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•  Ο αυτοφθορισµός ως απεικονιστική µέθοδος αποτελούσε 
πεδίο ενδιαφέροντος τα τελευταία 40 χρόνια περίπου. 

•  Mόνο πρόσφατα σχετικά κατέστη  δυνατή η ευρύτερη 
κλινική του εκµετάλλευση εξαιτίας της τεχνολογικής 
προόδου. 

 
•  Ένας από τους λόγους αυξηµένου ενδιαφέροντος είναι το 
γεγονός ότι σε αντίθεση µε άλλες απεικονιστικές 
µεθόδους, o αυτοφθορισµός πιστεύεται ότι δίνει 
πληροφορίες που σχετίζονται µε  την λειτουργικότητα του 
ME. 



•  Για δεκαετίες, οι κάµερες βυθού που ήταν εξοπλισµένες 
µε φίλτρα για την διενέργεια φλουροαγγειογραφίας, 
χρησιµοποιούνταν περιστασιακά και για την 
 καταγραφή φθοριζόντων  
 σχηµατισµών του βυθού 

–  φιλµ  υψηλoύ ISO  
–  είτε µε µονοχρωµατικούς 

 ηλεκτρονικούς αισθητήρες 
 
 

•  Λόγω όµως των χαµηλών  
 επιπέδων φθορισµού τα  

 αποτελέσµατα ήταν ασταθή και  αναξιόπιστα  

drusen του οπτικού νεύρου 



 Τελευταία  αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τον 
αυτοφθορισµό ως διαγνωστικής µεθόδου, καθότι 
διατίθενται συσκευές που τον ανιχνεύουν  στον βυθό 
και αξιοποιούν τα αποτελέσµατα στην  καθηµερινή 
κλινική πράξη. 



Αυτοφθορισµός  

•  Αυτοφθορισµός είναι η δυνατότητα που 
παρουσιάζουν ορισµένοι βιολογικοί σχηµατισµοί 
να φθορίζουν (να εκπέµπουν ακτινοβολία συγκεκριµένου 
µήκους κύµατος) είτε αυτόµατα είτε κατόπιν 
επίδρασης ακόµα και απλού φωτός 

•  Τα µόρια των σχηµατισµών αυτών περιέχουν τις 
λεγόµενες αυτοφθορίζουσες ουσίες που είναι και 
υπεύθυνες για το φαινόµενο του αυτοφθορισµού. 



Αυτοφθορισµός βυθού 

 Ο αυτοφθορισµός του βυθού είναι µια µέθοδο 
απεικόνισης in vivo της εκπεµπόµενης 
ακτινοβολίας των φυσιολογικά ή παθολογικά 
συσσωρευµένων φθοριζουσών ουσιών µετά 
από διέγερση µε µπλε φώς. 



Αυτοφθορίζουσες ουσίες 
•  Ο κύριος αυτοφθορίζων  σχηµατισµός στον βυθό ο 
οποίος και ελέγχεται είναι το ΜΕ . 

•  Οι in-vivo καταγραφές του αυτοφθορισµού καθώς και οι 
φασµατοσκοπικές µετρήσεις αποδεικνύουν τον 
συσχετισµό του αυτοφθορισµού µε την ύπαρξη µιάς 
φθορίζουσας ουσίας ,της  λιποφουσκίνης  εντός των 
κυττάρων του ΜΕ 

 
Delori FC. Spectrophotometer for non-invasive measurement 
of intrinsic fluorescence and reflectance of the ocular 
fundus. Appl Optics 1994;33:7429–7452. 
 
Delori FC, Dorey CK, Staurenghi G, et al. In vivo fluorescence of the ocular 
fundus exhibits retinal pigment epithelium lipofuscin characteristics. Invest  
Ophthalmol Vis Sci 1995;36:718–729. 



Αυτοφθορίζουσες ουσίες 
•  Υπάρχουν βέβαια και άλλες αυτοφθορίζουσες 
ουσίες και σχηµατισµοί  έµπροσθεν και όπισθεν 
της µονοκύτταρης στιβάδας του ΜΕ  
–  Κολλαγόνο και ελαστίνη τοιχώµατος χοριοειδικών αγγείων, 
    (ευθύνονται για τον ελαφρύ αυτοφθορισµό που καταγράφεται σε 
περιπτώσεις ατροφίας του ΜΕ) 

–  Drusen οπτικής θηλής , 
–  Κρυσταλοειδής φακός  

•  Παρόλα αυτά η ένταση του αυτοφθορισµού των 
παραπάνω σχηµατισµών  υπολείπεται 
σηµαντικά αυτής του ΜΕ (πολυγωνική µονή στιβάδα 
κυττάρων ανάµεσα στον νευροαισθητηριακό αµφιβληστροειδή και 
τον αγγειοβριθή χοριοειδή) 



Σηµασία  του ΜΕ 
•  Με δεδοµένο ότι οι λειτουργίες του µονόστιβου 
ΜΕ είναι πολλές και σηµαντικές, δεν είναι 
περίεργο ότι η δυσλειτουργία του συνδέεται 
συχνά µε δχες της όρασης.  
      
    Λειτουργίες ΜΕ 

•  Εξωτερικό αιµατο-αµφ/κό φραγµό 
•  Σύνθεση εξωκυττάριας ουσίας 
•  Μεταφορά µορίων 
•  Απορρόφηση διαχεόµενης ακτινοβολίας 
•  Διατήρηση αµφιβλ/κης προσκόλλησης 
•  Ηλεκτρική οµοιόσταση 
•  Αναγέννηση και επούλωση µετά από χειρουργείο ή τραύµα  
•  Φαγοκύτωση εξωτερικών στιβάδων φωτοϋποδοχέων. 



Φαγοκύτωση εξωτερικών στιβάδων 
φωτοϋποδοχέων. 

•  Καθηµερινά περίπου 100 δίσκοι 40 φωτοϋποδοχέων 
φαγοκυτταρώνονται από κάθε κύτταρο του ΜΕ!!! 

•  Συνολικά >3.000.000.000 δίσκοι θα φαγοκυτταρωθούν από κάθε 
κύτταρο ΜΕ στη διάρκεια της ζωής τους  

•  Η αποδόµηση τους γίνεται µε την βοήθεια των  λυσσοσωµάτων  
•  Τελικά αποµακρύνονται από την βασική µεµβράνη προς τον 
χοριοειδή και την κυκλοφορία. 



Ατελής πέψη φωτοϋποδοχέων 
•  Με την πάροδο της ηλικίας ή επί υπάρξεως 
παθολογικών καταστάσεων του ΜΕ , άπεπτα τµήµατα 
των φωτοϋποδοχέων αρχίζουν να συγκεντρώνονται 
εντός των λυσσοσωµάτων του κυτταροπλάσµατος του , 
σχηµατίζοντας τα λεγόµενα κοκκία λιποφουσκίνης (ΛΦ).  

 
•  Συνεπώς, οποιαδήποτε κατάσταση ή νόσος ή επέµβαση 

(πχ φωτοπηξία) που εµπλέκει το ΜΕ συνοδεύεται µε δχη 
της περιεκτικότητας σε λιποφουσκίνη.  

 
 



Σύσταση Λιποφουσκίνης 
•  Είναι κοκκία καφεκίτρινου χρώµατος  

•  Υποπροϊόν  ατελούς  µεταβολισµού 
των εξωτερικών τµηµάτων των 
φωτοϋποδοχέων (διασπασµένων πρωτεϊνικών 
αλυσίδων και των οξειδωµένων λιπαρών οξέων )  

•  Εµπεριέχουν  ουσίες και  µοριακές 
δοµές πολλές από τις οποίες είναι 
αδιευκρίνιστες (πρωτεΐνες και >10 
φθορίζουσες ουσίες)  

•  Σπουδαιότερη όλων είναι η Α2Ε. 



Α2Ε 
•  Η Α2Ε  είναι η καλύτερα αναγνωρισµένη φθορίζουσα 
ουσία (N-retinylidene-N-retinylethanolamine- Ρετινοειδές αποτελούµενο 
από δύο µόρια βιταµίνης Α –all trans retinal- µε ένα µόριο 
φωσφατυλοδιαιαθανολαµιδη ) 

•  Δεν αναγνωρίζεται από τα λυσσοσώµατα οπότε και 
αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. 

•  Ασκεί τοξική δράση και αποσυνθέτει τις λυσσοσωµατικές 
µεµβράνες   (µεταβαλλόντας το ενδοκυττάριο pH ενώ επίσης έχει 
φωτοτοξική  δράση υπό την επίδραση µπλε ακτινοβολίας). 

 
•  Πιθανόν η συσσώρευση της  µέσα στο κοκκία 
λιποφουσκίνης οδηγεί  σε απόπτωση και κυτταρικό 
θάνατο του ΜΕ 



Αίτια συσσώρευσης λιποφουσκίνης 
•  Η συσσώρευση της ΛΦ στα κύτταρα συνυφασµένη µε την 
γήρανση των κυττάρων 
 (Συσσωρευτική δράση φανερή >ηλικία 70 ετών όπου το ¼ κυτταροπλάσµατος ΜΕ 
καταλαµβάνεται από λιποφουσκίνη και µελανινοφουσκίνη) 

 

•  Πέραν του γήρατος η υπερβολική συγκέντρωση της ΛΦ 
συνδέεται και µε παθολογικές καταστάσεις όπως π.χ : 
–  Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς κηλίδας  
–  Εκφυλιστικές παθήσεις αµφιβληστροειδούς  

•  νόσος Best,  
•  Pattern Dystrophies και  
•  νόσο Stargardt. 
•  κλπ. 

 



Αυτοφθορίζουσες ιδιότητες 
λιποφουσκίνης  

•  Η λιποφουσκίνη διεγείρεται από υπεριώδη ή µπλε ακτινοβολία (300 
µε 600 nm – κορυφή 480nm) 

•  Απορροφά το εκπεµπόµενο φωτόνιο και µεταβαίνει σε υψηλότερο 
ενεργειακό επίπεδο (προσωρινά) 

•  Απελευθερώνει (ασταθή) ενέργεια (λάµψη) στο κίτρινο φάσµα (480 
µε  800 nm µε κορυφή περίπου στα 630 nm). 

•  Το γεγονός  ανιχνεύεται από τον δέκτη και  καταγράφεται ως εικόνα 
αυτοφθορισµού  

Διεγείρουσα 
 ακτινοβολία 

Εκπεµπόµενη 
 ακτινοβολία 



Φασµατοφωτοµετρία βυθού  
 

   Το φασµατοφωτόµετρο βυθού, που αρχικά αναπτύχθηκε 
από τον Delori etal, είχε ως  σκοπό την εργαστηριακή 
µέτρηση του φάσµατος διέγερσης και εκποµπής του 
αυτοφθορισµού µικρών επιφανειών αµφιβληστροειδή 
(διαµέτρου 2°) 

Πολυγωνικά κύτταρα µονόστιβου 
Μελάγχρου επιθηλίου 

Holtz etal 



Απεικονιστικές µέθοδοι 
στην κλινική πράξη 

 Σήµερα η  κλινική καταγραφή του 
αυτοφθορισµού γίνεται µε δύο συστήµατα: 

– Με χρήση της φωτογραφικής κάµερας βυθού  

– Με χρήση του οφθαλµοσκόπιου οµοεστιακής 
σάρωσης µε laser (cSLO) 



Κάµερα βυθού 
•  Οι κάµερες βυθού χρησιµοποιούνται σε ευρεία κλίµακα 
για απεικόνιση του αµφιβληστροειδή  
–  ως απλή φωτογραφία   
–  φλουραγγειογραφική καταγραφή  

Ως συσκευές απεικόνισης αυτοφθορισµού: 
 

•  Χρησιµοποιούν ένα flash για την διέγερση ευρείας 
περιοχής του βυθού. 

•  Χρησιµοποιούν 2 (δύο) φίλτρα,  
 τόσο για την διεγείρουσα ακτινοβολία 
  όσο και για την εκπεµπόµενη 



Κάµερα βυθού 
•  Η διέγερση επιτυγχάνεται στο πράσινο φάσµα 
ακτινοβολίας (535 έως 580nm) και  

•  Η εκπεµπόµενη ακτινοβολία καταγράφεται στο φάσµα 
του κίτρινου -πορτοκαλί χρώµατος (615-715 nm -
τροποποιήσεις κατά Spaide) 

•  Ελλείψει οµοεστιακών οπτικών , 
–  το καταγραφόµενο σήµα αυτοφθορισµού προέρχεται από όλα τα 
φθορίζοντα τµήµατα του βυθού ,ενώ  

–  το διαχεόµενο φως έµπροσθεν και όπισθεν του επιπέδου 
ενδιαφέροντος επηρεάζει την ποιότητα του ελεγχόµενου 
σήµατος. 



Οφθαλµοσκόπιο οµοεστιακής σάρωσης 
µε laser (cSLO) Webb et.al  

•  Η εξέλιξη το cSLO βοήθησε σηµαντικά στην κλινική 
χρήση του αυτοφθορισµού 

•  Το cSLO χρησιµοποιεί εστιασµένη, χαµηλής έντασης 
σταθερού µήκους κύµατος ακτινοβολία laser η οποία 
σαρώνει όλο το βυθό σε δύο επίπεδα : x και y 

•  Ο οµοεστιακός τρόπος σάρωσης εξασφαλίζει το ότι το 
επίπεδο ερεθισµού και αντανάκλασης συµπίπτουν!! 

•  Χρησιµοποιείται 1 (ένα) φίλτρο µόνο για την 
εκπεµπόµενη ακτινοβολία to οποίo σκοπό έχει να 
αποκλείσει  το φθορισµό του προκύπτει από διέγερση  
άλλων φθοριζουσών δοµών από το ανεστίαστο φως  
π.χ ελαστίνη χοριοειδικών αγγείων. 

1 Φίλτρο εκπεµπόµενης 
ακτινοβολίας 



Συστήµατα cSLO 
•  Σήµερα υπάρχουν τρία συστήµατα cSLO µε χρήση ίδιας 
ακτινοβολίας διέγερσης (488nm) αλλά µε διαφορετικά 
φίλτρα για την εκπεµπόµενη (500-515-521nm): 

–  Heidelberg Retina Angiograph [HRA classic, HRA and Spectralis 
HR 

–  Rodenstock cSLO (RcSLO Rodenstock, Weco, Dusseldorf, 
Germany) 

–  Zeiss prototype SM 30 4024 (ZcSLO) Zeiss, Oberkochen, 
Germany) 



Spectralis Blue Peak 
•  Το HRA και το Spectralis OCT-Blue Peak (Heilderberg) είναι 
προς το παρόν το µόνο σύστηµα µε cSLO  για 
καταγραφή αυτοφθορισµού σε κλινική πράξη 

•  Χρησιµοποιεί διεγείρουσα σταθερή  
 µπλε-πράσινη ακτινοβολία  488nm  
 από πηγή Argon laser και 1 φίλτρο  
 521nm για την εκπέµπουσα ακτινοβολία. 



 
•  Προκειµένου να κατασταλεί ο θόρυβος 
και να ενισχυθεί η αντίθεση καταγράφεται 
µία σειρά αυτοφθοριζόντων εικόνων 

•  Εν συνεχεία οι ληφθείσες εικόνες 
ευθυγραµµίζονται προκειµένου να 
διορθωθεί η κίνηση των οφθαλµών  

•  Η εικόνα που λαµβάνεται  τελικά και που 
οµαλοποιείται είναι ο µέσος όρος που 
προκύπτει από των υπολογισµό 4 -32 
λήψεων (frames). 

 

cSLO              Fundus camera 



•  Οι εικόνες του αυτοφθορισµού που λαµβάνονται  
καταδεικνύουν τον τοπογραφικό χάρτη της κατανοµής 
της λιποφουσκίνης στο ΜΕ και εξετάζονται ως προς την 
αύξηση ή µείωση της έντασης του αυτοφθορισµού. 

F.G Holtz etal 



Φυσιολογικός βυθός 
•  Όσον αφόρα τους υγιείς οφθαλµούς, οι εικόνες του αυτοφθορισµού γενικά 
παρουσιάζουν σταθερότητα  

•  Το οπτικό νεύρο εµφανίζεται µαύρο  
 λόγω έλλειψης ΜΕ – λιποφουσκίνης 

 
•  Τα αγγεία εµφανίζονται µαύρα  

 λόγω απορρόφησης του φωτός από 
 το αίµα 

 
 
•  Ο αυτοφθορισµός την ωχράς κηλίδας ελαττώνεται στο κεντρικό βοθρίο λόγω της 
ύπαρξης της λουτεϊνης και ζεαξανθίνης που απορροφούν την εκπέµπουσα 
ακτινοβολία 

•  Το σήµα αυξάνει προς την παραωχρική περιοχή  

•  Γίνεται µέγιστο στην περιφέρεια . 

 
 
 



Δχες Σήµατος αυτοφθορισµού 

 Συνήθως µιλάµε για Ελάττωση ή Απουσία 
αυτοφθορισµού όπως συµβαίνει: 
–  σε ατροφία του ΜΕ ή των φωτοϋποδοχέων, όπως  και 
σε περιπτώσεις   

–  επικάλυψης του   
•  πχ αιµορραγία 
•  θολερότητες διαθλαστικών µέσων 



Δχες Σήµατος αυτοφθορισµού 
  Αύξηση αυτοφθορισµού 

–  Δυσλειτουργία ΜΕ µε  
•  παθολογικά αυξηµένη συγκέντρωση λιποφουσκίνης  

(πχ.δυστροφίες)  
•  Αδυναµία αποδόµησης - αποµάκρυνσης λιποφουσκίνης 

(εκφύλιση ωχράς κηλίδας)  
–  Παρουσία φθοριζόντων χρωστικών έµπροσθεν ή 
όπισθεν του µονοκύτταρου ΜΕ 

–  Απουσία απορροφητικού υλικού (έλλειψη ζεαξανθίνης 
στην ωχρά ) 

 



Απεικόνιση αυτοφθορισµού  -
κλινικές εφαρµογές 

•  Ανίχνευση νόσων σε υποκλινικό  στάδιο και κατάταξη τους ανάλογα 
µε τον φαινότυπο 

•  Παρακολούθηση της εξέλιξης της ορισµένων νόσων  

•  Ανίχνευση της αρνητικής επίδρασης φαρµάκων στον 
αµφιβληστροειδή.  

•  Χρήση του εκπεµπόµενου σήµατος αυτοφθορισµού ως 
προγνωστικό παράγοντα 

•  Στο µέλλον πιθανή συµβολή σε νεωτεριστικές θεραπευτικές 
παρεµβάσεις στο επίπεδο του ΜΕ. 



Ανίχνευση νόσων σε αρχικά στάδια 
(Δυστροφία ωχράς) 

•  Άντρας 50 ετών µε 
µειωµένη οο 

•  Φυσιολογικός βυθός 
•  Α/Φ δχές ωχράς µε 
περιοχές αυξηµένης και 
ελαττωµένης έντασης 
σήµατος 

•  Περιφέρεια κφ 



Ανίχνευση νόσων σε αρχιικά στάδια 
 (Δυστροφία ωχράς αυτοσωµική  -επικρατητικώς 

κληρονοµούµενη)  
 Αναγνώριση 
παθολογικού 
φαινοτύπου επί 
απουσίας 
συµπτωµάτων 

Μητέρα 
Μειωµένη 00 
 
Υπερφθορισµός: 
Εκεταµένες δχές  
Ωχράς µε περιωχρικό 
Υπερφθορίζοντα  
δακτύλιο 
 
17χρονος  
Υιός 
ΟΟ  ΚΦ 
Βυθός ΚΦ 
 
Αυτοφθορισµός: 
Σαφής δχη 
Οβάλ περιοχή  
υπερφθορισµού 
 



Ανίχνευση νόσων σε αρχικά στάδια 
(νόσος Stargardt) 

•  Ασθενής µε µειωµένη οο 

•  Σαφής ανίχνευση βλάβης 
 µε Α/Φ συγκριτικά µε φωτο  
 βυθού 

 
•  Οι χαρακτηριστικές  

 διάσπαρτες υποφθορίζουσες και υπερφθορίζουσες λεπιδοειδής 
υποαµφιβληστροειδικές βλάβες της ωχράς που µπορεί να εκτείνονται στον 
οπίσθιο πόλο, και συνήθως δεν επεκτείνονται ρινικά και γύρω από την οπτική 
θηλή  (δδ από pattern dystrophies) 

  
 Επίσης χαρακτηριστικός  
 είναι ο κεντρικός  
 υποφθορισµός σε 
 προχωρηµένο στάδιο λόγω  
 ατροφίας του ΜΕ 

 



Τελαγγειεκτασία ωχράς κηλίδας 
τύπου 2 

ABNORMAL MACULAR PIGMENT 
DISTRIBUTION IN TYPE 2 IDIOPATHIC 
MACULAR TELANGIECTASIA 
HANS-MARTIN HELB, MD,* PETER 
CHARBEL ISSA, MD,* 
ROB L. P. VAN DER VEEN, MD,† TOS T. J. 
M. BERENDSCHOT, PHD,† 
HENDRIK P. N. SCHOLL, MD,* FRANK G. 
HOLZ, MD* RETINA 28:808–816, 2008 

• Μείωση κεντρικά της χρωστικής της ωχράς έχει ως 
αποτέλεσµα την απώλεια του φυσιολογικού υποφθορισµού 
 
• Πιθανά να αποτελεί επιβοηθητικό εύρηµα για να τεθεί η 
διάγνωση  

φυσιολογικό Τελαγγειεκτασία  
τύπου ΙΙ 



Παρακολούθηση της εξέλιξης  
ορισµένων νόσων π.χ Ηλικιακή εκφύλιση 

ωχράς κηλίδας 
•  Μέχρι σήµερα η φωτο βυθού  

 µέθοδο εκλογής για σταδιοποίηση 
 και παρακολούθηση εξέλιξης 

 
•  Λόγω της µεγάλης αντίθεσης 
     του αυτοφθορισµού που  

 παρατηρείται µεταξύ υγιούς –  
 πάσχουσας περιοχής καθώς 
 και η επαναληψιµότητά του  
 επιτρέπει ανάλογα µε το στάδιο  
 της νόσου την αναγνώριση της όποιας επιδείνωσης (Region Finder 
Spectralis ) 

 
 
 



Παρακολούθηση της επίδρασης 
φαρµάκων  

•  Τοξική δράση της υδροξυχλωροκίνης 
(plaquenil) γνωστή (θεραπεία ΣΕΛ) 

•  Πρόσφατα στο screening προστέθηκε 
η διενέργεια OCT και αυτοφθορισµού 

•  Σε αρχόµενη τοξικότητα εµφανίζονται 
στικτές περιοχές υπερφθορισµού 
(πάσχοντα κύτταρα ΜΕ) που χωρίς 
παρέµβαση µετατρέπονται σε 
υποφθορίζουσες περιοχές µε τυπική 
εικόνα Bull’s eye. 



 
 Χρήση του εκπεµπόµενου σήµατος 

αυτοφθορισµού ως προγνωστικό παράγοντα 
(πχ. ηλικιακή εκφύλιση ωχράς)  

 
 

•  Αρκετές εργασίες που υποστηρίζουν ότι η αύξηση 
της λιποφουσκίνης στο ΜΕ παθογενετικά συνδέεται 
µε την επιδείνωση της νόσου. 
 
•  Αναγνώριση χαρακτηριστικών που 
προδικάζουν υψηλό ρίσκο για επιδείνωση 
 
•  Υπερφθορίζουσες µπάντες περιµετρικά 
της ατροφίας  προδικάζουν επέκταση της 
ατροφίας (ΗΕΩ). 

 



Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας 
•  Αναγνώριση προτύπων επιδείνωσης (FAM study)  

•  Οι παραλλαγές του αυτοφθορισµού στην ΗΕΩ µπορούν να 
καταταχτούν σε 5 κύρια φαινοτυπικά πρότυπα (εστιακή, κηλιδώδης, 
δίκην µπάντας, εµβαλωµατική, διάχυτη )  

•  Οφθαλµοί µε την διάχυτη ή δίκην µπάντας αλλοίωση παρουσίασαν 
ραγδαία µεγέθυνση της ατροφικής περιοχής  

 
 
 
 
 
 
 

  

F.G Holtz etal 



Άλλες πρακτικότερες κλινικές 
εφαρµογές 

•  Μη επεµβατική διαγνωστική µέθοδος 
•  Διενέργεια από παραϊατρικό προσωπικό 
•  Ελλείψει OCT ή Φλουροαγγειογραφίας  

Γρήγορο screening από γενικό οφθαλµίατρο 
 

–  Άµεση αναγνώριση παθολογίας βυθού 
 (ειδικά από τον γενικό οφθαλµίατρο) 

–  Διευκρίνιση αιτίας µειωµένης όρασης 



Κυστικό οίδηµα 
•  Ειδικά µετά από καταρράκτη 
•  Υπάρχει µετεγχειρητικό οίδηµα ? 
•  Δηµιουργεί πρόβληµα στην ΟΟ ? 
•  Αντιδρά στη θεραπεία ? 



Κεντρική ορώδης 
χοριοαµφιβληστροειδοπάθεια  

•  Ευρήµατα ανάλογα µε το στάδιο 

•  Οξεία διαρροή 
–  Το σηµείο διαρροής δεν φαίνεται ή µπορεί να  

 υποφθορίζει λόγω το υπερκείµενου υγρού. 
–  Τον πρώτο µήνα χωρίς αξιόλογα 

  ευρήµατα 
–  Στη συνέχεια ανώµαλο  

 υπερφθορισµός περιοχή  
 αποκόλλησης 

 



Κεντρική ορώδης 
χοριοαµφιβληστροειδοπάθεια  

•  Χρόνια διαρροή 
–  Υποφθορισµός στη περιοχή 
διαρροής διαστελλόµενος µε την 
πάροδο του χρόνου 

–  Ανώµαλα επίπεδα αυτοφθορισµού 
µε σηµαντική µείωση σε περιοχές 
ατροφίας 

•  Απεικόνιση των ‘Fluid Tracks’  
–  Λόγω βαρύτητας µετακίνηση του 
υπαµφ/κου υγρού προς τον 
κατώτερο αµφιβληστροειδή 

 
Αυτοφθορισµός ευρέως πεδίου 
Optos 



Αδιευκρίνιστη µείωση ΟΟ 
•  Ασθενής 24 ετών µε αδιευκρίνιστη µειωµένη ΟΟ από 
νεαρή ηλικία 

•  ΟΟ  6/18 
•  Φυσιολογική εικόνα βυθού 
•  OCT  απουσία κεντρικού βοθρίου 
•  Αυτοφθορισµός απουσία κεντρικού υποφθορισµού 



Δυστροφίες αµφιβληστροειδούς 
•  Δυστροφία κωνίων, ραβδίων- κωνίων 

•  Χαρακτηριστική εικόνα κεντρικού  
 υποφθορισµού (µη βιώσιµο ή απών ΜΕ) 

 
•  Συνοδός δακτυλίου υπερφθορισµού  

 (ενεργητικότητα δυσλειτουργικών ή  
 τραυµατισµένων φωτουποδοχέων) 

 
•  Αντίστροφη εικόνα στην δυστροφία 

  ραβδίων- κωνίων 



Μελαγχρωστική 
αµφιβληστροειδοπάθεια (ΜΑ) 

•  Φωτο βυθού και ΑΦ  
•  22 ετών γυναίκα µε ΜΑ 
•  ΟΟ ΔΕ 6/6 ,ΑΡ 6/18 
•  Παθολογικό ΗΑΓ 
•  Φωτο σχεδόν 
φυσιολογική 

•  Παθολογικά ΑΦ 
–  Υπερφθορίζοντες 
παραωχρικοί δακτύλιοι Atlas of Fundus imaging ,Holtz, Schmitz 



ΕRM 

CME 

ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ 

ΟΞΕΙΑ CSCR ΧΡΟΝΙΑ CSCR ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΤΙΚΗ 

ΑΓΓΕΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

DRUSEN ΘΗΛΗΣ 



Περιορισµοί της µεθόδου 

•  Τυποποίηση πρωτοκόλλων  καταγραφής του 
αυτοφθορισµού  προκειµένου να είναι συγκρίσιµα. 

  
•  Επίδραση στον αυτοφθορισµό η θολερότητα των 
διαθλαστικών µέσων.  

•  Δχες στον αυτοφθορισµό οφειλόµενος σε άλλα αίτια  
όπως πχ  λόγω δυναµικών διαδικασιών 
συµπεριλαµβανοµένων των κιρκάδιων ρυθµών ή  του 
επιπέδου προσαρµογής στο σκότος. 

•  Ανέφικτη η µέτρηση των οι απόλυτων εντάσεων µε τις 
υπάρχουσες συσκευές του εµπορίου.  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
•  Ο αυτοφθορισµός βυθού είναι µια  

–  µη επεµβατική,  
–  ταχεία και  
–  δυνητικά χρήσιµη απεικονιστική διαγνωστική µέθοδος που  

•  Συνεχίζει να εξελίσσεται.( Το ενδιαφέρον  των εταιρειών παραµένει αυξηµένο) 

•  Οι µεταβολικές δχες στο ΜΕ που απεικονίζονται εµµέσως  
αντιστοιχούν στη λειτουργικότητα  του ΜΕ και του αµφιβληστροειδή.  

•  Τέλος παρότι προς το παρόν ο αυτοφθορισµός του βυθού δεν 
αποτελεί ρουτίνα  ως εξεταστική µέθοδος ,φαίνεται να έχει κάποια  
εφαρµογή τόσο  
–  στην διάγνωση των δυστροφιών του αµφιβληστροειδή  όσο και στην 
–   παρακολούθηση της εξέλιξης της ατροφικής µορφής της ηλικιακής 
εκφύλισης ωχράς κηλίδας. 



ΑΥΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΒΥΘΟΥ: 
Βασικές  Αρχές -  Κλινικές Εφαρµογές 

 

 
 

Μανουσάκης Ευάγγελος 
Χειρουργός Οφθαλµίατρος 
Επιµελητής 251 ΓΝΑ 





Αίτια ελαττωµένου σήµατος 
αυτοφθορισµού  

•  Ελάττωση της περιεκτικότητας του ΜΕ σε λιποφουσκίνη 
–  Ατροφία ΜΕ (πχ γεωγραφική ατροφία) 
–  Κληρονοµικές δυστροφίες αµφ/δη 

•  Αυξηµένη µελανίνη στο ΜΕ 
•  Απορρόφηση από εξωκυτάρια ουσία/ κύτταρα / υγρό έµπροσθεν 
ΜΕ 
–  Ενδοκυττάριο υγρό (πχ οίδηµα ωχράς) 
–  Μετανάστευση κυττάρων που περιέχουν µελανίνη 
–  Κρυσταλοειδή Drusen 
–  Φρέσκια ενδο/υπο αµφιβληστροειδική αιµορραγία 
–  Ίνωση /,ουλή ,όρια laser 
–  Αµφιβληστρ/κα αγγεία 
–  Χρωστική λουτείνης ( λουτεϊνη-ζεαξανθίνη) 
–  Θόλωση διαφανών µέσων (φακού ,υαλοειδούς ,προσθίου θαλάµου, 
κερατοειδή 



Αίτια αυξηµένου αυτοφθορισµού 
•  Αυξηµένη ποσότητα λιποφουσκίνης στο ΜΕ 

–  Λιποφουσκινοπάθειες πχ Stargard, νόσος Best, λεκιθόµορφη 
δυστροφία ωχράς 

–  ΗΕΩ : ΜΕ στη µεταβατική ζώνη υγιούς και ατροφικής περιοχής 
•  Παρουσία φθοριζουσών ουσιών έµπροσθεν ή όπισθεν του ΜΕ 

–  Ενδοκυττάριο υγρό (πχ οίδηµα ωχρας) 
–  Υποεπιθηλιακό υγρό ( PED) 
–  Drusen υπό το ΜΕ 
–  Ενδο ή υπο/αµφ/κη αιµορραγία 
–  Κύτταρα ΜΕ που έχουν µεταναστεύσει και περιέχουν λιποφουσκίνη 

(δενδριτικές συσσωρεύσεις ΜΕ χρωστικής 

•  Απουσία ουσιών που απορροφούν την ακτινοβολία 
–  Εξαφάνιση της χρωστικής λουτεϊνης (τηλαγγειεκτασια ΙΙ) 
–  Παρεκτόπιση λουτεϊνης ( κυστικό οίδηµα ωχράς) 

•   Drusen οπτικής  θηλής 





Οπή ωχράς 
•  Απώλεια συνέχειας αµφιβλ/δη 
•  Μεταβολή  δοµής εξωτερικού αµφ/δη 
•  Οίδηµα αµφ/δη 
•  Οπή stage III  

operculum 



Ελαστικό ψευδοξάνθωµα 
•  Εκτεταµένη ατροφία 
ωχράς 

•  Ακτινοειδής αγγειοειδείς 
ταινίες µε συνοδές 
λοβώδεις περιοχές 
ατροφίας του ΜΕ (Α) 

•  Εκτεταµένη ουλοποίηση 
ωχρας από νεοαγγειακή 
µεµβράνη (Β) 

Αγγειοειδείς 
 ταινίες 

drusen 
Λοβώδεις 
ατροφίες 

Διαχυτη 
 ατροφια Λοβώδης  

ατροφία 



Συµβολή σε πιθανές θεραπευτικές 
παρεµβάσεις (πχ Fenretinide) 

•  Η Fenretinide (RT-101) (µορφές Ca, ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα, ακµή, ψωρίαση) βρέθηκε να επιδρά αρνητικά 
στη συσσώρευση της A2E εντός του ΜΕ (αυξηµένη στη 
Stargardt και HEΩΚ) 

•  Παρ’ολο τα αρχικά θετικά αποτελέσµατα  
 (ARVO May 2011 ) σταµάτησε η µελέτη σε φάση 2 
καθότι το FDA διαπίστωσε αδυναµίες στο σχεδιασµό 

•  Αναµένεται χρηµατοδότηση για συνέχιση της µελέτης 
•  Πολλές άλλες µελέτες µε στόχους όπως 

–  Νευρoπροστασία 
–  Αναστολή δράσης συµπληρώµατος 
–  Τροποποίηση του κύκλου της Vit A κλπ 



Συσκευές εµπορίου 
                 TOPCON 50DX ICG 
 
           ZEISS FF450 
 
NIDEK  F10 
 
                   OPTOS 
 
CANON CX 1 
 
                KOWA VX 20 


