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•  Δεν	έχω	έμμισθη	ή	εξαρτημένη	σχέση	με	
καμία	εταιρεία	του	χώρου	.	

x	



Ιστορία	υαλοειδεκτομής	γενικά...	
•  Ξεκίνησε	στις	ΗΠΑ	με	τον	David	Kasner	(Bascom	

Palmer		faculty)	σε	ένα	γκαραζ	(Coral	Gables	FL)	1960	
	
•  Παρασκευάσματα	οφθαλμικά	

–  Βαλσάμωση	με	ακρυλική	ρητίνη	θόλωνε	το	υαλοειδές		
–  Εμποδίζονταν	η	παρατήρηση	της	φυσιολογικής	

ανατομικής	του	οφθαλμού.	
•  Αρχικά	προσπάθεια	αφαίρεσης	υαλοειδούς	με	

–  Λαβίδες		
–  Ψαλίδια	
–  	Weck-Cel	sponges	– εξαιρετικά	στην	σύλληψη		του	

υαλοειδούς		στο	οριο	της	κόρης		
•  Την	εμπειρία	την	μετέφερε	στο	χειρουργείο	

–  Στην	εγχείρηση		καταρράκτη	(απώλεια	υαλοειδούς)	
–  Προγραμματισμένη	αφαίρεση	υαλοειδούς	

•  και	μεταμοσχεύσεις		
•  για	τραύματα	και		
•  Αμυλοείδωση	

	

	Έγινε	αντιληπτό	πως	η	απουσία	
	υαλοειδούς	είναι	ανεκτή	απο	τον	

	οφθαλμό.	



Πρώτα	βήματα	στο	εργαστήριο	.....	
•  Πρώτη	μηχανικά	υποβοηθούμενη	υαλοειδεκτομή	

(	συνεργάτες	του	Κasner)	
–  	Robert	Marchemer	,	
–  Helmut	Buettner	και	
–  	Marie	Parel		
	

•  Αρχικά	με		ένα	περιστρεφόμενο	τρυπάνι	
αφαίρεσαν	το	ασπράδι	από	το	αυγό.	

	
•  Εν	συνεχεία	κατασκεύασαν	τον	πρώτο	

υαλοειδοτόμο		που	ονομάστηκε	VISC	(vitreous	
infusion	suction	cutter	)	
–  σύριγγα	με	μια	17	g	βελόνα	
–  μέσα	στην	οποία	εκινήτω	ένα	τρυπάνι		
–  Γυρνούσε	από	ένα	μοτέρ	αεροπλάνου	μοντελισμού			
–  Με	μπαρταρία	μέσα	στη	σύριγγα	!	
–  Συγχρόνως	ένας	βοηθός	με	σύριγγα	αναροφούσε	το	

υαλοειδές.		
–  Από	την	ίδια	σύριγγα	διοχέτευε	υγρό	στην	οφθαλμική	

κοιλότητα		



Πρώτη	δημοσίευση	.....	
•  1971	R.	Marchemer	–	δημοσίευσε	την	1η	μηχανικά	υποβοηθούμενη	

υαλοειδεκτομή	σε	ανθρώπινο	οφθαλμό*			
–  (Machemer	R,	Buettner	H,	Norton	EW,	Parel	JM.	Vitrectomy:	A	pars	plana	approach.	Trans	Am	Acad	Ophthalmol	

Otolaryngol.	1971;75(4):813-820.	)	

•  1971	R.	Marchemer		υαλοειδοτόμος	17g	–	(VISC)	–	υαλοειδεκτομή	2	
οπών.	

*Παρότι	πρίν	από	τον	Μarchemer	και		κάποιο	άλλοι	(Αnton	Βanko	και	ερευνητές		
	στην	Ιαπωνία	είχαν	αναπτύξει	τέτοια	συστήματα	αλλα	δεν	τα	ειχαν	δημοσιεύσει!	



Επιπλοκές	......	
•  Οι	επιπλοκές	ήταν	συχνές	και		

σχετίζονταν		με	το	χαμηλό	ρυθμό	
κοπών	που	οδηγούσαν	σε	:	
–  Έλξεις			

•  ασκούμενων		στον	αμφιβληστροειδή	από	το	
υαλοειδές	που	κόπηκε	ανεπαρκώς	από	τον	
υαλοειδοτόμο,		

–  Ιατρογενείς		ρωγμές		
–  	Αποκόλληση		
	

•  	Οι	δε	ελιγμοί	που	μπορούσαν	να	
εκτελεστούν	με	τον	υαλοειδοτόμο	
ήταν	ελάχιστοι		και	περιορίζονταν:	

	
–  από	το	χαμηλό	ρυθμό	κοπών		
	
–  Και	τη	διάμετρο	του	στυλεού	,	η	

οποία		ήταν	αρκετά	μεγάλη	για	
πολλές	δεκαετίες.	

–  Και	φυσικά	ο	χρόνος	για	μια		απλή	
αφαίρεση	υαλοειδούς	ήταν	
τεράστιος	!		



Ιστορικοί	σταθμοί...	

•  1972	Connor	Ο’Malley	et.al	υαλοειδοτόμος	20g	–	υαλοειδεκτομή	3	οπών		
						(	Οccutome	800	)									

•  1980		Steve	Charles	ανέπτυξε	τους	αναλώσιμους	υαλοειδοτόμους		

•  1990	De	Juan	υαλοειδοτόμο	25g	για	χρήση	σε	παιδιά	

•  Αργότερα	ο	Peyman	πρότεινε	23g	υαλοειδοτόμο	/βιοψίες		

•  1996	Chen	et	al	1η	20g	υαλοειδεκτομή	χωρίς	ράμματα	

•  2002	Fujii	et.al	εισήγαγαν	την		υαλοειδεκτομής	με	υαλοειδοτόμο	25g	
								χωρίς	ράμμα	μαζί	με	τον	De	Juan		(Έναρξη	εποχής	MIVS)	

•  2005	Eckardt	et.al	23g		σύστημα	υαλοειδεκτομής	χωρίς	ράμμα	μαζί	με	την	Dorc		

•  2010	Oshima	et.al	εισήγαγε	την		υαλοειδεκτομή	με	27g	υαλοειδοτόμους		
								χωρίς	ράμματα		

•  1971	R.	Marchemer		



Το	συνεχώς	μικρότερο	μέγεθος	υαλοειδοτόμων	
συνοδεύτηκε	από	πρακτικές	δυσκολίες!		

–  Μεγαλύτερη	ευκαμψία		–	στράβωμα	εργαλείων.	
–  Περιορισμοί	αναρρόφηση	
–  Μεγαλύτερος	χρόνος	αφαίρεσης	υαλοειδούς	

	 	Νόμος	Poiseuille	

	
–  FR	είναι	ο	ρυθμός	ροής,		
–  ΔP	είναι	η	διαφορά	πίεσης	στα	άκτρα	του	στυλεού,	
–  	r	είναι	η	εσωτερική	ακτίνα	του	αυλού	του	στυλεού	υαλοειδεκτομής,	η	είναι	το	ιξώδες	και	
–  	L	είναι	το	μήκος	του	υαλοειδοτόμου	



Οι	δυσκολίες	σιγά	σιγά	
αντιμετωπίστηκαν...	

•  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	
–  Βελτιωμένο	aspiration	rate	

–  Υποστηρίζουν	υαλοειδοτόμους	όλο	και	
μικρότερου	διαμετρήματος	20-23-25-27g	

–  Βελτιωμένες	ταχύτητες	κοπής	π.χ	
7000cpm	

–  Καλύτερη	διαχείριση	των	fluidics	

	

•  ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΣ	
–  Ελάττωσαν	το	μέγεθος		(μετρούμενο	

σε	g)		

–  Υποστήριξη	μεγαλύτερης	ταχύτητας	
κοπής	(cutting	rate)	

	
–  Βελτίωση	τεχνικών	χαρακτηριστικών:	

•  Γεωμετρία	του	στομίου		
•  Σχεδιασμός	λεπίδας	
•  Βελτίωση	των	υλικών	/ακαμψίας	
•  Επέκταση	Κύκλου	Λειτουργίας	(duty	

cycle).	
	

	 	Αύξηση	απόδοσης!	

	



Είδη	υαλοειδοτόμων		
•  Ανάλογα	με	την	ενέργεια	

που	χρησιμοποιείται:	
–  Ηλεκτροκίνητοι		
	
–  Αεροπροωθούμενοι	
(pneumatic)	

•  Ανάλογα	με	τον	τρόπο	
κοπής	υαλοειδούς	:	
–  Περιστροφικοί	
(παλαιότερα)	

–  Παλλίνδρομοι	τύπου	
γκιλοτίνας	(σύγχρονοι)	



	
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ		
(δεκαετία	1990)	

	–  Μεγάλοι	19-20g	
–  Περιστροφικοί	
–  Παρήγαγαν	χαμηλές	κοπές	
–  Πολλαπλών	χρήσεων		
–  Βαρείς,	κουραστικοί		
–  Ζεσταίνονταν		
–  Προκαλούσαν	τρέμουλο	
–  Οι	ελιγμοί	που	μπορούσαν	να	
εκτελεστούν	με	τον	κόπτη	
υαλοειδεκτομής	ήταν	στοιχειώδεις		



Pneumatic		
(δεκαετία		2000	έως	σήμερα)		

–  Ελαφρύτεροι	
–  Τύπου	γκιλοτίνας	

•  	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	ΣΩΛΗΝΑ	ΜΕ	
ΑΝΟΙΓΜΑ	ΣΤΟ	ΑΚΡΟ	

•  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ		ΕΜΒΟΛΟ	
ΜΕ	ΛΕΠΙΔΑ	ΣΤΗΝ	ΑΚΡΗ	ΠΟΥ	
ΚΙΝΕΙΤΑΙ	ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	ΚΑΙ	ΚΟΒΕΙ	
ΤΟ	ΥΑΛΟΕΙΔΕΣ	ΣΤΟ	ΣΤΟΜΙΟ		

–  Χρήση	πεπιεσμένου	αέρα	
–  Μικρότεροι		
–  Παράγονται	σε	πολλά		
διαμετρήματα	

–  Λιγότερο	τρέμουλο	
–  Φθηνότεροι	
–  Μιάς	χρήσης	



Ιδιαίτερα	χρακτηριστικά	που	επηρεάζουν	
την	απόδοση		υαλοειδοτόμων	

•  Μέγεθος	–	διαμέτρημα	
•  Σχεδιασμός	τους	
•  Ταχύτητα	κοπής	
•  Κύκλος	εργασίας	–duty	cycle	
	



Μέγεθος	-	διαμέτρημα	
•  Η	μείωση	του	διαμετρήματος	

αποτελεί	μια	από	τις	σημαντικότερες	
εξελίξεις	
–  1972	Marchemer	17g	
–  2002	Fujii	25g	,	
–  2005	Eckart	23g	,	
–  2010	Οshima	27g	

Eσωτερική	διάμετρος	αυλού	και	η	
εξωτερική	του	probe	

•  Μικρότερο	χειρουργικό	τραύμα	
•  Λιγότερη	μετατραυματική	

φλεγμονή	
•  Self	sealing	και	sutureless	τομές	
•  Γρηγορότερη	ανάρρωση	/	

μετεγχειρητική	άνεση	
•  Μικρότερες	ουλές	επιπεφυκότα	/	

ιδανικό	για	γλαυκωματικές	
αμπούλες	

•  Ο	λεπτός	στυλεός	
χρησιμοποιείται	ως	
πολυεργαλείο	



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	-		ΥΛΙΚΑ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	
ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΩΝ	

	
–  Ακαμψία	του	στυλεού	(στροφικές	κινήσεις)	

•  Ισχυρότερα	μέταλλα	
•  Ενίσχυση	αυχένα	με	μεταλλικό	δακτύλιο.	

	
	
–  Το	σχήμα	του	εσωτερικού	αυλού	της		γκιλοτίνας	(πχ	ορθογώνιο	EVA	–dorc)	
–  Βάθος	–διάμετρος		στομίου		
–  Απόσταση	του	στομίου	από	το	άκρο		
•  Shaving,	
•  dissection		μεμβρανών		
•  Ελιγμοί	πιο	κοντά	στον	αμφιβληστροειδή,	



Ταχύτητα	κοπής	
•  Marchemer	1971	από	300	κοπές	φτάσαμε	στις	16000	κοπές	!(πχ	

EVA	,Dorc)	
•  Το	υαλοειδές	λόγω	της	ημίρευστης	κατάστασης	του	

–  	νερό,		
–  ίνες	κολλαγόνου		
–  υαλουρονικό	οξύ,	συμπεριφέρεται	διαφορετικά	από	οτι	τα	

‘’Νευτόνια’’υγρά!	
•  Η	υψηλή	ταχύτητα	κοπής	των	υαλοειδοτόμων	(που	είναι	και	το	

ζητούμενο)		επιτυγχάνει	τον	γρήγορο		τεμαχισμό	του	υαλοειδούς	
οπότε	:		
–  Το	ιξώδες	του	κατακερματισμένου	υαλοειδούς		ελατώνεται	σε	σχέση	με	

αυτό	του	ανέπαφου.	
–  	Και	έτσι	αποροφάται		

•  ευκολότερα	,		
•  ταχύτερα		
•  και	με	λιγότερες	έλξεις	

	



	
	

Κύκλος	εργασίας	–duty	cycle	
Χρόνος	που	το	στόμιο	είναι	ανοικτό/	συνολικό	χρόνο	ενός	

κύκλου	ανοιγοκλεισίματος	
	

•  Αρχικά	οι	ηλεκτρικοί	
υαλοειδοτόμοι	είχαν	σταθερό	
κύκλο	εργασίας		50%		

•  Οι	αεροκίνητοι	αρχικά	δούλευαν	
με	χρήση	ελατηρίου	επιστροφής	
της	γκιλοτίνας		
–  περιορίζονταν	από	τα	φυσικά	

χαρακτηριστικά	του	ελατηρίου	
–  	και	σε	μεγάλες	ταχύτητες	το	στόμιο	

παρέμενε	περισσότερη	ώρα	κλειστό	



Διπλοί	αεροκίνητοι		
(dual	pneumatic	probes)	

•  Αντί	ελατηρίου	γίνεται	χρήση	δυο	ξεχωριστών	γραμμών	αέρα	για	την	
κίνηση	της	γκιλοτίνας		

•  Επιτεύχθηκε		το	duty	cycle	να	γίνει	ανεξάρτητο	από	το	cutting	rate.	
•  Δυνατότητα	επιλογής	τρόπου	κοπής	

–  Core	mode	(50/50)	
–  Shave	mode		(το	στόμιο	παραμένει	περισσότερη	ώρα	κλειστό)	

•  Άρα	ο	χειρουργός	σε	σχέση	με	το	παρελθόν	μπορεί	να	διαλέξει	και	τις	3	
παραμέτρους	ανεξάρτητα		
–  Αναρρόφηση	
–  Ταχύτητα	κοπής	
–  duty	cycle	



1η	καινοτομία	τελευταίων	ετών	

Υαλοειδοτόμοι	Διπλής	Κοπής	
	
•  2015	η	DORC	παρουσίασε	τον	αεροπροωθούμενο		

υαλοειδοτόμο	διπλής	κοπής.	

•  Η	διπλή	γκιλοτίνα	κινείται	με	ρυθμό	16000cpm		
–  Κόβει	το	υαλοειδές		και	στις	2	κινήσεις		
–  (92%	duty	cycle)	παρακτικά	ανοιχτό	ανοιχτό	στόμιο	
–  3	φορές	γρηγορότερη	ροή	από	τον	κλασσικό	1	λεπίδας	
	

•  Ο	υαλοειδοτόμος	διπλής	κοπής	αποτελεσματικότερος	σε	
περίπτωση	αναρρόφησης	φακαίων	μαζών	και	πυκνών	
ιστών	π.χ	αιμορραγιών	

	
•  H	τεχνολογια	TDC	εν	συνεχεία	υιοθετήθηκε	από	άλλες	

εταιρείες	Οertli	και		Geuder	και	Alcon	(αναμένεται)			

•  Mαρτιο	2018	και	η	B&L	παρουσίσε	το	Biblade	cutter	για		25	
–	27	g	/15000	cpm!	

	
	 	 	 	 	 	 	 		

ΣΥΝΕΧΗΣ	ΡΟΗ		

ΚΟΠΗ	ΣΕ	2	ΚΙΝΗΣΕΙΣ	

Pavlidis	M.	Two-dimensional	cutting	(TDC)	vitrectome:	in	vitro	flow	assessment	
and	prospective	clinical	study	evaluating	core	vitrectomy	efficiency	versus	
standard	vitrectome.	J	Ophthalmol.	2016	



2η	καινοτομία	τελευταίων	ετών	
Υπέρηχος	στην	χειρουργική	υαλοειδούς	

•  1955	πρωτοπεριγράφηκε	απο	τον	Donn	πειραματική		μέθοδος	
υγροποίησης	υαλοειδούς		στηριζόμενη	στον	υπέρηχο	ως	μηχανικό	
φαινόμενο	

•  Ο	υπέρηχος	ως	εργαλείο	ρευστοποίησης	υλικού	πρωτοεισήχθη	στην	
κλινική	πράξη		1967	απο	τον	Kelman	
–  Βασική	αρχή	της	φακοθρυψίας	

•  1979	Leitged	περιέγραψε		αντίστοιχη	τεχνική	υγροποίησης	
υαλοειδούς	

•  Είχαν	όμως	προβλήματα		
–  Θόλωση	φακού	
–  Εκτεταμένες	ιστολογικά	βλάβες	στον	αμφιβληστροειδή.	
	

Leitgeb	N,	Schuy	S,	Zirm	M.	Ultrasonic	vitrectomy—an	alternative	technique	to	presently	used	mechanical	procedures.	
Experimental	results.	Albrecht	Von	Graefes	Arch	Klin	Exp	Ophthalmol.	1979;209(4):263-268.	



________________________________	



Hypersonic		vitrectomy	
•  Η	 Bausch+	 Lomb	 2017	 παρουσίασε	 τον	

πρώτο	υαλοειδοτόμο	που	στηρίχτηκε	στην	
φιλοσοφία	των	υπερήχων.(VITESSE)	

•  Πρόκειται	για	ένα	στυλεό	23g	,μήκους	
33mm	που	αποτελείται	από	ένα	εξωτερικό	
αυλό	με	άνοιγμα	στομίου	255	μm	(σε	
σχέση	με	τα	500-600		γκιλοτίνας)	και	έναν	
εσωτερικό	μεγαλύτερης	διαμέτρου	

•  Χρησιμοποιεί	υπερήχους	
–  28.7	kHz	και		
–  Μήκος	ακουστικού	παλμού	0-60μm		
–  Στόμιο	ανοιχτό	100%		



Εξέλιξη	Υαλοειδοτόμων	
Υπερηχητικοί		

•  Επιτυγχάνει	1,7Χ106		παλμικά	χτυπήματα	/min	
•  Δημιουργείται	μια	ενεργή	ζώνη	στο	άκρο	του	probe.	
•  Δεν	κόβει	/	υγροποιεί	και	αναρροφά	με	συνεχή	ροή	το	υαλοειδές	στην	άκρη	του	tip	,ακόμα	

και	με	μικρή	τιμή	αναρρόφησης		
•  Προκαλεί	λιγώτερη	έλξη	στο	υαλοειδές	συγκριτικά	με		τον	κλασσικό	υαλοειδοτόμο	
•  Λειτουργεί	ασφαλέστερα	κοντά	στον	αμφιβληστροειδή.	
•  Επίσης	μπορεί	να		

–  Αναρροφήσει	σιλικόνη	5000	cst	
–  Να	υγροποιήσει	και	απορροφήσει		
						τεμάχια	πυρήνα	
-  Μπορεί	να	κατασκευαστεί	
						και	σε	μικρότερες	διαμέτρους!	



	__________________________________	
________	



Σήμερα	αναταγωνίζονται	δύο	τεχνολογίες.	
Ποιά	θα	υπερισχύσει?	

–  Αυτή	των	υαλοειδοτόμων		
					διπλής	κοπής?	

–  Ή	της	τεχνολογίας		που		
					στηρίζεται	στον	υπέρηχο?	

	
Alcon	(Hypervit	probe)		παρουσίαση	
Στο	Floretina	2019	,	κυκλοφορία	ΣΕΠ	2019	
		___________________________________________________________________	



Ποιό	είναι	το	όριο?	
	Όσον	αφορά	το	πιο	μακρινό	μέλλον,	πολλά	ερωτήματα	
	παραμένουν.		

	
•  Οι	υψηλότεροι	ρυθμοί	κοπής	θα	είναι	ευεργετικοί	ή	θα	φτάσουν	σε	

κάποιο	οριακό	σημείο?	

•  Οι	τεχνολογίες	υπερήχων	θα	αποδειχθούν	πλεονεκτικές	και	ασφαλείς;		

•  Θα	είναι	δυνατή	η	αφαίρεση	του	υαλοειδούς	με	έναν	πιο	πρόσφορο	
τρόπο		μέσω	ακόμη	μικρότερων	διαμετρημάτων		από	το	27	gauge;	

	



•  Η	παγκόσμια	αγορά	
τεχνολογίας	γύρω	από	την	
υαλοειδεκτομή		υπερβαίνει	
σήμερα		τα	2	
δισεκατομμύρια	δολλάρια	
ανά	έτος	με	προοπτική	τα	3	
δις	!!	το	2029	.		

•  Από	την	εισαγωγή	του	
MIVS	,η	συνεχής	καινοτομία	
αποτελεί	τον	κανόνα,	οπότε	
μπορούμε	να	περιμένουμε	
πολλές	θετικές	εκπλήξεις.	



Πιθανόν	 	σήμερα	δικαιούμαστε	να	φανταζόμαστε	ένα	
ιδανικό	 μέλλον	 όπου	 το	 υαλοειδές	 θα	 μπορεί	 να	
αφαιρείται	

	-ακόμα	πιο		γρήγορα	και		
-με	απόλυτη	ασφάλεια		

ίσως	 και	 σε	 περιβάλλον	 όπως	 το	 γραφείο		
αποτρέποντας	 έτσι	 την	 εμφάνιση	 επιπλοκών	 από		
πολλές	 παθολογίες,	 πριν	 αυτές	 μπορέσουν	 να	
αρχίσουν	να	επηρεάζουν	την	όραση!		

Ο	Δρόμος	που	έχει	διανύσει	η	χειρουργική	υαλοειδούς	έως		
		τώρα		ήταν	μακρύς	και	επίπονος!	



Ευάγγελος	Μανουσάκης	
Χειρουργός		

Υαλοειδούς	–	Αμφιβληστροειδούς		


