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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και σύγκριση των 

σφαλμάτων υψηλής τάξης του συνολικού οπτικού συστήματος αλλά και των 

επιμέρους διαθλαστικών του επιφανειών ανάμεσα σε εμμέτρωπες νεαρής και 

πρεσβυωπικής ηλικίας, όπως επίσης και η σύγκριση της ευαισθησίας 

αντίθεσης τους (CSF). 

Αρχικά αξιολογήθηκε η οπτική οξύτητα 48 ατόμων ηλικίας από 18 έως 31 

ετών και 35 ατόμων ηλικίας από 47 έως 58 ετών. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες 

είχαν διόφθαλμα οπτική οξύτητα > 10/10 και μονόφθαλμα > 9/10. 

Οι συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρήθηκαν σε διάμετρο κόρης 6mm 

μετά από ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου, με τον αναλυτή μετώπου 

κύματος COAS και οι κερατοειδικές εκτροπές με την τοπογραφία 

κερατοειδούς Τopolyzer (Wavelight), ενώ έμμεσα υπολογίστηκε και η 

συνεισφορά του κρυσταλλοειδή φακού στα συνολικά σφάλματα. 

Παρατηρήθηκε αύξηση των ολικών εκτροπών υψηλής τάξης στους 

πρεσβύωπες με σημαντικότερη αύξηση στην σφαιρική εκτροπή καθώς και 

στα RMS σφάλματα 4ης  τάξης. Δεν φάνηκε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά στα RMS σφάλματα τρίτης τάξης και το coma.Οι ολικές και οι 4ης  

τάξης RMS κερατοειδικές εκτροπές ήταν και αυτές υψηλότερες στους 

πρεσβύωπες σε αντίθεση με τα σφάλματα 3ης τάξης. 

Οι ολικές εσωτερικές εκτροπές υψηλής τάξης, που οφείλονται στον 

κρυσταλλοειδή φακό και την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή, δεν βρέθηκε 

να διαφέρουν μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων όπως επίσης και οι RMS 

τιμές 3ης και 4ης τάξης. Όμως η σφαιρική εκτροπή, το tetrafoil (και στους 2 

άξονες) και το trefoil (x άξονα) παρουσίασαν στατιστικά υψηλότερες τιμές 

στους πρεσβύωπες. 

Η μέτρηση της ευαισθησίας αντίθεσης, που πραγματοποιήθηκε με το 

Functional Vision Analyzer, σε φωτοπικές και μεσοπικές συνθήκες, σε 29 

νεαρούς και 30 πρεσβύωπες, έδειξε ότι μειώνεται σημαντικά στους 

πρεσβύωπες ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση της ευαισθησίας αντίθεσης, 

όπως προέκυψε από το εμβαδόν που περικλείεται κάτω από την καμπύλη 

κάθε εξεταζομένου, με το ολικό RMS υψηλής τάξης και το RMS 3ης τάξης. 
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Αντίθετα η σφαιρική εκτροπή και το RMS 4ης τάξης φαίνεται να μειώνει 

σημαντικά την ευαισθησία αντίθεσης των εξεταζομένων. 

Από την παρούσα εργασία προέκυψε ότι το οπτικό σύστημα του οφθαλμού 

λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός αντιστάθμισης των ολικών του σφαλμάτων 

από τις επιμέρους διαθλαστικές του επιφάνειες. Πιθανοί παράγοντες που 

καθορίζουν τον μηχανισμό αυτό θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε 

μελλοντικές έρευνες.   

 

 
ABSTRACT 

 
Τhe objective was to investigate the distribution and the correlation of the 

overall, the corneal  and the internal higher-order aberrations between two 

emmetropic groups of young and presbyopic subjects as well as to compare 

their contrast sensitivity scores.  

At first, we tested the visual acuity of 48 subjects aged between 18 and 31 

years and 35 subjects aged between 47 and 58 years. The binocular UVA in 

both groups was >10/10 and >9/10 for each eye. 

The total higher-order aberrations were determined using a COAS 

Hartmann-Shack analyzer and the corneal aberrations were measured by the 

topographic system Topolyzer (Wavelight, Germany) for a 6mm pupil while all 

eyes were cyclopleged. The relative contribution of the internal optics 

(posterior surface of the cornea and lens) to overall aberrations were 

measured indirectly. 

We found increased values of total HO RMS in the group of presbyopes 

with more prominent increase the spherical aberration and the 4th order RMS. 

We did not find significant differences between the two groups in 3rd order 

RMS and coma. From the analysis of corneal higer aberrations we found 

significant increase of the total and 4th order RMS, but not for 3rd order RMS. 

We also, did not find significant difference among the two groups in the 

total internal HO RMS, as well as in the 3rd and 4th internal RMS with the 

exception of spherical aberration, tetrafoil (both axes) and trefoil (x axis) which 

seem to be larger in the presbyopes.  
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The measurement of the contrast sensitivity function οf 29 young and 

presbyopic subjects, was performed using Functional Vision analyzer, under 

photopic and mesopic conditions and showed that older subjects had reduced 

contrast sensitivity when compared with their younger counterparts. 

For all the subjects, the area under the log contrast sensitivity function 

(AULCSF) was  not associated significantly with the total HO RMS and the 3rd 

order RMS, but there was a significant negative correlation with 4th order RMS 

and spherical aberration. 

The present study revealed that the optical system of the human eye 

behave as an auto-compensating mechanism because there is a balance 

between corneal and internal aberrations that results in smaller ocular 

aberrations. Further studies on the probable paths leading to that 

compensation and ontogenetic changes in aberration structure should provide 

further insights.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ 
 

Εισαγωγή 
 

Μέσω της αίσθησης της όρασης ο άνθρωπος αναγνωρίζει αντικείμενα στο 

γύρω χώρο του. Αυτό γίνεται με την αλληλεπίδραση του αισθητηρίου 

οργάνου, του οφθαλμού με το φως. Ο ανθρώπινος οφθαλμός σε συνεργασία 

με τα διάφορα στάδια επεξεργασίας στο ανθρώπινο σύστημα όρασης, 

αποτελεί ακόμα και σήμερα τον τελειότερο μηχανισμό συλλογής και 

ανακατασκευής των εικόνων. Το μάτι είναι το όργανο το οποίο ανιχνεύει 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με μήκη κύματος που ανήκουν στην ορατή 

περιοχή του φάσματος του φωτός. Στη συνέχεια το συλλεγόμενο φως 

μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία μεταδίδονται στον εγκέφαλο, ο 

οποίος κατόπιν τα μεταφράζει σε οπτικές εικόνες. 

 

 
Σχ.1.1 : To ανθρώπινο οπτικό σύστημα 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα η διαδικασία της λήψης των εικόνων 

απαιτεί τη συνεργασία πολλών δομών και συστατικών μέσα και γύρω από τον 

οφθαλμικό βολβό. Πιθανή δυσλειτουργία κάποιου από τα όργανα που 
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συμμετέχουν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμη και την 

απώλεια της αίσθησης της όρασης. 

 

1.1 Βασικά Ανατομικά και Φυσιολογικά Στοιχεία  

 

 
 

Σχ.1.2 : O ανθρώπινος οφθαλμός 

 

Στο σχήμα 1.2 διακρίνουμε μερικά από τα βασικά μέρη του οφθαλμού. 

Εξωτερικά ο οφθαλμός περιβάλλεται από τρεις χιτώνες, από έξω προς τα 

μέσα : τον ινώδη, τον αγγειώδη και τον αμφιβληστροειδή χιτώνα (retina).  

Ο εξωτερικός ινώδης χιτώνας αποτελείται από τον αδιαφανή σκληρό 

χιτώνα (sclera, sclerotica dura) που προστατεύει μηχανικά τον οφθαλμό και 

είναι αρκετά ισχυρός ώστε να διατηρεί και το σχήμα του, και τον διαφανή 

κερατοειδή (cornea)  ο οποίος επιτρέπει την είσοδο του φωτός στο βολβό και 

αναλαμβάνει σημαντικό μέρος της διαθλαστικής δράσης του οφθαλμού.  

Ο μεσαίος αγγειώδης χιτώνας αποτελείται από την ίριδα (iris), το ακτινωτό 

σώμα (ciliary body) και το χοριοειδή χιτώνα (choroid). Ο χοριοειδής χιτώνας 

περιέχει αγγεία που φροντίζουν για τη θρέψη του υποκείμενου 

αμφιβληστροειδή. Η ίριδα είναι το χρωματιστό μέρος του ματιού, το χρώμα 

των ματιών οφείλεται στις αντίστοιχες χρωστικές που περιέχουν τα κύτταρα 

της, βρίσκεται μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό (eyelens), σαν 

διάφραγμα, με μία στρογγυλή οπή στο κέντρο, την κόρη του οφθαλμού (pupil) 

η οποία φαίνεται μαύρη γιατί το εισερχόμενο φως απορροφάται από το 
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μελαγχρωστικό επιθήλιο.. H ίριδα έχει μύες με την βοήθεια των οποίων 

μεταβάλλεται το εύρος της κόρης ανάλογα με την ένταση του φωτός, με αυτό 

τον τρόπο καθορίζει το βάθος πεδίου, καθώς και το μέγεθος των 

διαθλαστικών εκτροπών επηρεάζοντας το εύρος του κύκλου ελάχιστης 

σύγχυσης (circle of least confusion). To ακτινωτό σώμα συνδέει το χοριοειδή 

με την ίριδα, διαθέτει τις ακτινοειδείς προβολές (zonules) και τον ακτινωτό μυ 

(ciliary muscle) ο οποίος συγκρατεί το φακό στη θέση του και συντελεί στη 

λειτουργία της προσαρμογής. 

Ο πρόσθιος θάλαμος είναι γεμάτος με το υδατοειδές υγρό (aqueous humor) 

το οποίο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η σύσταση 

του είναι παρόμοια με αυτή του πλάσματος του αίματος, με λίγο διαφορετική 

αναλογία συστατικών. 

Ο οπίσθιος πόλος ορίζεται από την εσωτερική επιφάνεια του 

κρυσταλλοειδή φακού, το ακτινωτό σώμα, τις ίνες του Zinn και τον 

αμφιβληστροειδή, και είναι γεμάτος με το υαλοειδές (vitreous humor), ένα 

παχύρευστο υγρό με ελαστικές ιδιότητες. 

Η ανίχνευση του φωτός γίνεται στον αμφιβληστροειδή από τους 

φωτoυποδοχείς, νευρικές απολήξεις που βρίσκονται στο πίσω μέρος του 

βολβού, και συγκεκριμένα στην ωχρά κηλίδα (macula) και συνδέονται με το 

οπτικό νεύρο, την οδό μετάδοσης του οπτικού σήματος προς τον εγκέφαλο. 

Οι φωτοαισθητήρες αυτοί είναι δύο ειδών, τα κωνία και τα ραβδία. 

Τα κωνία ευαισθητοποιούνται σε φωτοπικές και μεσοπικές συνθήκες, είναι 

περίπου 5 εκατομμύρια και είναι συγκεντρωμένα στο κεντρικό μέρος της 

ωχράς κηλίδας, το βοθρίο (fovea). Τα ραβδία λειτουργούν με χαμηλό φωτισμό 

(σκοτοπικές συνθήκες), είναι πολύ περισσότερα, περίπου 120 εκατομμύρια, 

και βρίσκονται συγκεντρωμένα κυρίως στην περιφέρεια της ωχράς κηλίδας. 

 

1.2 Οπτικές ιδιότητες του οφθαλμού 

Ο οφθαλμός από άποψη οπτικής[1,2] μπορεί να θεωρηθεί, κατά κάποιο 

τρόπο, ισοδύναμος με μία φωτογραφική μηχανή γιατί διαθέτει «σύστημα 

φακών» με συνολική οπτική ισχύ περίπου 60 D σε κατάσταση «ηρεμίας» 

(προκύπτει από τη σχέση Peye = Pcornea + Plens –d*Pcornea*Plens /n όπου d η 

απόσταση μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή και της πρόσθιας 
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επιφάνειας του φακού και n ο δείκτης διάθλασης του υδατοειδούς υγρού)  και 

τον αμφιβληστροειδή ο οποίος αντιστοιχεί στο κλασικό φιλμ ή σε ψηφιακούς 

ανιχνευτές εικόνας. 

Το είδωλο στον αμφιβληστροειδή σχηματίζεται από τη συνδυασμένη 

διαθλαστική δράση όλων των διαθλαστικών επιφανειών του οφθαλμού που 

είναι οι παρακάτω : 

• η επιφάνεια επαφής του αέρα με την πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδή. 

• η επιφάνεια επαφής της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδή με το 

υδατοειδές υγρό. 

• η επιφάνεια επαφής του υδατοειδούς υγρού με την πρόσθια επιφάνεια 

του κρυσταλλοειδούς φακού. 

• η επιφάνεια επαφής μεταξύ της οπίσθιας επιφάνειας του φακού και του 

υαλοειδούς υγρού. 

 
Σχ.1.3 : Aπλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση κερατοειδή 

 

Αυτές οι επιφάνειες αποτελούν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Το κύριο 

διαθλαστικό έργο, περίπου τα 2/3, παρέχεται από την εξωτερική (πρόσθια) 

επιφάνεια του κερατοειδή μιας και «συνορεύει» με τον αέρα, ένα μέσο με το 

οποίο έχει σημαντική διαφορά στο δείκτη διάθλασης (nαερα=1 και nκερατ≈ 

1.375). Αντίθετα η εσωτερική επιφάνεια «συνορεύει» με το υδατοειδές υγρό 

που έχει δείκτη διάθλασης n≈1.34 και έτσι η ισχύς που παρέχει αυτό το 

«δίοπτρο» είναι ελάχιστη ( P = (n’-n)/R όπου R η ακτίνα καμπυλότητας). 

Καθώς ο κερατοειδής είναι η κύρια διαθλαστική επιφάνεια του οφθαλμού 

είναι ταυτόχρονα και η κύρια πηγή διαθλαστικών εκτροπών, τόσο χαμηλής 
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όσο και υψηλής τάξης. Όπως θα δούμε παρακάτω, η μελέτη του σχήματος 

του κερατοειδή μέσω της τοπογραφίας και η σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου 

καταγραφής σφαλμάτων (wavefront aberrations) μας παρέχει μία σειρά από 

πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της όρασης του εξεταζόμενου 

σε όλες τις συνθήκες φωτός.  

 Ρόλο στη διαθλαστική λειτουργία παίζει και ο κρυσταλλοειδής φακός όπου 

οι αλλαγές στις καμπυλότητες των επιφανειών του μεταβάλλουν την ισχύ, ενώ 

οι οπτικές ιδιότητες όλου του οπτικού συστήματος επηρεάζονται και από τη 

διάμετρο της κόρης. 

 
1.2.1 Aσφαιρικότητα κερατοειδή 

 
Το πόσο απέχει μία επιφάνεια από το να είναι σφαιρική εκφράζεται από μία 

αδιάστατη παράμετρο που λέγεται εκκεντρότητα e (eccentricity) και δίνεται 

από τη σχέση :  

e = 2

2

1
a
bk−              

όπου α το μήκος του μεγάλου ημιάξονα και b το μήκος του μικρού ημιάξονα. 

Στην έλλειψη ο παράγοντας k έχει τιμή +1, στην παραβολή είναι μηδέν και 

στην υπερβολή -1. 

 
Σχ.1.4 : Συσχέτιση κερατοειδή με την ασφαιρικότητα Q και τον παράγοντα                                  

              σχήματος p(shape factor = 1-Q). 

 

H ασφαιρικότητα ορίζεται από τη σχέση : 
2

2
2 1bQ e k

a
= − = −         
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Γνωρίζουμε από μετρήσεις τοπογραφίας ότι η επιφάνεια του κερατοειδή 

δεν είναι ιδανικά σφαιρική. Ακόμη και ένας φυσιολογικός κερατοειδής 

παρουσιάζει μια ασφαιρικότητα, και όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν 

διαφορετικές τιμές ασφαιρικότητας για διάφορες ομόκεντρες ζώνες στον ίδιο 

κερατοειδή, ακόμα και διαφορετικές τιμές στους δύο κύριους διαθλαστικούς 

μεσημβρινούς. Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές αυτές αυξάνει όσο πιο 

ασύμμετρη είναι η επιφάνεια του κερατοειδή.  

 

 
Σχ.1.5 : Τοπογραφικές ζώνες της κερατοειδικής επιφάνειας 

 

Περιφερειακά η εξωτερική επιφάνεια είναι λιγότερο καμπύλη με μέση ακτίνα 

καμπυλότητας 11.7 mm. Ο φυσιολογικός κερατοειδής δηλαδή έχει μεγαλύτερη 

καμπυλότητα κεντρικά, είναι πιο πλατύς στην περιφέρεια, με μέση τιμή 

ασφαιρικότητας Q = -0.26. Kάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πίσω επιφάνεια 

αλλά σε αρκετά μικρότερο βαθμό. 

Η κωνική τομή που ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή είναι η 

προμήκης (prolate). Πεπλατυσμένοι (oblate) κερατοειδείς με αυξημένη 

καμπυλότητα περιφερειακά (Q από 0 έως +0.5) εμφανίζονται συνήθως μετά 

από μυωπική φωτοδιαθλαστική χειρουργική. Η ασφαιρικότητα του κερατοειδή 

συμβάλλει στη μείωση της σφαιρικής εκτροπής και στο σχηματισμό μίας 

ομαλής και όχι απότομης ένωσης του κερατοειδή με το βολβό. 
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1.3 Σφάλματα στον Ανθρώπινο Οφθαλμό 
 
1.3.1 Σφάλματα Χαμηλής Τάξης 
 

Τα σφάλματα στον οφθαλμό προκαλούνται από διαταραχές στις οπτικές 

επιφάνειες όπως ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός.  

Η μυωπία είναι εκείνη η διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ακτίνες 

φωτός, παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλμού μετά τη διάθλαση 

τους εστιάζονται πριν τον αμφιβληστροειδή και οφείλεται είτε στην αυξημένη 

διαθλαστική ισχύ του κερατοειδή είτε στο ότι το αξονικό μήκος του βολβού 

είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού. 

 
Σχ.1.6 : Στη μυωπία οι ακτίνες φωτός εστιάζουν πριν τον αμφιβληστροειδή. 

 

Στην υπερμετρωπία αντίθετα, όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία 

(χαλάρωση προσαρμογής) δέσμη παράλληλων ακτίνων εστιάζουν πίσω από 

τον αμφιβληστροειδή και οφείλεται είτε στο μικρό αξονικό μήκος του βολβού, 

είτε στη μειωμένη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδή. 

 

 
 
Σχ.1.7 : Στην υπερμετρωπία οι ακτίνες φωτός εστιάζουν πίσω απο τον 

              αμφιβληστροειδή. 

 

Ο αστιγματισμός οφείλεται στη διαφορετική καμπυλότητα των μεσημβρινών 

του κερατοειδή. Έτσι ένα ιδανικά επίπεδο μέτωπο κύματος εστιάζεται όχι σε 
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ένα σημείο αλλά σε δύο κύριες εστιακές γραμμές, την τοξοτική και την 

εφαπτομενική εστία σχηματίζοντας το κωνοειδές του Sturm. Ανάμεσα στις 

εστιακές γραμμές βρίσκεται ο κύκλος της ελάχιστης σύγχυσης. 

 

 
Σχ.1.8: To κωνοειδές του Sturm 

 

1.3.2 Σφάλματα Υψηλής Τάξης 
 

Ακόμα και σε ένα εμμετρωπικό οφθαλμό δεν αποκλείεται η ύπαρξη 

σφαλμάτων. Αν και απουσιάζουν τα σφάλματα χαμηλής τάξης υπάρχουν 

εκτροπές ανώτερης τάξης που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της 

ποιότητας του αμφιβληστροειδικού ειδώλου[3]. 

Ένα πολύ συνηθισμένο τέτοιο σφάλμα είναι η σφαιρική εκτροπή και 

οφείλεται κυρίως στις περιφερειακές ακτίνες. Γι’αυτό η σφαιρική εκτροπή είναι 

σχεδόν ασήμαντη για διαμέτρους κόρης 2-3 mm, ενώ οι επιδράσεις της είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές σε μεγάλες διαμέτρους κόρης. 

 

 
Σχ.1.9 : Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής και Airy-disc. Για τις περιφερικές ακτίνες δεν  

              ισχύει η  παραξονική προσέγγιση (n1θi =  n2θr). 



 
 

 16 

 

Άλλο ένα επίσης πολύ σημαντικό σφάλμα θεωρείται και το coma που είναι 

συνέπεια των διαφορετικών γωνιών που σχηματίζουν ακτίνες που ξεκινούν 

από ένα σημείο εκτός του οπτικού άξονα με αποτέλεσμα να μην εστιάζονται 

στην ίδια θέση. 

 
                         Σχ. 1.10 : To σφάλμα κόμης. 

 

 Γενικότερα, τα σφάλματα στο οπτικό σύστημα του οφθαλμού μπορεί να 

εμφανίζονται ταυτόχρονα και σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά, πολλές φορές 

όμως αντισταθμίζονται μεταξύ τους όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον 

κερατοειδή χιτώνα και τον κρυσταλλοειδή φακό όπου η θετική σφαιρική 

εκτροπή που εισάγει ο κερατοειδής αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

αρνητική σφαιρική εκτροπή του φακού . 

 

1.4 Τοπογραφία Κερατοειδή 
 

Ο κερατοειδής είναι το πιο σημαντικό διαθλαστικό στοιχείο του οφθαλμού, 

καθώς η διαφορά μεταξύ των τιμών στους δείκτες διάθλασης αέρα-κερατοειδή 

συμβάλλει ώστε η διαχωριστική αυτή επιφάνεια να είναι υπεύθυνη για τα 2/3 

της διαθλαστικής ισχύς ενός φυσιολογικού οφθαλμού. Το σχήμα του λοιπόν 

και η εκτίμηση του είδους και της έκτασης των εκτροπών χαμηλής και υψηλής 

τάξης στην επιφάνεια του έχει μεγάλη σημασία και μπορεί να μας δώσει 

πολύτιμες πληροφορίες. 
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Η μεγάλη πλειοψηφία των τοπογραφικών συσκευών βασίζεται στην 

τοπογραφία Placido disk και στηρίζεται στις ανακλαστικές ιδιότητες της 

πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας[2,4]. Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κυρτό κάτοπτρο και από τη μεγέθυνση του 

ειδώλου που σχηματίζεται μπορούμε να υπολογίσουμε την ακτίνα 

καμπυλότητας της «κατοπτρικής» επιφάνειας. 

 

 
Σχ.1.11 :  Οι τοπογραφικές συσκευές διαθέτουν εναλλασσόμενους μαύρους και   

                 λευκούς δακτυλίους η ανάκλαση των οποίων πάνω στον κερατοειδή  μας   

                 δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια του. 

 

Τα πρωτογενή δεδομένα δεν είναι άλλα από μία ψηφιακή καταγραφή των 

ανακλάσεων-ειδώλων των ομόκεντρων δακτυλίων placido. Τα δεδομένα αυτά 

χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η κατανομή της τιμής της ακτίνας 

καμπυλότητας της κερατοειδικής επιφάνειας, ο τοπογραφικός χάρτης, με 

εποπτικό τρόπο με μορφή για παράδειγμα περιγραμμάτων ισουψών ή 

χρωματικών ζωνών. 

 

         
Σχ. 1.12  α) πρωτογενή δεδομένα φυσιολογικού κερατοειδή και β) τοπογραφικός  

                χάρτης αστιγματικού, σύμφωνα με τον κανόνα, κερατοειδή. 
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    Η ακτίνα καμπυλότητας R μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση R ≈ 2*M*s , 

όπου Μ η μεγέθυνση και s η απόσταση του αντικειμένου (δακτυλίου) από την 

κορυφή του κερατοειδή. Μπορούμε ακόμη να υπολογίσουμε την διαθλαστική 

ισχύ P του κερατοειδή σύμφωνα με τη σχέση : 

 

P = (ncornea-nair) / Rcornea 

 

 
Σχ. 1.13 : Aπό οπτικής πλευράς ο κερατοειδής είναι παρόμοιος με ένα κυρτό   

                 κάτοπτρο. 

 

Ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι η μονάδα αλλά όσον αφορά το δείκτη 

διάθλασης του κερατοειδή θεωρούμε ότι έχει την τιμή 1.3375 (Standard 

Keratometric Index-SKI) που είναι ένας συνδυασμός δεικτών διάθλασης της 

πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του. Έτσι προκύπτει ότι : 

 

P = (SKI-1) / Rcornea = (1.3375-1) / Rcornea(mm) = 337.5 /  Rcornea(mm) 

 

Οι σημερινοί Placido disc τοπογράφοι μπορούν να υπολογίσουν και τον 

υψομετρικό χάρτη (altimetric map) του κερατοειδή. Με βάση τις 

καμπυλομετρικές ενδείξεις επιλέγεται μία σφαιρική επιφάνεια βέλτιστης 

εφαρμογής (best fit), μία σφαίρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη πραγματική 

κερατοειδική επιφάνεια. Με τη βοήθεια της επιφάνειας αυτής καθώς και των 

καμπυλομετρικών ενδείξεων υπολογίζεται το πόσο απέχει κάθε σημείο του 

κερατοειδή από την υποθετική αυτή επιφάνεια και σχηματίζεται ο υψομετρικός 

χάρτης. 
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Σχ. 1.14 : Ανακλάσεις από : a) φυσιολογικό κερατοειδή και b)  αστιγματικό  

                κερατοειδή. 

 

 

1.5 Eκτροπομετρία 
 

Το κύμα, μία διαταραχή που επαναλαμβάνεται καθώς διαδίδεται, 

χαρακτηρίζεται από τη φάση, που είναι το εσωτερικό ρολόι της διαταραχής. 

Για να δούμε εποπτικά ένα κύμα χρησιμοποιούμε τα μέτωπα κύματος 

(wavefronts). Το μέτωπο κύματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων τα 

οποία την ίδια χρονική στιγμή έχουν την ίδια φάση, ισχύει δηλαδή Φ(x,t) = ωt 

– kx + φ = σταθ. όπου k = 2pi/λ , είναι το κυματοδιάνυσμα πάντα κάθετο στα 

κυματικά μέτωπα. 

Οι διατάξεις τοπογράφησης σφαλμάτων, τα εκτροπόμετρα (abberrometers) 

επιτρέπουν τη λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση του μετώπου κύματος που 

διέρχεται μέσα από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και στη συνέχεια το 

αποδομούν στις επιμέρους διαταραχές από τις οποίες αποτελείται. 

Oι πιο βασικές εκτροπομετρικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα 

είναι οι Shack-Hartmann, Tscherning και Retinal ray tracing. 

Παρακάτω αναλύουμε την αρχή λειτουργίας του εκτροπομέτρου WASCA 

που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε τις μετρήσεις μας. 

 

 

 

 

 



 
 

 20 

1.5.1  Aρχή λειτουργίας του WASCA  
 

Ο αναλυτής μετώπου κύματος COAS χρησιμοποιεί την αρχή των Shack-

Hartmann[5]. Ο αισθητήρας Shack-Hartmann αποτελείται από ένα πλέγμα 

μικροφακών το οποίο μπορεί να διαθέτει από 25 έως και 4000 φακούς και ένα 

CCD αισθητήρα για την καταγραφή των ειδώλων. Oι μικροφακοί έχουν εστιακή 

απόσταση από 0.1 mm έως και 200 mm περίπου και μέγεθος από 100 μm 

μέχρι και 2.5 mm. 

 

    
Σχ. 1.15 : O αναλυτής WASCA (αριστερά) και η εικόνα της εξωτερικής επιφάνειας της  

                 ίριδας (δεξιά). Χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση του οφθαλμού με τον  

                 άξονα του οργάνου. 

 

Προβάλλεται στον οφθαλμό, από το κέντρο της κόρης εισόδου, μία ακτίνα 

φωτός (εύρους 1mm περιπου) που προέρχεται από μία δίοδο υψηλής 

λαμπρότητας1 (Super Luminence Diode). H δέσμη κατευθύνεται και εστιάζεται 

στον αμφιβληστροειδή ο οποίος προκαλεί διάχυση της. Το σημείο που 

ανακλάται από τον αμφιβληστροειδή αντιστοιχεί στην πηγή. Ένα ποσοστό του 

διαχεόμενου φωτός εξέρχεται από τον οφθαλμό και μπορεί να συλλεχθεί από 

τον αισθητήρα2. Το φως από την πηγή αυτή διαπερνά προς τα έξω όλα τα 

διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού, φέροντας με αυτό τον τρόπο στην επιφάνεια 

κάθε διαθλαστική απόκλιση του. 

                                                 
1 Laser Class 1. To μήκος κύματος της SLD είναι 840 nm (κοντινό υπέρυθρο). Η ένδειξη Laser 1 Class 
υποδεικνύει  πως ο ασφαλής χρόνος έκθεσης για ένα laser αντίστοιχης ισχύος και διαμέτρου δέσμης 
είναι 10 min. Ο χρόνος έκθεσης για το COAS είναι 250 ms περίπου, ισχύος 50 μWatt.  
2 Η συλλογή των δεδομένων διαρκεί 1-13 ms και διασφαλίζει με αυτό τον τρόπο ότι οι κινήσεις του    
οφθαλμού δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της μέτρησης. 
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H εξερχόμενη δέσμη συναντά το διατεταγμένο πλέγμα των μικροφακών οι 

οποίοι εστιάζουν τα αντίστοιχα σημεία του εξερχόμενου μετώπου κύματος 

από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Από ένα εμμετρωπικό οφθαλμό 

περιμένουμε το εξερχόμενο μέτωπο κύματος να είναι ιδανικά επίπεδο και τα 

σημεία εστίασης πλήρως διατεταγμένα πάνω στο καρτεσιανό πλέγμα. 

 

 
Σχ.1.16 : Αρχή λειτουργίας εκτροπομέτρου Shack-Hartmann 

 

 
Σχ. 1.17 : a) καταγραφή πλέγματος ιδανικά επίπεδου μετώπου κύματος και b) το  

                πλέγμα όπως καταγράφεται από έναν πραγματικό μέτωπο κύματος. 

 

 
Σχ. 1.18 : To spot pattern που σχηματίζεται από τη διάταξη των μικροφακών (raw     

                 data) βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέτωπο κύματος.  
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Σχ. 1.19 : To εξερχόμενο μέτωπο κύματος. 

 

Αν υπάρχει απόκλιση ως προς x ή y τότε το τμήμα εκείνο του μετώπου 

εστιάζει σε άλλο σημείο που δεν συμπίπτει με κάποιο από τα σημεία του 

πλέγματος αναφοράς. Με αυτά τα δειγματοληπτικά δεδομένα είναι δυνατό να 

ανακατασκευαστεί ολόκληρο το εξερχόμενο μέτωπο κύματος. 

Η τοπική κλίση του μετώπου κύματος[6] υπολογίζεται από τις σχέσεις : 
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Οπότε αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις έχουμε : 
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Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές jW  που εκφράζουν και την 

βαρύτητα του κάθε όρου (RMS) εφαρμόζουμε στις παραπάνω εξισώσεις  τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 
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Έστω : =
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Oι παραπάνω εξισώσεις σε μορφή πίνακα γράφονται : 

 

 
ή 

Β = α ω 
Από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (και λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

την ορθογωνιότητα των πολυωνύμων βάσει των οποίων  αναλύεται το 

μέτωπο κύματος) έχουμε : ωLS = (ατ α)-1 ατ β  
όπου αΤ είναι ο ανάστροφος του α (transpose matrix). 

Καθώς οι μικροφακοί βρίσκονται σε επαφή, το μέγεθος τους είναι 

ταυτόχρονα και το βήμα (pitch) του αισθητήρα. To πλεονέκτημα της μεθόδου 

είναι ότι δεν επηρεάζεται από τη γεωμετρία των φακών, δηλαδή το πλέγμα 

των σημείων εξαρτάται μόνο από το μέτωπο κύματος στο οποίο γίνεται 

δειγματοληψία. 

Το δυναμικό εύρος του αισθητήρα (dynamic range) είναι η μέγιστη εκτροπή 

ή μέγιστη τοπική κλίση του μετώπου κύματος που μπορεί να μετρήσει 

εξαρτάται από το μέγεθος των μικροφακών και από την εστιακή απόσταση 

του αισθητήρα σύμφωνα με τη σχέση : 

 

dynamic range =1/2 * pitch* 1/ focal length of microlenses 
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Για μια μεγάλη δυναμική περιοχή αισθητήρα οι μικροφακοί πρέπει να έχουν 

μεγάλη διάμετρο και μικρή εστιακή απόσταση. Όμως η ευαισθησία του 

αισθητήρα, δηλαδή η ελάχιστη εκτροπή ή η ελάχιστη τοπική κλίση του 

μετώπου κύματος που μπορεί να μετρήσει, εξαρτάται από την εστιακή 

απόσταση των μικροφακών –αντιστρόφως ανάλογη- και είναι ανάλογη με την 

ελάχιστη εκτροπή, τη μικρότερη μετακίνηση του σημείου που μπορεί να 

εντοπίσει ο αισθητήρας. 

Με μικρότερη εστιακή απόσταση μειώνουμε την ευαισθησία και αυξάνουμε 

τη δυναμική περιοχή και το αντίστροφο. Χρησιμοποιώντας περισσότερους και 

μικρότερους μικροφακούς το μέτωπο κύματος υπόκειται σε πιο λεπτομερή 

δειγματοληψία, όμως μειώνεται το δυναμικό εύρος. 

Έτσι όταν οι εκτροπές του οφθαλμού ξεπεράσουν το όριο της δυναμικής 

περιοχής  εμφανίζεται το φαινόμενο crossover. Αν η κλίση του μετώπου 

κύματος είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό εύρος το είδωλο ενός σημείου 

εμφανίζεται σε σημείο που αντιστοιχεί σε άλλο μικροφακό και το λογισμικό θα 

θεωρήσει ότι το είδωλο προέρχεται από τον άλλο μικροφακό καταλήγοντας σε 

λανθασμένα δεδομένα[7]. 

 

1.6 Πολυώνυμα Zernike  
 

Στην αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης και της μελέτης των 

σφαλμάτων ενός οφθαλμού συμβάλλει ιδιαίτερα ένα πολύ χρήσιμο 

μαθηματικό εργαλείο, τα πολυώνυμα Zernike[8]. 

Τα πολυώνυμα αυτά εκφράζονται σε πολικές συντεταγμένες με μία ακτινική 

συνάρτηση F(ρ) και μια αζιμουθιακή G(θ) και μπορούν να εκφραστούν ως Zn,f 

= Fn,f(ρ) * Gf(θ), όπου n (order) και f (frequency) o ακτινικός και ο γωνιακός 

δείκτης αντίστοιχα. 

Ο ακτινικός (κύριος) δείκτης παίρνει όλες τις θετικές ακέραιες τιμές, δηλαδή 

τα πολυώνυμα αυτά είναι θεωρητικά απεριόριστα. Ο γωνιακός (δευτερεύων) 

δείκτης είναι πάντα άρτιος για άρτιο και πάντα περιττός για περιττό κύριο 

δείκτη και ισχύει |f| ≤ n.   

Mερικές ιδιότητες των πολυωνύμων Zernike είναι οι παρακάτω : 
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• H ακτινική συνάρτηση F(ρ) είναι ένα πολυώνυμο n βαθμού και ανάλογα 

με το αν είναι ο ακέραιος n άρτιος ή περιττός είναι αντίστοιχα η 

συνάρτηση άρτια ή περιττή. 

• Υπάρχουν n+1 πολυώνυμα n τάξης και αποτελούν ειδικές περιπτώσεις 

των πολυωνύμων Jacobi : 

 

snfn

s

s

fn sfnssfns
snF 22/|)|(

0, ]2/)||[(!]!2/)||[(!
)!()1()( −−

=∑ ⋅
−−−+

−−
= ρρ  

 

• Tα πολυώνυμα είναι ορθογώνια, και άρα ανεξάρτητα, μεταξύ τους 

στο εσωτερικό ενός μοναδιαίου κύκλου. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

πως μπορεί να υπολογιστεί, για παράδειγμα, η αφεστίαση (defocus) 

ή οποιοσδήποτε άλλος ρυθμός (mode) χωρίς να επηρεάζεται από 

την παρουσία των υπολοίπων, τότε ισχύει για 0<ρ<1 : 

∫ ⋅
+

=⋅⋅⋅
1

0

'
,, ),(

)1(2
1)()( '' nndelta

n
dFF

fnfn ρρρρ  

Όπου delta (n,n’) η συνάρτηση Kronecker. To ολοκλήρωμα έχει  τιμή 

μηδέν, εκτός αν συμπίπτουν οι κύριοι δείκτες n και n’. 

 

 
  Σχ.1.20 :  Κάθε σημείο στο επίπεδο της κόρης μπορεί να εκφραστεί σε          

                   πολικές συντεταγμένες (r,θ). 

                     

• Κάθε mode έχει μηδενική μέση τιμή, εκτός από τον ρυθμό μηδενικής 

τάξης. 
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• Η διακύμανση (Variance = ∑∑ =− 22 )()),((
int#

1 f
nCZyxZ

spo
) είναι 

ίση με τη μονάδα. Mε αυτό το τρόπο εξετάζονται τα πολυώνυμα σε μία 

κοινή βάση και αυτό βοηθά στην εύκολη σύγκριση μεταξύ τους : 

 

0)( =f
nZMean  ,  0>n ,   f∀  

                                       1)( =f
nZVariance  ,               fn,∀  

 

• Η αζιμουθιακή συνάρτηση Gf(θ) είναι τριγωνομετρική, f τάξης. Έχει 

περιστροφική συμμετρία, είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται κάθε 

Τ=2π/f rad. 

• Ο ακέραιος f (multipolar parameter) εκφράζει το βαθμό εξάρτησης του 

πολυωνύμου από τη γωνία. Αν η τιμή του f είναι μηδέν, κάτι που 

εμφανίζεται μόνο σε άρτια n η συνάρτηση (το σφάλμα) έχει 

περιστροφική συμμετρία ως προς τον οπτικό άξονα, κάτι που 

συναντάμε στο defocus και στην σφαιρική εκτροπή. 

 

  
Σχ. 1.21 :  Aπεικόνιση των πολυωνύμων Zernike σε μορφή πυραμίδας. 
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Σε ένα σύστημα Shack-Hartmann η τοπική κλίση του μετώπου κύματος 

υπολογίζεται από την μετατόπιση των σημειακών ειδώλων στους άξονες x  

και y. Έπειτα οι τιμές αυτές αποδίδονται στο σύστημα των πολυωνύμων 

Zernike με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (least squares).  

Η μέθοδος είναι δειγματοληπτική και αυτό σημαίνει πως όσο 

περισσότερους όρους χρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο ακριβής είναι η 

ανακατασκευή του μετώπου κύματος. 

 

1.7   Ποσοτικός χαρακτηρισμός οξύτητας ειδώλου 
 

Mία παράμετρος που εκφράζει το μέγεθος ενός σφάλματος και 

αναφέρεται στην απόκλιση ενός οπτικού συστήματος από το ιδανικό (σε 

μm) είναι το RMS[9]. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του RMS τόσο περισσότερα είναι τα 

σφάλματα του οπτικού συστήματος. 

 

VarianceC
dxdy

dxdyWyxW
RMS

fn

f
n ==

−
= ∑

∫∫
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)),((

 

 

όπου  fnC ,  οι συντελεστές των πολυώνυμων Zernike fnZ , , θεωρώντας ότι το 

μέτωπο κύματος μπορεί να γραφεί  ως  :     ∑=
fn

fnfn ZCW
,

,,),( θρ  

Άλλη μετρική που χρησιμοποιείται επίσης είναι και η συνάρτηση διασποράς 

σημείου PSF  που μας δίνει μία άμεση εικόνα στο πώς κατανέμεται στον 

αμφιβληστροειδή ένα σημειακό είδωλο που προέρχεται από ένα σημειακό 

αντικείμενο. Μαθηματικά εκφράζεται μέσω του μετασχηματισμού Fourier (FT) 

της συνάρτησης του πεδίου εισόδου (pupil function) : 

}),({),(
),(2 yxWi

ii eyxPFTyxPSF λ
π

−
=  

 

Επίσης χρησιμοποιείται και η συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF) 

που εκφράζει την ικανότητα του οπτικού συστήματος να μεταφέρει την 

αντίθεση (contrast) από ένα αντικείμενο στο είδωλο του. 
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Η ΜΤF είναι το πραγματικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier της PSF : 

 

)}],({[),( iiyx yxPSFFTAmplitudeffMTF =  

 

H συνάρτηση διαμόρφωσης φάσης (PTF) είναι το φανταστικό μέρος του 

μετασχηματισμού Fourier της PSF: 

 

)}],({[),( iiyx yxPSFFTPhaseffPTF =  

 

Με βάση λοιπόν τον εκτροπομετρικό χάρτη ο σχηματισμός του ειδώλου 

προκύπτει από τη συνέλιξη (convolution) του αντικειμένου με την PSF : 

 

∫∫ −−=

⊗=

111111

1111

),(),(),(

),;,(),(),(

dydxyyxxhyxfyxg

yxyxhyxfyxg
 

 

 

 

 
 

Σχ. 1.22 :  Οι συναρτήσεις PSF για τα πολυώνυμα Zernike σε μορφή πυραμίδας. 



 
 

 29 

 

 
 
Σχ. 1.23 :  Οι συναρτήσεις  MTF για τα πολυώνυμα Zernike σε μορφή  

                  πυραμίδας. 

 
Όταν θέλουμε να εξετάσουμε την λειτουργική όραση, το πόσο καλά δηλαδή 

αποδίδει ο οφθαλμός σε διάφορες συνθήκες που διαφέρουν ως προς το 

επίπεδο φωτισμού και την αντίθεση των λεπτομερειών είναι επιτακτική η 

χρήση μίας εξειδικευμένης δοκιμασίας που βασίζεται στη συνάρτηση 

αντίληψης αντίθεσης (Contrast Sensitivity Function), στην ικανότητα δηλαδή 

του οφθαλμού να διακρίνει πολύ μικρού βαθμού φωτεινές αντιθέσεις. H 

εξέταση αυτή μπορεί να εξομοιώσει με λογική ακρίβεια την όραση σε 

μεσοπικές συνθήκες φωτός, όπου λόγω του χαμηλού φωτισμού διαστέλλεται 

η κόρη και αυξάνονται οι εκτροπές υψηλής τάξης, ενώ μπορεί να 

προσομοιώσει και την φωτοπική όραση όπου τα παρατηρούμενα αντικείμενα 

έχουν χαμηλή αντίθεση. 

Για την αξιολόγηση της CSF, που είναι το ψυχοφυσικό ανάλογο της MTF, 

χρησιμοποιούνται ερεθίσματα (grating) με κάποια περιοδική (ημιτονοειδή) 

διαμόρφωση, λόγω της παρατήρησης[38] ότι η νευρική χωρική επεξεργασία 

γίνεται από συγκεκριμένα νευρωνικά κανάλια (neural channels) στην οπτική 
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οδό και τον ινιακό φλοιό  που αποκρίνονται σε αντικείμενα διαφορετικών 

χωρικών συχνοτήτων και περιέχει μετρήσεις ουδούς για grating μιας σειράς 

χωρικών συχνοτήτων που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 18 c/deg (στην 

παρούσα εργασία) και διαφορετικών προσανατολισμών. Όσο πιο υψηλές 

είναι οι συχνότητες τόσο πιο «λεπτά» είναι τα χαρακτηριστικά του 

ερεθίσματος. 

 

 
Σχ. 1.24 : H CSF για επτά ηλικιακές ομάδες (από Schieber, 1992) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 
Η στατιστική συμπεριφορά των εκτροπών υψηλής τάξης σε φυσιολογικούς 

διορθωμένους και μη διορθωμένους οφθαλμούς έχει μελετηθεί από πολλούς 

ερευνητές[15-17] χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα που περιγράφουν την 

κατανομή τους.  

Μελέτη των Thibos, Bradley και Χοng[18], που έγινε σε δείγμα 200 

διορθωμένων φυσιολογικών οφθαλμών ηλικίας 22-35 ετών, για διάμετρο 

κόρης 6mm  και στους οποίους έγινε ενστάλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου και 

βασίστηκε στον αισθητήρα Shack-Hartmann, έδειξε πως εκτός από την 

σφαιρική εκτροπή, οι υπόλοιπες εκτροπές υψηλής τάξης κατανέμονται 

συμμετρικά γύρω από τον μέσο όρο που είναι περίπου μηδέν και οι 

συντελεστές Zernike μπορούν να περιγραφούν σαν τυχαίες γκαουσιανές 

μεταβλητές λόγω της μορφής της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας (σχ. 

2.3). 

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν επίσης πως οι συντελεστές Zernike 

αριστερών και δεξιών οφθαλμών σχετίζονται μεταξύ τους στατιστικά μιας και 

υπάρχει μία τάση συμμετρίας ανάμεσα  τους (Porter et al., 2001; Thibos et al., 

2002). 

 
Σχ. 2.1 :  Iστογράμματα συχνότητας συντελεστών Zernike σε φυσιολογικούς 

               οφθαλμούς με διάμετρο κόρης 6 mm[18].  
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Επίσης οι τιμές των συντελεστών μειώνονται όσο αυξάνεται η τάξη (mode) 

της εκτροπής, ενώ η μέση διακύμανση του μετώπου κύματος (average 

wavefront variance) μειώνεται εκθετικά με τον ακτινικό όρο (Thibos et al., 

2002). 

Έρευνα[22] που αφορούσε επεξεργασία δεδομένων από 10 διαφορετικά  

εργαστήρια σε δείγμα 2560 οφθαλμών με πολύ μεγαλύτερο εύρος ηλικίας, 

διαθλαστικών σφαλμάτων, συνθηκών εξέτασης, εθνικοτήτων και με 

διαφορετικές συσκευές, που όλες όμως χρησιμοποιούσαν τον αισθητήρα 

Shack-Hartmann, έδειξε γενικά να συμφωνεί με τις παραπάνω μελέτες αλλά 

επιπρόσθετα η κάθετη κόμη 1
3
−C   φάνηκε να έχει σημαντική συμβολή (-

0.14μm), μαζί με τη σφαιρική εκτροπή 0
4C  (0.13μm) και το κατακόρυφο trefoil 

3
3
−C (-0.11μm) για διάμετρο κόρης 6mm, ενώ όλες οι εκτροπές τρίτης τάξης 

( 3
3

1
3

1
3

3
3 ,,, CCCC −− ) είχαν μέση τιμή συντελεστών που διέφεραν σημαντικά  από 

το μηδέν. Η μέση ολική τιμή του ΗΟ RMS error για διάμετρο κόρης 6mm 

βρέθηκε 0.33 μm. 

 
Σχ. 2.2 : Κατανομή συντελεστών  Zernike για δεξιό οφθαλμό από δεδομένα   

               διαφόρων εργαστηρίων για διάμετρο κόρης 5mm[22]. 
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Σχ. 2.3 : H κατανομή του συντελεστή 0

4C  σαν συνάρτηση της ηλικίας για   
                        διάμετρο κόρης 5mm[22].  

 

To παραπάνω γράφημα δείχνει την κατανομή του συντελεστή 0
4C  με την 

ηλικία για 2552 οφθαλμούς (αριστερούς και δεξιούς) σε διάμετρο κόρης 5mm 

όπου και είναι φανερή μία σταδιακή αύξηση της σφαιρικής εκτροπής με την 

ηλικία. Παρ’όλα αυτά υπάρχει αρκετά μεγάλη διακύμανση για κάθε ηλικιακή 

ομάδα, κάτι που πιθανόν σημαίνει πως παράγοντες διαφορετικοί της ηλικίας 

έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο συντελεστή 0
4C . 

Όσον αφορά τη συσχέτιση ανάμεσα στις εκτροπές που εισάγει συνολικά το 

οπτικό σύστημα του οφθαλμού - αλλά και τα επιμέρους τμήματα του 

(αναφερόμαστε κυρίως στον κερατοειδή και τον κρυσταλλοειδή φακό) - με την 

ηλικία έχουν γίνει διάφορες μελέτες.  

Οι Αmano et al.[23] σε έρευνα στην οποία εξετάστηκαν 75 οφθαλμοί ηλικίας 

από 18 έως 69 ετών σε διάμετρο κόρης 6mm με αισθητήρα Shack-Hartmann, 

και σφαιρικό ισοδύναμο +3.5 έως -12.0 D, έδειξαν πως η κόμη αυξάνεται με 

την ηλικία, είτε αυτή προέρχεται μεμονωμένα από τον κερατοειδή (σχ. 2.6), 

είτε συνολικά από τα οπτικά του οφθαλμού, κάτι το οποίο έχει βρεθεί και από 

προηγούμενες μελέτες[24-27]  
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Σχ. 2.4 :  Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού (r=.307, p = 0.0070) και ολικού coma (r  

               =.334, p = 0.0033) με την ηλικία. Και στις 2 περιπτώσεις υπάρχει στατιστικά  

               σημαντική συσχέτιση[23]. 

 

Eπίσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ 

κερατοειδικού και ολικού coma στους ίδιους οφθαλμούς με τιμές ίδιας τάξης 

μεγέθους (σχ. 2.7). 

 
Σχ. 2.5 : Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και ολικού coma RMS[23] (r=.468, p<.0001) 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως, πολύ 

πιθανόν, η αύξηση του ολικού coma  με την ηλικία οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του κερατοειδικού coma. 

Αντίθετα, η σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από τον κερατοειδή δε φάνηκε 

να μεταβάλλεται με την ηλικία ενώ συνολικά το οπτικό σύστημα συνεισφέρει 

στην αύξηση της (σχ. 2.9).  
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Σχ. 2.6 : Συσχέτιση μεταξύ RMS σφαιρικής εκτροπής προερχόμενης από τον 

              κερατοειδή και από το ολικό οπτικό σύστημα με την ηλικία. 

 

   

Σχ. 2.7 : Συσχέτιση μεταξύ σφαιρικής εκτροπής ( 0
4C ) προερχόμενης από τον 

          κερατοειδή και από το ολικό οπτικό σύστημα με την ηλικία. 

 

Αυτό φαίνεται να συμφωνεί και με άλλες εργασίες[20,24,26-28], σε αντίθεση με 

έρευνα του Guirao[25] που αναφέρει πως η σφαιρική εκτροπή που οφείλεται 

στον κερατοειδή ήταν σημαντικά υψηλότερη σε μεσήλικες (40-50 ετών) και 

ηλικιωμένους (60-70 ετών) απ’ ότι σε άτομα νεαρότερης ηλικίας (20-30 ετών).  

Οι διαφορές αυτές πιθανόν εξηγούνται λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Guirao 

επέλεξε να εξετάσει εμμετρωπικούς οφθαλμούς σε τρεις ξεχωριστές ηλικιακές 

ομάδες.  

Γενικά πιστεύεται πως οι θετικές τιμές της κερατοειδικής σφαιρικής 

εκτροπής εξουδετερώνονται από τον κρυσταλλοειδή φακό κατά τη διάρκεια 

της νεότητας και η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής που οφείλεται στο ολικό 

οπτικό σύστημα με την ηλικία τείνει προς θετικές τιμές επειδή μεταβάλλονται 

οι εκτροπές του φακού που οφείλονται στις ηλικιακές αλλαγές της ακτίνας 

καμπυλότητας της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του[29,30] και στην 

κατανομή του δείκτη διάθλασης[31]. 
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Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ διαθλαστικού σφάλματος και εκτροπών 

υψηλής τάξης διάφορες εργασίες έχουν δώσει διφορούμενα αποτελέσματα. 

Ο Paquin et al[32] βρήκαν πως η υψηλή μυωπία συνοδεύεται συνήθως από 

coma και ο He et al[33] ότι οι μυωπικοί οφθαλμοί κατά μέσο όρο έχουν 

ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές εκτροπών 4ης και υψηλότερης τάξης. 

Αντίθετα ο Cheng et al[34] δε βρήκε καμία συσχέτιση μεταξύ διαθλαστικού 

σφάλματος και εκτροπών υψηλής τάξης ενώ στους ασθενείς αυτής της 

μελέτης το σφαίρωμα κυμαίνονταν από -12.0 έως +3.5 D     

Όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές εκτροπές (WAinternal = WAeye – WAcornea), 

οι Wang και Santaella[35] που εξέτασαν 114 οφθαλμούς (χωρίς κυκλοπληγία) 

με σφαιρικό ισοδύναμο -2.69 ± 2.51D (προέκυψε από το WaveScan που 

χρησιμοποιεί τον αισθητήρα Shack-Hartmann με εύρος -10.68 έως +3.47D), 

ηλικίας 20 έως 69 ετών σε διάμετρο κόρης 6mm, βρήκαν πως όλοι οι 

συντελεστές Zernike 3ης τάξης έχουν θετικές μέσες τιμές με μεγάλο όμως 

εύρος (από -0.337 έως 0.512 μm). 

H μέση τιμή για το συντελεστή 0
4C ήταν -0.145 ± 0.094 μm (εύρος -0.160 

έως -0.130 μm). Tο 95.1% των οφθαλμών είχαν αρνητικές τιμές. Aκόμη, η 

ολική μέση RMS τιμή ήταν 0.334 ± 0.096 μm.  

Η συνεισφορά κάθε τάξης στις  συνολικές εκτροπές ήταν 35.0% για την 3η 

τάξη, 34.9% για την 4η, 16.4% για την 5η και 13.7% για την 6η. 

Η μέση RMS τιμή για την σφαιρική εκτροπή ( 20
6

20
4 )()( CC + ) ήταν 0.156 

± 0.082 μm και για το coma ( 21
5

21
5

21
3

21
3 )()()()( CCCC +++ −− ) 0.178 

± 0.086 μm. 

Στην ίδια εργασία επίσης έγινε συσχέτιση μεταξύ αριστερών και δεξιών 

οφθαλμών σε 30 ασθενείς και έδειξε πως οι ολικές εκτροπές υψηλής τάξης και 

η σφαιρική εκτροπή (SA) που προέρχονται από τα εσωτερικά οπτικά του 

οφθαλμού σχετίζονται μεταξύ των δύο οφθαλμών (σχ. 2.10). 

Ισχυρότερη συσχέτιση βρέθηκε στους συντελεστές 0
4C και 0

6C (r = 0.747 και 

r= 0.728) και μικρότερη συσχέτιση στο κάθετο coma. 
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Σχ. 2.8 : Οι ολικές εσωτερικές εκτροπές και η SA δεξιού VS αριστερού οφθαλμού. 

 

Όσον αφορά τη σχέση εσωτερικών εκτροπών και ηλικίας εξετάστηκαν 91 

οφθαλμοί και δεν φάνηκε να υπάρχει καμία μεταβολή με την αύξηση της 

ηλικίας. Εξαίρεση αποτελεί ο αρνητικός συντελεστής  0
4C που αυξάνεται με την 

αύξηση της ηλικίας μετά την ηλικία των 50 ετών (σχ. 2.11). 

 

 
Σχ. 2.9 :  Οι ολικές εκτροπές που οφείλονται στα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού 

                    (αριστερά) και η σφαιρική εκτροπή (δεξιά) σαν συνάρτηση της ηλικίας. 

 

 

Για να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο τα εσωτερικά οπτικά αντισταθμίζουν 

τις εκτροπές που προέρχονται από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής[36] corneaeye WWCF /1−=  (compensator 

factor). 

• CF>0, τα εσωτερικά οπτικά εξουδετερώνουν τις κερατοειδικές 

εκτροπές. 
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• CF = 0, δεν υπάρχει καμία εξισσορόπηση 

• CF<0, οι εσωτερικές επιφάνειες προσθέτουν εκτροπές στις 

κερατοειδικές. 

Έτσι λοιπόν, βρέθηκε πως οι ολικές εσωτερικές εκτροπές υψηλής τάξης και 

η SA ( 0
4C και 0

6C ) έχουν θετικές μέσες τιμές συντελεστή CF (0.29 ± 0.20 και 

0.44 ± 0.33) που διέφεραν σημαντικά από το μηδέν, κάτι που υποδεικνύει 

πως οι εσωτερικές επιφάνειες εξουδετερώνουν τις εκτροπές που οφείλονται 

στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή. Το coma είχε μέση τιμή συντελεστή 

CF 0.11 ± 0.58 που δε διέφερε σημαντικά από το μηδέν. 

Τέλος, οι τιμές του συντελεστή  CF για τις ολικές εσωτερικές εκτροπές 

φαίνεται να μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας (σχ. 2.12), αν και καμία 

σημαντική αλλαγή δεν παρατηρήθηκε για την SA και το coma. 

 

         
Σχ. 2.10 : O συντελεστής CF σαν συνάρτηση της ηλικίας για τις εσωτερικές εκτροπές  

                 (αριστερά) και το συντελεστή 0
4C  (δεξιά). 

 

Από όλους τους 22 συντελεστές Zernike μόνο ο συντελεστής 0
4C  φάνηκε 

να έχει σημαντική αρνητική συσχέτιση με την ηλικία, κάτι που υποδηλώνει 

πως η αύξηση της ηλικίας είναι σημαντικός παράγοντας μείωσης της 

αντιστάθμισης μεταξύ εσωτερικών και κερατοειδικών εκτροπών. 

 Εργασία[28] του Artal όμως, για την οποία εξετάστηκαν 17 οφθαλμοί με 

ηλικιακό εύρος από 26 έως 69 ετών, βρήκε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Αναφέρει ισχυρή αρνητική συσχέτιση  μεταξύ του συντελεστή CF για τις ολικές 

εσωτερικές εκτροπές σε σχέση με την ηλικία, με θετικό συντελεστή στους 

περισσότερους νεαρούς οφθαλμούς και αρνητικό σε μεσήλικες ή 

ηλικιωμένους. 
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Υπάρχουν  διαφορές όμως όσον αφορά τη μεθοδολογία των δύο μελετών. 

Στους οφθαλμούς που μετρήθηκαν από τον Artal το εύρος του διαθλαστικού 

σφάλματος ήταν μικρό (σφαιρικό ισοδύναμο ± 2D και αστιγματισμός <1.5D)  

και είχε προηγηθεί κυκλοπληγία  σε αντίθεση με την μελέτη των Wang και 

Santaella που είχε εύρος 13 D διαθλαστικού σφάλματος και χωρίς να έχει 

προηγηθεί ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
3.1 Συμμετέχοντες  

 

Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 48 εξεταζόμενοι ηλικίας από 18 έως 

31 ετών, στην πλειοψηφία τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μέσο 

όρο ηλικίας τα 24,3 έτη και τυπική απόκλιση ±2,9 έτη. Το διαθλαστικό τους  

εύρος κυμαίνονταν από -0,5D έως 1,5D με μέση τιμή σφαιρώματος 0,57D, 

σφαιρικό ισοδύναμο διάθλασης 0,42D και   αστιγματισμό < -1D. 

Στην δεύτερη ηλικιακή ομάδα συμμετείχαν 35 πρεσβύωπες ηλικίας 47 έως 

58 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 52,1 έτη και τυπική απόκλιση ±3,3 έτη. Το 

διαθλαστικό τους  εύρος κυμαίνονταν από -0,5D έως 1D με μέση τιμή 

σφαιρώματος 0,46D, σφαιρικό ισοδύναμο διάθλασης 0,37D και   αστιγματισμό 

< -0,5D. 

Κανείς από τους παραπάνω εξεταζόμενους δεν είχε ιστορικό 

οφθαλμολογικών παθήσεων ή οφθαλμολογικής επέμβασης. 

 

3.2 Διαδικασία καταγραφής των μετρήσεων 
 

Η εξέταση των συμμετεχόντων περιελάμβανε αρχικά την μέτρηση της 

οπτικής οξύτητας (UVA) με πίνακες που αποτελούνται από σειρές συμβόλων 

(οπτότυπα κατά Snellen) που βαθμιαία ελαττώνονται σε μέγεθος. Ελέγχθηκαν 

και οι δύο οφθαλμοί και βρέθηκε ότι όλοι οι εξεταζόμενοι είχαν οπτική οξύτητα 

μεγαλύτερη από 1,0 (10/10) διόφθαλμα και πάνω από 0,9 (9/10) 

μονόφθαλμα. 

Στη συνέχεια ακολουθούσε η ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου 

(κυκλοπεντολάτη) που έχει σαν αποτέλεσμα την παράλυση του ακτινωτού 

μυός και την μυδρίαση της κόρης, ώστε να μπορέσουν να μετρηθούν οι 

εκτροπές υψηλής τάξης σε διάμετρο κόρης 6mm και να αποφύγουμε 

φαινόμενα προσαρμογής[39] που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω της 
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αίσθησης της εγγύτητας της συσκευής που έχει ο εξεταζόμενος (ακόμη και αν 

ο στόχος προσήλωσης του οργάνου προβάλλεται από το οπτικό άπειρο). 

Οι ολικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρήθηκαν σε σκοτεινό χώρο, μισή ώρα 

μετά την ενστάλλαξη του κυκλοπληγικού φαρμάκου, με τον αναλυτή μετώπου 

κύματος COAS (Complete Ophthalmic Analysis System, Wavefront Sciences, 

USA) που χρησιμοποιεί την τεχνική Shack-Hartmann.  

Ο εξεταζόμενος προσηλώνει σε ένα κόκκινο στόχο, ευθυγραμμίζεται ο 

άξονας του οργάνου με το κέντρο της κόρης και γίνεται η μέτρηση που μας 

δίνει τον ολικό χάρτη μετώπου κύματος και τον χάρτη των εκτροπών υψηλής 

τάξης (Σχ. 3.1). 

 

 
Σχ. 3.1 :  Διαδικασία καταγραφής των μετρήσεων των εκτροπών υψηλής τάξης. 
 

Στη συνέχεια μετρήθηκαν οι εκτροπές υψηλής τάξης της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδή με τον τοπογράφο Τopolyzer (Wavelight Laser 

Technologie AG). Aπό τον υψομετρικό χάρτη (elevation data) 

υπολογίστηκαν οι συντελεστές Zernike με βάση μία ελλειψοειδή επιφάνεια 

(Ε=0,75)  βέλτιστης προσαρμογής (best fit) στην μετρούμενη κερατοειδική 

επιφάνεια και για διάμετρο κόρης 6mm. 

Oι εκτροπές υψηλής τάξης του κρυσταλλοειδή φακού (και της οπίσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδή) μετρήθηκαν έμμεσα από αφαίρεση των 

κερατοειδικών σφαλμάτων από τα δεδομένα του COAS (Σχ. 3.2). 
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Σχ. 3.2 :  Σχηματικό διάγραμμα του έμμεσου υπολογισμού των εκτροπών του  

                φακού από τα δεδομένα της τοπογραφίας και του COAS. 

 

Σε άλλη χρονική στιγμή, μετρήθηκε η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 

(CSF) σε 29 νέους και 30 πρεσβύωπες, με το Functional Vision Analyzer 

(Stereo Optical Co., VSRC). Xρησιμοποιήθηκαν ημιτονοειδή grating για 5 

χωρικές συχνότητες: 1.5,3,6,12 και 18c/deg σε τέσσερις συνθήκες : 

φωτοπικές  (85 Cd/M2), φωτοπικές  με εισαγωγή glare (10 Lux), 

μεσοπικές ( 3 Cd/M2) και μεσοπικές με εισαγωγή glare (1 Lux). 
                 

 
Σχ.  3.3 :  Το Functional Vision Analyzer που χρησιμοποιήθηκε για την   

                 αξιολόγηση της ευαισθησίας αντίθεσης των εξεταζόμενων.  

 

Σε κάθε εξεταζόμενο ζητήθηκε να αναγνωρίσει μία στήλη, για κάθε 

χωρική συχνότητα, αποτελούμενη από 9 grating ( ερεθίσματα με περιοδική 

ημιτονοειδή διαμόρφωση από εναλλασόμενες σκοτεινές και φωτεινές 

ράβδους) τριών διαφορετικών προσανατολισμών και contrast (Σχ. 3.3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1  Σύγκριση μεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλμού 
 

Η σύγκριση μεταξύ δεξιών και αριστερών οφθαλμών (Σχ. 4.1 και 4.2) για κάθε 

ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες 

και διαγράμματα, έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike.  
                                       

 
 
 
Σχ.  4.1 : Oι μέσες απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike για τους νέους (το μπλε 
                αναφέρεται στους δεξιούς και το πράσινο στους αριστερούς οφθαλμούς)   
                ενώ φαίνεται και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 
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Σχ.  4.2 : Oι μέσες απόλυτες τιμές των συντελεστών Zernike για τους πρεσβύωπες  
                (το μπλε αναφέρεται στους δεξιούς και το πράσινο στους αριστερούς       
                οφθαλμούς) ενώ φαίνεται και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 
 
                                   

 
Πίνακας 4.3 :  Περιλαμβάνει τους μέσους όρους και την τιμή p για κάθε τιμή 
                        συντελεστή Ζernike στις δύο ομάδες. 
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4.2  Η κατανομή των εκτροπών υψηλής τάξης   
                      

 

Όλες οι επόμενες αναλύσεις αναφέρονται στους δεξιούς οφθαλμούς. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι μέσες τιμές των συντελεστών 

Zernike για το ολικό οπτικό σύστημα του οφθαλμού και η σύγκριση μεταξύ 

των δύο ηλικιακών ομάδων. Όριο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε η 

τιμή p ≤ 0,05 και φαίνεται το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 

 

 
Σχ.  4.4 : Σύγκριση των μέσων τιμών των συντελεστών Ζernike ανάμεσα  

               στις δύο ομάδες. 

  
mode young old P value 

Z(3,-3) -0,029±0,14 -0,086±0,14 0,057 

Z(3,-1) -0,069±0,20 -0,089±0,25 0,692 

Z(3,1) 0,015±0,14 -0,029±0,12 0,137 

Z(3,3) -0,021±0,10 -0,009±0,11 0,591 

Z(4,-4) 0,017±0,04 0,049±0,04 <0,001 

Z(4,-2) 0,010±0,034 -0,012±0,04 0,012 

Z(4,0) 0,097±0,11 0,196±0,11 <0,001 

Z(4,2) -0,010±0,07 -0,022±0,06 0,420 

Z(4,4) 0,020±0,05 0,035±0,05 0,140 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων υπάρχουν στην σφαιρική 

εκτροπή [Ζ(4,0)] που παρουσιάζει σχεδόν διπλάσια τιμή στους πρεσβύωπες, 

στον αστιγματισμό 2ης τάξης [Ζ(4,-2)] που έχει την ίδια απόλυτη τιμή αλλά 

διαφέρει ως προς το πρόσημο και το tetrafoil [Ζ(4,-4)] (y άξονα) που είναι, 

περίπου, τρεις φορές υψηλότερο στους πρεσβύωπες. 

Για τον υπολογισμό του RMS κάθε τάξης ξεχωριστά χρησιμοποιήθηκαν οι 

παρακάτω σχέσεις : 

 

 

  
 
 Σχ.  4.5 : Σύγκριση RMS τιμών μεταξύ των δύο ομάδων. 
 

 

Όπως διαπιστώνουμε και από τον παραπάνω πίνακα τα σφάλματα 

χαμηλής τάξης (αστιγματισμός, αφεστίαση) έχουν την μεγαλύτερη 

Οrder 
(RMS) 

young old 

2 (μm) 0,84±0,47 1,15 ±0,95

3rd (μm) 0,28 ±0,14 0,32 ±0,14

4th (μm) 0,16 ±0,07 0,23 ±0,09



 
 

 47 

συμμετοχή στο συνολικό μέτωπο κύματος ενώ οι RMS εκτροπές 3ης τάξης 

(coma, trefoil) φαίνεται να συνεισφέρουν περισσότερο από τις εκτροπές 

4ης τάξης (σφαιρική εκτροπή, tetrafoil).  Στατιστικά σημαντική διαφορά 

όμως  ανάμεσα στις δύο ομάδες φαίνεται να υπάρχει  μόνο στην RMS τιμή 

της 4ης τάξης. 

 

4.3 Σύγκριση ΗΟ RMS τιμών 

 
Ενώ πριν συγκρίναμε ξεχωριστά τα σφάλματα κάθε τάξης από το 

ολικό οπτικό σύστημα του οφθαλμού, το παρακάτω διάγραμμα και ο 

πίνακας αναφέρονται στο ολικό RMS υψηλής τάξης από το συνολικό 

οπτικό σύστημα και τις επιμέρους διαθλαστικές του επιφάνειες. 

 

 
 

ΗΟ RMS (μm) young old 

Total 0,33±0,13 0,41±0,14 

Cornea 0,36±0,06 0,40±0,09 

lens 0,43±0,17 0,48±0,16 

 

Σχ.  4.6 : To oλικό RMS κάθε ομάδας όπως προέκυψε από το ολικό  

                οπτικό σύστημα και τις διαθλαστικές του επιφάνειες. 
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Παρατηρούμε ότι οι πρεσβύωπες παρουσιάζουν σημαντικά 

αυξημένες τιμές στο ΗΟ RMS του ολικού οπτικού συστήματος και του 

κερατοειδή σε αντίθεση με το RMS που προέκυψε από τα εσωτερικά 

οπτικά του οφθαλμού. 

Όσον αφορά τα επιμέρους διαθλαστικά μέρη του οφθαλμού, βρέθηκε 

ότι  από τις RMS τιμές των οπτικών επιφανειών στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες  υπάρχει μόνο στα σφάλματα 4ης 

τάξης του κερατοειδή. 

 

 
 

 

 

 

 
Σχ. 4.7 : To ΗΟ RMS του κερατοειδή και του φακού για κάθε τάξη. 

 

 

 

RMS (μm) Young Old P value 

3rd order (corneal)  0,25 ± 0,08 0,27 ± 0,10 0,281 

4th order  (corneal) 0,25 ± 0,07 0,30 ± 0,07 0,004 

3rd  order (internal)  0,36 ± 0,18 0,42 ± 0,17 0,136 

4th  order (internal)  0,21 ± 0,07 0,22 ± 0,07 0,585 
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4.4 Σφαιρική εκτροπή και οπτικό σύστημα 

 
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε ένα από τα σημαντικότερα σφάλματα 

στον ανθρώπινο οφθαλμό, την σφαιρική εκτροπή, όπως προκύπτει από 

την μέση τιμή του δείγματος μας, αλλά και σε ατομική βάση για να 

δούμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο βασικών διαθλαστικών 

επιφανειών του οφθαλμού. 

 

 
 

SA (μm) Young Old P value 

Total 0,10 ±0,11 0,20 ±0,10 <0,001 

Corneal 0,24 ±0,07 0,28 ±0,07 0,015 

Internal -0,14 ±0,09 -0,08 ±0,09 0,004 

 
Σχ. 4.8 : H μέση σφαιρική εκτροπή για κάθε ομάδα. 
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Σχ. 4.9 :  Δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ  της σφαιρικής εκτροπής 

που προκύπτει από τα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού και του κερατοειδή. 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα η σφαιρική εκτροπή 

του ολικού συστήματος αλλά και των επιμέρους  οπτικών επιφανειών 

του είναι σημαντικά αυξημένη στους πρεσβύωπες. 

Επίσης, από το σχ. 4.8, προκύπτει ότι η μέση σφαιρική εκτροπή που 

οφείλεται στον κερατοειδή είναι 0,24 μm στους νέους και αντισταθμίζεται 

κατά -0,14μm από τα εσωτερικά οπτικά, με αποτέλεσμα το συνολικό 

σφάλμα να είναι μικρότερο από αυτό που εισάγεται (0,10μm). Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και στους πρεσβύωπες αλλά ισχύει σε μικρότερο 

βαθμό, όπως θα δούμε και παρακάτω. 

Από το σχ. 4.9, που αναφέρεται σε όλους τους εξεταζόμενους, δεν 

προκύπτει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της σφαιρικής εκτροπής του 

κρυσταλλοειδή φακού και του κερατοειδή. Τέλεια αρνητική συσχέτιση, 

δηλαδή τέλεια αντιστάθμιση, θα προέκυπτε εάν όλα τα σημεία 

προσαρμόζονταν απόλυτα στην ευθεία y = - x. O συντελεστής Pearson 

όμως έχει περίπου μηδενική τιμή, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι τα 

σημεία του γραφήματος διασποράς είναι κατά κύριο λόγο κατανεμημένα 

τυχαία. 



 
 

 51 

4.5 Coma και οπτικό σύστημα      

 
Εξετάζονται οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην RMS τιμή του 

coma όπως προκύπτει από την παρακάτω σχέση : 

 

21
3

21
3 )()( CCRMS += −

 

 

 
 

Coma RMS (μm) Young old 

Total 0,21±0,14 0,24±0,16 

Cornea 0,20±0,09 0,18±0,09 

Lens 0,29±0,19 0,29±0,18 

 
Σχ. 4.10  :  Σύγκριση coma RMS για τις δύο ομάδες. 

 

Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο RMS coma του 

ολικού οπτικού συστήματος και των επιμέρους διαθλαστικών του επιφανειών 

ανάμεσα στις δύο ομάδες. 
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Από τα παρακάτω διαγράμματα και τους πίνακες  προκύπτει ότι στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο ηλικιακές ομάδες φαίνεται να υπάρχει 

μόνο στο οριζόντιο coma του κερατοειδή και του κρυσταλλοειδή φακού ενώ 

παρατηρείται πολύ μεγάλη διακύμανση. 

 

 
 

 
 

Σχ. 4.11 :  Διαφορές coma (x, y άξονες)  για τις δύο ηλικιακές ομάδες 
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Coma Z(3,1) Young Old P value 

Total 0,01± 0,14 -0,03 ± 0,12 0,14 

Cornea -0,05 ± 0,15 0,02 ± 0,13 0,03 

Lens 0,06 ± 0,22 -0,05 ± 0,17 0,014 

 

 

 

 

 

 

Σε αντίθεση με την σφαιρική εκτροπή, προέκυψε υψηλή αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των δύο βασικών διαθλαστικών επιφανειών του οφθαλμού 

για το coma και στους δύο άξονες. 

 

 
Σχ. 4.12  : Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και εσωτερικού οριζόντιου  

                            coma. 

 

Coma Z(3,-1) young old P value 

Total  -0,07± 0,20 -0,09 ± 0,25 0,692 

Cornea -0,08 ± 0,12 -0,09 ± 0,12 0,803 

Lens 0,01 ± 0,26 0,00 ± 0,30 0,832 
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Σχ. 4.13  : Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και εσωτερικού κάθετου coma 

                          

4.6 Trefoil Z(3±3) και οπτικό σύστημα 

 
Πολύ υψηλή ατομική αντιστάθμιση φαίνεται να υπάρχει και στο trefoil, 

όπως αυτό εκφράζεται και στους 2 άξονες. Παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική διαφορά, ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο οριζόντιο trefoil [Ζ(3,3)] 

που εισάγει ο κερατοειδής και ο κρυσταλλοειδής φακός. 

 
Τrefoil  Z(3,-3) young Old P value 

Total -0,03 ± 0,14 -0,09 ± 0,14 0,071 

Cornea 0,01 ± 0,09 -0,01± 0,13 0,403 

Lens -0,04 ± 0,15 -0,08 ± 0,21 0,364 

 

 
Τrefoil  Z(3,3) young Old P value 

Total -0,02 ± 0,10 -0,01 ± 0,11 0,591 

Cornea 0,03 ± 0,11 0,12± 0,11 <0,001 

Lens -0,05 ± 0,13 -0,13 ± 0,15 0,009 

 
Πίνακας 4.13 :  Διαφορές trefoil (x,y άξονες) για τις δύο ηλικιακές ομάδες. 
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Σχ. 4.14 :  Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και εσωτερικού  trefoil (x,y άξονες). 

 

 

 

 



 
 

 56 

4.7 Tetrafoil Z(4±4) και οπτικό σύστημα 

 
Ακόμη πιο ισχυρή συσχέτιση βρίσκουμε στο κερατοειδικό tetrafoil  το 

οποίο φαίνεται να αντισταθμίζεται ισχυρά και στους δύο άξονες από τα 

εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού. 

 

 

       
Σχ. 4.15 :  Συσχέτιση μεταξύ κερατοειδικού και εσωτερικού  tetrafoil (x,y άξονες). 
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Τetrafoil  Z(4-4) Young Old P value 

Total 0,02± 0,04 0,05 ± 0,04 <0,001 

Cornea 0,00 ± 0,04 -0,03± 0,13 0,05 

Lens 0,02 ± 0,07 0,08 ± 0,08 0,001 

 

ΤetrafoilZ (4,4) Young Old P value 

Total 0,02± 0,05 0,04 ± 0,05 0,140 

Cornea 0,00 ± 0,04 -0,04± 0,06 0,003 

Lens 0,02 ± 0 ,05 0,08 ± 0,07 <0,001 

 

Πίνακας 4.16 :  Διαφορές tetrafoil (x,y άξονες) για τις δύο ηλικιακές ομάδες 

 

Όπως διαπιστώνουμε και από τον παραπάνω πίνακα, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές υπάρχουν στο tetrafoil του ολικού οπτικού συστήματος και του 

κρυσταλλοειδή φακού στον y άξονα, όπως επίσης και στο tetrafoil, στον x 

άξονα, του κερατοειδή και του κρυσταλλοειδή φακού. 

 

4.8   Σύγκριση συντελεστή αντιστάθμισης (Compensation Factor) 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2, ένας τρόπος για να εκτιμηθεί ο 

βαθμός στον οποίο τα εσωτερικά οπτικά αντισταθμίζουν τις εκτροπές που 

προέρχονται από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή είναι η παράμετρος 

CF (compensator factor) που δίνεται από την σχέση : 

 

cornea

eyecornea

RMS
RMSRMS

CF
−

=  

                                                                       και ισχύει : 

 

  CF>0 →   o φακός αντισταθμίζει τα σφάλματα του κερατοειδή. 

  CF≈ 0  →  δεν υφίσταται αντιστάθμιση. 

  CF<0  →  o φακός προσθέτει σφάλματα στον κερατοειδή. 
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Από το παρακάτω διάγραμμα και τον πίνακα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην παράμετρο CF μεταξύ των δύο 

ηλικιακών ομάδων όσον αφορά το ολικό RMS κερατοειδή και του οπτικού 

συστήματος, ενώ η παράμετρος CF είναι ελάχιστα αρνητική στους 

πρεσβύωπες. Αντίθετα παρατηρούμε μείωση του συντελεστή αντιστάθμισης 

της σφαιρικής εκτροπής στην μισή περίπου τιμή (0,66 στους νέους και 0,30 

στους πρεσβύωπες). 

 

 
   

group Τotal CF CF(SA) 

young 0,08 ± 0,41 0,66 ± 0,50 

old -0,04 ± 0,41 0,30 ± 0,36 

 

Σχ. 4.17 : Σύγκριση CF ολικού ΗΟ RMS και Ζ(4,0) μεταξύ των δύο ομάδων.   
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4.9 Αξιολόγηση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης (CSF)  

των δύο ομάδων 

 
Στη συνέχεια αξιολογείται η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, σε 29 νέους 

και 30 πρεσβύωπες. 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη διαφορά που προκύπτει κατά τη μέτρηση 

της ευαισθησίας αντίθεσης σε φωτοπικές συνθήκες (85 Cd/M2) όπως βρέθηκε 

υπολογίζοντας την μέση τιμή της  για κάθε χωρική συχνότητα ξεχωριστά. 

 

 
 

Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,010 

3 <0,001 

6 <0,001 

12 0,002 

18 0,082 

 
                 Σχ. 4.18 :  Σύγκριση φωτοπικής καμπύλης ευαισθησίας αντίθεσης 
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Παρατηρείται σημαντική ελάττωση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης 

στους πρεσβύωπες σε όλες τις συχνότητες εκτός από αυτή των 18 c/deg. 

Όταν αξιολογήθηκε η φωτοπική καμπύλη με την εισαγωγή θάμβους (glare) 

10 Lux, βρέθηκε και πάλι σημαντική μείωση στην ευαισθησία αντίθεσης στους 

πρεσβύωπες σε όλες τις συχνότητες εκτός από αυτή των 1,5c/deg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 4.19  : Σύγκριση φωτοπικής καμπύλης ευαισθησίας αντίθεσης με εισαγωγή  

                   glare (10 Lux). 

 

 

 

Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,090 

3 0,001 

6 <0,001 

12 0,021 

18 0,035 
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Παρακάτω φαίνεται η μεταβολή της καμπύλης ευαισθησίας αντίθεσης 

(CSF) σε μεσοπικές συνθήκες (3 Cd/M2). 

 

 
 

Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,555 

3 0,012 

6 <0,001 

12 0,166 

18 0,072 

 
Σχ. 4.20 :  Σύγκριση μεσοπικής  καμπύλης ευαισθησίας αντίθεσης 

 

Αυτή τη φορά παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων μόνο στις μεσαίες συχνότητες (3 και 6c/deg). 

Με την εισαγωγή glare (1 Lux) όμως διαπιστώνουμε ότι η μείωση στην 

ευαισθησία γίνεται σημαντική σε όλες τις συχνότητες. 
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Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,003 

3 <0,001 

6 <0,001 

12 0,002 

18 0,006 

 

Σχ. 4.21 :  Σύγκριση μεσοπικής καμπύλης ευαισθησίας αντίθεσης με εισαγωγή  

                   glare (1 Lux). 

 

Παρακάτω βλέπουμε ότι η ευαισθησία αντίθεσης, ξεχωριστά για κάθε 

ηλικιακή ομάδα, μειώνεται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ενώ φαίνεται 

να επηρεάζονται περισσότερο οι υψηλές συχνότητες. Επίσης, η χωρική 

συχνότητα για την οποία η ευαισθησία αντίθεσης είναι μέγιστη 

μετατοπίζεται προς μικρότερες τιμές. 
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Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,306 

3 0,697 

6 <0,001 

12 <0,001 

18 <0,001 

 
Σχ. 4.22 :  H μεταβολή της CSF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για τους νέους. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο φαίνεται να επηρεάζεται η CSF και στους πρεσβύωπες 

σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ευαισθησία αντίθεσης ελαττώνεται ενώ η 

μείωση αυτή δεν είναι ομοιόμορφη για όλες τις χωρικές συχνότητες. 
 

 

 

 



 
 

 64 

 
 

Spatial frequency 
(c/deg) 

P value 

1,5 0,306 

3 0,697 

6 <0,001 

12 <0,001 

18 <0,001 

 

Σχ. 4.23 :  H μεταβολή της CSF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για τους  

                  πρεσβύωπες. 
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4.10 Συσχέτιση ευαισθησίας αντίθεσης και εκτροπών υψηλής  

τάξης 

 
Για να εκτιμήσουμε ποσοτικά την επίδραση των σφαλμάτων στην 

ευαισθησία αντίθεσης υπολογίσαμε το εμβαδό που περικλείεται κάτω από 

κάθε καμπύλη (ΑULCSF), με ολοκλήρωση του πολυωνύμου 3ου βαθμού 

(Αpplegate et al’s method) που προσαρμόστηκε στα δεδομένα. 

 
Δε βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ coma και ευαισθησίας φωτεινής 

αντίθεσης όπως φαίνεται και παρακάτω. 

 

 
Σχ. 4.24 :  Συσχέτιση ΑULCSF και coma RMS σε φωτοπικές (μπλε) και  

                  μεσοπικές (πράσινο) συνθήκες. 

 

Επίσης καμία συσχέτιση δε βρέθηκε μεταξύ RMS 3ης τάξης  (Σχ. 4.25), ολικού 

ΗΟ RMS  (Σχ. 4.27) και AULCSF. Αντίθετα, αύξηση της σφαιρικής εκτροπής 

οδηγεί σε μείωση του εμβαδού (AULCSF) που περικλείεται κάτω από τις 

καμπύλες ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης (Σχ. 4.26). 
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Σχ. 4.25 :  Συσχέτιση ΑULCSF και RMS 3ης τάξης σε φωτοπικές (μπλε) και  

                  μεσοπικές (πράσινο) συνθήκες. 

         
Σχ. 4.26 :  Συσχέτιση ΑULCSF και Ζ(4,0) σε φωτοπικές (μπλε) και  

                  μεσοπικές (πράσινο) συνθήκες. 
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Όμως δεν μειώνει μόνο η σφαιρική εκτροπή το ‘’εμβαδόν’’ που 

περικλείεται κάτω από κάθε καμπύλη, αλλά και γενικότερα τα RMS 

σφάλματα 4ης τάξης, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα 

διασποράς. 

 

         
Σχ. 4.27 :  Συσχέτιση ΑULCSF, RMS 4ης τάξης και ολικού RMS σε φωτοπικές  

                  (μπλε) και  μεσοπικές (πράσινο) συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 
Το οπτικό σύστημα του ανθρώπινου οφθαλμού δεν είναι ιδανικό και σε 

κάθε περίπτωση πάσχει από οπτικές εκτροπές οι οποίες σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της όρασης. 

Εκτός από τις εκτροπές βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που είναι 

σημαντικοί στον καθορισμό της ποιότητας του αμφιβληστροειδικού ειδώλου 

όπως οι επιβαρύνσεις από τη σκέδαση, η περίθλαση που εκφράζεται μέσω 

της κυματικής φύσης του φωτός και η δειγματοληψία του ειδώλου από τα 

κωνία, που θέτει ένα όριο στο πόσο ‘’λεπτά’’ χαρακτηριστικά στο είδωλο 

μπορούν να ανιχνευτούν (Νyquist limit). 

 

5.2 Οι εκτροπές υψηλής τάξης 

 
Στην παρούσα εργασία, μας απασχόλησαν οι μονοχρωματικές εκτροπές 

υψηλής τάξης εμμετρωπικών οφθαλμών και οι επιπτώσεις τους, στο συνολικό 

οπτικό σύστημα αλλά και στα επιμέρους διαθλαστικά του μέρη, σε δύο 

ηλικιακές ομάδες. 

Όπως έχει αναφερθεί και στην βιβλιογραφία[21], είδαμε ότι οι περισσότεροι 

συντελεστές Zernike έχουν περίπου μηδενική μέση τιμή (Σχ. 4.4). 

Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μία γενικότερη τάση στους 

ανθρώπινους οφθαλμούς να “μηδενίζουν” τα σφάλματα υψηλής τάξης και η 

πιθανότητα για κάθε άτομο να έχει θετικές και αρνητικές εκτροπές είναι η ίδια 

λόγω της τυχαίας βιολογικής διακύμανσης που υπάρχει στη φύση.  

Εξαίρεση φάνηκε να αποτελεί η σφαιρική εκτροπή που παρουσιάζει 

θετική τιμή, διπλάσια στους πρεσβύωπες (0,2μm) σε σχέση με τους νέους 

(0,1μm), ενώ άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές βρήκαμε στον 
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αστιγματισμό 2ης τάξης στον y άξονα [Ζ(4,-2)] και το tetrafoil (y άξονα) με 

πολύ μικρότερες όμως μέσες τιμές. 

Άλλες εξαιρέσεις αποτελούν το coma (y άξονα) και το trefoil (y άξονα) που 

και στις δύο ομάδες έχουν αρνητικές μέσες τιμές (χωρίς όμως να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους), όπως αναφέρεται και σε 

εργασία[22] των Salmon et. al όπου αναλύθηκαν δεδομένα από 2560 

οφθαλμούς  προερχόμενα από διάφορα εργαστήρια. 

    Παρατηρήθηκε αύξηση των RMS ολικών εκτροπών υψηλής τάξης 

στους πρεσβύωπες με σημαντικότερη μεταβολή στην σφαιρική εκτροπή και 

γενικότερα στα σφάλματα 4ης  τάξης, κάτι που αναφέρεται σε αρκετές μελέτες 

που αφορούν τη συσχέτιση των εκτροπών με την ηλικία[23,27,28], αλλά δεν 

βρέθηκε να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο coma και τα 

σφάλματα 3ης τάξης, κάτι το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα εργασίας 

του McLellan et al[27], που εξέτασε 38 άτομα ηλικίας 23 έως 65 ετών με 

διαθλαστικό εύρος από +0,5 έως -6,0D, και του Atchison et al[40] ο οποίος 

εξέτασε 106 εμμέτρωπες, σε διάμετρο κόρης 5mm, με σφαιρικό ισοδύναμο 

από -0,88 έως +0,75D και ηλικίες από 18 έως 69 ετών αλλά χωρίς 

κυκλοπληγία. 

Aντίθετα, εργασία του Amano et al[23] ,στην οποία μετρήθηκαν οι ολικές και 

οι κερατοειδικές εκτροπές σε 75 εξεταζόμενους ηλικίας από 18 έως 69 ετών 

(μέσος όρος 44 έτη) διαθλαστικού εύρους από -7,38 έως 2,75D σε διάμετρο 

κόρης 6mm, αναφέρει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ ολικού 

coma RMS και ηλικίας. 

Όσον αφορά τις κερατοειδικές εκτροπές, διαπιστώσαμε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στο ολικό RMS (0,36μm στους νέους και 0,40μm στους 

πρεσβύωπες), στο RMS 4ης τάξης (και τη σφαιρική εκτροπή με τιμή 0,24μm 

στους νέους και 0,28μm στους πρεσβύωπες) αλλά δεν βρέθηκε διαφορά στο 

RMS 3ης τάξης και το coma RMS. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με κάποιες 

μελέτες και διαφωνούν με ορισμένες άλλες. Ο Guirao et al[25] που εξέτασε 59 

άτομα ηλικίας από 20 έως 70 ετών με σφαιρικό ισοδύναμο μικρότερο από 2D 

βρήκε ότι οι ολικές εκτροπές, το coma αλλά και η σφαιρική εκτροπή του 

κερατοειδή (που μελετήθηκαν για ζώνες  4,5 και 6mm) αυξάνουν με την 

ηλικία, ενώ ο Wang et al.[41] βρήκε τα ίδια αποτελέσματα, σε έρευνα που 

εξετάστηκαν 134 άτομα με εύρος ηλικίας από 20 έως 79 ετών (μέσος όρος 50 
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έτη και σφαιρικό ισοδύναμο μεταξύ -3 και +3D σε ζώνη 6mm στον κερατοειδή) 

χωρίς όμως να παρατηρήσει μεταβολή στην σφαιρική εκτροπή του κερατοειδή 

με την ηλικία. 

Στη μελέτη μας, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στις 

δυο ηλικιακές ομάδες, στο ολικό RMS και το RMS 3ης και 4ης τάξης που 

προκύπτουν από τα εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού (οπίσθια επιφάνεια 

κερατοειδή και κρυσταλλοειδής φακός). To γεγονός αυτό φαίνεται να 

συμφωνεί με την εργασία του Atchison[40] που αναφέρθηκε και παραπάνω και 

με έρευνα του Wang et al. [35] που αφορούσε τη μελέτη των εσωτερικών 

εκτροπών με την ηλικία  

Πιο συγκεκριμένα όμως, παρατηρήσαμε να διαφέρει η σφαιρική εκτροπή (-

0,14 στους νέους και -0,08 στους πρεσβύωπες) και τα σφάλματα τύπου –foil. 

Μελετήσαμε επίσης και την σχέση μεταξύ κερατοειδικών και 
εσωτερικών σφαλμάτων όπως προέκυψε από τη μέση τιμή στο δείγμα αλλά 

και σε ατομική βάση. 

Παρατηρήσαμε ότι ενώ η μέση σφαιρική εκτροπή του κερατοειδή 

αντισταθμίζεται από τον κρυσταλλοειδή δεν φάνηκε να υπάρχει αντιστάθμιση 

σε ατομικό επίπεδο (Σχ. 4.9). 

Αντίθετα, σε όλα τα υπόλοιπα σφάλματα βρήκαμε πολύ υψηλή αρνητική 

συσχέτιση, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία[42,43,44]. 

O συντελεστής αντιστάθμισης (CF) για το ολικό RMS υψηλής τάξης δεν 

προέκυψε να διαφέρει ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες σε αντίθεση με τον 

CF της σφαιρικής εκτροπής που είναι σημαντικά μειωμένος στους 

πρεσβύωπες, ενώ το εύρημα αυτό φαίνεται να συμφωνεί και με εργασία του 

Wang[35] . 

Γενικότερα, με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι τα σφάλματα 

υψηλής τάξης στους πρεσβύωπες είναι αυξημένα σε σχέση με τους 

νεότερους, για διάμετρο κόρης 6mm. Γνωρίζουμε όμως ότι το μέγεθος της 

κόρης του οφθαλμού μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας, γεγονός που 

σίγουρα ελαττώνει την αρνητική επίδραση των εκτροπών υψηλής τάξης στην 

ποιότητα της όρασης.   
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5.3  Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης  

 

Σε σχέση με την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, διαπιστώσαμε ότι και στις 

τέσσερις συνθήκες εξέτασης οι πρεσβύωπες παρουσίασαν ελαττωμένη 

ευαισθησία σε σχέση με τους νέους. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται μόνο σε 

οπτικούς λόγους αλλά και σε νευρωνικούς αφού γνωρίζουμε ότι η εξέταση 

αυτή αποτελεί αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης και της οπτικής 

αντίληψης. 

Δεν βρήκαμε συσχέτιση μεταξύ του εμβαδού που περικλείεται κάτω από 

κάθε καμπύλη (AULCSF) με το RMS 3ης τάξης και το coma RMS αλλά 

παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική μείωση του με την αύξηση της σφαιρικής 

εκτροπής και το RMS 4ης τάξης, σε αντίθεση με εργασία του Oshika et all[45]  

που ερεύνησε τη συσχέτιση εκτροπών και CSF (σε 161 άτομα ηλικίας από 15 

έως 60 ετών, διαθλαστικού εύρους από +1,5 έως -5,75D, σε διάμετρο κόρης 

4mm), και φάνηκε να υπάρχει διαφωνία σε όλα τα ευρήματα. 

  

5.4   Περιορισμοί – Μελλοντική εργασία 
  

 Στην παρούσα εργασία οι εκτροπές υψηλής τάξης του ολικού οπτικού 

συστήματος και του κερατοειδή μετρήθηκαν απευθείας από τον αναλυτή 

COAS και την τοπογραφία. Τα σφάλματα όμως που προκύπτουν από τα 

εσωτερικά οπτικά του οφθαλμού μετρήθηκαν με βάση ένα απλοποιημένο 

μοντέλο, έμμεσα, από αφαίρεση των συντελεστών Zernike της τοπογραφίας 

από τους συντελεστές του αναλυτή COAS. 

Η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής του κερατοειδή που βρήκαμε, θα 

μπορούσε να δικαιολογηθεί εάν είχαμε υπολογίσει την ακτίνα καμπυλότητας 

και την ασφαιρικότητα για διάφορες ομόκεντρες ζώνες στον ίδιο κερατοειδή, 

όπως έχει αναφερθεί σε άλλες εργασίες όπου βρέθηκε μείωση της ακτίνας 

καμπυλότητας με την ηλικία[44,25]. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων της ευαισθησίας αντίθεσης δεν 

μετρήθηκε η διάμετρος της κόρης των εξεταζόμενων για την πιο σωστή 

συσχέτιση του AULCSF με τις εκτροπές υψηλής τάξης. 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό 

με τις έρευνες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Οι διαφορές που έχουν 

αναφερθεί παραπάνω οφείλονται σε ένα πλήθος παραγόντων, όπως οι 

διαφορετικές συνθήκες εξέτασης, η μεθοδολογία αλλά και το μεγάλο 

διαθλαστικό εύρος των εξεταζόμενων στις περισσότερες μελέτες. 

Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων αυτής 

της εργασίας έγκειται στην “καθαρότητα” του δείγματος που εξετάστηκε, 

δηλαδή στο πολύ μικρό διαθλαστικό εύρος και των δύο ηλικιακών ομάδων (-

0,5 έως 1.5D στους νέους και -0,5 έως 1D στους πρεσβύωπες), όπως επίσης 

και στο γεγονός ότι οι μετρήσεις των εκτροπών υψηλής τάξης έγιναν μετά από 

ενστάλλαξη κυκλοπληγικού φαρμάκου, κάτι που σε ελάχιστες εργασίες στην 

βιβλιογραφία αναφέρεται στην μεθοδολογία τους.      

Mελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να μελετήσουν τους μηχανισμούς 

στους οποίους οφείλεται η αντιστάθμιση των ολικών σφαλμάτων από τις 

επιμέρους διαθλαστικές επιφάνειες του οφθαλμού και κατά πόσο μπορεί να 

προκύπτει από γενετικά προκαθορισμένες διαδικασίες ή να αποτελεί ένα 

στάδιο στην πορεία ανάπτυξης ενός ατόμου, όπως αναφέρεται από 

διάφορους ερευνητές[42,43,44].  

 

  

    

     

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 73 

Bιβλιογραφία 
 
 
 
[1]    Atchinson D.A., Smith G. (ed.) Optics of the human eye, Butterworth-  
         Heinemann (2000) 
 
[2]    Korablinova N., Measuring corneal topography using wavefront analysis 
         technique, Dissertation (2004). 
 
[3]    J. Liang, D.R. Williams, Aberrations and retinal image quality of the normal  
        human eye, J Opt. Soc. Am. A 14 (1997) 2873-2883 
 
[4]    Ming Wang, “Corneal Topography in the Wavefront Era: a Guide for Clinical 
         Application,” Slack, NJ, 2006 
 
[5]      L.N. Thibos, “Principles of Hartmann-Shack aberrometry”, Journal of  
          Refractive    Surgery 16 S563-S565 (2000) 
 
[6]    Maeda P., Zernike Polynomials and Their Use in Describing the Wavefront  
        Aberrations of the Human Eye, ppt., Stanford University 
 
[7]    H. Ginis, S. Plainis, A. Pallikaris, “Variability of wavefront aberration  
         measurements in small pupil sizes using a clinical  Shack-Hartmann  
         aberrometer”, BMC Ophthalmol. 4 (2004) 
 
[8]    Tripoli N., Department of Opthalmology, University of North Carolina, Τhe  
         Zernike polynomials. 
 
[9]    Charman W.N., Wavefront technology: Past, present and future, Contact Lens &  
         Anterior Eye 28 (2005) 75-92. 
 
[10]   Τhibos L. “Representation of wavefront aberrations”, 3rd Wavefront Congress-   
          Interlaken-February 2002. 
 
[11]   I.G Pallikaris,G.D. Kymionis,S.I Panagopoulou, C.S. Siganos, “Induced optical  
         aberrations following formation of a LASIK flap” J. Cataract Refract. Surg. 28  
          (10) 1737-1741 (2002) J.T.  
  
[12]   Radhakrishnan H, Charman W.N., Age-Related changes in ocular aberrations  
          with accommodation, Journal Of Vision (2007) 7(7): 11, 1-21.  
 
[13]   Schwiegerling,”Scaling Zernike expansion coefficients to different pupil  
          sizes” , J. Opt. Soc. Am. A 19, 1937-1945  (2002). 
 
[14]   Applegate, RA, Marsack, J.,Ramos, R., “Interaction between aberrations can  
          improve or reduce visual performance”, J Cataract and refractive surgery, 29:  
          1487-1495, (2003) 
 
[15]    J. Porter, A. Guirao, I.G. Cox, D.R Williams, Monochromatic aberrations of  



 
 

 74 

          the human eye in a large population, J. Opt. Soc. Am A (2001) 1793-1803. 
 
[16]   J.F. Castejon-Mochon, N. Lopez-Gil, A. Benito, P. Artal, Ocular wavefront  
          aberration statistics in a normal young population, Vision Res. 42 (2002) 1611- 
          1617 
 
[17]   A. Guirao, C. Gonzalez, M. Redondo, et al., Average optical performance of the  
          human eye as a function of age in a normal population, Invest. Ophthalmol.  
          Vision Sci. 40 (1999) 203-213. 
 
[18]   Thibos L., Bradley A., Hong H., “A statistical model of the aberration 
          structure of normal, well-corrected eyes”, Ophthal. Physiol. Opt. 22: 427-433            
          (2002). 
 
[19]   Cheng H, Barnett JK, Vilupuru AS,et al. A population study on changes in  
          wave aberrations with accommodation. J Vision 2004;4(4): 272-280. 
 
[20]   Wang L, Koch DD. Ocular higher order aberrations in individuals screened for  
           refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2003; 29:1896-1903. 
 
[21]   Thibos L, Hong X, Bradley A, Cheng X. Statistical variation of aberration  
          structure and image quality in a normal population of healthy eyes. J Opt Soc  
          Am A Opt Image Sci Vis 2002; 19:2329-2348. 
 
[22]    Salmon T., de Pol C., “Normal-eye Zernike coefficients and root-mean-square  
          wavefront errors”, J Cataract Refract Surg- Vol 32  (2006) 
 
[23]    Amano S., Amano Y., Yamagami S., Miyai T., Miyata K., Samejima T., “Age- 
          Related Changes in Corneal and Ocular Higher-order Wavefront Aberrations”,  
          American Journal of Opthalmology, Vol. 137, No.6. 
 
[24]   Οshika T, Klyce SD, Applegate RA, Howland HC. Changes in corneal   
          wavefront aberrations with aging. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999;40:1351- 
          1355. 
 
[25]    Guirao A, Redondo M, Artal P. Optical aberrations of the human cornea as a  
           function of age. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis 2000;17:1697-1702. 
 
[26]    Calver RI, Cox MJ, Elliot DB. Effect of aging on the monochromatic  
           aberations of the human eye. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis  
           1999;16:2069-2078. 
 
[27]    McLellan JS, Marcos S, Burns SA. Age-related changes in monochromatic  
           wave aberrations of the human eye. Invest Ophtthalmol Vis Sci 2001;42:1390- 
           1395. 
 
[28]   Artal P, Berrio E, Guirao A, Piers P. “Contribution of the cornea and internal  
          surfaces to the change of ocular aberrations with age”, J Opt Soc Am A Opt  
          Image Sci Vis 2002; 19:137-143  
 



 
 

 75 

[29]   Brown N. The changes in lens curvature with age. Exp Eye Res  
          1974;19:175-183 
 
[30]   Dubbelman M, Van der Heijde GL. The shape of the aging human lens:  
          curvature, equivalent refractive index and the lens paradox. Vis Res  
          2001;41:1867-1877. 
 
[31]   Smith G, Atchison DA, Pierscionek BK. Modeling the power of the aging eye.  
          J Opt Soc Am A 1992;9:2111-2117. 
 
[32]   Paquin MP, Hamam H, Simonet P. Objective measurements of optical  
          aberrations in myopic eyes. Optom Vis Sci 2002; 79:285-291. 
 
[33]   He JC, Sun P, Held R. Wavefront aberrations in eyes of emmetropic and  
          moderately myopic school children and young adults. Vis Res 2002; 42:1063- 
          1070. 
 
[34]   Cheng X, Bradley A, Hong X. Relationship between refractive error and  
          monochromatic aberrations of the eye. Optom Vis Sci 2003;80:43-49. 
 
[35]   Wang L, Santaella R, Booth M, Koch D, “Higher-order aberrations from the  
           internal optics of the eye”, Wang L, Santaella R, Booth M., Koch D, J Cataract  
           Refractive Surg – Vol 31 (2005) 
  
[36]   Artal P, Guirao A, Berrio E, Williams DR. Compensation of corneal  
          aberrations by the internal optics in the human eye. J Vision 2001; 1(1):1-8 
 
[37]   Wang W, Wang ZQ, Wang Y, Zuo T. Optical aberrations of the cornea and the  
           crystalline lens. Optik 117 (2006) 399-404. 
 
[38]    Blakemore,C. B. & Campbell, F.W. (1969)  On the existence of neurones in the  
           human visual system selectively sensitive to the orientation and size of retinal 
           images. Journal of Physiology 203, 237-260. 
 
[39]    G.C. Heath, Components of accommodation, Am. J. Optom. Arch. Am.      
           Acad. Optom. 33 569-579 (1956) 
 
[40]    Atchison D., Markwell E. “Aberrations of emmetropic subjects at different   
           ages”, Vision Research 48 (2008) 2224-2231. 
 
[41]    Wang L., Dai E., Koch D.,Nathoo A. “Optical aberrations of the human  
            anterior cornea”, J Cataract Refract Surg (2003); 29:1514-1521 
 
       
[42]    Kelly J., Mihashi T., Howland H., “Compensation of corneal  
           horizontal/vertical astigmatism, lateral coma, and spherical aberration by  
           internal optics of the eye”, Journal of Vision (2004) 4, 262-271. 
 
 
[43]    Lu F.,Wu J., Shen Y.,“On the compensation of horizontal coma aberrations in 



 
 

 76 

           young human eyes“, Ophthal. Psysiol. Opt. (2008) 28: 277-282 
 
[44]    Αrtal P, Benito A., Taberbero J. “ The human eye is an example of robust  
           optical design”, Journal of Vision (2006) 6, 1-7. 
 
[45]    Oshika T., Okamoto C. “Contrast Sensitivity Function and ocular higher-order  
           wavefront aberrations in normal human eyes”, Ophthalmology (2006)  
           113:1807-1812. 
 
[46]    Brunette I., Bueno J. “Monochromatic aberrations as a function of age from  
           childhood to advanced age”, Inv. Opth.Vis.Sc. (2003) Vol.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


