
PRESS
ΠΗΓΗ: Healthview.gr

Η λύση στη 
μεγάλη μυωπία

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Λύσεις για μεγάλες μυωπίες έρχεται να φέρει η νέα τεχνολογία των φακικών ενδοφακών. Με πρωτοπορία στον Ελληνικό χώρο, 
η επιστημονική μας ομάδα εφαρμόζει ήδη από το Φλεβάρη 2010, τη νέα τεχνολογία φακικών ενδοφακών Cache. 
 
Φακών δηλαδή που μπορούν να εμφυτευθούν μόνιμα σε μάτια που έχουν υψηλή μυωπία, έτσι ώστε να καταργηθεί η χρήση 
φακών επαφής ή γυαλιών. Ως γνωστόν, η επικρατέστερη μέθοδος για διόρθωση μυωπίας παγκοσμίως, είναι η επέμβαση laser 
μυωπίας και συγκεκριμένα η τεχνική LASIK.

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται συνήθως για μυωπίες από 1 μέχρι 10 βαθμούς. Για μυωπίες μεγαλύτερες από 8-10 βαθμούς και 
ειδικά για υψηλές μυωπίες, σε άτομα των οποίων ο κερατοειδής χιτώνας, η επιφάνεια δηλαδή του ματιού είναι λεπτότερη από 
ένα συγκεκριμένο πάχος, μπορεί να διορθωθεί με την εμφύτευση μόνιμων φακών, που μοιάζουν με τους φακούς επαφής.

Η χρήση των φακικών ενδοφακών δεν είναι καινούργια, χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Έχουν χρησιμοποιηθεί φακοί που τοποθετούνται μπροστά από την ίριδα, έχουν χρησιμοποιηθεί φακοί οι οποίοι 
στερεώνονται πάνω στην ίριδα, όπως και φακοί που τοποθετούνται πίσω από την ίριδα και μπροστά από τον φυσικό φακό του 
ματιού.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις επεμβάσεις αυτές, δηλαδή στις επεμβάσεις ένθεσης φακικών ενδοφακών, χωρίς να χρειαστεί να 
γίνει αφαίρεση του φυσικού φακού του ματιού, η παρέμβαση στον οφθαλμό είναι πάρα πολύ μικρή.
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Κάποιες από τις επεμβάσεις αυτές, προϋποθέτουν αρκετούς χειρουργικούς χειρισμούς και κάποιες από αυτές τις επεμβάσεις 
προϋποθέτουν και την πραγματοποίηση μίας τεχνοτροπίας στην ίριδα, που λέγεται ιριδεκτομή, έτσι ώστε να αποφευχθεί το 
γλαύκωμα κλειστής γωνίας με την παρουσία του καινούργιου φακού μέσα στο σύστημα μετακίνησης υγρού στο ανθρώπινο 
μάτι. 

Η επιστημονική μας ομάδα τοποθέτησε τους πρώτους ενδοφακούς που στερεώνονται στην ίριδα, το 1998. Είναι μία τεχνική 
που έχει βρει ευρεία εφαρμογή από πολλούς συναδέλφους στη χώρα μας.  
 
Εδώ και σχεδόν 15 έτη, έχουν υπάρξει πολλές άλλες τεχνολογίες, όπως οι φακοί που τοποθετούνται πίσω από την ίριδα 
όπως  προαναφέραμε, για παράδειγμα οι ICL, οι φακοί PRL, αλλά και συγκεκριμένοι φακοί, μπροστά από την ίριδα, όπως 
οι: Artisan, Verisyse. Η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ο καινούργιος φακός Cache, ο οποίος είναι φτιαγμένος από 
το ίδιο υλικό με το οποίο φτιάχνονται οι φακοί που χρησιμοποιούνται μετά από επεμβάσεις καταρράκτη, είναι δηλαδή ένα 
υδρόφονοακρυλικό υλικό, δοκιμασμένο σε εκατομμύρια περιστατικά κάθε χρόνο σε επεμβάσεις καταρράκτη.  
 
Το συγκεκριμένο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένες μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία και σε 
μεγάλες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει CE mark, έγκριση για χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πρωτοπόροι στον 
Ελληνικό χώρο, χρησιμοποιούμε αυτό τον φακό για τη διόρθωση υψηλών μυωπιών, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Άτομα που είχαν από 8 έως και 20 βαθμούς μυωπία, από την επόμενη κιόλας ημέρα της επέμβασης μπορούν να χειριστούν 
αυτοκίνητο, να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές ασχολίες τους χωρίς πια την ανάγκη γυαλιών ή φακών επαφής.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την επέμβαση laser, για τις υψηλές μυωπίες, δηλαδή μυωπίες πάνω από 8 βαθμούς, η 
χρήση φακικών ενδοφακών, όπως έχει αναφερθεί κι από άλλους ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να φέρει κάποια 
σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως καλύτερη ποιότητα όρασης το βράδυ, μικρότερη διακύμανση του αποτελέσματος κ.λπ. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί επίσης ότι, είναι μία επέμβαση που γίνεται με ενδοβολβική παρέμβαση και θέλει την ανάλογη 
προσοχή, ιδιαίτερα την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά πιθανόν 
σημαντικές, επιπλοκές, όπως ενδοφθαλμίτιδα κ.λπ. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ πολύς κόσμος θεωρεί τη χρήση φακών επαφής ασφαλέστερη από μία τέτοια επέμβαση, οι 
σύγχρονες στατιστικές δείχνουν το αντίθετο. Παρότι η χρήση των φακών επαφής θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής, εγκυμονεί 
κάποιους κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαροί, όπως μολύνσεις του κερατοειδή από μικρόβια, μύκητες, 
ακόμα και μικροοργανισμούς (ακανθαμοιβάδα), όπως και σημαντικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η χρόνια κακή 
οξυγόνωση του κερατοειδή με αποτελέσματα μόνιμη θολερότητα του κερατοειδή ή και παρουσία ανώμαλων αγγείων μέσα 
στον κερατοειδή.  
 
Θα πρέπει λοιπόν, κάθε άτομο που έχει υψηλή μυωπία, και συνήθως είναι αυτά που φορούν τους φακούς επαφής 
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περισσότερο από ότι είναι επιθυμητό-για αυτονόητους λόγους, να συμβουλευτούν τον οφθαλμίατρό τους, για να σταθμίσουν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης φακών επαφής,  της επέμβασης διόρθωσης μυωπίας με laser ή/και της 
τοποθέτησης μόνιμων φακών επαφής, τους λεγόμενους φακικούς ενδοφακούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.laservision.gr

http://www.laservision.gr

