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ΓΕΝΙΚΑ
• Συνήθως τα χειρουργικά περιστατικά
αμφιβληστροειδούς παραπέμπονται από τον θεράποντα
οφθαλμίατρο σε χειρουργό οπισθίου για αντιμετώπιση .
• Απόλυτη ένδειξη άμεσης παραπομπής :
• Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
• Σε ενδοφθαλμιτιδα
• Σε απώλεια πυρήνα μετα από φακοθρυψία
• Σε αιμορραγία υαλοειδούς αγνώστου αιτιολογίας
• Σε τραύμα με ενδοβόλβιο αλλότριο
• Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως πχ.
• Επιωχρική μεμβράνη
• Οπή ωχράς
• Σύνδρομο υαλωχρικής έλξης

• Ο παραπέμπων οφθαλμίατρος εμπλέκεται ενεργά
στην καθοδήγηση αλλά και στη στην μακρά
μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών
του!
• Θα κληθεί να να τούς συμβουλεύσει όπως πχ:
• αντιμετώπιση του προϋπάρχοντος
καταρράκτη
• ή του μετεγχειρητικού καταρράκτη!
• Ανάγκη κατανόησης ιδιαίτερων προκλήσεων
• Διαχείριση ασθενών
• Εναλλακτικές όσον αφορά την χειρουργική
τους αντιμετώπιση

ΓΕΝΙΚΑ
• Mετά από υαλοειδεκτομή η εξέλιξη του καταρράκτη είναι
σχεδόν αναπόφευκτη
• 80% στη διετία στους ενήλικες- 15% στα παιδιά
• H συνύπαρξη καταρράκτη και υαλοαμφιβληστροειδικών
αλλοιώσεων που απαιτούν υαλοειδεκτομή είναι συχνή.
• Όταν προϋπάρχει πυκνός καταρράκτης η απόφαση για
χειρουργική εξαίρεσή του πριν ή μαζί με την επείγουσα
υαλοειδεκτομή είναι μάλλον εύκολη
• Το δίλλημα τίθεται όταν ο φακός είναι διαυγής, η
υαλοειδεκτομή δεν είναι επείγουσα και ο ασθενής είναι
σχετικά νέος !

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΜΦΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ
• Φακοθρυψία και υαλοειδεκτομή σε 2 χειρουργικούς χρόνους
• Φακοθρυψία και υαλοειδεκτομή σε ένα χειρουργικό χρόνο

1η προσέγγιση
Φακοθρυψία – Υαλοειδεκτομή
σε 2 χρόνους
• Α. Αν υπάρχει καταρράκτης ή για άλλο λόγο :
• Ο χειρουργός προσθίου διενεργεί την φακοθρυψία και
• Έπειτα από μερικές ημέρες ο χειρουργός οπισθίου διενεργεί την υαλοειδεκτομή.

• Β. Αν ο φακός είναι αρκετά διαυγής και ο ασθενής είναι νεότερος:
• Γίνεται η υαλοειδεκτομή
• Αργότερα ,όποτε εξελιχτεί ο καταρράκτης , ο χειρουργός του προσθίου διενεργεί το
χειρουργείο της φακοθρυψίας σε δεύτερο χρόνο.

Φακοθρυψία – Υαλοειδεκτομή
σε 2 χρόνους
ΘΕΤΙΚΑ
• Αν δεν γίνει καταρράκτης αμέσως διατηρείται ο φακός
• προσαρμογή σε νεότερο ασθενή και ιδιαίτερα στα μικρά στα παιδιά

• Αν προηγηθεί η επέμβαση καταρράκτη προ υαλοειδεκτομής , αυτή γίνεται συνήθως
από έμπειρο χειρουργό οφθαλμίατρο προσθίου
• Αντιμετώπιση απλών αλλά και πιο περίπλοκων χρονοβόρων περιστατικών
• Δυνατότητα επιλογής – τοποθέτησης ειδικών φακών ( πχ. Τορικός)
• Η υαλοειδεκτομή γίνεται σε 2ο χρόνο
• Ο χειρουργός οπισθίου περιορίζεται στην υαλοειδεκτομή – συντομεύει ο χειρουργικός
χρόνος.
• Το ψευδοφακικό μάτι είναι ’’ευκολότερο’’ για την υαλοειδεκτομή.

Φακοθρυψία – Υαλοειδεκτομή
σε 2 χρόνους
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
• Αν προηγηθεί η υαλοειδεκτομή, η φακοθρυψία είναι πιο ‘’δύσκολη’’ (επιπλοκές περίπου 12%)
•
•
•
•
•

Μετά την υαλοειδεκτομή ο φακός είναι συνήθως σκληρός (πυρηνικός)
Ασταθής Ζίννειος ζώνη - βαθύτερος Πρόσθιος Θάλαμος
Δυσκολότερη καψουλόρηξη /αστάθεια θαλάμου /κίνδυνος τραυματισμού ίριδας
Πρόσθετες δυσκολίες αν υπάρχει σιλικόνη (σιλικόνη ΠΘ, πίεση φακού προς τα πάνω)
Σημαντική ανάγκη ενημέρωσης ασθενούς για πιθανότητα επιπλοκών!!

• δ/δ κατάρρακτη ανάλογα με την ταχύτητα εξέλιξης
• Συνήθεις αργή εξέλιξη μετά από μήνες
• Ταχεία εξέλιξη πιθανή ρήξη οπισθίου περιφακίου / λευκός καταρράκτης .
• Προσπάθεια ελέγχου οπισθίου περιφακίου / B Scan πάχυνση φακού πιθανή ρήξη !!

• Ο ασθενής υποβάλλεται σε διπλό χειρουργείο
• Διπλό κίνδυνο επιπλοκής πχ ενδοφθαλμίτιδα, αποκόλληση, χοριοειδική αιμορραγία κλπ.
• Ο χρόνος ανάρρωσης και αποκατάστασης της τελικής όρασης είναι αυξημένος
• Αυξημένο κόστος για τον ασθενή.

Φακοθρυψία σε 2ο χρόνο
tips
• Προσπάθεια διενέργειας κύριας τομής αρχιτεκτονικά
άψογης (μείωση του fluctuation του ΠΘ)

• Καψουλόρηξη
• Προσοχή στην έναρξη καψουλόρηξης / αστάθεια ζιννείου
κινητικότητα φακού
• Προσπάθεια για αποφυγή μικρής καψουλόρηξης
•

• Φακοθρυψία
• Post ppv μάτια βαθύς και ασταθής θάλαμος
• Χαμήλωμα μπουκάλας /διατήρηση έγχυσης σε συνεχή ροή
• Υποψία ρήξης διενέργεια φακοθρυψία στον ΠΘ – χρήση
ιξωδοελαστικού
• Fluid misdirection syndrome – συχνό σε διάσπαση της ζιννείου ζώνης

Φίμωση και αδυναμία βυθοσκόπησης/ παρεκτόπιση φακού

• Χρήση χρωστικής με προσοχή
•

Πιθανότητα να πάει προς τα πίσω από κενά ζιννείου /
απώλεια red reflex!!

• Υδροδιαχωρισμός
• Αργός και σταθερός (πιθανή οπή οπίσθιου περιφακιου
/αστάθεια ζιννειου
• Αποφυγή υδροδιαχωρισμού / μόνο hydrodeliniation του
πυρήνα / διατήρηση epinucleous

•

Σκλήρυνση βολβού

•

Αθαλαμία

•

Πρόπτωση ίριδας

•

Υγρό κατευθύνεται στον οπίσθιο πόλο/ το ακτινωτό στρέφεται προς τα εμπρός

•

Λύση : χαμήλωμα μπουκάλας// πίεση της κερατικής τομής

• Σε περίπτωση υποκαψικής θόλωσης –yag σε δεύτερο χρόνο
• Να διατίθεται εξαρχής 3 piece ενδοφακός / tension ring/ hooks
• Sos – υπολογισμός φακού σε περίπτωση ύπαρξης σιλικόνης
•

ALX ψευδώς μεγαλύτερο σε ύπαρξη σιλικόνης (καθυστέρηση υπερήχου)

•

Επιπρόσθετη δυσκολία σε ατελή πλήρωση βολβού με σιλικόνη. /υγρό

•
•

Επιλογή στο iol master silicone filld eye
Ειδάλλως πολλαπλασιασμός ALX χ 0,71 για σιλικόνη 1300ή 0,64 για 1000αρα

•

Καλή τακτική, μέτρηση φακού σε περιπτώσεις που προβλέπεται σιλικόνη και κολλημένη
ωχρά

2η προσέγγιση
Συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας - υαλοειδεκτομής
(phacovitrectomy)
• Πρώτα φακοθρυψία και εν συνεχεία υαλοειδεκτομή σε ένα χειρουργικό χρόνο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Σημαντικού ή και μετρίου βαθμού καταρράκτης
προεγχειρητικά σε ηλικιωμένο ασθενή
• Εμποδίζεται ο έλεγχος του αμφιβληστροειδή.

• Πρόβλεψη για εργώδες – πολύωρο χειρουργείο
• Διεγχειρητική θόλωση φακού.

• Βεβαιότητα για περισσότερες της μίας χειρουργικών
επεμβάσεων – ταχύτερη εξέλιξη καταρράκτη
• Τραύμα
• Αποκόλληση – pvr με ένθεση σιλικόνης
• Κατόπιν ενημέρωσης επιθυμίας του ασθενούς να υποβληθεί
σε διπλό χειρουργείο.

Θετικά της διπλής επέμβασης
• Θετικά όσον αφορά τον ασθενή
• Θετικά όσον αφορά τον ή τους χειρουργούς (προσθίου και οπίσθιου)

Θετικά για τον ασθενή
• Υποβάλλεται σε μία αντί δύο επεμβάσεων
• Μικρότερο ρίσκο επιπλοκών
• Όχι δύο επεμβάσεις, όχι διπλή αναισθησία
• Ενδοφθαλμίτιδα, χοριοειδική αιμορραγία .

• Μικρότερη μετεγχειρητική ταλαιπωρία (μία μετεγχειρητική ανάρρωση)
• Λιγότερο χάσιμο χρόνου για προεγχειρητικούς και μετεγχειρητικούς ελέγχους
• Η αποκατάσταση της όρασης είναι ταχύτερη και μεγαλύτερη αν προϋπάρχει θόλωση
φακού
• Δεν περιπλέκεται από την μετεγχειρητική θόλωση του φακού
• Οικονομικά ο ασθενής επιβαρύνεται λιγότερο

Πλεονεκτήματα για τον ή τούς χειρουργούς
Α. Για τον χειρουργό του προσθίου
• Η φακοθρυψία είναι ευκολότερη σε μη χειρουργημένο
μάτι
• Σε περίπτωση διεγχειρητικής επιπλοκής ο ιατρός του
οπίσθιου είναι δίπλα του!
• Σε περίπτωση επιπλοκής στη φακοθρυψία το setting
για οπίσθια υαλοειδεκτομή είναι έτοιμο.

Πλεονεκτήματα για τον ή τους χειρουργούς
Β. Για τον χειρουργό του αμφιβληστροειδή
Το ψευδοφακικό μάτι είναι ‘’ευκολότερο’’.
• Σε ψευδοφακικό μάτι η εξαίρεση της βάσης του
υαλοειδούς είναι ευχερέστερη
• Απουσία κινδύνου τραυματισμού
κρυσταλλοειδούς φακού (στον έμφακο 4-9%)
•

πχ. περιφερικές ρωγμές ή πρόσθιο pvr

• Η θέαση του αμφιβληστροειδή είναι πολύ
καλύτερη
• Διεγχειρητικά ιδιαίτερα χειρουργική στην ωχρά
• Αλλά και μετεγχειρητικά – βυθοσκόπηση ασθενούς

Μειονεκτήματα της διπλής επέμβασης
• Απώλεια της προσαρμογής ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς
• Δύσκολη φακοθρυψία λόγω απουσίας red reflex
• Αιμορραγία
• Αστεροειδή υάλωση
• Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
• Παρατεταμένος χρόνος φακοθρυψίας
• Θόλωση κερατοειδή
• Μύση διεγχειρητικά – δυσκολία υαλοειδεκτομής
• Δυσφορία ασθενούς που εμποδίζει την συνέχεια
• Αυξημένος χειρουργικός χρόνος - Αυξημένη μετεγχειρητική φλεγμονή
(Πχ εργώδες χειρουργείο, διαβητική αποκόλληση)
• Οπίσθιες συνέχειες (3-30%)
• Αυξημένα ποσοστά PCO
• Συχνότερα κυστικό οίδημα

Μειονεκτήματα της διπλής επέμβασης
• Διεγχειρητικές δυσκολίες κατά την υαλοειδεκτομή αμέσως μετά από καταρράκτη
• Αθαλαμία από σκληρική πίεση
• Παρακώληση της λεπτομερούς θέασης της ωχράς από πτυχές δεσκεμετείου
• Οίδημα επιθηλίου από παρατεταμένο χειρουργείο
• Διαφυγή αερίου ή σιλικόνης στον ΠΘ ( ζωνόλυση)
• Μειονεκτήματα σχετιζόμενα με τον ενδοφακού
• Μη ακριβής υπολογισμός διοπτρικής δύναμης IOL
• πχ mac off αποκόλληση ( ένθεση φακού σε 2ο χρόνο)
• αυξημένο πάχος ωχράς ,οίδημα ωχράς κλπ,
•
•

Πρόβλημα σε υπερηχητική βιομετρία –κορυφή κερατοειδή /ILM
Καλύτερα με οπτική βιομετρία – κορυφή κερατοειδή / RPE

• Στόχος για λίγο μυωπικότερο φακό! (effective lens position more posterior)
• 1mm οπίσθια μετατόπιση IOL = +1,50dpt)
• Παρεκτόπιση φακού / εφίππευση ίριδας / ή περιστροφή τορικού (πχ αέριο)
• Ιζήματα στο σώμα του φακού (κύτταρα RPE)
• Τεχνικές δυσκολίες σε περίπτωση συνεργασίας 2 χειρουργών στο συνδυασμένο χειρουργείο
•
•

Ρύθμιση θέσης χειρουργών (κροταφικά ή 12η ώρα)
Εργονομικές ρυθμίσεις (Ρυθμίσεις ύψους μικροσκοπίου- προσοφθάλμιων φακών)- ποδοδιακόπτες κλπ).

Διαχείριση ασθενούς προ διπλής επέμβασης
• Σχολαστική ενημέρωση ασθενούς προ χειρουργείου
• Αναγκαιότητα εξαίρεσης καταρράκτη (μετεγχειρητική θόλωση, ιατρική αναγκαιότητα)
• Ενημέρωση για καθυστερημένη αποκατάσταση όρασης ( συγκριτικά με απλό καταρράκτη)
• Σε περίπτωση 2 χειρουργών συγκατάθεση και από τους δύο
• Καλός προεγχειρητικός έλεγχος από τους θεράποντες ιατρούς.
• Προσοχή στην επιλογή φακού
• Συνήθως επιλογή υδρόφοβων φακών
• Ύπαρξη ή χρήση σιλικόνης (αποφυγή υδρόφιλων – σιλικόνης)
• Μεγάλο οπτικό σώμα >6mm
• Προεγχειρητικός σχεδιασμός σε περίπτωση 2 χειρουργών (πώς θα γίνει η εναλλαγή )
• Πχ εξαίρεση σιλικόνης, ,μετά καταρράκτη, πιθανή άλλη παρέμβαση στο υαλοειδές
• Τοποθέτηση πρώτα της έγχυσης (κάτω ρινικά σε περίπτωση κροταφικής προσπέλασης κλπ)

Τεχνική καταρράκτη προ
υαλοειδεκτομής
• Χρήση μικρής ποσότητας αναισθητικού σε τοπική (3ml) πρό φακοθρυψίας
• αποφυγή πίεσης οφθαλμού
• Τοποθέτηση τουλάχιστον του τροκάρ έγχυσης προ φακοθρυψίας με κλειστή
την έγχυση ή και των τριών μακρυά από τις κερατικές τομές (2:30 και 9:30)
• Διενέργεια φακοθρυψίας (από τον χειρουργό προσθίου ή οπισθίου)
• Χρήση χρωστικής περιφακίου σε απουσία red reflex
• Προσπάθεια λίγο μικρότερης καψουλόρρηξης (μετατόπιση φακού)
• Χρήση άφθονου ιξωδοελαστικού - προστασία ενδοθηλίου
• Τοποθέτηση φακού πρό υαλοειδεκτομής
• Αποφυγή έντονης ενυδάτωσης την τομών ( κίνδυνος θόλωσης
κερατοειδή)
• Με ή χωρίς ράμμα 10-0 στη τομή
• (καλύτερα με ράμμα σε περίπτωση αερίου σε όλες τις τομές
κερατικές και σκληροτομές
• Ιδανικά σύντομο χειρουργείο (10-15 λεπτά χειρουργείο)

Τεχνική υαλοειδεκτομής
μετά την φακοθρυψία
• Εκτελείται χωρίς κάποιες ιδιαίτερες αλλαγές.
• Προσοχή στην σκληρική πίεση (κίνδυνος αθαλαμίας)
• Οπίσθια καψουλόρρηξη ? στο τέλος της
υαλοειδεκτομής
• Αυξημένη PCO
• Κίνδυνος εναπόθεσης χρωστικής στο φακό
( κύταρρα RPE)
• Στεροειδή υπό τον επιπεφυκότα στο τέλος – μείωση
μετεγχειρητικής φλεγμονής

Mετεγχειρητικά
• Συνήθης Αντιφλεγμονώδης αγωγή και δάκρυα
• Αύξηση αντιφλεγμονώδους αγωγής – κορτιζόνης σε περίπτωση μετεγχειρητικής
φλεγμονής / ινικής στον ΠΘ.
• Αυξημένη συχνότητα κυστικού οιδήματος (ειδικά σε χειρουργεία ωχράς)
• Μετεγχειρητική αιμορραγία στον ΠΘ από face down θέση απορροφάται σε 1 εβδομάδα
• Αποφυγή ανάσκελης θέσης

• Κίνδυνος παρεκτόπισης φακού πχ από αέριο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η εξαίρεση καταρράκτη δεν είναι πάντα απαραίτητη πρό της 3PPV.
• Η συνδυασμένη πλέον διενέργεια φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομής (phacovitrectomy) είναι μια
αποτελεσματική και ασφαλής επέμβαση.
• Η εξαιρετική ασφάλεια, ταχύτητα χειρουργείου και μικρός χρόνος ανάρρωσης είναι πλέον
αποδεδειγμένες
• Εξέλιξη στην τεχνολογία και στις τεχνικές καταρράκτη και υαλοειδεκτομής
• Φακοθρυψία κερατικής μικρής τομής (1,8-2.8mm)
• Υαλοειδεκτομή μικρής τομής (23-25-27g)

• Η συνδυασμένη χειρουργική προσέγγιση ελαττώνει τον χρόνο ανάρρωσης και τα έξοδα που
απαιτούνται για την τελική αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς.
• H επιλογή του τρόπου της χειρουργικής προσέγγισης είναι θέμα συνεννόησης των
εμπλεκόμενων οφθαλμιάτρων σε περίπτωση παραπομπής και σε συνδυασμό πάντοτε και με
τις ιατρικές ενδείξεις.

Ευχαριστώ!
Καλό Καλοκαίρι !

Μανουσάκης Ευάγγελος
ΕΟΕ 12-06-2021

