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		Η	αντιμετώπιση	του	εμβυθισμένου	

κρυσταλλοειδούς	πυρήνα	είναι	καλύτερα	να	
γινεται		



¡  Η	εγχείρηση	καταρράκτη	είναι	μια	ασφαλής	επέμβαση.	

¡  Η	συχνότητα	της	απώλειας	πυρήνα	στο	υαλοειδές	είναι	
μικρή.	

¡  Παρόλα	αυτά	η	πιθανότητα	να	συμβεί	σε	ένα	χειρουργό	
είναι	υπολογίσιμη	(0,3	–	1,1%%		1,2	)	

	
¡  Οποιοσδήποτε	χειρουργεί	απαιτείται	να	έχει	λεπτομερές	

πλάνο	αντιμετώπισης	αυτής	της	επιπλοκής		

	
1.	Narendran	N,	Jaycock	P,	Johnston	RL,	et	al.	The	Cataract	National	Dataset	electronic	multicentre	audit	of	
55,567	opera-	tions:	risk	stratification	for	posterior	capsule	rupture	and	vitreous	loss.	Eye	(Lond).	2009;23(1):
31-37.	
2.	Mahmood	S,	von	Lany	H,	Cole	MD,	et	al.	Displacement	of	nuclear	fragments	into	the	vitreous	complicating	
phacoemul-	sification	surgery	in	the	UK:	incidence	and	risk	factors.	Br	J	Ophthalmol.	2008;92(4):488-492.		



¡  Μία	από	τις	περισσότερο	«ψυχοφθόρες»	επιπλοκές	για	
τον	χειρουργό	καταρράκτη	

¡  Οι	απαιτήσεις	για	μετεγχειρητική	ποιότητα	όρασης	
τείνουν	να	είναι	εφάμιλλες	αυτών	της	διαθλαστικής	
χειρουργικής!	

¡  Η	απογοήτευση	του	ασθενή	μετά	από	επιπλεγμένο	
χειρουργείο	καταρράκτη	είναι	μεγάλη!	

¡  Η	απογοήτευση	θα	ακόμα	μεγαλύτερη	αν	η	τελική	ΟΟ	
παραμείνει	μόνιμα	χαμηλή	!!	



1.   Προεχειρητική	διαχείρηση-	αναγνώριση	αθενών	
υψηλού	ρίσκου	

2.   Λήψη	Προληπτικών	μέτρων	προ	χειρουργείου	ιδίως	στα	
δύσκολα	περιστατικά	

3.   Ενεργοποίηση	μέτρων	και	σχεδίου	σε	περίπτωση	
συμβάματος	

	
4.   Πλάνο	για	μετεγχειρητική	διαχείριση	επιπλεγμένου	

περιστατικού	

5.   Μελέτη	του	περιστατικού	για	μελλοντικά	συμβάματα	



q Θολός	κερατοειδής	
q Ψευδοαποφολίδωση	
q Αστάθεια	ζιννείου	ζώνης	–	

φακοδόνηση	
q Τραυματικός	καταρράκτης		
q Ενόφθαλμος	
q Σκληρός	πυρήνας	–	ηλικιωμένος	

ασθενής	
q Μικρή	κόρη	–	IFIS		
q Υψηλή	αμμετρωπία		
q Οπίσθιος	πολικός	καταρράκτης	
q Προηγηθείσα		υαλοειδεκτομη		

¡  Καλή	προεχειρητική	ενημέρωση	ασθενούς	
¡  Αναγνώρισή	ύποπτων	ευρημάτων	(οφθαλμοσκοπικών	και	μη.)	

q  Ανήσυχος	ασθενής	–	
κλειστοφοβία		

q  Απειρία	χειρουργού	
q  Συχνή	αλλαγή	

χειρουργικού	
περιβάλλοντος	

q  		Επιπλεγμένο	χειρουργείο						
άλλου	ματιού	



§  Προετοιμασία	για	αντιμετώπιση	γνωστών	προβλημάτων		
(	πχ	μικρή	κόρη)	

	
§  Επιβεβαίωση	της	ύπαρξης	στο	χειρουργείο	απαραίτητων	
υλικών	(πχ	υαλοεδοφάγος,	άγκιστρα	,κλπ)	αλλά	και	της	
επάρκειας	του	νοσηλευτικού	προσωπικού.	

	

	



¡  Ξαφνική	αύξηση	του	βάθους	του	ΠΘ	

¡  Αδυναμία	περιστροφής	του	προηγούμενα	εύκολα	
περιστρεφόμενου		πυρήνα	

¡  Εμφάνιση	έντονης	ροδίνης	ανταύγειας	

¡  Κλίση	του	φακού	πρός	μία	πλευρά		

¡  Εκκεντρη	θέση		φακού	–	υπερβολική	πλάγια	
παρεκτόπιση	

¡  Μετακίνηση	του	φακού	πρός	τα	πίσω	









Τα	κακώς	αντιμετωπισμένα		
	

§  Ρωγμές	
αμφιβληστροειδούς	

§  Αιμορραγία	υαλοειδούς	
§  Αποκόλληση	
§  Μη	ελεγχόμενη	
υπερτονία	

§  Κακοποιημένη	ίριδα	
§  Σημαντική	φλεγμονή	

Τα	καλώς	αντιμετωπισμένα		
	

§  Καλή	μετεγχειρητική	
ΟΟ	

§  Ευχαριστημένο	ασθενή	-	
οφθαλμίατρο	



¡  Αποφυγή	πανικού	–	μεταφοράς	ευθυνών	
στον	ασθενή	ή	στο	βοηθητικό	προσωπικό	

¡  Αποδοχή	της	κατάστασης		-	αγνόηση	του	
γεγονότος	οτι	θα	χρειαστει	2ο	χειρουργείο		



¡  Αποφυγή	ηρωικών	προσπαθειών	για	τυφλή	
ανάσυρση	του	πυρήνα.	
§  Αποφυγη	περαιτέρω	τραυματισμού	κερατοειδή	-	
ίριδας	

§  Πρόσθια	υαλοειδεκτομή	
§  Κλείσιμο	κύριας	τομής	με	ράμμα	
§  Με	η	χωρίς	τοποθέτηση	φακού		

¡  Τερματισμός	του	περιστατικού	με	τις	λιγότερες	
απώλειες.	



¡  Για	να	μην	υποβληθεί	ο	ασθενής	σε	δεύτερο	
χειρουργείο.	

¡  Για	να	μην	απογοητευτεί	ο	ασθενής.	
¡  Για	να	μην	έρθει	σε	δύσκολή	θέση	ο	
χειρουργός	

¡  Για	να	πούμε	οτι	μπήκε	ο	φακός!	



¡  Υπάρχουν		εργασίες	που	υποστηρίζουν	οτι	η	
υαλοειδεκτομή	την	ίδια	μέρα		αυξάνει	την	
πιθανότητα	επιπλοκών	
	
	
	

¡  18.Borne	MJ,	Tasman	W,	Regillo	C,	Malecha	M,	Sarin	L.	Outcomes	of	vitrectomy	
for	retained	lens	fragments.	Ophthalmology.	1996;103(6):971–976.		

¡  19.Stenkula	S,	Byhr	E,	Crafoord	S,	et	al.	Tackling	the	“dropped	nucleus”.	Acta	
Ophthalmol	Scand.	1998;76(2):220–223.		



¡  Οι	κόρες		συνήθως	είναι	σε	μύση		

¡  Θολός	κερατοειδής		από	το	εργώδες	συνήθως	
χειρουργείο	

¡  Χύμωση	ή	εξοίδηση	επιπεφυκότα	
	
¡  Αυξημένη	αιμορραγική	διάθεση	ιστών	
	
Δύσκολη	εκτίμηση	της	όλης	καταστασης			

	-κυρίως	του	περιφακίου		
	-αλλά	και	αμφδή			(π.χ	αποκόλληση	σε	2ο	χρόνο)	



¡  Κόπωση	ασθενούς		–	εκνευρισμός	–	φόβος	-	κακή	
συνεργασία.	(	αν	πρόκειται	για	επιτόπια	
αντιμετώπιση	μετά	από	ένα	ήδη	εργώδες	
χειρουργείο	καταρράκτη)	

	
¡  Ανάγκη	πρόσθετης	αναισθησίας	(τοπικής	και	
νευρολήπτο)	

	



¡  Τεχνική	δυνατότητα	–	χειρουργικός	εξοπλισμός?(μηχάνημα	
υλοειδεκτομής	–	BIOM)	

¡  Υπαρξη	εύκαιρου	και	έμπειρου	χειρουργού	υαλοειδούς	στο	
χώρο?	

	
¡  Υπαρξη	κατάλληλου	φακού	(τύπου	–	διοπτριών)	

¡  Ανάγκη	διακοπής	φυσιολογικής	ροής	χειρουργείων	καταρράκτη	
(αύξηση	του	χειρουργικού	χρόνου	για	το	περιστατικό	–στήσιμο	
μηχανήματος-	υαλοειδεκτομή)	

¡  Αυξημένο	κόστος	χειρουργείου	για	τον	ασθενή!		

¡  Αδυναμία	επαρκούς	ενημέρωση	ασθενούς	–	συγκατάθεση	(όπου	
απαιτείται)	



¡  Με	ειλικρίνεια	αναφορά	στο	πρόβλημα	που	
προέκυψε.	

¡  Χωρίς	να	πανικοβάλουμε	τον	ασθενή	να	εξηγούμε	
την	σοβαρότητα	αλλά	και	την	αναγκαιότητα	της	
δεύτερης	επέμβασης	

¡  Επεξήγηση	του	πως	ακριβώς	και	πότε	πρόκειται	να	
αντιμετωπιστεί	περαιτέρω	το	πρόβλημα	



¡  Πως?	Χορήγηση	τοπικά	αντιφλεγμονωδών	και	
αντιγλαυκωματικών	φαρμάκων	
§  Ραγοειδίτις		
▪  κυστικό	οίδημα	

§  Υπερτονία			
	
¡  Πότε	?		Σε	2ο	χρόνο	και	σε	συννενόηση	με		
χειρουργό	υαλοειδούς	που	θα	αναλάβει	την	
περαιτέρω	αντιμετώπιση	του	περιστατικού.		



¡ Οταν	το	επιτρέψουν	οι	συνθήκες	!	

	



¡  Διαύγαση	κερατοειδή	

¡  Ελέγχεται	η		φλεγμονή		-		υπερτονίας	

¡  Αλλα	πλεονεκτήματα	αναμονής.	
¡  Ηρεμος	οφθαλμός		

q  Ελάτωση	της	αγγειακής	συμφόρησης	του	επιπεφυκότα-	
q  Μειωμένη	αιμορραγική	διάθεση	

¡  Πιθανή	αποκόλληση	υαλοειδούς	
¡  Ενυδάτωση	και	αποσκλήρυνση		εναπομείναντος	φακού.	



	
¡  Ο	καταλληλότερος	χρόνος	για	παρέμβαση	ήταν	

μεταξύ	3	και	7	ημερών	μετά	απ0	την	πρώτη	εγχείρηση	
καταρράκτη	

¡  Προσωπική	άποψη	ίσως	και	λίγο	παραπάνω		
	
	
	
	
¡  Vanner	EA,	Stewart	MW,	Vitrectomy	timing	for	retained	lens	fragments	after	surgery	

for	age-related	cataracts:	a	systematic	review	and	meta-analysis,	Am	J	Ophthalmol,	
2011;152:345–57	e343.		



§  Εκτίμηση	της	αναγκαιότητας	2ου	χειρουργείου		
▪  Εκτίμηση	του	μεγέθους	
▪  Σύστασης	εναπομείναντος	υλικού	(φλοιός-	πυρήνας)	

§  Εκτίμηση	διαθλαστικών	μέσων	(κερατοειδή	–	
υαλοειδούς)	

§  Εκτίμηση	τησ	κατάστασης	ίριδας-	περιφακίου	
§  Βυθοσκόπηση	(	εκτίμηση	περιφέρειας	αμφ/δη)	
§  Εκ	νέου	υπολογισμός		δύναμης		φακού	
▪  Πρόβλεψη	για	εναλλακτικους	φακούς	(τύπο-διοπτρίες)	

	
	



¡  Με	την	βοήθεια	έμπειρου	χειρουργού	προσθίου	
ημιμορίου	οι	εναλλακτικές	ειναι	πολλές!!	

¡  Γνώμονας	η	επίτευξη	της	καλύτερης	αδιόρθωτης	
ΟΟ	
§  Τοποθέτηση	στο	sulcus	
§  Σκληρική	στήριξη	
§  Στήριξη	στην	ίριδα	
▪  Με	ράμμα	(πχ	ακρυλικο	3	piece)	
▪  Με	αυτοσυγκρτούμενο	φακό	(πχ	ARTISAN)	



¡  Με	τα	σύχρονα	εργαλεία	
και	χειρουργικές	τεχνικές	
η	επιπλοκή	της	απώλειας	
του	πυρήνα	στο	υαλοειδές	
μπορεί	να	αντιμετωπιστεί	
με	απόλυτη	επιτυχία	!	

	
¡  Η	σωστή	αντιμετώπιση	
στον	κατάλληλο	χρόνο	
είναι	το	κλειδί	της	
επιτυχίας!	



¡  Το	καλύτερο	εργαλείο	
για	την	αντιμετώπιση	
της	επιπλοκής	της	
απώλειας	του	πυρήνα	
στο	υαλοειδές	ειναι	
το	......ΤΗΛΕΦΩΝΟ!!!	



¡  Η	καλή	έκβαση	του	περιστατικού	οδηγεί	σε	
ιακνοποίηση	ΟΛΟΥΣ.!!	
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