και τεχνική phacochop. Η μέση σκληρότητα πυρήνα ήταν 2+ . Για την 
μέτρηση των αποτελεσμάτων καταγράφουνται η UCVA κατά την 1η ,7η και 30η μετεγχειρητική ημέρα τόσο στην ενδιάμεση 
όσο και στην μακρινή όραση και γίνεται συνυπολογισμός της διαυγείας του κερατοειδούς καθώς και αποκλεισμός πιθανών 
παθήσεων του αμφιβληστροειδούς κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα:  Ο TECNIS Eyhance αποτελεί έναν EDOF (ενδοφακός με εκτεταμένο βάθος εστίασης). Η διεγχειρητική ένθεση 
του φακού δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτην του κλασσικού μονοεστιακού TECNIS. Όσον αφορά την μακρινή όραση 16/18 
οφθαλμοί έφτασαν να έχουν UCVA > από τα 8/10 στις 30 ημέρες μετά το χειρουργείο. Η UCVA σε ενδιάμεση απόσταση ανάγνωσης 
– arm’s length distance-  ήταν  > 7/10. Όσον αφορά τα φαινόμενα δυσφωταψίας δεν έγινε καμία αναφορά σε halos και glare, ενώ 
2/18 οφθαλμοί παραπονέθηκαν για ήπια starbust φαινόμενα. Συγκριτικά με τους κλασικούς monofocal φακούς παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ενδιάμεση όραση χωρίς να παρατηρείται σημαντική διαφορά στην μακρινή όραση των 
ασθενών. Τα δυσφωτοπικά φαινόμενα που παρουσιάστηκαν – αναφερόμενο starbust σε 2 περιπτώσεις- παρουσίασαν βελτίωση 
κατά την μετεγχειρητική επανεξέταση 3 μήνου.
Συμπεράσματα: Η χρήση των  EDOF ενδοφακών, ιδιαίτερα σε ασθενείς με απαιτητικό για την ενδιάμεση όραση lifestyle, επιφέρει 
άριστα αποτελέσματα με ελάχιστα μειονεκτήματα για τον ασθενή αλλά και εύκολη διεγχειρητική συμπεριφορά για τον έμπειρο 
χειρουργό.

FP40.
ΓΟΝΙΔΙΑΚΉ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΚΛΉΡΟΝΟΜΙΚΉ ΟΠΤΙΚΉ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ LEBER 
Dr Γεώργιος Καραστατήρας1,2, Dr Denize Atan1, Dr Rani Sebastian1, Dr Andrew Lux1 
1 Bristol Eye Hospital, Bristol and Weston University Hospitals NHS Foundation Trust, Bristol, United Kingdom     2 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού ενός ασθενή που συμμετείχε σε γονιδιακή θεραπεία για οπτική 
νευροπάθεια του Leber.
Μέθοδος: Μια αναδρομική παρουσίαση περιστατικού ενός φοιτητής 18 ετών που πήγε στον οπτικό του με προοδευτική  μείωση 
όρασης τους τελευταίους μήνες. Η αρχική του οπτική οξύτητα ήταν Δεξιός Οφθαλμός (ΔΟ) 6/60 και Αριστερός οφθαλμός (ΑΟ) 
6/48 χωρίς περαιτέρω βελτίωση με γυαλιά(ΔΟ +2.00 sph, ΑΟ +0.50 sph). Είχε ελεύθερο ατομικό ιστορικό χωρίς να λαμβάνει 
συστηματική αγωγή. Η μητρική προ-γιαγιά του είχε γλαύκωμα και «οπτική νευρίτιδα». Επίσης δύο μητρικά ξαδέρφια έχουν 
μειωμένη όραση από την παιδική ηλικία. Στην εξέταση είχε φυσιολογική χρωματική αντίληψη, χωρίς RAPD αλλά είχε κεντρικό 
σκότωμα στο Amsler.Η εξέταση του βυθού και ο αυτοφθορισμός ήταν φυσιολογικά. 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής είχε σταλεί αρχικά για εργαστηριακό έλεγχο  που ήταν φυσιολογικός. Στην  επόμενη εξέταση η 
όραση του μειώθηκε περαιτέρω και ήταν Δ.Ο. 2/60 και Α.Ο. 6/60 ΑΟ. Η χρωματική αντίληψη ήταν ΔΟ 7/17, ΑΟ 8/17. To OCT 
έδειξε λέπτυνση του έσω αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχρά. Τα αποτελέσματα του   ηλεκτροφυσιολογικού έλεγχου 
υποδήλωναν  αμφοτερόπλευρη οπτική νευροπάθεια. Ύστερα από γενετικό έλεγχο βρέθηκε να έχει ομοπλασματική μετάλλαξη 
στο m.11778G>A (p.Arg340His) στο ND4 γονίδιο που βρίσκεται στο μιτοχονδριακό DNA. Ο ασθενής συμμετείχε στη μελέτη 
γονιδιακή μελέτη GenSight REVERSE.  Ύστερα από την γονιδιακή θεραπεία η  όραση του σταθεροποιήθηκε στον ΔΟ 2/60 και ΑΟ 
4/60. Το κεντρικό οπτικό του πεδίο βελτιώθηκε.
Συμπεράσματα: Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία σε ασθενείς με οπτική νευροπάθεια του Leber με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
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FP41.
ΜΟΝΙΜΉ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΉΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΉΘΉΚΕ ΑΠΟ ΔΙΑΙΤΑ ΜΕ «JUNK FOOD» 
Dr Γεώργιος Καραστατήρας1,2, Dr Rhys Harrison1, Dr Vicki  Warburton1, Dr Andrew Lux1, Dr Denize Atan1 
1 Bristol Eye Hospital, Bristol and Weston University Hospitals NHS Foundation Trust, Bristol, United Kingdom     2 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Σκοπός: Να ειδοποιήσουμε τους οφθαλμιάτρους για τις επιπλοκές της όρασης που προκαλεί η δίαιτα που είναι περιορισμένη 
στο “junk food” 
Μέθοδος: Μια αναδρομική παρουσίαση περιστατικού ενός αγοριού 14 ετών που αρχικά είχε κούραση. Ήταν «δύσκολος στο 
φαγητό» αλλά δεν λάμβανε συστηματική αγωγή. Οι αρχικές εξετάσεις αίματος έδειξαν μακροκυτταρική αναιμία και χαμηλή 
βιταμίνη Β12. Έλαβε αγωγή με ενέσεις Β12 και συμβουλές διατροφής. Σε ηλικία 15 ετών παρουσιάστηκε νευροαισθητήριος 
βαρηκοΐα. Η MRI ήταν φυσιολογική. Μετά είχε οφθαλμολογικά συμπτώματα. Η εξέταση στη σχισμοεδή λυχνία ήταν φυσιολογική 
και δεν βρέθηκε αιτία. Παρουσίασε προοδευτική μείωση της όρασης και σε ηλικία 17 ετών. Οπτική Οξύτητα 20/200 αμφω. 
Χρωματική Αντίληψη 8/17 σε κάθε οφθαλμό. Οι αντιδράσεις της κόρης και η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία ήταν φυσιολογικές. 
Παρουσιάζει αμφοτερόπλευρα κεντρικά σκοτώματα και απώλεια νευρικών ινών. Είχε ζωηρά αντανακλαστικά και φυσιολογική 
νευρολογική εξέταση. Ο ηλεκτροδιαγνωστικός έλεγχος έδειξε οπτική νευροπάθεια. Η Gad-MRI ήταν φυσιολογική. Ο γενετικός 
έλεγχος για την οπτική νευροπάθεια του Leber ήταν αρνητικός. 
Αποτελέσματα: Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν εμμένουσα μακροκύτωση. Η ομοκυστεῒνη και το μεθυλμαλονικό οξύ ήταν 
αυξημένα υποδηλώντας λειτουργική έλλειψη Β12. Αρνήθηκε χρήσης αλκοόλ, καπνού ή ναρκωτικών. Φυσιολογικό (BMI) (22 kg/
m2). Χαμηλά επίπεδα χαλκού και σελήνιού, υψηλός ψευδάργυρο, εμφανώς χαμηλή βιταμίνη D και οστική πυκνότητα. Έλαβε 
συμπληρώματα διατροφής για τις ελλείψεις που είχε. Η οπτική του οξύτητα σταθεροποιήθηκε αλλά δεν βελτιώθηκε.
Συμπεράσματα: Η διατροφική οπτική νευροπάθεια είναι πιθανόν αναστρέψιμη αν ανευρεθεί νωρίς. Αν παραμείνει αθεράπευτη 
οδηγεί σε μόνιμη απώλεια όρασης.

FP42.
ΕΝΘΕΣΉ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΙΡΙΔΑΣ ΣΤΉΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΉ ΚΛΙΝΙΚΉ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΉΝΉΣ 
Κωνσταντίνος Σκαμνός1, Υπατία Ναχή 1, Μαρία Χατέλου 1, Ευστρατία Αμαξιλάτη 1, Δέσποινα Δελημπαλτίδου 1,         
Χακκάν Μετζίτ1,  Ελένη Καλιφατίδου 1,  Άρης Κωνσταντινίδης2   
1 ”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής / Οφθαλμολογική Κλινική     2  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική
Σκοπός: Να αναδείξουμε τη χρήση διαστολέων ίριδας Malyugin, I-Ring και Oasis στην χειρουργική καταρράκτη σε περιστατικά 
με στενή κόρη. 
Υλικό&Μέθοδος: Η χρήση διαστολέων ίριδας καθίσταται ένα μεγάλο βοήθημα για τον χειρουργό καταρράκτη. Ο Malyugin 
Ring αποτελεί έναν από τους πιο ασφαλείς και εύκολα διαχειρήσιμους δακτυλίους ίριδας. Η εισαγωγή του δακτυλίου γίνεται 
μέσω ενός injectorαφού έχει προηγηθεί η τοποθέτηση ιξωδοελαστικού. Γίνεται έξοδος του δακτυλίου από τον injector περίπου 
2mm και τοποθέτηση της άκρης του στο περιφερικό κορικό χείλος. Στην συνέχεια προωθείται ο δακτύλιος προσέχοντας να 
τοποθετηθούν οι δύο πλάγιοι κύλινδροι έτσι ώστε να περιβάλουν την ίριδα και  αποσύρουμε τον injector. Η τοποθέτηση του 
εγγύς κυλίνδρου γίνεται με χρήση Lesterhookή κάποιου ανάλογου άγκιστρου.Ο δακτύλιος Malyugin διευρύνει την κόρη  στα 
6mm, παρέχοντας επαρκή μηχανική μυδρίαση , αποφεύγοντας τον τραυματισμό της ίριδας  και συγκρατώντας την ίριδα  στην 
περιφέρεια μακριά από τους λοιπούς χειρισμούς που γίνονται κατά το χειρουργείο. Η τεχνική ένθεσης των δακτυλίων I-Ringκαι 
Oasis διαφοροποιείται στο οτι πρώτα γίνεται ένθεση του δακτυλίου εντός του προσθίου θαλάμου και στη συνέχεια γίνεται η 
τοποθέτηση του στην ίριδα. 
Αποτελέσματα: Η τοποθέτηση των δακτυλίων πρέπει να γίνεται προσεκτικά και με βάση τις οδηγείες του κατασκευαστή 
έτσι ώστε να αποτρέπονται τυχόν επιπλοκές(πρόπτωση και αιμορραγία ίριδος, ιριδοδιαλυση, ρήξη προσθίου περιφακίου, 
καταπόνηση του κερατικού ενδοθηλίου και δυσχέρεια μετεγχειρητικής επούλωσης, τοπική φλεγμονώδης αντίδραση, υποτονία, 
ενδοφθαλμίτιδα.) Η προσεκτική επιλογή του τύπου δακτυλίου από τον χειρουργό, ανάλογα με τα στάδιο του χειρουργείου στο 
οποίο γίνεται ένθεση, τη διεγχειρητική δυσκολία αλλά και την τεχνική φακοθρυψίας που θα χρησιμοποιηθεί, είναι  ιδιαίτερα 
σημαντική.
Συμπεράσματα: Η χρήση δακτυλίων ίριδας καθιστά την διεξαγωγή χειρουργείων καταρράκτη σε ασθενείς με μύση ή σύνδρομο 
ασταθής ίριδας πιο εύκολη. Θα πρέπει ωστόσο η χρήση του δακτυλίου να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να αποφευχθούν 
πιθανές επιπλοκές.

FP43.
Ή ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΑΠΟ ΤΟ ULTRACHOPPER  ΤΟΥ “INFINITY” ΣTO PHACOCHOP ΤΟΥ  “STELLARIS“ 
Υπατία Ναχή 1, Μαρία Χατέλου 1, Ευστρατία Αμαξιλάτη 1, Δέσποινα Δελημπαλτίδου 1, Χακκάν Μετζίτ1,                             
Ελένη Καλιφατίδου 1,  Άρης Κωνσταντινίδης2, Κωνσταντίνος Σκαμνός1 
1 ”Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής / Οφθαλμολογική Κλινική     2  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης / Οφθαλμολογική Κλινική
Σκοπός: Να συγκρίνουμε τους δύο τρόπους φακοθρυψίας, αναλύοντας τα οφέλη και τους περιορισμούς τους, με βάση στοιχεία 
από την καθημερινή κλινική πράξη της οφθ/κης κλινικής του νοσοκομείου μας.
Υλικό & Μέθοδος: Έγινε σύγκριση 85 χειρουργείων στα οποία έγινε χρήση ultrachopper και 347 χειρουργεία στα οποία έγινε 
phacochop, στα οποία οι παράγοντες ηλικία, γενική κατάσταση και σκληρότητα πυρήνα , μετά από βαθμοποίηση και αξιολόγιση, 
κρίθηκαν ως παρόμοιοι. Η χρήση του ultrachopper έγινε στο μηχάνημα Infinity, το οποίο χρησιμοποιεί περισταλτική αντλία, 
ενώ phacochop έγινε στο μηχάνημα Stellaris, με αντλία venturi. Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων καταγράφουνται οι 
διεγχειριτικές επιπλοκές, καθώς και η κλινική εικόνα και η ταχύτητα επούλωσης – μείωση οιδήματος – BCVA κατά την 1η ,7η και 
30η μετεγχειρητική ημέρα. Δεν έγινε μέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων καθώς η κλινική μας δεν διαθέτει ενδοθηλιόμετρο.
Αποτελέσματα: Η χρήση ultrachopper επιτρέπει  εύκολο και ασφαλές cracking σε σκληρούς πυρήνες, με την ταυτόχρονη χρήση 
μηχανικής δύναμης και υπερήχου. Το σχήμα του μαχαιριδίου αποτρέπει τον τραυματισμό της ίριδας, της καψουλόρηξης ή του 
πρσθίου περιφακίου και δεν ασκεί πιέσεις στην ζήνειο ζώνη. Η χρήση  της τεχνικής phacochop είναι πιο απαιτητική , έχει πιο 
απότομο learningcurve, αλλά υπερτερεί στην εξοικονόμηση χρήσης υπερήχου. Μετά από σύγκριση των αποτελεσμάτων (spss) 
προκύπτει οτι στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην διεγχειρητική και μετεγχειρητική 
πορεία των περιστατικών (παρόμοια BCVA στις 30 ημέρες στα ανεπίπλεκτα περιστατικά)ανάλογα με την μέθοδο φακοθρυψίας 
και το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε. Παρόλα αυτά υπάρχει διαφορά στον ολικό χρόνο χειρουργείου και φυσικά στον χρόνο 
φακοθρυψιας (EPT- effectivephacotime), καθώς η phacochopκαι γενικότερα η χρήση αντλιάς venturi τους ελαχιστοποιούν.
Συμπεράσματα: Η χρήση ultrachopperαποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλή ευκολότερη εναλλακτική της 
phacochop, με παρόμοια αποτελέσματα , χωρίς όμως την ταχύτητα και την εξοικονόμηση υπερήχου που χαρακτηρίζουν την 
τελευταία.



27Παρουσιάσεις Βίντεο •

V01.
3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΉ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 
Μιχαήλ Καραμπελάς 
ΓΝΑ Ιπποκράτειο

Σκοπός: Η παρουσίαση video απο περιστατικό ανεπίπλεκτης επέμβασης φακοθρυψίας κατά το οποίο προέκυψε πρόβλημα 
κατά την ένθεση ενός one-piece ακρυλικού ενδοφακού.
Μέθοδος: Επεξεργασμένο video
Αποτελέσματα: To video παρουσιάζει την ένθεση ενός one-piece ακρυλικού αναδιπλούμενου ενδοφακού με ιντζέκτορα 
(enVista-Bausch&Lomb) έπειτα απο 3 διαδοχικές προσπάθειες. Κατα την 1η προσπάθεια, το έμβολο του ιντζέκτορα 
περιστρεφόταν καθώς προωθούσε το φακό με αποτέλεσμα να προκαλέσει περιετύλιξη του ενδοφακού. Έπειτα από 
επισκόπηση του ιντζέκτορα διαπιστώθηκε οτι το καπάκι του εμβόλου ήταν ξεβιδωμένο. Στη συνέχεια, και αφού το καπάκι 
βιδώθηκε έγινε 2η προσπάθεια ένθεσης αλλά διαπιστώθηγκε οτι το leading haptic ήταν αποσπασμένο από το οπτικό σώμα 
του φακού. Στην συνέχεια, το haptic αφαιρέθηκε από τον πρόσθιο θάλαμο και ένας καινούργιος ενδοφακός φορτώθηκε στον 
ιντζέκτορα και τοποθετήθηκε επιτυχώς.  
Συμπεράσματα: Το παρόν video παρουσιάζει ένα  πρόβλημα κατά την ένθεση ενδοφακού με ιντζέκτορα και η χρησιμότητα 
του έγκειται στο να ενημερώσει τους χειρουργούς προσθίου ημιμορίου για την πιθανότητα αυτής της επιπλοκής.

V02.
ΕΝΘΕΣΉ ΤΉΣ ΠΡΩΤΉΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ AHMED CLEAR PATH 350 ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ, ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΚΟΜΟΡΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΚΛΕΙΣΤΉ 
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΉΓΟΥΜΕΝΉ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ ΕΠΕΜΒΑΣΉ 
Δημήτριος Π. Μπεσίνης1,2,  Γεώργιος Τσόλκας1 
1  Τμήμα Γλαυκώματος, Οφθαλμολογική κλινική «Υπαπαντή»      2  Ιδιωτικό Ιατρείο Δημήτριος Π. Μπεσίνης

Η αντιμετώπιση φλεγμονώδους γλαυκώματος είναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά μπορεί να χρειαστεί χειρουργική 
επέμβαση για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τραμπεκουλεκτομή και η ένθεση αντιγλαυκωματικής συσκευής 
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του φλεγμονώδους γλαυκώματος. Στο βίντεο παρουσιάζουμε την 
αντιμετώπιση ενός επιπλεγμένου περιστατικού φλεγμονώδους γλαυκώματος με συνοδό φακομορφικό στοιχείο που οδήγησε 
σε κλειστή γωνία του προσθίου θαλάμου. Η αντιμετώπιση έγινε με  ταυτόχρονη επέμβαση φακοθρυψίας και ένθεσης της 
πρώτης στην Ελλάδα καινούριας συσκευής από τη New World Medical, Ahmed Clear Path 350. Η συγκεκριμένη συσκευή 
ομοιάζει με τη συσκευή Baerveldt 350 προσφέροντας κάποια πλεονεκτήματα.

V03.
ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΠΡΟΉΓΟΥΜΕΝΉ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΉ ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ   
ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΉΣ 
Δημήτριος Π. Μπεσίνης1,2,  Γεώργιος Τσόλκας1 
1  Τμήμα Γλαυκώματος, Οφθαλμολογική κλινική «Υπαπαντή»      2  Ιδιωτικό Ιατρείο Δημήτριος Π. Μπεσίνης

Η τραμπεκουλεκτομή αποτελεί μέχρι σήμερα την επέμβαση εκλογής για τους περισσότερους τύπους γλαυκώματος με πολύ 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τη χειρουργική τεχνική και της χρήση αντιμεταβολιτών όπως μιτομικύνης 
C, έχουν περιγραφεί αρκετές επιπλοκές είτε στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο είτε εβδομάδες/μήνες μετά την επέμβαση. 
Ο συνδυασμός της τραμπεκουλεκτομής με  φακοθρυψία μειώνει το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης γλαυκώματος 
και αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς με παλαιότερη 
συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και τραμπεκουλεκτομής ο οποίος παραπονείται για χρόνια δακρύρροια. Κατά την 
εξέταση παρατηρήθηκε εκτεταμένη διαρροή από την διηθητική φυσαλίδα και αποφασίσθηκε χειρουργική αντιμετώπιση. Η 
αφαίρεση της φυσαλίδας και η προώθηση υγειούς επιπεφυκότα με τη χρήση ή χωρίς μοσχεύματος περικαρδίου έχει δειχθεί 
ότι είναι αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρώντας τη λειτουργικότητα της τραμπεκουλεκτομής Σε αυτό το 
βίντεο παρουσιάζεται η χειρουργική τεχνική και το τελικό αποτέλεσμα.

V04.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΩΠΕΡΙΦΑΚΙΚΉΣ ΑΦΑΙΡΕΣΉΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΝΟ        
ΕΛΚΟΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
Τερζίδου Χρύσα1, Δαλιάνης Γεώργιος1, Τριβλή Αλεξάνδρα1, Δρούτσας Κωνσταντίνος2 
1  Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Ν. Ιωνία, Αθήνα      2  Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γ. Ν. «Γεννηματάς», ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό εξωπεριφακικής αφαίρεσης καταρράκτη με κεντρική θόλωση 
κερατοειδούς μετά από άτονο έλκος κερατοειδούς.
Μέθοδος: Άνδρας 55 ετών, μονόφθαλμος, ψυχιατρικός, με προχωρημένο καταρράκτη και μη ρυθμιζόμενο γλαύκωμα υπό 
4πλή αγωγή, πρακτικά απουσία βλεφαρισμών λόγω συστηματικής αγωγής, παραπέμπεται στην κλινική μας με κεντρικό άτονο 
έλκος κερατοειδούς ~10mm, λέπτυνση στρώματος 350μm ΑΟ και οπτική οξύτητα ΑΚΧ. Η αντιμετώπιση του άτονου έλκους 
έγινε κατά βήματα, όπου εκτός από την τοπική αγωγή τέθηκε αμνιακή μεμβράνη, plugs και μερική ταρσορραφή. Η αργή πορεία 
επιθηλιοποίησης οδήγησε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε αρρύθμιστος διαβήτης (HbA1c=11.5%) ο οποίος αντιμετωπίστηκε 
και οδήγησε στην πλήρη επιθηλιοποίηση σε 3 μήνες, με τελική οπτική οξύτητα ΜΔ και τμηματική νεοαγγείωση με κεντρική 
θολερότητα στον κερατοειδή. 6 μήνες μετά, επί ένδειξης αφαίρεσης καταρράκτη, παραπέμπεται για εκτίμηση από τον ειδικό 
κερατοειδούς και αποφασίζεται η εξωπεριφακική αφαίρεση του καταρράκτη λόγω περιορισμένης ορατότητας για εκτέλεση 
φακοθρυψίας.
Αποτελέσματα:  Η προγραμματισμένη εξωπεριφακική αφαίρεση ολοκληρώθηκε ανεπίπλεκτα, παρά τη μειωμένη ορατότητα. 
Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Ένα μήνα μετά, η τελική οπτική οξύτητα ήταν 3/10, η ΕΟΠ=12mmHg και ο ασθενής 
απόλυτα ικανοποιημένος.  
Συμπεράσματα: Η εξωπεριφακική αφαίρεση καταρράκτη, αποτελεί ακόμη επέμβαση εκλογής σε επιλεγμένα περιστατικά και 
οφείλουμε να τη γνωρίζουμε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
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V05.
Ο ΦΑΚΟΣ-ΑΡΑΧΝΉ. ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ UGH SYNDROME 
Τερζίδου Χρύσα, Δαλιάνης Γεώργιος, Τριβλή Αλεξάνδρα, Μαστοράκος Νικήτας 
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Ν. Ιωνία, Αθήνα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό αφαίρεσης ενδοφακού σε ύποπτο Uveitis-Glaucoma-Hyphema 
Syndrome.
Μέθοδος: Γυναίκα 70 ετών ψευδόφακη με βαρειά ψευδοαποφολίδωση και φίμωση προσθίου περιφακίου με αρρύθμιστο 
γλαύκωμα και τραμπεκουλεκτομή ΑΟ προ 10ετίας, παραπέμπεται για αντιμετώπιση. Υπεβλήθη σε επιτυχή εκ των έσω 
ανακατασκευή της διηθητικής φυσαλίδας με MMC και είχε ΕΟΠ=08mmHg χωρίς αγωγή τη 2η μετεγχειρητική εβδομάδα. 
Επανέρχεται ενάμιση χρόνο αργότερα, με ΕΟΠ=24mmHg υπό τετραπλή αγωγή, και άγνωστη παρακολούθηση. Υποβάλλεται σε 
δεύτερη ab-interno bleb revision και βρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση με ΕΟΠ=7-10 mmHg. 9 μήνες μετά παρατηρείται 
κυστικό οίδημα στην ωχρά, μικροκυστικό οίδημα στον κερατοειδή και ΕΟΠ=13mmHg χωρίς αγωγή. Χορηγήθηκε p.os. 
ακεταζολαμίδη και col. Nepafenac. 2 μήνες αργότερα το κυστικό οίδημα δεν εχει υποστραφεί πλήρως ενώ το ΚΠΚ είναι 
707μm. Παρουσιάζει ψευδοφακοδόνηση και λόγω υποψίας UGH συνδρόμου αποφασίζεται η αφαίρεση του ενδοφακού. Το 
σύμπλεγμα ενδοφακού-περιφακίου εμφάνιζε κλίση των 4 απτικών κάθετα προς τα άνω, ακουμπώντας την οπίσθια επιφάνεια 
της ίριδος, ενώ το ένα απτικό ήταν εκτός περιφακίου προκαλώντας άμεσο τραυματισμό της ίριδας. Έγινε ευρεία πρόσθια 
υαλοειδεκτομή με τριαμσινολόνη και τοποθέτηση AC-IOL.  
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές εκπλήξεις. Την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, ο οφθαλμός 
είναι ήρεμος, η ΕΟΠ ρυθμισμένη, με υποχώρηση του κυστικού οιδήματος της ωχράς και μικροκυστικού οιδήματος του 
κερατοειδούς. 
Συμπεράσματα: Πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποψίας και απόφασης για παρέμβαση για επιτυχή έκβαση αντίστοιχων 
περιστατικών.

V06.
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΝΑΝΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΉΣ ΓΩΝΙΑΣ 
Αικατερίνη Γιαννουκάκη, Γεώργιος Γιαννουλάκος, Θεόδωρος Γιαννόπουλος 
Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Greece 
Α’ Οφθαλμολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού φακοθρυψίας σε  ασθενή  με νανόφθαλμο, καταρράκτη και γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 74 ετών  με Νανόφθαλμο, καταρράκτη και γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Στον δεξιό 
οφθαλμό είχε οπτική οξύτητα 1/10 κατά snellen με διόρθωση (+14,00sph) και στον αριστερό οφθαλμό 3/10 (+13,00sph). Η 
ενδοφθάλμια πίεση του δεξιού οφθαλμού ήταν 28mmHg και του αριστερού 14mmHg παρά τη μέγιστη αντιγλαυκωματική 
αγωγή. Είχαν γίνει περιφερικές ιριδοτομές και στους δύο οφθαλμούς. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργείο φακοθρυψίας 
και ένθεσης ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στον δεξιό οφθαλμό. Το αξονικό μήκος του ήταν 16,54mm και χρειάστηκε 
ενδοφακός με ισχύ 40D.
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Μετεγχειρητικά η οπτική οξύτητα ήταν 4/10 με 
(+3,00sph) και η ενδοφθάλμια πίεση εντός φυσιολογικών ορίων με τοπική αντιγλαυκωματική αγωγή.
Συμπεράσματα: Το χειρουργείο καταρράκτη σε ασθενή με νανόφθαλμο μπορεί να βελτιώσει την όραση του ασθενή και να 
συμβάλει στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Έχει όμως αρκετές διεγχειρητικές προκλήσεις.

V07.
ΕΝΘΕΣΉ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΥΨΉΛΉΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΝΑΝΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΜΉΚΟΣ (<16.50 MM)  
Ιωαννης Γιαχος1, MD, PhD Γεώργιος Τριχώνας3, MD, PhD Σωτηρία Παλιούρα2 
1 Γ. Ν. Α. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα     2 Athens Eye Care, Αθήνα, Ελλάδα     3 RetinaEyeClinic, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τις προκλήσεις κατά την επέμβαση καταρράκτη σε ασθενή με σοβαρό νανόφθαλμο.
Αναφορά Περιστατικού: Γυναίκα 60 ετών με ιστορικό μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αμφοτερόπλευρη 
αμβλυωπία λόγω νανοφθάλμου, ώριμο καταρράκτη και στα δύο μάτια και επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ERM) στο αριστερό 
μάτι παραπέμφθηκε για επέμβαση καταρράκτη και στα δύο μάτια. Η καλύτερη διορθωμένη οπτική της οξύτητα (BCVA) ήταν 
20/70 στο δεξί μάτι (ΔΟ) και 20/100 στο αριστερό μάτι (ΑΟ) με σκληρούς, διαπερατούς φακούς επαφής +20,50 διοπτριών (D). 
Η οπτική βιομετρία έδειξε αξονικό μήκος 16.33 mm στον ΔΟ και 16.42 mm στον ΑΟ. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
ειδικά κατασκευασμένους, αναδιπλούμενους υδρόφιλους ακρυλικούς ενδοφακούς υψηλής διαθλαστικής ισχύος (SOLECO 
IO7-FIL-611) με ισχύ 56,0 D ΔΟ και 57,5 D ΑΟ. Πριν τη επέμβαση καταρράκτη πραγματοποιήθηκε υαλοειδεκτομή και στους 
δύο οφθαλμούς. Στον ΔΟ, το στόμιο έγχυσης τοποθετήθηκε 3,00 mm πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο, το οποίο 
οδήγησε σε διεγχειρητική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Λήφθηκε η απόφαση να συνεχιστεί η εξαγωγή καταρράκτη και 
η αντιμετώπιση της αποκόλλησης χρησιμοποιώντας 10% αέριο C3F8. Στο αριστερό μάτι, το στόμιο έγχυσης τοποθετήθηκε 
2.00 χιλ πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο χωρίς προβλήματα και η ERM αφαιρέθηκε επίσης με επιτυχία. Η μετεγχειρητική 
BCVA ήταν 20/50 (με +1,00 D σφαίρωμα) ΔΟ και 20/50 (με +0,25 D σφαίρωμα). 
Συμπέρασμα: Η φακοθρυψία σε ασθενείς με νανόφθαλμο παρουσιάζει πολλαπλές προκλήσεις ακόμη και για έμπειρους 
χειρουργούς. Η ασθενής μας υποβλήθηκε σε επιτυχή εμφύτευση εξατομικευμένων ενδοφακών υψηλής διαθλαστικής ισχύος, 
που αποτελούν μια βιώσιμη και ασφαλή εναλλακτική λύση στους φακούς piggyback.
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V08.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΡΙΔΟΠΛΉΓΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΉ ΤΕΧΝΉΤΉΣ ΙΡΙΔΑΣ 
Θωμάς Παπαθωμάς 
ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σκοπός: Να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα της πρόθεσης τεχνητής ίριδας για τη διαχείριση φωτοφοβίας λόγω 
τραυματικής ιριδοπληγίας.
Μέθοδος: Έγινε παραγγελία της πρόθεσης τεχνητής ίριδας (CUSTOMFLEX ®  ARTIFICIALIRIS – HUMANOPTICS) μετά από 
κατάλληλη φωτογράφηση των προσθίων μορίων και των δύο οφθαλμών.
Αποτελέσματα: Έγινε ένθεση της πρόθεσης τεχνητής ίριδας στον πρόσθιο θάλαμο και τοποθέτησή της στο sulcus. Δεν 
παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές σε μία περίοδο παρακολούθησης πέντε μηνών. Ο ασθενής δεν 
αναφέρει πια φωτοφοβία. Το χρώμα όπως και η εμφάνιση της πρόθεσης τεχνητής ίριδας είναι σχεδόν πανομοιότυπα με την 
ίριδα του έτερου οφθαλμού.
Συμπέρασμα: Η πρόθεση τεχνητής ίριδας είναι μία ασφαλής και αποτελεσματική λύση στη διαχείριση τόσο της φωτοφοβίας 
όσο και της αισθητικής εμφάνισης ως αποτέλεσμα τραυματικής ιριδοπληγίας.

V09.
ΔΙΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΉΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΉΤΕΣ ΤΉΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ 
Παυλίνα Καζαντζίδου 1, Ειρήνη Μπραζιτίκου 1, Ιωάννης Τσινόπουλος 1, Νικόλαος Ζιάκας 1, Ασημίνα Ματαυτσή 1 
1  Β’ Οφθαλμολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός: Να επισημανθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χειρουργείου του παιδικού καταρράκτη και της μετεγχειρητικής 
του αντιμετώπισης.
Μέθοδος: Παρουσίαση βιντεοσκοπημένης επέμβασης ετερόπλευρου λευκού καταρράκτη δεξιού οφθαλμού σε δίχρονο 
αγόρι, που διενεργήθηκε στην κλινική μας.
Αποτελέσματα: Η βιομετρία πραγματοποιήθηκε άμεσα προ του χειρουργείου, υπό γενική αναισθησία, με τους περιορισμούς 
που αυτό συνεπάγεται. Έγιναν δύο τομές στο σκληροκερατοειδές όριο μήκους 1,6mm, αρχικά, και χρησιμοποιήθηκε 
συνεκτικό ιξωδοελαστικό σε όλες τις φάσεις του χειρουργείου, για την καλύτερη διατήρηση του προσθίου θαλάμου, λόγω της 
ελαστικότητας του κερατοειδικού ιστού και της δυσκολίας να διατηρηθούν στεγανές οι τομές του. Πραγματοποιήθηκε πρόσθια 
καψουλόρρηξη διαμέτρου 4,5mm με τη μέθοδο push-pull. Ακολούθησε αναρρόφηση του φακού και σχολαστικός καθαρισμός 
των κυττάρων του φακού από το πρόσθιο περιφάκιο. Έγινε οπίσθια καψουλόρρηξη διαμέτρου 4mm με τη μέθοδο push-pull 
και πρόσθια βιτρεκτομή, για την αποφυγή θόλωσης του οπτικού άξονα μετεγχειρητικά, φαινόμενο πολύ συχνό στα παιδιά. 
Τέλος, έγινε ένθεση του ενδοφακού στο σάκο μετά από διεύρυνση της μίας κερατοειδικής τομής και συρραφή των τομών με 
απορροφήσιμα ράμματα. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν πυκνή, για τη διαπίστωση φλεγμονής ή υπερτονίας, καθώς 
και την άμεση διόρθωση της διάθλασης και έναρξη θεραπείας αμβλυωπίας. Στην πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα, παρά τα 
καθαρά διαθλώντα μέσα το παιδί αδυνατούσε να προσηλώσει. Με εφαρμογή αυστηρής θεραπείας κάλυψης κατάφερε στο 
επόμενο τριβδόμαδο να εντοπίζει αντικείμενα στο χώρο.
Συμπεράσματα: Στον παιδιατρικό καταρράκτη η χειρουργική τεχνική και η μετεγχειρητική θεραπεία πρέπει να προσαρμόζονται 
στις ιδιαιτερότητες που συνεπάγεται η ηλικία. Η επέμβαση είναι μόνο το πρώτο βήμα στη μακρά πορεία αποκατάστασης της 
όρασης με τη θεραπεία της αμβλυωπίας.

V10.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ. ΧΡΉΣΉ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ MALYUGIN ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΤΉΣ ΙΡΙΔΟΣ 
Δ. Γιαννούλης, Δ. Μικρόπουλος 
Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης του καταρράκτη σε ασθενή με οπίσθιες συνέχειες και την 
αποκατάσταση της ίριδας
Μέθοδος: Χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας. Η διαστολή της κόρης έγινε με την χρήση 
δακτυλίου Malyugin 6,25mm. Η αποκατάσταση της κόρης έγινε με συρραφή της ίριδας.
Αποτελέσματα: Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και χωρίς επιπλοκές
Συμπέρασμα: Η σωστή προετοιμασία του χειρουργείου είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών όπως 
ο καταρράκτης σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα

V11.
Ή ΠΡΩΤΉ ΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΉ ΑΦΑΙΡΕΣΉΣ ΤΉΣ ΔΕΣΚΕΜΕΤΙΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΉΣ ΜΟΝΟ (DESCEMET’S 
STRIPPING ONLY-DSO) ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΕΝΔΟΘΉΛΙΑΚΉ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ FUCH’S 
Δρ. Κωνσταντίνος Σαμαράς 
AthensLaserSight, Αθήνα, Ελλάδα

Σκοπός: Να παρουσιάσω την προσωπική μου εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την κλινική έκβαση της νέας 
διαδικασίας της αφαίρεσης της Δεσκεμετίου Μεμβράνης Μόνο (DSO) στη θεραπεία της ενδοθηλιακής δυστροφίας του Fuch’s.
Μέθοδοι: Ένας 74χρονος ασθενής που έπασχε από δυστροφία του Fuch’s υποβλήθηκε σε διαδικασία αφαίρεσης της 
Δεσκεμετίου Μεμβράνης Μόνο (DSO), διαμέτρου 4mm, σε συνδυασμό με επέμβαση καταρράκτη και ένθεση ενδοφακού στο 
δεξί του μάτι. Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με τοπικές σταγόνες αναστολέα ROCK καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσης. 
Η οπτική οξύτητα, η παχυμετρία του κερατοειδούς και η τοπογραφία εξετάστηκαν μετεγχειρητικά και συγκρίθηκαν με τα 
αποτελέσματα του αριστερού του οφθαλμού, ο οποίος υποβλήθηκε σε utDSEK για την ίδια παθολογία ένα χρόνο πριν.
Αποτελέσματα: Μετά από μια αρχική επιδείνωση τόσο η οπτική οξύτητα όσο και η παχυμετρία βελτιώθηκαν σε προεγχειρητικά 
επίπεδα και σε πολύ μικρότερο χρόνο σε σύγκριση με την οπτική αποκατάσταση μετά από utDSEK.
Συμπεράσματα: Όπως υποδηλώνει η σχετική βιβλιογραφία μέχρι στιγμής, το DSO σε συνδυασμό με τη χειρουργική επέμβαση 
καταρράκτη φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη μεταμόσχευση ενδοθηλίου στα αρχικά στάδια της 
Δυστροφίας του Fuch’s.
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V12.
ΕΚΠΛΉΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΉ PK ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΉΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ 
Dr Ioanna Gardeli1,2, Dr Christina Bovone1, Dr Marco Pellegrini1, Dr Konstantina Mouriki2, Dr Massimo Busin1 
1 Department of Ophthalmology V.Igea Hospital/University of Ferrara, Italy 
2 Τμήμα Κερατοειδούς, Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς, Αθήνα

Σκοπός: Η παρουσίαση των χειρουργικών προκλήσεων σε επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς PKP  σε ασθενή με 
εκτεταμένο συμβλέφαρο λόγω χημικού εγκαύματος.
Υλικό και Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άρρεν 80 ετών με ιστορικό χημικού εγκαύματος δεξιού οφθαλμού, ο οποίος 
προσήλθε στο μεταμοσχευτικό μας κέντρο με εικόνα εκτεταμένου συμβλέφαρου και θόλωση κερατοειδούς. Πραγματοποιήθηκε 
Β-scan δεξιού οφθαλμού και OCT προσθίου θαλάμου. Ο ασθενής υπεβλήθη σε προγραμματισμένη εγχείρηση μεταμόσχευσης 
κερατοειδούς PK.  Στη διάρκεια του χειρουργείου φαίνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν.
Αποτελέσματα:  Η μετεγχειρητική εικόνα της ασθενούς ήταν ομαλή.
Συμπεράσματα: Η διαμπερής κερατοπλαστική σε ασθενή με εκτεταμένο συμβλέφαρο λόγω χημικού εγκαύματος είναι μία 
επέμβαση που μπορεί να υποκρύπτει αρκετές διεγχειρητικές προκλήσεις.

V13.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΣΉΠΤΙΚΉΣ ΔΙΑΤΡΉΣΉΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΤΕΝΟΝΕΙΟΥ 
ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΉΜΝΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ 
Χριστοδουλάκη Ε., Λαφιωνιάτης Ν.,Κορομπίλια Α., Μαυρικάκης Μ., Ράλλης Κ. 
Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», τμήμα κερατοειδούς

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης, μεγάλης σε έκταση διάτρησης κερατοειδούς και αθαλαμίας ως συνέπεια μικροβιακής 
κερατίτιδας, που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με συνδυασμό τενόνειου αυτομοσχεύματος και κρημνού επιπεφυκότα σε έναν 
οφθαλμό χωρίς πιθανότητα ανάκτησης της όρασης.
Μέθοδος: Γυναίκα 92 ετών προσήλθε στην κλινική μας με εκτεταμένη διάτρηση κερατοειδούς (>5 mm) μετά από τήξη 
και αθαλαμία αριστερού οφθαλμού, συνεπεία μικροβιακής κερατίτιδας και αποφασίστηκε η χειρουργική αντιμετώπισή 
της. Αρχικά ελήφθησαν καλλιέργειες κερατοειδούς. Ακολούθησε μετωπιαία ενδοστρωματική τομή με μαχαιρίδιο bevel-
up στο μέσο του πάχους του κερατοειδούς σε όλη την έκταση της διάτρησης με στόχο την παρασκευή ενδοστρωματικής 
θήκης υποδοχής του μοσχεύματος. Μετρήθηκε το έλλειμμα και μετά από Παρασκευή της τενονείου ελήφθη το μόσχευμα 
και τοποθετήθηκε ενσφηνούμενο στην μετωπιαία τομή, που είχαμε δημιουργήσει. Επιπλέον, πιεστική συγκράτηση του 
μοσχεύματος επιτεύχθηκε με τοποθέτηση 2 ραμμάτων τύπου παπιγιόν (butterfly corneal stitching). Στην συνέχεια, 
δημιουργήθηκε κρημνός επιπεφυκότα με παρασκευή του από την εντεκάτη μέχρι την τρίτη ώρα. Ο κρημνός τοποθετήθηκε 
πάνω στο μόσχευμα τενονείου, καλύπτοντας όλη την έκταση του ελλείμματος,  ακολούθησε συρραφή του στον κερατοειδή 
με 6 ράμματα nylon 10.0 και τοποθέτηση ιστικής κόλλας (fibrin glue).Στην ασθενή χορηγήθηκε αντιβίωση ευρέος φάσματος 
υπό τον επιπεφυκότα και τοπικά.
Αποτελέσματα:H ασθενής παρουσίασε ομαλή μετεγχειρητική πορεία, με φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση, χωρίς να καταστεί 
αναγκαία η εκκένωση του οφθαλμού.
Συμπεράσματα: Από όσο γνωρίζουμε ,αυτή είναι η πρώτη περίπτωση μικροβιακής τήξης και εκτεταμένης διάτρησης 
κερατοειδούς, που αντιμετωπίζεται με τον συνδυασμό αυτομοσχεύματος τενονείου και κρημνού επιπεφυκότα.

V14.
ΕΚΤΟΜΉ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΕΝΔΟΘΉΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΉ ΔΙΑΦΑΝΉ ΕΚΦΥΛΙΣΉ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
Dr Μιχαήλ Τσάτσος1, Dr Ιωάννης Αθανασιάδης2 
1 Aristotle University / Ophthalmore, Thessaloniki, Greece        2 Ophthalmore, Thessaloniki, Greece

Παραδοσιακά η διαφανής περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς (Pellucid Marginal Degeneration) αντιμετωπιζόταν με μια 
διαμπερή κερατοπλαστική μεγάλης διαμέτρου που επεκτεινόταν στο limbus όταν οι σκληρικοί φακοί επαφής δεν μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ή να γίνουν ανεκτοί.
Πραγματοποιούμε εκτομή πενταγώνου μιας περιοχής 1mm κάτω στρώματος κερατοειδούς χρησιμοποιώντας πνευματικό 
διαχωρισμό (με τη βοήθεια αέρος) του οπίσθιου στρώματος/Δεσκεμετείου μεμβράνης (προ-δεσκεμέτειου). Οι δύο άκρες 
προσεγγίζονται χρησιμοποιώντας 10-0 ράμματα Prolene που παραμένουν στη θέση τους.
Επιτεύχθηκε ισοπέδωση του κερατοειδούς 18 και 14 D στα δύο χειρουργημένα μάτια αντίστοιχα και ο ασθενής ήταν σε θέση 
να ανεχθεί μια συνταγή γυαλιών που οδήγησε σε BCVA 0,7 και 0,8 ETDRS οπτική οξύτητα στα δύο αντίστοιχα μάτια.
Αυτή είναι μια νέα τεχνική που περιγράφει μια βελτίωση της ήδη καθιερωμένης εκτομής πενταγώνου κερατοειδούς. 
Χρησιμοποιώντας την τεχνική που περιγράφεται, είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ένα άθικτο ενδοθηλιακό στρώμα 
χρησιμοποιώντας ελάχιστους χειρουργικούς ελιγμούς και ως εκ τούτου να οδηγήσουμε σε ένα λειτουργικό οπτικό αποτέλεσμα 
με γρήγορη αποκατάσταση.

V15.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΔΙΑΤΡΉΣΉΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΉ ΜΕ ΚΡΉΜΝΟ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ 
Κ. Γιαννουκάκη, Α. Μόκκα Δ. Μικρόπουλος 
Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Σκοπός: Παρουσίαση χειρουργικής τεχνικής
Μέθοδος: Κρημνός επιπεφυκότα χωρίς ελεύθερο άκρο χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κερατοειδή που είχε υποστεί 
κεντρική διάτρηση.
Αποτέλεσμα: Επιτυχής αντιμετώπιση της διάτρησης και  διατήρηση του βολβού.
Συμπεράσματα: Η επικάλυψη του κερατοειδή με κρημνό επιπεφυκότα είναι μία αποτελεσματική μέθοδος επείγουσας 
αντιμετώπισης της διάτρησης του κερατοειδή 
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