
ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ 
ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ (IOL)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ



ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

n Παρεκτόπιση ενδοφακού 
παρατηρείται σε ένα ποσοστό 
0,2% έως 1,8% σε ασθενείς µετά 
από εγχείρηση καταρράκτη 

n Κλινικά µικρού βαθµού 
µετακίνηση ενδοφακών συµβαίνει  
σε 25%

n 3% κλινικά σηµαντική 
παρεκτόπιση

n 5-6% συνοδεύεται από συνοδό 
αποκόλληση αµφ/δη

n Κύριο αίτιο είναι η ανεπαρκής 
στήριξη του φακού από το οπίσθιο 
περιφάκιο άµεσα κατά την 
επέµβαση ή σε δεύτερο χρόνο . 



Ορισμοί 
n Οι όροι (αλληλοεπικαλύπτονται) περιγράφουν την 
παρεκτόπιση των ενδοφακών εξετάζοντας τον ασθενή σε όρθια 
θέση στη σχισµοειδή λυχνία.

n Φακοδόνηση.
n Παρεκτόπιση (Έκκεντρη θέση φακού µέσα ή έξω από τον σάκο)

• Μικρή: κάλυψη >1/2 κορικού ανοίγµατος από το οπτικό σώµα
• Μέτρια: κάλυψη <1/2 κορικού ανοίγµατος από το οπτικό σώµα
• Πλήρης : πλήρως ανοιχτό κορικό άνοιγµα χωρίς να φαίνεται ο 
φακός

n Εξάρθρωση 
• Πλήρης αποκέντρωση φακού µε ή χωρίς τον σάκο
• Απώλειας στήριξης από ζίννειο ή κάψα πάνω από 180ο

n Εµβύθιση IOL 
• πλήρης απώλεια στήριξης από περιφάκιο ή ζίννειο ζώνη µε φακό

n είτε στο πρόσθιο υαλοειδές 
n είτε στον οπίσθιο θάλαµο.



Ταξινόμηση παρεκτόπισης σε ύπτια θέση 
κάτω από το μικροσκόπιο 

n Φακοδόνηση
n Φακός παρεκτοπισµένος 
στον πρόσθιο θάλαµο

n Παρεκτοπισµένος στο 
πρόσθιο υαλοειδές

• Πρόσθια / οπίσθια προσπέλαση

n Επικρεµαµενος  από τµήµα 
ζιννείου

n Εµβυθισµένος και 
επικαθήµενος επί του 
αµφιβληστροειδούς 

• Οπίσθια προσπέλαση -
υαλοειδεκτοµή



Χρόνος παρεκτόπισης

n Άµεσα 
• (κατά την επέµβαση έως και 1ο τρίµηνο 

µετά)
n Καθυστερηµένα 

• >3 µήνες 



Άµεσα κατά την διάρκεια της επέµβασης :
1. Τυφλή τοποθέτηση ενδοφακού (µύση)
2. Κακή τοποθέτηση haptics
3. Λανθασµένη εκτίµηση ακεραιότητας και υποστήριξη  
της κάψας  (ρήξη)

Ανάγκη ύπαρξης τουλάχιστον 180ο κάψας και µάλιστα στο 
κατώτερο τεταρτηµόριο προκειµένου να υπάρξει ικανοποιητική 
στήριξη PC IOL

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
αίτια:



Μήνες ή έτη µετά από επέµβαση
n Ίνωση πρόσθιου περιφακίου πχ ιρίτις
n Τραύµα
n Τρίψιµο βολβού (πχ ατοπική δερµατίτις)
n Προηγούµενη υαλοειδεκτοµή µε αποδυνάµωση ζιννείου ζώνης 
n Προηγούµενο Yag laser 
n Άλλα αίτια Αυτόµατης  απώλειας στήριξης ζιννείου

• Ψευδο- Marfan /Ehler-Danlos/Weill-Marchesani
• Επεισόδια οξέος γλαυκώµατος
• Μελαγχρωστική
• Παθήσεις συνεκτικού ιστού
• Διάµεση ραγοειδίτιδα
• Ψευδοαποφολίδωση
• Διαβήτης 
• Αυξηµένο αξονικό µήκος

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
αίτια:



n Εξατοµικευµένη
• Κλινικές συνθήκες (οφθαλµικές- συστηµατικές 

–ηλικία ασθενούς )
• Συνοδές επιπλοκές 

n Μέθοδοι
• Συντηρητική - παρακολούθηση
• Χειρουργική αντιµετώπιση 

n Χρόνος χειρουργείου
n Mέθοδος αποκατάστασης 

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Αντιμετώπιση:



Συντηρητική
n Παρακολούθηση  

• σε µικρού βαθµού παρεκτόπιση
• ο φακός δεν κινείται
• Δεν υπάρχουν συνοδές οφθαλµικές επιπλοκές

n Χρήση πιλοκαρπίνης 0,5%-1% Χ 4 (αν τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται στο σκότος)

n Με  χρήση φακού επαφής αν ο ασθενής είναι 
ικανοποιηµένος

n Με γυαλί σε µονόφθαλµο άφακο ασθενή
n Αν συνοδές συστηµατικές παθήσεις αποτελούν αντένδειξη 
για χειρουργείο 

n Όταν ο ασθενής δεν επιθυµεί να χειρουργηθεί  µε καλή 
κατάσταση του άλλου οφθαλµού

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Αντιμετώπιση :



ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Αντιμετώπιση :

Χειρουργική αντιµετώπιση 
n Συνήθως η συντηρητική αντιµετώπιση δεν είναι 
ικανοποιητική!

n Η θεραπεία βασίζεται 
• Στις ανάγκες του ασθενούς 
• Τις προσδοκίες
• Στις ιδιαίτερες συνθήκες

n Κατάσταση του άλλου οφθαλµού
n Είδος φακού
n Βαθµός παρεκτόπισης
n Συνοδά προβλήµατα 



Σοβαρά Συµπτώµατα :

1. Glare : σχετιζόµενο µε το χείλος του σώµατος του 
ενδοφακού και άλλα οπτικά φαινόµενα (άλος, φωτεινές 
γραµµές κλπ, πρισµατικές εκτροπές)

2. Εισαγόµενος αστιγµατισµός από το tilt 

3. Ασταθή ή και Ελαττωµένη  οπτική οξύτητα

4. Μονόφθαλµη διπλωπία

5. Μυοψίες και αντίληψη κινουµένου αντικειµένου σε 
κινούµενο η πλήρως παρεκτοπισµένου ενδοφακού

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Απόφαση για Χειρουργική Αντιμετώπιση :



’Aλλες Συνοδές επιπλοκές 
Α. από AC IOL
n Φλεγµονή από τριβή µε ίριδα (ιδίως µε ac IOL) +/- µε άλγος 
n Οίδηµα κερατοειδή από βλάβη ενδοθηλίου 
n Αύξηση της ΕΟΠ

• Σπανιότερα από pupillary block
B. Από PC IOL
n Αιµορραγία  υαλοειδούς (pc IOL)

• Μηχανικά από επαφή στα αγγεία ακτινωτού
n Βλάβη αµφιβληστροειδούς 

• Κυστικό οίδηµα ωχράς
• Αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Απόφαση για Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χρόνος χειρουργικής παρέμβασης  :
Βέλτιστος χρόνος παρέµβασης:

Α. Σε πρόσφατη παρεκτόπιση
• Την ίδια στιγµή κατά την διάρκεια του 1ου χειρουργείου
• Ή κάποιες µέρες µετά

Β. Σε παρεκτόπιση που συµβαίνει µήνες  ή χρόνια µετά:
• Όποτε το επιτρέψουν οι συνθήκες  



n Αφαίρεση του παρεκτοπισµένου ενδοφακού  
• Τοποθέτηση νέου φακού σε 2ο χρόνο

n Επανατοποθέτηση του παρεκτοπισµένου ενδοφακού
• Sulcus
• Ιριδική στήριξη
• Σκληρική στήριξη

n Αφαίρεση και Αντικατάσταση του, προγραµµατισµένα 
σε ένα χειρουργείο 

n Με φακό προσθίου
n Με φακό οπισθίου µε διάφορες χειρουργικές τεχνικές

• Καλύτερες τεχνικές πχ Yammani
• Ειδικά σχεδιασµένοι φακοί πχ Carlevale

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 
n Επιπλεγµένη Αποκόλληση
n Φλεγµονή 
n Τραύµα 
n Τεχνικές δυσκολίες:

• Σπασµένα/στραβωµένα  ποδαράκια, 
• Μικρό οπτικό σώµα, 
• Εύκαµπτα ποδαράκια που δεν ευνοούν την σκληρική στήριξη
• ή σχήµα φακού γενικότερα που δεν µπορεί να στηριχτεί  (πχ σιλικόνης 
χωρίς πόδια)

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –
ΣΤΕΡΕΩΣΗ IOL

n Η πιο συνήθης αντιµετώπιση!
n Συνήθως επιχειρείται πρόσθια προσπέλαση
n Τρείς βασικές προσεγγίσεις 

1. Στο bag ή sulcus
2. Σκληρική στήριξη
3. Ιριδική στήριξη 

Απαγορεύεται τοποθέτηση φακού οπισθίου στον πρόσθιο 
θάλαµο : 
• χρόνια ιρίτις, 
• καταστροφή ενδοθηλιακών κυττάρων 
• αποδιοργάνωση κερατοειδή

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-
IOL bag ή sulcus

1. Σε παρεκτόπιση µε ακέραια κάψα
1. Πχ Ψευδοαποφολίδωση µε απόσπαση ζιννείου 

1. Άνοιγµα κάψας µε ιξωδοελαστικό –
2. περιστροφή φακού µε ή χωρίς δακτυλίδι

2. Σε περίπτωση ρήξης οπισθίου περιφακίου
Ύπαρξη αρκετού πρόσθιο περιφάκιο για τοποθέτηση στο sulcus
1. >180ο υπολειµµατική κάψα
2. Με ή χωρίς πρόσθια υαλοειδεκτοµή
3. Απλή περιστροφή σε θέση πιο ασφαλή 
4. Σε ακεραία πρόσθια καψουλόρηξη στερέωση του σώµατος 

πίσω από το περιφάκιο
5. Χρήση  3 piece IOL.

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : 
ΣΚΛΗΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΑΚΟΥ 

1. Έµµεση στήριξη φακού µε βοήθεια ράµµατος 
1. Τεχνική lasso ράµµα 9,0 prolene /8,0 Gor-

Tex)
2. Ευθείες ή κυρτές βελόνες µε η χωρίς docking 

σε βελόνες 
3. Στήριξη από  προϋπάρχουσες  οπές (πχ 

Envista ή Acreos adapt 4 οπές)

2. Στήριξη του ίδιου του φακού (haptics)
1. σκληρικό tunnel 
2. Με ή χωρίς σκληρικό flap και µε ή χωρίς 

χρήση κόλλας

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΙΡΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Α.ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΑΚΟΥ 
1. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

περίπτωση παρεκτοπισµένου 3 piece 
IOL .

2. Βήµατα
1. Τοποθέτηση σώµατος φακού στον ΠΘ
2. Τα ποδαράκια µένουν πίσω από ίριδα
3. Τεχνητή µύση
4. Συρραφή ποδιών µε τεχνική McCanel

- Siepser
5. Στο τέλος το σώµα σπρώχνεται προς 

τα πίσω

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΑΦΑΙΡΕΣΗ IOL ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
n Απόλυτες ενδείξεις:

• Λανθασµένη διοπτρική δύναµη φακού
• Καταστροφή σώµατος ή στηρικτικών ποδιών
• Ίσως τορικούς ,προσαρµοστικούς ή και πολυεστιακούς ?

n Επιλογή φακού
• Προσθίου (AC IOL όλο και λιγότερο)
• Η Οπισθίου

n Ιριδικής στήριξης
n Σκληρικής στήριξης 

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



ΙΡΙΔΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΟΥ ΦΑΚΟΥ 
Χρήση iris-claw φακών πχ Artisan
1. Στερέωση στον ΠΘ
2. Πίσω από την Ίριδα (µεγάλη 

κινητικότητα φακού!)

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική Αντιμετώπιση :



Yamane  τεχνική
n Βήµατα

• Χρήση 3-piece IOL – πόδια 
polyvinylidene fluoride (πχCT 
Lucia 602),

• Χρήση 2 βελονων 30g , 180Ο
,docking των ποδιών

• Εξωτερίκευση και καυτηρίαση 
του άκρου τους και τοποθέτηση 
τους υπό επιπεφυκότα 



Carlevale
n Βήµατα

• Δηµιουργία 2 flap 180ο
αντιδιαµετρικα

• Υαλοειδεκτοµή

• Τοποθέτηση από 
κερατική τοµή ειδικά 
σχεδιασµένου φακού 
2mm πίσω από ΣΚΟ

• Συρραφή flap 



ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Χειρουργική προσπέλαση  ανάλογα με την εντόπιση του 

φακού:
n Πρόσθια προσπέλαση : 

• η παρεκτόπιση είναι µέτρια 

• ο φακός είναι στο πρόσθιο 
υαλοειδές και 

• υπάρχει ικανοποιητικού 
βαθµού κάψα 

n Pars plana vitrectomy:
• ο φακός σε ύπτια θέση 

µετακινείται προς το 
κεντρικό υαλοειδές          

ή 

• είναι πλήρως εµβυθισµένος 
ή

• υπάρχουν συνοδές 
επιπλοκές (πχ αιµορραγία 
αποκόλληση κλπ)

• Υαλοειδεκτoµή



Υαλοειδεκτομή σε εμβύθιση
ενδοφακού  

n Απόλυτη ένδειξη σε παρεκτόπιση ενδοφακού στον 
οπίσθιο πόλο

n Πλήρη και ελεγχόµενη αφαίρεση υαλοειδούς
n Ασφαλέστεροι χειρισµοί στο οπίσθιο ηµιµόριο
n Εντόπιση πιθανών επιπλοκών πχ ρωγµές 



Υαλοειδεκτομή
Απεµπλοκή IOL από 
υαλοειδές

Σύλληψη και ανάσυρση
στον ΠΘ 



Υαλοειδεκτομή
Αφαίρεση πιθανού
tension ring!

Κοπή και αφαίρεση του 
φακού από ΠΘ



Κίνδυνοι – επιπλοκές αντιμετώπισης 
παρεκτόπισης IOL 

n Διοπτρικό shift – πιθανή ανισοµετροπία
n Τραυµατισµός ενδοθηλίου – οίδηµα κερατοειδή – bullosa 
n Κίνδυνος αποκόλλησης από χειρισµούς
n Διάβρωση σκληρικών ραµµάτων 

• Φλεγµονή
• Καθυστερηµένη εκ νέου παρεκτόπιση
• Ενδοφθαλµίτιδα

n Σε περίπτωση στήριξης απευθείας  φακού στο σκληρό
• Tilt – αστιγµατισµός
• Melting σκληρικών pockets

n Φακοί προσθίου
• Κακό ενδοθήλιο- κερατοπάθεια
• Κορικό  block
• Κυστικό οίδηµα



Παρεκτόπιση ενδοφακών
πρόγνωση

Τελική έκβαση ΟΟ εξαρτάται:

n Προεγχειρητική λειτουργικότητα ωχράς
n Προϋπάρχουσες επιπλοκές .πχ 

• κυστικό οίδηµα 
• αποκόλληση αµφιβληστροειδή

n Επιπλοκές από χειρουργείο αποκατάστασης

Προεγχειρητική ενηµέρωση ασθενή για πιθανή µικρότερη ΟΟ 
από το αναµενόµενο!
VA > 20/40 περίπου 50-94% 



Συστάσεις για τους χειρουργούς 
προσθίου

1. Σχολαστική πρόσθια υαλοειδεκτοµή
2. Αν κριθεί εφικτό ,τοποθέτηση του φακού (3 piece) στο sulcus 

(προσοχή  στο διοπτρικό shift!)
3. Αποφυγή στήριξης του φακού µε απαιτητικές τεχνικές
4. Κλείσιµο τοµής µε ράµµα.
5. Μετεγχειρητικά έντονη αντιφλεγµονώδη αγωγή.
6. Χρήση αντιγλαυκωµατικών φαρµάκων  προφυλακτικά
7. Σε περίπτωση εµβύθισης του φακού παραποµπή σε χειρουργό 

οπισθίου (2ο χειρουργείο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες)
8. Προσεκτική παρακολούθηση για τυχόν άλλες επιπλοκές 

(αποκόλληση, κυστικό οίδηµα, φλεγµονή κλπ).

Διεγχειρητική παρεκτόπιση ή 
απώλεια ενδοφακού



n Τεχνικά έτοιµοι για όλα! (δακτυλίδια , Cionni στηρίγµατα , 
µηχάνηµα υαλοειδεκτοµής, εναλλακτικοί φακοί , όλα τα 
ράµµατα , ειδικά µικροεργαλεία κλπ )

n Δεν αποκλείουµε και παλαιότερες λύσεις πχ AC IOL 
ηλικιωµένους ασθενείς , αδυναµία γενικής νάρκωσης κλπ

n Σε όψιµη παρεκτόπιση ενδοφακού προετοιµασία – µελέτη 
του περιστατικού

n Παραποµπή σε χειρουργό οπισθίου σε επιπλεγµένα 
περιστατικά ή πλήρως εµβυθισµένους ενδοφακούς

ΠΑΡΕΚΤOΠΙΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ



n Η Παρεκτόπιση ενδοφακού είναι συχνότερη απ’ότι
νοµίζουµε !

n Ο οφθαλµίατρος που χειρουργεί καταρράκτη  θα 
πρέπει να είναι προετοιµασµένος για αντιµετώπιση 

της ….

n Στα πρώτα προγραµµατισµένα περιστατικά 
αποκατάστασης παρεκτοπισµένου IOL καλό θα 
ήταν να έχει την συνδροµή και βοήθεια ενός 

εµπειρότερου συναδέλφου !



Σας ευχαριστώ!

Μανουσάκης 
Ευάγγελος

Χειρουργός Οφθαλµίατρος


