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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Η καταγραφή των μονοχρωματικών εκτροπών κατά την παιδική και 

προεφηβική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η εμφάνιση της σφαιρικής 

εκτροπής και η συσχέτισή της με το διαθλαστικό σφάλμα σε παιδιά 10-15 ετών, μια 

ηλικία κατά την οποία ο οφθαλμός βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη, καθώς και να 

μελετήσουμε την επίδραση της ηλικίας στις εκτροπές. 

Μέθοδοι: Ένα δείγμα από δύο δημοτικά σχολεία και δύο γυμνάσια από την πόλη 

του Ηρακλείου Κρήτης επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην έρευνα. Όλοι οι 

μαθητές από την Τετάρτη τάξη του δημοτικού και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου 

καλέστηκαν να συμμετάσχουν. Στη μελέτη μας συμμετείχαν 557 μαθητές. Από 

αυτούς, 152 ήταν ηλικίας 10-11 ετών, 178  ηλικίας 12-13 ετών και 227 ηλικίας 14-15 

ετών. Σε όλα τα παιδιά μετρήθηκε η οπτική οξύτητα των μαθητών με ή χωρίς 

διόρθωση σε οπτότυπο logMAR, το διαθλαστικό σφάλμα για τον κάθε οφθαλμό 

τους, με τη χρήση αυτόματου κερατο-διαθλασίμετρου και τέλος, οι οφθαλμικές 

εκτροπές με το εκτροπόμετρο COAS (AMO Wavefront Sciences, USA). H ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε για τον δεξιό οφθαλμό και για μέγεθος κόρης 5 mm. 

Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι το ποσοστό εμφάνισης της μυωπίας ήταν μεγαλύτερο 

όσο αυξανόταν η ηλικία ενώ σε κορίτσια γυμνασίου ήταν πολύ μεγαλύτερο (55%) 

σε σχέση με αυτό των αγοριών της ίδιας ηλικίας (40%). H σφαιρική εκτροπή 

βρέθηκε θετική σε πρόσημο και εμφάνισε τη μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των 

οφθαλμών από οποιαδήποτε εκτροπή χαμηλής ή υψηλής τάξης. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι η τιμή της σφαιρικής εκτροπής στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα 

(ομάδα 3: 0.030 μm) ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες δύο 

ομάδες (ομάδα 1: 0.007 μm, ομάδα 2: 0.011 μm). Αυτό όμως δεν ήταν εμφανές 

όταν αναλύθηκαν οι απόλυτες τιμές της σφαιρικής εκτροπής.  

Συμπεράσματα: Οι χαμηλές τιμές των μονοχρωματικών εκτροπών και οι σχεδόν 

μηδενικές τιμές των μέσων τιμών του πληθυσμού στις περισσότερες εκτροπές, είναι 

πιθανόν να είναι ενδεικτικές μιας διαδικασίας «εμμετροποίησης», η οποία 

εξαλείφει τις εκτροπές υψηλής τάξης, όπως γίνεται και με τη σταδιακή μείωση της 
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μυωπίας και του αστιγματισμού. Η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής με την ηλικία 

στην παιδική ηλικία, ενδεχομένως έχει σχέση με τις τυπικές αλλαγές στην ανάπτυξη 

του οφθαλμού και στους σημαντικότερους παράγοντες της διαθλαστικής ισχύος, 

όπως η καμπυλότητα του κερατοειδή, το αξονικό μήκος, το πάχος του 

κρυσταλλοειδή φακού και η ισχύς του. Η αλλαγή στη σφαιρική εκτροπή μετά την 

ηλικία των 10 ετών, οφείλεται πιθανώς στην αύξηση του αξονικού μήκους και/ή 

στις αλλαγές στο δείκτη διάθλασης του φακού κατά την ύστερη παιδική ηλικία, κάτι 

που επίσης παρατηρείται και σε ενήλικες, λόγω της διαρκούς ανάπτυξης του 

κρυσταλλοειδούς φακού. 
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ABSTRACT 

Purpose: To explore the statistics of ocular higher-order aberrations in a population 

of primary and secondary school children. More specifically, spherical aberration and 

its correlation to refractive error was explored in children of 10-15 year old.  

Methods: A sample of 557 children aged 10---15 years was selected from two 

primary and two secondary schools in Heraklion, Greece. Children were classified by 

age in three subgroups: group I (10.7 ± 0.5 years), group II (12.4 ± 0.5 years) and 

group III (14.5 ± 0.5 years). Ocular aberrations were measured using a wavefront 

aberrometer (COAS, AMO Wavefront Sciences, USA) at mesopic light levels 

(illuminance at cornea was 4 lux). Wavefront analysis was achieved for a 5 mm pupil. 

Statistical analysis was carried out for the right eye only. 

Results: Μyopia rates were higher the older the children while myopia was more 

prevalent in female adolescents with the effect being statistically significant (55% vs 

40% of males, p = 0.015). Spherical aberration was found to be positive and showed 

the highest correlation between the two eyes compared to any other aberration. 

Spherical aberration in the oldest group (group 3; 0.030 μm) was found three times 

higher than the other two groups (group 1; 0.007 μm, group 2; 0.011 μm). This 

observation was not true when the absolute values of the spherical aberration were 

analysed.  

Conclusions: The low values of monochromatic aberrations and the almost zero 

mean population values of most aberrations may be indicative of a process similar to 

emmetropization, that reduces the higher order aberrations similar to the gradual 

decrease of myopia and astigmatism early in life. The increase of the spherical 

aberration with the age in childhood may be related with the typical changes of eye 

growth in its refractive power (cornea curvature, axial length, lens thickness and lens 

power). The change of spherical aberration after the age of 10 may be due to the 

increase of the axial length and/or to the changes of the lens refractive index that 

happens at late childhood. Low values of spherical aberration in the youngest age 

group may reflect changes in inner spherical aberration of the lens. The positive 

increase of the Zernike coefficient of the spherical aberration with the age is 
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consistent with the increase of spherical aberration in older people due to the 

constant growth of the lens. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 

 

Η δομή και η λειτουργία του οφθαλμού μοιάζει πάρα πολύ με αυτή της 

φωτογραφικής μηχανής. Όπως η φωτογραφική μηχανή διαθέτει οπτικό σύστημα 

εστίασης, έτσι και ο οφθαλμός διαθέτει το οπτικό σύστημα: κερατοειδής - 

υδατοειδές υγρό - φακός. Η κύρια διαθλαστική ισχύς του ματιού οφείλεται στη 

διαφορά διαθλαστικού δείκτη αέρα-κερατοειδούς, ενώ οι μικρές διαφορές του 

διαθλαστικού δείκτη μεταξύ των τμημάτων του κερατοειδή, συντελεί στο 

φαινόμενο της σκέδασης.  

Στη θέση του διαφράγματος αντιστοιχεί η ίριδα ενώ στη θέση του φωτογραφικού 

φιλμ αντιστοιχεί ο αμφιβληστροειδής. 

Αυτή η σύγκριση όμως, σταματάει στις ομοιότητες όσον αφορά στα οπτικά των δύο 

συστημάτων. Το σύστημα της όρασης καταφέρνει να δημιουργήσει μία 

τρισδιάστατη αντίληψη του κόσμου, σε αντίθεση με τον δισδιάστατο κόσμο της 

φωτογραφίας. Επίσης, αυτό το μοντέλο αναλογίας των δύο συστημάτων 

αποτυγχάνει να εξηγήσει γνωσιακές λειτουργίες του συστήματος της όρασης, όπως 

την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε ένα αντικείμενο ως ίδιο, ακόμα και υπό 

συνθήκες , οι οποίες αλλάζουν μεταβάλλουν αισθητά την αμφιβληστροειδική 

εικόνα.     
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Εικόνα 1. Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού σε σύγκριση με αυτό της φωτογραφικής 

μηχανής. 

 

Παρ’ όλες τις δυνατότητές του όμως, το οπτικό σύστημα του ματιού, όπως και κάθε 

οπτικό σύστημα, παρουσιάζει αποκλίσεις από μια ιδεατή κατάσταση, λόγω της 

παρουσίας διαφόρων παραγόντων που το επηρεάζουν ποιοτικά και ποσοτικά. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι η διάμετρος της κόρης (φαινόμενο περίθλασης), η 

σκέδαση του φωτός, η σταθερότητα και ακρίβεια της προσαρμοστικής ικανότητας 

του φακού, η δυνατότητα του συστήματος αμφιβληστροειδή - εγκεφάλου να 

αναλύσουν τις λεπτομέρειες της εικόνας (πυκνότητα φωτοϋποδοχέων στο κεντρικό 

βοθρίο, ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των γαγγλιακών κυττάρων της 

οπτικής οδού, ανώτερη νευρική επεξεργασία) και οι οπτικές εκτροπές οι οποίες 

καθορίζονται από τη γεωμετρία των διαθλαστικών του επιφανειών, καθώς και από 

την ομοιογένεια των διαθλαστικών του μέσων. 

 

1.1.1 Περίθλαση 

 

Είναι γνωστό ότι το μονοχρωματικό φως ακόμη και στην περίπτωση απουσίας 

εκτροπών, δεν εστιάζεται τέλεια στον αμφιβληστροειδή, αλλά σχηματίζει λόγω του 
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φαινομένου της περίθλασης, τον δίσκο του Airy που περιβάλλεται από άλλους 

αμυδρότερους δακτυλίους. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται σκοτεινοί δακτύλιοι ως 

αποτέλεσμα καταστρεπτικής συμβολής .Έτσι το είδωλο μιας μονοχρωματικής 

σημειακής πηγής δεν είναι ένα απλό σημείο αλλά κατανέμεται σε μια «κυκλική» 

επιφάνεια περιορίζοντας την ποιότητα του ειδώλου για μικρά μεγέθη κόρης. 

 

 

Εικόνα 2. Ο δίσκος του Airy μετά από κυκλική σχισμή. 

 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την οπτική γωνία για διαφορετικές τιμές μήκους 

κύματος φωτός και διάμετρο κόρης. Για την ίδια διάμετρο κόρης, όσο μικρότερο το 

μήκος κύματος του φωτός τόσο μικρότερη είναι η διάμετρος του Airy disc 

(μικρότερη οπτική γωνία) και επομένως καλύτερη η ποιότητα του 

αμφιβληστροειδούς ειδώλου Για το ίδιο μήκος κύματος φωτός όσο μεγαλύτερη 

είναι η διάμετρος της κόρης τόσο μικρότερη είναι η οπτική γωνία και άρα καλύτερη 

η ποιότητα του αμφιβληστροειδούς ειδώλου. 

 

Διάμετρος Κόρης λ Οπτική Γωνία 

3mm 440nm 0.62΄ 

3mm 700nm 0.98΄ 



14 

 

2mm 555nm 1.2΄ 

8mm 555nm 0.29΄ 

 

Πίνακας 1. Η οπτική γωνία για διαφορετικές τιμές μήκους κύματος φωτός και διαμέτρου 

κόρης. 

 

Σύμφωνα με τον Rayleigh (Rayleigh, 1910), για να μπορέσουμε να διακρίνουμε τα 

είδωλα δύο παρακείμενων σημείων θα πρέπει αυτά να διαχωρίζονται από μια 

ελάχιστη απόσταση, η οποία καθορίζει την διακριτική ικανότητα (ελάχιστη γωνία 

ευκρίνειας, θmin) με την παρακάτω εξίσωση: 

 

Θmin=1.22 λ/Δ ακτίνια = 4.19 x 10-3 λ/Δ arcmins 

 

όπου λ είναι το μήκος κύματος του φωτός και Δ η διάμετρος της κόρης. Είναι 

προφανές  ότι απουσία εκτροπών όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος της κόρης, 

τόσο ευκρινέστερο είναι το αμφιβληστροειδικό είδωλο ενός τυπικού φυσιολογικού 

οφθαλμού. Αυτό βέβαια συμβαίνει μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού 

(μεσοπικές), και είναι γνωστό ότι σε τέτοια επίπεδα φωτισμού η οπτική 

συμπεριφορά επηρεάζεται από την λειτουργία των ραβδίων, τα οποία όμως 

παρουσιάζουν περιορισμένη διακριτική ικανότητα, γι' αυτό η οπτική οξύτητα 

μειώνεται σημαντικά στο ημίφως. 
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Εικόνα 3. Το φαινόμενο της περίθλασης στον ανθρώπινο οφθαλμό. Όσο μεγαλύτερη η 

κόρη, τόσο ευκρινέστερο το αμφιβληστροειδικό είδωλο. 

  

Για την αντίληψη δύο παρακείμενων σημειακών πηγών ως ξεχωριστές, οι δίσκοι του 

Airy πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ίση με το μισό της 

«διαμέτρου» τους (Κριτήριο Rayleigh). Στην περίπτωση που η μεταξύ τους 

απόσταση μικρύνει πέρα από αυτό το όριο τότε οι δύο φωτεινές σημειακές πηγές 

δεν είναι διακριτές, αλλά σχηματίζουν ένα είδωλο (μία κηλίδα) μεγαλύτερης 

φωτεινότητας. 

 

 

Εικόνα 4. Διακριτική ικανότητα και κριτήριο Rayleigh. (Παλλήκαρης και Πλαΐνης, 2004) 

 

Απουσία λοιπόν, άλλων περιοριστικών παραγόντων, όσο μεγαλύτερη είναι η 

διάμετρος της κόρης, τόσο μικρότερη είναι η οπτική γωνία και επομένως τόσο 

ευκρινέστερο είναι το αμφιβληστροειδικό είδωλο. Για μήκος κύματος 555nm 

(μέγιστη ευαισθησία του οφθαλμού σε φωτοπικές συνθήκες) και διάμετρο κόρης 

4mm, η Θmin ισούται περίπου με 0.58 arcmin ενώ για 6mm ισούται με 0.39 arcmin. Η 

τελευταία αντιστοιχεί σε οπτική οξύτητα κατά Snellen ίση με 50/10.  
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1.1.2 Προσαρμοστική ικανότητα φακού 

 

Ο οφθαλμός έχει την ικανότητα να αυξάνει την διαθλαστική του ισχύ, μέσω της 

αύξησης της καμπυλότητας των επιφανειών του κρυσταλλοειδή φακού, ώστε να 

μπορεί να εστιάσει αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις. Το κύριο ερέθισμα για 

την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρμογής είναι η διατήρηση ευκρινούς 

αμφιβληστροειδικού ειδώλου [1]. Παρ’ όλα αυτά κατά την προσαρμογή 

παρουσιάζονται τόσο σφάλματα εστίασης (υπο-προσαρμογή για κοντινά 

αντικείμενα) όσο και μικρές διακυμάνσεις (~0.25D) στην απόκριση προσαρμογής  

[2] και στις εκτροπές υψηλής τάξεως [3]. Οι εκτροπές μεταβάλλονται για τα 

διάφορα επίπεδα προσαρμογής, με πιο σημαντική τη μεταβολή της σφαιρικής 

εκτροπής από θετική σε αρνητική τιμή, κυρίως λόγω της μεταβολής στην 

καμπυλότητα των επιφανειών του φακού. Είναι πιθανόν αυτές οι διακυμάνσεις να 

επηρεάζουν την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου και την διαθλαστική 

κατάσταση του οφθαλμού. 

 

 

Εικόνα 5. Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής με τάση προς αρνητικές τιμές με την 

αύξηση της προσαρμογής (Plainis et al. 2005). 
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Για τις εκτροπές υψηλής τάξης στον προσαρμοζόμενο οφθαλμό πέραν τις σφαιρικής 

εκτροπής, έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες μελέτες και τα αποτελέσματα ήταν 

αμφισβητήσιμα. Οι αλλαγές στην κόμη (coma) ποικίλουν πάρα πολύ μεταξύ των 

εξεταζομένων και δεν υπάρχει σαφής τάση [4-6]. Μόνο η οριζόντια κόμη 

παρουσιάζει μια σχετική τάση προς τις πιο θετικές τιμές όσο αυξάνεται η 

προσαρμοστική απαίτηση σύμφωνα με την έρευνα των Plainis et al (2005) [7] 

(Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6: Σφάλμα οριζόντιας κόμης με τάση προς θετικές τιμές με την αύξηση της 

προσαρμογής (Plainis et al. 2005) 

 

Οι Howland & Buettner (1989) παρατήρησαν μείωση του μεγέθους της κόμης με την 

προσαρμογή [4]. 

Η αλλαγή της ποιότητας του ειδώλου με την προσαρμογή αξιολογούταν στο 

παρελθόν με την χρήση της ασυμφωνίας των σφαλμάτων μετώπου κύματος ή από 

την ρίζα της μέσης τιμής των τετραγώνων της διαφοράς των εκτροπών  (RMS-root 

mean square) του συνόλου της απόκλισης του μετώπου κύματος [6, 8-10]. Η τιμή 

αυτή είναι δυνατόν να είναι αρκετά όμοια σε δυο διαφορετικά οπτικά συστήματα 

με διαφορετικές τιμές σφαλμάτων. Οι πιο πάνω μελέτες έδειξαν μεγάλη 
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ποικιλομορφία μεταξύ των εξεταζόμενων, με την μέση τιμή του RMS να αυξάνεται 

σε υψηλά επίπεδα προσαρμογής. 

Στη μελέτη των He et al. (2000) παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις, το μέσο RMS 

μειώνεται από 0 σε 1D και παραμένει ελάχιστο μεταξύ 1 και 3D και άνω των 3D 

αυξάνεται όσο αυξάνεται η προσαρμογή (Εικόνα 7). Σε αντίθεση οι Ninomiya et al. 

(2002) και Atchison et al. (1995) ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 0 και 3D 

προσαρμογής Ninomiya et al. (2002) [6, 11]. Όμως, σε αυτές τις μελέτες δεν έχει 

ληφθεί υπ’ όψιν η μύση της κόρης που συνοδεύει την προσαρμογή και ελαττώνει 

την συνολική επίδραση των εκτροπών υψηλής τάξης στην ποιότητα της όρασης. 

 

 

Εικόνα 7. Απεικόνιση RMS σφάλματος σα συνάρτηση του προσαρμοστικού ερεθίσματος (He 

et al. 2000). 

 

1.1.3 Πυκνότητα κωνίων 

 

Η μέγιστη οπτική οξύτητα για κάθε οφθαλμό παρουσιάζεται στο κεντρικό βοθρίο 

του αμφιβληστροειδή, περιοχή όπου τα κωνία, οι φωτοϋποδοχείς που 

εξασφαλίζουν την υψηλή διακριτική ικανότητα του οφθαλμού, έχουν το μικρότερο 
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μέγεθος, κι επομένως τη μέγιστη πυκνότητα. . Όσο απομακρυνόμαστε από το 

κεντρικό βοθρίο η πυκνότητα των κωνίων ελαττώνεται, το μέγεθος τους αυξάνεται, 

άρα μεγαλώνει και η μεταξύ τους απόσταση, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

διακριτικής ικανότητας.  

 

 

Εικόνα 8. Κατανομή των φωτοϋποδοχέων κατά μήκος ενός οριζόντιου άξονα στον 

αμφιβληστροειδή. Μέγιστη πυκνότητα των κωνίων παρατηρείται στο κέντρο της 

ωχράς κηλίδας, ενώ των ραβδίων, 20ο κροταφικά και ρινικά. Στην κεντρική περιοχή (1ο) 

δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ραβδία, ενώ η οπτική θηλή (περιοχή όπου αποφύεται 

το οπτικό νεύρο), που καλείται και τυφλό σημείο, στερείται φωτοϋποδοχέων 

(δεδομένα από Øesterberg, 1935). 

 

Σε φωτοπικές συνθήκες φωτισμού, στο κέντρο του αμφιβληστροειδή κάθε κωνίο 

μεταδίδει τις πληροφορίες σε μόνο ένα γαγγλιακό κύτταρο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η χωρική κατανομή (η πυκνότητα) του μωσαϊκού των φωτοϋποδοχέων 

να καθορίζει τα όρια ευκρίνειας της νευρωνικής επεξεργασίας. Αυτό συνεπάγεται 

ότι, όσο υψηλή και να είναι η ευκρίνεια του οπτικού μας συστήματος, η τελική 

διακριτική ικανότητα του οφθαλμού περιορίζεται από τη μέση απόσταση μεταξύ 

των κωνίων του κεντρικού βοθρίου.  
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Εικόνα 9. Η τριγωνική δικτυωτή διάταξη των κωνίων στον αμφιβληστροειδή (Curcio et al, 

1990). 

 

Ένα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μεγάλη διακύμανση 

που παρατηρείται στην πυκνότητα των φωτοϋποδοχέων μεταξύ φυσιολογικών 

ατόμων της ίδιας ηλικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σημαντική 

διακύμανση και στη θεωρητικά μέγιστη ευκρίνεια του οφθαλμού. Με βάση την 

πυκνότητα των κωνίων και σύμφωνα με την ανατομική μελέτη της Curcio και των 

συνεργατών της (Curcio et al., 1990) (Εικόνα 9), η μέγιστη ευκρίνεια στο μέσο 

οφθαλμό είναι περίπου 21.3/10, ενώ κυμαίνεται μεταξύ 17.5/10 και 28.6/10 [12]. 

Οι παραπάνω μετρήσεις έρχονται σε συμφωνία με ψυχοφυσικές μελέτες [13], οι 

οποίες παρακάμπτοντας τις οπτικές επιφάνειες του οφθαλμού (χρησιμοποιώντας 

κροσσούς συμβολής), υπολόγισαν τα όρια της διακριτικής ικανότητας περίπου στα 

20/10. Αυτό υποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο οπτικό όφελος από την διόρθωση των 

εκτροπών θα το αποκομίσουν άτομα που παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα κωνίων 

στην ωχρά κηλίδα. 

 

1.1.4 Οπτικές εκτροπές 

 

Στις οπτικές εκτροπές περιλαμβάνονται οι χρωματικές εκτροπές και οι 

μονοχρωματικές εκτροπές χαμηλής και υψηλής τάξης. 

Οι μονοχρωματικές εκτροπές χαμηλής τάξης μετρώνται με την κλινική διάθλαση και 
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τα αυτόματα διαθλασίμετρα (auto refractors ή refractometers). 

Οι μονοχρωματικές εκτροπές υψηλής τάξης μετρώνται με τα αμπερόμετρα η 

ηλεκτρόμετρα που μετρούν ταυτόχρονα και τις εκτροπές χαμηλής τάξης . 

Οι χρωματικές εκτροπές δε μετρώνται και δεν αξιολογούνται στη τρέχουσα κλινική 

πράξη. 

 

1.1.4.1 Χρωματικές εκτροπές 
 

Η αξονική χρωματική εκτροπή οφείλεται στο ότι τα χαμηλά μήκη κύματος (μπλε)  

διαθλώνται περισσότερο από τα υψηλού μήκους (κόκκινα) ενώ η εκτροπή 

μηδενίζεται σε μήκος κύματος 550 nm περίπου. Διακρίνεται στην αξονική και την 

εγκάρσια χρωματική εκτροπή.  

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η αξονική χρωματική εκτροπή του μέσου 

οφθαλμού, σαν συνάρτηση του μήκους κύματος. Είναι εμφανές ότι το μπλε φως 

(~400nm) είναι μυωπικό κατά περίπου 2D σε σχέση με τα 550nm (όπου 

παρουσιάζεται η μέγιστη ευαισθησία του οφθαλμού ενώ το κόκκινο υπερμετρωπικό 

κατά 0.5 D. 

 

 

Εικόνα 10. Η αξονική χρωματική εκτροπή συναρτήσει του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. 
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Το παρακάτω σχήμα δείχνει μια λευκή ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε 

ένα πρίσμα. Η διάθλαση από το πρίσμα αυξάνεται με την αύξηση του δείκτη 

διάθλαση σε μικρότερα μήκη κύματος. Το φαινόμενο αυτό λέγεται διασπορά. 

 

 

Εικόνα 11. Το φαινόμενο της διασποράς του φωτός. 

 

Όπως καταλαβαίνουμε και ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα θα επηρεάζεται από τις 

χρωματικές εκτροπές λόγο της του φαινομένου της διασποράς. 

.  

Αν  θεωρήσουμε τον οφθαλμό σαν ένα απλό οπτικό σύστημα, τότε ακτίνες λευκού 

φωτός κινούμενες παράλληλα με τον οπτικό άξονα συναντούν τα οπτικά του μέσα 

και  διαθλώνται, επειδή αποτελούνται από διαφορετικά μήκη κύματος. Το κάθε 

μήκος κύματος θα εστιαστεί σε διαφορετικό σημείο (το μπλε πιο μπροστά και το 

κόκκινο πίσω από τον αμφιβληστροειδή). 

 

Υπάρχουν δύο είδη χρωματικής εκτροπής: 

 

• Κατά μήκος του οπτικού άξονα (διαμήκης ή αξονική χρωματική εκτροπή) όπου 

αναφερόμαστε στην διαφορά μεταξύ των εστιακών επιπέδων για κάθε μήκος 

κύματος. 

• ‘‘Κάθετα’’ στον οπτικό άξονα (εγκάρσια χρωματική εκτροπή), που έχει να κάνει με 

την απόκλιση των ιχνών των ακτίνων στον αμφιβληστροειδή και την διαφορά στην 

μεγέθυνση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου συναρτήσει του μήκος κύματος. 
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1.1.4.2 Μονοχρωματικές εκτροπές 
 

Μονοχρωματικές είναι οι εκτροπές για ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος του 

ορατού φωτός. Διακρίνονται σε αυτές της χαμηλής τάξης (μυωπία, υπερμετρωπία, 

αστιγματισμός ) και της υψηλής τάξης (σφαιρική έκτροπη, κόμη, καμπύλωση 

πεδίου, παραμόρφωση) που είναι συνήθως μικρές στα κεντρικά 2 mm της κόρης και 

αυξάνονται ανάλογα με την διαστολή της . 

 

Α. Εκτροπές χαμηλής τάξης 

 

Η φυσιολογική κατάσταση του οφθαλμού, κατά την οποία (χωρίς προσαρμογή) 

παράλληλες ακτίνες φωτός σχηματίζουν τέλειο είδωλο επάνω στον 

αμφιβληστροειδή, ονομάζεται εμμετρωπία. 

 

 

Εικόνα 13. Προσομοίωση της εμμετρωπίας. Παράλληλες ακτίνες φωτός εστιάζονται πάνω 

στον αμφιβληστροειδή. 

 

Η κατάσταση αυτή είναι λιγότερο συχνή από την οποιαδήποτε παρουσία 

διαθλαστικού προβλήματος, κατάσταση που σε αντίθεση καλείται αμετρωπία. 

 

Διακρίνουμε: 
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Τον αστιγματισμό, κατά τον οποίο παράλληλες ακτίνες δεν διαθλώνται εξίσου 

σε όλους τους μεσημβρινούς. Οφείλεται είτε σε ανωμαλίες της κυρτότητας 

κάποιας διαθλαστικής επιφάνειας του οπτικού συστήματος του οφθαλμού 

(κατά κύριο λόγο του κερατοειδή), είτε στην έκκεντρη τοποθέτησή της, είτε σε 

ανωμαλίες του δείκτη διάθλασης, ή και σε συνδυασμό των παραπάνω. 

 

 

 

Εικόνα 14. Κατά τον αστιγματισμό παράλληλες ακτίνες φωτός διαθλώνται διαφορετικά σε 

διαφορετικούς μεσημβρινούς του οπτικού συστήματος.  

 

 

Την υπερμετρωπία, κατά την οποία η οπίσθια κύρια εστία του διαθλαστικού 

συστήματος του οφθαλμού εντοπίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό 
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σημαίνει ότι η διαθλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήματος του βολβού είναι 

μικρότερη από όση θα έπρεπε για το αξονικό μήκος του. Μπορεί να οφείλεται στο 

ότι ο οφθαλμός είναι μικρότερος του φυσιολογικού (αξονική υπερμετρωπία), στο 

ότι η κυρτότητα οποιασδήποτε διαθλαστικής επιφάνειας του οφθαλμού είναι 

μικρότερη του φυσιολογικού (διαθλαστική υπερμετρωπία), ή και στο συνδυασμό 

των δύο. 

 

 

Εικόνα 15. Προσομοίωση της υπερμετρωπίας. Παράλληλες ακτίνες φωτός εστιάζονται πίσω 

από τον αμφιβληστροειδή. 

 

Τη μυωπία, κατά την οποία η κύρια εστία εντοπίζεται μπροστά από τον 

αμφιβληστροειδή. Ο μυωπικός οφθαλμός δηλαδή είναι περισσότερο επιμήκης για 

τη διαθλαστική ισχύ που έχει. Μπορεί να οφείλεται σε αύξηση του προσθιοπίσθιου 

άξονα του οφθαλμού (αξονική μυωπία), σε αύξηση της διαθλαστικής ισχύος του 

οφθαλμού, λόγω αύξησης της κυρτότητας οποιασδήποτε από τις διαθλαστικές του 

επιφάνειες (διαθλαστική μυωπία), ή σε συνδυασμό των δυο. 
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Εικόνα 16. Προσομοίωση της μυωπίας. Παράλληλες ακτίνες εστιάζονται μπροστά από τον 

αμφιβληστροειδή. 

 

Στην καθημερινή κλινική πράξη χρησιμοποιείται ο όρος σφαιρικό ισοδύναμο για να 

περιγράψει συνολικά το διαθλαστικό σφάλμα. Ως σφαιρικό ισοδύναμο ορίζεται το 

αλγεβρικό άθροισμα του σφαιρώματος (μυωπία ή υπερμετρωπία) με το ήμισυ του 

αστιγματισμού.  

 

Σφαιρικό Ισοδύναμο =Σφαίρωμα+Κύλινδρος/2 

  

Οι εκτροπές χαμηλής τάξης διορθώνονται με γυαλιά η φακούς επαφής. 

 

Προέλευση (αιτιολογικοί παράγοντες) διαθλαστικού σφάλματος 

 

Η εμφάνιση της μυωπίας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αξονικού μήκους του 

οφθαλμού, το οποίο επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

[14-18].  

Έναν παράγοντα αποτελεί η αυξημένη κοντινή εργασία, η οποία οφείλεται στην 

αλλαγή του καθημερινού τρόπου ζωής (περισσότερες καθημερινές ενασχολήσεις 
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πραγματοποιούνται σε κλειστούς χώρους) και στη βελτίωση του μορφωτικού 

επιπέδου [19, 20]. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη σε φοιτητές στην Βρετανία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά στην κατανομή του 

διαθλαστικού σφάλματος μεταξύ φοιτητών διαφορετικής εθνικότητας (Βρετανούς, 

Ινδούς, Πακιστανούς), αποδεικνύοντας ότι το «μυωπογενετικό» εκπαιδευτικό 

περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα [21]. Το περιβάλλον όμως και οι 

κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες φαίνεται ότι παίζουν ρόλο και μεταξύ παιδιών 

ευρωπαϊκών χωρών. Σε έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά σχολείων από μια ελληνική 

πόλη, το Ηράκλειο, και σε παιδιά από μια βουλγάρικη πόλη (Stara Zagora) φάνηκε 

ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα μυωπικών παιδιών [22]. Είναι όμως, 

αδιαμφισβήτητο ότι οι σημαντικές διαφορές που συναντώνται μεταξύ 

διαφορετικών εθνικοτήτων οφείλονται στην κληρονομικότητα [23]. Είναι ευρέως 

γνωστό ότι η μυωπία παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά εμφάνισης (70-80%) στους 

νεαρούς πληθυσμούς της Ανατολικής Ασίας [24-26] σε σύγκριση με το 20-25% που 

συναντάται σε Δυτικο-Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Σε συμφωνία με αυτά τα 

αποτελέσματα είναι και πρόσφατη έρευνα η οποία έδειξε υψηλότερα επίπεδα 

μυωπίας σε παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών από νοτιοανατολική 

Ασία σε σχέση με παιδιά Καυκάσιας φυλής [27]. Αντίθετα, είναι πιθανόν η φυσική 

επιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει οδηγήσει στην «εξάλειψη» της μυωπίας: 

για παράδειγμα, μόνον το 2.7% του πληθυσμού του Αμαζονίου παρουσιάζει 

μυωπία, και αυτή είναι < 2.0 D [28]. 

 

Το μέγεθος του οφθαλμού μπορεί να αλλάξει με διάφορες οπτικές παρεμβολές, οι 

οποίες επηρεάζουν τη θόλωση αξονικά ή και στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή 

[14-18, 29]. Έχει επίσης προταθεί ότι τα υψηλά επίπεδα αξονικών οφθαλμικών 

εκτροπών είναι πιθανό να παίζουν κάποιο ρόλο στην εμφάνιση τουλάχιστον 

κάποιων ειδών μυωπίας, όπως η μυωπία που εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες 

[30-32].   

Αν και η προδιάθεση για την εμφάνιση υψηλού υπερμετρωπικού και αστιγματικού 

διαθλαστικού σφάλματος μπορεί να διαπιστωθεί σε νηπιακή ηλικία, η εξέλιξη της 

μυωπίας (και η αυξητική της τάση) πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής 
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ηλικίας, όταν τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν περισσότερο την «κοντινή» 

τους όραση. Για αυτό το λόγο έχει ονομαστεί ως «σχολική μυωπία». Αυτό έχει και 

ως αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός μαθητών του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου να εμφανίζεται στις αίθουσες εκπαίδευσης με μειωμένη ευκρίνεια 

όρασης λόγω της μη χρήσης κατάλληλης διαθλαστικής διόρθωσης ή του μη συχνού 

ελέγχου της όρασής τους. Η μειωμένη όραση πολλές φορές συνοδεύεται από 

κλινικά συμπτώματα, όπως κοπιωπία, πονοκεφάλους κι επομένως μειωμένη 

απόδοση. 

 

Β. Εκτροπές υψηλής τάξης 

 

Οι εκτροπές υψηλής τάξης δεν διορθώνονται με γυαλιά και αυξάνονται με την 

διεύρυνση της διαμέτρου της κόρης. Σε αντίθεση με αυτό και όπως είπαμε και πιο 

πάνω, το φαινόμενο της περίθλασης μειώνεται με την αύξηση της διαμέτρου της 

κόρης . 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η επίδραση των βασικότερων παραγόντων στην 

οπτική οξύτητα. 
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Εικόνα 17.  Περιοριστικοί παράγοντες για την οπτική οξύτητα και οι επίδρασή τους: οπτικές εκτροπές, 

πυκνότητα κωνίων και περίθλαση. 

 

Έτσι, ακόμα και στην περίπτωση όπου η πιθανή αμετρωπία έχει διορθωθεί (με 

οφθαλμικούς φακούς, φακούς επαφής ή διαθλαστική χειρουργική), το είδωλο που 

σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή, δεν είναι απόλυτα ευκρινές, αλλά 

παρουσιάζει κάποια θόλωση λόγω της ύπαρξης των οφθαλμικών εκτροπών [1, 33]. 

Δύο μέθοδοι έχουν προταθεί για τη διόρθωση των μονοχρωματικών εκτροπών του 

οφθαλμού εκτός ερευνητικών εργαστηρίων.  

Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την χρήση καλά-προσαρμοσμένων 

εξατομικευμένων φακών επαφής με μεταβαλλόμενες οπτικές ιδιότητες 

(διακυμάνσεις στο οπτικό πάχος) που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις 

οφθαλμικές εκτροπές υψηλής τάξης, πέρα από την συμβατική σφαιρο-κυλινδρική 

διόρθωση [34]. 

Η άλλη προτεινόμενη τεχνική, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, αφορά την 

εφαρμογή της εξατομικευμένης διαθλαστικής χειρουργικής με excimer laser, 

δηλαδή την παράλληλη διόρθωση των απλών διαθλαστικών σφαλμάτων και των 

εκτροπών υψηλής τάξης του κάθε οφθαλμού. Σε γενικές γραμμές, σε αυτή την 

τεχνική αρχικά μετρώνται όλες οι οφθαλμικές εκτροπές με ένα αισθητήρα 

κυματομορφής όπως το Hartmann-Shack που χρησιμοποιήσαμε και στη δική μας 

μελέτη. Στη συνέχεια τα δεδομένα εισάγονται σε έναν υπολογιστή ελέγχου, ο 

οποίος καθορίζει την κατανομή φωτοεκτομής με το excimer laser έτσι ώστε να 

διορθωθούν τα απλά διαθλαστικά σφάλματα καθώς επίσης και οι εκτροπές υψηλής 

τάξης του κάθε οφθαλμού. 

Όσο αφορά στην περίπτωση της εξάλειψης όλων των εκτροπών και την επίτευξη της 

τέλειας όρασης (υπερόρασης) με την εξατομικευμένη διόρθωση, είτε αυτή 

προσφέρεται με την χρήση φακών επαφής, είτε με την διαθλαστική χειρουργική, 

είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε βελτίωση θα περιορίζεται από μια σειρά 

φυσιολογικών και ανατομικών παραγόντων του οπτικού συστήματος. Είναι εύλογο 

ότι εξατομικευμένη διόρθωση μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία μόνο για μια 
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καθορισμένη απόσταση (μακριά ή κοντά) και μόνο για κόρες μεγάλης διαμέτρου. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η «υπερόραση» θα αφορά μόνο μία ομάδα 

ανθρώπων με ιδανικά ανατομικά χαρακτηριστικά (υψηλή πυκνότητα κωνίων στο 

κέντρο του αμφιβληστροειδή) και δεν πρόκειται να είναι μεγαλύτερη από 20/10.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφθαλμικές εκτροπές αυξάνονται αισθητά με 

την ηλικία  [35, 36] . Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανή διόρθωση 

των μονοχρωματικών εκτροπών μπορεί να αποτελέσει μόνο πρόσκαιρη και όχι 

μόνιμη βελτίωση της ποιότητας της όρασης.  

Οι βασικότερες εκτροπές υψηλής τάξης είναι οι εξής : 

  

Σφαιρική εκτροπή 

 

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ακτίνες διαθλώμενες σε διαφορετικά σημεία μιας 

σφαιρικής επιφάνειας, τέμνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σημεία. Αν 

ακτίνες φωτός πέσουν σε όλη την επιφάνεια του σφαιρικού διαθλαστικού μέσου, 

μετά την έξοδό τους δεν εστιάζουν σε ένα σημείο αλλά δημιουργούν κηλίδα. Για 

παράδειγμα, η παρουσία θετικής σφαιρικής εκτροπής υποδηλώνει ότι οι ακτίνες 

που διαδίδονται από την περιφέρεια της κόρης υπόκεινται σε ισχυρότερη διάθλαση 

από τις κεντρικές (παραξονικές) ακτίνες.  

 

 

Εικόνα 18. Η σφαιρική εκτροπή. Διαφορετική διάθλαση των ακτινών φωτός από την 

περιφέρεια της κόρης σε σχέση με αυτή του κέντρου της.  

 

Ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει μέρος της σφαιρικής 

εκτροπής. Η μερική αυτή διόρθωση επιτυγχάνεται κυρίως λόγω του διαφορετικού 



31 

 

δείκτη διάθλασης του κρυσταλλοειδή και λιγότερο από το φαινόμενο Stiles-

Crawford (η ευαισθησία φωτεινής αντίληψης εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης 

στον αμφιβληστροειδή). 

 

Κόμη (coma) 

 

Οι διαφορετικές ζώνες του φακού δίνουν και διαφορετικές εστίες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το είδωλο σημειακού αντικειμένου στην δεύτερη δευτερεύουσα εστία 

να μην είναι σημείο αλλά κηλίδα ιδιόμορφου σχήματος και άνισης φωτεινότητας. Η 

φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη στην κορυφή και μειώνεται η έντασή της προς τα 

κάτω. Έτσι το είδωλο παρουσιάζεται συγκεχυμένο. Το σφάλμα αυτό ονομάζεται 

κόμη ή σφάλμα ασυμμετρίας.  

Η κόμη δημιουργείται καθώς οι μεγεθύνσεις που παράγονται από την παραξονική 

και την περιφερική ζώνη του φακού είναι άνισες. Στον οφθαλμό, η κόρη λειτουργεί 

σαν οπή και με τον τρόπο αυτό περιορίζει τις περιφερικές ακτίνες ελαττώνοντας 

έτσι το σφάλμα της κόμης. 

 

Εικόνα 19. Η κόμη. Διαφορετικές μεγεθύνσεις των ειδώλων που παράγονται από 

παραξονικές και περιφερικές ακτίνες δημιουργούν συγκεχυμένο είδωλο. 
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Εικόνα 20. Εικόνα φωτεινής κουκίδας μετά από οπτικό μέσο με έντονη κόμη. 

 

Καμπύλωση πεδίου 

 

Ένα σύστημα με διορθωμένο αστιγματισμό, έχει το οριζόντιο επίπεδο του, να 

συμπίπτει με το κατακόρυφο επίπεδο του σε ένα και μόνο επίπεδο εικόνας, 

ονομαζόμενο και επιφάνεια Petzval, η οποία δυστυχώς δεν μοιάζει στην κλασσική 

επίπεδη εικόνα, αλλά της περισσότερες φορές δείχνει σαν μία καμπυλωμένη 

επιφάνεια (Εικόνα 22). 

Σε πραγματικά οπτικά συστήματα με εκτροπές, είναι προτιμότερο να γίνεται η 

απεικόνιση του αντικειμένου σε μια καμπύλη και όχι επίπεδη επιφάνεια.  

Το γεγονός ότι ο αμφιβληστροειδής του οφθαλμού αποτελεί τμήμα σφαίρας και δεν 

είναι επίπεδος μειώνει την επιπλέον εισαγωγή εκτροπών στο οπτικό σύστημα του 

οφθαλμού λόγω της καμπύλωσης πεδίου. Επιπλέον η ανομοιογένεια του δείκτη 

διάθλασης του κρυσταλλοειδούς φακού και η ασφαιρικότητα του κερατοειδούς 

συμβάλλουν και αυτές στον περιορισμό του σφάλματος καμπύλωσης πεδίου. 

Απουσία όλων των άλλων εκτροπών, η καμπύλωση πεδίου εξαρτάται μόνο από τις 

ακτίνες των επιφανειών του φακού και των δεικτών διάθλασης του φακού και του 

περιβάλλοντος μέσου. 
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Εικόνα 21. Η οπτική εκτροπή «καμπύλωση πεδίου». Το πεδίο εστίασης δεν είναι επίπεδο 

αλλά καμπύλο. 

 

Παραμόρφωση 

 

Η παραμόρφωση αφορά την ανικανότητα ενός φακού ή συστήματος να παράγει 

ένα είδωλο που είναι πιστό αντίγραφο του αντικειμένου. 

Έτσι εάν έχουμε ένα ορθογώνιο πλέγμα ως αντικείμενο, στο πεδίο της εικόνας θα 

παρουσιαστεί σαν ένα πλέγμα καμπυλωμένο. Αυτό γίνεται γιατί η εγκάρσια 

μεγέθυνση, σε ένα σύστημα με παραμόρφωση, αλλάζει συναρτήσει της απόστασης 

από τον οπτικό άξονα. 

Εάν η μεγέθυνση μειώνεται όσο η απόσταση μεγαλώνει από τον οπτικό άξονα, τότε 

το σχήμα της εικόνας του πλέγματος που θα πάρουμε, θα είναι Βαρελοειδές, ενώ 

εάν η μεγέθυνση αυξάνεται όταν αυξάνεται και η απόσταση από τον οπτικό άξονα, 

τότε το σχήμα της εικόνας θα είναι «Pincushion» (δηλ. σαν ένα μαξιλαράκι με 

καρφίτσες) ή σαν ένα Μηνισκοειδές. 
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Εικόνα 22. Η παραμόρφωση. Η εγκάρσια μεγέθυνση μεταβάλλεται με την απόσταση από 

τον οπτικό άξονα. 

 

 

1.2 Μέτρηση των μονοχρωματικών εκτροπών χαμηλής και 

υψηλής τάξης 

 

Οι συσκευές που μετρούν ταυτόχρονα τις μονοχρωματικές εκτροπές χαμηλής και 

υψηλής τάξης λέγονται αμπερόμετρα ή εκτροπόμετρα (aberrometers) και η αρχή 

τους βασίζεται στη μέτρηση του σφάλματος του wavefront (μετώπου κύματος). 

 Είναι γνωστό ότι το κύμα του φωτός είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το κύμα 

αυτό αποτελείται από παλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Χαρακτηριστικά 

του είναι η συχνότητα ν, το μήκος κύματος λ, το εύρος κύματος α και η περίοδός 

του  Τ. Το οπτικό wavefront μιας δέσμης φωτός είναι ουσιαστικά μια επιφάνεια 

(μέτωπο) που σχηματίζουν τα σημεία όλων των ακτίνων της δέσμης που είναι στην 

ίδια φάση κύματος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή από την στιγμή της εκπομπής 

της δέσμης του φωτός. Το επίπεδο του wavefront είναι κάθετο στις ακτίνες της 

δέσμης του φωτός.  

Το wavefront του οφθαλμού είναι μια επιφάνεια με σχετική διαχρονική 

μορφολογική σταθερότητα. Αλλάζει βέβαια από στιγμή σε στιγμή και με την ηλικία, 

όμως οι μεταβολές του, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, είναι σχετικά μικρές. Το 

οφθαλμικό wavefront διατηρεί τη βασική μορφολογία του τουλάχιστον μέχρι την 

ηλικία των 45 ετών.  
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Το wavefront του οφθαλμού δεν αντιπροσωπεύει έναν απτό τόπο (όπως η 

επιφάνεια του κερατοειδούς), αλλά μια έμμεσα υπολογιζόμενη επιφάνεια και 

μπορεί να περιγραφεί ως μια επιφάνεια που απεικονίζει την ποιότητα της οπτικής 

επίδοσης του οφθαλμού (τις εκτροπές), σε συνάρτηση με το μέγεθος του 

διαφράγματος του οφθαλμού (την κόρη). 

Υπάρχει άμεσος συσχετισμός της μορφολογίας του wavefront με τις οπτικές 

εκτροπές και συνεπώς με τον τρόπο μέτρησης των διαθλαστικών σφαλμάτων των 

οποίων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο μελέτης. Η περιγραφή ενός wavefront γίνεται 

με τους αλγόριθμους Fourier ή  Zernike. Ο αλγόριθμος Zernike αποτελείται από 

πολυώνυμα. Από τα διαθέσιμα πολυώνυμα (των Seidel, Taylor, Zernike) τα 

καταλληλότερα για την ανάλυση του οφθαλμικού wavefront είναι τα πολυώνυμα 

Zernike γιατί περιγράφουν με ακρίβεια τις εκτροπές χαμηλής τάξης και την 

σφαιρική εκτροπή. Η απεικόνιση του wavefront γίνεται  ως καταγραφή των 

διαφορών του μετρούμενου wavefront από το ιδεώδες wavefront. Η περιγραφή του 

wavefront γίνεται με τα γραφήματα Zernike, τα ανεξάρτητα coefficients των 

εκτροπών, το PSF (Point spread function), το  RMS (root mean square) και το MTF 

(modulation transfer function) των εκτροπών. 

 

 1.2.1 Πολυώνυμα Zernike και RMS 

 

Η διάκριση των εκτροπών γίνεται με βάση τα πολυώνυμα του Zernike. Ως εκτροπές 

χαμηλής τάξης χαρακτηρίζονται η κλίση, το σφαίρομα (defocus) και ο κύλινδρος . 

Αντίστοιχα, ως εκτροπές υψηλής τάξης χαρακτηρίζονται η κόμη, η σφαιρική 

εκτροπή, το trefoil κ.λπ. 

Εκτός από το συνολικό wavefront του οφθαλμού μετράται μεμονωμένα το 

κερατοειδικό wavefront. Η ανάλυση των εκτροπών γίνεται και σε αυτήν την 

περίπτωση με τα πολυώνυμα του Zernike. 

Τα εξερχόμενα wavefronts από διαφορετικούς οφθαλμούς έχουν και διαφορετικά 

σχήματα που εξαρτώνται από τον τύπο και το εύρος του διαθλαστικού σφάλματος. 
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 Οι εκτροπές της χαμηλής τάξης περιγράφονται με τρεις αριθμούς. Το σφαίρωμα, 

τον κύλινδρο και τον άξονα. Η περιγραφή των εκτροπών υψηλής τάξης είναι 

δύσκολη.  

Τα πολυώνυμα του Zernike επιτρέπουν την αποδόμηση οποιουδήποτε wavefront σε 

μια ομάδα από καθορισμένες εκτροπές (λέγονται Zernike modes ή μορφές Zernike) 

στην οποία κάθε καθορισμένη εκτροπή παριστά μια καθορισμένη μορφή (τύπο) 

εκτροπής. Για παράδειγμα, υπάρχουν καθορισμένες μορφές εκτροπών για το 

σφαίρωμα, τον αστιγματισμό, την κόμη, τη σφαιρική εκτροπή, κλπ. 

Η εικόνα απεικονίζει τη γραφική παρουσίαση για διαφορετικές μορφές Zernike. 

 

Εικόνα 23. Γραφικές παραστάσεις των δεκαπέντε πρώτων πολυωνύμων Zernike. Με n 

σημειώνεται ο ακτινικός όρος (τάξη της εκτροπής) ενώ με m ο γωνιακός. (Εικόνα από Thibos 

et al. 2002). 
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Κάθε μορφή παριστά μια συγκεκριμένη εκτροπή που είναι ουσιαστικά ένα 

συγκεκριμένο διαθλαστικό σφάλμα. Για παράδειγμα, το σφαίρωμα απεικονίζεται 

ως μπολ, ο στιγματισμός ως εφίππιο, και το trefoil ως τριφύλλι .Πολλές άλλες 

εκτροπές δεν έχουν ονόματα αλλά έναν αριθμό ταυτότητας Z-3
7 ή  Z40. 

Ο αριθμός των πολυωνύμων του Zernike θεωρητικά μπορεί να είναι απεριόριστος. 

Όμως, μόνο οι πρώτες 27 μορφές έχουν κλινική σημασία στην ποιότητα της οπτικής 

επίδοσης και μάλιστα με μειούμενη συνεισφορά στην ακολουθία τους. Υπάρχει μια 

κλασσική παρουσίαση τους με τη μορφή πυραμίδας.  

Κάθε μορφή Zernike παρουσιάζεται και ως μονοχρωματικό γράφημα. Ανά τάξη 

υπάρχει κοινό όνομα αναφερόμενο στο κύριο πολυώνυμο κάθε τάξης και σε κάθε 

τάξη προσδιορίζεται η γωνιακή συχνότητά τους. Κάθε σειρά περιλαμβάνει τις 

εκτροπές που ανήκουν στην ίδια τάξη και κάθε τάξη μπορεί να ονομαστεί από 

αύξοντα αριθμό (1η, 2η, κ.λπ., τάξη).  

 



38 

 

 

Εικόνα 24.Γραφικές παραστάσεις των πολυωνύμων Zernike από την 1η ως και τη 5η τάξη. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spherical-aberration-disk.jpg
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Εικόνα 25. Τα πολυώνυμα Zernike και οι συνήθεις εκτροπές με τις οποίες συνδέονται 

 

Κάθε μορφή (mode)  Zernike έχει μια σταθερά (coefficient),η οποία είναι ένας 

θετικός ή αρνητικός αριθμός. Το Zernike coefficient μιας μορφής δηλώνει το ποσό 

(την αναλογία) αυτής της μορφής (της εκτροπής) στο μετρούμενο wavefront. 

Η μονάδα μέτρησης στην οποία καταγράφεται το εύρος ενός Zernike coefficient 

είναι σε μικρόμετρα (μm). 

Οι μορφές των Zernike έχουν ομαδοποιηθεί σε τάξεις (orders) Zernike. Στην τάξη 0 

είναι το λεγόμενο piston, δηλαδή η ιδανική επίπεδη επιφάνεια που δεν 

παρουσιάζει οπτικές εκτροπές. Η πρώτη τάξη περιλαμβάνει την κλίση. Ως κλίση του 

οπτικού συστήματος θεωρούμε τη διαφορά στην κλίση των επιπέδων των οπτικών 

στοιχείων του οφθαλμού, π.χ. μεταξύ του κρυσταλλοειδούς φακού και του 

κερατοειδούς. Η δεύτερη τάξη εκτροπών περιλαμβάνει το σφαίρωμα (spherical 

defocus, μυωπία ή υπερμετρωπία) και τον αστιγματισμό (δύο αστιγματικές μορφές  

ή εκτροπές  Zernike). Η δεύτερη τάξη των εκτροπών διορθώνεται  με γυαλιά, 
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φακούς επαφής και απλή ή συμβατική PRK ή LASIK. Οι  οπτικές εκτροπές μέχρι και 

δεύτερης τάξης λέγονται εκτροπές χαμηλής τάξης, ενώ από την τρίτη τάξη και πάνω 

ονομάζονται εκτροπές υψηλής τάξης. 

Επειδή τα διάφορα coefficients είναι θετικά ή αρνητικά, στην άθροιση τους για την 

εξαγωγή του μέσου όρου αλληλοαναιρούνται ή μηδενίζονται. Για το λόγο αυτό 

αξιολογείται το RMS(root mean square) των εκτροπών. Δηλαδή υψώνονται οι τιμές 

των coefficients στο τετράγωνο και υπολογίζεται ο μέσος όρος των τετραγωνικών 

τους ριζών, ο οποίος είναι πλέον ένας δείκτης της αθροιστικής απόδοσης της μέσης 

τιμής. Το RMS μπορεί να αναφέρεται είτε σε μία μόνο τάξη εκτροπών, είτε στο 

σύνολο των εκτροπών, είτε μόνο στις εκτροπές χαμηλής τάξης, είτε στο σύνολο των 

εκτροπών υψηλής τάξης. 

Οι τιμές του RMS δίδουν μια αίσθηση της σοβαρότητας των εκτροπών ενός 

οφθαλμού. Όταν υπολογισθούν όλες οι μορφές Zernike, οι τιμές του RMS 

παριστούν πόσο σοβαρές είναι συνολικά οι εκτροπές. Το RMS υψηλής τάξης 

παριστά το εύρος του συνδυασμού των υψηλής τάξης εκτροπών (τρίτη τάξη και 

άνω). 

Όπως και τα Zernike coefficients, έτσι και η τιμές του RMS αλλάζουν σε σχέση με το 

μέγεθος της κόρης. Για τον ίδιο οφθαλμό, οι τιμές του ολικού και της υψηλής τάξης 

RMS του wavefront μειώνονται για κόρη με μικρό μέγεθος και αντίστροφα 

αυξάνονται για κόρη με μεγάλη διάμετρο. 

Γενικώς, για μια κόρη διαμέτρου 5,0 mm, η τιμή του higher order RMS στο 

φυσιολογικό οφθαλμό είναι μικρότερη από 0,2-0,25 μm. 

Έχουν γίνει πολλές μελέτες που ερεύνησαν τις εκτροπές υψηλής τάξης σε υγιείς 

οφθαλμούς. Οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συντελεστές 

όλων των εκτροπών υψηλής τάξης κυμαίνονται γύρω από το μηδέν μεταξύ των 

ατόμων [37-40].  

Παρ’ όλο που οι εκτροπές τρίτης τάξης συμβάλλουν περισσότερο από αυτές της 

τέταρτης τάξης [41], η σφαιρική εκτροπή (η οποία είναι τέταρτης τάξης) είναι 

συνήθως μη μηδενική και θετική. Η σφαιρική εκτροπή φαίνεται να είναι η πιο 



41 

 

σημαντική εκτροπή, αφού αλλάζει συστηματικά σύμφωνα με το επίπεδο της 

προσαρμογής, με μια σταδιακή μετατόπιση προς την αρνητική κατεύθυνση [6, 7, 10, 

42]. Επίσης, οι εκτροπές υψηλής τάξης και ειδικότερα η σφαιρική εκτροπή πιθανώς 

οδηγεί τον έλεγχο της θόλωσης μέσω της εμμετροποίησης [43] και της 

προσαρμογής [44, 45].      

Τέλος, είναι γνωστό ότι οι εκτροπές τείνουν να αυξάνονται με την ηλικία, παρ’ όλο 

που, λόγω της σταδιακής μύσης της κόρης, η ποιότητα του αμφιβληστροειδικού 

ειδώλου παραμένει σχετικά σταθερή [35, 40, 46].  

Η επίδραση του μεγέθους της κόρης στην οπτική οξύτητα εξαρτάται από το πόσο 

σημαντικές είναι οι εκτροπές του εξεταζόμενου. Για  τα άτομα που παρουσιάζουν 

ελάχιστες εκτροπές δεν υπάρχει αξιοσημείωτη αλλαγή της οπτικής οξύτητας και της 

ποιότητας όρασης με διαστολή της κόρης από τα 3 στα 6mm. Αντιθέτως, οι αλλαγές 

του μεγέθους της κόρης έχουν μεγάλη επίδραση σε ασθενείς με σημαντικές 

εκτροπές.  

Η χαρτογραφική απεικόνιση του wavefront μπορεί να γίνει με τρεις μορφές, ως 

μονοχρωματικό γράφημα ή χάρτης, ως τοπογραφικός χάρτης περιγραμμάτων και 

ως στερεοσκοπική απόδοση. Ο κλινικά πρακτικότερος και επικρατέστερος τρόπος 

απεικόνισης είναι ο πολυχρωματικός (με χρωματικά περιγράμματα) τοπογραφικός 

χάρτης.   

 

Εικόνα 26. Τοπογράφικοι χάρτες εκτροπών ολόκληρου οφθαλμού και κερατοειδή. 
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Ο αμπερομετρικός χάρτης ενός wavefront μπορεί να απεικονίζει όλες τις οπτικές 

εκτροπές ή μόνον τις εκτροπές υψηλής τάξης. Δεδομένου ότι η υψομετρική τιμή του 

defocus και της αστιγματικής εκτροπής έχουν συνήθως μεγάλη τιμή, στον ολικό 

χάρτη το defocus και ο αστιγματισμός (αν υπάρχουν) επισκιάζουν τη χαρτογραφική 

συνεισφορά των εκτροπών υψηλής τάξης. Γι’ αυτό και υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής κατασκευής του χάρτη όλων των εκτροπών ή αυτού των υψηλής τάξης 

εκτροπών ξεχωριστά.   

Η συνήθης χαρτογράφηση των εκτροπών υψηλής τάξης καταγράφει τις εκτροπές 

από 3η μέχρι και 6η τάξη. Δηλαδή τη συνδυαστική παρουσία 22 μορφών Zernike. Η 

τοπογραφική απόδοση είναι αρκετά πολύπλοκη και η άμεση αναγνώριση των 

επιμέρους εκτροπών είναι δυσδιάκριτη. 

Παρά τη χαρτογραφική πολυπλοκότητα υπάρχουν συνήθως τριών τύπων 

επικρατούντα στοιχεία από αναγνωρίσιμες εκτροπές υψηλής τάξης. Οι εκτροπές 

που δίδουν έντονα το στίγμα της παρουσίας τους σε ένα χάρτη των εκτροπών 

υψηλής τάξης είναι τη κόμη, η σφαιρική εκτροπή και το trefoil.  

 

1.2.2 Το Point Spread Function (PSF)    

 

Το point spread function είναι μια συνάρτηση για την εκτίμηση της οπτικής 

τελειότητας μιας συσκευής. Για λόγους κατανόησης το point spread function μπορεί 

να θεωρηθεί ως η εικόνα (το είδωλο) που δημιουργείται πάνω στον 

αμφιβληστροειδή (προκειμένου για το PSF του οφθαλμού) από μια πολύ μακρινή 

σημειακή φωτεινή πηγή. Αν η οπτική κατασκευή του οφθαλμού είναι τέλεια τότε 

και το PSF είναι σημειακό, διαφορετικά έχει τη μορφή μιας κηλίδας με 

παραμορφώσεις αναλόγως των εκτροπών του οπτικού συστήματος (Εικόνα 28). Tο 

PSF είναι χαρακτηριστικό για κάθε μορφή Zernike (Εικόνα 28). 

Η αριθμητική έκφραση της ποσότητας του PSF γίνεται με τον λόγο Strehl. Ο λόγος 

του Strehl είναι ο λόγος της μέγιστης τιμής  του επιπέδου του φωτός  στο PSF με 

εκτροπές προς την αντίστοιχη τιμή του PSF χωρίς εκτροπές. Η μεγαλύτερη εφικτή 
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τιμή του λόγου είναι 0,8, γιατί δεν υπάρχει τέλεια οπτική συσκευή που να μην 

προκαλεί εκτροπές. 

 

Εικόνα 27. To PSF και το είδωλο αντικειμένου ιδωμένο μέσα από οπτικό σύστημα με 

εκτροπές. 

 

 

Εικόνα 28. Μια σημειακή πηγή ιδομένη μέσα από ένα σύστημα με αρνητική (πάνω), 

μηδενική (μέση) και θετική (κάτω) σφαιρική εκτροπή. Οι εικόνες προς τα αριστερά είναι 

θολωμένες προς τα μέσα, οι εικόνες προς τα δεξιά είναι θολωμένες προς τα έξω.  
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1.2.3 Μεθοδολογία εκτίμησης των χαρτών και του σφάλματος του 

wavefront   

 

Σημαντικές εκτροπές υψηλής τάξης παρουσιάζει το 15% του γενικού πληθυσμού. 

Κατά τη μελέτη των χαρτών του wavefront μελετάται προσεκτικά ο χάρτης των 

εκτροπών υψηλής τάξης. Επί παρουσίας έντονων εκτροπών, η διαμόρφωση των 

περιγραμμάτων υποδηλώνει την επικρατούσα εκτροπή (κόμα, σφαιρική εκτροπή 

trefoil) 

Στη συνέχεια ελέγχεται το RMS των εκτροπών υψηλής τάξης. Τιμή του RMS που 

υπερβαίνει τα 0,25-0,30 μm δηλώνει όχι μόνο αυξημένες εκτροπές, αλλά και 

ένδειξη για την διόρθωση τους. Αν επιθυμείται ο περαιτέρω εντοπισμός της μορφής 

(της εκτροπής) ή των μορφών που έχουν σημαντική ή παθολογική παρουσία, 

ελέγχονται τα coefficients των επιμέρους εκτροπών υψηλής τάξης. Οποιαδήποτε 

εκτροπή που έχει coefficient μεγαλύτερο του 0,2 έχει και σημαντική βαρύτητα στη 

δόμηση του συγκεκριμένου wavefront. 

Οι αλλαγές στο σφάλμα του wavefront σχετίζονται άμεσα με την ηλικία του 

ασθενούς, την προσαρμογή, την υποκειμενική παθολογία του οφθαλμού, κλπ. Είναι 

γνωστό ότι η παρουσία των εκτροπών υψηλής τάξης, σε φυσιολογικές συνθήκες, 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητη μέχρι την ηλικία των 40 ετών, ενώ τριπλασιάζεται 

μέχρι την ηλικία των 70 ετών, λόγω διαθλαστικών αλλαγών στον κρυσταλλοειδή 

φακό. Η προσαρμογή επιδρά επί του εύρους και της μορφολογίας των εκτροπών. 

 

1.2.4 Μέθοδοι μέτρησης συνολικών εκτροπών 

 

Τρεις είναι οι βασικές μέθοδοι μέτρησης των εκτροπών και όλα τα εκτροπόμετρα 

στηρίζονται σε κάποια απ’ αυτές. 
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1.2.4.1 Retinal Ray Tracing (RRT) 
  

Στην τεχνική αυτή η δέσμη ενός διοδικού laser εισάγεται στον οφθαλμό παράλληλα 

με τον οπτικό άξονα διαδοχικά από διαφορετικά σημεία εισόδου. Εν γένει, λόγω 

των εκτροπών η δέσμη δεν θα συναντήσει τον αμφιβληστροειδή στο σημείο τομής 

του με τη γραμμή όρασης αλλά σε κάποιο άλλο σημείο στο οποίο θα δημιουργήσει 

μία δευτερογενή πηγή σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται και στην 

ακόλουθη εικόνα, η κατεύθυνση διάδοσης του επιστρέφοντος κύματος εξαρτάται 

από τη θέση της δευτερογενούς πηγής. Με χρήση συστήματος φακών των οποίων ο 

ρόλος είναι να συζεύξουν οπτικά το επίπεδο του αμφιβληστροειδή με αυτό του 

δέκτη μιας CCD camera μετράται η απόσταση του κεντροειδούς της δευτερογενούς 

πηγής από το κεντρικό βοθρίο. Από την απόσταση αυτή υπολογίζεται η εγκάρσια 

εκτροπή (transverse ray aberration) για το σημείο εισόδου της δέσμης. Μέσω της 

διαδοχικής μέτρησης των εγκάρσιων εκτροπών για διαφορετικά σημεία εισόδου, 

‘χαρτογραφούνται’ οι συνολικές εκτροπές το οπτικού συστήματος του οφθαλμού. 

 

 

Εικόνα 29. Αρχές λειτουργίας της αμπερομετρίας Ray Tracing  (Vasyl V. Molebny, Dsc 

Sophia, I. Panagopoulou, Bsc Sergiy, V. Molebny, Youssef S. Wakil, Md Ioannis, G. Pallikaris)  

 

Τυπικά, για τη λήψη μίας μέτρησης χρησιμοποιούνται 95 διαφορετικά σημεία 

εισόδου ενώ ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη διαδοχική σάρωση των 

σημείων αυτών είναι της τάξης των 20 msec.  

Σήμερα, υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο ένα όργανο το οποίο βασίζεται σε αυτήν την 

αρχή λειτουργίας (Tracey Technologies Houston TX, USA) το οποίο αναπτύχθηκε 
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από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Κιέβου σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

1.2.4.2 Αμπερομετρία Tscherning   
  

Η αμπερομετρία με τη συσκευή Tscherning αναλύει το εισερχόμενο στον οφθαλμό 

φως, το οποίο σχηματίζει μια εικόνα (ένα είδωλο) πάνω στον αμφιβληστροειδή. 

Μια δέσμη από ορατό collimated laser (απολύτως παράλληλες ακτίνες) περνά από 

ένα διάφραγμα με 168 συμμετρικά τοποθετημένα pinholes. Σχηματίζεται ένα ομαλό 

δίκτυο από πολύ μικρές δέσμες φωτός  που προβάλλεται διαμέσου των οπτικών 

στοιχείων του οφθαλμού και σχηματίζει μια εικόνα από ένα δίκτυο φωτεινών 

σημείων πάνω στον αμφιβληστροειδή. 

 

 

Εικόνα 30. Αρχές λειτουργίας της αμπερομετρίας Tscherning. 
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Η εικόνα των σημείων παρατηρείται και εκτιμάται με μέθοδο παρόμοια της 

έμμεσης οφθαλμοσκοπίας και καταγράφεται από τη CCD camera. Η παραμόρφωση 

του δικτύου των σημείων επιτρέπει τον υπολογισμό των εκτροπών του οπτικού 

συστήματος του οφθαλμού με τη μορφή των πολυωνύμων του Zernike. 

 

 

Εικόνα 31. Απεικόνιση σημείων του διαφράγματος μιας συσκευής Tscherning στον 

αμφιβληστροειδή. α: Ιδανικό οπτικό σύστημα. β: Οπτικό σύστημα με εκτροπές. 

 

 

1.2.4.3 Αμπερομετρία Shack –Hartmann 
 

Ο αναλυτής Shack-Hartmann μετρά την παραμόρφωση του wavefront από το φως 

που εξέρχεται από τον οφθαλμό, αφού έχει περάσει, κατά την έξοδο του, από τα 

οπτικά μέσα του οφθαλμού. Στην Eικόνα  φαίνεται το οπτικό wavefront που 

προέρχεται από μια σημειακή πηγή φωτός πάνω στον αμφιβληστροειδή και το 

οποίο έχει περάσει από τα οπτικά στοιχεία ενός εμμετρωπικού οφθαλμού που δεν 

έχει εκτροπές (αριστερά), ενός οφθαλμού που έχει μόνο μυωπία (μέσον) και ενός 

οφθαλμού με εκτροπές δεξιά. 

Στον εμμετρωπικό οφθαλμό που δεν έχει και εκτροπές υψηλής τάξης, τα οπτικά 

wavefront  είναι εντελώς επίπεδα, ενώ στη μυωπία τα wavefront είναι σφαιρικά και 

συγκλίνουν σ’ ένα σημείο. Όταν υπάρχουν εκτροπές υψηλής τάξης το εξερχόμενο 

wavefront είναι μια ανώμαλη επιφάνεια. 

Η αρχή της λειτουργίας του HS αμπερομέτρου ακολουθεί τα εξής βήματα: 
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 Προβάλλεται μια πολύ λεπτή ακτίνα υπέρυθρου laser πάνω στον 

αμφιβληστροειδή. Το σημείο της προβολής δημιουργεί τη σημειακή πηγή 

του εξερχόμενου φωτός από τον οφθαλμό. 

 

 Το εξερχόμενο από τον οφθαλμό φως περνά ανάστροφα από τα οπτικά 

στοιχεία του οφθαλμού και στη συνέχεια από δύο συγκλίνοντες φακούς 

μπροστά από τον οφθαλμό, μετά από το σύστημα μικροφακών  (lenslet 

array)  και τελικά εστιάζει πάνω σ ’ένα CCD αισθητήρα. 

 

 Κάθε μικροφακός του συστήματος έχει διάμετρο αρκετών μικρών. Σκοπός 

της διάταξης των μικροφακών είναι η διαίρεση της ευρείας δέσμης του 

εξερχόμενου φωτός σε πολλές μικροδέσμες φωτός. Κάθε μικροφακός 

εστιάζει κάθε μικροδέσμη ακτίνων με μια πολύ μικρή εστία πάνω στην 

επιφάνεια του αισθητήρα του video sensor (CCD), η οποία καταγράφει μια 

εικόνα από το δίκτυο των σημειακών εστιών. 

 

 Με την ανάλυση της θέσης κάθε μικροεστίας προσδιορίζεται το σχήμα του 

wavefront. 

 

 Για την μέτρηση του σφάλματος του wavefront αξιοποιείται το οπτικό 

σύστημα (οι συγκλίνοντες φακοί) που ουσιαστικά απεικονίζει το 

μετρούμενο wavefront στο επίπεδο της εισόδου της κόρης. Δηλαδή η 

είσοδος της κόρης μεταφέρεται οπτικά στο επίπεδο των μικροφακών 

(Εικόνα 32) 

 

 Το αμπερόμετρο HS μετρά το σχήμα του wavefront με τον προσδιορισμό της 

απόστασης ανάμεσα στην επιφάνεια του wavefront και του επιπέδου 

αναφοράς, δηλαδή το επίπεδο στην είσοδο της κόρης. Η διαφορά μεταξύ 

της επιφάνειας του wavefront και του επιπέδου της εισόδου της κόρης 

ονομάζεται σφάλμα του wavefront (wavefront error). 
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Τα πλεονεκτήματα του εκτροπόμετρου Shack Hartmann είναι α) στιγμιαία μέτρηση, 

β) υψηλή ανάλυση, γ) μη κινητά μέρη.  

Επίσης υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας  υψηλής ανάλυσης  Wavefront χαρτών με 

τη βοήθεια των Zernicke πολυώνυμων. 

 

 

Εικόνα 32. Αισθητήρας Shack-Hartmann. Αριστερά: Επίπεδο μέτωπο κύματος απεικονίζεται 

σε μία κανονική διάταξη κηλίδων από τη διάταξη των μικρο-φακών. Δεξιά: Η απόσταση του 

κεντροειδούς της κάθε κηλίδας από την αναμενόμενη θέση είναι ανάλογη της κλίσης του 

μετώπου κύματος στη θέση του αντίστοιχου μικροφακού. 

 

Τα μειονεκτήματά του είναι α) ευαισθησία (λίγο φως ανά  pixel ), β) Criss Cross 

φαινόμενο, γ) πρόβλημα εντοπισμού κεντροειδούς σε υψηλές εκτροπές. 

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε την παραμόρφωση της διάταξης των σημείων 

σε αισθητήρα Shack Hartmann. Αριστερά σε οφθαλμό με κερατόκωνο και δεξιά σε 

οφθαλμό που έχει υποβληθεί σε διαθλαστικά επέμβαση LASIK.  
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1.2.4.4 Το εκτροπόμετρο Complete Ophthalmic Analysis System 

(COAS) 
 

Το εκτροπόμετρο Complete Ophthalmic Analysis System (COAS, Wavefront Sciences 

Ltd) είναι βασισμένο στην αρχή λειτουργίας του Hartmann-Shack [47, 48]. 

Παραδοσιακά χρησιμοποιείται στη μέτρηση των εκτροπών που προκαλούνται στα 

αστρονομικά τηλεσκόπια από διαταραχές του δείκτη διάθλασης της ατμόσφαιρας.  

Το COAS παρέχει μια πραγματικού χρόνου απεικόνιση της κόρης, που 

χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση της γραμμής όρασης του εξεταζομένου με 

τον άξονα του μηχανήματος. Χρησιμοποιεί μία ακτινοβόλο δίοδο υπέρ-υψηλής 

λαμπρότητας (SLD: Super Luminance Photodiode) μήκους κύματος 840nm, σαν πηγή 

φωτισμού και περιλαμβάνει μια ορθογώνια παράταξη  φακιδίων (33x44 σύνολο 

1452 φακίδια) με κάθε φακίδιο να έχει πλάτος 144μm. Το λογισμικό επιτρέπει την 

 

Εικόνα 33. Εικόνες από αισθητήρα Shack-Hartmann. Στα αριστερά, οφθαλμός με 

κερατόκωνο, στα δεξιά οφθαλμός μετά από επέμβαση LASIK. 
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συνεχή καταγραφή των Shack-Hartmann ειδώλων και του μεγέθους της κόρης (130 

ms για την κάθε σύλληψη εικόνας). Τα εξερχόμενα δεδομένα αποτελούνται από ένα 

σετ συντελεστών Zernicke  (μέχρι 4ης τάξης) σε μορφή Malacara που προσδιορίζουν 

τον τύπο και το μέγεθος των εκτροπών που παρουσιάζονται. 

 

 

Εικόνα 34. Το εκτροπόμετρο Complete Ophthalmic Analysis System (COAS, Wavefront 

Sciences Ltd). 

 

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος εκτροπομετρίας COAS απεικονίζεται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 35. Αρχές λειτουργίας του συστήματος εκτροπομετρίας COAS. 

 

1.3 Σκοπός της μελέτης 

 

Για να διερευνηθεί ο ρόλος των οπτικών εκτροπών στη διαδικασία της 

εμμετροποίησης, θα πρέπει να μετρηθούν στις ηλικίες κατά τις οποίες ο οφθαλμός 

αλλάζει τη διαθλαστική του ισχύ. Οι πλειοψηφία των ερευνών για τα διαθλαστικά 

σφάλματα έχουν δείξει μια αύξηση 5 έως 8 φορές στην εμφάνιση της μυωπίας 

μεταξύ των ηλικιών 6 και 12 ετών  [49-51].  

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης λοιπόν, είναι η καταγραφή και η κατανόηση των 

μονοχρωματικών εκτροπών χαμηλής και κυρίως υψηλής τάξης κατά την παιδική και 

προεφηβική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εξετάσουμε την 

εμφάνιση της μυωπίας και της σφαιρικής εκτροπής σε παιδιά 10-15 ετών, μια 

ηλικία κατά την οποία ο οφθαλμός βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη, καθώς και να 

μελετήσουμε την επίδραση της ηλικίας στις εκτροπές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Συμμετέχοντες 

 

Ένα δείγμα από δύο δημοτικά σχολεία και δύο γυμνάσια από την πόλη του 

Ηρακλείου, στην Κρήτη επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην έρευνα.  Όλοι οι 

μαθητές από την Τετάρτη τάξη του δημοτικού και τις τρεις τάξεις του γυμνασίου 

καλέστηκαν να συμμετάσχουν. Δύο παιδιά από το γυμνάσιο αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν και 31 παιδιά αποκλείστηκαν λόγω προβλημάτων στην διόφθαλμη 

όραση ή λόγω άλλων παθολογιών ή είχαν διάμετρο κόρης μικρότερη από 5 mm. 

Τελικά, στη  μελέτη μας συμμετείχαν 557 μαθητές. Από αυτούς, 152 ήταν ηλικίας 

10-11 ετών, 178  ηλικίας 12-13 ετών και 227 ηλικίας 14-15 ετών. 

 

2.2 Πειραματική Διαδικασία 

 

Για την πραγματοποίησή της έρευνας  τηρήθηκε  η παρακάτω διαδικασία: 

 

Πρώτη φάση 

α) Ενημέρωση της Διεύθυνσης Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για την 

έρευνά μας και συνεννόηση με αυτές για την επιλογή των σχολείων και τις 

κατάλληλες ημέρες και ώρες των επισκέψεών μας. 

β) Επίσκεψη στα επιλεγμένα σχολεία και πληροφόρηση των δασκάλων-καθηγητών, 

των μαθητών και των γονέων τους για τον σκοπό της  μελέτης μας.  

γ) Επιλογή του κατάλληλου χώρου για την τοποθέτηση του εκτροπόμετρου COAS 

και για τη διαδικασία των εξετάσεων. 
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Δεύτερη φάση 

 

Αφότου δόθηκε άδειας εξέτασης των παιδιών από τους κηδεμόνες τους, 

αξιολογήθηκαν τα εξής: 

α) Η οπτική οξύτητα των μαθητών με ή χωρίς διόρθωση σε οπτότυπο Snellen.   

Η οπτική οξύτητα του κάθε οφθαλμού μετρήθηκε με τη συνήθη διαθλαστική 

διόρθωση (αν υπήρχε) με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων πινάκων 

LogMAR/ΕTDRS που περιέχουν λατινικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο 

ελληνικό αλφάβητο . 

β) το διαθλαστικό σφάλμα για τον κάθε οφθαλμό, με τη χρήση αυτόματου κερατο-

διαθλασίμετρου (Potec RK 5000, Essilor) 

Η διάταξη του οργάνου επιτρέπει έναν αδρό υπολογισμό του διαθλαστικού 

σφάλματος του εξεταζόμενου αφού παρέχει αντικειμενική μέτρηση της διάθλασης 

καθώς και μετρήσεις της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας σε δυο άξονες με 

πληροφορίες ακτίνας καμπυλότητας, διοπτρικής ισχύος και κερατοειδικού 

αστιγματισμού. Ο χειρισμός του γίνεται με την βοήθεια πολύ-κατευθυνόμενου 

μοχλού πραγματοποιώντας ξεχωριστή μέτρηση για τον κάθε οφθαλμό καθώς ο 

εξεταζόμενος διατηρεί και τα δυο μάτια ανοιχτά, ατενίζοντας έναν έγχρωμο 

ευρυγώνιο στόχο επιτρέποντας στον εξεταζόμενο να είναι χαλαρός επιτυγχάνοντας 

καλύτερη προσήλωση. Η λειτουργία αυτόματης θόλωσης που διαθέτει μειώνει τα 

φαινόμενα τεχνητής μυωπίας και προσαρμογής του εξεταζόμενου. 

γ) ο κυρίαρχος (υπερέχων) οφθαλμός με τη μέθοδο Dolman  ή αλλιώς hole-in-the-

card test.  

δ) Μέτρηση  των εκτροπών με το εκτροπόμετρο Complete Ophthalmic Analysis 

System (COAS, Wavefront Sciences Ltd) που είναι βασισμένο στην αρχή λειτουργίας 

του Hartmann-Shack (Thibos 2000, Ginis et al. 2004).  

Κατά την εξέταση οι  μαθητές  προσήλωναν με τον ένα τους οφθαλμό σε  κάποιο 

φωτεινό σημείο, προβαλλόμενο από λυχνία, ενώ ταυτόχρονα   διενεργείτο  μέτρηση  
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των εκτροπών τους με το  COAS στον έτερο οφθαλμό, διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για  αμφότερους τους οφθαλμούς. Προηγουμένως  είχαμε 

μεριμνήσει να  είναι τέτοιος ο  φωτισμός (ημίφως) του χώρου, ώστε να 

εξασφαλίζεται διάμετρος  κόρης περίπου 5 έως 6 mm. 

 

 

Εικόνα 36. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα 

υπολογισμού εκτροπών του WASCA. Η απεικόνιση μιας φόρμας μέτρησης από το 

πρόγραμμα δίνεται στην εικόνα. Επάνω δεξιά φαίνεται μια ποιοτική μέτρηση των 

συνολικών εκτροπών ενώ κάτω δεξιά των εκτροπών υψηλής τάξης. Το πλήθος τιμών 

στα δεδομένα της μέτρησης αποτελούνται από τους αριθμούς Zernike, τη διάμετρο 

της κόρης , του μετρικού RMS. 

  

ε) Καταγραφή των στοιχείων (όνομα-οφθαλμός) και των μετρήσεων στο λογισμικό 

σύστημα του εκτροπόμετρου. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εκτροπομετρίας 

και αναγωγή του συνόλου τους σε καθορισμένη διάμετρο κόρης . 
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στ) Παραπομπή των μαθητών στους οποίους παρατηρήθηκε κάποιο οφθαλμολογικό 

πρόβλημα (ελαττωμένη οπτική οξύτητα, θολερά διαθλαστικά μέσα, διαθλαστικό 

σφάλμα) για πιο ενδελεχή έλεγχο. 

 

Τρίτη φάση 

  

α) Μελέτη, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Η καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων (στατιστική ανάλυση, 

διαγραμματική απεικόνιση) έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή  στο 

υπολογιστικό πρόγραμμα του MICROSOFT EXCEL. Ο μαθηματικός υπολογισμός 

έγινε με το ειδικά κατασκευασμένο πρόγραμμα σε μορφή MATLAB 

β) Ενημέρωση  των γονέων και των εκπαιδευτικών  

Κριτήρια αποκλεισμού παιδιών: i) Μη συνεργάσιμα παιδιά, ii) Άρνηση των γονέων 

να συμμετέχουν τα παιδιά τους στη μελέτη, iii) Παθολογικές αλλοιώσεις των 

οφθαλμών που δεν επιτρέπουν τη μέτρηση με το COAS (θολερά διαθλαστικά μέσα, 

ανατομικές ανωμαλίες).  

 

2.3 Στατιστική Ανάλυση 

 

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στους δύο οφθαλμούς. Ο συντελεστής 

συσχέτισης μεταξύ των δύο οφθαλμών βρέθηκε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

κοντά στο ένα, οπότε θα μπορούσαμε να επιλέξουμε για την ανάλυση είτε τον έναν 

από τους δύο οφθαλμούς είτε τη μέση τιμή τους [52, 53]. Λόγω της κατοπτρικής 

συμμετρίας μεταξύ των οφθαλμών που παρατηρήθηκε σε κάποιες από τις 

μετρήσεις, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο ο δεξιός οφθαλμός των 

συμμετεχόντων. 

Πραγματοποιήθηκαν one-sample t tests προκειμένου να υπολογιστεί αν τα 

πολυώνυμα τρίτου και τετάρτου βαθμού διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Οι 
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συγκρίσεις των κατηγορικών μεταβλητών (π.χ φύλο, μυωπία κλπ) 

πραγματοποιήθηκαν με στατιστικό κριτήριο το χ2 για ανεξαρτησία  (chi-squared test 

of independence). Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση One way ANOVA για τη σύγκριση των 

δεδομένων μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. Επιλέχθηκε το 5% ως στατιστικά 

σημαντικό όριο. Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson χρησιμοποιήθηκε για να 

υπολογιστεί η συσχέτιση μεταξύ ζευγών ποσοτικών μεταβλητών.  Η στατιστική 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο MedCalc version 12.5 

(MedCalc Software, Ostend, Belgium). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Συχνότητα Εμφάνισης Μυωπίας 

 

Αρχικά εξετάστηκε η συχνότητα εμφάνισης της μυωπίας στα παιδιά των σχολείων. 

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται τα επιμέρους ποσοστά για τα παιδιά δημοτικού και 

για αυτά του γυμνασίου. Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.001) 

από 28,9% στο δημοτικό, σε 46,9% στο γυμνάσιο. 

  

 

Γράφημα 1. Συχνότητα εμφάνισης της μυωπίας σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. 

 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η επίδραση της ηλικίας στο ποσοστό 

εμφάνισης της μυωπίας. Είναι φανερή η θετική σχέση ηλικίας και ποσοστού 

εμφάνισης της μυωπίας. 
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Γράφημα 2. Συχνότητα εμφάνισης της μυωπίας συναρτήσει της ηλικίας. 

 

 

Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Γράφημα 3), το ποσοστό των 

κοριτσιών με μυωπία είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό των αγοριών και στο 

δημοτικό και κυρίως στο γυμνάσιο. 

 



60 

 

 

Γράφημα 3. Συχνότητα εμφάνισης της μυωπίας συναρτήσει του φύλου και της ηλικίας. 

 

 

3.2 Συντελεστές Zernike και συσχέτιση μεταξύ οφθαλμών 

 

Στο Γράφημα 4 βλέπουμε τη μέση τιμή κάθε συντελεστή Zernike, μέχρι την τέταρτη 

τάξη, για τον δεξί και αριστερό οφθαλμό. Από το γράφημα είναι φανερό ότι οι 

εκτροπές δεύτερης τάξης, δηλαδή το defocus (c₂⁰) και ο κάθετος αστιγματισμός (c₂2) 

είναι μακράν οι πιο επικρατούσες. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάστηκε μεγάλη 

διακύμανση μεταξύ των συμμετεχόντων στις τιμές των συντελεστών υψηλότερης 

τάξης. Είναι επίσης φανερό ότι οι μέση τιμή στο δείγμα μας, των συντελεστών 

υψηλής τάξης είναι πολύ κοντά στο μηδέν, με εξαίρεση το κάθετο κόμα (c3
-1: 0.076 

και 0.079 για τον δεξί και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα), το πλάγιο trefoil (c3
-3: -

0.055 και -0.058 για τον δεξί και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα), τη σφαιρική 

εκτροπή (c4
0: 0.018 και 0.017 για τον δεξί και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα) και το 

οριζόντιο κόμα (c3
1: 0.018 μόνο για τον δεξί οφθαλμό). 
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Γράφημα 4. Μέση τιμή (±1 SE) των συντελεστών Zernike χαμηλής και υψηλών τάξεων για 

τους δεξιούς (ανοιχτά τετράγωνα) και αριστερούς οφθαλμούς (κλειστοί κύκλοι). Η 

διάμετρος της κόρης είναι στα 5 mm. 

 

Στα Γραφήματα 5 και 6 βλέπουμε τη συσχέτιση των συντελεστών Zernike μεταξύ 

των δύο οφθαλμών. Στο πρώτο φαίνεται η συσχέτιση αυτή για τις εκτροπές 

δεύτερης τάξης και στο δεύτερο για τις εκτροπές τρίτης και τέταρτης τάξης. Σχεδόν 

σε όλους τους συντελεστές παρατηρείται διόφθαλμη συμμετρία. 

 

 

Γράφημα 5. Συσχέτιση εκτροπών δεύτερης τάξης μεταξύ των δύο οφθαλμών. Η διάμετρος 

της κόρης είναι στα 5 mm. Οι ευθείες είναι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων. Κάτω δεξιά σε 

κάθε γράφημα καταγράφεται ο συντελεστής συσχέτισης r.  
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Γράφημα 6. Συσχέτιση εκτροπών τρίτης και τέταρτης τάξης μεταξύ των δύο οφθαλμών. Η 

διάμετρος της κόρης είναι στα 5 mm. Οι ευθείες είναι ευθείες ελαχίστων τετραγώνων. Κάτω 

δεξιά σε κάθε γράφημα καταγράφεται ο συντελεστής συσχέτισης r. 

 

 

Η μεγαλύτερη συσχέτιση εμφανίζεται στη σφαιρική εκτροπή (c4
0, 0.88) και στο 

defocus (c2
0, 0.85). Ακολουθούν το κάθετο κόμα (c3

-1, 0.82) και ο κάθετος 

αστιγματισμός (c2
2, 0.82) και μετά το κάθετο (c3

-3, 0.68) και το πλάγιο (c3
3, 0.61) 

trefoil και ο κάθετος δευτερογενής αστιγματισμός (c4
2, 0.59). H συσχέτιση μεταξύ 

των δύο οφθαλμών ήταν σημαντική (p<0.05) για όλους τους όρους δεύτερης και 

τρίτης τάξης.  

Από τη στιγμή που ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο οφθαλμών για όλους 

τους συντελεστές συσχέτισης είναι κοντά στη μονάδα, η ανάλυση στο εξής θα γίνει 

στηριγμένη στις μετρήσεις για τον δεξί οφθαλμό μόνο. 

 

3.4 Συντελεστές Zernike και Ηλικία 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών καθώς και 

συγκρίσεις μεταξύ των ηλικιακών ομάδων (1,2 και 3).     
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (Ν=557) 

Χαρακτηριστικά Ομάδα 1 

10-11 χρονών 
(n=152) 

Μέση Τιμή 
(SE) 

Ομάδα 2 

12-13 χρονών 
(n=178) 

Μέση Τιμή 
(SE) 

Ομάδα 3 

14-15 χρονών 
(n=227) 

Μέση Τιμή 
(SE) 

p-value 

Ηλικία 10,7 (0,04) 12,4 (0,04) 14,5 (0,03) <0,001 

Σφαιρικό 

ισοδύναμο (D) 
-0,94 (0,12) -1,00 (0,10) -1,24 (0,13) 0,17 

Φύλο (Ν,%) 0,09 

Αγόρια 90 (59%) 91 (55%) 110 (48%)  

Κορίτσια 62 (41%) 87 (45%) 117 (52%)  

Διαθλαστικό σφάλμα (Ν,%) 0,06 

Μυωπία 82 (54%) 106 (60%) 139 (61%)  

Εμμετρωπία 65 (43%) 60 (34%) 68 (30%)  

Υπερμετρωπία 5 (3%) 12 (6%) 20 (9%)  

Σφαιρική εκτροπή (Ν,%) 0,11 

Θετική 82 (54%) 102 (57%) 152 (67%)  

Αρνητική 70 (46%) 76 (43%) 75 (33%)  

Πίνακας 2. Πίνακας χαρακτηριστικών των παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα. 

 

Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 10.7 χρόνια (SE 0.04), 12.4 χρόνια (SE 0.04) και 14.5 

χρόνια (SE 0.03) για τις ομάδες 1,2 και 3 αντίστοιχα (F=2893.4, p<0.001). Ο 

συνολικός αριθμός των κοριτσιών ήταν 62 (41%), 87 (45%) και 117 (52%) για τις 

τρεις ομάδες (x2=4.35, p=0.09). Το μέσο σφαιρικό ισοδύναμο για τον δεξί οφθαλμό 

ήταν -0,94D (SE 0.12), -1.00D (SE 0.10) και -1.24D (SE 0.13) (F=2.21, p=0.11). Το 
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ποσοστό των μυωπικών οφθαλμών (SEq≤-0.50) ήταν 54, 60 και 61% για τις τρεις 

ομάδες (x2=2,04, p=0.06). 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές (±SD) όλων των συντελεστών για τις 

τρεις ηλικιακές ομάδες. Τα ίδια δεδομένα παρουσιάζονται και γραφικά στο 

Γράφημα 7. Βλέπουμε ότι όσον αφορά στου όρους δεύτερης τάξης, μόνο στον 

πλάγιο αστιγματισμό παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

τριών ηλικιακών ομάδων (F=11.40, p<0.001). Όσον αφορά στους όρους τρίτης 

τάξης, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν για το κάθετο κόμα (c3
-1,μεταξύ 

των ομάδων 2 και 3, F=5.13, p=0.006), στο οριζόντιο κόμα (c3
1, μεταξύ των ομάδων 

1 και 3 και μεταξύ των ομάδων 2 και 3, F=7.26, p=0.001). Σε όλους τους όρους 

τέταρτης τάξης, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων (p<0.001), εκτός από τον πλάγιο δευτερογενή αστιγματισμό, (c4
-2, p=0.62).  

Η πιο σημαντική διαφορά εμφανίστηκε στη σφαιρική εκτροπή, η οποία αυξήθηκε 

από 0.007 μm (SE 0.005) στην πρώτη ομάδα, σε 0.011 μm (SE 0.004) στη δεύτερη 

ομάδα και σε 0.0030 μm (SE 0.004) στην τρίτη (F=8.06, p<0.001).  

 

Πίνακας 3 . Μέσες τιμές των συντελεστών Zernike (σε μm) για τις τρεις ηλικιακές ομάδες. Το 

p-value εξετάζει τυχόν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων, 

χρησιμοποιώντας one-way ANOVA. Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έχουν γίνει με το τεστ 

Student-Newman-Keuls και στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 1 και 2, 1 

και 3 και 2 και 3, συμβολίζονται με *, ** και *** αντίστοιχα.  
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Γράφημα 7. Μέσες τιμές (±1 SE) όλων των συντελεστών Zernike για τις τρεις ηλικιακές 

ομάδες στην χαρακτηριστική πυραμίδα με τους συντελεστές δεύτερης τάξης να είναι στην 

κορυφή, οι συντελεστές της τρίτης τάξης να είναι στη μέση και κάτω να είναι αυτοί της 

τέταρτης τάξης. Αριθμός (δεξιών) οφθαλμών: 152 (ομάδα 1), 178 (ομάδα 2) και 227 (ομάδα 

3).  

 

Στα παρακάτω γραφήματα βλέπουμε πιο αναλυτικά τους συντελεστές που 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. 

Στο Γράφημα 8 παρουσιάζεται ο πλάγιος αστιγματισμός. Μεταβάλλεται από 

αρνητικές τιμές στις ομάδες 1 (-0.084 μm) και 2 (-0,032 μm), σε θετικές τιμές (0.026 

μm) στην ομάδα 3. Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ όλων των 

ηλικιακών ομάδων. 
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Γράφημα 8. Ο συντελεστής Zernike για τον πλάγιο αστιγματισμό στις τρεις 

ηλικιακές ομάδες. 

 

Στο Γράφημα 9 παρουσιάζεται το κάθετο coma. Παρατηρούμε ότι η συγκεκριμένη 

εκτροπή εμφανίζει αισθητά μεγαλύτερες τιμές από τις υπόλοιπες εκτροπής υψηλής 

τάξης. Εμφανίζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων 2 και 3. Στις μικρότερες ηλικίες, δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά. 
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Γράφημα 9. Ο συντελεστής Zernike για το κάθετο coma στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 

 

Στο Γράφημα 10 βλέπουμε το οριζόντιο coma.  Οι τιμές και στις τρεις ομάδες είναι 

κοντά στο μηδέν. Παρουσιάζουν παρ’ όλα αυτά, στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των ομάδων 2 και 3 και μεταξύ των ομάδων 1 και 3. 

 

Γράφημα 10. Ο συντελεστής Zernike για το πλάγιο coma στις τρεις ηλικιακές 

ομάδες. 
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Στο Gράφημα 11 βλέπουμε τη σφαιρική εκτροπή. Όπως είπαμε και πιο πάνω, η 

σφαιρική εκτροπή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ηλικιακών 

ομάδων, κυρίως στην Τρίτη ομάδα, στις ηλικίες 14-15 χρονών. 

 

Γράφημα 11. Ο συντελεστής Zernike για τη σφαιρική εκτροπή στις τρεις ηλικιακές 

ομάδες. 

 

Στο Γράφημα 12 παρουσιάζεται ο κάθετος δευτερογενής αστιγματισμός. Οι τιμές 

και στις τρεις ομάδες είναι σχεδόν μηδέν, μεταβάλλονται παρ’ όλα αυτά από 

ελαφρώς θετική τιμή (0,003 μm) σε ελαφρώς αρνητικές (-0,004 μm) και (-0,014 μm) 

με στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Γράφημα 12. Ο συντελεστής Zernike για τον κάθετο δευτερογενή αστιγματισμό στις 

τρεις ηλικιακές ομάδες. 

 

Τέλος, στο Γράφημα 13 βλέπουμε το tetrafoil, το οποίο παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ των δύο μικρότερων ηλικιακών ομάδων. 

 

Γράφημα 13. Ο συντελεστής Zernike για το tetrafoil στις τρεις ηλικιακές ομάδες. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μέση απόλυτη τιμή της σφαιρικής 

εκτροπής (RMS) δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά (F=2.95, p=0.06). 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζεται αυξημένο ποσοστό 

παιδιών με θετική σφαιρική εκτροπή στην τρίτη ομάδα. Στην Ομάδα 1 το ποσοστό 

εμφάνισης θετικής εκτροπής είναι 54%, στην Ομάδα 2 είναι 57% και στη Ομάδα 3 

είναι 67%. 

 

3.4 Συσχέτιση μεταξύ συντελεστών Zernike και σφαιρικού 

ισοδύναμου  

 

Στα παρακάτω γραφήματα ελέγχεται η συσχέτιση μεταξύ των Zernike πολυωνύμων 

και του σφαιρικού ισοδύναμου. Παρατηρείται μόνο μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ 

σφαιρικής εκτροπής και σφαιρικού ισοδύναμου (r=0.123, p=0.003). Φαίνεται ότι 

μυωπικά μάτια παρουσιάζουν λιγότερο θετικές ή περισσότερο αρνητικές τιμές 

σφαιρικής εκτροπής, σε σχέση με τα υπερμετρωπικά μάτια. 
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Γράφημα 14. Συσχέτιση πλάγιου αστιγματισμού και σφαιρικού 

ισοδύναμου. 

 

 

Γράφημα 15. Συσχέτιση κάθετου αστιγματισμού και σφαιρικού 

ισοδύναμου. 
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Γράφημα 16. Συσχέτιση πλάγιου trefoil και σφαιρικού ισοδύναμου. 

 

 

Γράφημα 17. Συσχέτιση κάθετου trefoil και σφαιρικού ισοδύναμου. 
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Γράφημα 18. Συσχέτιση κάθετου coma και σφαιρικού ισοδύναμου. 

 

 

Γράφημα 19. Συσχέτιση πλάγιου δευτερογενή αστιγματισμού και 

σφαιρικού ισοδύναμου. 
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Γράφημα 20. Συσχέτιση οριζόντιου coma και σφαιρικού ισοδύναμου. 

 

 

Γράφημα 21. Συσχέτιση σφαιρικής εκτροπής και σφαιρικού 

ισοδύναμου. 
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Γράφημα 22. Συσχέτιση κάθετου δευτερογενή αστιγματισμού και 

σφαιρικού ισοδύναμου. 

 

3.5 Συσχέτιση μεταξύ συντελεστών Zernike 

 

Έγινε επίσης έλεγχος στις συσχετίσεις μεταξύ των όρων των πολυωνύμων Zernike 

δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 

συσχετίσεις αυτές. Παρατηρούμε μια μέτρια συσχέτιση (0.3<r<0.5) μεταξύ των εξής 

ζευγαριών: Κάθετο trefoil και κάθετο coma (-0.371, p=0.000), κάθετο coma και 

σφαιρική εκτροπή (-0.333, p=0.000), πλάγιος δευτερογενής αστιγματισμός και 

πλάγιο tetrafoil (-0.378, p=0.000) και κάθετο tetrafoil και κάθετος δευτερογενής 

στιγματισμός (-0.364, p=0.000). Και οι τέσσερις αυτές συσχετίσεις είναι αρνητικές. 

Στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλα ζευγάρια με θετική ή αρνητική χαλαρή 

συσχέτιση (0.1<r<0.3). 
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Πίνακας 4. Συσχετίσεις μεταξύ των όρων των πολυωνύμων Zernike και με το σφαιρικό 

ισοδύναμο. Στατιστικά σημαντική διαφορά με p<0.05 συμβολίζεται με *, ενώ στατιστικά 

σημαντική διαφορά με p<0.01 συμβολίζεται με **.  

 

Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται μόνο οι συσχετίσεις, οι οποίες 

εμφανίζουν μέτρια συσχέτιση (0.3<r<0.5).   
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Γράφημα 23. Συσχέτιση κάθετου trefoil και κάθετου coma. 

 

 

Γράφημα 24. Συσχέτιση κάθετου tetrafoil και κάθετου δευτερογενή αστιγματισμού. 

 



78 

 

 

Γράφημα 25. Συσχέτιση κάθετου coma και σφαιρικής εκτροπής. 

 

 

Γράφημα 26. Συσχέτιση δευτερογενούς αστιγματισμού και πλάγιου tetrafoil. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα εργασία ερευνά τη στατιστική των οπτικών εκτροπών σε παιδιά ηλικίας 

από 10 ως 15 ετών. Η κατανομή όλων των συντελεστών Zernike συμφωνεί με 

προηγούμενες μελέτες [37-40]. Οι συντελεστές δεύτερης τάξης, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν τα σφαιρο-κυλινδρικά διαθλαστικά σφάλματα, αποτελούν τις 

κυρίαρχες εκτροπές, ενώ οι περισσότεροι συντελεστές τρίτης και τέταρτης τάξης 

είναι σχεδόν μηδέν με εξαίρεση την κάθετη κόμη, το πλάγιο trefoil και την σφαιρική 

εκτροπή. Οι χαμηλές τιμές των μονοχρωματικών εκτροπών και οι σχεδόν μηδενικές 

τιμές των μέσων τιμών του πληθυσμού στις περισσότερες εκτροπές, είναι πιθανόν 

να είναι ενδεικτικές μιας διαδικασίας παρόμοιας με την εμμετροποίηση, η οποία 

εξαλείφει τις εκτροπές υψηλής τάξης, όπως γίνεται και με τη σταδιακή μείωση της 

μυωπίας και του αστιγματισμού [54]. 

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι το ποσοστό εμφάνισης της 

μυωπίας σε κορίτσια γυμνασίου είναι πολύ μεγαλύτερο (55%) σε σχέση με αυτό 

των αγοριών της ίδιας ηλικίας (40%), φαινόμενο που εμφανίζεται και σε άλλες 

μελέτες [49, 55, 56]. Οι πιο πιθανοί λόγοι γι’ αυτό το φαινόμενο είναι η πιο γρήγορη 

ανάπτυξη των κοριτσιών αλλά και το γεγονός ότι τα αγόρια αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο από τα κορίτσια εκτός σπιτιού [49, 57].  

H σφαιρική εκτροπή βρέθηκε να είναι θετική σε πρόσημο, σε συμφωνία με όλες τις 

μεγάλες έρευνες σε ενηλίκους [37, 40, 58-61] και εμφάνισε τη μεγαλύτερη 

συσχέτιση μεταξύ των οφθαλμών από οποιαδήποτε εκτροπή χαμηλής ή υψηλής 

τάξης, σε συμφωνία και πάλι με τη σχετική βιβλιογραφία [37, 40, 59, 62]. Παρ’ όλα 

αυτά, η μέση τιμή της (μέση τιμή: 0.017 μm, μέση απόλυτη τιμή 0.049 μm) 

παρουσιάστηκε μικρότερη από τη συνήθη τιμή που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία 

για πληθυσμούς παιδιών, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0.04 και 0.06 μm για κόρη 

5mm [39, 63-65]. 

Όπως είπαμε και πιο πάνω, βρήκαμε τρεις φορές μεγαλύτερη τιμή της σφαιρικής 

εκτροπής στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (ομάδα 3: 0.030 μm) σε σχέση με τις 

άλλες δύο ομάδες (ομάδα 1: 0.007 μm, ομάδα 2: 0.011 μm). Αυτό όμως δε φάνηκε 

στις απόλυτες τιμές της σφαιρικής εκτροπής στις τρεις ομάδες. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο αυξημένο ποσοστό των παιδιών στις ομάδες 1 και 2, τα οποία 

εμφανίζουν αρνητική σφαιρική εκτροπή. Γενικά, όταν δεν υπάρχει σταθερή τάση 

στο πρόσημο του συντελεστή της σφαιρικής εκτροπής σε ένα πληθυσμό, τότε η 

μέση τιμή της αναμένεται να είναι περίπου μηδέν, ενώ η απόλυτη τιμή της 

αναμένεται να είναι σημαντικά διαφορετική από το μηδέν. 

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει μικρότερες τιμές σφαιρικής εκτροπής σε παιδιά σε 

σχέση με ενήλικους [62, 64, 66]. Για παράδειγμα, οι Kirwan et al. έδειξαν ότι η 
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σφαιρική εκτροπή είναι αρνητική στο 84.6% των παιδιών που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα (μέσης ηλικίας 6.4 έτη) κι έτσι η μέση σφαιρική εκτροπή ήταν αρνητική: -

0.115 μm [66]. Οι Martinez et al. συνέκριναν μονοχρωματικές εκτροπές υψηλής 

τάξης σε υπερμετρωπικά και εμμετρωπικά μάτια παιδιών 6 και 12 ετών. Βρήκαν 

υψηλότερες τιμές μέσης σφαιρικής εκτροπής στα μεγαλύτερα παιδιά (0.06 μm) απ’ 

ό,τι στα μικρότερα (0.04 μm). Αυτή η διαφορά ήταν πιο εμφανής στους εμμέτρωπες 

(0.034 vs 0.002 μm στα μικρότερα vs μεγαλύτερα παιδιά) και στους χαμηλούς 

υπερμέτρωπες (0.550 vs 0.019 μm στα μικρότερα vs μεγαλύτερα παιδιά).  

Άλλες έρευνες σε παιδιά δε βρήκαν σημαντικές διαφορές στη σφαιρική εκτροπή, 

λόγω της ηλικίας [36, 39, 63], πιθανότατα λόγω του ότι είχαν σχεδιάσει την έρευνα 

έτσι ώστε να μελετήσουν εκτροπές σε πληθυσμούς με διαφορετικό διαθλαστικό 

σφάλμα.  

Η αύξηση της σφαιρικής εκτροπής με την ηλικία στην παιδική ηλικία, ενδεχομένως 

έχει σχέση με τις τυπικές αλλαγές στην ανάπτυξη του οφθαλμού και στους 

σημαντικότερους παράγοντες της διαθλαστικής ισχύος, όπως η καμπυλότητα του 

κερατοειδή, το αξονικό μήκος, το πάχος του κρυσταλλοειδή φακού και η ισχύς του. 

Η ανάπτυξη του κερατοειδή, δηλαδή η πλάτυνση του κερατοειδή, έχει πρακτικά 

ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 2-3 ετών [67], αν και μελέτες έχουν δείξει ότι η 

πλάτυνση του κερατοειδούς μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ηλικία των 9 και 12 

ετών, κυρίως σε μυωπικούς οφθαλμούς [68]. Επιπλέον, η πλάτυνση του 

κρυσταλλοειδή και η λέπτυνσή του σταματάνε μέχρι την ηλικία των 10 ετών [69]. 

Αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η αλλαγή στη σφαιρική εκτροπή μετά την ηλικία 

των 10 ετών, οφείλεται πιθανώς στην αύξηση του αξονικού μήκους και/ή στις 

αλλαγές στο δείκτη διάθλασης του φακού κατά την ύστερη παιδική ηλικία [70]. Τα 

χαμηλά επίπεδα της σφαιρικής εκτροπής στη μικρότερη ηλικιακή ομάδα μπορεί να 

αντικατοπτρίζει διαφορές στην εσωτερική σφαιρική εκτροπή (του κρυσταλλοειδή) 

και ενδεχομένως έχει σχέση με τον δείκτη διάθλασης του φακού [71]. Η εξήγηση της 

θετικής αύξησης του συντελεστή της σφαιρικής εκτροπής με την ηλικία σε παιδιά 

είναι συνεπής με μια παρόμοια τάση, η οποία παρατηρείται και σε ενήλικες [35], 

λόγω της διαρκούς ανάπτυξης του κρυσταλλοειδούς φακού, η οποία μεταβάλλει το 

πρόσημο της σφαιρικής εκτροπής του φακού και αυξάνει την τιμή του [72]. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σφαιρο-κυλινδρικό διαθλαστικό σφάλμα, η 

σφαιρική εκτροπή είναι ο κύριος παράγοντας πρόκλησης θόλωσης στην ωχρική 

όραση, παρέχοντας ένα στοιχείο για την κατεύθυνση της προσαρμογής [44, 45] 

αλλά και επιτρέποντας μεγαλύτερα λάθη εστίασης για ερεθίσματα μεγάλης 

σύγκλισης [7]. Έτσι, η εκτίμηση της σφαιρικής εκτροπής σε συγκεκριμένα επίπεδα 

της ανάπτυξης του οφθαλμού, όταν το αξονικό μήκος αυξάνεται ακόμα και η 

διάθλαση μεταβάλλεται, μπορεί να βοηθήσει στην βαθύτερη κατανόηση των 

μηχανισμών ανάπτυξης της μυωπίας. Επίσης, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ο τυχόν 
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ρόλος που παίζουν εξεζητημένοι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί μεταξύ των 

κερατοειδικών και κρυσταλλοειδικών εκτροπών, στην φυσιολογική ανάπτυξη της 

διάθλασης του οφθαλμού [54, 73]. Είναι σαφές ότι προκειμένου να αξιολογηθεί με 

σαφήνεια ο ρόλος των εκτροπών υψηλής τάξης και πιο συγκεκριμένα της σφαιρικής 

εκτροπής, στην ανάπτυξη του οφθαλμού, θα πρέπει να γίνουν προοπτικές μελέτες, 

στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη το διαθλαστικό σφάλμα και οι εκτροπές υψηλής 

τάξης.                          

Όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ των συντελεστών Zernike, βρήκαμε μια χαλαρή 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ κάθετου trefoil και κάθετου coma, σε συμφωνία με τις 

έρευνες των Thibos et al. [33, 59],  οι οποίες όμως έδειξαν πιο έντονη συσχέτιση (-

0.53 μm vs -0.372 μm). Βρήκαμε επίσης, συσχέτιση μεταξύ πλάγιου δευτερογενή 

αστιγματισμού και πλάγιου trefoil (r=-0.383), η οποία είναι πολύ κοντά στη 

συσχέτιση που βρήκαν οι Thibos et al. (r=-0.40).  Οι Thibos et al. βρήκαν επίσης 

συσχέτιση μεταξύ της θόλωσης (defocus) και της σφαιρικής εκτροπής (r=+0.48). Η 

μελέτη μας δεν έδειξε κάποια συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων συντελεστών 

Zernike (r=+0.024). Μια ακόμα διαφορά μεταξύ των μελετών αυτών είναι η 

συσχέτιση μεταξύ των κάθετου και του δευτερογενή κάθετου αστιγματισμού. Οι 

Thibos et al. βρήκαν θετική συσχέτιση (r=+0.26), ενώ η μελέτη μας δεν έδειξε 

κάποια συσχέτιση (r=-0.025). 

Οι διαφορές που παρατηρούνται, μπορεί να οφείλονται σε διαφορές σε σχέση με το 

σχεδιασμό της έρευνας. Στις μελέτες των Thibos et al. οι μετρήσεις είχαν γίνει με 

διάμετρο κόρης 6 mm, ενώ στη δική μας μελέτη έγινε με διάμετρο 5 mm. Επίσης, σ’ 

εκείνη τη μελέτη είχε παραλυθεί η προσαρμογή, σε αντίθεση με τη δική μας μελέτη 

στη οποία αποφύγαμε την παράλυση της προσαρμογής, λόγω της μικρής ηλικίας 

των συμμετεχόντων. Αυτή ακριβώς είναι και η βασική διαφορά μεταξύ των δύο 

μελετών. Στη μελέτη των Thibos et al. οι συμμετέχοντες είχαν ηλικία 22-35 έτη, ενώ 

στη δική μας είχαν ηλικία 10-15 έτη. Στην ηλικία αυτή, όπως έχουμε αναφέρει και 

πιο πάνω, ο οφθαλμός αναπτύσσεται ακόμα και οι εκτροπές μεταβάλλονται. 
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