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Εισαγωγή

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα κατα την
τελευταία δεκαετία, μπορούν να αξιοποιηθούν σε
πάσχοντες με διαταραχές όρασης, βοηθώντας τους να
ανακτήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, την μέχρι πρότινος
απωλεσθείσα, οπτική τους ικανότητα, παρέχοντας τους
τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής
τους [1].

Σκοπός της ανασκόπησης αυτής λοιπόν, είναι να
εστιάσει στο ρόλο των εμφυτευμάτων αυτών όσον
αφορά τρεις συνιστώσες : 1) τις βασικές αρχές [2] και
τα υπέρ και τα κατά [3] των εμφυτευμάτων είτε στο
βολβό είτε στο υπόλοιπο τμήμα της οπτικής οδού και
τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της όποια
ασυνέχειας στην οπτική οδό, 2) τα λειτουργικά και
χειρουργικά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί έως
και σήμερα [4], και 3) τις προοπτικές για εξέλιξη στο
δεδομένο πεδίο έρευνας [5]. Εν τέλει πραγματοποιείται
μία SWOT ανάλυση με βάση όλα τα παραπάνω [6].

Υλικά και μέθοδοι

Η εργασία αυτή βασίστηκε σε βιβλιογραφική
ανασκόπηση, στις εξής βάσεις δεδομένων Pubmed,
Scopus, Frontiers, Google Scholar.

Αποτελέσματα

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε
πέντε τύπους [2] αμφιβληστροειδικών εμφυτευμάτων
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια όπως: την
κλινική διαθεσιμότητα, την προοπτική της
αποκατάστασης της όρασης και την μακροπρόθεσμη
συμβατότητα με του ιστούς του δέκτη-πάσχοντα, που
αποδείχθηκε ότι υπερέχει σε δύο εκ των πέντε (Argus
II & Alpha-IMS). Συνακόλουθα μελετώντας την
μετατόπιση μετεγχειρητικά του εμφυτεύματος μεταξύ
των Alpha-IMS και Alpha-AMS δε βρέθηκε
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο.
Όσον αφορά στην χειρουργική τεχνική και στη
βελτίωση της όρασης [4] μεταξύ των Argus II και

Alpha-IMS μελέτη έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς
σημαντική διαφορά στα αποτελέσματα.

Συζήτηση και συμπεράσματα

Το κλειδί για τα επόμενης γενιάς εμφυτεύματα
σύμφωνα με τους είναι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις
μας όσον αφορά στα νευρωνικά δίκτυα του
ανθρώπινου εγκεφάλου, στην εμβιομηχανική, στην
ιατρική, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μηχανική
όραση, ώστε να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις
τεχνικές της μοντελοποίησης κατάλληλα, όχι μόνο
στην περιοχή του αμφιβληστροειδούς αλλά και στο
υπόλοιπο τμήμα της οπτικής οδού καθώς και σε άλλου
τύπου , πιθανά, τεχνητά συστήματα όρασης.
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