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Κλινική οπτική

Μαθησιακοί στόχοι
Να κατανοηθούν:

 ✓ Οι διαφορετικές διαθλαστικές καταστάσεις του οφθαλμού, η προσαρμογή και η πρεσβυωπία.

 ✓ Τα μέσα διόρθωσης του διαθλαστικού σφάλματος κατά τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη.

 ✓ Η διόρθωση της όρασης με φακούς επαφής, γυαλιά και με διαθλαστική χειρουργική.

Εισαγωγή

Το φως μπορεί να οριστεί ως το τμήμα του ηλεκτρομα-
γνητικού φάσματος στο οποίο είναι ευαίσθητος ο αμφι-
βληστροειδής. Το ορατό σκέλος του φάσματος βρίσκεται 
μεταξύ των κυματικών ζωνών 390 και 760 nm. Προκειμέ-
νου ο οφθαλμός να δημιουργήσει ακριβείς οπτικές πλη-
ροφορίες, το φως πρέπει να έχει διαθλάσει σωστά, δλδ να 
εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή. Η εστίαση πρέπει να 
μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να επιτρέπει την εξίσου 
καθαρή όραση των κοντινών και μακρινών αντικειμένων. 
Ο κερατοειδής, ή ουσιαστικά η διεπαφή αέρα / δακρύων, 
είναι υπεύθυνη για τα δύο τρίτα της διαθλαστικής δύνα-
μης του οφθαλμού και ο κρυσταλλικός φακός για το ένα 
τρίτο. Αυτά τα δύο διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού συ-
γκλίνουν τις ακτίνες του φωτός επειδή:

•  Οι διαθλαστικές επιφάνειες του κερατοειδούς και του 
φακού είναι σφαιρικά κυρτές.

•  Ο κερατοειδής έχει υψηλότερο δείκτη διάθλασης από 
τον αέρα. Ο φακός έχει υψηλότερο δείκτη διάθλασης 
από τους υδατοειδές υγρό και υαλοειδούς σώματος 
που τον περιβάλλουν. Η ταχύτητα του φωτός μειώνε-
ται κατά τη διέλευση από ένα πυκνό διαφανές μέσο 
έτσι ώστε το φως να διαθλάται. Όταν διέρχεται από 
τον αέρα στον κερατοειδή ή από τον υδατοειδές υγρό 
στο φακό, οι ακτίνες συγκλίνουν.

Διαταραχές της διάθλασης 
(αμετρωπία)

Η πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας της όρασης σε παγκό-
σμια κλίμακα είναι η μη διορθωμένη διαθλαστική ανω-
μαλία. Ο οπτικά τέλειος οφθαλμός (μια κατάσταση που 
ονομάζεται εμμετρωπία) δεν απαιτεί διόρθωση για την 
μακρινή όραση, επειδή παράλληλες ακτίνες φωτός που 
προσπίπτουν στον οφθαλμό από ένα αντικείμενο σε από-
σταση εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή (βλ. Εικόνα 3.1). 
Ένα τέτοιο άτομο μπορεί να δει ευκρινώς σε απόσταση 
χωρίς προσαρμογή. Σε κάθε απόκλιση από αυτή την κα-
τάσταση, το σημείο εστίασης απομακρύνεται από τον αμ-
φιβληστροειδή όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε κατάσταση 
ηρεμίας (απουσία προσαρμογής) και ονομάζεται διαταρα-
χή της διάθλασης (ή αμετρωπία). Χωρίς διόρθωση έχει ως 
αποτέλεσμα τη θολή όραση.

Η αμετρωπία μπορεί να χωριστεί σε:

•  Μυωπία: Μελετήστε το άνω σχήμα στην εικόνα 3.2. 
Παρατηρείστε ότι οι παράλληλες ακτίνες φωτός που 
προσπίπτουν στον οφθαλμό εστιάζουν μπροστά από 
τον αμφιβληστροειδή. Επομένως, στο επίπεδο του 
αμφιβληστροειδούς η εικόνα είναι θολή. Αυτή η κα-
τάσταση ονομάζεται μυωπία. Μπορεί να οφείλεται σε 
μεγάλο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (ονομά-
ζεται αξονική μυωπία) ή εξαιτίας μεγάλης διαθλαστι-
κής δύναμης του οφθαλμού, που απορρέει από το σύ-
στημα εστίασης, δλδ από τον κερατοειδή και το φακό 
(καλείται διαθλαστική μυωπία).

Και οι δύο περιπτώσεις επιλύονται με την τοποθέτηση 
κατάλληλου κοίλου φακού μπροστά από τον οφθαλμό 
(Εικόνα 3.3) για να διορθώσει αυτόν τον τύπο αμετρω-
πίας. Ένα μυωπικό μάτι συνήθως περιγράφεται ως ικανό 
να δει ευκρινώς τα κοντινά αντικείμενα (κοντόφθαλμος, 

Οφθαλμολογικές σημειώσεις διαλέξεων, δωδέκατη έκδοση.
Bruce James, Anthony Bron και Manoj V. Parulekar.
© 2017 Bruce James, Anthony Bron και Manoj V. Parulekar.
Δημοσιεύθηκε το 2017 από τον John Wiley
Ιστοσελίδα σύντροφος: www.lecturenoteseries.com/ophthalmology



2 Κλινική οπτική

κοντόθωρος οφθαλμός). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
οι ακτίνες που προέρχονται από πλησιέστερα αντικείμενα 
στον οφθαλμό αποκλίνουν περισσότερο, γι αυτό εστιά-
ζονται πιο πίσω ενδοφθάλμια, δλδ ευκρινέστερα στον 
αμφιβληστροειδή χωρίς διόρθωση, ακόμη και χωρίς την 
συμβολή της προσαρμογής (βλέπε παρακάτω).

•  Υπερμετρωπία (υπερωπία): Μελετήστε το κάτω διά-
γραμμα της εικόνας 3.2. Παρατηρείστε ότι οι παράλ-
ληλες ακτίνες φωτός που προσπίπτουν στο μάτι εστιά-
ζονται πέρα από τον αμφιβληστροειδή. Επομένως, στο 
επίπεδο του αμφιβληστροειδούς η εικόνα είναι θολή. 
Αυτή η κατάσταση ονομάζεται υπερμετρωπία. Μπορεί 
να οφείλεται σε βραχύ προσθιοπίσθιο άξονα του βολ-
βού (ονομάζεται αξονική υπερμετρωπία) ή σε μικρή 
διαθλαστική δύναμη του οπτικού του συστήματος, 
δλδ του κερατοειδούς και του φακού (ονομάζεται δι-
αθλαστική υπερμετρωπία). Αμφότερες διορθώνονται 
με την τοποθέτηση κατάλληλου κυρτού φακού μπρο-
στά από τον οφθαλμό (Εικόνα 3.3). Ένα υπερμετρω-
πικό μάτι συνήθως περιγράφεται και ως υπερωπικό. 
Ακόμη και για αντικείμενα σε απόσταση, των οποίων 
οι ακτίνες φωτός προσπίπτουν παράλληλα στον κε-
ρατοειδή, απαιτείται προσπάθεια, χρησιμοποιώντας 
επιπλέον εστίακή δύναμη από το φακό (προσαρμογή) 

για να καταστούν ευκρινώς ορατά. Ακόμη πιο έντονη 
είναι η προσπάθεια για να καταστούν ευκρινώς ορατά 
τα κοντινά αντικείμενα.

•  Αστιγματισμός: Εξετάστε τα δύο κουτάλια που φαίνο-
νται στην εικόνα 3.4. Η ανώτερη εικόνα δείχνει ένα 
κουτάλι σούπας - αυτό έχει μια στρογγυλή σφαιρική 
επιφάνεια και αν τραβήξετε  μια γραμμή κατά τη δι-
άμετρο του κουταλιού, ανεξάρτητα από τον προσα-
νατολισμό (ή τον μεσημβρινό) που επιλέξατε για να 
τραβήξετε τη γραμμή σας, η καμπυλότητα παραμένει 
η ίδια. Φακοί με αυτή την ιδιότητα ονομάζονται σφαι-
ρικοί φακοί.

•  Τώρα εξετάστε το κάτω κουτάλι στην εικόνα 3.4. Αυτό 
είναι ένα κουταλάκι του γλυκού (μακρόστενο κουτά-
λι) - παρατηρήστε ότι η καμπυλότητα της γραμμής 
που αποτελεί προέκταση της λαβής του κουταλιού 
είναι διαφορετική από την καμπυλότητα του κουτα-
λιού κατά μήκος της κάθετης σε αυτή διαμέτρου. Εάν 
σχεδιάσετε γραμμές κατά μήκος διαφόρων διαμέτρων 
αυτού του κουταλιού, θα παρατηρήσετε ότι η καμπυ-
λότητα αλλάζει καθώς περιστρέφεστε γύρω από τους 
διαφορετικούς μεσημβρινούς του. Φακοί με αυτή την 
ιδιότητα ονομάζονται αστιγματικοί φακοί.

Στο παραπάνω παράδειγμα αστιγματισμός είναι η μετα-
βολή της καμπυλότητας της επιφάνειας σε διαφορετικούς 
μεσημβρινούς ενός φακού. Μελετήστε την εικόνα 3.5. Θα 
δείτε ότι το φως που προσπίπτει στον οφθαλμό σε διαφο-
ρετικούς μεσημβρινούς εστιάζεται διαφορετικά ανάλογα 
με την καμπυλότητα του εκάστοτε μεσημβρινού. Αυτό 
σημαίνει ότι το φως που εισέρχεται στο μάτι δεν μπορεί 
εστιαστεί σε ένα μόνο σημείο. Η ετυμολογία της λέξης 
αστιγματισμός σημαίνει «χωρίς σημείο»: το «στίγμα» ση-
μαίνει «σημάδι» ή «σημείο» στα ελληνικά.

Και οι τρεις τύποι αμετρωπίας μπορούν να διορθω-
θούν με έναν από τους παρατιθέμενους τρεις τρόπους: 
τους φακούς των γυαλιών (Εικόνα 3.3), τους φακούς 
επαφής ή μετά από διαθλαστική χειρουργική. Στη μυω-

Εικόνα 3.2 Μυωπία και υπερμετρωπία.

Εικόνα 3.3 Διόρθωση της αμετρωπίας με τους φακούς των γυαλιών.

Μυωπικός οφθαλμός

Θολή
εικόνα

Θολή
εικόνα

Υπερμετρωπικός οφθαλμός

Παράλληλες ακτίνες από
ένα μακρινό αντικείμενο

Μυωπικός οφθαλμός

Υπερμετρωπικός οφθαλμός

Συγκλίνων φακός
(Κυρτός φακός)

Αποκλίνων φακός
(κοίλος φακός) 

Εικόνα 3.1 Οι ακτίνες φωτός σε ένα εμμετρωπικό οφθαλμό εστιάζο-
νται πάνω στον αμφιβληστροειδή.

Παράλληλες ακτίνες από
ένα μακρινό αντικείμενο 

Ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός
εστιάζουν τις ακτίνες πάνω στον αμφιβληστροειδή

Κερατοειδής
Φακός

Αμφιβλη-
στροειδής 
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πία η διόρθωση στοχεύει στην απόκλιση των προσπιπτό-
ντων ακτίνων, στην υπερμετρωπία στη σύγκλιση και στον 
αστιγματισμό διορθώνουν το μη σφαιρικό (αστιγματικό) 
σχήμα του κερατοειδούς. Σημειώστε ότι στην υπερμετρω-
πία, ο μηχανισμός της προσαρμογής τείνει να εστιάσει 
ορθά τα αντικείμενα που βρίσκονται σε απόσταση μέσω 

της αύξησης της δύναμης του φακού. Αυτό θα εξαντλήσει 
το απόθεμα της διαθέσιμης διαθλαστικής ισχύος για την 
εστίαση των κοντινών αντικειμένων.

Προσαρμογή και πρεσβυωπία

Καθώς ένα αντικείμενο προσήλωσης προσεγγίζει τον 
οφθαλμό, η εστίαση διατηρείται από την αύξηση της δι-
αθλαστικής ισχύος του φακού (προσαρμογή). Αυτή προ-
καλείται από τη σύσπαση του ακτινωτού μυός, η οποία 
χαλαρώνει την τάση της Ζίννειου ζώνης στον ισημερινό 
του φακού και του επιτρέπει να αποκτήσει περισσότερο 
σφαιρικό σχήμα (μηχανισμός προσαρμογής, Εικόνα 3.6). 
Παράλληλα οι οφθαλμοί συγκλίνουν.

Ο φακός συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ ‘όλη τη διάρ-
κεια ζωής. Η αύξηση του μεγέθους και της σκληρότητας 
του φακού οδηγεί σταδιακά στη μείωση της ελαστικότη-
τας του φακού. Συνεπώς, η ικανότητα προσαρμογής μειώ-
νεται με την ηλικία, φτάνοντας μέχρι ένα κρίσιμο σημείο 
στα 40 περίπου χρόνια, όπου το άτομο αρχίζει να παρου-
σιάζει δυσκολία στην κοντινή του όραση (πρεσβυωπία). 
Η έναρξη της πρεσβυωπίας συμβαίνει νωρίτερα στους 
υπερμέτρωπες και αργότερα στους μύωπες. Το πρόβλη-
μα επιλύεται με τη χρήση γυαλιών με κυρτούς φακούς, οι 
οποίοι παρέχουν τη συγκλίνουσα διαθλαστική ισχύ που 
πλέον αδυνατεί να παρέχει ο φακός του οφθαλμού.

Διαθλαστική διόρθωση μετά από 
εγχείρηση καταρράκτη

Ο φακός παρέχει το ένα τρίτο της διαθλαστικής ισχύος 
του οφθαλμού. Επομένως, μετά την εγχείρηση του κα-
ταρράκτη (δλδ την αφαίρεση ενός αδιαφανή φακού) ο 
οφθαλμός καθίσταται εξαιρετικά υπερμετρωπικός. Η 
κατάσταση ονομάζεται μετεγχειρητική αφάκια (έλλειψη 
κρυσταλλοειδούς φακού). Μπορεί να διορθωθεί από:

• την ένθεση ενός ενδοφθάλμιου φακού διεγχειρητικά.
• φακούς επαφής  
• διορθωτικά γυαλιά για την αφακία.

Οι ενδοφακοί (ΕΦ) προσφέρουν το βέλτιστο οπτικό απο-
τέλεσμα. Χρησιμοποιούνται κατά βάση στον ανεπτυγ-
μένο κόσμο ενώ η χρήση τους αυξάνεται στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο. Τοποθετούνται στη θέση του φυσικού 
κρυσταλλοειδούς φακού και μιμούνται τη λειτουργία του. 
Δεδομένου του σταθερού τους σχήματος, ο οφθαλμός 
δεν μπορεί να προσαρμόσει. Ένας οφθαλμός με ΕΦ λέγε-
ται ψευδοφακικός.

Υπάρχουν πολυεστιακοί ΕΦ οι οποίοι συνδυάζουν δι-
όρθωση για μακρινή και κοντινή όραση. Μπορεί να μην 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ασθενών εξαι-
τίας των οπτικών ανεπιθύμητων φαινομένων (θάμβος 
και μειωμένη αντίθεση), γι ‘αυτό είναι σημαντική η επαρ-

Εικόνα 3.4 Οι καμπύλες επιφάνειες δύο κουταλιών: στην άνω εικόνα 
απεικονίζεται ένα κουτάλι σούπας με σφαιρική καμπυλότητα, στην 
κάτω εικόνα απεικονίζεται ένα κουταλάκι του γλυκού με αστιγματική 
καμπυλότητα.

Εικόνα 3.5 Αστιγματισμός. (α) Το φως στον λιγότερο καμπύλο κάθετο 
μεσημβρινό εστιάζεται σε ένα σημείο πέραν του αμφιβληστροειδούς - 
σε αυτό το παράδειγμα, στο σημείο Α1. (β) Το φως στον περισσότερο 
καμπύλο οριζόντιο μεσημβρινό εστιάζεται σε ένα σημείο μπροστά από 
τον αμφιβληστροειδή, στο σημείο Β1. 

Εικόνα 3.6 Η επίδραση της προσαρμογής στον φακό.

B1 A1

Με την προσαρμογή
επιτυγχάνεται σφαιρικότερη
διαμόρφωση του φακού.
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κής προ-εγχειρητική ενημέρωση. Οι πολυεστιακοί φακοί 
μπορεί να επιτρέψουν στους ασθενείς να είναι ανεξάρ-
τητοι από τα γυαλιά τόσο για την μακρινή όσο και για 
την κοντινή όραση. Οι τορικοί ενδοφθάλμιοι φακοί έχουν 
αστιγματική επιφάνεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη διόρθωση του κερατοειδικού αστιγματισμού.

Οι φακοί επαφής τοποθετούνται στην επιφάνεια του 
κερατοειδούς και μεγεθύνουν ελαφρά την εικόνα στον 
αμφιβληστροειδή (110%) σε ένα άφακο μάτι. Το τελευ-
ταία δεν είναι οπτικά σημαντικό, και έτσι οι φακοί επα-
φής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία μετά από 
μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη χειρουργική επέμβαση, 
διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ των οφθαλμών. Η έν-
θεση, απομάκρυνση και καθαρισμός τους ενδέχεται να εί-
ναι δυσχερής για τους ηλικιωμένους ασθενείς ή για άτομα 
με σωματική αναπηρία (π.χ. αρθρίτιδα).

Τα γυαλιά για τη διόρθωση της αφακίας συνταγογρα-
φούνται εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο ΕΦ. Έχουν πολλά 
μειονεκτήματα:

•  Είναι θετικοί φακοί μεγάλης ισχύος οι οποίοι μεγεθύ-
νουν το είδωλο κατά περίπου 133%. Έτσι, προκαλούν 
στον ασθενή εσφαλμένη εκτίμηση των αποστάσεων. 
Επιπλέον, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
διορθώσουν μόνο τον ένα οφθαλμό εάν ο έτερος είναι 
έμφακος (δλδ ο φυσιολογικός κρυσταλλοειδής φακός 
είναι in situ) ή ψευδοφακικός, λόγω της ανισότητας στο 
μέγεθος ειδώλου μεταξύ των οφθαλμών (ανισοεικο-
νία), που προκαλεί συμπτώματα ζάλης και διπλωπίας.

•  Οι φακοί για τη διόρθωση της αφακίας προκαλούν 
πολλές οπτικές εκτροπές, συμπεριλαμβανομένης της 
παραμόρφωσης του ειδώλου εξαιτίας του πάχους του 
φακού.

Φακοί επαφής

Αυτοί κατασκευάζονται είτε από άκαμπτο αεριοδιαπερα-
τό είτε από μαλακό υδρόφιλο υλικό. Όλοι οι φακοί επα-
φής επιβραδύνουν τη διάχυση του οξυγόνου στον κερα-
τοειδή. Οι άκαμπτοι αεριοδιαπερατοί φακοί είναι σχετικά 
πιο διαπερατοί στο οξυγόνο από τους μαλακούς φακούς. 
Παραταύτα οι μαλακοί φακοί είναι καλύτερα ανεκτοί. Οι 
αεριοδιαπερατοί άκαμπτοι φακοί έχουν τα κατώθι πλεο-
νεκτήματα:

•  Η μεγαλύτερη διαπερατότητά τους στον οξυγόνο 
ελαττώνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης του κερα-
τοειδούς εξαιτίας της υποξίας. 

•  Η ακαμψία επιτρέπει ευκολότερο καθαρισμό και μειώ-
νει τον κίνδυνο μόλυνσης.

•  Η ακαμψία επιτρέπει την αποτελεσματική διόρθωση 
του αστιγματισμού.

•  Πρωτεϊνικά ιζήματα είναι λιγότερο πιθανό να προ-
σκολληθούν στον φακό και να προκαλέσουν αλλερ-
γική επιπεφυκίτιδα.

Οι καθημερινοί φακοί επαφής μιας χρήσης ενθέτονται και 
αντικαθίστανται την επόμενη ημέρα της χρήσης.

Οι λεπτοί, μαλακοί φακοί επαφής χωρίς διαθλαστική 
ισχύ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά 
ως οφθαλμικές καλύπτρες, για παράδειγμα στη θεραπεία 
ορισμένων παθήσεων του κερατοειδούς, όπως το επίμονο 
επιθηλιακό έλλειμα.

Γυαλιά

Τα γυαλιά χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν τα πε-
ρισσότερα διαθλαστικές ανωμαλίες. Υπάρχει η δυνατότη-
τα κατασκευής φακών για τη διόρθωση της μακρινής, της 
κοντινής όραση και του αστιγματισμού. Είναι εύχρηστα 
και ασφαλή, αλλά ενδέχεται να χαθούν ή να φθαρούν. 
Κάποιοι τα θεωρούν ακαλαίσθητα και γι’ αυτό προτιμούν 
να φορούν φακούς επαφής. Η διόρθωση της πρεσβυωπί-
ας απαιτεί πρόσθετη διαθλαστική ισχύς για να ξεπεραστεί 
η μειωμένη προσαρμογή του οφθαλμού για την κοντινή 
εστίαση. Αυτό επιτυγχάνεται με:

•  ξεχωριστά ζευγάρια γυαλιών για την μακρινή και την 
κοντινή όραση.

•  ένα ζεύγος διπλοεστιακών φακών, όπου η επιπρόσθε-
τη διαθλαστική ισχύς εντοπίζεται στο χαμηλότερο 
τμήμα του φακού.

•  πολυεστιακούς φακούς, όπου η ισχύς του φακού μετα-
βάλλεται προοδευτικά από τη διόρθωση για μακρινή 
όραση (στο άνω τμήμα) έως τη διόρθωση για κοντινή 
όραση (στο κάτω τμήμα). Έτσι παρέχεται ευκρινέστε-
ρη όραση για τις ενδιάμεσες αποστάσεις, αλλά ο μετα-
χείρισή τους μπορεί να αποδειχθεί δυσχερής.

Τα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως οι μουσικοί, μπορεί 
επίσης να χρειάζονται γυαλιά για την ενδιάμεση απόσταση.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Οι ασθενείς με χαμηλή όραση μπορούν να βοηθηθούν με 
συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες φωτισμού και με τα 
βοηθήματα χαμηλής όρασης. Τμήματα που ειδικεύονται 
στη χαμηλή όραση απαντώνται στις περισσότερες οφθαλ-
μολογικές κλινικές. Τα είδη βοηθημάτων χαμηλής όρασης 
περιλαμβάνουν:

•  μεγεθυντικούς φακούς για την κοντινή όραση (Εικόνα 
3.7).

• τηλεσκόπια για την μακρινή όραση.
•  κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για την παροχή μεγέ-

θυνσης και τη βελτίωσης της αντίθεσης.
•  Βιβλία με μεγεθυμένους χαρακτήρες και υπολογιστές 

tablet (ταμπλέτες).
• Ρολόγια τοίχου, επιτραπέζια και χειρός με εκφώνηση.
•  μια ποικιλία συσκευών για να διευκολυνθεί ο ασθενής 

στην ικανοποίηση των καθημερινών του αναγκών. 
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Διαθλαστική χειρουργική

Παρόλο που οι διαθλαστικές ανωμαλίες συχνότερα δι-
ορθώνονται με γυαλιά ή φακούς επαφής, η χειρουργική 
διόρθωσή τους με λέιζερ αποχτά αυξανόμενη δημοτικό-
τητα. Αυτές οι χειρουργικές τεχνικές αποσκοπούν στην 
αναμόρφωση του κερατοειδούς με σκοπό να μεταβλη-
θεί η διαθλαστική ισχύς του. Το excimer λέιζερ ( λέιζερ 
διηγερμένου διατομικού μορίου) χρησιμοποιείται για να 
φωταποδομήσει με ακρίβεια μια επιφανειακή στιβάδα  
στρωματικού ιστού από τον κερατοειδή ώστε να τροπο-
ποιήσει το σχήμα του. Η μυωπία διορθώνεται επιπεδώ-
νοντας τον κερατοειδή και η υπερμετρωπία αυξάνοντας 
την κυρτότητα του κεντρικού κερατοειδούς. Στην φωτο-
διαθλαστική κερατεκτομή (PRK), το λέιζερ εφαρμόζεται 
στην επιφάνεια του κερατοειδούς μετά την αφαίρεση του 
επιθηλίου. Ο κερατοειδής επανεπιθηλιοποιείται σε μερι-
κές ημέρες. Στην ενδοστρωματική κερατοσμίλευση με 
λέιζερ (laser in situ keratomileusis, LASIK), το επιθήλιο 
παραμένει άθικτο. Ένας αρθρωτός, μερικού πάχους κρη-
μνός κερατοειδικού στρώματος δημιουργείται αρχικά με 
ένα ταχέως κινούμενο αυτοματοποιημένη μηχανικό ή λέ-
ιζερ μικροκερατοτόμο. Ο κρημνός ανασηκώνεται και το 
υπόστρωμα ανασχηματίζεται με την εφαρμογή λέιζερ. Στη 
συνέχεια, ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του 
θέση. Σε αντίθεση με την PRK, η LASIK παρέχει ταχεία 
βελτίωση της όρασης με ελάχιστη συνοδό μετεγχειρητική 
δυσφορία. Στην υποβοηθούμενη με λέιζερ υποεπιθηλιακή 

κερατοσμίλευση (LASEK) το επιθήλιο αποκολλάται δη-
μιουργώντας ένα αμιγώς επιθηλιακό κρημνό, εκθέτοντας 
το στρώμα προς αναδόμηση με λέιζερ. Η τεχνική αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία σε άτομα με λεπτό κερατοειδή. Ο κρη-
μνός στην LASEK είναι βραδύτερα επουλούμενος από ότι 
στην LASIK. 

Σοβαρές διεγχειρητικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια 
της δημιουργίας του κρημνού εμφανίζονται σπάνια.

Οι ασθενείς παρουσιάζουν δυσφορία για διάστημα λί-
γων ημερών μετά την PRK. Το μέγεθος του πόνου μπορεί 
να ελαττωθεί με την ένθεση θεραπευτικού φακού επαφής 
και την ενστάλαξη τοπικά ή συστηματικά μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Μερικοί ασθε-
νείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ξηροφθαλμίας 
μετά από διαθλαστική χειρουργική επέμβαση.

Ενδοφθάλμιοι φακοί μπορούν επίσης να τοποθετη-
θούν σε ένα έμφακο οφθαλμό για να διορθώσουν μια 
σοβαρή διαθλαστική ανωμαλία, αλλά αυτό συνεπάγεται 
όλους τους κινδύνους της ενδοφθάλμιας χειρουργικής 
επέμβασης και τον κίνδυνο δημιουργίας καταρράκτη. 
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει ανταλλαγή διαφανούς φα-
κού και τοποθέτηση ενδοφθάλμιου φακού, όπως και στην 
χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη. Ένας πολυεστι-
ακός φακός μπορεί όχι μόνο να επιτρέψει την καλή μα-
κρινή όραση, αλλά και να διορθώσει τις επιπτώσεις της 
πρεσβυωπίας επιτρέποντας καλή κοντινή όραση χωρίς 
γυαλιά. Ωστόσο, σε κάθε ενδοφθάλμια χειρουργική επέμ-
βαση ελλοχεύει ο κίνδυνος επιπλοκών που δύνανται να 
χειροτερεύσουν την όραση. 

Εικόνα 3.7 Μερικά παραδείγματα βοηθημάτων χαμηλής όρασης. Τα περισσότερα βοηθήματα επικουρούν κοντινές δραστηριότητες όπως η 
ανάγνωση. Στην κορυφή εμφανίζονται δύο μονοφθάλμια τηλεσκόπια, τα οποία χρησιμοποιούνται για να επικουρήσουν την μακρινή όραση.
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Ερωτήσεις αξιολόγησης 
Σωστό ή λάθος

1. Κλινική οπτική
α   Το ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολί-

ας εκτείνεται από 390 έως 760 nm.
β   Εμμετρωπία σημαίνει ότι οι προσπίπτουσες παράλλη-

λες ακτίνες φωτός εστιάζονται στον αμφιβληστροει-
δή, απουσία προσαρμογής.

γ   Στην μυωπία οι ακτίνες εστιάζονται μπροστά από τον 
αμφιβληστροειδή, στην υπερμετρωπία εστιάζονται 
όπισθεν αυτού.

δ   Ο αστιγματισμός υποδηλώνει ότι ο κερατοειδής είναι 
ιδανικά σφαιρικός.

ε   Η Πρεσβυωπία αναφέρεται στην απώλεια της προ-
σαρμογής με την ηλικία.

2. Διόρθωση της αμετρωπίας
α   Ένας κοίλος φακός προκαλεί απόκλιση των παράλ-

ληλων ακτίνων και χρησιμοποιείται για τη διόρθωση 
της μυωπίας.

β   Ένας κυρτός φακός προκαλεί σύγκλιση των παράλ-
ληλων ακτίνων και χρησιμοποιείται για τη διόρθωση 
της υπερμετρωπίας.

γ   Ο φυσικός κρυσταλλοειδής φακός παρέχει το 50% 
της διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού.

δ   Τα γυαλιά για την αντιμετώπιση της αφακίας μεγεθύ-
νουν το είδωλο στον αμφιβληστροειδή.

ε   Η ισχύς του κρυσταλλοειδούς φακού ελαττώνεται 
από την προσαρμογή. 

Απαντήσεις

1. Κλινική οπτική
α   Σωστό. Αυτό είναι το τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος στο οποίο είναι ευαίσθητος ο αμφιβλη-
στροειδής.

β   Σωστό. Βλέπε Εικόνα 3.1.
γ   Σωστό. Βλ. Σχήμα 3.2.
δ   Λάθος. Υποδηλώνει ότι το σχήμα του κερατοειδούς 

είναι παρόμοιο με μια μπάλα ράγκμπι.
ε   Σωστό. Ο φακός δεν μπορεί να μεταβάλλει επαρκώς 

το σχήμα του και η ικανότητα προσαρμογής μειώνε-
ται.

2. Διόρθωση της αμετρωπίας
α   Σωστό. Βλ. Σχήμα 3.3. 
β   Σωστό. Βλ. Σχήμα 3.3.
γ   Λάθος. Παρέχει περίπου το 33% της διαθλαστικής 

ισχύος του ματιού.
δ   Σωστό. Η μεγέθυνση δημιουργεί οπτικά προβλήματα 

στους ασθενείς που φορούν γυαλιά για την αντιμε-
τώπιση της αφακίας.

ε   Λάθος. Η ισχύς του φακού αυξάνεται κατά την προ-
σαρμογή.


