
Η εφαρµογή φακών επαφής σε µετεγχειρητικές περιπτώσεις

µεταµόσχευσης κερατοειδή.
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Αιτιολογία µεταµόσχευσης κερατοειδή

�Περιφερική λέπτυνση κερατοειδή

�Επανεµφάνιση χειρουργηµένου πτερυγίου

�Περιφερική εκφύλιση Terrien

�∆ερµατοειδής κύστη

�Κερατόκωνος

�Κερατοπάθεια bullosa,

�Αδιαφάνειες (εκ γενετής ή επίκτητες)

�Εγκαύµατα (συνήθως χηµικά)

�∆υστροφίες κερατοειδή

�Εκφυλίσεις και τοπικές ουλοποιήσεις

�Περιφερική εκφύλιση pellucid

�Αφαίρεση ιστού που δεν ανταποκρίνεται σε αντιβιοτική θεραπεία



Τρόποι κερατοπλαστικής επέµβασης

�Lamellar keratoplasty 

Αφαίρεση µέρους του πάχους του κερατοειδή

�Deep lamellar keratoplasty

Αφαίρεση του συνολικού πάχους του στρώµατος

�Penetrating keratoplasty ∆ιαµπερής κερατοπλαστική

Αφαίρεση του συνολικού πάχους του κερατοειδή

�Η επιλογή της τεχνικής αφορά την υποκείµενη παθολογία και

την τεχνική που εφαρµόζει ο χειρούργος



Τοπογραφική µορφή κερατοειδή

�Αποπλατυσµένο κέντρο

Η πιο συνήθης µορφή κερατοειδή µετά από µεταµόσχευση. Σχετικά

επιπεδωµένη περιοχή του µοσχεύµατος και από τοµή κύρτωση στην

περιφέρεια (τραπεζοειδή µορφή)



�Κωνική µορφή τύπου θηλής µε πολύ κυρτό κέντρο (nipple like)

Κυρτή κεντρική περιοχή µικρής διαµέτρου που προεξέχει, σε σχέση µε

τον υπόλοιπο κερατοειδή

Τοπογραφική µορφή κερατοειδή



�Ασύµµετρη επιφάνεια κερατοειδή

Συνδυασµός περισσότερο και λιγότερο κυρτών καµπυλοτήτων στην

περιφέρεια του κερατοειδή

Τοπογραφική µορφή κερατοειδή



Μετρήσεις και παράγοντες που καθορίζουν την εφαρµογή

�Τοπογραφία κερατοειδή

Μοσχεύµατος

Περιφέρειας

�Μέγεθος µοσχεύµατος

Συνήθως 7.50 έως 8.50 χιλιοστά

�Επικέντρωση µοσχεύµατος

�Περίµετρος µοσχεύµατος

�Τεχνική ραµµάτων



Τοπογραφία κερατοειδή

�Μοσχεύµατος

Η πιο κοντινή στην πραγµατικότητα µέτρηση µεταµοσχευµένου

κερατοειδή είναι σε εύρος 6 χιλιοστών, βάσει των περισσότερων

τοπογράφων που χρησιµοποιούνται σήµερα

�Περιφέρειας

Πρακτικά άγνωστη εκτός από τοπογραφικά συστήµατα που

χρησιµοποιούν κάµερες Scheimpflug, που υπόσχονται ακρίβεια

στις υψοµετρικές διαφορές και µετρήσεις της περιφέρειας όπως και

της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή



Τοπογραφία κερατοειδή



Scheimpflug imaging 



Μέγεθος µοσχεύµατος

7.50 έως 8.50 χιλιοστά

Φωτογραφικό αρχείο eyeart®



Επικέντρωση µοσχεύµατος

�Τα µοσχεύµατα τοποθετούνται συνήθως κεντρικά

�Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως στην περιφερική

εκφύλιση pellucid, η προς µεταµόσχευση περιοχή

βρίσκεται πολύ περιφερικά και συνεπώς αναγκαία το

µόσχευµα δεν είναι επικεντρωµένο



Επικέντρωση µοσχεύµατος

Επικεντρωµένο µόσχευµα Μη επικεντρωµένο µόσχευµα



Περίµετρος µοσχεύµατος

�Ανασηκωµένο άκρο µοσχεύµατος

Στις περιπτώσεις που κάποιο τόξο του

µοσχεύµατος είναι ανασηκωµένο, η

εφαρµογή παρουσιάζει ιδιαίτερη

πολυπλοκότητα. 

�Σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά

χρησιµοποιείται τορική περιφέρεια

ώστε να µειωθεί η αυξηµένη

περιφερική ανύψωση στις

<<απέναντι>> περιοχές τοπογραφικά



Τεχνική ραµµάτων

�Η τεχνική των ραµµάτων είναι ο παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τον

µετεγχειρητικό αστιγµατισµό (ο οποίος µπορεί να ξεπεράσει τις 15.00

διοπτρίες)

�Ανάλογη σπουδαιότητα έχει η επιλεκτική αφαίρεση των ραµµάτων από

τον χειρούργο, βάσει των τοπογραφικών δεδοµένων



Αρχές σχεδιασµού φακών επαφής

�Μαλακοί φακοί: Σφαιρικοί ή τορικοί
Χρησιµοποιούνται σε επιλεγµένες περιπτώσεις, όταν η διάθλαση
του ασθενή είναι σφαιρική ή ο αστιγµατισµός είναι συµµετρικός

ή όταν το Pinhole test µας υποδεικνύει ότι η όραση δεν µπορεί να

βελτιωθεί περαιτέρω

�Η πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πιο πολύπλοκες. Συνεπώς

χρήζουν εξατοµικευµένο σχεδιασµό σκληρών αεροδιαπερατών ή

υβριδικών φακών επαφής



Βασικές αρχές σχεδιασµού

�Μελετάται η τοπογραφία και αποφασίζεται αν η οπτική ζώνη του φακού

θα είναι σφαιρική, ασφαιρική ή τορική

�Αποφασίζεται η διάµετρος της οπτικής ζώνης, η οποία συνήθως είναι

µεγαλύτερη του µοσχεύµατος και της σκοτοπικής κόρης, λαµβάνοντας
υπ' όψιν την κινητικότητα του φακού

�Ανάλογα µε την µακροσκοπική τοπογραφική µορφή αποφασίζεται

αν υιοθετηθεί αντίστροφη γεωµετρία λόγω πεπλατυσµένη κεντρικής

καµπυλότητας ή ιδιαίτερης ασυµµετρίας καµπυλοτήτων στον οριζόντιο

και κάθετο µεσηµβρινό



�Περιφερικές καµπυλότητες: Χρησιµοποιούνται περιφερικά τοπογραφικά

δεδοµένα, εφόσον υπάρχουν. Στην αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιούµε

στατιστικά κατασκευαστικά δεδοµένα.

�∆ιάµετρος φακού: Οι διάµετροι που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες

περιπτώσεις ποικίλουν από 10.0 έως 11.5 χιλιοστά σε σκληρούς φακούς, 

από 10.0 έως 15.0 χιλιοστά σε υβριδικούς και από 13.0 έως 16.5 σε

σκληρικούς

�Υλικό: Χρησιµοποιούνται σκληρά αεροδιαπερατά υψηλού δείκτη Dk
ή υβριδικά

Βασικές αρχές σχεδιασµού



Αντίστροφη ζώνη

Οπτική ζώνη

Βασική ακτίνα καµπυλότητας

Περιφερική ακτίνα καµπυλότητας

Άκρο φακού

Βασικές αρχές σχεδιασµού



Αντίστροφη καµπυλότητα

Βασικές αρχές σχεδιασµού



Οπτική των µεταµοσχευµένων οφθαλµών

�Η επιλογή της οπτικής διόρθωσης του φακού σχεδιάζεται βάσει του

σχεδιασµού του φακού που έχει επιλεγεί και της διάθλασης του µατιού,

σε συνδυασµό µε λογισµικά οπτικού σχεδιασµού και προσοµοίωσης για

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα

�Η παρουσία του δακρυικού µηνίσκου κάτω από τον φακό, έχει ιδιαίτερη

οπτική σηµασία. Είναι κύρια συνυπεύθυνη για υψηλή οπτική οξύτητα.



�Η µειωµένη παρουσία δακρύων κάτω από τον φακό µπορεί να

δηµιουργήσει επιπλοκές στη φυσιολογία του µατιού

�Η παρουσία δακρύων είναι υπεύθυνη για την διόρθωση των

εκτροπών υψηλής τάξης

µε συνέπεια καλύτερη οπτική οξύτητα και ποιότητα όρασης

Οπτική των µεταµοσχευµένων οφθαλµών



Επιπλοκές

�Η εφαρµογή φακών επαφής σε µάτια που έχουν υποστεί µεταµόσχευση

κερατοειδή, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή γιατί µπορεί να οδηγήσουν

σε σοβαρές επιπλοκές

�Αλλοιώσεις επιθηλίου

�Κερατοειδικά έλκη

�Νεοαγγείωση κοντά στο σκληροκερατοειδικό όριο

�Νεοαγγείωση γύρω από το µόσχευµα

�Απόρριψη µοσχεύµατος



Παρουσίαση περιπτώσεων

1ο περιστατικό

� Άνδρας, ηλικία 30, εργασία

γραφείου

� Μεταµόσχευση προ 6 ετών

οφθαλµός δεξιός

� Επέµβαση καταρράκτη µε

ενδοφακό

� Χρησιµοποιούσε άλλο
ηµίσκληρο φακό

� Ελλιπής κοντινή όραση

� Μειωµένη σταθερότητα

φακού

Μόσχευµα µη επικεντρωµένο

Φωτογραφικό αρχείο eyeart®



Τοπογραφία κερατοειδή



Προσοµοίωση όρασης

Οπτότυπο σε λογαριθµική σκάλα. Όραση µε πολλές εκτροπές υψηλής τάξης

που οφείλονται στον ανώµαλο κερατοειδή



Ο∆ Φακός που εφαρµόστηκε

� Είναι τρικαµπυλωτός ασφαιρικής πίσω επιφάνειας,

πολυεστιακός, αντίστροφης γεωµετρίας µε

διαφορετική επιπλάτυνση ασφαιρικών επιφανειών

OMEGA FAR POST PK INV by eyeart®

� Βασική ακτίνα καµπυλότητας 7.20mm διάµετρο

οπτικής ζώνης 8.50mm

� ∆εύτερη ακτίνα καµπυλότητας αντίστροφης

γεωµετρίας 7.00mm µε διάµετρο 9.00mm

� Τρίτη ακτίνα καµπυλότητας 8.20mm µε ολική

διάµετρο 10.20mm



Ο∆ Φακός που εφαρµόστηκε

� Κεντρική ζώνη µακριά 5.50 
mm

� Συνολική οπτική ζώνη 8.50 
mm

� Ισχύς φακού -1.50D µε

addition 2.00D
� οπτική οξύτητα 9/10 ++ για

µακριά και J2 για κοντά.

� Υλικό σκληρό
αεροδιαπερατό Dk 97

Φώτογραφικό αρχείο eyeart®



Όραση µετά την εφαρµογή

Όραση χωρίς φακό επαφής Όραση µε φακό επαφής



� Γυναίκα, ηλικία 24, εργασία

τεχνική χειρωνακτική

� Ο∆ µεταµόσχευση προ 4 

ετών

� Μειωµένη οπτική οξύτητα

(6/10)

2ο περιστατικό

Μόσχευµα

Φωτογραφικό αρχείο eyeart®



Τοπογραφία κερατοειδή



Προσοµοίωση όρασης

Οπτότυπο σε λογαριθµική σκάλα. Όραση µε πολλές εκτροπές υψηλής τάξης

που οφείλονται στον ανώµαλο κερατοειδή



� Χρησιµοποιήθηκε φακός POST PK INV TORIC EDGE by eyeart®

� Βασική ακτίνα καµπυλότητας 7.20mm διάµετρο οπτικής ζώνης

8.50mm
� ∆εύτερη ακτίνα καµπυλότητας τορική αντίστροφης γεωµετρίας

8.05-7.00mm µε διάµετρο 9.00mm
� Τρίτη ακτίνα καµπυλότητας τορική 8.50-7.60mm µε διάµετρο

9.80mm
� Τέταρτη ακτίνα καµπυλότητας τορική 8.65mm-8.50mm σε ολική

διάµετρο 10.2 mm

Ο∆ Φακός που εφαρµόστηκε



Ο∆ Φακός που εφαρµόστηκε

� οπτική ζώνη 8.00 mm

� Ισχύς φακού -4.50D

� Υλικό υβριδικής µορφής

� οπτική οξύτητα 10/10--

µακριά

� Σταθερότητα εφαρµογής

� Απουσία βλεφαρικής

αίσθησης άκρου

Φωτογραφικό αρχείο eyeart®



Όραση µετά την εφαρµογή

Όραση χωρίς φακό επαφής Όραση µε φακό επαφής



3ο περιστατικό

Άνδρας, ηλικία 54, επάγγελµα καθηγητής

� ΟΟ µεταµόσχευση προ

15ετίας

� Καλή οπτική οξύτητα µε

προηγούµενους φακούς

� Μειωµένη άνεση λόγω

έλλειψης σταθερότητας

Μόσχευµα

Φώτογραφικό αρχείο eyeart®



Τοπογραφία κερατοειδή

Οφθαλµός δεξιός



Τοπογραφία κερατοειδή

Οφθαλµός αριστερός



Προσοµοίωση όρασης Ο∆

Οπτότυπο σε λογαριθµική σκάλα. Όραση µε πολλές εκτροπές υψηλής τάξης

που οφείλονται στον ανώµαλο κερατοειδή



Οπτότυπο σε λογαριθµική σκάλα. Όραση µε πολλές εκτροπές υψηλής τάξης

που οφείλονται στον ανώµαλο κερατοειδή

Προσοµοίωση όρασης ΟΑ



Ο∆ Φακός που εφαρµόστηκε

� Εφαρµόστηκε φακός Ο∆ SCLERAL FLEX by eyeart®

� Βασική ακτίνα καµπυλότητας 7.40mm διάµετρο οπτικής ζώνης
8.50mm

� ∆εύτερη ακτίνα καµπυλότητας αντίστροφης γεωµετρίας 7.10mm
µε διάµετρο 9.00mm

� Τρίτη ακτίνα καµπυλότητας 8.90mm µε διάµετρο 12.0mm
� Τέταρτη ακτίνα καµπυλότητας 10.20mm σε ολική διάµετρο

12.8 mm
� Εµπρόσθια οπτική ζώνη 7.50 mm
� Ισχύς φακού -14.50D
� Υλικό υβριδικής µορφής

� οπτική οξύτητα 10/10-- µακριά



ΟΑ Φακός που εφαρµόστηκε

� Εφαρµόστηκε φακός ΟΑ SCLERAL FLEX by eyeart®

� Βασική ακτίνα καµπυλότητας 7.40mm διάµετρο οπτικής ζώνης
8.50mm

� ∆εύτερη ακτίνα καµπυλότητας αντίστροφης γεωµετρίας 7.30mm
µε διάµετρο 9.10mm

� Τρίτη ακτίνα καµπυλότητας 9.00mm µε διάµετρο 12.0mm
� Τέταρτη ακτίνα καµπυλότητας 10.20mm σε ολική διάµετρο 12.8 

mm
� Εµπρόσθια οπτική ζώνη 7.50 mm
� Ισχύς φακού -14.50D
� Υλικό υβριδικής µορφής

� οπτική οξύτητα 10/10-- µακριά



Ο∆Α Φακός που εφαρµόστηκε

Ο∆ ΟΑ

Φωτογραφικό αρχείο eyeart®



Όραση µετά την εφαρµογή

Όραση χωρίς φακό επαφής Όραση µε φακό επαφής



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


