
 

Τα «μυγάκια» (μυοψίες) θεραπεύονται με laser; 

 

Οι μυοψίες (vitreous floaters) είναι συνενωμένα ινίδια κολλαγόνου με ινώδη ιστό και 

δημιουργούνται από τη ρευστοποίηση του υαλοειδούς σώματος (vitreous gel) που 

φυσιολογικά βρίσκεται εντός του οφθαλμού πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό και 

προσφύεται σε όλη την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Οι μυοψίες γίνονται πιο έντονα 

αντιληπτές με την πάροδο της ηλικίας λόγω εκφύλισης/ρευστοποίησης του υαλοειδούς που 

σταδιακά αφυδατώνεται, συρρικνώνεται και τελικά αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή. 

Είναι μια διαδικασία φυσιολογική που συμβαίνει σε όλους 

μετά την ηλικία των 50 και συνήθως συνοδεύεται από 

μυοψίες και ενδεχομένως παροδικές λάμψεις στην όραση. 

Αυτή η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς επιτρέπει 

στο gel να κινείται εντός του ματιού όταν κινούμε τα μάτια 

ή το κεφάλι, με αποτέλεσμα οι μυοψίες να κινούνται 

αντίστοιχα μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και 

βρίσκοντας το φώς να αφήνουν σκιές πίσω τους που 

γίνονται αντιληπτές ως «μυγάκια».  

Βάσει εργασιών, οπίσθια αποκόλληση αμφιβληστροειδούς υπάρχει στο 65% των ασθενών 

που φτάνουν στην ηλικία των 65 ετών. Αν και οι περισσότεροι ασθενείς προσαρμόζονται στην 

οπτική διαταραχή που προκαλούν τα «μυγάκια», για άλλους είναι αρκετά ενοχλητικά σε 

βαθμό να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και να μειώνουν αισθητά την ευαισθησία 

φωτεινότητας (contrast sensitivity). 

Για να αντιμετωπίσουμε τις συμπτωματικές μυοψίες σήμερα υπάρχουν τρείς επιλογές: 



1. Απλή παρακολούθηση και ενημέρωση του ασθενούς 

2. Μερική ή ολική αφαίρεση του υαλοειδούς σώματος, μια χειρουργική επέμβαση 

γνωστή ως βιτρεκτομή. Σήμερα γίνεται με πολύ μικρές τομές στο μάτι που δε 

χρειάζονται ράμματα , έχει ωστόσο κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

3. Λύση των μυοψιών (βιτρεόλυση) με τη χρήση του YAG Laser. 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η πρώτη κλινική μελέτη που διεξήχθη στη Βοστώνη των ΗΠΑ 

από το Μάρτιο του 2015 έως τον Αύγουστο 2016. Η μελέτη έγινε σε 52 ασθενείς (17 

άνδρες και 35 γυναίκες) που είχαν όλοι συμπτωματικές μυοψίες (εμφανή δακτύλιο Weiss) 

τουλάχιστον από εξαμήνου χωρίς άλλες συνοδές οφθαλμολογικές παθήσεις και οπτική 

οξύτητα πάνω από 20/50. 36 ασθενείς στην πρώτη ομάδα έκαναν θεραπεία με YAG laser 

στο μάτι με τις περισσότερες μυοψίες και 16 ασθενείς στη δεύτερη ομάδα δεν έκαναν 

laser. Οι ομάδες ήταν υπό παρακολούθηση για 6 μήνες και κάθε ασθενής έκανε από μία 

θεραπεία laser.  

Στα αποτελέσματα της μελέτης, η ομάδα που έκανε το laser ανέφερε υποκειμενική 

βελτίωση των συμπτωμάτων σε ποσοστό 54% συγκριτικά με την άλλη ομάδα που 

ανέφερε βελτίωση σε ποσοστό 9%. Επίσης η πρώτη ομάδα ανέφερε ότι βελτιώθηκε 

σημαντικά η γενική και η περιφερική τους όραση, ενώ μειώθηκε η εξάρτησή τους από 

άλλα άτομα. Στην αντικειμενική εξέταση βρέθηκε ότι η ομάδα που έκανε το laser είχε 

σημαντικά λιγότερες έως καθόλου μυοψίες σε ποσοστό 94% συγκριτικά με τη δεύτερη 

ομάδα. Η οπτική οξύτητα μετρήθηκε χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά και για τις δυο 

ομάδες πριν και μετά το τέλος του εξαμήνου. Δεν καταγράφηκαν σημαντικές επιπλοκές 

στο εξάμηνο για την ομάδα που έκανε τη θεραπεία με laser.  

Η μικρή αυτή μελέτη που στόχευσε στη θεραπεία εμφανών μυοψιών υποδεικνύει το 

θεραπευτικό ρόλο που φαίνεται να έχει το YAG laser στη συμπτωματική αποκόλληση του 

υαλοειδούς. Οπωσδήποτε αναμένουμε μεγαλύτερες αντίστοιχες μελέτες και θα έχει 

ενδιαφέρον να δούμε τα συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με την επέμβαση 

βιτρεκτομής πριν γενικευτεί η επιλογή του YAG laser για τη θεραπεία των μυοψιών. 
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