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Επισκόπηση

 Πως λειτουργεί ένα μάτι

 Καταρράκτης

 Γλαύκομα

 Αποκόλληση Υαλοειδούς

 Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

 Ηλικιακή Εκφύληση της Ωχράς Κηλίδας

 Επιωχρική Μεμβράνη

 Οπή Ωχράς Κηλίδας

 Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθια

 Οφθαλμικό Τραύμα



Πώς λειτουργεί ένα μάτί





Καταρράκτης

Θόλοση του φακού λόγω 

αποσύνθεσης πρωτεϊνών 

λόγω οξύδωσης, μεταβολικής 

ενόχλησης, τοξικών ουσιών 

H πιό κοινή αιτία αναστρέψιμης 

απώλειας όρασης

Η συχνότητα στον πληθυσμό 

αυξάνεται με την ηλικία: 16% 65-

69, 42% 75-79, 71% ανω των 85



Τι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπουμε 
στο 
μικροσκόπιο



Θεραπεία





Γλαύκομα

 Η δεύτερη πιο κοινή αιτία η οποία 
ευθύνεται για τύφλωση στις 
ανεπτυγμένες χώρες

 Ομάδα 40 παθήσεων

 Συνήθως αρχίζει μετά την ηλικία των 40 
ετών

 Προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο

 Ενδοφθάλμια Υπέρταση (ανω των 21 χιλ 
Υδραργύρου)

 Οικογενειακό ιστορικό

 ΑΡΧΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ



Παθολογικός Μηχανισμός



Tι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο



OCT



Humphrey Visual Fields Test



Θεραπεία

 Φαρμακευτική αγωγή

 Λέϊζερ

 Εγχείρηση



Oξύ γλαύκομα κλειστής γωνίας

 Επείγον περιστατικό

 Πόνος, κοκκίνισμα, θόλωση

 Ηιμιδιεσταλμένη κόρη

 Αναγούλα, εμετός



Παθολογικός μηχανισμός



Θεραπεία

 Φαρμακευτική αγωγή

 Λέϊζερ



Πρόληψη

 Επίσκεψη ρουτίνας

 40 και άνω (αλλά και σε νεαρότερες ηλικίες)

 Ετησίως εαν υπάρχει ιστορικό γλαυκόματος

 Κλινική εξέταση με μικροσκόπιο

 Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης με τονομετρία

 Απεικόνηση Οπτικών Θηλών με OCT

 Humphrey Οπτικά Πεδία



Αποκόλληση υαλοειδούς

Πολύ κοινό φαινόμενο

>70% ανω των 60

Υγροποίηση του 
υαλοειδούς 

λόγω ηλικίας και 
αποκόλληση του 

απο τον 
αμφιβληστροειδή

Σημαντικό γιατί:

• Προκαλεί παρόμοια 
συμπτώματα με την 
αποκόλληση 
αμφιβληστροειδούς

• 10% πιθανότητα 
ρωγμής στον 
αμφιβληστροειδή



Αποκόλληση Υαλοειδούς



Συμπτώματα- τι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο





Ρωγμή Αμφιβληστροειδούς

Αποτέλεσμα αποκόλλησης υαλειδούς

10 φορές υψηλότερες πιθανότητες σε άτομα 

με μυοπία

Υψηλή πιθανότητα αποκόλλησης 

αμφιβληστροειδούς

Χρειάζεται άμεση φωτοπηξία Λέϊζερ για 

περιχαράκωση της ρωγμής



Τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο



Θεραπεία



Φωτοπηξία LASER



Αποκόλληση 
Αμφιβληστροειδούς

1 στις 10 000 ανθρώπων

10 φορές πιο συχνή στους μυοπικούς

Επείγον περιστατικό-απειλεί την όραση

Εγχείρηση εντος 24 ωρών εαν η ωχρά
κηλίδα είναι προσκολλημένη

Εγχείρηση εντός 72 ωρών εάν η ωχρά έχει 
αποκολληθεί



Τι βλέπει ο ασθενής



Τι βλεπουμε στο μικροσκόπιο



Χειρουργική Θεραπεία



Πρόγνωση

85-90% ΕΠΑΝΆΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΜΕ 

ΣΧΕΔΌΝ ΠΛΉΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΑΝ 

Η ΩΧΡΆ ΔΕΝ ΑΠΟΚΟΛΛΉΘΗΚΕ KAI 

MEΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

ΕΑΝ Η ΩΧΡΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ

10-15% ΕΠΑΝΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ

70% ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ



Ηλικιακή Εκφύληση της Ωχράς 

Κηλίδας

 Η Υπ’ Αριθμό Ένα αιτία τύφλωσης σε άτομα άνω των 50 στον Δυτικό 

Κόσμο

 Η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία

 Παράγωντες Κινδύνου: ΚΑΠΝΙΣΜΑ, διατροφή, αρτηριοσκλήρωση, 

γονίδιο (Complement Factor H)

 Αλλίωση στη ανατομία της ωχράς που οδηγούν στην απώλεια 

φωτουποδοχέων 

 90% Ξηρή μορφή

 10% Υγρή μορφή



Tι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο



Optical 
Coherence 
Tomography

 Laser scan

 Απεικονίζει την ωχρά 

σε βάθος

 Αποκαλύπτει καθαρά 

τα 10 στρώματα της 

ωχράς 

 Χρήσιμο στον 

εντοπισμό του 

προβλήματος και στην 

παράκολούθηση



Τι βλέπουμε στο OCT



Πως να προφυλαχτείτε

 Σταμάτημα καπνίσματος

 Διατροφή:

 Σπανάχι, κραμπί, μπρόκολι, καρρότο

 Ψάρι: σολομός, μπακαλιάρος

 Συμπληρώματα διατροφής: βιταμίνες C και Ε, βήτα-καρροτίνη (οχι στους 

καπνηστές), Zinc, Lutein, Zeaxanthin

 AREDS 1&2: καθυστέρηση στην εξέλιξη της πάθησης



Amsler Grid- αυτοέλεγχος



Υγρή Ηλικιακή Εκφύληση Ωχράς

 10% ασθενών 

 Ραγδαία καί ταχύα εξέλιξη

 90% της τύφλωσης λόγω ΗΕΩΚ

 Χαρακτηρίζεται απο νεοαγγείωση

 Διαρροή αίματος και υγρού

 Επανάσταση στη θεραπεία τα τελευταία 20 χρόνια



Τι βλέπει ο ασθενής



Τι βλέπουμε 
στο 
μικροσκόπιο
και στο OCT



Ενδοβόλβιες 
ενέσεις Anti-
VEGF

 1997 η πρώτη ένεση

 95% αποφυγή 

απώλειας όρασης

 30-40% βελτίωση 

όρασης

 Πολλαπλές ενέσεις

 6-8 τον πρώτο χρόνο



OCT πρίν και μετά από ένεση



Oπή Ωχράς Κηλίδας

1 στις 10 000

2:1 γυναίκες:άντρες

Μέση ηλικία 65 ετών



Eπιωχρική Μεμβράνη

 6% ανω των 50

 Ίνωση ωχράς

 Σχετίζεται με άλλες παθήσεις



Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθια

 Πάθηση των αγγείων αμφιβληστροειδούς

 Σταδιακή στένωση 

 Απώλεια αιμοδοσίας

 Ανάπτυξη καινόυργιων αγγείων

 Υαλοειδική αιμορραγία

 Διαρροή υγρού και οίδημα στην ωχρά κηλίδα 

 Νεοαγγειακό γλαύκομα



Παράγοντες κινδύνου

 Υψηλά και αρρύθμιστα επίπεδα γλυκόζης

 Χρόνος διαβήτη

 Υπέρταση

 Υπερχολεστερολαιμία

 Νεφρική ανεπάρκεια

 Εγκυμοσύνη



Πρόληψη

 Παρακολούθηση ετησίως η συχνότερα ανάλογα με το βαθμό 

αμφιβληστροειδοπάθιας

 Διεσταλμένη βυθοσκόπηση

 Έλεγχος ενδοφθάλμιας πίεσης

 OCT



Θεραπεία

 Οίδημα: ενδοβόλβιες ενέσεις +/- Λεϊζερ

 Νεοαγγείωση με αιμορραγία: Λειζερ ή ενέσεις

 Υαλοειδική αιμορραγία διάρκειας άνω των 6 εβδομάδων: 

υαλοειδεκτομή

 Ελκτική αποκόλληση ωχράς: υαλοειδεκτομή



Oφθαλμικό Τραύμα 

 Κακή πρόγνωση

 Κυρίως μέταλλα

 Προφύλαξη με προστατευτικά γυαλιά



Ευχαριστώ!


