ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νεα απο το Πανευρωπαϊκό οφθαλµολογικό συνέδριο αυτη τη βδοµαδα
στην Αθηνα! «ESCRS Winter Meeting 2016»
Επιστηµονική οµάδα Έλληνα καθηγητή πρωτοπορεί στην Οφθλαµολογία
Με τριάντα τρεις διαφορετικές επιστηµονικές εργασίες και ανακοινώσεις θα
συµµετάσχει η επιστηµονική οµάδα του καθηγητή Οφθαλµολογίας στο
Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης Δρ. Αναστάσιου-Ιωάννη Κανελλόπουλου, προέδρου
της Διεθνούς Εταιρίας Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΙSRS), στο εφετινό συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).
Το 20ο Χειµερινό Συνέδριο της ESCRS θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2016 και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της
παγκόσµιας οφθαλµολογικής κοινότητας χάρη στις πρωτοποριακές ανακοινώσεις
που αναµένονται στη διάρκειά του.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εργασίες του Δρ. Κανελλόπουλου και των
συνεργατών του στο Οφθαλµολογικό Κέντρο LaserVision στην Αθήνα που - µεταξύ
άλλων - πρωτοπορούν τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη διάγνωση και θεραπεία του
κερατόκωνου µε διασύνδεση κερατοειδή, καθώς οι περισσότερες τεχνικές
διασύνδεσης κερατοειδή που εφαρµόζονται σήµερα παγκοσµίως επινοήθηκαν για
πρώτη φορά στην Αθήνα από τη συγκεκριµένη οµάδα.
Ο κερατόκωνος, που προσβάλλει σχεδόν έναν στους 50 νέους, είναι µία συνήθως
αµφοτερόπλευρη εκφυλιστική νόσος, στην οποία παρατηρείται παθολογική
λέπτυνση των ινών κολλαγόνου του κερατοειδή χιτώνα του οφθαλµού. Η
λέπτυνση αυτή προκαλεί αστάθεια και αλλαγή του σχήµατος του κερατοειδή (από
σφαιρικό γίνεται κωνικό), ο οποίος µπορεί να έχει και σηµαντικά παραµορφωµένη
πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια. Επακόλουθο αυτών των παραµορφώσεων είναι
σταδιακή απώλεια της όρασης η οποία, στα προχωρηµένα στάδια, αντιµετωπίζεται
µε µεταµόσχευση κερατοειδή.
Με τη διασύνδεση κερατειδή (Corneal Cross linking-CXL) «δυναµώνουν» οι δεσµοί
µεταξύ των ινών κολλαγόνου «σκληραίνοντας» τον κερατοειδή. Η θεραπεία
περιλαµβάνει την ενστάλαξη της φωτοσυνθετικής βιταµίνης Β2 (ριβοφλαβίνη)
στον κερατοειδή και την έκθεσή του επί 10-30 λεπτά σε υπεριώδη ακτινοβολία Α
(UVA). Κύριος στόχος είναι η σταθεροποίηση του κερατοειδούς, η ελαφρά
υποστροφή του κώνου και δυνητικά η βελτίωση της όρασης.
Το Πρωτόκολο της Αθήνας είναι ο συνδυασµός της (συντοµότερης σε διάρκεια)
διασύνδεσης µε την «οµαλοποίηση» του κερατοειδή µε λέιζερ. Η µέθοδος αυτή
επινοήθηκε από τους έλληνες επιστήµονες πριν από 11 χρόνια και αποτελεί πλέον
µία από τις συχνότερες επιλογές των οφθαλµιάτρων παγκοσµίως.
Αυτή και πολλές άλλες καινοτόµες θεραπείες της επιστηµονικής οµάδας του
καθηγητή πρωταγωνιστούν την τελευταία 15ετία στα τέσσερα µεγαλύτερα
οφθαλµολογικά συνέδρια του κόσµου, αυτά της Αµερικανικής Ακαδηµίας
Οφθαλµολογίας (AAO), της Αµερικανικής Εταιρείας Καταρράκτη & Διαθλαστικής
Χειρουργικής (ASCRS), του ESCRS και της Εταιρείας για την Έρευνα στην Όραση
& την Οφθαλµολογία (ARVO). Σε ετήσια βάση η οµάδα του LaserVision της Αθήνας
αριθµεί κατά µέσο όρο 200 επιστηµονικές εργασίες, έχοντας φθάσει τις 2.000
καινοτόµες ερευνητικές ανακοινώσεις µόνο τα τελευταία δέκα χρόνια ενώ έχει
και δεκάδες εργασίες δηµοσιευµένες στα µεγαλύτερα και εγκυρότερα ιατρικά
περιοδικά παγκοσµίως!
Σε αυτές περιλαµβάνονται οι κλινικές και ερευνητικές µελέτες της τεχνικής SMILE
(Small Incision Lenticule Extraction), η οποία είναι µία πρωτοποριακή χειρουργική
τεχνική, κατάλληλη για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωµαλιών (µυωπίας,
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υπερµετρωπίας, αστιγµατισµού, πρεσβυωπίας). Η τεχνική αυτή είναι λιγότερη
επεµβατική από την πλέον καθιερωµένη και παραδοσιακή τεχνική διόρθωσης της
µυωπίας, το LASIK, καθώς χρησιµοποιεί εξελιγµένο λέιζερ (femtosecond λέιζερ)
για να αφαιρεθεί από µία µικροσκοπική τοµή (έχει µέγεθος λίγα χιλιοστά) µόνο το
τµήµα του κερατοειδικού ιστού που χρειάζεται, για να διορθωθεί η όραση.
Στο πλαίσιο του ESCRS, ο οµάδα του LaserVision µε επικεφαλής τον Δρ.
Κανελλόπουλο θα παρουσιάσει εντυπωσιακό όγκο νέων ευρηµάτων για τις
προηγµένες επεµβάσεις διόρθωσης της µυωπίας, της υπερµετρωπίας και του
αστιγµατισµού, καθώς και διασύνδεσης του κερατοειδή. Θα παρουσιάσει επίσης
νεότερα δεδοµένα για τη χρήση στην Ελλαδα του nanosecond λέιζερ στην
χειρουργική διόρθωση του καταρράκτη, µια τεχνική που αναπτύχθηκε από την ίδια
οµάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1990.
«Σε µία εποχή όπου συνήθως µόνο “κακά νέα” ακούγονται για την ταλαιπωρηµένη
χώρα µας, το έργο µας βρίσκει µεγάλη αναγνώριση και επίσηµο “βήµα”
κοινοποίησης στην παγκόσµια οφθαλµολογική κοινότητα. Σίγουρα βιώνουµε και
εµείς την σκληρή πραγµατικότητα που πλήττει τον τοµέα µας τα τελευταία χρόνια,
αλλά αυτό απλώς αυξάνει την αποφασιστικότητά µας να εξακολουθήσουµε να
στηρίζουµε αξιόλογες ερευνητικές κατευθύνσεις», δήλωσε ο Δρ. Κανελλόπουλος.
Και συνέχισε: «Έχουµε καταφέρει να κάνουµε τη χώρα µας γνωστή για τις
διαγνωστικές και τις θεραπευτικές καινοτοµίες της σε συχνά οφθαλµολογικά
προβλήµατα, όπως στη διάγνωση και θεραπεία του κερατόκωνου. Η οµάδα µας
συνιστά πλέον µία από τις πιο αναγνωρισµένες µονάδες αξιολόγησης και βελτίωσης
των διαθλαστικών επεµβάσεων µε λέιζερ ή/και διασύνδεση κερατοειδή. Η
βιβλιογραφική τεκµηρίωση µε 80 συγγράµατα τα τελευταία 10 χρονια ξεπερνά σε
παραγωγικότητα και την πιο φιλόδοξη πανεπιστηµιακή µονάδα. Εκπαιδεύσαµε τα
τελευταία 2 χρόνια τους πρώτους συναδέλφους στις ΗΠΑ, όσον αφορά τις
τοπογραφικά κατευθυνόµενες σµιλεύσεις µε λέιζερ. Γνωρίζουµε ότι όλοι µας
προσφέρουµε καθηµερινά το καλύτερο δυνατό στους ασθενείς µας και θεωρούµε
ελάχιστη υποχρέωση προς αυτούς την κοινοποίηση των ερευνητικών µας
προβληµατισµών. Με χαρά, λοιπόν, περιµένουµε κοινό και συναδέλφους να
συζητήσουν µαζί µας, από κοντά, αυτές τις επιστηµονικές εξελίξεις στο πλαίσιο
του µεγάλου πανευρωπαικού συνεδρίου ESCRS 2016».

* Ο Δρ. Αναστάσιος-Ιωάννης Κανελλόπουλος είναι χειρουργός-οφθαλµίατρος,
καθηγητής Οφθαλµολογίας του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης (NYU), πρόεδρος
της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS) η οποία αποτελεί τµήµα
της Αµερικανικής Ακαδηµίας Οφθαλµολογίας, πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου
Οφθαλµολογίας και πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικάνικου Ιατρικού Κολεγίου

	
  

