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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός : 
Στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η οπτική απόδοση, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα του περιθλαστικού πολυεστιακού ενδοφακού Acrysof 
Resor (Alcon) με υποκειμενικές (οπτική οξύτητα και αντίθεση φωτεινής 
ευαισθησίας) και αντικειμενικές (ανάλυση μετώπου κύματος) μεθόδους. 
 
Μέθοδος : 
Δεκατέσσερις οφθαλμοί με προχωρημένο καταρράκτη (χωρίς άλλη οφθαλμό-
παθολογία) δέκα ασθενών ηλικίας από 55 έως 83 ετών και προ-εγχειρητικής 
οπτικής οξύτητας 0,1 έως 0,3 (δεκαδική κλίμακα), υπέστησαν αντικατάσταση 
του καταρρακτικού φακού με τον πολυεστιακό ενδοφακό Acrysof Restor. Σε 
τρεις από τους δέκα η ένθεση ήταν και στους δύο οφθαλμούς, ενώ στους 
υπόλοιπους μόνο στον ένα οφθαλμό. 
Η προ-εγχειρητική εξέταση περιλάμβανε την μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα 
χωρίς διόρθωση (UCVA) και με διόρθωση (BSCVA) σε δεκαδική κλίμακα, την 
μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (σε κλίμακα Jaeger) και την 
μέτρηση της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας στο σύστημα Optek Vision 
Tester 6500 (σε δύο ασθενείς). Για την επιλογή των ασθενών έγιναν επιπλέον 
τοπογραφία κερατοειδούς, βιομετρία με υπερήχους και εξέταση στην 
σχισμοειδή λυχνία, του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού. Η 
μετεγχειρητική εξέταση περιλάμβανε επιπλέον ανάλυση του μετώπου κύματος 
(μετά από μυδρίαση και για 5mm κόρης) στον αναλυτή COAS (Wavefront 
Sciences), που στηρίζεται στην αρχή κατά Shack-Hartmann. Η επέμβαση 
έγινε από τον ίδιο χειρουργό με βάση την τυπική διαδικασία της φακοθρυψίας. 
Οι μετεγχειρητικές μετρήσεις των ασθενών έγιναν στο μήνα και στο τρίμηνο. 
 
 Αποτελέσματα: 
Η μέση μέγιστη τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (UCVA) στον μήνα 
ήταν 0,714 (διακύμανση 0,5-1,0), η μέση μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση 
(BSCVA) ήταν 0,84 (διακύμανση 0,6-1,0) και η μέση μέγιστη κοντινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν Jaeger 1,93 (διακύμανση 1-6). Τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα στο τρίμηνο παρουσίαζαν βελτίωση, με την UCVA στα 0,8 
(διακύμανση 0,5-1), την BSCVA στα 0,9 (διακύμανση 0,6-1) και την μέση 
μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα στο Jaeger 1 χωρίς διακύμανση. Τα 
διαθλαστικά σφάλματα παρουσίασαν μείωση μετεγχειρητικά και στο τρίμηνο 
το μέσο σφαίρωμα ήταν +0,34D και ο αστιγματισμός -0,73D. Η αντίθεση 
φωτεινής ευαισθησίας παρουσίασε βελτίωση από την προ-εγχειρητική 
μέτρηση στον μήνα και επιπλέον στο τρίμηνο, σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. 
Στις φωτοπικές συνθήκες πλησίαζε την φυσιολογική καμπύλη της αντίστοιχης 
ηλικιακής ομάδας χωρίς καταρράκτη, με χαμηλότερες τιμές στις υψηλές 
συχνότητες (12 και 18 κύκλους ανά μοίρα). Στις μεσοπικές συνθήκες υπήρχε 
μείωση της καμπύλης σε σχέση με τις φωτοπικές, για όλες τις συχνότητες. Η 
ανάλυση μετώπου κύματος έδειξε φυσιολογικές τιμές για τις εκτροπές υψηλής 
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τάξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πληθυσμιακές μελέτες. Υπήρξε μια 
διακύμανση από τον μήνα στο τρίμηνο, πιθανώς λόγω της μετεγχειρητικής 
επουλωτικής διαδικασίας του οφθαλμού. Η μέτρηση του τριμήνου έδειξε 
ποσοτική αύξηση στο κόμα και φυσιολογική σφαιρική εκτροπή σε σχέση με τις 
πληθυσμιακές μελέτες, ενώ συγκριτικά με τις μελέτες για τους μονοεστιακούς 
ενδοφακούς παρατηρήθηκε αύξηση στο κόμα και μείωση της σφαιρικής 
εκτροπής. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε μετατόπιση του ενδοφακού 
μετεγχειρητικά, η οποία φαίνεται και από την υψηλή του αστιγματισμού. Δεν 
επηρέασε, όμως, την οπτική οξύτητα και την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 
των ασθενών. Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρη ένθεση του ενδοφακού δεν 
χρειάζονταν διαθλαστική διόρθωση για μακριά ή κοντά, κανείς ασθενής δεν 
παραπονέθηκε για μείωση της όρασης την νύχτα και 2 από αυτούς ανέφεραν 
φαινόμενα περίθλασης (άλως) γύρω από τις φωτεινές πηγές.  
 
Συμπεράσματα:   
Ο πολυεστιακός ενδοφακός Acrysof Restor προσφέρει ικανοποιητική μακρινή 
και καλή κοντινή όραση χωρίς διόρθωση. Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 
είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια σε φωτοπικές συνθήκες φωτισμού, ενώ σε 
μεσοπικές συνθήκες παρουσιάζεται μείωση αυτής, πιθανώς λόγω των 
υψηλών εκτροπών σε μεγάλης διαμέτρου κόρη. Μακρινά ή κοντινά γυαλιά δεν 
ήταν αναγκαία και ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών ήταν υψηλός σε 
όλους τους ασθενείς. 
 
 
DIFFRACTIVE MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENSES INSERT 
AFTER CATARACT SURGERY. SAFETY AND EFFICIENCY. 
 
ABSTRACT 
 
Purpose: 
Το evaluate the optical performance, safety and efficiency of the Acrysof 
Restor multifocal diffractive intraocular lens, with subjective (visual acuity and 
contrast sensitivity) and objective (wavefront analysis) methods. 
  
Method: 
Fourteen eyes, out of ten patients aged 55 to 83, with advanced cataract (no 
other pathology of the eyes) and pre-operative visual acuity from 0,1 to 0,3, 
underwent replacement of the cataract crystalline lens with the Acrysof Restor 
(Alcon Laboratories) multifocal intraocular lens. In three out of the ten patients 
the insertion of the lens was binocular and in the seven left was monocular. 
The pre-operative examination included the maximum distant uncorrected 
visual acuity (UCVA), the maximum distant best spectacle corrected visual 
acuity (BSCVA) in decimal score, the maximum near uncorrected visual acuity 
(in Jaeger scores) and evaluation of the contrast sensitivity function using the 
Optek 6500 Vision Tester (in two patients). The pre-operative selection of the 
patients also included corneal topography, ultrasound biometry and slit lamp 
examination of the anterior and posterior segment of the eye. In the post-
operative examination wavefront aberrations analysis (after pupil dilation, for a 
5mm pupil diameter) was additionally performed with the COAS analyzer 
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(Wavefront Sciences), which is based on the Shack-Hartmann principle. The 
operation was performed by the same surgeon under the typical procedure of 
phacoemulcification. The post-operative examinations performed one and 
three months after the operation. 
  
Results: 
The average maximum UCVA was 0,714 (variance 0,5 -1), BSCVA was 0,84 
(variance 0,6-1) and the average maximum near UCVA was Jaeger 1,93 
(variance 1-6) at the first month. In the third month there was an improvement 
in UCVA: 0,8 (variance 0,5-1), BCVA: 0,9 (variance 0,6-1) and near UCVA: 
Jaeger 1 with no variance. The refractive errors showed a reduction post-
operatively: specifically, three months following the operation the average 
sphere was +0,34 D and astigmatism -0,73 D. The contrast sensitivity function 
showed improvement post-operatively and further improvement between the 
first and third month, under all lighting conditions. Under photopic conditions 
the contrast sensitivity function was approaching the normal one for the same 
age group (with no cataract), with lower measurements in the higher 
frequencies (12 & 18 cycl/deg). Under mesopic conditions there was a 
reduction in relation to the photopic conditions for all frequencies. The 
wavefront analysis revealed normal higher order aberrations, as compared to 
age-matced data from population studies. There were fluctuations between 
one and three months, possibly due to the ocular post-operative healing. An 
increase in coma-like aberrations and normal spherical aberration values was 
also observed at three months post-operatively. In comparison with the 
studies concerning monofocal intraocular lenses implantation, the Restor 
group showed an increase in coma-like aberration and a reduction in 
spherical aberration. The former is probably due to a post-operatively 
decentration or tilt of the lens, which is further supported by the increased 
values in astigmatism. The increased aberrations do not have a strong effect 
on either visual acuity or the contrast sensitivity function. Patients with 
binocular implantation of the lens did not need any refractive correction for 
distant or near vision. No patient complained about visual reduction during the 
night and only two of them experienced halos around light sources.                      
 
Conclusions:   
The Acrysof Restor multifocal apodized diffractive IOL provides satisfactory 
uncorrected distant visual acuity with an improved near uncorrected visual 
acuity. The contrast sensitivity under photopic conditions is within normal 
limits, but under mesopic conditions a reduction was observed, which may be 
due to higher order aberrations at large pupil sizes. Distant or near glasses 
were not needed and the patients were satisfied with the IOL visual 
performance.  
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1.1 Το οπτικό σύστημα του ανθρώπου 
 
Το πρώτο βήμα στην αντίληψη της όρασης του ανθρώπου επιτυγχάνεται 
με την σύλληψη του φωτός από τους οφθαλμούς. Ο οφθαλμός είναι ένα 
οπτικό σύστημα, δηλαδή αποτελείται από μία σειρά φακών που 
προσλαμβάνουν τις φωτεινές ακτίνες του περιβάλλοντος, τις 
συγκεντρώνουν και τις εστιάζουν στον νευροαισθητήριο 
αμφιβληστροειδή, το ανθρώπινο φιλμ. Το οπτικό αυτό σύστημα 
σχηματίζεται από έξω προς τα μέσα, από τις εξής δομές: α. τον 
κερατοειδή και  β. τον κρυσταλλοειδή φακό, ανάμεσά τους βρίσκεται το 
υδατοειδές υγρό (γ.) και από τον φακό μέχρι τον αμφιβληστροειδή το 
υαλοειδές σώμα (δ.). Ο κερατοειδής είναι υπεύθυνος για την μεγαλύτερη 
διοπτρική ισχύ του οφθαλμού (ολικές διοπτρίες οφθαλμού: 60), δηλαδή 
έχει την μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης των προσπιπτόντων 
ακτινών, η οποία αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 43 διοπτρίες. Ο φακός 
προσφέρει στο σύστημα περίπου 12 διοπτρίες και οι υπόλοιπες διοπτρίες 
παρέχονται από το υδατοειδές υγρό και το υαλοειδές σώμα τα οποία 
έχουν πολύ μικρή διοπτρική ισχύ. Το δεύτερο βήμα στην δημιουργία 
της όρασης είναι η σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τον 
αμφιβληστροειδή και η μετατροπή της, μέσα σε αυτόν, σε ηλεκτρική 
ενέργεια η οποία με αυτήν την μορφή  μπορεί να μεταφερθεί στα 
ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα για επεξεργασία. Το τρίτο και τελικό βήμα 
είναι η επεξεργασία του οπτικού σήματος από τα ανώτερα εγκεφαλικά 
κέντρα για την αντίληψη του ως εικόνας (καταγραφή χρώματος -
σχήματος- φωτεινότητας) και η συσχέτιση αυτής με τις αποθηκευμένες 
εικόνες-εμπειρίες του κάθε ατόμου, ώστε αυτό να συνδέσει την 
προσλαμβανόμενη εικόνα με το περιβάλλον του. 
Η όραση δηλαδή επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό τριών τομέων: της 
ανατομίας, της νευροφυσιολογίας και της ψυχοφυσικής, για την 
αντίληψη των αντικειμένων που μας περιβάλλουν και την κίνηση μας 
μέσα σε αυτά.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1 
 
 
1.2 Ποιότητα της όρασης  
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Η ποιότητα της όρασης εξαρτάται από τρεις παράγοντες, την απόδοση 
των οπτικών μέσων του ματιού που επηρεάζουν την ποιότητα του 
σχηματιζόμενου ειδώλου στον αμφιβληστροειδή, την φυσιολογική 
λειτουργία του αμφιβληστροειδή και την επεξεργασία της εικόνας αυτής 
στον εγκέφαλο σε συνδυασμό με την ψυχοφυσική αντίληψη του κάθε 
ατόμου.  
Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού επηρεάζει την ποιότητα του 
σχηματιζόμενου ειδώλου στον αμφιβληστροειδή. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 
 
Συγκεκριμένα, η απεικόνιση του ειδώλου, καθορίζεται από το μέγεθος 
της κόρης (άμεση σχέση με την περίθλαση), τις εκτροπές και την 
σκέδαση των οπτικών μέσων. Όλα αυτά τα στοιχεία προκαλούν αδυναμία 
παραγωγής ενός τέλειου ειδώλου, καθώς εμποδίζουν την τέλεια 
απεικόνιση ενός σημείου του αντικειμένου σε ένα αντίστοιχο σημείο του 
ειδώλου. Έτσι ποτέ μέσα από ένα οπτικό σύστημα δεν επιτυγχάνεται η 
τέλεια σημειακή απεικόνιση μιας πηγής, αλλά απεικονίζεται ένα σχέδιο 
με ένα κεντρικό φωτεινότερο δακτύλιο ο οποίος περιβάλλεται από 
ομόκεντρους δακτυλίους σταδιακά ελαττωμένης φωτεινότητας (airy disc). 
 

 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3. ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΣΟ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ 
 
Η ποιότητα του σχηματιζόμενου ειδώλου και η διακριτική ικανότητα του 
οφθαλμού επηρεάζονται και από ανατομικούς και φυσιολογικούς 
παράγοντες του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής οδού, δηλαδή την 
μέγιστη πυκνότητα φωτουποδοχέων στο κεντρικό βοθρίο και την 
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φυσιολογική λειτουργικότητα αυτών, καθώς και την ακεραιότητα και 
φυσιολογική λειτουργία της οπτικής οδού από το οπτικό νεύρο μέχρι το 
οπτικό κέντρο στον  ινιακό λοβό. 
Ο τρίτος παράγοντας της ποιότητας όρασης είναι η ψυχοφυσική 
επεξεργασία της εικόνας, που γίνεται σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου, 
και στοχεύει στην αντίληψη αυτής, δηλαδή των χρωμάτων, του μεγέθους, 
της θέσης της στο χώρο και στον συνδυασμό της με παλαιότερες εικόνες, 
ώστε το άτομο να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο του. 5,6  
 
 
1.3 Λόγοι μείωσης της όρασης 
  
1.3.1 μέγεθος κόρης-περίθλαση 
 
Το μέγεθος της κόρης επηρεάζει τη ποιότητα του σχηματιζόμενου 
ειδώλου μέσω της περίθλασης που δημιουργείται στα όρια της κόρης, 
έστω και αν το υπόλοιπο οπτικό σύστημα είναι τέλειο.  
Περίθλαση είναι το φαινόμενο της απόκλισης του φωτός από την αρχικά 
ευθύγραμμη πορεία του όταν προσπέσει σε ένα εμπόδιο και προκαλεί  
την διασπορά του σε περισσότερα σφαιρικά κύματα. Όταν μια δέσμη 
φωτός προσπέσει σε ένα αντικείμενο (πχ, φράγμα περίθλασης), τα 
επιμέρους κυματικά σημεία της προσπίπτουσας περιοχής αλλάζουν σε 
πλάτος ή φάση άρα και κατεύθυνση οπότε δημιουργούνται δευτερεύοντα 
κύματα. Τα πολλαπλά αυτά κύματα που είναι κομμάτια του πρώτου 
κύματος, συμβάλλουν μεταξύ τους, δηλαδή ενώνονται και προκαλούν 
δευτερεύουσες εστίες. 
Έτσι από ένα κύμα δημιουργούνται πολλά διαφορετικά, που διαδίδονται 
σε μια σφαιρική διανομή και εστιάζονται σε διαφορετικά σημεία.  
Το κεντρικό κύμα λέγεται μηδενικής τάξης (m=0), ενώ τα αμέσως 
επόμενα αυτής, δεξιά και αριστερά, λέγονται πρώτης τάξης (m=1), τα 
επόμενα δεύτερης (m=2) και ούτω κάθε εξής. 

ΕΙΚΟΝΑ 4. 
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Όταν το φως διέρχεται από μια μικρή κόρη περιθλάται στα όρια αυτής 
και αλλάζει πορεία ενώ τα σημεία της ακτίνας που είναι προς το κέντρο 
δεν επηρεάζονται. Όποτε το κεντρικό τμήμα της εισερχόμενης στον 
οφθαλμό ακτίνας δεν αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς το κεντρικό 
βοθρίο στην ωχρά, ενώ τα περιφερικά σημεία, που έρχονται σε επαφή με 
τα τοιχώματα της κόρης αλλάζουν πορεία και κατευθύνονται σε διάφορα 
σημεία μέσα στον οφθαλμό. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την σημείο 
προς σημείο απεικόνιση του αντικειμένου στο είδωλο, οπότε δεν έχουμε 
την τέλεια σημειακή απεικόνιση και το είδωλο που δημιουργείται δεν 
είναι ένα σημείο, αλλά μια κυκλική επιφάνεια με μεγαλύτερη 
φωτεινότητα στο κέντρο, η οποία σταδιακά ελαττώνεται (airy disc). 
Το φαινόμενο της περίθλασης μειώνεται όσο μεγαλώνει η κόρη αφού οι 
φωτεινές ακτίνες επηρεάζονται λιγότερο από τα τοιχώματα αυτής. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5. Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ –ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΡΗΣ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.   
 
Το καλύτερα σχηματιζόμενο είδωλο (ισορροπία περίθλασης-εκτροπών) 
εμφανίζεται όταν η κόρη έχει διάμετρο 3χιλιοστών. Σε αυτή την διάμετρο 
η επιρροή της περίθλασης είναι μικρότερη από ότι στις μικρότερες 
διαμέτρους και η επιρροή των σφαιρικών εκτροπών είναι μικρότερη από 
ότι σε μεγαλύτερες διαμέτρους. Δηλαδή στην διάμετρο των 3χιλιοστών, 
στο οπτικό σύστημα του ανθρώπινου οφθαλμού, συμβαίνει μια 
ισορροπία περίθλασης-εκτροπών που προκαλούν την μικρότερη δυνατή 
θόλωση του ειδώλου.6 
 
1.3.2 εκτροπές μονοχρωματικές και χρωματικές 
 
Κάθε οπτικό σύστημα, έτσι και ο οφθαλμός πάσχει από εκτροπές, 
δηλαδή η γεωμετρία των οπτικών του προκαλεί παραμόρφωση των 
εισερχομένων ακτινών και παραμόρφωση του σχηματιζόμενου ειδώλου. 
Διακρίνουμε τις μονοχρωματικές εκτροπές, χαμηλής και υψηλής τάξης, 
και τις χρωματικές εκτροπές. Στην πρώτη κατηγορία αναφερόμαστε στις 
εκτροπές που εμφανίζονται όταν εξετάζουμε ένα μήκος κύματος, ενώ 
στην δεύτερη κατηγορία εξετάζουμε τις επιπλέον εκτροπές που 
εμφανίζονται όταν εξετάζουμε τα χρωματικά αποτελέσματα της 
διασποράς του φωτός, όταν διέρχεται από διάφορα οπτικά μέσα. Πρέπει 
να γνωρίζουμε όμως ότι οι μονοχρωματικές εκτροπές για ένα 
συγκεκριμένο μήκος κύματος είναι διαφορετικές από αυτές για ένα άλλο 
μήκος κύματος. Οι μονοχρωματικές εκτροπές χωρίζονται σε χαμηλής 
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και υψηλής τάξης ανάλογα με τον Zernike συντελεστή τους (αναφέρεται 
παρακάτω) και αυτές που έχουν συντελεστή έως το δύο είναι χαμηλής 
τάξης και από δύο και πάνω υψηλής. 
Οι μονοχρωματικές εκτροπές εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση στον 
πληθυσμό, η πλειοψηφία αυτών καταλαμβάνεται από τις εκτροπές 
δεύτερης τάξης, ενώ οι υψηλότερες τάξεις εμφανίζονται σε μικρότερο 
μέγεθος και είναι περίπου συμμετρικές στα δύο μάτια.  
 
1.3.2.α απλά διαθλαστικά σφάλματα-μονοχρωματικές εκτροπές 
χαμηλής τάξης 
 
Στις μονοχρωματικές εκτροπές χαμηλής τάξης (έως δεύτερης) ανήκουν 
τα απλά διαθλαστικά σφάλματα, δηλαδή η μυωπία, η υπερμετρωπία και 
ο αστιγματισμός. Η ύπαρξη των απλών διαθλαστικών σφαλμάτων 
(μυωπία- υπερμετρωπία- αστιγματισμός) επηρεάζει την ακριβή εστίαση 
των ακτινών πάνω στο κεντρικό βοθρίο του αμφιβληστροειδή και κατά 
συνέπεια την ευκρίνεια του ειδώλου. Όσο μεγαλύτερο ποσό ενός απλού 
διαθλαστικού σφάλματος έχει ένα άτομο τόσο περισσότερο επηρεάζεται η 
ευκρίνεια του ειδώλου. Το φαινόμενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό 
στον αστιγματισμό ο οποίος λόγω της φύσης του διορθώνεται πιο 
δύσκολα με τα υπάρχοντα μέσα. 
Συγκεκριμένα: 
Μυωπία: είναι η αδυναμία μακρινής όρασης, λόγω ανατομικά 
μεγαλύτερης προσθοπίσθιας διαμέτρου του οφθαλμού ή αυξημένης 
διαθλαστικής δύναμης των οπτικών μέσων του, που προκαλεί εστίαση 
των ακτινών μπροστά από τον αμφιβληστροειδή. Διορθώνεται επαρκώς με 
αρνητικούς φακούς είτε σε γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, 
ενδοφακούς ή με διαθλαστική χειρουργική.    
 

ΕΙΚΟΝΑ 6. ΜΥΩΠΙΑ 
 
Υπερμετρωπία: είναι η αδυναμία μακρινής και κοντινής όρασης, λόγω 
ανατομικά μικρότερης προσθοπίσθιας διαμέτρου του οφθαλμού ή 
μικρότερης διαθλαστικής δύναμης των οπτικών του οφθαλμού, που 
προκαλεί εστίαση των ακτινών πίσω από τον αμφιβληστροειδή. 
Διορθώνεται επαρκώς με θετικούς φακούς σε γυαλιά οράσεως, φακούς 
επαφής, ενδοφακούς ή με διαθλαστική χειρουργική, αλλά είναι γενικά 
πιο δύσκολο να ικανοποιηθεί οπτικά ο ασθενής σε σχέση με την μυωπία.    
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   ΕΙΚΟΝΑ 7. ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ 
 
Αστιγματισμός: Είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την 
οποία η διαθλαστική ισχύς του οπτικού συστήματος (κερατοειδούς-
κρυσταλλοειδούς) δεν είναι ίδια σε όλους τους μεσημβρινούς με 
συνέπεια να μην εστιάζονται όλες οι ακτίνες σε ένα σημείο. Στο 
μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στις διαφορετικές ακτίνες καμπυλότητας 
της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς, που προκαλεί μια μέγιστη 
τιμή σε έναν μεσημβρινό και μια ελάχιστη σε έναν άλλο, οι οποίοι 
συνήθως έχουν διαφορά 90 μοιρών μεταξύ τους. Σε μικρότερο ποσοστό 
οφείλεται στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και στις πρόσθιες-
οπίσθιες επιφάνειες του φακού. Διορθώνεται με γυαλιά οράσεως μέχρι 
κάποιες διοπτρίες, με φακούς επαφής είναι πιο ικανοποιητικό το οπτικό 
αποτέλεσμα, ενώ με την διαθλαστική χειρουργική επιτυγχάνεται (εκεί 
που είναι εφικτό) το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 8. ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Οι μονοχρωματικές εκτροπές χαμηλής τάξης αποτελούν την πλειοψηφία 
των εκτροπών (περίπου 93%)11,18,19,20 
 
 
1.3.2.β μονοχρωματικές υψηλής τάξης  και χρωματικές εκτροπές 
 
Στις μονοχρωματικές εκτροπές υψηλής τάξης, αναφέρονται οι 
παραμορφώσεις που υφίστανται οι φωτεινές ακτίνες όταν διέρχονται 
μέσα από ένα οπτικό σύστημα, στο οποίο έχουν διορθωθεί τα απλά 
διαθλαστικά σφάλματα. Σε αυτές ανήκουν η σφαιρική εκτροπή, το κόμα, 
η παραμόρφωση πεδίου και η καμπύλωση πεδίου. Δεν υπάρχει το τέλειο 
οπτικό σύστημα από το οποίο, το διερχόμενο φως να παραμένει 
αναλλοίωτο, αλλά πάντα συμβαίνει μια διαφορετικού βαθμού 
παραμόρφωση, ανάλογα με τις ιδιότητες του εκάστοτε συστήματος. Οι 
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εκτροπές οφείλονται κυρίως στον κερατοειδή και στον φακό, αφού αυτά 
είναι τα πιο ισχυρά διαθλαστικά μέσα του ματιού.  
Οι εκτροπές αυξάνονται όσο αυξάνεται η διάμετρος της κόρης, διότι  
μεγαλύτερη έκταση του οπτικού συστήματος του οφθαλμού εισέρχεται 
στο οπτικό πεδίο, οπότε το φως υφίσταται μεγαλύτερη παραμόρφωση. 
Συνήθως είναι μικρές για διάμετρο κόρης 3χιλιοστών και αυξάνονται όσο 
αυξάνεται η διάμετρος.  
Η σφαιρική εκτροπή: είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι ακτίνες που 
διαθλώνται σε διαφορετικά ύψη μιας σφαιρικής επιφάνειας, τέμνουν τον 
οπτικό άξονα σε διαφορετικά σημεία. Υπάρχει η θετική και η αρνητική 
σφαιρική εκτροπή, θετική είναι όταν οι ακτίνες από την περιφέρεια της 
σφαιρικής επιφάνειας εστιάζονται πιο μπροστά από αυτές από το κέντρο   
και αρνητική όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή οι περιφερικές ακτίνες  
εστιάζονται πιο μακριά από τις κεντρικές. Η σφαιρική εκτροπή είναι 
θετική στον κερατοειδή και στον φακό είναι αρνητική σε κατάσταση μη 
προσαρμογής, ενώ όσο προσαρμόζουμε σε κοντινά αντικείμενα, τόσο 
μεταβάλλεται προς αρνητική, ώστε να εστιαστεί καλύτερα το είδωλο.  
Δηλαδή, υπάρχει μια ανταγωνιστική δράση εκτροπών φακού-κερατοειδή 
με στόχο την καλύτερη δυνατή εστίαση της εικόνας στον 
αμφιβληστροειδή και την μικρότερη παραμόρφωση. 
    

 
 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 9. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ 
 
Το κόμα: μπορεί να ορισθεί ως η απόκλιση, που συμβαίνει σε μια δέσμη 
ακτινών όταν αυτές διέρχονται από σημείο του φακού, που σχηματίζει 
γωνία με τον οπτικό του άξονα. Είναι μια ‘παρά τον άξονα’ οπτική 



 15

εκτροπή. Η απεικόνιση της δέσμης έχει το σχήμα κομήτη, διότι οι 
ακτίνες που διέρχονται (υπό γωνία) από το κέντρο του φακού εστιάζονται 
πάνω από τις ακτίνες που διέρχονται από την περιφέρεια αυτού.  

 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 10 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
ΚΟΜΑΤΟΣ 
 
Η παραμόρφωση πεδίου: είναι η ανικανότητα ενός οπτικού συστήματος 
να αναπαράγει σε πανομοιότυπο σχήμα ένα είδωλο που είναι πιστό 
αντίγραφο του αντικειμένου. Τα σημεία του ειδώλου θα καταλαμβάνουν 
θέσεις μακρύτερα ή κοντύτερα από τον άξονα από ότι οι ιδανικές τους 
θέσεις.  

 
 ΕΙΚΟΝΑ 11. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
και η καμπύλωση πεδίου: είναι η ικανότητα ενός οπτικού συστήματος να 
εστιάζει τα σημεία του ειδώλου σε μια καμπύλη επιφάνεια (και όχι 
ευθεία), δηλαδή το είδωλο ενός επίπεδου αντικειμένου, στην 
πραγματικότητα, είναι καμπύλο.  
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ΕΙΚΟΝΑ 12. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ 
 
Οι χρωματικές εκτροπές οφείλονται στο γεγονός ότι ο δείκτης διάθλασης 
εξαρτάται από το μήκος κύματος, οπότε κάθε μήκος κύματος έχει  
διαφορετική εστία. Έτσι όταν το λευκό φως διέρχεται από ένα οπτικό 
σύστημα κάθε μήκος κύματος αυτού εστιάζεται σε διαφορετικό σημείο, 
προκαλώντας θόλωση του σχηματιζόμενου ειδώλου. 
 

                                                      
ΕΙΚΟΝΑ 13. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ 
 
Οι χρωματικές εκτροπές προκαλούν θόλωση στο είδωλο ακόμα και όταν 
το σύστημα είναι διορθωμένο από τα απλά διαθλαστικά σφάλματα. 11 
Από μελέτες των ολικών εκτροπών σε φυσιολογικούς οφθαλμούς φαίνεται 
ότι υπάρχει μια τάση των οφθαλμών να είναι ελεύθεροι από τις 
περισσότερες εκτροπές υψηλής τάξης, εκτός από την σφαιρική εκτροπή, 
η οποία δείχνει μια μικρή θετική τιμή όσον αφορά την ολική της τιμή. 
Οι τιμές των εκτροπών παρουσιάζουν μεταβλητότητα στον πληθυσμό και 
υπάρχει σχετική συμμετρία μεταξύ των δύο οφθαλμών του ίδιου ατόμου. 
Οι ίδιες μελέτες έχουν δείξει ότι το 93% όλων των εκτροπών 
αποτελούνται από τις μονοχρωματικές χαμηλής τάξης και το υπόλοιπο 
ποσοστό από τις υψηλές, δηλαδή οι πρώτες επηρεάζουν περισσότερο την 
μεταβλητότητα του μετώπου κύματος, ενώ όσο υψηλότερης τάξης η 
εκτροπή τόσο μικρότερη η επιρροή της στο μέτωπο κύματος.   
Με την ηλικία υπάρχει αλλαγή των εκτροπών υψηλής τάξης. 19,20 
Συγκεκριμένα από τις μελέτες που έχουν γίνει έχει βρεθεί ότι με την 
ηλικία αυξάνεται το κόμα και η σφαιρική εκτροπή του οφθαλμού. Το 
κόμα αυξάνεται κυρίως στον κερατοειδή:  
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                     ΕΙΚΟΝΑ 14.  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ Η 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΟΤΙ Η ΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ.                                
 
 

 
η σφαιρική εκτροπή παίρνει πιο θετικές τιμές με την αύξηση της ηλικίας 
και φαίνεται να οφείλεται στον φακό, γιατί η σφαιρική εκτροπή του 
κερατοειδή δεν αυξάνεται. (δεν μπορούμε να μετρήσουμε την σφαιρική 
εκτροπή του φακού, αλλά μπορούμε του κερατοειδή) 8,9,10 
 

           ΕΙΚΟΝΑ 15. ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ Η ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗ  ΗΛΙΚΙΑ. ΑΡΑ 
Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΟ.   
 

 
   

 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΠΛΟΥ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ στις ΗΛΙΚΙΕΣ 20-30, 40-50 ΚΑΙ 60-70 ΜΕ 
ΚΟΡΗ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
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ΕΙΚΟΝΑ 17. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΝΩ ΟΙ 
ΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΑΚΟ) 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ 
ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ (Atchison 
2004-5)  
 
 
1.3.4 Σκέδαση στα οπτικά μέσα του οφθαλμού 
 
Η σκέδαση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο τα σωματίδια του φωτός 
εκτρέπονται σε τυχαίες κατευθύνσεις εξαιτίας κρούσεων με άλλα 
σωματίδια ύλης. Έτσι όταν μια δέσμη φωτός διέρχεται από ένα οπτικό 
σύστημα μη ομοιογενές (με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης σε διάφορα 
σημεία του), αλλάζει η πορεία αυτής. Η κρούση μεταξύ των σωματιδίων 
φωτός-ύλης προκαλεί ταλάντωση αυτών, η οποία λειτουργεί σαν πηγή  
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την οποία παράγεται η 
σκεδαζόμενη ακτινοβολία. Αυτή έχει μικρότερη ένταση από την αρχική 
γιατί κάποιο ποσοστό χάνεται κατά την διάρκεια της κρούσης. Ένα 
οπτικό σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει σκέδαση είναι ο 
κερατοειδής μετά από κάποιο τραυματισμό αυτού, που έχει προκαλέσει 
αλλαγή στην δομή και διάταξη των κολλαγόνων ινών του ή ένας 
κρυσταλλοειδής φακός με καταρράκτη (φυσιολογικά ούτε ο κερατοειδής, 
ούτε ο φακός σκεδάζουν το φως). Οπότε η δέσμη που διέρχεται από ένα 
τέτοιο σύστημα αλλάζει πορεία και δεν εστιάζεται ακριβώς πάνω στον 
αμφιβληστροειδή, μειώνοντας την ευκρίνεια του ειδώλου. Στον 
καταρράκτη η σκέδαση είναι τόσο έντονη που επηρεάζει -μειώνει- τόσο 
την οπτική οξύτητα όσο και την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης του 
ατόμου, προκαλώντας δυσκολίες στην καθημερινότητά του, αφού το 
αποτέλεσμα είναι μια θολή εικόνα με ξεθωριασμένα χρώματα. Το 
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`φαινόμενο της σκέδασης είναι πιο χαρακτηριστικό σε εντοπισμένους 
καταρράκτες πχ., φλοιώδη, πυρηνικό ή υποκαψικό, όπου ανάλογα με 
την εντόπιση εμφανίζεται και η μειωμένη οπτική οξύτητα και ευαισθησία 
φωτεινής αντίθεσης. Ειδικά στους δύο τελευταίους το φαινόμενο αυτό 
είναι πιο έντονο γιατί καταλαμβάνουν το κέντρο του οπτικού πεδίου και 
για αυτόν τον λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μεγάλη και απότομη 
απώλεια της όρασης. 2, 30 
 
 
1.3.5 Πυκνότητα κωνίων και λειτουργικότητα οπτικής οδού 
 
Το κεντρικό βοθρίο είναι το σημείο που έχουμε το καλύτερο δυνατόν 
σχηματιζόμενο είδωλο, γιατί εκεί εστιάζονται οι φωτεινές ακτίνες και εκεί 
υπάρχει ανατομικά η μεγαλύτερη πυκνότητα των φωτουποδοχέων 
υπεύθυνων για την μέγιστη διακριτική ικανότητα. Οι φωτοευαίσθητοι 
υποδοχείς της περιοχής αυτής είναι τα κωνία, που είναι υπεύθυνα για 
την όραση στο έντονο φως και σε αυτό το σημείο, είναι μικρά σε μέγεθος 
για να έχουν την μέγιστη πυκνότητα καταλαμβάνοντας τον μικρότερο 
δυνατόν χώρο. Τα κωνία μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε χημική 
μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ‘φωτομεταγωγή’. Το χημικό αυτό 
σήμα μεταφέρεται στα γαγγλιακά κύτταρα τα οποία το μετατρέπουν σε 
ηλεκτρικό σήμα για να προωθηθεί με αυτήν την μορφή, στα ανώτερα 
εγκεφαλικά κέντρα.  
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 18. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ 
 
Κάθε κωνίο σε αυτήν την περιοχή συνδέεται με ένα γαγγλιακό κύτταρο, 
γεγονός το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης οπτικής οξύτητας 
του κεντρικού βοθρίου, γιατί κάθε διεγερμένο κωνίο, προκαλεί μια 
ξεχωριστή ηλεκτρική απόκριση. Όμως για να γίνουν αντιληπτές δύο 
παρακείμενες σημειακές πηγές ως ξεχωριστές πρέπει να ερεθίζουν δύο 
κωνία και ενδιάμεσα σε αυτά να υπάρχει ένα ανερέθιστο κωνίο (όριο 
Nyquist). Συνεπώς όσο υψηλή και να είναι η ευκρίνεια του οπτικού 
συστήματος η τελική διακριτική ικανότητα του οφθαλμού περιορίζεται 
από την μέση απόσταση μεταξύ των κωνίων και το περιοριστικό όριο του 
Nyquist. Οι μικρές σακκαδικές κινήσεις που μετατοπίζουν το είδωλο, 
ώστε το φως να ερεθίζει περισσότερα κωνία πιθανόν να συμβάλλουν στην 
αύξηση αυτής της διακριτικής ικανότητας.  
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Άρα, οποιεσδήποτε αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή ή στους 
υποστηρικτικούς ιστούς του, προκαλεί παραμορφώσεις στο 
σχηματιζόμενο είδωλο. Αυτές οι ασθένειες μπορεί να αφορούν την 
φυσιολογική λειτουργία των κωνίων, ή των γαγγλιακών κυττάρων της 
περιοχής ή την σύνδεση μεταξύ τους, επίσης μπορεί να αφορούν την 
αιμάτωση της περιοχής ή την μειωμένη λειτουργία του μελαγχρόου 
επιθηλίου, στο οποίο βασίζεται ο μεταβολισμός των κωνίων. Επιπλέον 
οποιαδήποτε αλλοίωση των γαγγλιακών κυττάρων από το οπτικό νεύρο  
μέχρι τον οπτικό λοβό του εγκεφάλου (εξωτερική πίεση, μειωμένη 
αιμάτωση κτλ) μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ειδώλου. 6     
Συμπερασματικά, σε έναν υγιή οφθαλμό η ποιότητα του σχηματιζόμενου 
ειδώλου εξαρτάται από το μέγεθος της κόρης (περίθλαση), από τις 
εκτροπές του οπτικού συστήματος και την πυκνότητα των κωνίων στο 
κεντρικο βοθρίο. 
  

 
ΕΙΚΟΝΑ 19. ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΕΝΩ ΟΣΟ 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 
ΟΠΟΤΕ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΟ 
ΕΙΔΩΛΟ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΚΟΡΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΚΤΡΟΠΩΝ-
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΗΣ- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΕΙΔΩΛΟ.        
 
1.4 Η εκτίμηση της ποιότητας τη όρασης 
 
Σε έναν ασθενή γίνεται με τις παρακάτω εξετάσεις: 
1.4.1 Δοκιμασία οπτικής οξύτητας  
 
Βασίζεται στην μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα του κάθε ατόμου, 
δηλαδή στην μικρότερη χωρική λεπτομέρεια (πχ. γράμμα) που μπορεί 
να ανιχνευθεί, διακριθεί ή να αναγνωριστεί. Το μέγεθος των ειδώλων που 
σχηματίζονται στον αμφιβληστροειδή, εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του 
αντικειμένου όσο και από την απόστασή του από τον οφθαλμό. Αυτό 
παρουσιάζει κάποια μεταβλητότητα στην μέτρηση και για αυτόν τον λόγο 
έχει δημιουργηθεί ένα σταθερό μέγεθος για την μέτρηση της διακριτικής 
ικανότητας: η οπτική γωνία, η οποία ορίζεται ως η γωνία που 
σχηματίζεται μεταξύ του αντικειμένου-ειδώλου και των κομβικών 
σημείων του φακού (αντίστοιχα σημεία ενός φακού, από τα οποία όταν 
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εισέρχεται η ακτίνα από το πρώτο σημείο τότε εξέρχεται από το δεύτερο 
με την ίδια γωνία)   
 

Κεντρικό βοθρίο

16.6mm7mm

α
α’

Αντικείμενο (Α)

Είδωλο (Ε)  
ΕΙΚΟΝΑ 20. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ α. 
 
Οπότε η συσχέτιση αυτής με την απόσταση και το μέγεθος του 
αντικειμένου γίνεται με την εφαπτομένη της οπτικής γωνίας η οποία 
ισούται με το ύψος του αντικειμένου προς την απόσταση από τον 
οφθαλμό. Για την μέτρηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας-οπτικής 
οξύτητας χρησιμοποιούνται οπτότυπα με γράμματα ή σχέδια που 
βαθμιαία μειώνονται σε μέγεθος. Η επιλογή των γραμμάτων που 
χρησιμοποιούνται στα διάφορα οπτότυπα (Snellen, LogMAr δεκαδικό 
κτλ) βασίζεται στο γεγονός ότι η διακριτική ικανότητα του οφθαλμού 
πρέπει να είναι ίση με ένα λεπτό της μοίρας (δηλαδή η εφαπτομένη της 
οπτικής γωνία να είναι ίση με ένα λεπτό της μοίρας). Τα σύμβολα είναι 
κατασκευασμένα έτσι ώστε το μήκος της κάθε πλευράς τους να είναι 
πενταπλάσιο από το μήκος της κάθε γραμμής που σχηματίζει το 
γράμμα. 
 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ 
 
Έτσι η οπτική οξύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της απόστασης του 
εξεταζόμενου από το οπτότυπο προς την απόσταση στην οποία το γράμμα 
αυτό φαίνεται υπό οπτική γωνία πέντε λεπτών της μοίρας (δηλαδή το 
κάθε σκέλος φαίνεται υπο γωνία ενός λεπτού της μοίρας). 

 
Τα ποιο διαδεδομένα οπτότυπα είναι τα Snellen, LogMar, δεκαδικό  που 
χρησιμοποιούν γράμματα ή αριθμούς με μέγεθος που σταδιακά 
μειώνεται, ενώ η φωτεινή αντίθεση του χαρακτήρα από το φόντο του 
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είναι, σε όλη την έκταση του πίνακα, 100%. Ακολουθούν τους ίδιους 
κανόνες σχεδίασης και εκφράζουν την ίδια οπτική οξύτητα με 
διαφορετικά όμως μετρικά μεγέθη, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα, όπου βλέπουμε την κάθε τιμή οπτικής οξύτητας πώς μετράται σε 
κάθε οπτότυπο.  
Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Snellen οπτοτύπου η απόσταση 
εξέτασης  ισούται με 6 μέτρα και η απόσταση από την οποία το γράμμα 
φαίνεται με γωνία 5 λεπτών της μοίρας (arcmin), είναι αυτή που 
μεταβάλλεται και καθορίζει την οπτική οξύτητα. Έτσι για το μεγαλύτερο 
γράμμα του  Snellen οπτοτύπου (6/60), η απόσταση από την οποία αυτό 
θα καταλάμβανε στον αμφιβληστροειδή έκταση ίση με 5 λεπτά της 
μοίρας, είναι τα 60 μέτρα και για το γράμμα 6/6 (ίσο με 10/10 στο 
δεκαδικό) είναι τα έξι μέτρα. Δηλαδή το γράμμα (6/60) είναι δέκα φορές 
μεγαλύτερο από το 6/6. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ΕΙΚΟΝΑ 22. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ                    
 
Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται οπτότυπο με δεκαδική κλίμακα που είναι 
το πηλίκο της παράστασης του Snellen (1/10 αντιστοιχεί στο 6/60 και 
τα 10/10/στο 6/6). Το δεκαδικό οπτότυπο έχει αριθμούς από το ένα έως 
το δέκα, ελάχιστη οπτική οξύτητα το 1/10 και μέγιστη τα 15/10. 6 
   
1.4.2 Ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 

Visual acuity scales 

Foot Metre Decimal LogMAR 

20/200 6/60 0.10 1.0 

20/160 6/48 0.13 0.9 

20/125 6/37 0.16 0.8 

20/100 6/30 0.20 0.7 

20/80 6/24 0.25 0.6 

20/63 6/18 0.32 0.5 

20/50 6/15 0.40 0.4 

20/40 6/12 0.50 0.3 

20/32 6/9 0.63 0.2 

20/25 6/7 0.80 0.1 

20/20 6/6 1.00 0.0 

20/16 6/4 1.25 -0.1 

20/12.5 6/3.75 1.60 -0.2 

20/10 6/3 2.00 -0.3 
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Είναι μία μέθοδος αξιολόγησης της λειτουργικής όρασης του ατόμου, 
δηλαδή της ικανότητας το ατόμου να διακρίνει διάφορα αντικείμενα στον 
περιβάλλοντα χώρο, τα οποία αλλάζουν σχήμα, μέγεθος, φωτεινότητα και 
αντίθεση. Στην μέτρηση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης 
υπολογίζεται η ευαισθησία του εξεταζόμενου για την ανίχνευση ή 
αναγνώριση ενός ερεθίσματος από την μέτρηση της ουδού, του 
μικρότερου ερεθίσματος που απαιτείται για την αντίληψή του. Η 
μεταβλητή που χρησιμοποιείται λέγεται φωτεινή αντίθεση (contrast) 
μεταξύ του ερεθίσματος και του περιβάλλοντος. Τα ερεθίσματα είναι 
συνήθως gratings, δηλαδή περιοδικά εναλλασσόμενες φωτεινές και 
σκοτεινές ράβδοι, των οποίων αλλάζει η χωρική συχνότητα, η 
φωτεινότητα, η αντίθεση με το φόντο και ο προσανατολισμός. Με λίγα 
λόγια προβάλλεται στον εξεταζόμενο ένα ερέθισμα συγκεκριμένης 
χωρικής συχνότητας αλλά μεταβαλλόμενου contrast και αυτός καλείται 
να βρει το ελάχιστο contrast για το οποίο το grating είναι ορατό. Η 
ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης (contrast sensitivity) ορίζεται ως το 
αντίστροφο του ελάχιστου contrast (Cmin):      
           
                                       CS=1/Cmin   
 
Η χωρική συχνότητα μετράται σε κύκλους ανά μοίρα και είναι 
αντιστρόφως ανάλογη της χωρικής περιόδου δηλ, της περιοδικής 
εναλλαγής των φωτεινών και σκοτεινών ράβδων, μέσα σε μία περιοχή 
συγκεκριμένης έκτασης, που εκφράζεται σε μοίρες, ώστε να αντιστοιχεί 
σε μήκος υπολογιζόμενο για τον οφθαλμό (χρησιμοποιούμε τις μοίρες 
για να εκφράσουμε το μήκος που καταλαμβάνει το είδωλο ενός 
αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή). Έτσι ράβδοι με μικρότερο 
πάχος έχουν μικρότερη χωρική περίοδο και μεγαλύτερη χωρική 
συχνότητα. Δημιουργείται, λοιπόν, ένα γράφημα με οριζόντιο άξονα την 
χωρική συχνότητα και κάθετο άξονα την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, 
το οποίο εκφράζει την ευαισθησία του ατόμου σε ερεθίσματα 
διαφορετικής συχνότητας, φωτεινότητας, και προσανατολισμού. 
Οι χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες ευαισθησίας αντίθεσης 
χρησιμοποιούν μετρήσεις ουδού για gratings ημιτονοειδούς 
διαμόρφωσης συχνοτήτων από 0,5-20 c/deg. Οι κλίμακες παριστάνονται 
σε λογαριθμικούς άξονες. 
Είναι πολύ σημαντική δοκιμασία γιατί με αυτήν μπορούμε να 
αξιολογήσουμε την ποιοτική όραση του κάθε ατόμου, δηλαδή αυτήν που 
έχει στην καθημερινότητά του, πχ όταν βρίσκεται σε περιβάλλον με 
χαμηλό φωτισμό (συννεφιά, νύχτα κτλ) και πρέπει να διακρίνει 
αντικείμενα μικρής φωτεινότητας ή αντικείμενα μέσα σε πλήθος άλλων 
αντικειμένων. Τα χαρακτηριστικά της ιδανικής όρασης, που χρειάζεται 
κάποιος για να διακρίνει πχ, ένα πρόσωπο μέσα στο πλήθος ή για την 
οδήγηση σε χαμηλό φωτισμό διαφέρουν από αυτά που απαιτούνται για 
να διαβάσει μια εφημερίδα. Η οπτική οξύτητα είναι μια μέθοδος 
αξιολόγησης της διακριτικής ικανότητας, αντιπροσωπευτικός των 
συνθηκών στις οποίες μετράται, αλλά δεν μπορεί να μετρήσει την 
διακριτική ικανότητα του ατόμου σε διαφορετικό φωτισμό, μειωμένης 
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αντίθεσης των γραμμάτων του οπτοτύπου από το κάτασπρο φόντο τους ή 
ακόμα και τον διαφορετικό προσανατολισμό αυτών. Αυτή την ανάγκη την 
καλύπτει η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, η οποία μπορούμε να πούμε 
ότι συμπληρώνει την αξιολόγηση της οπτικής συμπεριφοράς του κάθε 
ατόμου. 
Η πιο απλή εξέταση γίνεται με την χρήση γραμμάτων ή αριθμών με 
μειωμένο contrast (αντίθεση γράμματος-φόντου) αν και από μελέτες 
φαίνεται ότι και αυτός ο τρόπος δεν προσομοιώνει τις πραγματικές 
απαιτήσεις της λειτουργικής όρασης, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα 

 ΕΙΚΟΝΑ 23. ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΤΟ 
ΟΠΤΟΤΥΠΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ CONTRAST ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ CONTRAST ΛΟΓΩ ΠΧ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ  
 
Το οπτότυπο που συσχετίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά που 
αντιλαμβανόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο με τα ανατόμο-φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά και τις αποκρίσεις των νευρώνων και την συνολική 
αντιλαμβανόμενη απόκριση (από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου) είναι 
αυτό με τα επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα-gratings περιοδικής 
διαμόρφωσης (περιοδικά εναλλασσόμενες γραμμές άσπρες-μαύρες) με 
διαφορετική συχνότητα, φωτεινότητα, προσανατολισμό  και contrast.  
 
 

    
L m in

L m ax

L m ean

1 cycle

   
ΕΙΚΟΝΑ 24. GRATING ME ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ  
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Μια τυπική καμπύλη ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης, που προέρχεται 
από την συγκεκριμένη δοκιμασία, παρουσιάζει μέγιστη ευαισθησία, σε 
φωτοπικές συνθήκες, στην χωρική συχνότητα των 3-5 κύκλων ανά μοίρα, 
ενώ για χωρικές συχνότητες <2 κύκλων ανά μοίρα συμβαίνει μια μείωση 
της ευαισθησίας. Η διακριτική ικανότητα του οπτικού συστήματος 
(δηλαδή να αντιλαμβάνεται λεπτομέρειες) ελέγχεται με τις υψηλές 
χωρικές συχνότητες και η ικανότητα αντίληψης αδρών στοιχείων 
ελέγχεται με τις χαμηλές συχνότητες. Το σημείο στο οποίο η καμπύλη 
της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης τέμνει τον άξονα της χωρικής 
συχνότητας αποτελεί την μέγιστη διακριτική ικανότητα του οπτικού 
συστήματος. Το σημείο αυτό αντιστοιχεί περίπου στους 45 κύκλους ανά 
μοίρα δηλαδή στα 15/10.  
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ΕΙΚΟΝΑ 25. ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 
 
Ηλικιακά η καμπύλη ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης παραμένει 
σταθερή μέχρι την ηλικία των 40 ετών, ενώ μετά παρατηρείται μείωση η 
οποία είναι πιο έντονη για τις χαμηλές συχνότητες. 7 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 26. ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΕΝΤΟΝΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, ΕΝΩ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 60-80.  
  
Η μείωση της καμπύλης με την ηλικία, παρατηρείται σε όλες τις χωρικές 
συχνότητες και οφείλεται σε σκέδαση των οπτικών μέσων των γεροντικών 
οφθαλμών και σε εκφύλιση των νευρώνων τους.  
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1.4.3 Ανάλυση του μετώπου κύματος 
 
Είναι μια αντικειμενική μέθοδος εκτίμησης της ποιότητας του 
αμφιβληστροειδικού ειδώλου σε κάθε άτομο. Ένα φωτεινό εξωτερικό 
ερέθισμα μεταδίδεται προς τον αμφιβληστροειδή μέσω του οπτικού 
συστήματος του ματιού. Το φωτεινό αυτό ερέθισμα λέγεται μέτωπο 
κύματος, και είναι η φωτεινή σφαιρική επιφάνεια που δημιουργείται 
ενώνοντας όλα τα κυματικά σημεία που βρίσκονται στην ίδια φάση 
(ισοφασική επιφάνεια). Το σφαιρικό αυτό κύμα, διερχόμενο από τα 
οπτικά μέσα του ματιού υπόκειται πολλές αλλαγές, περίθλαση στα όρια 
της κόρης, μονοχρωματικές και χρωματικές εκτροπές στον κερατοειδή 
και στον φακό και σκέδαση εάν αυτά τα στοιχεία έχουν κάποια θόλωση 
(πχ, καταρράκτης), οπότε παραμορφώνεται και δεν παραμένει σφαιρικό. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα παραμορφωμένο είδωλο στον 
αμφιβληστροειδή. Η αξιολόγηση του ειδώλου γίνεται με την αξιολόγηση 
του μετώπου κύματος το οποίο διαδίδεται από μια εξωτερική πηγή, 
εισέρχεται στον οφθαλμό, αντανακλάται στον αμφιβληστροειδή και 
εξέρχεται από αυτόν παραμορφωμένο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 
του κάθε οπτικού συστήματος. 
  

 

 ΕΙΚΟΝΑ 27. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ  

 
Έπειτα το παραμορφωμένο μέτωπο κύματος συλλέγεται από τον αναλυτή 
μετώπου κύματος. Αυτός είναι προγραμματισμένος ώστε να το αναλύει 
και να το συγκρίνει με ένα πρότυπο μέτωπο κύματος το οποίο θα 
προερχόταν από το τέλειο οπτικό σύστημα, δηλαδή εκείνο που δεν θα  
υπέφερε από περίθλαση, εκτροπές ή σκέδαση και θα δημιουργούσε ένα 
είδωλο που θα ήταν πιστό αντίγραφο του αντικειμένου.  
Η σύγκριση του παραμορφωμένου μετώπου κύματος με το ιδανικό 
μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο μάτι αλλά η πιο βολική 
θέση είναι κατά την έξοδο του, στο επίπεδο της κόρης.  
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 ΕΙΚΟΝΑ 28. ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ  
 
Οι εκτροπές μετώπου κύματος για κάθε σημείο της κόρης, είναι η 
διαφορά του οπτικού δρόμου (μήκος επί τον δείκτη διάθλασης) μεταξύ 
του παραμορφωμένου μετώπου κύματος και του τέλειου (στο επίπεδο της 
κόρης). Στα σημεία που  το παραμορφωμένο μέτωπο κύματος προηγείται 
του ιδανικού, η εκτροπή έχει θετική τιμή. Οι εκτροπές ενός μετώπου 
κύματος που προέρχονται από τον οφθαλμό μπορούν να παρουσιαστούν 
με μια σειρά  πολυωνυμικών συναρτήσεων, τις Zernike.  
 
                           ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ZERNIKE:  
                               W (ρ, θ) = Σ Cm n Z m n 
 
Οι μεταβλητές ρ και θ, αντιπροσωπεύουν μεταβλητές του μετώπου 
κύματος, το οποίο θεωρείται σαν μια κυκλική επιφάνεια με ακτίνα ίση 
με 1 (μοναδιαίος κύκλος). Η μεταβλητή ρ, αντιπροσωπεύει την ακτίνα, 
και είναι η απόσταση του κάθε σημείου του μετώπου κύματος από το 
κέντρο της κόρης (που αντιστοιχεί στο κέντρο του κύκλου) και 
κυμαίνεται από 0 έως 1. Η μεταβλητή θ είναι ένας μεσημβρινός (η γωνία 
που σχηματίζει κάθε φορά η ακτίνα ρ με την μοναδιαία ακτίνα του 
κύκλου στις 0 μοίρες) μετρούμενος σε ακτίνια και κυμαίνεται από 0 έως 
2π. Οι μεταβλητές αυτές είναι ορθογώνιες συνεχώς μεταξύ τους μέσα 
στον μοναδιαίο κύκλο. Έχουν περιστροφική συμμετρία, η οποία οδηγεί 
σε ένα πολυωνυμικό γινόμενο του τύπου R(ρ)G(θ΄), όπου G(θ΄) μια 
συνεχής συνάρτηση που επαναλαμβάνεται κάθε 2π (κάθε πλήρη 
περιστροφή) και ικανοποιεί την απαίτηση ότι περιστρέφοντας το σύστημα 
συντεταγμένων κατά μια γωνία α δεν αλλάζει η μορφή του πολυωνύμου, 
δηλαδή G(θ΄+ α)= G(θ΄) G(α).  
Το ανάπτυγμα Zernike είναι η μαθηματική σχέση που ενώνει τις 
πραγματικές μεταβλητές ρ και θ με τις μεταβλητές C και Z, όπου το Ζ 
είναι το πολυώνυμο Zernike και το C είναι ο συντελεστής αυτού. Ο 
δείκτης n είναι η τάξη του όρου του πολυωνύμου και ο m είναι η 
συχνότητά του. Το ανάπτυγμα αυτό είναι ένα γραμμικό άθροισμα των 
πολυωνύμων Zernike πολλαπλασιασμένων το κάθε ένα με τον 
συντερλεστή του.  
Για κάθε εκτροπή υπάρχει ένα διαφορετικό πολυώνυμο Zernike με τον 
δικό του συντελεστή και για κάθε μέτωπο κύματος οι συνολικές εκτροπές 
εκφράζονται με ένα συγκεκριμένο ανάπτυγμα Zernike, που 
δημιουργείται από το άθροισμα όλων των επιμέρους εκτροπών.  
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 ΕΙΚΟΝΑ 29. ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΤΡΟΠΩΝ 
 
Έτσι δημιουργείται ένας πίνακας πολυωνύμων στον οποίο φαίνονται όλες 
οι εκτροπές, με την αντίστοιχη πολυωνυμική τους συνάρτηση και τον 
συντελεστή τους. Ο συντελεστής υψωμένος στον δείκτη n καθορίζει την 
τάξη της εκτροπής, για n=1 έχουμε την εκτροπή πρώτης τάξης, για n=2 
την δεύτερης και ούτω κάθε εξής. 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 30 
 
Παρακάτω υπάρχει η πυραμίδα των πολυωνύμων Zernike, όπου αυτά 
είναι τοποθετημένα σύμφωνα με την τάξη και την συχνότητα τους και 
φαίνεται η μορφή που έχει το μέτωπο κύματος σε κάθε εκροπή. Ο 
συγκεκριμένος πίνακας δείχνει τις εκτροπές των πρώτων τεσσάρων 
τάξεων, εκφρασμένες με τους συντελεστές των πρώτων 15 πολυωνύμων 
Zernike. Φαίνονται οι εκτροπές χαμηλών τάξεων (αστιγματισμός- 
μυωπία- υπερμετρωπία δεύτερης τάξης) και οι υψηλότερες τάξεις 
(σφαιρική εκτροπή 4ης τάξης, κόμα 3ης τάξης κτλ)   
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ΕΙΚΟΝΑ 31. ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ. 
 
Για την σύγκριση των εκτροπών διαφορετικών οπτικών συστημάτων έχει 
εισαχθεί ένα κοινό μέγεθος, η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των 
τετραγώνων των συντελεστών των πολυωνύμων, το Root Mean Square of 
wavefront error 
 

   
όπου    οι συντελεστές των πολυωνύμων Zernike. Ο συντελεστής 
αυτός υψωμένος στο τετράγωνο αντιπροσωπεύει την συνεισφορά αυτού 
του όρου στη συνολική διακύμανση της εκτροπής του μετώπου κύματος, 
δηλαδή πόσο συμμετέχει η συγκεκριμένη εκτροπή στο ολικό σφάλμα 
του μετώπου κύματος. Η τιμή του RMS είναι ένα μέτρο του πόσο ατελές, 
από άποψη εκτροπών, είναι ένα οπτικό σύστημα, δηλαδή εκφράζει το 
ολικό σφάλμα του μετώπου κύματος και δείχνει την οπτική του 
απόδοση, αφού ένα ιδανικό από εκτροπές οπτικό σύστημα περιοριζόμενο  
μόνο από την περίθλαση έχει τιμή RMS ίση με το μηδέν.       
Υπάρχει και η τρισδιάστατη αναπαράσταση της πολυωνυμικής 
πυραμίδας που μοιάζει με γεωγραφικό χάρτη και δείχνει την μορφή της 
κάθε εκτροπής στο χώρο: 
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ΕΙΚΟΝΑ 32. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ 
 
Οι αναλυτές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μετώπου κύματος 
είναι τα εκτροπόμετρα Hartmann-Shack, Tscherning και Retinal ray 
tracing, τα οποία διαφέρουν στο σημείο που αναλύεται το σχηματιζόμενο 
στον αμφιβληστροειδή είδωλο (έξω από τον οφθαλμό ή μέσα σε αυτόν) 
και ανάλογα με το πότε παίρνονται οι μετρήσεις για διάφορες θέσεις της 
κόρης (ταυτόχρονες ή διαδοχικές). 12,18,19,20,28,31    

 

1.4.4 Ανάλυση της σκέδασης των οπτικών του ματιού  
 
Η ανάλυση της σκέδασης γίνεται με την χρήση ενός τροποποιημένου 
εκτροπόμετρου Tscherning, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο εργαστήριο 
του ΒΕΜΜΟ.  Το εκτροπόμετρο αυτό στέλνει μια δέσμη φωτός η οποία 
διέρχεται από τα οπτικά μέσα του οφθαλμού αντανακλάται στον 
αμφιβληστροειδή και διέρχεται για δεύτερη φορά από τα οπτικά μέσα, 
μέχρι να φτάσει στον αναλυτή. Ανάλογα με την παθολογία των οπτικών 
μέσων του κάθε οφθαλμού, η φωτεινή δέσμη μπορεί να σκεδάζετε 
περισσότερο  στον κερατοειδή, στον φακό ή ακόμα και στο υαλοειδές 
σώμα. Η εκτίμηση του τμήματος που σκεδάζει το φως περισσότερο 
γίνεται μακροσκοπικά και σύμφωνα με το ιστορικό του κάθε οφθαλμού.  
Έτσι σε ένα μάτι που έχει υποστεί επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής 
και έχει μακροσκοπικά κάποια θολερότητα στον κερατοειδή, ενώ τα 
υπόλοιπα οπτικά μέσα είναι υγιή, το φως θα σκεδάζετε περισσότερο στον 
κερατοειδή. Ένα μάτι που πάσχει από καταρράκτη, χωρίς κάποια άλλη 
παθολογία, θα σκεδάζει περισσότερο το φως στον κρυσταλλοειδή φακό. 
Σκοπός της μέτρησης της σκέδασης, σε αυτήν την μελέτη, είναι η 
εκτίμηση της διαφοράς στην σκεδαζόμενη ακτινοβολία όταν το μάτι 
πάσχει από καταρράκτη και μετά όταν έχει αφαιρεθεί ο φακός και έχει 
εισαχθεί ενδοφακός. 30 
  
 
1.4.5 Οξύτητα σε έντονο φωτισμό (θάμβος-glare)  
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Όταν ο ασθενής παραπονείται για θάμβος οράσεως είναι σημαντική η 
μέτρηση της κοντινής και μακρινής όρασης σε ένα πολύ καλά φωτισμένο 
δωμάτιο, ή με την προβολή φωτός από το πλάι. Η παρουσία της φωτεινής 
πηγής προκαλεί θάμβος οράσεως, ειδικά σε ασθενείς με θόλωση των 
οπτικών μέσων του ματιού, όπως σε προχωρημένο καταρράκτη, οι οποίοι 
παρουσιάζουν μείωση της οπτικής οξύτητας, κάτω από αυτές τις 
συνθήκες, έως και τρεις γραμμές του οπτοτύπου. 2 
 
 
1.4.6 Δοκιμασία οπτικών πεδίων  
 
Πρέπει να εξετάζονται ώστε να καθορίζεται εάν η απώλεια της όρασης 
οφείλεται στα διαθλαστικά μέσα του ματιού ή σε κάποιο πρόβλημα του 
νεύρου. Επιπλέον πρέπει να γίνεται συγκριτική εξέταση παλαιών με νέων 
οπτικών πεδίων σε ασθενείς με γλαύκωμα ή άλλη πάθηση του νεύρου. 
Αν και η θόλωση των οπτικών μέσων πχ, ο καταρράκτης μπορεί να κάνει 
την μέτρηση λιγότερο αξιόπιστη. Υπάρχουν, όμως, ειδικές δοκιμασίες 
που μετράνε το ποσό της απώλειας της όρασης που έχει προκληθεί από 
τον καταρράκτη. Αναφέρονται επιγραμματικά: 
Μέτρηση πιθανής οπτικής οξύτητας με laser συμβολομετρία, δοκιμασία 
ραβδίων Maddox, δοκιμασία ανάκαμψης μετά από δυνατό φωτεινό 
ερέθισμα, ενδοσκόπηση με μπλε φως, ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα 
για την λειτουργικότητα  της ωχράς κηλίδας και προκλητά οπτικά 
δυναμικά για την λειτουργικότητα του οπτικού νεύρου.  2 
 
 
1.5 Καταρράκτης 
  
1.5.1  Ιστορική αναδρομή 
Οι αρχαίοι Έλληνες και  Ρωμαίοι πίστευαν ότι ο κρυσταλλοειδής φακός 
ήταν υπεύθυνος για την ικανότητα της όρασης, θεωρώντας ότι οι ίνες του 
οπτικού  νεύρου συνέδεαν τον εγκέφαλο με τον φακό, ο οποίος ήταν 
τοποθετημένος στον κέντρο του οφθαλμού. Η άποψη αυτή ήταν γνωστή 
ως η ‘θεωρία εκπόρευσης της όρασης’, η οποία διήρκησε όλο τον 
Μεσαίωνα και την Αναγέννηση μέχρι το 1600, όπου ο ιταλός 
ανατομιστής  Fabricius ab Aquapendente απεικόνισε την σωστή θέση 
του φακού και ο ελβετός παθολόγος Felix Plater πρώτος θεώρησε τον 
αμφιβληστροειδή υπεύθυνο για την ικανότητα της όρασης.  
Σήμερα ο καταρράκτης είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως και η 
επέμβαση αντικατάστασής του, η πιο αποτελεσματική χειρουργική 
επέμβαση σε ολόκληρη την ιατρική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται 
περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια επεμβάσεις κάθε χρόνο και η οπτική 
ανικανότητα από τον καταρράκτη οδηγεί 8 εκατομμύρια ανθρώπους στα 
οφθαλμολογικά ιατρεία. 2 
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 1.5.2 Επιδημιολογία του καταρράκτη 
 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ο καταρράκτης είναι η 
πιο συχνή αιτία τύφλωσης ή οπτικής εξασθένισης παγκοσμίως. Με την 
αύξηση του ορίου ηλικίας έχει αυξηθεί και το ποσοστό πασχόντων από 
καταρράκτη ως αιτία απώλειας όρασης. Προκαλεί αναστρέψιμη τύφλωση 
σε περισσότερα από 17 εκατομμύρια παγκοσμίως, αριθμός ο οποίος 
αναμένεται να φτάσει τα 40 το έτος 2020. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας υπολογίζει ότι από το 2000 μέχρι το 2020 ο αριθμός των 
χειρουργείων καταρράκτη που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως θα 
χρειαστεί να τριπλασιαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός των 
χειρουργείων είναι 5000 ανά 1.000.000  κατοίκους , σε αντίθεση με την 
Κίνα όπου ο αντίστοιχος αριθμός είναι μικρότερος από 500 ανά 
1.000.000 κατοίκους. 
Ο καταρράκτης προσβάλει 20.5 εκατομμύρια Αμερικανούς στην ηλικία 
των 40 και πάνω ή 1 στα 6 άτομα σε αυτήν την ηλικία παγκοσμίως. Ο 
γεροντικός καταρράκτης έχει την μεγαλύτερη επικράτηση σε σχέση με τα 
άλλα είδη αυτού, προκαλώντας μεγάλα κοινωνικό-οικονομικά 
προβλήματα. Διάφορες μελέτες που έχουν γίνει αναφέρουν ότι σε άτομα 
άνω των 74 ετών το 38,8% ήταν άντρες και το 45,9% γυναίκες, με οπτικά 
σημαντικό καταρράκτη δηλαδή με μέγιστη οπτική οξύτητα  6-7/10. 
Επιπλέον έδειξε ότι καταρράκτης αυξήθηκε από το 6,2% στα άτομα 43-
54 ετών, στο 69,1% στα άτομα 75 ετών. 2 

 

 
1.5.3 Ανατομία του κρυσταλλοειδή φακού   
  
Ο φυσιολογικός κρυσταλλοειδής φακός είναι μια διαφανής, αμφίκυρτη 
κατασκευή της οποίας η λειτουργία συνίσταται: 
-στην διατήρηση της διαύγειας της   
-στην διάθλαση του φωτός  
-στην εξασφάλιση της προσαρμογής 
Δεν έχει αγγείωση και νεύρωση και βασίζεται εξ ολοκλήρου στο 
υδατοειδές υγρό για την θρέψη και τον μεταβολισμό του. Βρίσκεται πίσω 
από την ίριδα και μπροστά από το υαλοειδές σώμα και συγκρατείται 
στην θέση του από τις ίνες της Ζιννείου ζώνης, οι οποίες είναι συνέχεια 
του ακτινωτού σώματος. Ο φακός αποτελείται από:  
-το περιφάκιο, μια ελαστική, παχιά, διαφανή κάψα που χωρίζεται σε δύο 
μέρη, το πρόσθιο και το οπίσθιο και αποτελεί την βασική μεμβράνη του 
φακού. Είναι υπεύθυνο για την μετακίνηση του φακού κατά την 
προσαρμογή και είναι παχύτερο στην περιοχή του ισημερινού και 
λεπτότερο στον οπίσθιο πόλο του φακού. 
-το επιθήλιο, είναι το ενεργότερο τμήμα του φακού. Σχηματίζει μια 
στιβάδα κάτω από το πρόσθιο περιφάκιο και από αυτό παράγονται οι 
φακαίες ίνες (επιμηκυσμένα επιθηλιακά κύτταρα, που έχουν χάσει τα 
οργανίδια τους ώστε να είναι διαπερατά στο φως)  
-την ιδίως ουσία του φακού που είναι το σύνολο των φακαίων ινών και 
χωρίζεται σε πυρήνα  και φλοιό, ο οποίος περιβάλει τον πυρήνα. 
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Τοπογραφικά στον φακό ξεχωρίζουμε τον ισημερινό, που αντιπροσωπεύει 
το ανώτερο και κατώτερο σημείο του φακού κοντά στο ακτινωτό σώμα και 
τους πόλους, πρόσθιο και οπίσθιο, στο πρόσθιο και οπίσθιο αντίστοιχα 
κέντρο του φακού, οι οποίοι έαν ενωθούν με μια νοητή γραμμή δίνουν 
την προσθοπίσθια διάμετρο του φακού.     
Οι ίνες της Ζιννείου ζώνης ξεκινάνε από το ακτινωτό σώμα και 
προσφύονται στο περιφάκιο, κυκλικά, στην πρόσθια και οπίσθια 
επιφάνεια του φακού στο ύψος του ισημερινού. Αυτές έχουν την 
ικανότητα να μεταδίδουν την δύναμη που προκαλείται από την σύσπαση 
του ακτινωτού σώματος στο περιφάκιο και να ασκούν ελαστική τάση σε 
αυτό, προκαλώντας αλλαγή του σχήματος του φακού, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την διαδικασία της προσαρμογής. Όταν κοιτάμε μακριά, 
το ακτινωτό σώμα είναι χαλαρωμένο και η διάμετρος της ακτινωτής 
απόφυσης μεγάλη, ώστε να διατηρεί τις ίνες της Ζιννείου ζώνης σε τάση. 
Αυτές ασκούν τάση στο ελαστικό περιφάκιο και στον φακό προκαλώντας 
μείωση στην καμπυλότητά του και αύξηση στην απόσταση μεταξύ των 
ισημερινών. Τότε ο φακός βρίσκεται σε ηρεμία γιατί έχει την μικρότερη 
διοπτρική ισχύ. Όταν όμως ο ακτινωτός μυς συσπάται, η διάμετρος της 
ακτινωτής απόφυσης μικραίνει και οι ίνες της Ζιννείου ζώνης 
χαλαρώνουν. Η τάση που ασκούν στο ελαστικό περιφάκιο μειώνεται, 
οπότε ο φακός με το περιφάκιο ανακτούν την φυσιολογική τους πιο 
κυρτή μορφή. Ο φακός δηλαδή γίνεται πιο κυρτός και παχύς (αύξηση 
της προσθοπίσθιας διαμέτρου του), πλησιάζει προς την ίριδα και 
αυξάνεται η διοπτρική του ισχύς. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
προσαρμογή, πρώτο-περιγράφηκε από τον Helmholtz  το 1856 και 
εξηγεί την τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος οφθαλμός εστιάζει στα 
κοντινά αντικείμενα.   
 

   
ΕΙΚΟΝΑ 33. O ΦΑΚΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗ 
  
Το εύρος προσαρμογής είναι το μέγιστο ποσό προσαρμογής που 
επιτυγχάνει ένας οφθαλμός και είναι ξεχωριστό για κάθε άνθρωπο (για 
έναν εμμέτρωπα εκτείνεται, θεωρητικά, από το οπτικό άπειρο μέχρι την 
πιο κοντινή απόσταση στην οποία μπορεί να διακρίνει καλά ένα 
γράμμα). Συνήθως είναι γύρω στις 3-4 διοπτρίες, που αντιστοιχούν σε 
κοντινή απόσταση 25-30εκατοστών.   
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ΕΙΚΟΝΑ 34. ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Ο φακός είναι το δεύτερο πιο διαθλαστικό μέσο του ματιού μετά τον 
κερατοειδή, ο οποίος έχει ισχύ κατά μέσον όρο 43 διοπτρίες, ενώ ο 
φακός, σε κατάσταση ηρεμίας,  περίπου 15-20 διοπτρίες. Γνωρίζοντας 
ότι ο μέσος οφθαλμός έχει διαθλαστική ισχύ 60 διοπτρίες, φαίνεται η 
συμβολή κάθε οπτικού μέσου στην συνολική διοπτρική ισχύ και ότι τα 
υγρά στοιχεία του οφθαλμού συνεισφέρουν ελάχιστα σε αυτήν. Όταν 
όμως ο φακός προσαρμόζει για την όραση κοντινών αντικειμένων, 
αλλάζει σχήμα και γίνεται πιο σφαιρικός με αποτέλεσμα να αλλάζει η 
διοπτρική ισχύς αυτού και συγκεκριμένα να αυξάνεται τόσο όσο 
χρειάζεται, ώστε το είδωλο του κοντινού αντικειμένου να εστιάζεται τέλεια 
στον αμφιβληστροειδή.  
Χαρακτηριστικό του κρυσταλλοειδή φακού, είναι ο δείκτης διάθλασής 
του, ο οποίος φυσιολογικά είναι περίπου 1,406 κεντρικά και ελαττώνεται 
σταδιακά έως 1,386 περιφερικά. Η διαβάθμιση αυτή του δείκτη 
διάθλασης, μειώνει σημαντικά τις εκτροπές που θα είχε ο φακός εάν ο 
δείκτης διάθλασης ήταν ενιαίος. Κυρίως ελαττώνεται η σφαιρική 
εκτροπή, εξαιτίας της οποίας οι ακτίνες από την  περιφέρεια του φακού 
θα  εστιάζονταν νωρίτερα σε σχέση με αυτές από το κέντρο του και το 
σχηματιζόμενο είδωλο θα ήταν θολό. 2,5 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 35. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΦΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΤΑΝ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΟΣ 
ΦΑΚΟΣ .    
 
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι η φασματική απορρόφηση αυτού, σε 
μικρά μήκη κύματος, όπως το μπλε, γεγονός το οποίο μειώνει και τις 
χρωματικές εκτροπές, δηλαδή εκείνες που προκαλούν ένα οπτικό 
σύστημα να εστιάζει σε διαφορετικά σημεία το φως διαφορετικού μήκους 
κύματος (γιατί ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το μήκος κύματος. 
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ΕΙΚΟΝΑ 36. ΑΞΟΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ:Ο ΦΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΘΛΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ (ΠΧ ΜΠΛΕ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ, 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ. ΑΛΛΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.    
 
1.5.4 Γήρανση του φακού: απώλεια της προσαρμογής 
και παθοφυσιολογία του καταρράκτη  
 
Η εξέλιξη του φακού συνεχίζεται κατά την διάρκεια της ζωής, έτσι στην 
βρεφική ηλικία ζυγίζει περίπου 90 mg και στην ενήλικη περίπου 255 
mg, αυξάνεται κατά 1,33 mg κάθε έτος (lasser et al.1998). Το πάχος του 
φλοιού (απόσταση από τον πρόσθιο στον οπίσθιο πόλο) αυξάνει με την 
ηλικία [13 μm κάθε έτος (Koretz et a.1989) - 24μm (Dubbelman et 
al.2001)], η διάμετρός του (απόσταση των δύο ισημερινών) αυξάνεται 
κατά 0,02χιλιοστά ανά έτος έως την ηλικία των 80 ετών (Francois 1963). 
Η ακτίνα καμπυλότητας μειώνεται τόσο της πρόσθιας επιφάνειας όσο και 
της οπίσθιας (με διαφορετικό ρυθμό), οπότε ο φακός γίνεται πιο κυρτός 
και αποκτά μεγαλύτερη διοπτρική ισχύ. Λογικά, λοιπόν, ο φακός θα 
γινόταν πιο μυωπικός, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα και η διάθλαση 
μπορεί να γίνει λιγότερο μυωπική ή ακόμα και υπερμετρωπική (lens 
paradox). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο δείκτης διάθλασης 
ελαττώνεται, κυρίως στο κέντρο του φακού, σε σχέση με την περιφέρεια 
του, κατά 0,018 στις ηλικίες μεταξύ 20 και 65 ετών (Dubbleman 2001), 
οπότε ο φακός τελικά γίνεται λιγότερο διαθλαστικός (Σε έναν νέο 
ηλικιακά κρυσταλλοειδή φακό ο δείκτης διάθλασης είναι μεγαλύτερος 
στο κέντρο και σταδιακά μικραίνει προς την περιφέρεια, φαινόμενο του 
οποίο αντιστρέφεται με την πάροδο της ηλικίας). Ανάλογα με την 
ισορροπία αυτών των αντίθετων αλλαγών καθορίζεται τελικά πόσο 
μυωπικός ή υπερμετρωπικός θα γίνει ο φακός. 
Ο καταρράκτης που οφείλεται στην ηλικία είναι μια πολύ συχνή αιτία 
απώλειας όρασης στους ηλικιωμένους. Η παθογένειά του είναι 
πολυπαραγοντική  και όχι πλήρως κατανοητή. Με την γήρανση του ο 
φακός αυξάνει σε βάρος και πάχος και χάνει την ελαστικότητά του και 
κατά επέκταση την ικανότητα της προσαρμογής (σκλήρυνση του φακού). 
Καθώς δημιουργούνται νέες κολλαγόνες ίνες που τοποθετούνται 
ομόκεντρα (όπως τα φύλλα του κρεμμυδιού), ο πυρήνας του φακού 
υφίσταται συμπύκνωση και σκλήρυνση. Οι κρυσταλλίνες (πρωτεΐνες του 
φακού) υπόκεινται χημικές μεταβολές και συναθροίζονται σε μεγάλου 
μοριακού βάρους πρωτεΐνες. Τα μεγάλα αυτά αθροίσματα πρωτεϊνών 
προκαλούν απότομες διακυμάνσεις του δείκτη διάθλασης του φακού, 
σκεδάζουν τις φωτεινές ακτίνες και μειώνουν την διαύγεια του. Οι 
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χημικές μεταβολές των πρωτεϊνών προκαλούν και τον προοδευτικό 
χρωματισμό του φακού, ο οποίος παίρνει ένα κίτρινο ή καφέ χρώμα με 
την πάροδο της ηλικίας. 
Έτσι, ο φακός γίνεται παχύτερος και λιγότερο ελαστικός, οπότε το 
περιφάκιο αδυνατεί να μεταβάλλει το σχήμα του φακού και συνεπώς την 
διαθλαστική του ισχύ (προσαρμογή). Επιπλέον γίνεται λιγότερο διαυγής 
και έτσι μειώνεται η ικανότητα του φωτός να διέρχεται μέσα από αυτόν 
και ελαττώνεται η ποιότητα της όρασης του ασθενούς. Το γεγονός ότι 
μεταβάλλεται το χρώμα του από διαφανές σε κίτρινο επηρεάζει την 
ποιότητα της αντίληψης των χρωμάτων, αφού λειτουργεί σαν κίτρινο 
φίλτρο το οποίο απορροφά μήκη κύματος κυρίως το μπλε.  
Η πρεσβυωπία που δεν είναι διαθλαστικό σφάλμα, ονομάζεται η 
βαθμιαία απώλεια της προσαρμογής με την πάροδο της ηλικίας (Στην 
προσαρμογή, ο κρυσταλλοειδής φακός αλλάζει την διαθλαστική  του 
ισχύ, αλλάζοντας το σχήμα του, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να εστιάζει 
σε κοντινές αποστάσεις). Έτσι, επέρχεται και σταδιακή απώλεια της 
εστίασης σε κοντινά αντικείμενα. Αυτή η διαδικασία ξεκινά από την 
παιδική ηλικία αλλά γίνεται αντιληπτή στην ηλικία των 45-50 ετών με 
αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται με δυσκολία εργασίες που απαιτούν 
ευκρινή κοντινή όραση, πχ. η ανάγνωση. Προσεγγιστικά στην ηλικία των 
45 ετών εξουδετερώνεται με θετικούς φακούς 0,5-1Δ περίπου, στα 50 με 
2Δ και στα 60 με 3Δ και μετά παραμένει σταθερή. Οπότε διορθώνεται 
είτε με γυαλιά κοντινής οράσεως, ή με διαθλαστική χειρουργική ή λόγω 
ηλικίας με πρώιμη επέμβαση καταρράκτη. Η προσαρμογή χάνεται μετά 
την επέμβαση του καταρράκτη, αφού ο κρυσταλλοειδής φακός 
αφαιρείται και ο βιοσυνθετικός δεν μπορεί να συμμετάσχει στην 
διαδικασία αυτή.  
Γενικά, η μετάδοση του φωτός μέσω των οπτικών του ματιού μέχρι τον 
αμφιβληστροειδή ελαττώνεται με την πάροδο της ηλικίας, κυρίως λόγω 
καταρράκτη και μύσης της κόρης. Από την ηλικία των 20-60 ετών η 
μετάδοση του φωτός μειώνεται έως και 60%, που μπορεί να 
αντισταθμιστεί με αύξηση του περιβαλλοντικού φωτισμού. Η απώλεια 
αυτή είναι πιο έντονη για μικρά μήκη κύματος (εξαιτίας της μεγαλύτερης 
απορρόφησής τους από τον φακό)  
Τα απλά διαθλαστικά σφάλματα παραμένουν σταθερά στην ηλικία 20-
40ετών, ενώ για τα επόμενα 20 χρόνια υπάρχει μια στροφή προς την 
υπερμετρωπία (περίπου 1,50 διοπτρία) και από την ηλικία των 70 γίνεται 
μια στροφή προς την μυωπία, λόγω της δημιουργίας πυρηνικού 
καταρράκτη.     
Η σκέδαση αυξάνεται, ειδικά μετά την ηλικία των 40 ετών, κυρίως λόγω 
εξελισσόμενου καταρράκτη.     
Στον καταρράκτη μειώνεται η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, σε έκταση 
ανάλογη με το μέγεθος του καταρράκτη. Αυτό οφείλεται στην σκέδαση 
που προκαλεί, ελαττώνοντας έτσι την αντίθεση της αμφιβληστροειδικής 
εικόνας.   
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ΕΙΚΟΝΑ 37. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ  
 
Με την γήρανση του φακού οι συνολικές εκτροπές υψηλής τάξης και 
κυρίως η σφαιρική, αυξάνουν με την πάροδο της ηλικίας. Από μελέτες 
έχει βρεθεί ότι η σφαιρική εκτροπή αυξάνεται προς θετικές τιμές. 
Το γεγονός ότι  προκαλείται, επιπλέον, και μύση της κόρης βοηθάει σε 
ένα βαθμό στην μείωση της επίδρασης των εκτροπών στο 
αμφιβληστροειδικό είδωλο και στην απώλεια της προσαρμογής, γιατί 
αυξάνεται το βάθος πεδίου προκαλώντας μια θετική διοπτρική ισχύ της 
τάξεως της μιας διοπτρίας. 2,5,18,19 
 
 
 
1.5.5 Κλινική εκτίμηση του καταρράκτη σε ενηλίκους 
 
Α. Κλινικό ιστορικό και εξέταση για την υποκειμενική εκτίμηση των 
παρακάτω συμπτωμάτων:   
Μείωση της οπτικής οξύτητας 
Ελέγχεται με τους πίνακες οπτικής οξύτητας Snellen, LogMar ή 
δεκαδικό. Ο ασθενής ο ίδιος ή κάποιο κοντινό του πρόσωπο 
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μείωση στην  όραση ή άλλες φορές η μείωση 
γίνεται αντιληπτή σε έναν τυπικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Οι 
διαφορετικοί τύποι καταρράκτη έχουν διαφορετική επίδραση στην όραση 
αναλόγως του περιβαλλοντικού φωτισμού, του μεγέθους της κόρης και 
του μεγέθους της μυωπίας. Έτσι ο πυρηνικός καταρράκτης μπορεί να 
προκαλέσει ήπια μυωπία και όταν αυτή είναι ασύμμετρη μπορεί να 
προκαλέσει ανισομετρωπία. Επειδή η μειωμένη οπτική οξύτητα σε έναν 
προχωρημένο καταρράκτη μπορεί να είναι ορατή σε φωτεινό δωμάτιο, η 
δοκιμασία είναι καλύτερο να γίνεται σε σκοτεινό και μετά φωτεινό 
δωμάτιο. Επιπλέον πρέπει να γίνεται έλεγχος τόσο της μακρινής όσο και 
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της κοντινής όρασης, σε συνδυασμό με υποκειμενική διάθλαση για την 
επίτευξη της καλύτερης διορθωμένης οπτικής οξύτητας. Μερικές φορές 
με την δοκιμασία ‘μικρής οπής’ (μέτρηση οπτικής οξύτητας με διόρθωση 
ή χωρίς μέσα από μια οπή) μπορεί η μέγιστη διορθωμένη οπτική 
οξύτητα να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που φαίνεται με την απλή 
διάθλαση. Η οπτική οξύτητα μπορεί να αυξηθεί μετά από μυδρίαση σε 
ασθενείς με οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη, γιατί το φως εισέρχεται 
στον οφθαλμό  και από άλλα σημεία εκτός από εκείνα όπου βρίσκεται ο 
καταρράκτης. 
Είναι απαραίτητη μια σωστή υποκειμενική διάθλαση, αλλά αυτή δεν 
είναι αρκετή για να δείξει την ποιότητα της όρασης που έχει ο ασθενής 
με καταρράκτη, ο οποίος παρουσιάζει και τα παρακάτω συμπτώματα: 
Θάμβος 
Ελέγχεται η οπτική οξύτητα με τα γνωστά οπτότυπα σε χώρο με έντονο 
φωτισμό. Είναι συνηθισμένο παράπονο των καταρρακτικών ασθενών το 
θάμβος το οποίο μπορεί να ποικίλει από μία μείωση  της αντίθεσης 
φωτεινής ευαισθησίας σε περιβάλλον με έντονο φωτισμό μέχρι έντονο 
θάμβος την ημέρα ή στα φώτα εισερχομένων  αυτοκινήτων  το βράδυ. Το 
φαινόμενο αυτό είναι  πιο  έντονο στον οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη, 
γιατί αυτός είναι συνήθως εντοπισμένος κεντρικά, οπότε σε έντονο 
φωτισμό οι ακτίνες που διέρχονται από την μικρή κόρη περνάνε από το 
σημείο του καταρράκτη  και σκεδάζονται έντονα. Επιπλέον, τα μικρότερα 
μήκη κύματος σκεδάζονται περισσότερο, ενώ η πυκνότητα και η 
διεύθυνση του φωτός επηρεάζουν επίσης το μέγεθος του θάμβους. Οι 
δοκιμασίες για το θάμβος έχουν σκοπό να δείξουν την έκταση της 
οπτικής ανικανότητας που προκαλείται σε ύπαρξη έντονου φωτισμού στο 
περιβάλλον. Είναι σημαντικό οι μετρήσεις να γίνονται με αξιόπιστες 
μεθόδους μέτρησης του θάμβους ώστε να μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η 
μείωση της οπτικής οξύτητας εξαιτίας αυτού.  
Αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας 
Γίνεται με ειδικούς πίνακες μέτρησης της ευαισθησίας φωτεινής 
αντίθεσης (FACT, Landolt C, Bailey-Lovie, Vector Vision CSV-1000 etc.)     
Η δοκιμασία αυτή μετράει την ικανότητα του ασθενούς να διακρίνει 
ποικιλίες στην σκίαση χρησιμοποιώντας φιγούρες, που διαφέρουν σε 
αντίθεση μαύρου-άσπρου, σε φωτεινότητα, χωρική συχνότητα και 
προσανατολισμό. Προσφέρει μεγαλύτερη αντίληψη της διακριτικής 
ικανότητας των οπτικών του ματιού και μπορεί να δείξει μια σημαντική 
μείωση της οπτικής λειτουργίας που δεν γίνεται αντιληπτή με την 
υποκειμενική διάθλαση. Στους ασθενείς με καταρράκτη προκαλείται 
μείωση της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας, παρόλα αυτά όμως δεν 
αποδεικνύει ότι η μείωση της όρασης οφείλεται στον καταρράκτη, οπότε 
πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες μετρήσεις.  
Δημιουργία μυωπίας 
Συνήθως σε πυρηνικό καταρράκτη, οπότε άτομα με υπερμετρωπία προς 
στιγμήν δεν χρειάζονται τα γυαλιά τους, φαινόμενο το οποίο μειώνεται 
καθώς ο καταρράκτης εξελίσσεται.  
Μονόφθαλμη διπλωπία ή πολυωπία 
Όταν οι αλλαγές συμβαίνουν σε εσωτερικές στιβάδες του  πυρήνα του 
φακού δημιουργούνται πολλαπλές διαθλαστικές περιοχές στο κέντρο του 
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φακού. Έτσι δημιουργούνται πολλαπλά είδωλα στον αμφιβληστροειδή 
και ο ασθενής νομίζει ότι βλέπει διπλά ή πολλαπλά και φιγούρες που 
δεν υπάρχουν.  
Β. Γενική οφθαλμολογική εκτίμηση του ασθενούς (κινητικότητα 
οφθαλμικών μυών, κορικά αντανακλαστικά, βιομικροσκόπιση στη 
σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση, βυθοσκόπηση) και προεγχειρητικά, 
επιπλέον βιομετρία, τοπογραφία κερατοειδούς και ενδοθηλιοσκόπηση. 2 
 
1.5.6 Είδη καταρράκτη 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 38. ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ (ΩΡΙΜΟΣ) ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 
ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΥΔΡΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟΣ ΟΛΟΣ Ο ΦΑΚΟΣ 
 
Ο καταρράκτης μπορεί να είναι 
-μετά-τραυματικός, από τραύμα, ακτινοβολία στο φάσμα των ακτινών χ  
(0,001-10,0 nm), υπεριώδης ακτινοβολία (290-320 nm), χημικά 
εγκαύματα κτλ., που μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικίες και προκαλεί 
είτε θόλωση αυτού, είτε την παρεκτόπισή του,  
-γεροντικός, μετά την ηλικία των 45 ετών, που οφείλεται στην ηλικιακή 
εξέλιξη του καταρράκτη,  
-μεταβολικός, που οφείλεται σε γενικά νοσήματα του οργανισμού  (πχ. 
διαβήτης),  
-φαρμακογενής, που οφείλεται σε φάρμακα (πχ. κορτικοστεροειδή)  
-και συγγενής, που παρουσιάζεται λίγο μετά την γέννηση. 2 

 
1.5.7 Αντιμετώπιση του καταρράκτη 
 
Μη χειρουργική προσέγγιση για την βελτίωση της οπτικής οξύτητας είναι 
η χορήγηση γυαλιών για μακριά και κοντά μετά από προσεκτική 
υποκειμενική διάθλαση. Μυδρίαση της κόρης είτε φαρμακολογικά είτε 
με laser μπορεί να βελτιώσει την όραση σε μικρούς κεντρικούς 
καταρράκτες, αφήνοντας το φως να περάσει από την περιφέρεια του 
φακού. Φαρμακολογική αντιμετώπιση του καταρράκτη βρίσκεται υπό 
έρευνα, με στόχο την καθυστέρηση ή διακοπή της δημιουργίας του, 
αλλά ως τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο. Σε πειραματόζωα στα οποία 
προκλήθηκε τεχνητά διαβήτης, βρέθηκε ότι οι αναστολείς της 
ρεδουκτάσης της αλδόζης, που αποκλείουν την μετατροπή της γλυκόζης 
σε σορβιτόλη, φάνηκε να εμποδίζουν την δημιουργία του καταρράκτη. 
Σε μερικούς ασθενείς με χαμηλή όραση, που δεν επιτρέπεται να γίνει 
χειρουργική επέμβαση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθήματα 
χαμηλής όρασης (μεγεθυντές, τηλεσκοπικές λούπες). Εάν κάποιος 
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ασθενής αντιμετωπίζει πρόβλημα θάμβους σε συγκεκριμένο φωτισμό, ο 
οφθαλμίατρος μπορεί να προτείνει γυαλιά με φακούς που να αποκλείουν 
το μήκος κύματος του συγκεκριμένου φωτός. 
Η χειρουργική αντιμετώπιση  είναι η πιο αποτελεσματική λύση και 
οδηγεί στην πλήρη αποκατάσταση της όρασης (στις περιπτώσεις που η 
μείωση αυτής, οφείλεται μόνο στον καταρράκτη και όχι σε παθολογία 
του αμφιβληστροειδή). Προϋπόθεση για την επέμβαση είναι η μείωση 
της μέγιστης οπτικής οξύτητας με διόρθωση, να δυσκολεύει τις 
καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Λαμβάνεται ένα λεπτομερές 
ιστορικό, ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος του καταρράκτη, σε ποιο 
βαθμό επηρεάζει τη ζωή του ασθενούς και εάν υπάρχει κάποια άλλη 
παθολογική κατάσταση που να συμβάλλει στην μείωση της όρασης, ώστε 
να εμποδίσει την πλήρη αποκατάσταση αυτής. 
Οι υποψήφιοι ασθενείς για την επέμβαση, είναι μεσήλικες συνήθως μετά 
την ηλικία των 45 ετών, με μεγαλύτερο ποσοστό άνω των 60, οι οποίοι 
έχουν συγχρόνως και πρεσβυωπία. 
Με την αφαίρεση του καταρρακτικού φακού, το μάτι χάνει την ικανότητα 
προσαρμογής και την θετική διοπτρική ισχύ από τον φακό, η οποία 
αντιστοιχεί φυσιολογικά σε 15-20 διοπτρίες (σε ένα εμμετρωπικό μάτι, 
δηλαδή αυτό που δεν έχει μυωπία ή υπερμετρωπία). Οπότε το μάτι θα 
γινόταν υπερμετρωπικό και θα χρειαζόταν την χρήση βοηθητικών 
γυαλιών με θετικούς φακούς αντίστοιχης ισχύος, πράγμα το οποίο 
συνέβαινε παλαιότερα πού δεν υπήρχαν οι ενδοφακοί. Σήμερα  εισάγεται 
στην θέση του φυσιολογικού φακού ένας βιοσυνθετικός ενδοφακός ο 
οποίος έχει την απαιτούμενη, για κάθε άτομο, διοπτρική ισχύ, οπότε 
αποφεύγεται το υπερμετρωπικό αποτέλεσμα της αφακίας και η χρήση 
γυαλιών με πολύ παχύς φακούς οράσεως.  
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 39. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΦΑΚΟΥ ΜΕ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΥ 
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟ 
 
Υπάρχουν δύο χειρουργικές τεχνικές αντικατάστασης του καταρρακτικού 
φακού: η εξωπεριφακική και η φακοθρυψία. Η πρώτη χρησιμοποιείται 
όταν ο καταρράκτης είναι πολύ προχωρημένος και χρειάζεται μεγάλη 
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χειρουργική τομή (8-10χιλιοστά) για την έξοδο ολόκληρου του φακού, 
ενώ η δεύτερη είναι αυτή που χρησιμοποιείται σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις και απαιτεί μικρότερη τομή (2,5-3χιλιοστά) γιατί ο φακός 
αναρροφάται.  
Οι ενδοφακοί μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν μόνο την μακρινή όραση, 
ενώ η εξέλιξη σήμερα, εστιάζεται στην κατασκευή ενδοφακών οι οποίοι 
να μπορούν να προσφέρουν συγχρόνως και κοντινή όραση. 2 
 
1.6 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ 
 
Ενδοφακοί ονομάζονται οι βιοσυνθετικοί φακοί που εισάγονται μέσα 
στον οφθαλμό για να διορθώσουν τα απλά διαθλαστικά σφάλματα και την 
αφακία μετά από επέμβαση καταρράκτη. Αποτελούνται από το οπτικό 
τμήμα κεντρικά και τα απτικά τμήματα περιφερικά, τα οποία έρχονται 
σε επαφή με τις ανατομικές δομές του οφθαλμού και επιδιώκουν την 
καλύτερη τοποθέτηση και σταθερότητα του ενδοφακού. Τοποθετούνται 
είτε μπροστά από τον φυσιολογικό κρυσταλλοειδή φακό ή στη θέση 
αυτού, αντικαθιστώντας τον. Κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν την 
απαιτούμενη διοπτρική ισχύ, οπότε με την τοποθέτησή τους διορθώνουν 
πλήρως την υποκείμενη διαθλαστική ανωμαλία, χωρίς όμως να 
διορθώνουν τον αστιγματισμό, αφού δεν υπάρχουν τορικοί ενδοφακοί, 
όπως οι φακοί επαφής. 
Όσον αφορά τους διαθλαστικούς ενδοφακούς για την διόρθωσή της 
μυωπίας και της υπερμετρωπίας που εισάγονται σε νέους έμφακους 
ασθενείς, υπάρχουν τρία είδη: αυτά που εισάγονται στον πρόσθιο 
θάλαμο, αυτά που στηρίζονται στην ίριδα και αυτά που εισάγονται στον 
οπίσθιο θάλαμο, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο φυσιολογικός 
κρυσταλλοειδής φακός στη θέση του. 
Στην περίπτωση του καταρράκτη, λόγω απώλειας της διαύγειας του 
κρυσταλλοειδούς φακού, αυτός αντικαθίσταται χειρουργικά με έναν 
βιοσυνθετικό, που εισάγεται στην θέση του μέσα στο περιφάκιο, για να 
αποκατασταθεί η όραση. Μετά την επέμβαση αυτή όμως ο ασθενής χάνει 
την ικανότητα προσαρμογής και αποκτά πρεσβυωπία.  
Για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας υπάρχουν δύο τρόποι: ο πιο 
συνηθισμένος και ευρέως διαδεδομένος είναι η μέθοδος ‘’monovision’’ 
στην οποία το ένα μάτι μετατρέπεται σε μυωπικό 1-1,5 διοπτρίας και το 
άλλο παραμένει ή μετατρέπεται σε εμμετρωπικό. Αυτή η τεχνική 
επιτυγχάνεται με laser στην περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει 
καταρράκτη, διαφορετικά με επέμβαση καταρράκτη και χρήση 
ενδοφακών με κατάλληλη διοπτρική ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται το 
monovision (στο ένα μάτι εισάγεται ενδοφακός τέτοιος ώστε αυτό να γίνει 
εμμετρωπικό και στο άλλο μάτι εισάγεται φακός μεγαλύτερης, από την 
απαιτούμενη, διοπτρικής ισχύς ώστε το μάτι να γίνει μυωπικό. Αυτό 
γίνεται ακόμα και όταν ο ασθενής έχει μυωπία ή υπερμετρωπία).  
Δεύτερος τρόπος είναι με την επιλογή κατάλληλων ενδοφακών, που 
προσφέρουν κάποιο ποσοστό κοντινής όρασης. Ένα τέτοιο είδος 
ενδοφακών είναι οι προσαρμοστικοί, οι οποίοι βασίζονται στην κίνηση 
της ίριδας κατά την σύγκλιση των ματιών, όταν ο ασθενής εστιάζει σε 
κοντινά αντικείμενα (προσαρμογή-σύγκλιση-μύση), και προκαλούν 



 42

θετική διοπτρική ισχύ μεγέθους 0,5-1 διοπτρίας, η οποία δεν προσφέρει 
ικανοποιητική κοντινή όραση μετά την ηλικία των 45 ετών. Τα τελευταία 
χρόνια, όμως, χρησιμοποιούνται οι πολυεστιακοί ενδοφακοί, οι οποίοι 
δημιουργούν δύο εστίες στον αμφιβληστροειδή, μια για μακριά και μια 
για κοντά και προσφέρουν πολύ καλή κοντινή όραση, ακόμα και σε 
μεγάλες ηλικίες. 3 

 
 
1.6.1 Είδη και ιστορική εξέλιξη των ενδοφακών 
  
Οι μονοεστιακοί (δημιουργούν μια εστία στον αμφιβληστροειδή) είναι οι 
πρώτοι που χρησιμοποιήθηκαν από τον Sir Ηarold στο Λονδίνο το 1949 
σε περιπτώσεις γεροντικού καταρράκτη. Τα επόμενα 12 χρόνια έγιναν 
περίπου 1000 τέτοιες επεμβάσεις  με 70% επιτυχία, 20% αποτυχία λόγω 
μεταβολής της θέσης του φακού και 10% εξαιτίας της δημιουργίας 
γλαυκώματος, που σε μερικές περιπτώσεις οδήγησε στην αφαίρεση του 
φακού. 
Τα επόμενα χρόνια η έρευνα επικεντρώθηκε στην βελτίωση των 
ενδοφακών σε μέγεθος, βάρος, διαθλαστική ισχύ, υλικό κατασκευής και 
απορροφητικότητα της ακτινοβολίας, που οδήγησαν στην καλύτερη  
οπτική απόδοση του φακού και στην διεγχειρητική και μετεγχειρητική 
επιτυχία της επέμβασης. Ακόμα επικεντρώθηκαν, κλινικά περισσότερο, 
στην εύρεση της αποτελεσματικότερης θέσης τοποθέτησης του φακού 
μέσα στο μάτι (πχ. πρόσθιος ή οπίσθιος θάλαμος), ώστε να επιτυγχάνεται 
η σταθερότητα αυτού και η μέγιστη οπτική απόδοση του.                             
 

                   
ΕΙΚΟΝΑ 40. ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΜΕ ΑΠΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ        
 
Έτσι το 1977 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ενδοφακοί με απτικά τμήματα, 
δηλαδή ποδαράκια, που γαντζώνονταν σε σημεία μέσα στο μάτι (πχ. 
ίριδα) και σταθεροποιούσαν την θέση του φακού, μειώνοντας την   
επιπλοκή της μετατόπισης αυτού. 
Επιπλέον, κατασκευάστηκαν από πολλά διαφορετικά υλικά, όπως 
ακρυλικά πολυμερή υδρόφιλα ή υδρόφοβα (πολυμερή: μεγαλομοριακές 
ενώσεις του άνθρακα προερχόμενες από την προσθήκη επιμέρους 
μικρομορίων που δημιουργούν αλυσίδες, ακρυλικά: πολυμερή από 
εστέρες), σιλικόνη, υδρογέλες, από ειδικά μείγματα κολλαγόνου και 
υδρογελών (collamers) και παλαιοτέρα από PMMA (πολυμεθακρυλικά). 
Τα πρώτα, έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι ελαστικά και 
αναδιπλώνονται, ενώ το τελευταίο (PMMA) είναι σκληρό  οπότε και δεν 
αναδιπλώνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διεγχειρητικά, γιατί 
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δημιουργείται μικρή τομή στον κερατοειδή, για την διέλευση του φακού, 
αφού αυτός εισάγεται διπλωμένος και ξεδιπλώνεται μέσα στο μάτι.  
 

  ΕΙΚΟΝΑ 41.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ  
 
Η τομή για την είσοδο ενός ελαστικού και αναδιπλούμενου ενδοφακού  
έχει έκταση 3,2mm, ενώ όταν ο φακός είναι σκληρός απαιτείται  
μεγαλύτερη τομή, από 5-6,6mm. Αυτό κάνει απαραίτητη την συρραφή 
του τραύματος, με συνέπεια τα ράμματα πάνω στον οφθαλμό να 
προκαλούν τάση στον κερατοειδή και αστιγματισμό. Με την μικρή τομή 
αποφεύγεται αυτή η επιπλοκή, το τραύμα κλείνει μόνο του με την 
άσκηση υδροστατικής πίεσης γύρω από τα χείλη του τραύματος, οπότε η 
επούλωση του είναι γρηγορότερη και έτσι συμβαίνει ταχύτερη 
αποκατάσταση της όρασης και υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την 
χειρουργική διαδικασία.  
Τα απτικά τμήμα του ενδοφακού κατασκευάζονται από 
πολυμεθακρυλικά (PMMA), πολυπροπυλένιο (proline) ή πολυαμίδιο και 
έχουν την μορφή θηλειάς ή φύλου. Σε έναν ενδοφακό «ενός κομματιού»  
(one-piece) τα απτικά τμήματα του ενδοφακού είναι από το ίδιο υλικό με 
το οπτικό τμήμα αυτού και δεν έχουν σημεία σύνδεσης, ενώ σε έναν 
φακό «τριών κομματιών» τα τμήματα αυτά έχουν διαφορετικό υλικό και 
ενώνονται μεταξύ τους με συνδέσμους.        
Οι ενδοφακοί από σιλικόνη και ακρυλικά πολυμερή έχουν μικρότερο 
ποσοστό δημιουργίας δευτερογενούς καταρράκτη σε σχέση με αυτούς 
από πολυμεθακρυλικά (PMMA). Πρόσφατες μελέτες (από το 1998) 
δείχνουν ότι τα υδρόφοβα πολυμερή προκαλούν λιγότερες επιπλοκές 
μετεγχειρητικά όπως, πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων του 
οπισθίου περιφακίου και μικρότερη συχνότητα δευτερογενούς 
καταρράκτη (θόλωση του οπισθίου περιφακίου μετά την επέμβαση). 2  
Οι περισσότεροι ενδοφακοί σήμερα απορροφούν τις υπεριώδεις ακτίνες, 
με την χρήση κατάλληλων φίλτρων, γιατί πιθανολογείτε ότι η υπεριώδης 
ακτινοβολία, ιδιαίτερα το μπλε φως είναι καταστροφικό για την ωχρά 
κηλίδα (πιθανή πρόκληση ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς).         
Οι διάφορες θέσεις που έχει τοποθετηθεί ο ενδοφακός κατά καιρούς 
είναι στον πρόσθιο θάλαμο, στον οπίσθιο θάλαμο  και με ακινητοποίηση  
(με τα απτικά τμήματα) στην ίριδα η στην κόρη. Σήμερα τοποθετείται 
στον οπίσθιο θάλαμο αφού αποδείχθηκε ότι είναι η καλύτερη δυνατή 
θέση, από άποψη σταθερότητας και οπτικής απόδοσης.  
Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι πολυεστιακοί 
ενδοφακοί στην επέμβαση του καταρράκτη, για την ταυτόχρονη 
αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Αυτοί έχουν τα ίδια κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι μονοεστιακοί, μόνο που δημιουργούν δύο 
εστίες στον αμφιβληστροειδή. Αρχικά η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε 
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για την κατασκευή πολυεστιακών φακών επαφής για άτομα με 
πρεσβυωπία. Από την δεκαετία του ΄80 άρχισαν να κυκλοφορούν οι 
πολυεστιακοί ενδοφακοί, αρχικά με τους διαθλαστικούς  
διπλοεστιακούς, έπειτα με τους διαθλαστικούς πολυεστιακούς και η 
εξέλιξή συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τους περιθλαστικούς και τους 
ασφαιρικούς πολυεστιακούς. 1, 3 
 
1.6.2 Χαρακτηριστικά των ενδοφακών 
 
Οι μονοεστιακοί ενδοφακοί αποτελούνται από έναν διαθλαστικό φακό  
(θετικό ή αρνητικό) που δημιουργεί μία εστία στον αμφιβληστροειδή, είτε 
για μακριά είτε για κοντά, ανάλογα της διοπτρικής ισχύος του. Η 
επιλογή της εστίας γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ασθενή, για 
μακρινή ή κοντινή όραση, και την ύπαρξη ή όχι διαθλαστικού 
σφάλματος. Η εστία που δημιουργείται εστιάζεται με ακρίβεια στον 
αμφιβληστροειδή, οπότε το είδωλο που δημιουργείται είναι πολύ 
ευκρινές. Μειονέκτημα, όμως, είναι ότι οι φακοί αυτοί έχουν μικρό 
βάθος πεδίου (απόσταση μπροστά και πίσω από την εστία στην οποία 
μπορεί να παραμένει ευκρινές το είδωλο), οπότε έχουν μικρή έως 
καθόλου ικανότητα για κοντινή και ενδιάμεση όραση, με αποτέλεσμα οι 
πρεσβύωπες ασθενείς να αναγκάζονται στην χρήση γυαλιών για αυτές τις 
αποστάσεις.  
Συνήθως, εισάγονται φακοί για μακρινή όραση, οπότε ο ασθενής 
εξαρτάται από τα γυαλιά του για την κοντινή όραση, κάτι που δημιουργεί 
δυσκολία στην καθημερινότητα του, αφού χρειάζεται κοντινά γυαλιά για 
την ανάγνωση του κινητού ή των ταμπελών στα είδη αγοράς κτλ. Ένας 
τρόπος για να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα είναι η μέθοδος 
monovision, όπως αναφέρεται και παραπάνω, κατά την οποία το ένα 
μάτι γίνεται μυωπικό. Ο ασθενής έχει ένα μάτι με τέλεια μακρινή όραση 
(και καθόλου κοντινή) και ένα άλλο με μια ικανοποιητική ποσότητα 
κοντινής όρασης (αλλά μειωμένη μακρινή). Το αποτέλεσμα είναι να 
μειώνεται διόφθαλμα η μακρινή όραση (περίπου στα 8/10) και η 
κοντινή να είναι ικανοποιητική για τις καθημερινές ασχολίες (περίπου 
J4), αλλά όχι τόσο ώστε να μπορεί να διαβάσει άνετα μικρά γράμματα 
πχ, εφημερίδας ή βιβλίου. Τότε τα κοντινά γυαλιά οράσεως είναι πάλι  
απαραίτητα. Με αυτή την μέθοδο είναι ικανοποιημένο περίπου το 75% 
των ασθενών, ενώ το άλλο 25% δυσανασχετεί. Αυτό συμβαίνει γιατί στο 
κάθε μάτι δημιουργούνται δύο εικόνες διαφορετικής ευκρίνειας και 
μεγέθους, δηλαδή ανισοεικονία, η οποία επηρεάζει την διόφθαλμη 
όραση προκαλώντας διαταραχή στην αντίληψη της θέσης και του 
μεγέθους των αντικειμένων στο χώρο, κάτι που αδυνατούν να το 
συνηθίσουν κάποιοι  ασθενείς. 
Στους μονοεστιακούς, όπως και σε όλους τους ενδοφακούς, εάν η κόρη 
είναι πολύ μεγάλη σε χαμηλό φωτισμό, τότε το περίγραμμα του φακού 
εισέρχεται στο οπτικό πεδίο  και προκαλεί στεφάνια  γύρω από τα 
φωτεινά αντικείμενα. Αυτό μειώνει την λειτουργική όραση του ατόμου, 
καθώς θολώνει την εικόνα και την φωτεινή της αντίθεση με το 
περιβάλλον, σε στιγμές (πχ, νύχτα) που είναι απαραίτητη η ευκρινής 
όραση. Επιπλέον, όλοι οι ενδοφακοί, έτσι και οι μονοεστιακοί, επειδή 
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δεν διορθώνουν τον αστιγματισμό, εάν ο ασθενής πάσχει σε μεγάλο 
βαθμό, τότε προκαλείται παραμόρφωση των ειδώλων, πχ γραμμές ή 
ακτίνες γύρω από σημειακές πήγες. 
Υπάρχει μια υπό-κατηγορία των μονοεστιακών ενδοφακών, οι 
προσαρμοστικοί ενδοφακοί οι οποίοι επιδιώκουν να προσφέρουν ένα 
ποσό κοντινής όρασης, δεν είναι όμως ευρέως διαδεδομένοι γιατί δεν 
προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Οι φακοί αυτοί  προκαλούν μια 
εστία, αλλά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελούνται από μικρά 
εύκαμπτα στηρίγματα, τα οποία όταν συμπιέζονται μετακινούν τον 
ενδοφακό πρόσθια με σκοπό την αύξηση της συνολικής διοπτρικής 
ισχύος του οφθαλμού.  
 

ΕΙΚΟΝΑ 42. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ 
 
Η συμπίεση προέρχεται απευθείας από το ακτινωτό σώμα ή μέσω του 
περιφακίου. Η αύξηση της διοπτρικής ισχύος που επιτυγχάνεται με την 
μετακίνηση της εστίας είναι πολύ μικρή περί την 0,5-1Δ, κάτι που δεν 
εξυπηρετεί τις ανάγκες για κοντινή όραση, παρά μόνο μέχρι την ηλικία 
των 50 χρονών περίπου.   
Οι πολυεστιακοί ενδοφακοί αποτελούν την εξέλιξη στην τεχνολογία 
των  ενδοφακών, γιατί επιδιώκουν να προσφέρουν την ικανότητα όρασης 
σε όλες τις αποστάσεις. Έχουν στόχο την κατάργηση της χρήσης των 
γυαλιών για κοντινή όραση, και δεν δημιουργούν τα προβλήματα της 
ανισοεικονίας, που προκαλεί  τo monovision, καθώς ο ασθενής δέχεται 
την ίδια εικόνα και από τα δυο μάτια. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
δημιουργούν δυο πρωταρχικές εστίες, μία για μακριά και μία για κοντά, 
και μερικοί ενδοφακοί, όπως ο Acrysof Restor, περισσότερες 
δευτερεύουσες εστίες, για ενδιάμεση όραση. 
                             

 
ΕΙΚΟΝΑ 43. Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΣ 
ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΜΑΚΡΙΑ, Η ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΣΤΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΚΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΝΩ ΣΤΗΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ    
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Η εικόνα από την  εστία, που είναι υπεύθυνη για μακριά, όταν το άτομο 
ατενίζει, παρέχει ένα αρκετά ακριβές είδωλο, ενώ η δεύτερη εστία, η 
υπεύθυνη για την κοντινή όραση, δεν επηρεάζει σημαντικά την ευκρίνεια 
του ειδώλου. Το αντίστοιχο συμβαίνει όταν εστιάζει κοντά, όπου η εστία η 
υπεύθυνη για μακριά δεν επηρεάζει σημαντικά το εστιασμένο είδωλο. 
Έχει επιβεβαιωθεί κλινικά, ότι ο ασθενής δέχεται πρωτίστως την 
εστιασμένη εικόνα. Οι εστίες αυτές, μακρινή-κοντινή, έχουν διαφορά 
μεταξύ τους 3,5-4 διοπτρίες, ανάλογα με την κατασκευή του φακού, 
γεγονός στο οποίο οφείλεται η μικρή επιρροή, στην οπτική απόδοση, της 
μιας εστίας στην άλλη. Η ενδιάμεση όραση, στους περισσότερους 
πολυεστιακούς, παρέχεται από την συμβολή των μη εστιασμένων  
ειδώλων και των δύο εστιών, όμως υπάρχουν ενδοφακοί (AMO-
ARRAY/RESTOR) που δημιουργούν ενδιάμεσες εστίες και κατευθύνουν 
φωτεινές ακτίνες σε αυτές, όπως φαίνεται στο σχήμα:  
 

                          ΕΙΚΟΝΑ 44.  
 
Το πλεονέκτημα των φακών αυτών είναι ότι οι ασθενείς 
ανεξαρτητοποιούνται από τα κοντινά γυαλιά και έχουν ταυτόχρονα 
μακρινή και κοντινή όραση. Μειονεκτούν, όμως, στο ότι μερικοί ασθενείς 
μπορεί να βιώνουν ανεπιθύμητα οπτικά φαινόμενα την νύχτα, όπως 
θάμβος οράσεως, λάμψεις, γραμμές ή στεφάνια γύρω από φωτεινά 
αντικείμενα. Αυτά οφείλονται στην ειδική κατασκευή των φακών (όπως 
θα αναφερθεί εκτενέστερα παρακάτω), η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
πολλούς ομόκεντρους δακτυλίους ή κυκλικά περιθλαστικά βήματα, 
σημεία τα οποία όταν ο περιβαλλοντικός φωτισμός είναι χαμηλός 
εισέρχονται στο οπτικό πεδίο και γίνονται ορατά σαν κύκλοι γύρω από 
φωτεινές πηγές. Επιπλέον, σε αυτές τις συνθήκες φωτισμού μειώνεται το 
φως που κατανέμεται στις δύο εστίες, οπότε το είδωλο που σχηματίζεται 
είναι θολό. 3 

Έχουν γίνει πολλές κλινικές μελέτες 14, 15 που συγκρίνουν την οπτική 
απόδοση των μονοεστιακών με τους πολυεστιακούς ενδοφακούς. Από 
αυτές τις μελέτες έχουν προκύψει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά 
για κάθε είδος ενδοφακού: 
 
Πολυεστιακοί  
 

Μονοεστιακοί 
 

μειωμένη μέγιστη μακρινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση 

καλύτερη μέγιστη μακρινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση 
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καλύτερη μέγιστη κοντινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση 

χαμηλή μέγιστη κοντινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση 

παρόμοια ευαισθησία φωτεινής 
αντίθεσης στις φωτοπικές συνθήκες  

φυσιολογική ευαισθησία φωτεινής 
αντίθεσης στις φωτοπικές συνθήκες 

μειωμένη ευαισθησία φωτεινής 
αντίθεσης στις μεσοπικές συνθήκες 

 φυσιολογική ευαισθησία φωτεινής 
αντίθεσης στις μεσοπικές συνθήκες 

Μεγάλο βάθος πεδίου- ενδιάμεση 
όραση      

Μικρό βαθος πεδίου- έλλειψη 
ενδιαμεσης ορασης 

Η φωτεινή ενέργεια διανέμεται στις 
εστίες ανάλογα με το μέγεθος της 
κόρης 

Όλη η φωτεινή ενέργεια διανεμεται 
στην μια εστία 

Ανεπιθύματα οπτικά φαινόμενα την 
νύχτα, όπως θολοί κύκλοι και 
στεφάνια γύρω από φωτεινά είδωλα 

ελάχιστα ανεπιθύμητα οπτικά 
φαινόμενα 

όχι χρήση βοηθητικών γυαλιων χρήση βοηθητικών γυαλιών 
 
 
1.6.3 Σχεδιασμός των πολυεστιακών ενδοφακών 
 
Έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις βασικές αρχές της οπτικής, στην 
δημιουργία των πολυεστιακών ενδοφακών: διαθλαστικοί πολλαπλών 
ζωνών, περιθλαστικοί, και ασφαιρικοί.  
Η μέθοδος των πολλαπλών διαθλαστικών ζωνών βασίζεται στην 
δημιουργία δύο διαφορετικών διαθλαστικών δυνάμεων, που 
ενσωματώνονται σε δακτυλιοειδείς, ομόκεντρες ζώνες διαφορετικής 
διαθλαστικής ισχύος. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι ενδοφακοί (Iolab NuVue) 
είχαν δύο ζώνες διαφορετικής διαθλαστικής ισχύος, μια για να 
δημιουργεί μια κοντινή εστία και την άλλη για την μακρινή εστία. Εάν η 
ζώνη, η υπεύθυνη για την κοντινή εστίαση είναι η κεντρική, ο φακός 
λέγεται κυρίαρχος για κοντά, και κυρίαρχος για μακριά, στην αντίθετη 
περίπτωση. 
                          

 ΕΙΚΟΝΑ 45. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ 
 
Αργότερα κατασκευάστηκαν ενδοφακοί με τρεις ζώνες (Storz Tru Vista, 
Alcon AcuraSee, Ioptex, Morcher, Pharmacia), 
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ΕΙΚΟΝΑ 46. Bausch & Lomb true vista bifocal ΙΟL. ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΙΝΗ ΟΡΑΣΗ +4 D 
 
Με τέσσερις ζώνες: 
 
 

   
 
ΕΙΚΟΝΑ 47. IOLTECH MF4. ΟΙ ΣΚΟΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΧΟΥΝ +4 D ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ, ΕΝΩ ΟΙ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ 
 
με πέντε ζώνες (Amo Array) και με επτά (Adatomed), που δημιουργούν 
πάλι δύο εστίες με  εναλλαγή των διαθλαστικών ζωνών για την κοντινή 
και την μακρινή όραση. 
Ένα αρνητικό τους είναι ότι οι περισσότεροι (εκτός των Amo Array) δεν 
προσφέρουν ενδιάμεση όραση λόγω της κατασκευής τους, που παρέχει 
μόνο δυο εστίες. Ένα ποσοστό ενδιάμεσης όρασης μπορεί να επιτευχθεί 
από το βάθος πεδίου, που παρέχει ο φακός από τα οπτικά του 
χαρακτηριστικά, αλλά είναι πολύ μικρό άνευ πρακτικού αποτελέσματος. 
Ο πιο επιτυχημένος από αυτούς τους φακούς είναι ο Amo Array με τις 5 
ζώνες, ο οποίος εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό σύλλογο τροφίμων και 
φαρμάκων (FDA) το 1997. Αυτός είναι ένας ενδοφακός κυρίαρχος 
μακριά (η κεντρική ζώνη είναι υπεύθυνη για την μακρινή όραση) με 
προοδευτικά εναλλασσόμενες ζώνες, που προσφέρουν σταδιακή 
μετάπτωση από την μακρινή στην κοντινή εστία, γεγονός με το οποίο 
επιτυγχάνεται και ενδιάμεση όραση (όπως φαίνεται στο σχήμα).    
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ΕΙΚΟΝΑ 48. ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 
ΖΩΝΕΣ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ +3,5 ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ. ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΗ.   
 
Οι διαθλαστικοί, πολλαπλών ζωνών, ενδοφακοί διαφέρουν από τα 
διπλοεστιακά γυαλιά, γιατί ο ενδοφακός γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι 
του ματιού και οι διαθλαστικές ζώνες είναι παρούσες σε όλο το μέγεθος 
της κόρης ταυτοχρόνως.  
Στους φακούς με δύο ζώνες, όταν η κόρη έχει τέτοια διάμετρο ώστε να 
φωτίζεται μόνο η κεντρική ζώνη του φακού, πχ. φωτοπικες συνθήκες, 
τότε λειτουργεί η μια μόνο εστία (μακρινή ή κοντινή), ανάλογα με το τι 
έχει επιλεγεί από τον ασθενή, σύμφωνα με τις ανάγκες της δουλειάς και 
τις καθημερινότητας του. Εάν  η κόρη έχει μεγαλύτερη διάμετρο και 
φωτίζεται μέρος ή όλη η  περιφερική ζώνη τότε λειτουργούν και οι δυο 
εστίες για μακριά και κοντά συγχρόνως.  
Το ίδιο συμβαίνει και για τους φακούς με περισσότερες ζώνες, όπου 
ανάλογα με την διαθλαστική ισχύ των ζωνών που φωτίζονται 
δημιουργείται πότε η μακρινή ή η κοντινή εστία και πότε και οι δύο. 
Συνεπώς, η όραση εξαρτάται από τον αριθμό των ζωνών  που φωτίζονται 
από την κόρη και κάθε ζώνη έχει διαφορετική διάμετρο κόρης στην 
οποία είναι ενεργή. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την ποιότητα του 
αμφιβληστροειδικού ειδώλου, αφού η διάμετρος της κόρης αλλάζει 
ανάλογα με τον περιβαλλοντικό φωτισμό και το αντανακλαστικό της 
προσαρμογής κατά την κοντινή όραση (προσαρμογή-μύση- σύγκλιση των 
οφθαλμών, μειώνεται η ποιότητα λόγω της μύσης). Έτσι, η κατανομή της 
ενέργειας του φωτός μεταξύ των δύο εστιών και η ποιότητα των 
σχηματιζόμενων ειδώλων, ποικίλει ανάλογα με τον σχεδιασμό του φακού 
(αριθμός ζωνών) και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα όπου παρουσιάζεται η θεωρητική 
ισορροπία φωτεινής ενέργειας ενός διαθλαστικού ενδοφακού πολλαπλών 
ζωνών.  
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ΕΙΚΟΝΑ 49. Ο ΦΑΚΟΣ (AMO ARRAY) ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΣΤΙΑ 
ΟΤΑΝ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΕΙΝΑΙ <2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Η ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑ, ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ, ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. ΑΠΌ ΤΑ 3 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΙΤΑ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ  
 
Η δημιουργία των ζωνικών φακών μπορεί να ανιχνευτεί στο 1820, όταν ο 
Augustin Fresnel προσπαθούσε να βελτιώσει τα οπτικά συστήματα των 
φάρων, τεμαχίζοντας μεγάλους φακούς επιδιώκοντας να μειώσει το ολικό 
τους βάρος. Το σχέδιο που δημιουργήθηκε πρώτο-χρησιμοποιήθηκε 
στους φάρους και έγινε γνωστό ως φακός Fresnel. Σε αυτό τον τύπο 
φακού, έχει αφαιρεθεί ένα μεγάλο τμήμα της αρχικής του μάζας, αλλά 
οι οπτικές του ιδιότητες παραμένουν αναλλοίωτες. Η βασική ιδέα 
στηρίζεται στην κατασκευή ενός φακού από εκατοντάδες ομόκεντρους 
δακτυλίους, όπου ο κάθε ένας είναι λίγο λεπτότερος από τον επόμενο και 
εστιάζει το φως προς το κέντρο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 
περιορισμοί στην θέση που θα τοποθετηθούν τα όρια των ζωνών του 
φακού, οπότε αυτά μπορεί να διαφέρουν σε κάθε εφαρμογή. Μια 
επιλογή είναι  τα βήματα να έχουν το ίδιο ύψος αλλά να διαφέρει το  
πλάτος  κάθε ζώνης (εικόνα Β της φωτογραφίας) και η άλλη επιλογή είναι 
οι ζώνες να έχουν το ίδιο πλάτος αλλά να διαφέρουν στο ύψος (σχήμα C). 
Στη συνέχεια η οπίσθια πλευρά κάθε δακτυλίου γίνεται επίπεδη και όλοι 
οι δακτύλιοι κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν το ίδιο πάχος. Η 
ικανότητα να εστιάζουν βασίζεται στην διαφορετική γωνία διάθλασης που 
έχει ο κάθε δακτύλιος. Τελικά ενώνοντας όλους τους δακτυλίους 
δημιουργείται ο Fresnel φακός. Ο φακός Fresnel είναι πάντα 
μονοεστιακός φακός. Τα περιθλαστικά φαινόμενα που δημιουργούνται 
στα σημεία αλλαγής των ζωνών, μειώνουν την ποιότητα του δυνητικού 
ειδώλου, αν και αυτό δεν είναι κάτι σημαντικό για τους φάρους. Στη 
σύγχρονη οφθαλμολογία φακοί ή πρίσματα Fresnel χρησιμοποιούνται σε 
γυαλιά οράσεως και χρησιμοποιούν ζώνες πλάτους 1χιλιοστού με στόχο 
να μειώνονται τα φαινόμενα της περίθλασης. 3, 4, 17 
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ΕΙΚΟΝΑ 50. Α. ΈΝΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΑΚΟΣ ΦΑΡΟΥ. Β. ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ 
ΤΟΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑΝ ΛΕΠΤΟ ΦΑΚΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΛΙΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΧΕΙ ΒΗΜΑΤΑ ΙΣΟΥ 
ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ. C. ΈΝΑΣ ΦΑΚΟΣ FRESNEL ΜΕ ΖΩΝΕΣ ΙΔΙΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ.    
 
Η δεύτερη μέθοδος για να δημιουργηθεί φακός με δύο εστίες, είναι η 
χρήση μιας περιθλαστικής επιφάνειας πάνω σε μια διαθλαστική 
πλατφόρμα. Αυτό το σχέδιο χωρίζει το φως σε δύο είδωλα μέσω της 
χρήσης διαφορετικών περιθλαστικών τάξεων, με το ίδιο ποσό φωτός να 
κατανέμεται στην κοντινή και την μακρινή κύρια εστία, για κάθε 
διάμετρο κόρης. Αυτή η κατασκευή πρωτοεμφανίστηκε από την 3Μ το 
1988 και ο αρχικός φακός αποτελούνταν από τρία κομμάτια, είχε 
διάμετρο 6χιλιοστών, ήταν πολυμεθακρυλικός  μη αναδιπλούμενος, με 
απτικά τμήματα με κλειστούς βρόχους. 
 
 

 
Alcon 3M Microslope diffractive bifocal intraocular lens.  
ΕΙΚΟΝΑ 51. ΤΟ ΠΡΟΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ, 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙΝΗ. 
 
Επιπλέον το περιθλαστικό αυτό σχέδιο έχει χρησιμοποιηθεί από την 
Pharmacia και την Adatomed. 3, 17 Για να κατανοήσουμε την λειτουργία 
αυτών των φακών πρέπει να επεκταθούμε στις αρχές της οπτικής που 
χρησιμοποιούν: 
Περίθλαση, πιο συγκεκριμένα, είναι το φαινόμενο της απόκλισης του 
φωτός από την αρχικά ευθύγραμμη πορεία του, όταν προσπέσει σε ένα 
εμπόδιο και η  διασπορά του σε περισσότερα σφαιρικά κύματα. Όταν ένα 
μέτωπο κύματος (η επιφάνεια που δημιουργείται ενώνοντας όλα τα 
κυματικά σημεία που βρίσκονται στην ίδια φάση) προσπίπτει σε ένα 
αντικείμενο, η προσπίπτουσα περιοχή αλλάζει σε πλάτος ή φάση άρα και 
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κατεύθυνση, οπότε δημιουργούνται δευτερεύοντα κύματα. Τα πολλαπλά 
αυτά κύματα που είναι κομμάτια του πρώτου κύματος, συμβάλλουν 
μεταξύ τους, δηλαδή ενώνονται και προκαλούν μια συγκεκριμένη 
κατανομή ενέργειας που ονομάζεται περιθλαστική διάταξη.  
 

 ΕΙΚΟΝΑ 52. ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΠΕΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.      
 
Εξηγείται με την αρχή των Huygen-Fresnel, στην οποία, θεωρήθηκε από 
τον πρώτο, ότι κάθε σημείο ενός μετώπου κύματος μπορεί να θεωρηθεί 
ως σημειακή πηγή ενός δευτερεύοντος σφαιρικού κύματος. Έτσι η 
πορεία του κύματος αυτού στον χώρο μπορεί να προδιαγραφεί και για 
κάθε στιγμή, το σχήμα του καινούργιου κύματος είναι το εξωτερικό 
περίβλημα των δευτερευόντων κυμάτων. 
 

ΕΙΚΟΝΑ 53. ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΟΣ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ . 
 
Οπότε, όταν ένα μέτωπο κύματος προσπέσει σε ένα εμπόδιο, κάθε 
σημείο αυτού γίνεται δευτερεύουσα πηγή και εκπέμπει άλλο κύμα. Έτσι 
από ένα κύμα δημιουργούνται πολλά διαφορετικά, που διαδίδονται σε 
μια σφαιρική διανομή.           
Η θεωρία του Huygens αγνοεί το μεγαλύτερο ποσοστό των δευτερευόντων 
κυμάτων τα οποία δεν περιθλώνται στο εμπόδιο και έτσι δεν μπορεί από 
μόνη της να περιγράψει την περιθλαστική διαδικασία. Έτσι ο Fresnel  
έλυσε το πρόβλημα εισάγοντας την έννοια της συμβολής. 
Συμβολή είναι η αλληλεπίδραση δύο ή παραπάνω φωτεινών κυμάτων 
(από σύμφωνες πηγές οι οποίες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
σταθερή διαφορά φάσης, μονοχρωματικές, αρχή της επαλληλίας) η 
οποία παράγει μια κατανομή της ακτινοβολίας με εναλλασσόμενες 
φωτεινές και σκοτεινές σφαιρικές περιοχές. Οι πρώτες ονομάζονται 
ενισχυτικοί κροσσοί συμβολής και δημιουργούνται όταν τα κύματα είναι 
σε ίδια φάση και ενώνονται παράγοντας φωτεινή ακτινοβολία και οι 
δεύτερες σκοτεινές, ονομάζονται καταστρεπτικοί κροσσοί συμβολής, διότι 
τα κύματα με διαφορετικές φάσεις ενώνονται και 
αλληλοεξουδετερώνονται, χωρίς να παράγεται ακτινοβολία. 
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 ΕΙΚΟΝΑ 54. Α. ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο YOUNG 
Β. ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥΣ   
 

                               
 
 
O κεντρικός φωτεινός-ενισχυτικός κροσσός ονομάζεται μέγιστος ή 
κροσσός μηδενικής τάξης, οι επόμενοι φωτεινοί κροσσοί εκατέρωθεν του 
μηδενικού, ονομάζονται πρώτης τάξεως, δεύτερης κτλ.        
Με λίγα λόγια, όταν ένα κύμα προσπέσει σε ένα εμπόδιο, πχ. οπή, τότε 
τα σημεία, κοντά στο εμπόδιο, υφίστανται περίθλαση, δηλαδή αλλαγή 
της πορείας τους και κάθε σημείο λειτουργεί σαν δευτερεύουσα πηγή, 
οπότε από ένα ευθύγραμμο κύμα προκύπτουν πολλά σφαιρικά 
δευτερεύοντα. Αυτά στην συνέχεια, συμβάλουν μεταξύ τους και με αυτά 
από το κέντρο της οπής που δεν υπέστησαν περίθλαση και δημιουργούν 
φωτεινούς και σκοτεινούς κροσσούς συμβολής.  32 
Η καινοτομία του Fresnel στην θεωρία του Huygen ήταν στην 
συγχώνευση του πλάτους, της φάσης και της συμβολής στο μοντέλο της 
κυματικής διάδοσης του φωτός. Αυτό παρείχε την προοπτική του 
χειρισμού της φάσης του κύματος, ώστε  αυτό να αποκτά διαφορετικά 
κάθε φορά χαρακτηριστικά.  
Περιέγραψε την κατασκευή που ονομάστηκε ‘ζώνες Fresnel’ το 1818, 
στην οποία ένα μέτωπο κύματος πχ. μετακινούμενο από αριστερά προς 
τα δεξιά, μπορεί να χωριστεί σε ζώνες τοποθετώντας, μπροστά από αυτό, 
ζωνοειδή όρια (φράγματα) στα σημεία που ο οπτικός δρόμος (μήκος 
πολλαπλασιασμένο με τον δείκτη διάθλασης) αυξάνεται κατά μισό μήκος 
κύματος.  
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Η αύξηση της απόστασης του οπτικού δρόμου του κύματος, μεταξύ δύο 
σημείων είναι η θεμελιώδης βάση στην δημιουργία των πολυεστιακών 
περιθλαστικών ενδοφακών. Αλλά η πρώτη κατασκευή που εστίαζε το φως 
περιγράφηκε το 1870, πενήντα χρόνια μετά την εμφάνιση της θεωρίας. 
Τότε ο λόρδος Rayleigh παρατήρησε ότι οι εναλλασσόμενες κατά μισή 
περίοδο ζώνες, μπορούσαν να μετακινήσουν το φως που βρισκόταν σε 
συμβολή και να το εστιάσουν και αυτό οδήγησε στην κατασκευή του 
ζωνοειδή δίσκου Fresnel, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 55. Α. ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΖΩΝΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥ FRESNEL: ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΥΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ, ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΖΩΝΕΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΑ 
ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΜΙΣΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ. ΈΤΣΙ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ FRESNEL. Β. ΔΙΣΚΟΣ FRESNEL ME ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΜΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΖΩΝΕΣ.  
 
Το φως που περνάει από μια ζώνη προέρχεται από το πρώτο μισό ενός 
ημιτονοειδούς κύματος και το φως που περνάει από την επόμενη ζώνη 
προέρχεται από το δεύτερο μισό  αυτού. Ο ζωνοειδής δίσκος Fresnel δεν 
είναι ένα επαρκές οπτικό σύστημα, διότι κατευθύνει μόνο 10% του 
προσπίπτοντος φωτός στο σημείο εστίασης. Ένα άλλο 10% κατευθύνεται 
σε μια όμοια αρνητική δύναμη του φακού, ένα 50% απορροφάται από 
τις αδιαφανείς περιοχές, γιατί οι περιοχές που επιτρέπουν την διέλευσή 
του φωτός έχουν την ίδια έκταση με τις περιοχές που δεν την 
επιτρέπουν, ένα 25% διέρχεται χωρίς να υφίσταται περίθλαση και ένα 
5% κατανέμεται σε υψηλότερες δυνάμεις του φακού.  
Ο λόρδος Rayleigh για να το ξεπεράσει αυτό μελέτησε τι θα συνέβαινε 
εάν η φάση του φωτός καθυστερούσε στις εναλλασσόμενες ζώνες κατά 
μισό μήκος κύματος, παρά να απορροφούταν από τις αδιαφανείς ζώνες. 
Στο προηγούμενο σχέδιο, αυτό θα συνέβαινε αλλάζοντας την κατεύθυνση 
των ημιτονοειδών κυμάτων, που πέφτουν στις αδιαφανείς περιοχές, κατά 
μισό μήκος κύματος. Έτσι το αρνητικό τμήμα του πλάτους του μήκους 
κύματος θα μετατρεπόταν σε ένα θετικό τμήμα, το οποίο θα ταίριαζε πιο 
στενά με την γειτονική ζώνη. Αυτή η κατασκευή μπορεί να κατευθύνει 
40% του φωτός σε κάθε μία από τις δύο εστίες του φακού, με το 
υπόλοιπο φως να χάνεται σε υψηλότερες περιθλαστικές τάξεις. Αυτός ο 
δίσκος είναι ο προκάτοχος των σημερινών πολυεστιακών περιθλαστικών 
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φακών. Αφού, δεν υπάρχουν αδιαφανείς ζώνες καθόλου φως δεν 
απορροφάται.  
Εάν οι εναλλασσόμενες ζώνες του περιθλαστικού φακού, έχουν 
απόσταση μεταξύ τους ίση με ολόκληρο μήκος κύματος (και όχι μισό, 
όπως στον ζωνοειδή δίσκο Fresnel), και η καθυστέρηση της φάσης του 
φωτός σε κάθε ζώνη ισούται με 1 μήκος κύματος, τότε ο φακός προκαλεί 
μια μόνο εστία, γιατί δημιουργεί μόνο την πρώτη τάξη της περίθλασης. 
Η χαρακτηριστική διαφορά, λοιπόν, ενός μονοεστιακού περιθλαστικού 
ενδοφακού και ενός πολυεστιακού, συνίσταται στην καθυστέρηση της 
φάσης του φωτός στα όρια (βήματα) των ζωνών. Ο έλεγχος της 
τοποθέτησης  των ορίων των ζωνών προσφέρει σε ένα περιθλαστικό φακό 
τις δύο κύριες εστίες του και να έχει μεγάλη ευκρίνεια σε αυτές. Οι 
περιοχές μεταξύ των περιθλαστικών ζωνών δεν διαθλούν το φως, άρα οι 
περιθλαστικοί πολυεστιακοί φακοί δεν μπορούν να περιγραφούν από 
τους νόμους της διάθλασης. 
Μειώνοντας την απόσταση μεταξύ των περιθλαστικών στοιχείων, η 
περίθλαση του φωτός αυξάνεται, δηλαδή αυξάνεται η απόκλιση του από 
την αρχική πορεία και ο αριθμός των δευτερευόντων κυμάτων. 
Τοποθετώντας τα περιθλαστικά εμπόδια σε ομόκεντρους κύκλους και 
μειώνοντας την απόσταση μεταξύ τους όσο απομακρύνονται από το 
κέντρο, δημιουργείται ο ζωνοειδής δίσκος Fresnel των πολυεστιακών 
ενδοφακών, ο οποίος μπορεί να εστιάζει το προσπίπτων φως.  
Όταν το μέτωπο κύματος διέρχεται μέσα από αυτόν τον σχηματισμό 
διασπάται σε πολλές ακτίνες, οι οποίες, ανάλογα με το μήκος κύματος 
του προσπίπτοντος φωτός, έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση και εστία. Η 
κεντρική ακτίνα, η οποία περνάει μέσα από το περιθλαστικό φράγμα και 
δεν περιθλάται, λέγεται ακτίνα μηδενικής τάξης, η οποία ακολουθεί 
παράλληλη πορεία (δηλαδή ο δίσκος Fresnel έχει μια εστία στο άπειρο). 
Οι αμέσως επόμενες αυτής, μια δεξιά και μια αριστερά, λέγονται ακτίνες 
πρώτης τάξης, οι επόμενες δεύτερης και ούτω κάθε εξής (εικόνα 54 Β.). 
Αυτές οι ακτίνες εστιάζονται πιο κοντά από την κεντρική ακτίνα (η 
μείωση της απόστασης των περιθλαστικών βημάτων, από το κέντρο προς 
την περιφέρεια είναι αυτό που καθορίζει την κατεύθυνση των φωτεινών 
ακτινών). Η γωνία που περιθλάται το φως εξαρτάται από το μήκος 
κύματος λ του προσπίπτοντος φωτός. Έτσι, η μακρινή εστία 
δημιουργείται από την μηδενική τάξη της περίθλασης, ενώ η κοντινή 
εστία  δημιουργείται από την πρώτη τάξη της περίθλασης. Οι υπόλοιπες 
τάξεις δημιουργούν ενδιάμεσες εστίες.   
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ΕΙΚΟΝΑ 56. ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΝΔΟΦΑΚΟ   
 
Κατανέμοντας κατάλληλα τις διαστάσεις των 20-30 ομόκεντρων 
δακτυλίων-ζωνών, το 41% του φωτός, που περιθλάται, βρίσκεται σε φάση 
και εστιάζεται στην κοντινή εστία, ένα άλλο 41% βρίσκεται σε φάση και 
εστιάζεται στην μακρινή εστία και το υπόλοιπο 18% χάνεται σε 
υψηλότερες τάξεις περίθλασης.  
Το ολικό της 82% μετάδοσης του φωτός (41% σε κάθε εστία) σε έναν 
περιθλαστικό πολυεστιακό φακό, είναι η πιο ικανοποιητική 
εκμετάλλευση ενέργειας που είναι δυνατή για οποιοδήποτε πολυεστιακό 
οπτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να διοχετευτεί το 50% του 
προσπίπτοντος φωτός σε κάθε μια από τις δύο εστίες. 
Η περιθλαστική κατασκευή  (δίσκος  Fresnel) συνδυάζεται με μια 
διαθλαστική πλατφόρμα, που προσφέρει την διοπτρική ισχύ του φακού. 
‘Ετσι, η διοπτρική ισχύς των εστιών, προκύπτει από τον συνδυασμό της 
ισχύος της πρόσθιας περιθλαστικής επιφάνειας με την οπίσθια 
διαθλαστική.       
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένας πολυεστιακός περιθλαστικός -σε όλο 
το μήκος του- φακός, του οποίου η επιφάνεια αποτελείται από 30 
περιθλαστικές ζώνες. 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 57. Α. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΖΩΝΕΣ ΣΕ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΦΑΚΟΥ 6,0 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ Β. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ      
 
Η περίθλαση που συμβαίνει σε όλα τα σημεία δημιουργεί τις 
περιθλαστικές εστίες. Οι οπτικές ιδιότητες είναι σχετικά σταθερές σε 
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κάθε διάμετρο της κόρης, με το 41% του φωτός να κατανέμεται σε κάθε 
μια από τις δύο εστίες (για το συγκεκριμένο μήκος κύματος που έχει 
σχεδιαστεί ο φακός) και το υπόλοιπο 18% να χάνεται σε υψηλότερες 
περιθλαστικές τάξεις. Για παράδειγμα σε έναν φακό με πρόσθετη 
διοπτρική ισχύ 4Δ, οι υψηλότερες τάξεις  περίθλασης αντιπροσωπεύουν 
πρόσθετες τάξεις των 8Δ και 12Δ και των -4Δ  και -8Δ. Αυτές οι τάξεις 
είναι περιοχές εστίασης που δημιουργούνται από περιθλαστικές 
περιοχές του φακού, όπου οι διαφορές του οπτικού δρόμου αλλάζουν 
κατά ολόκληρα μήκη κύματος (2,3,4 κτλ.) και είναι το αποτέλεσμα της 
ολικής αλληλεπίδρασης του φωτός με τα περιθλαστικά βήματα. 
Το οπτικό αποτέλεσμα ενός πολυεστιακού ενδοφακού γενικά είναι 
καλύτερο από εκείνο ενός διαθλαστικού πολυζωνικού ενδοφακού, γιατί 
το φως από όλα τα σημεία του πολυεστιακού κατευθύνεται ταυτόχρονα 
και στις δύο εστίες και δεν επηρεάζεται από την διάμετρο της κόρης.   
Η εντύπωση του βραδινού θάμβους  και των στεφανιών γύρω από 
φωτεινές πηγές, είναι μια συνήθης κλινική παρατήρηση των 
περιθλαστικών πολυεστιακών ενδοφακών. Αυτό συμβαίνει διότι με την 
αύξηση της διαμέτρου της κόρης εισέρχονται στο οπτικό πεδίο 
περισσότεροι περιθλαστικοί κύκλοι οι οποίοι δημιουργούν ενδιάμεσες 
εστίες και κυκλικά είδωλα γύρω από τις κύριες εστίες.  
Το θάμβος οράσεως είναι αισθητό γιατί με την μείωση του 
περιβαλλοντικού φωτισμού ακόμα λιγότερο φως κατανέμεται στις εστίες, 
σε συνδυασμό με τις εκτροπές οι οποίες αυξάνονται με την διάμετρο της 
κόρης. 
Τα φαινόμενα αυτά ήταν εντονότερα στους παλαιότερους φακούς, οι 
οποίοι είχαν σε ολόκληρη την επιφάνειά τους το περιθλαστικό φράγμα, 
ενώ σήμερα στους νέους φακούς αυτό καταλαμβάνει μικρότερη έκταση, 
όπως στον Restor, όπου αυτό το φράγμα έχει τέτοια κατασκευή ώστε να 
μειώνονται αυτά τα φαινόμενα (αναφέρονται παρακάτω). 17 
Η τρίτη μέθοδος κατασκευής πολυεστιακών ενδοφακών είναι με την 
χρήση ασφαιρικών οπτικών περιοχών, που μειώνουν τις ολικές 
εκτροπές, κυρίως την σφαιρική. Οι σημερινοί ασφαιρικοί ενδοφακοί 
(Technis Z9000, Amo) στοχεύουν στην μείωση της ολικής θετικής 
σφαιρικής εκτροπής του οφθαλμού, που εισάγεται μετά από επέμβαση 
καταρράκτη (αφού ο βιοσυνθετικός ενδοφακός δεν έχει διαβαθμιζόμενο 
δείκτη διάθλασης, που μειώνει την σφαιρική εκτροπή, όπως ο 
φυσιολογικός κρυσταλλοειδής). Από τις κλινικές μελέτες που έχουν γίνει 
φαίνεται ότι όντως οι ενδοφακοί αυτοί έχουν αυτά τα αποτελέσματα και 
επιπλέον παρουσιάζουν αυξημένο βάθος πεδίου. Η προσθήκη της 
ασφαιρικής περιοχής δεν προσφέρει μια επιπλέον εστία, αλλά στοχεύει 
να αυξήσει την έκταση της κύριας εστίας, ώστε να επιτυγχάνεται ένας 
βαθμός κοντινής και ενδιάμεσης όρασης. Αυτό όμως συμβαίνει σε βάρος 
της φωτεινής αντίθεσης του ειδώλου. Φακοί που αρχικά χρησιμοποίησαν 
αυτή την μέθοδο ήταν ο φακός Progress της Domilens και ο Nordan 
ασφαιρικός. Μερικοί φακοί πολλαπλών διαθλαστικών ζωνών έχουν 
κάποιο ποσό ασφαιρικότητας, όπως ο Ioptex φακός, με ξεχωριστές 
ασφαιρικές περιοχές ανάμεσα στις διαθλαστικές ζώνες. 13, 17  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η οπτική απόδοση, η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα του περιθλαστικού πολυεστιακού ενδοφακού 
Acrysof Restor (εταιρία Alcon) με υποκειμενικές και αντικειμενικές 
μεθόδους. Να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 
φακού συγκριτικά με τους άλλους ενδοφακούς, τόσο μέσω της 
υποκειμενικής εκτίμησης της όρασης και της ικανοποίησης του 
ασθενούς όσο και με αντικειμενικές μετρήσεις, για να γίνει αξιόπιστη 
καταγραφή της οπτικής συμπεριφοράς του. Επιπλέον στόχος είναι η 
ανάδειξη πιθανών ενοχλήσεων του ασθενούς από την χρήση του φακού, 
ειδικά σε αλλαγές του περιβαλλοντικού φωτισμού (νύχτα, συννεφιά) στις 
οποίες μπορεί να βρεθεί και να επηρεάζεται η δραστηριότητα του.  
Θα αναφερθούμε στις οπτικές αρχές που αφορούν τον συγκεκριμένο 
φακό, το υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η δημιουργία του και στην 
αντικειμενική και υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας της όρασης των 
ασθενών, στους οποίους εισήχθηκε. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1 Ο Restor apodized πολυεστιακός ενδοφακός 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
συνολική διάμετρος οπτικού    6.0 mm 
διάμετρος περιθλαστικού 
τμήματος (apodized) 3,6 mm 
διάμετρος διαθλαστικού 
τμήματος  

2,4 mm εξωτερικά του 
περιθλαστικού 

τύπος οπτικού 
   περιθλαστικό apodized-
διαθλαστικό 

περιθλαστική δύναμη 
   4Δ πρόσθετη δύναμη=3,2Δ στα 
γυαλιά 

δείκτης διάθλαση ς         1,55 

εύρος διοπτρικής ισχύς 
     +10Δ έως +30Δ (αύξηση κατά 
0,5Δ)  

φίλτρο         UV 
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ΕΙΚΟΝΑ 58. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 
 
Ο συγκεκριμένος πολυεστιακός ενδοφακός έχει ειδική σχεδίαση, που 
συνδυάζει μια περιθλαστική και μια διαθλαστική επιφάνεια. Η 
περιθλαστική επιφάνεια καταλαμβάνει διάμετρο 3,6mm από τα 6,0 
ολόκληρου του φακού και ο υπόλοιπος καλύπτεται από την διαθλαστική 
επιφάνεια. Το υλικό του είναι υδρόφοβο ακρυλικό, το οποίο είναι βίο-
συμβατό με τον οφθαλμό (από το 1991 έχουν γίνει 21 εκατομμύρια 
επεμβάσεις με φακούς αυτού του υλικού).  
Προκαλεί δύο πρωταρχικές εστίες, μια για μακριά και μια για κοντά, 
όπου η κοντινή εστία έχει διοπτρική ισχύ ίση με 4 διοπτρίες (αντιστοιχεί 
σε 3,2 διοπτρίες στα γυαλιά οράσεως). Η μακρινή όραση επιτυγχάνεται, 
κυρίως, από την διαθλαστική επιφάνεια του φακού, η οποία βρίσκεται 
στην βάση αυτού και η περιθλαστική επιφάνεια προσφέρει την κοντινή 
όραση μέσω 12 περιθλαστικών ασυνεχειών-βημάτων, που βρίσκονται 
στην πρόσθια επιφάνεια του φακού. 23 
Ο συνδυασμός περιθλαστικής με διαθλαστική επιφάνεια έχει σκοπό να 
ελέγξει καλύτερα την κατανομή της φωτεινής ενέργειας μεταξύ των δύο 
εστιών και να μειώσει τα ανεπιθύμητα οπτικά φαινόμενα. Για να 
επιτευχθεί αυτό έχει μια μοναδική κατασκευή στην περιθλαστική του 
επιφάνεια που λέγεται apodization.  
Η λέξη apodization προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει 
κόψιμο του ποδιού, οπότε δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση στα 
ελληνικά. Έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα στην οπτική για να 
περιγράψει το οπτικό αποτέλεσμα που δημιουργούταν από ποικίλα 
απορροφητικά φίλτρα, τα οποία βρίσκονταν σε έναν κυκλικό φακό και 
ήταν διαπερατά στο κέντρο αυτού, ενώ σταδιακά γινόντουσαν πιο 
σκοτεινά, προς την περιφέρεια του φακού. 
Η σύγχρονη έννοια αναφέρεται σε φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε ένα 
οπτικό σύστημα για να βελτιώσουν την απεικόνιση του (πχ τα φίλτρα που 
τοποθετούνται στην οπίσθια εστία ενός μικροσκοπίου για να βελτιώσουν 
την απεικόνιση αυτού, λέγονται φίλτρα apodization, όπως είναι και τα 
αδιαφανή λεπτά φίλτρα  της αστρονομίας).  
Το apodization, για έναν φακό, περιγράφει την αλλαγή στις ιδιότητες του 
φακού ή στην λειτουργία του από το κέντρο αυτού προς την περιφέρεια, 
με έναν ακτινικό τρόπο και εκφράζει την αλλαγή της πυκνότητας της 
φωτεινής ενέργειας γύρω από ένα απεικονιζόμενο σημείο, η οποία 
ελαττώνεται σταδιακά. 
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Η ιδιότητα αυτή του Restor ενδοφακού είναι ακτινικά συμμετρική, και 
καθορίζεται από την σταδιακή μείωση του ύψους των κυκλικών 
ομόκεντρων περιθλαστικών βημάτων από το κέντρο του φακού προς την 
περιφέρεια του, που οδηγεί στην συνεχή ισορροπία της ενέργειας του 
φωτός μεταξύ των δύο πρωταρχικών εστιών.    
 

  
ΕΙΚΟΝΑ 59. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ APODIZATION 
 
Η περιοχή των περιθλαστικών βημάτων, όπως αναφέρεται και παραπάνω, 
είναι 3,6χιλιοστά και το ύψος των βημάτων ξεκινάει από 1,3 μικρά 
κεντρικά και μειώνεται σταδιακά, σχεδόν με σταθερή τιμή,  έως τα 0,2 
μικρά, στην περιφέρεια. Υπάρχουν 12 ζώνες με την κεντρική να έχει 
διάμετρο 0,75χιλιοστά και την εξωτερική 3,6.  
Όταν ο ενδοφακός εισηχθεί στο μάτι, οι φωτεινές ακτίνες εστιάζονται 
πάνω του, εξαιτίας της διοπτρικής ισχύς του κερατοειδούς και στην 
συνέχεια αυτός τις εστιάζει στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος σε ένα 
εμμετρωπικό μάτι βρίσκεται περίπου 19χιλιοστά πίσω από τον φακό. 
Στα βήματα τα οποία είναι κοντά στο κέντρο του φακού το φως ταξιδεύει 
με περίπου 3,0 μήκη κύματος στην μια μεριά του βήματος και στην 
άλλη με 3,5 προκαλώντας την απαιτούμενη καθυστέρηση του 0,5 
μήκους κύματος. Αυτή η καθυστέρηση της φάσης μεταβάλλεται 
(ελαττώνεται) σταδιακά όσο τα ύψη των βημάτων μικραίνουν προς τις 
περιφερικές ζώνες. Ο έλεγχος αυτός του μετώπου κύματος προκαλεί την 
συγκεκριμένη οπτική συμπεριφορά του φακού.  
Τα μεγαλύτερα βήματα (κεντρικά) είναι υπεύθυνα για να κατευθύνουν το 
φως στην κοντινή εστία, ενώ τα χαμηλότερα βήματα (περιφερικά) είναι 
υπεύθυνα για την μακρινή εστία. Τα κεντρικά βήματα έχουν τέτοιο ύψος 
ώστε να προκαλούν καθυστέρηση της φάσης του φωτός στο νερό ίση με 
μισό μήκος κύματος. Αυτό χωρίζει ισομερώς την φωτεινή ενέργεια στις 
δύο πρωταρχικές εστίες, διανέμοντας το 41% αυτής, σε κάθε εστία, όταν 
η διάμετρος της κόρης είναι σχετικά μικρή (</= 2χιλιοστά). Τα 
μικρότερα και περιφερικότερα βήματα προκαλούν καθυστέρηση του 
φωτός κατά μικρότερα κλάσματα του ενός μήκους κύματος (όχι 
απαραίτητα μισό), γεγονός το οποίο προκαλεί μεγαλύτερη κατανομή του 
φωτός στην μακρινή εστία και λιγότερο στην κοντινή. 
Έτσι, όταν η κόρη είναι μέχρι 2χιλιοστά υπάρχει μια σχετική 
ισοκατανομή της φωτεινής ενέργειας μεταξύ των δύο κύριων εστιών, ενώ 
όταν διαστέλλεται από τα 2 μέχρι τα 3,6χιλιοστά, εκτίθενται οι 
περιφερικές ζώνες οπότε περισσότερο φως διανέμεται στην μακρινή εστία 
και λιγότερο στην κοντινή.  
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ΕΙΚΟΝΑ 60. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΨΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 
(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ) ΙΣΟΚΑΤΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ 
ΕΝΩ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΣΤΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΑ 3,6 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΤΑΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ.  
 

 
 
Όταν η διάμετρος της κόρης περάσει τα 3,6χιλιοστά, τότε στο οπτικό 
πεδίο εισέρχεται και το διαθλαστικό τμήμα του φακού, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την μακρινή όραση. Οπότε από τα 3,6χιλιοστά και έπειτα 
ο φακός κατανέμει το περισσότερο φως στην μακρινή εστία, γιατί στο 
περιθλαστικό τμήμα, υπεύθυνο για μακριά, προστίθεται και το 
διαθλαστικό.  Δηλαδή, ο φακός ίσο-κατανέμει το φως στις δυο εστίες για 
μικρής διαμέτρου κόρες (<2χιλιοστά), για ενδιάμεσης διαμέτρου (2-
3,6χιλιοστά) κατανέμει σταδιακά περισσότερο φως στην μακρινή από ότι 
στην κοντινή εστία και είναι κυρίαρχος για μακριά σε μεγάλης 
διαμέτρου κόρες (>3,6χιλιοστά).  
Αυτή η ισορροπία στην κατανομή της ενέργειας στις δύο εστίες φαίνεται 
στο παρακάτω θεωρητικό σχέδιο: 
 

    
    
ΕΙΚΟΝΑ 61. ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ Η ΣΧΕΤΙΚΗ % ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Η ΑΣΠΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΝΤΙΝΗ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 
ΚΟΡΗΣ < 2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ, ΑΠΟ 
ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΚΟΡΗ ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΙΝΗ. 
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Εάν  το ύψος των περιθλαστικών βημάτων ήταν ίσο με 1 μήκος κύματος 
ο φακός θα συμπεριφερόταν σαν μονοεστιακός φακός και όλο το φως θα 
εστιαζόταν σε ένα σημείο που θα βρισκόταν στην πρώτη τάξη της 
περίθλασης, ενώ εάν τα βήματα ήταν σημαντικά  μικρότερα, όλο το φως 
θα κατευθυνόταν σε μία εστία στην μηδενική τάξη της περίθλασης. Αλλά, 
όταν τα βήματα έχουν ύψος μισό μήκος κύματος τότε το 41% 
κατευθύνεται σε κάθε πρωταρχική εστία. Για άλλες τιμές βηματικών 
υψών (εδώ αυτό ισχύει στα περιφερικά βήματα) το μεγαλύτερο ποσό  
φωτεινής ενέργειας κατανέμεται σε μια εστία, αλλά η μετάβαση είναι 
σταδιακή, ώστε κάποιο ποσό φωτός να μοιράζεται ανάμεσα στις δύο 
εστίες, και να δημιουργεί ενδιάμεσες προσφέροντας και ενδιάμεση 
όραση.  
 

  
ΕΙΚΟΝΑ  62. 
 
Ο πολυεστιακός  Restor αν και γενικά ακολουθεί τις ίδιες αρχές με έναν 
οποιοδήποτε περιθλαστικό πολυεστιακό ενδοφακό, ωστόσο έχει κάποιες 
σημαντικές διαφορές:  
Αν και σε όλους τους περιθλαστικούς πολυεστιακούς φακούς η ακτινική 
κατανομή των ορίων των  ζωνών καθορίζει την κατεύθυνση των φωτεινών 
ακτινών και την θέση της κοντινής εστίας, ωστόσο τα βήματα έχουν το 
ίδιο ύψος στους απλούς περιθλαστικούς, ενώ στον Restor το ύψος 
ελαττώνεται από το κέντρο προς την περιφέρεια. Παρουσιάζει, δηλαδή, το   
apodization, που οδηγεί στην αλλαγή της κατανομής του φωτός στις δύο 
εστίες, ανάλογα με την διάμετρο της κόρης. Η κατασκευή αυτή και η 
συγκεκριμένη κατανομή του φωτός, προσφέρουν δύο απαραίτητες και 
σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση του φακού σε σχέση με τους 
άλλους (πχ. 3Μ): ευκρινέστερη όραση και λιγότερα ανεπιθύμητα οπτικά 
φαινόμενα, όπως στεφάνια γύρω από τις φωτεινές πηγές.            
Στον 3Μ περιθλαστικό πολυεστιακό ενδοφακό, χωρίς την τεχνολογία του 
apodization, υπήρχε μια ισομερής κατανομή της φωτεινής ενέργειας 
μεταξύ των δύο εστιών σε όλο το μήκος του φακού και για κάθε διάμετρο 
κόρης. Έτσι σε χαμηλό φωτισμό, όπου η κόρη διαστελλόταν, η μισή 
φωτεινή ενέργεια χανόταν στην κοντινή εστία, η οποία σε αυτές τις 
συνθήκες είναι άχρηστη. Με το apodization, η κοντινή εστία σε 
μεσοπικές συνθήκες, φωτίζεται ελάχιστα και η μακρινή εστία δέχεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό φωτός, με συνέπεια την καλύτερη μακρινή όραση 
και την μικρότερη επίδραση των ακτινών της κοντινής εστίας στο 
σχηματιζόμενο είδωλο. Επίσης, σε άλλους φακούς, η μικρή επιπρόσθετη 
διοπτρική ισχύς για την κοντινή εστία (3,5D στον 3Μ και 2,5D σε 
άλλους) είχε ως αποτέλεσμα την μικρότερη απόσταση μεταξύ μακρινής 
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και κοντινής εστίας στον αμφιβληστροειδή, που προκαλούσε την νύχτα 
θάμβος οράσεως (από την επίδραση των φωτεινών ακτινών της κοντινής 
εστίας στο είδωλο της μακρινής). Για αυτόν τον λόγο ο Restor έχει 
πρόσθετη διοπτρική ισχύ 4Δ.  
Επιπλέον, με το apodization, δημιουργείται μια σταδιακή κατανομή της 
φωτεινής ενέργειας μεταξύ των δύο πρωταρχικών εστιών, και επικάλυψή 
τους για κάποιες διαμέτρους κόρης, οπότε δημιουργούνται και 
ενδιάμεσες εστίες, και έτσι συμβαίνει μια ομαλή μετάπτωση από την 
κοντινή, στις ενδιάμεσες και στην μακρινή εστία.  
Ο συνδυασμός κεντρικά της περιθλαστικής επιφάνειας και περιφερικά 
της διαθλαστικής είναι σημαντικός, γιατί με το να μην είναι ολόκληρος ο 
φακός περιθλαστικός και να εισέρχεται στο οπτικό πεδίο το διαθλαστικό 
τμήμα δεν χάνεται φωτεινή ενέργεια σε υψηλές τάξεις περίθλασης (όπως 
αυτό συνέβαινε στους παλαιότερους πολυεστιακούς όπου το 
περιθλαστικό τμήμα καταλάμβανε όλη την έκταση του φακού). Οπότε το 
φως αντί να χάνεται κατανέμεται στις εστίες. Έτσι, η όραση είναι 
ευκρινέστερη και τα οπτικά φαινόμενα λόγω των περιθλαστικών βημάτων 
ελλατώνονται. Το διαθλαστικό αυτό τμήμα ενισχύει την ποιότητα του 
σχηματιζόμενου, από την περιθλαστική επιφάνεια, ειδώλου, την 
ευκρίνεια του και την φωτεινή του αντίθεση, πάντα συγκριτικά με τους 
παλαιότερους πολυεστιακούς.   
 
ΕΙΚΟΝΑ 63. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ,  ΔΕΧΕΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΤΑΝ Η ΚΟΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΣΤΙΑ, ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΤΟΥ  ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ. 
 

 
 
Επιπλέον, με το apodization, επιτυγχάνεται σταδιακή ανακατανομή της 
φωτεινής ενέργειας μεταξύ των δύο εστιών, οπότε και με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγεται η δημιουργία στεφανιών γύρω από τα φωτεινά σημεία, που 
οφείλονται στις ζώνες της περιθλαστικής επιφάνειας.  
Οι άνθρωποι με το να λειτουργούν σε έναν φυσιολογικά ή τεχνητά 
φωτιζόμενο κόσμο, έχουν κόρες συνήθως σε μύση (<4χιλιοστά), τον 
περισσότερο χρόνο. Στην κοντινή δουλειά χρησιμοποιούμε έντονο 
φωτισμό, σε συνδυασμό με το αντανακλαστικό της προσαρμογής που 
συμβάλλει στην περαιτέρω μύση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Restor 



 64

προσφέρει άφθονη φωτεινή ενέργεια για την κοντινή όραση, αλλά και την 
μακρινή.  
Όταν εκτελούμε περιπατητικές δραστηριότητες σε μεσοπικές συνθήκες, 
όπως οδήγηση το βράδυ ή με συννεφιασμένο καιρό, χρειαζόμαστε  
περισσότερο την μακρινή όραση και ο φακός αυτός (θεωρητικά) το 
πετυχαίνει με το να κατανέμει, σε αυτές τις συνθήκες, σχετικά πιο πολύ 
φως στην μακρινή εστία. Αυτό συμβαίνει αφού σε αυτές τις συνθήκες οι 
κόρες διαστέλλονται και εισέρχονται στο οπτικό πεδίο οι ζώνες οι 
υπεύθυνες για την μακρινή όραση και το διαθλαστικό τμήμα του φακού. 
Η κατανομή της ενέργειας του φωτός ανάλογα με την διάμετρο της 
κόρης-τον περιβαλλοντικό φωτισμό, που επιτυγχάνει ο συγκεκριμένος 
φακός, ταιριάζει στις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες, διότι συνήθως σε 
χαμηλό φωτισμό δεν προσπαθούμε να κάνουμε πολύπλοκες κοντινές 
δουλειές, πχ, διάβασμα αλλά χρησιμοποιούμε περισσότερο την μακρινή  
όραση για να κάνουμε λιγότερο πολύπλοκες εργασίες στον περιβάλλοντα 
χώρο.  
                 

 
 
ΕΙΚΟΝΑ 64. Ο ΦΑΚΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΡΗ ΣΕ Α. ΜΥΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ Β. ΜΥΣΗ. ΌΤΑΝ Η  
ΚΟΡΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΥΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 4-5 
ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.    
 
Οι μελέτες που έχουν γίνει από την εταιρία Alcon, έδειξαν ότι οι ασθενείς 
μετά από επέμβαση καταρράκτη και εισαγωγή του ενδοφακού Restor 
παρουσίασαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 
-Μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση από 7/10 έως 10/10  
-Μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση από J1 έως J3 
-ενδιάμεση όραση στα 50 και 60εκατοστά  
-ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης μέσα στα φυσιολογικά όρια σε 
φωτοπικές συνθήκες με μικρή μείωση στις υψηλές συχνότητες, πτώση 
αυτής κάτω από τα φυσιολογικά όρια σε μεσοπικές συνθήκες ή σε 
έκθεση φωτεινής πηγής που προκαλούσε θάμβος, αλλά ικανοποιητική 
διατήρηση της όρασης (περίπου 7/10) στις συνθήκες αυτές 
- στις μελέτες προσομοίωσης που έγιναν για την εκτίμηση της ικανότητας 
οδήγησης αυτών των ατόμων, στην ανίχνευση και αναγνώριση πινακίδων, 
προειδοποιητικών μηνυμάτων ή κακοτεχνιών του δρόμου κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, δεν έδειξαν κάποια ιδιαίτερη 
αδυναμία κάτω από φωτοπικές συνθήκες, ενώ υπήρχε μικρή μείωση σε 
νυχτερινές συνθήκες και πιο έντονη μείωση σε μεσοπικές συνθήκες 
συννεφιάς και θάμβους πχ από τα φώτα άλλων οχημάτων.  
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- οι οπτικές ενοχλήσεις, θάμβος οράσεως, λάμψεις, στεφάνια γύρω από 
φωτεινές πηγές, θολή όραση μακρινή ή κοντινή, δεν είχαν σημαντική 
διαφορά από άτομα στα οποία είχε εμφυτευτεί μονεστιακός ενδοφακός. 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 65. ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ (ΗΠΙΕΣ-ΜΠΛΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ, ΜΕΤΡΙΕΣ-ΚΙΤΡΙΝΗ, ΣΟΒΑΡΕΣ-
ΚΟΚΚΙΝΗ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ RESTOR. Α. ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΟΠΤΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Β. ΑΛΩΣ Γ. ΘΑΜΒΟΣ          
 
- η υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών από την χρήση αυτών των 
ενδοφακών ήταν: 

 80% των ασθενών ανάφερε ότι δεν χρειαζόταν γυαλιά για μακριά, 
κοντά ή ενδιάμεση όραση 

 99% ανάφερε ότι βλέπει αρκετά καλά ώστε να μπορεί να οδηγήσει 
χωρίς βοηθητικά γυαλιά 

 97% ανάφερε  ότι μπορεί να διαβάσει χωρίς γυαλιά 
  90% ότι μπορεί να ξυριστεί η να βαφτεί χωρίς γυαλιά 
 80% ότι δεν χρησιμοποιεί βοηθητικά γυαλιά για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα 

γενικά ήταν ικανοποιημένοι από την οπτική απόδοση του φακού τόσο 
την μέρα όσο και την νύχτα και σε διαφορετικές συνθήκες 
περιβαλλοντικού φωτισμού. 17, 23 

 
2.2 Συμμετέχοντες 
  
Στην έρευνα αυτή συμμετέχουν 10 ασθενείς (14 οφθαλμοί) στους 
οποίους έχει εισαχθεί ο πολυεστιακός ενδοφακός apodized Acrysof 
Restor της εταιρίας Alcon. Στους τέσσερις εκ των ασθενών ο φακός έχει 
εισαχθεί και στους δύο οφθαλμούς και στους υπόλοιπους έξι μόνο στον 
ένα οφθαλμό. Οι συμμετέχοντες είχαν ηλικία 69,1+/- 9,8 έτη 
(διακύμανση 55-83 έτη). Από αυτούς οι οκτώ ήταν γυναίκες και οι δύο 
άντρες. Όλοι είχαν προχωρημένο καταρράκτη με μέγιστη προ-
εγχειρητική οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 0,16 +/- 0,85 με 
διακύμανση από 0,1-0,3 (δεκαδικό σύστημα). Προ-εγχειρητική μέγιστη 
οπτική οξύτητα με διόρθωση είχαν 0,4 +/- 0,18 με διακύμανση από 0,2-
0,7.  
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Πριν την επέμβαση γινόταν συζήτηση ιατρού-ασθενούς για το είδος του 
ενδοφακού, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του και τις πιθανές 
οπτικές ενοχλήσεις. Η επέμβαση λάμβανε χώρα μετά την συγκατάθεση 
του ασθενούς.  
Η κλινική εκτίμηση και οι αντικειμενικές μετρήσεις των ασθενών 
προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά έγιναν στο Ινστιτούτο Οπτικής και 
Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα χειρουργεία στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου από 27/2/2006 έως και 
24/10/2006. 
     
Τα κριτήρια αποκλεισμού των συμμετεχόντων προεγχειρητικά  
ήταν τα εξής:          
-Αστιγματισμός >1,0Δ  
-Οι διαθλαστικές ανάγκες των ασθενών να ξεπερνούν τα όρια διοπτρικής 
ισχύος  του ενδοφακού: 10-30Δ  
-Ασθενείς με προηγούμενη επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής: 
επιφανειακή φωτοεκτομή  PRK, ακτινικές κερατοτομές RK,  εν τω βάθει 
κερατοσμίλευση LASIK  
-Προηγούμενο σοβαρό οφθαλμολογικό ιστορικό όπως: ηλικιακή 
εκφύλιση της ωχράς, δυστροφίες του κερατοειδή (πχ. Fuchs), ανώμαλος 
κερατοειδής με ασυνήθιστες εκτροπές, εκφυλίσεις στον 
αμφιβληστροειδή, όπως προδιάθεση για αποκόλληση ή σοβαρές 
αλλοιώσεις από διαβητική αμφβλιστροειδοπάθεια, γλαύκωμα, χρόνια 
φαρμακογενής μύωση, ατροφία οπτικού νεύρου 
-Προβλεπόμενος, μετεγχειρητικά, υψηλός αστιγματισμός 
-Άτομα τα οποία στην δουλειά τους χρειάζεται να οδηγούν βραδινές ώρες 
ή έχουν παράπονα για θάμβος οράσεως την νύχτα.  23 
 
κριτήρια αποκλεισμού διεγχειρητικά: 
-Σημαντική απώλεια υαλοειδούς  
-Τραύμα στην ίριδα 
-Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την λειτουργία 
του φακού: καταστροφή των ζωνών της Ζιννείου ζώνης, ρήξη του 
περιφακίου. 23 
 
Κριτήρια επιλογής των ασθενών:  
-Να έχουν ώριμο καταρράκτη με ή χωρίς πρεσβυωπία  
-Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση προεγχειρητικά  <6/10 
-Ηλικία μέχρι την οποία υπάρχει δραστηριότητα και επικοινωνία 
-Με επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθούν από την χρήση των γυαλιών και να 
θέλουν να βλέπουν μακριά και κοντά χωρίς βοήθεια 
-Υποψήφιοι κατάλληλοι για αμφοτερόπλευρη ένθεση του φακού 23 
 
2.3 Διαδικασία καταγραφής 
 
Η εξέταση των ασθενών πραγματοποιήθηκε προεγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά στον μήνα και στο τρίμηνο. Στους ασθενείς που έγινε 
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αμφοτερόπλευρη ένθεση πρώτα χειρουργήθηκε ο ένας οφθαλμός και 
μετά από ένα μήνα ο επόμενος.  
Προεγχειρητικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξετάσεις: 
-Η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (uncorrected visual 
acuity) και η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα με διόρθωση (best 
spectacle corrected visual acuity) Η μέτρηση έγινε σε μεσοπικές 
συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισμού, όπως γίνεται στην κλινική πράξη 
και οι μετρήσεις έγιναν σε οπτότυπο δεκαδικού συστήματος, το οποίο 
χρησιμοποιεί αριθμούς από το ένα έως το δέκα και ξεκινάει από την 
ελάχιστη οπτική οξύτητα του 1/10 μέχρι την μέγιστη των 15/10 και η 
φωτεινή αντίθεση των αριθμών με το φόντο είναι 100%. 
 

 ΕΙΚΟΝΑ 66 
 
Η υποκειμενική διάθλαση χωρίς διόρθωση (ucva) έγινε χωρίς βοηθητικό 
σκελετό και μετρήθηκε ως μέγιστη οπτική οξύτητα το μικρότερο γράμμα 
που ήταν ορατό στο οπτότυπο. Στην υποκειμενική διάθλαση με διόρθωση 
(bcva) έγινε χρήση δοκιμαστικού σκελετού με βήμα διάθλασης 0,25D 
για το σφαίρωμα και τον αστιγματισμό (ο άξονας του αστιγματισμού 
καθοριζόταν με ακρίβεια 50), για την μέτρηση πιθανού απλού 
διαθλαστικού σφάλματος και σημειώθηκε ως μέγιστη οπτική οξύτητα το 
μικρότερο ορατό γράμμα.  
-μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στα 30εκατοστά από 
τον ασθενή με οπτότυπο Jaeger. Το οπτότυπο είναι κατασκευασμένο με 
γράμματα και αριθμούς που σταδιακά μειώνονται σε μέγεθος. Οι 
διαβαθμίσεις είναι 6 στον αριθμό, με την έκτη να περιέχει τα μεγαλύτερα 
σε μέγεθος στοιχεία, την πέμπτη τα αμέσως μικρότερα και ούτω κάθε 
εξής, μέχρι την πρώτη που έχει τα μικρότερα στοιχεία. Ο εξεταζόμενος 
καλείται να διαβάσει τα μικρότερα γράμματα ή αριθμούς που μπορεί, 
χωρίς διόρθωση με κοντινά γυαλιά, στα 30εκατοστά (απόσταση 
ανάγνωσης). Ως μέγιστη κοντινή όραση χωρίς διόρθωση σημειώθηκε ο 
αριθμός της μικρότερης διαβάθμισης την οποία ο ασθενής μπόρεσε να 
διαβάσει.       
-Τοπογραφία κερατοειδούς με το σύστημα Techno-med c-scan, που 
βασίζεται στην λειτουργία του placido disc. Ο δίσκος αυτός αποτελείται  
από πολλούς ομόκεντρους δακτυλίους με διαφορετικά χρώματα (εδώ 15 
έγχρωμοι δακτύλιοι και συνολικά 30 μετρητικοί) με μικρότερη διάμετρο 
τα 35χιλιοστά και ακτίνα του καθενός αυξανόμενη κατά 0,2χιλιοστά. Τα 
μετρητικά σημεία πάνω στον κερατοειδή είναι 10.800. Η αντανάκλαση 
όλων των μετρητικών κύκλων και σημείων, καταγράφεται στον 
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υπολογιστή και από τον μέσο όρο αυτών υπολογίζονται οι ακτίνες 
καμπυλότητας του κερατοειδούς, η μεγαλύτερη και η μικρότερη, και 
από την αλγεβρική διαφορά τους προκύπτει ο αστιγματισμός.           
-βιομικροσκόπιση (έλεγχος βλεφάρων, κερατοειδούς, προσθίου θαλάμου 
και  ίριδας στην σχισμοειδή λυχνία), 
-τονομέτρηση εμβυθήνσεως με το τονόμετρο Goldman, το οποίο 
εφάπτεται ελαφρά στον κερατοειδή δημιουργώντας εμβύθηνση αυτού στα 
κεντρικά 3χιλιοστά του. Η μετακίνηση που δημιουργείται στο τονόμετρο 
από την αντίσταση του κερατοειδούς καταγράφεται ως πίεση. 
-βιομετρία με το σύστημα Axis-II Quantel medical χωρίς να έχει 
μυδριαστεί ο ασθενής. To σύστημα αυτό λειτουργεί με παλμούς 
υπερήχων, οι οποίοι εισέρχονται στο μάτι μετά από επαφή με τον 
κερατοειδή, αντανακλώνται στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του 
φακού και στον αμφιβληστροειδή και η ηχώ αυτών φτάνει πάλι πίσω στο 
μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζει το αξονικό μήκος του 
οφθαλμού και τον απαιτούμενο κάθε φορά βιοσυνθετικό ενδοφακό, που 
θα αντικαταστήσει τον φυσιολογικό καταρρακτικό.            
-Τέλος, γινόταν ενστάλαξη μυδριατικών κολλυρίων 
α)τροπικαμίδη 0,5%: που είναι μυδριατικό και κυκλοπληγικό, δρα 
στους χολινεργικούς υποδοχείς και τους αναστέλλει (καταργεί την δράση 
του παρασυμπαθητικού συστήματος, προκαλώντας παράλυση του 
σφιγκτήρα της κόρης (μυδρίαση) και του ακτινωτού σώματος 
(κυκλοπληγία-παρόμοια δράση με ατροπίνη, κυκλοπεντολάτη). 
β)φαινυλεφρίνη υδροχλωρική 10%: που προκαλεί σύσπαση των αγγείων 
ενεργοποιώντας τους α-αδρενεργικούς υποδοχείς, μιμούμενο την δράση 
του συμπαθητικού συστήματος και ενισχύει την δράση του διαστολέα της 
κόρης (νεύρωση από το συμπαθητικό) . Έτσι, συμβαίνει μυδρίαση σε 15-
30 λεπτά, η οποία διαρκεί για 6-12 ώρες. 
Μετά από τα 30 λεπτά, ακολουθούσε έλεγχος στην σχισμοειδή λυχνία 
(βιομικροσκόπιση) του βαθμού του καταρράκτη, εκτίμηση του οπτικού 
νεύρου, της ωχράς κηλίδας και της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή με 
θετικό φακό 78 ή 90Δ. Επιπλέον λαμβανόταν λεπτομερές 
οφθαλμολογικό και γενικό ιστορικό, γινόταν πλήρης ενημέρωση του 
ασθενούς για το είδος του ενδοφακού και η επέμβαση αποφασιζόταν 
μετά από συναίνεση του ίδιου. 
Διεγχειρητικά: η επέμβαση γινόταν από τον ίδιο χειρουργό κάθε φορά 
και η επιλογή του φακού στόχευε στην εμμετρωπία βασισμένη στην τιμή 
που προέκυπτε από την βιομετρία.  
Η επέμβαση διαρκούσε περί την μια ώρα και γινόταν με την τυπική 
διαδικασία της φακοθρυψίας, όπου η πραγματοποίηση του 
θρυμματισμού του φακού γίνεται με την χρήση υπερήχων. Αφορά πρώτα 
το μάτι με την χαμηλότερη οπτική οξύτητα και περιλαμβάνει τοπική 
αναισθησία με σταγόνες και μείωση της κινητικότητας των οφθαλμικών 
μυών με ένεση αναισθητικού οπισθοβόλβια (εικόνα Α.). Στην συνέχεια 
δημιουργείται μια τομή 3,2mm περίπου, στην 12η ώρα του 
σκληροκερατοειδικού ορίου (δηλαδή στην ανώτερη μοίρα του 
κερατοειδούς) με ειδικό μαχαιρίδιο. Εισάγεται μέσα από την τομή αυτή 
ειδικό εργαλείο, το οποίο αφαιρεί μεγάλο τμήμα του προσθίου 
περιφακίου, και μετά ακολουθεί θρυμματισμός του καταρρακτικού 
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φακού με υπερήχους και αναρρόφηση των θρυμμάτων (εικόνα Β-Γ.). 
Τέλος εισάγεται ο βιοσυνθετικός ενδοφακός στο σάκο που έχει 
δημιουργηθεί από το υπολειπόμενο πρόσθιο περιφάκιο  και το ανέπαφο 
οπίσθιο (εικόνα Γ-Δ). Η τομή στον κερατοειδή κλείνει μόνη της χωρίς 
ράμματα με την άσκηση υδροστατικής πίεσης γύρω από αυτήν. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.      Β.  

Γ.      Δ.  
ΕΙΚΟΝΑ 67. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 
 
Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μικρότερη ποσότητα  μετεγχειρητικού 
αστιγματισμού και ταχύτερη επούλωση και σταθεροποίηση της 
διάθλασης του οφθαλμού, συνήθως μετά από 3 εβδομάδες. 1 
  
Μετεγχειρητικά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εξετάσεις: 
-Η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (uncorrected visual 
acuity) και η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα με διόρθωση (best 
spectacle corrected visual acuity) με την χρήση δοκιμαστικού σκελετού 
με βήμα διάθλασης 0,25D, για την μέτρηση πιθανού υπολειπόμενου 
διαθλαστικού σφάλματος. Σε μεσοπικές συνθήκες περιβαλλοντικού 
φωτισμού, όπως γίνεται στην κλινική πράξη και οι μετρήσεις 
καταγράφηκαν  σε δεκαδικό σύστημα.  
-μέτρηση της μέγιστης κοντινής οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση στα 
30εκατοστά με την χρήση οπτοτύπου Jaeger. 
-βιομικροσκόπιση (στην σχισμοειδή λυχνία, έλεγχος βλεφάρων, 
κερατοειδούς, προσθίου θαλάμου, ίριδας και υποκειμενική εκτίμηση της  
εκκεντρότητας του φακού πριν γίνει μυδρίαση), 
-τονομέτρηση εμβυθήνσεως 
-δοκιμασία ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης στο σύστημα Optek Vision 
Tester 6500 σε δωμάτιο με σκοτοπικές συνθήκες.  
Στην μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε ένα μηχάνημα για την δοκιμασία 
αυτή, το Optek Vision Tester 6500, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα 
FACT (Functional Acuity Contrast Test), με gratings ημιτονοειδούς 
διαμόρφωσης και αυξανόμενης χωρικής συχνότητας με τιμές 1,5, 3, 6, 
12 και 18 κύκλους ανά μοίρα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 68. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α-Ε ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
(1,5/3/6/12/18 ΚΎΚΛΟΥΣ ΑΝΑ ΜΟΙΡΑ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (1-9) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ 
ΣΕ ΜΙΑ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ 
CONTRAST ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ GRATINGS, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ. Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΑΦΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ Ο 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ ΤΑ GRATINGS ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΥΤΟΙ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. (ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ) 
 
Σε κάθε χωρική συχνότητα υπήρχαν εννέα ημιτονοειδή gratings, με 
τρεις  διαφορετικούς προσανατολισμούς (ευθεία –δεξιά -αριστερά), και με 
σταδιακά μειωμένη φωτεινή αντίθεση των γραμμών με το φόντο. 
Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα αλλαγής του περιβαλλοντικού φωτισμού 
από μέρα (φωτοπικές συνθήκες) σε νύχτα (μεσοπικές συνθήκες) με 
τεχνητή λάμψη (glare) ή χωρίς. Η φωτεινότητα των εικόνων είναι στις 
μεσοπικές συνθήκες: 3 καντέλες/τετραγωνικό μέτρο και στις φωτοπικές: 
85 καντέλες/τετραγωνικό μέτρο.  
Μετρήθηκε η μέγιστη ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης σε φωτοπικές 
συνθήκες χωρίς και με τεχνητό θάμβος (επιπρόσθετο φως με κατεύθυνση 
προς τον εξεταζόμενο) και η μέγιστη ευαισθησία σε μεσοπικές συνθήκες 
με ή χωρίς τεχνητό θάμβος. Η μέτρηση που θεωρήθηκε ως η μέγιστη 
φωτεινή ευαισθησία ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός grating σε κάθε χωρική 
συχνότητα, που ήταν ορατός από τον εξεταζόμενο. Τα αποτελέσματα 
μετατράπηκαν στην αντίστοιχη λογαριθμική κλίμακα και 
δημιουργήθηκε για κάθε εξεταζόμενο, η καμπύλη ευαισθησίας φωτεινής 
αντίθεσης για κάθε περιβαλλοντικό φωτισμό (δηλαδή τέσσερις καμπύλες 
σε κάθε μέτρηση)       
-Έπειτα ακολούθησε ενστάλαξη μυδριατικών κολλυρίων  
α)τροπικαμίδη και 
β)φαινυλεφρίνη  
όσε φορές χρειάστηκε για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή μυδρίαση 
και μετά από 30 λεπτά  
-ανάλυση μετώπου κύματος για την εκτίμηση των εκτροπών χαμηλής και 
υψηλής τάξης, στον εξειδικευμένο αναλυτή: 
WASCA wavefront analyzer, ο οποίος χρησιμοποιεί την μέθοδο Shack-
Hartmann: το κύριο χαρακτηριστικό του αναλυτή αυτού είναι η διάταξη 
μικροφακών που έχει για να συλλέγουν το παραμορφωμένο από 
εκτροπές μέτωπο κύματος. Μια στενή δέσμη φωτός προερχόμενη από 
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μια πηγή laser, συγκλίνει στον οφθαλμό, διέρχεται από την κόρη και τα 
οπτικά μέσα αυτού, αντανακλάται από τον αμφιβληστροειδή και σαν 
δεύτερη πηγή φωτός εξέρχεται από το μάτι  (παραμορφωμένη από τα 
οπτικά μέσα αυτού, τα οποία έχουν απλά διαθλαστικά σφάλματα, 
εκτροπές υψηλής τάξης και σκέδαση). Η εικόνα αυτή, μέσω οπτικού 
συστήματος, συλλέγεται από τον αισθητήρα του αναλυτή με το σύστημα 
των μικροφακών. Η εξερχόμενη δέσμη οδηγείται από τα οπτικά του 
αναλυτή, ώστε το επίπεδο της κόρης του οφθαλμού να αντιστοιχίζεται με 
το επίπεδο των μικροφακών. Έτσι η παραμόρφωση του μετώπου κύματος 
που μετράται αντιστοιχεί με τις εκτροπές του οφθαλμού, όταν αυτές 
έχουν αναχθεί στο επίπεδο της κόρης. Στην εστιακή απόσταση των 
μικροφακών βρίσκεται μια CCD κάμερα, στην οποία φτάνει η εικόνα και 
σχηματίζεται το είδωλο. Αυτό απεικονίζεται σαν ένα σύνολο φωτεινών 
κηλίδων σε σχήμα πίνακα (εξαιτίας της διάταξης των μικροφακών που 
συλλέγουν το φως). Εάν το οπτικό σύστημα του οφθαλμού ήταν τέλειο, το 
απεικονιζόμενο είδωλο θα ήταν ένα τέλειο πλέγμα φωτεινών κηλίδων, με 
κάθε κηλίδα να απέχει εξίσου από την διπλανή της (αφού οι εξερχόμενες 
από τον οφθαλμό ακτίνες θα εστιάζονταν στον οπτικό άξονα κάθε 
μικροφακού και έπειτα στην  αντίστοιχη εστία του καθενός, οι οποίες 
έχουν την ίδια απόσταση μεταξύ τους). Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί 
κάθε οφθαλμός παρουσιάζει εκτροπές, οπότε το ανακλώμενο μέτωπο 
κύματος παραμορφώνεται και εστιάζεται σε διαφορετικά σημεία του κάθε 
μικροφακού. Ο αισθητήρας του αναλυτή μετρά την απόκλιση των 
απεικονιζόμενων φωτεινών κηλίδων από τις πρότυπες του θεωρητικά 
τέλειου, χωρίς εκτροπές, μετώπου κύματος και από την διαφορά αυτών 
υπολογίζει τις εκτροπές του εκάστοτε οφθαλμού (την κλίση του 
εξερχόμενου μετώπου κύματος). 18, 28 

      
 
ΕΙΚΟΝΑ 69. ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SHACK-HARTMANN 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΦΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΚΤΡΟΠΕΣ  
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ΕΙΚΟΝΑ 70. ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SΗACK-HARTMANN ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ 
ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ZERNIKE ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΠΛΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ (DEFOCUS) ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ   
 
Οι μετρήσεις έγιναν σε μεσοπικές συνθήκες φωτισμού στο ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο με τους αναλυτές, όταν ο ασθενής είχε πλήρως 
μυδριαστεί. 
Μετά τις μετρήσεις έγινε 
-βιομικροσκόπιση στην σχισμοειδή λυχνία για έλεγχο της κατάστασης 
του κερατοειδή (έλεγχος των τομών και ύπαρξη ή όχι οιδήματος), του 
προσθίου θαλάμου (για πιθανή μόλυνση) και της ίριδας (τραυματισμός), 
επιβεβαίωση της εκκεντρότητας του φακού και με μυδριασμένη κόρη 
και ύπαρξη ή όχι δευτερογενούς καταρράκτη (θόλωση του οπισθίου 
περιφακίου), και τέλος  
-βυθοσκόπηση για εκτίμηση του οπτικού νεύρου, της ωχράς κηλίδας και 
της περιφέρειας του αμφιβληστροειδή με θετικό φακό 78 ή 90Δ. Οι 
εξετάσεις γίνονταν πάντα από τον ίδιο εξεταστή. 
-Όλες οι μετρήσεις (υποκειμενική διάθλαση, ανάλυση μετώπου κύματος 
και κλινική εκτίμηση του ασθενούς) έγιναν από τον ίδιο κάθε φορά 
εξεταστή ή ιατρό. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
                                                                                        
Η καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων (στατιστική ανάλυση 
και διαγραμματική απεικόνιση) έγινε σε υπολογιστή στο πρόγραμμα 
Excel.   
Η ανάλυση:  
-της οπτικής οξύτητας έγινε σε απλές μονάδες μέτρησης, σε δεκαδική 
κλίμακα και υπολογίσθηκε η μέση τιμή των μετρήσεων και η τυπική 
απόκλιση αυτών και έγινε σύγκριση των προ-εγχειρητικών με τα 
μετεγχειρητικά  αποτελέσματα. 
-η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης μετατράπηκε σε λογαριθμική κλίμακα 
για την δημιουργία των διαγραμμάτων στον κάθε ασθενή ξεχωριστά (και 
για κάθε κατάσταση περιβαλλοντικού φωτισμού) και έπειτα 
υπολογίσθηκε η μέση τιμή από όλους τους ασθενείς για κάθε μέτρηση. 
Έγινε σύγκριση των μετρήσεων στον κάθε ασθενή μετεγχειρητικά στο 
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μήνα και στο τρίμηνο για τις διάφορες συνθήκες φωτισμού, σύγκριση των 
προ-εγχειρητικών με τις μετεγχειρητικές τιμές σε δύο ασθενείς που 
υπήρχαν αντίστοιχες μετρήσεις και τέλος των μέσων τιμών των μετρήσεων 
με αντίστοιχα διαγράμματα  φυσιολογικών ασθενών ίδιας ηλικίας. 
-η ανάλυση των εκτροπών έγινε με τα πολυώνυμα Zernike, τα οποία 
μετατράπηκαν  στο διεθνές μετρικό σύστημα OSA Notation. Οι 
υπολογισμοί έγιναν για διάμετρο κόρης 5χιλιοστών, διότι λόγω της 
προχωρημένης ηλικίας των ασθενών η μυδρίαση ήταν περιορισμένη και 
υπήρχε απόκλιση μεταξύ αυτών. Η διάμετρος που επιτυγχανόταν σε 
όλους ήταν αυτή των 5χιλιοστών.    
 
3.1 Ανάλυση της οπτικής οξύτητας 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα ηλικιακά στοιχεία των δέκα συμμετεχόντων 
και στη συνέχεια τα ευρύματα του οφθαλμολογικού τους ελέγχου (14 
οφθαλμοί), η οπτική τους οξύτητα με διόρθωση και χωρίς, προ-
εγχειρητικά και μετεγχειρητικά στο μήνα και στο τρίμηνο. Κανένας από 
τους συμμετέχοντες δεν παρουσίαζε κάποια παθολογία των οφθαλμών, 
πχ αμφιβληστροειδοπάθεια ή θόλωση κερατοειδούς, εκτός από 
καταρράκτη. Όλοι είχαν προχωρημένο καταρράκτη, ο οποίος ήταν και η 
αιτία της πολύ χαμηλής οπτικής οξύτητας και των αυξημένων 
διαθλαστικών σφαλμάτων (μυωπία- υπερμετρωπία- αστιγματισμός), όπως 
φαίνεται από τις προ-εγχειρητικές μετρήσεις. Η μέγιστη κοντινή οπτική 
οξύτητα χωρίς διόρθωση προ-εγχειρητικά είχε πολύ χαμηλή τιμή, γιατί 
λόγω της ηλικίας των ασθενών (>55 ετών) όλοι παρουσίαζαν πρεσβυωπία, 
και επομένως χρειάζονταν επιπλέον διόρθωση για την κοντινή όραση. 
 
Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων αγγλικών όρων:  
UCVA: μέγιστη οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (δεκαδική κλίμακα) 
BCVA: μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση (δεκαδική κλίμακα) 
Jaeger: μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα (μικρότερη τιμή το 6 και μέγιστη 
το 1)  
Σφαίρωμα: (μυωπία ή υπερμετρωπία) σε διοπτρίες 
Κύλινδρος: (αστιγματισμός) σε διοπτρίες 
Άξονας: του κυλίνδρου σε μοίρες 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΟΦΘ..ΙΣΤΟΡΙΚΟ KEΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΒΥΘΟΣ 
No 1 OD 80 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 1 OS 80 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 2 OD 55 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 2 OS 55 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 

No 3 OD 61 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΛ.ΕΠΙΘ. 

No 3 OS 61 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΛ.ΕΠΙΘ. 

No 4 OD 67 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 5 OD 70 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ OK 
No 6 OS 74 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 

No 7 OD 66 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΛ.ΕΠΙΘ. 

No 8 OD 83 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ DRUSEN ΓΥΡΩ 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΌ 
ΔΙΣΚΟ 

No 8 OS 83 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 9 OD 62 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
No 10 OD 71 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣ OK 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ   69,1       
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ    9,8       

 
Η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 69,1+/- 9,8 έτη και η ομάδα 
αποτελούταν από δύο άντρες και οκτώ γυναίκες. 
Τα αναλυτικά αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω συγκεντρωτικούς 
πίνακες: 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΠΡΟ-
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ          

  UVA BCVA JAEGER ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ
σφαιρικό 
ισοδύναμο

No 1 0,1 0,3 <6 -3,5 -0,75 90 -3,875
No 1 0,1 0,3 <6 -3,5 -0,25 90 -3,625
No 2 0,1 0,3 <6 -4,75 -2,5 15 -6
No 2 0,1 0,4 <6 -9 -0,5 180 -9,25
No 3 0,3 0,7             6 1,5 -1,25 110 0,875
No 3 0,2 0,7 6 0,75 -1 90 0,25
No 4 0,3 0,4 <6 1 -1 60 0,5
No 5 0,1 0,7 6 -2,5 -0,5 90 -2,75
No 6 0,2 0,3 <6 -2 -0,5 130 -2,25
No 7 0,1 0,4 <6 0 0 0 0
No 8 0,1 0,2 <6 -2,75 0 0 -2,75
No 8 0,1 0,3 <6 0 -4,25 89 -2,125
No 9 0,1 0,2 <6 0,25 -1 180 -0,25
No 10 0,3 0,3 <6 1,75 -1,75 95 0,875
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 0,16 0,4  -1,63 -1,09   
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,09 0,18  3 1,13   

 
Προ-εγχειρητικά η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 
(ucva) παρουσίαζε μέσο όρο 0,16 +/- 0,09 και διακύμανση από 0,1 έως 
0,3 και η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα με διόρθωση (bcva) είχε μέσο 
όρο 0,4 +/-0,18 και διακύμανση από 0,2 έως 0,7, ενώ η μέγιστη κοντινή 
οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν χειρότερη από την μικρότερη τιμή 
της κλίμακας Jaeger και χρειαζόταν διόρθωση με κοντινά γυαλιά για να 
φτάσει την τιμή του 1. Οι μέσες τιμές του σφαιρώματος και του 
κυλίνδρου ήταν αντίστοιχα, -1,63 +/- 3,0 διοπτρίες για το πρώτο, με 
διακύμανση από +1,75 έως -9D και η μέση τιμή του δεύτερου ήταν -
1,09 +/- 1,13 διοπτρίες με διακύμανση από 0 έως -4,25.   
 
Ο μετεγχειρητικός έλεγχος παρουσίασε τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
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Στο μήνα υπήρξε μια αισθητή βελτίωση όλων των παραμέτρων της 
οπτικής οξύτητας, δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση της ucva, bcva και  
της μέγιστης κοντινής οπτικής οξύτητας με ταυτόχρονη μειώση του 
σφαιρώματος  και του αστιγματισμού.  
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
1 
ΜΗΝΑΣ           

 UVA JAEGER BCVA ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
No 1 0,7 1 0,8 1,25 -1 125
No 1 0,5 1 0,8 0 -1 100
No 2 0,9 1 1 0,5 -0,5 145
No 2 1 1 1 0,5 -0,25 40
No 3 0,5 1 0,6 0,5 -0,75 95
No 3 0,7 4 0,7 0 -0,5 90
No 4 0,7 1 1 0 -1,25 110
No 5 0,7 1 0,8 1 -1 90
No 6 0,9 1 0,9 0,5 -0,5 10
No 7 0,7 2 0,8 0,5 -0,25 100
No 8 0,7 6 0,7 0,5 -0,5 90
No 8 0,5 3 0,6 0,25 -0,75 110
No 9 1 1 1 0 -0,25 160
No 10 0,5 3 1 0 -1,25 110
average 0,71 1,93 0,84 0,4 -0,7   
stdev 0,18 1,5 0,15 0,39 0,35   

 
Οι μέσες τιμές της ucva ήταν 0,71 +/- 0,18 με διακύμανση από 0,5 έως 
1 και της bcva 0,84 +/- 0,15 με διακύμανση από 0,6 έως 1, δηλαδή η 
ucva αυξήθηκε περίπου τεσσερισήμιση φορές (4,44) παραπάνω από την 
προ-εγχειρητική μέτρηση και η bcva κατά δύο φορές.  
Η μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση παρουσίασε επίσης 
σημαντική αλλαγή, αφού προ-εγχειρητικά ήταν πολύ χαμηλή και 
χρειαζόταν βοηθητικά γυαλιά, στο μήνα αυξήθηκε στο 1,93 +/- 1,5 
(διακύμανση από 1 έως 6), δηλαδή περίπου στο Jaeger 2, χωρίς την 
χρήση γυαλιών.   
Το σφαίρωμα και ο κύλινδρος μειώθηκαν, με την μέση τιμή του πρώτου 
να βρίσκεται στις 0,4 +/- 0,39 διοπτρίες (διακύμανση από 0 έως 1,25), 
δηλαδή υπήρξε μια στροφή προς την υπερμετρωπία περίπου στον μισό 
βαθμό, ενώ ο δεύτερος είχε μέση τιμή -0,7 +/- 0,35 (με διακύμανση από 
-1,25 έως -0,25). Το σφαίρωμα από μυωπικό με μέση τιμή περίπου στις 
-1,5 διοπτρίες, έγινε ελαφρά υπερμετρωπικό στις +0,5 διοπτρίες 
περίπου, άρα βελτιώθηκε κατά τρεις φορές και ο κύλινδρος ελαττώθηκε 
0,3 διοπτρίες, από -1,09 σε 0,7, κάτι λιγότερο από μισή διοπτρία.  
Στο τρίμηνο έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
3 
MΗΝΕΣ            

  UVA  JAEGER BCVA ΣΦΑΙΡΩΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
σφαιρικό 
ισοδύναμο

No 1 0,7 1 0,7 0,25 -0,75 65 -0,125
No 1 0,5 1 0,6 0,25 -0,75 97 -0,125
No 2 0,8 1 1 0,5 -0,75 140 0,125
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No 2 1 1 1 0,5 -0,25 50 0,375
No 3 0,7 1 0,9 0,75 -1 100 0,25
No 3 0,7 1 0,9 0,5 -1 85 0
No 4 0,8 1 1 0 -1 65 -0,5
No 5 0,7 1 0,8 0,75 -1 100 0,25
No 6 0,9 1 1 0,25 -0,75 90 -0,125
No 7 0,8 1 0,9 0,5 -0,75 95 0,125
No 8 1 1 1 0,25 -0,25 75 0,125
No 8 0,7 1 0,8 -0,25 -1 100 -0,75
No 9 1 1 1 0 0 0 0
No 10 0,75 1 1 0,5 -1 110 0
average 0,8 1 0,9 0,34 -0,73    
stdev 0,14 0 0,13 0,29 0,33    

 
Όπου βλέπουμε οτι υπήρξε μια περαιτέρω βελτίωση όλων των 
παραμέτρων (σε σχέση με τον μήνα). Έτσι η μέση τιμή της ucva είναι 0,8 
+/- 0,14 (διακύμανση από 0,5 έως 1) και της bcva είναι 0,9+/- 0,13 
(διακύμανση από 0,6 έως 1), η μέση μέγιστη κοντίνη όραση χωρίς 
διόρθωση έφτασε για όλους τους ασθενείς το Jaeger 1 χωρίς 
διακυμάνσεις, το σφαίρωμα είχε μικρή μεταβολή (από τον μήνα) με 
μέση τιμή στις 0,34 +/- 0,29 διοπτρίες (διακύμανση από 0,75 έως -0,25) 
και ο κύλινδρος μικρή μεταβολή με μέση τιμή -0,73 +/- 0,33 διοπτρίες 
(διακύμανση από 0 έως -1).  
Δηλαδή ο μέσος όρος της μέγιστης μακρινής οπτικής οξύτητας χωρίς 
διόρθωση έφτασε τα 8/10, μια αύξηση πέντε φορές μεγαλύτερη από την 
πρό-εγχειρητική και σχεδόν μια φορά από τον μήνα.  
Η μέση μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση είχε θεαματική 
βελτίωση αφού για όλους τους ασθενείς έφτασε την μέγιστη δυνατή 
μέτρηση χωρίς την βοήθεια γυαλιών.  
Το σφαίρωμα και ο κύλινδρος δεν άλλαξαν σημαντικά από τον μήνα στο 
τρίμηνο, έτσι η μέση τιμή του σφαιρώματος είναι +0,34 σε σχέση με το 
+0,4 στο μήνα, δηλαδή η υπερμετρωπία μειώθηκε ελαφρώς και ο 
κύλινδρος παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος (από -0,7 σε -0,73 D). 
Τα παρακάτω γραφήματα απεικονίζουν τα παραπάνω αποτελέσματα:  
 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
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1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, 
ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η 
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
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2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΠΡΟ-
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
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3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ. 
ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ Η 
ΚΛΙΜΙΑΚΑ JAEGER, ΟΠΟΤΕ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ, 
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. 
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4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΦΑΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΉ ΜΥΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ ΜΙΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. 
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5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΕ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ 1 
ΔΙΟΠΤΡΙΑ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΕ 0,75 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ. 
 
Τέλος εάν παρατηρήσουμε την τελευταία στήλη στον πίνακα των 
προεγχειρητικών τιμών και στον πίνακα του τριμήνου, υπάρχει το 
σφαιρικό ισοδύναμο (sph equiv= sph + cyl/2) των μετρήσεων, όπου 
βλέπουμε ότι οι κατορθωθείσες τιμές είναι πολύ κοντά στην εμμετρωπία, 
με μεγαλύτερη τιμή το -0,75 και μικρότερη το μηδέν. 
 
3.2 Ανάλυση της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης  
 
Η δοκιμασία αυτή μετρήθηκε μετεγχειρητικά στο μήνα και στο τρίμηνο 
σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ σε δύο μετρήθηκε και προ-
εγχειρητικά (στο Νο 3 και Νο 8). Για κάθε ασθενή σε κάθε εξέταση 
(μήνας-τρίμηνο) έγιναν τέσσερις δοκιμασίες: σε φωτοπικές συνθήκες 
χωρίς και με τεχνητό θάμβος οράσεως (2) και σε σκοτοπικές συνθήκες 
χωρίς και με τεχνητό θάμβος οράσεως (2).    
Επειδή οι μετρήσεις είναι πολλές σε αριθμό, παρακάτω παρατίθενται οι 
μέσοι όροι όλων των τιμών των μετρήσεων στο μήνα και στο τρίμηνο, για 
όλα τα μάτια και για τις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες φωτισμού 
και μετά οι μετρήσεις του ασθενούς Νο 3 με την προ-εγχειρητική του 
μέτρηση.  
 
Επεξήγηση αγγλικής ορολογίας: 
NTWTG: (night time without glare) νύχτα χωρίς θάμβος 
NTWG: (night time with glare) νύχτα με θάμβος 
DTWTG: (day time without glare) μέρα χωρίς θάμβος 
DTWG: (day time with glare) μέρα με θάμβος 
AVERAGE: μέση τιμή 
 
Α.Γράφημα μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων όλων των οφθαλμών 
στο μήνα και στο τρίμηνο μετεγχειρητικά για συνθήκες φωτισμού με 
θάμβος οράσεως και χωρίς: 
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AVERAGE CS WITHOUT GLARE 1 MONTH
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ.   
 

DIFFERENCE MAP 3M-1M NTWTG
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8. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ, ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ 
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DIFFERENCE MAP 3M-1M DTWTG 
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9. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ, ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ 
ΥΨΗΛΕΣ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ.   
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DIFFERENCE MAP 3M-1M NTWG
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12. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ, ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΝΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ 
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13. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ, ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΝΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ 
 
Οι καμπύλες έχουν την ίδια γενική μορφή με την φυσιολογική καμπύλη 
αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας, δηλαδή η υψηλότερη τιμή ευαισθησίας  
εμφανίζεται στους 2-5 κύκλους ανά μοίρα και όσο αυξάνεται η χωρική 
συχνότητα υπάρχει μια σταδιακή πτώση μέχρι του σημείου που οι 
καμπύλες τέμνουν τον οριζόντιο άξονα των χωρικών συχνοτήτων.  
Παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις στις φωτοπικές συνθήκες είναι καλύτερες 
σε σχέση με αυτές στις μεσοπικές συνθήκες, συγκεκριμένα οι μέγιστες 
τιμές ευαισθησίας ισούνται με 1,5-2 log CS για τις φωτοπικές συνθήκες 
και 1-1,5 log CS για τις μεσοπικές συνθήκες. Επιπλέον οι καμπύλες στις 
μεσοπικές συνθήκες παρουσιάζουν μείωση στις μεγαλύτερες χωρικές 
συχνότητες και φαίνεται να τέμνουν νωρίτερα τον οριζόντιο άξονα των 
χωρικών συχνοτήτων (της μέγιστης οπτικής οξύτητας) σε σχέση με τις 
καμπύλες των φωτοπικών συνθηκών.    
Οι καλύτερες μετρήσεις είναι στις φωτοπικές συνθήκες χωρίς θάμβος 
οράσεως, μετά ακολουθούν οι μετρήσεις σε φωτοπικές συνθήκες με 
θάμβος οράσεως και τέλος οι μετρήσεις στις μεσοπικές συνθήκες πρώτα 
χωρίς θάμβος και τέλος με θάμβος οράσεως. 
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Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση των μετρήσεων από τον μήνα 
στο τρίμηνο, ειδικά στην τιμή της μέγιστης ευαισθησίας η οποία 
αυξάνεται τόσο στις φωτοπικές όσο και στις μεσοπικές συνθήκες, ενώ η 
μείωση της καμπύλης όσο αυξάνεται η χωρική συχνότητα, φαίνεται να 
παραμένει η ίδια, το ίδιο και το σημείο τομής του οριζόντιου άξονα δεν 
φαίνεται να μεταβάλλεται από τον μήνα στο τρίμηνο.   
Η βελτίωση αυτή των καμπυλών φαίνεται στα σχεδιαγράμματα της 
διαφοράς των μέσων τιμών όλων των μετρήσεων του τριμήνου μέιων του 
μήνα στις διάφορες συνθήκες φωτισμού.  
Η θετική διαφορά στον λογάριθμο της φωτεινής αντίθεσης (log CS), 
δηλώνει ότι οι μετρήσεις του τριμήνου ήταν μεγαλύτερες από του μήνα 
και η πτώση των τιμών στις υψηλές χωρικές συχνότητες οφείλεται στο ότι 
οι μετρήσεις σε αυτές τις συχνότητες ήταν κοντά στο μηδέν ή ίσες με 
αυτό, οι οποίες και δεν μεταβλήθηκαν με τον χρόνο.  
 
Ε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΑΠΌ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 
Μπορούμε να συγκρίνουμε την καμπύλη των ασθενών με τον 
πολυεστιακό ενδοφακό με ασθενείς από άλλες μελέτες που έχουν 
αρχόμενο καταρράκτη, προχωρημένο καταρράκτη και καθόλου. Οι 
μελέτες αυτές έχουν γίνει με το ίδιο μηχάνημα το οποίο 
χρησιμοποίησαμε και εμείς για την αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας και 
τα αποτελέσματα σε αυτές τις ομάδες ελέγχου τα παρέχει η εταιρία. Η 
σύγκριση θα γίνει στις συνθήκες της ημέρας χωρίς τεχνητό θάμβος 
οράσεως, γιατί σε αυτές τις συνθήκες έχουν μετρηθεί και οι καμπύλες 
αναφοράς και χρονικά στο τρίμηνο, όπου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
οι οφθαλμοί του πολυεστιακού ενδοφακού έχουν σταθεροποιηθεί, 
ανατομικά και οπτικά, μετά την επέμβαση. 
 
Επεξήγηση αγγλικής ορολογίας: 
DTWTG: (day time without glare) ημέρα χωρίς θάμβος 
Early cataract: αρχόμενος καταρράκτης 
Advanced cataract: προχωρημένος καταρράκτης 
No cataract: όχι καταρράκτης 
        
14. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 
(ΜΑΥΡΗ ΓΡΑΜΜΗ), ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ((ΡΟΖ ΓΡΑΜΜΗ), ΑΡΧΟΜΕΝΟ 
(ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ) ΣΕ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΗΤΟ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ   
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εδώ φαίνεται ότι την υψηλότερη ευαισθησία την εμφανίζει η ομάδα με 
καθόλου καταρράκτη, αμέσως μετά ακολουθεί η ομάδα με τον αρχόμενο 
καταρράκτη και μετά αυτή με τον προχωρημένο καταρράκτη. 
Συγκρίνοντας με την ομάδα του Restor, βλέπουμε ότι η καμπύλη της,  
στο τρίμηνο, μοιάζει περισσότερο με αυτήν της ομάδας του αρχόμενου 
καταρράκτη, δηλαδή έχουν την ίδια γενική μορφή τόσο στις χαμηλές όσο 
και στις υψηλές συχνότητες, με την διαφορά ότι στην ομάδα του Restor 
οι μετρήσεις παρουσιάζουν λίγο χαμηλότερες τιμές. Από την ομάδα του 
καθόλου καταρράκτη υπάρχει διαφορά τόσο στην μορφή, στις χαμηλές 
και υψηλές συχνότητες, όσο και στις τιμές της ευαισθησίας. Πρέπει να 
πούμε ότι κοινό και των τριών ομάδων είναι ότι οι μέγιστες τιμές 
παρουσιάζονται για τις ίδιες χωρικές συχνότητες των 2-5 κύκλων ανά 
μοίρα.  
 
Ζ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 
ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ.        
Παρακάτω θα δούμε τα αποτελέσματα ενός από τους συμμετέχοντες, με 
προχωρημένο καταρράκτη προ-εγχειρητικά και τα αποτελέσματά του  
μετεγχειρητικά στο μήνα και στο τρίμηνο.  
Οι μετρησεις αφορούν τον δεξί οφθαλμό του ασθενούς Νο 3:     
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΦΩΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΜΕΣΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΕ ΜΕΣΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΘΑΜΒΟΣ ΟΡΑΣΕΩΣ    
 
Παρατηρούμε ότι η υπάρχει μια χαρακτηριστική βελτίωση της 
ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης από τις προ-εγχειρητικές μετρήσεις στις 
μετεγχειρητικές και από τον μήνα στο τρίμηνο. Στις φωτοπικές συνθήκες 
η βελτίωση αυτή αφορά όλες τις συχνότητες, ενώ στις μεσοπικές 
συνθήκες η καμπύλη αλλάζει μορφή με βελτίωση αυτής στις χαμηλές 
συχνότητες και ταυτόχρονη μείωση στις υψηλές.  
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3.3 Ανάλυση εκτρόπων μετώπου κύματος  
 
Οι εκτροπές του μετώπου κύματος, όπως αναφέρεται και παραπάνω 
λήφθηκαν από τον αναλυτή που χρησιμοποιεί την μέθοδο Shack-
Hartmann. Οι μετρήσεις που θα μελετηθούν αφορούν διάμετρο κόρης 
5χιλιοστών. Τις εκτροπές χαμηλής τάξης (2ης:αστιγματισμός και 
σφαίρωμα) τις αναλύσαμε εκτεταμένα στην οπτική οξύτητα, οπότε εδώ θα 
ασχοληθούμε με τις 3ης και 4ης τάξης, συγκεκριμένα από τις πρώτες με 
το κόμα και από τις δεύτερες με την σφαιρική εκτροπή, οι υπόλοιπες 
εκτροπές των τάξεων αυτών, δηλαδή τα trefoil και quatrefoil δεν μας 
ενδιαφέρουν, γιατί σύμφωνα με τις μελέτες, πχ του Charmαn, 
συμβάλλουν λιγότερο στην μεταβλητότητα του μετώπου κύματος και οι 
εκτροπές υψηλότερης τάξης (5ης-6ης) ακόμα λιγότερο.  
Στον πίνακα των πολυωνύμων η σφαιρική εκτροπή συμβολίζεται με το   
Ζ04 και το κόμα με Ζ-13 (κάθετο κόμα) και με Ζ13 (οριζόντιο κόμα). 
Επειδή δεν κατέστει δυνατόν να γίνουν μετρήσεις προ-εγχειρητικά και 
μετεγχειρητικά σε όλους τους οφθαλμούς, η μελέτη έγινε συγκρίνοντας 
εμπειρικά τις μέσες τιμές των εκτροπών με τιμές από αντίστοιχες μελέτες 
και όχι τις μεταβολές σε κάθε οφθαλμό. Μόνο ένας ασθενής στον 
αναλυτή Shack-Hartmann έχει αντίστοιχες πρό-εγχειρητικές και μετ-
εγχειρητικές μετρήσεις.  
Οι πραγματικές μετρήσεις μετατράπηκαν σε rms (τετραγωνική ρίζα του 
τετραγώνου της τιμής) και υπολογίστηκαν η μέση τιμή όλων των 
μεςτρήσεων, η τυπική απόκλιση και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές 
αυτών. Θα μελετήσουμε την ποσότητα της αλλαγής που συνέβει στις 
εκτροπές στις διάφορες μετρήσεις (μήνα-τρίμηνο), και όχι την μεταβολή 
αυτών πριν και μετά την εγχείρηση, λόγω τις έλλειψης των δεδομένων. 
Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε 8 από τους 10 
ασθενείς, γιατί αυτοί είχαν αντίστοιχες μετρήσεις στο μήνα και στο 
τρίμηνο. Οι άλλοι δύο δεν είχαν, διότι ο πρώτος αδυνατούσε να 
συνεργαστεί λόγω ηλικίας και ο δεύτερος είχε μετρήσεις στο εξάμηνο 
μόνο. 
 
1 month Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
AVERAGE 0,182 0,088 0,16 0,12 0,0931 0,026 0,102 0,04 0,118
STDEV 0,156 0,043 0,123 0,106 0,0939 0,023 0,049 0,026 0,089
min 0,039 0,019 0,037 0,016 0,0024 0,007 0,037 0,002 0,006
max 0,477 0,142 0,384 0,329 0,2655 0,075 0,156 0,079 0,248

 
 
3 months Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
AVERAGE 0,123 0,114 0,173 0,069 0,051 0,034 0,113 0,034 0,089
STDEV 0,097 0,057 0,126 0,069 0,0469 0,023 0,048 0,02 0,06

min 0,002 0,056 0,004
1E-
04 0,0058 0,013 0,043 0,009 0,012

max 0,297 0,235 0,341 0,18 0,1606 0,085 0,189 0,061 0,173
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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Από τις τιμές αυτές μπορούμε να υπολογίσουμε το ολικό rms των 
εκτροπών, οπότε προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα για το τρίμηνο: 

1. το rms του ολικού κόματος  είναι 0,22+/-0,114μm (διακύμανση 
0,06-0,414)  

2. το ολικό rms της σφαιρικής εκτροπής είναι 0,113+/-0,05 
μm(διακύμανση 0,043-0,19)  

3. το rms των ολικών εκτροπών (2ης-4ης): 0,923+/- 0,151 
(διακύμανση 0,693-1,145) και  

4. των υψηλής τάξης (3ης -4ης): 0,342+/-0,099 (διακύμανση 0,21-
0,52).  

 
Για να δούμε εάν αυτές οι μετρήσεις είναι φυσιολογικές μπορούμε να τις 
συγκρίνουμε με μελέτες, που έχουν γίνει και αφορούν την μεταβολή του 
μετώπου κύματος ανάλογα με την ηλικία σε ομάδες πληθυσμού, που δεν 
έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση και δεν παρουσιάζουν κάποια 
παθολογία των οφθαλμών (ούτε καταρράκτη). Οι μελέτες αυτές έχουν 
γίνει για διάφορες διαμέτρου κόρες (Porter-5,7χιλιοστά, Wang-
6χιλιοστά), επειδή η δική μας έχει γίνει για 5χιλιοστά θα την 
συγκρίνουμε με την μελέτη της Brunette et.al. η οποία έχει γίνει για την 
ίδια διάμετρο κόρης. Παρακάτω βλέπουμε τα συγκεντρωτικά 
σχεδιαγράμματα των rms του κόματος, της σφαιρικής εκτροπής και των 
εκτροπών υψηλής τάξης, ανάλογα με την ηλικία, από την μελέτη της 
Brunette. Η γραμμή που περνάει από όλες τις τιμές είναι η μέση τιμή 
και τα διάσπαρτα σημεία είναι οι ατομικές μετρήσεις: 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ 5ΧΙΛΙΟΣΤΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΟΡΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ISABELLE BRUNETTE et.al.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, το κόμα στις ηλικίες 60-80 έχει μέσες 
τιμές από 0,16-0,21μm (για ηλικία>61, κόμα>0,16μm) με 95% 
διαστήματα εμπιστοσύνης από 0,05-0,40μm περίπου. Η σφαιρική 
εκτροπή έχει μέσες τιμές στις ηλικίες 60-80, από 0,08-0,10 (για 
ηλικία>61, σφαιρική εκτροπή>0,08) με διαστήματα εμπιστοσύνης από 
0,00-0,20μm. Οι εκτροπές υψηλής τάξης για αυτές τις ηλικίες έχουν 
μέσες τιμές από 0,30-0,42μm (ηλικία>61 ετών, εκτροπές υψηλής 
τάξης>0,35μm) με διακύμανση από 0,15-0,65μm. Οπότε συγκρίνοντας 
με τις τιμές των rms της δικής μας μελέτης παρατηρούμε ότι η μέση 
τιμή του ολικού κόματος είναι στις ανώτερες φυσιολογικές τιμές, ενώ οι 
μετρήσεις μας είναι μέσα στα διαστήματα εμπιστοσύνης. Η μέση τιμή 
της σφαιρικής εκτροπής είναι λίγο μεγαλύτερη από την μέση τιμή της 
μελέτης αναφοράς, αλλά είναι μέσα στα διαστήματα εμπιστοσύνης, όπως 
και όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις μας. Η μέση τιμή των εκτροπών υψηλής 
τάξης είναι μέσα στις τιμές της μελέτης αναφοράς, αλλά εάν στην δική 
μας μελέτη χρησιμοποιούσαμε αντίστοιχο αριθμό εκτροπών (και όχι 
λιγότερες όπως τώρα), η τιμή αυτή θα ήταν μεγαλύτερη. Άρα οι τιμές των 
εκτροπών είναι στα φυσιολογικά όρια για την αντίστοιχη ηλικιακή 
ομάδα.  

Επιπλέον, ότι οι τιμές μας είναι στα φυσιολογικά και αναμενόμενα 
επίπεδα του πληθυσμού (μικρότερες της μονάδας), συμφωνεί και με τις 
μελέτες των Atchinson και Charman. 18,19,20, 29 

Οι τυπικές αποκλίσεις έχουν κοντινές τιμές με τις μέσες τιμές γιατί το 
δείγμα είναι πολύ μικρό και υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα.                        
Παρακάτω απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα, τα αποτελέσματα του 
προηγούμενου πίνακα, δηλαδή οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις 
των rms των μέσων τιμών των πολυωνύμων και είναι φανερή η μεταβολή 
των εκτροπών προ- και μετ-εγχειρητικά. 
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 ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΤΡΟΠΩΝ
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ΕΙΚΟΝΑ 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΗΝΑ-ΤΡΙΜΗΝΟΥ. 

Οι ποσοτικές αλλαγές του κόματος και της σφαιρικής εκροπής είναι 
πολύ μικρές από την μια μέτρηση στην άλλη, δείχνοντας σταθερότητα 
στην μετεγχειρητική πορεία, με το κάθετο (Ζ3-1) κόμα να αυξάνεται 
ελάχιστα από τον μήνα στο τρίμηνο, το οριζόντιο (Ζ31) να παραμένει 
σταθερό και την σφαιρική εκτροπή να αυξάνεται ελάχιστα.                   
Παρακάτω υπάρχει το σχεδιάγραμμα ενός ασθενούς, από τον αριστερό 
οφθαλμό του οποίου πάρθηκαν αντίστοιχες μετρήσεις πριν την 
επέμβαση και μετά από αυτήν.  

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΡΟΠΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ N0 8
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ΕΙΚΟΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΠΡΟ-
ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ, ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ.   

Παρατηρούμε ότι οι προ-εγχειρητικές τιμές ήταν στις ανώτερες τιμές των 
φυσιολογικών διαστημάτων εμπιστοσύνης, ενώ μετεγχειρητικά υπήρξε 
βελτίωση με πτώση των τιμών των μετρήσεων (εκτός του οριζόντιου 
κόματος). Το κάθετο κόμα μειώθηκε μετεγχειρητικά και έφτασε στις 
φυσιολογικές μέσες τιμές, ενώ το οριζόντιο παρουσίασε αύξηση (3,5 
φορές περισσότερο από την προ-εγχειρητική του τιμή), αν και η τιμή του 
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ισούται με την μεγαλύτερη τιμή του διαστήματος εμπιστοσύνης του 
φυσιολογικού πληθυσμού (ολικό rms κόματος= 0,207μm). Η σφαιρική 
εκτροπή παρουσίασε αρκετή μείωση μετά την επέμβαση, σχεδόν τρείς 
φορές σε σχέση με την προ-εγχειρητική της τιμή και έφτασε την 
φυσιολογική μέση τιμή. 
Φαίνεται, λοιπόν ότι στον συγκεκριμένο ασθενή ο πολυεστιακός 
ενδοφακός εισήγαγε κάποιο ποσό κόματος αλλά καθόλου σφαιρική 
εκτροπή, αντιθέτως την μείωσε.  
Μπορούμε τα αποτελέσματα αυτά να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα 
της οπτικής οξύτητας και της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας: 
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ΕΙΚΟΝΑ 4 
 
όπου βλέπουμε ότι η ευαισθησία αυξήθηκε μετεγχειρητικά σε σχέση με 
προ-εγχειρητικά και ακόμα περισσότερο από τον μήνα στο τρίμηνο. Η 
οπτική οξύτητα από 0,1 προ-εγχειρητικά, αυξήθηκε στο 0,5 στο μήνα 
και στο 0,7 στο τρίμηνο. 
Αυτές οι αλλαγές στην φωτεινή ευαισθησία και την οπτική οξύτητα 
δείχνουν ότι η αύξηση του οριζόντιου κόματος δεν επηρέασε την 
ποιότητα του σχηματιζόμενου ειδώλου, ενώ η μείωση της σφαιρικής 
εκτροπής φαίνεται να την ευνοεί.     
Από αυτές τις μετρήσεις μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα 
τοσο για την οπτική απόδοση του φακού, όσο και από το ποιά στοιχεία 
την επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τα οποία θα μας κάνουν ακόμα 
πιο προσεκτικούς στην επιλογή των ασθενών και την αντιμετώπισή τους 
προ-εγχειρητικά και μετεγχειρητικά.  
Τα συμπεράσματα αυτά θα αναλυθούν εκτενέστερα στο επόμενο 
κεφάλαιο.  
 
3.4 υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών για την οπτική απόδοση 
του φακού 
 
Οι ασθενείς γενικά ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημένοι από την οπτική 
απόδοση του συγκεκριμένου φακού, ειδικά στο τρίμηνο. Στον μήνα 8 
στους 10 ασθενείς ανέφεραν θολή όραση, πιο πολύ στην κοντινή και 
λιγότερο στην μακρινή. Σε δύο ασθενείς (ηλικίας 55 και 62 αντίστοιχα 
και οι δύο άντρες) έγινε άμεση αποκατάσταση της μακρινής και της 
κοντινής όρασης ήδη από τις δεκαπέντε ημέρες, ενώ στους άλλους 
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ασθενείς της ίδιας ηλικίας δεν υπήρξε τόσο ταχεία αποκατάσταση, και 
ενώ η οπτική τους οξύτητα ήταν πολύ καλή, οι υπόλοιπες μετρήσεις δεν 
έδειξαν διαφορά από την υπόλοιπη ομάδα. 
Στο τρίμηνο η θολή όραση είχε παρέλθει και οι ασθενείς δήλωναν 
ευχαριστημένοι τόσο από την μακρινή όσο και από την κοντινή, ειδικά οι 
γυναίκες ασθενείς ανέφεραν περισσότερη ικανοποίηση από την ύπαρξη 
κοντινής όρασης.  
Κανένας από τους ασθενείς δεν ανέφερε να χρειάζεται την χρήση γυαλίων 
μετεγχειρητικά, στον οφθαλμό που είχε χειρουργηθεί, τόσο για κοντά 
όσο και για μακριά. Οι ασθενείς που είχαν χειρουργήσει και τα δύο 
μάτια ήταν πιο ευχαριστημένοι καθώς δεν είχαν τον καταρράκτη από το 
άλλο μάτι να τους ενοχλεί. Ακόμα όμως και οι ασθενείς με την 
μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού, ανέφεραν ότι μπορούσαν άνετα 
να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες για μακρινή 
και κοντινή όραση, χωρίς την χρήση βοηθητικού φακού για το 
καταρρακτικό μάτι.      
Κανένας ασθενής δεν παρατήρησε μείωση της όρασης τις βραδυνές ώρες 
και μόνο 2 από τους 10 ανέφεραν ότι έβλεπαν στεφάνια γύρω από 
φωτεινές πηγές την νύχτα.  
Κανείς από τους ασθενείς δεν οδηγούσε την νύχτα για να αναφέρει 
οποιοδήποτε ανεπιθύμητο οπτικό φαινόμενο σε μεσοπικές συνθήκες.   
Γενικά η συγκριμένη ομάδα ασθενών, ηλικίας >55 ετών, με αγροτική 
εργασία ή οικιακά, ανέφεραν ικανοποιημένοι από την οπτική απόδοση 
του φακού σε όλες τις συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισμού και για την 
μακρινή και κοντινή όραση.   
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
4.1 Συμπεράσματα από την ανάλυση της οπτικής οξύτητας  
 
Τα συμπεράσματα που εξέρχονται από την ανάλυση της οπτικής 
οξύτητας μετεγχειρητικά, είναι ότι η μέση τιμή της μέγιστης μακρινής 
οπτικής οξύτητας, χωρίς και με διόρθωση, βελτιώνεται σημαντικά στο 
μήνα και ακόμα περισσότερο στο τρίμηνο, σε σχέση με την προ-
εγχειρητική μέτρηση. Η τιμή που επιτυγχάνεται στο τρίμηνο, ucva 8/10 
και bcva 9/10, είναι αρκετά ικανοποιητική για την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών δραστηριοτήτων των ασθενών χωρίς την βοήθεια 
βοηθητικών γυαλιών. Η τιμή αυτή δεν φτάνει τα 10/10 που θα 
αναμενόταν μετά από μια ανάλογη επέμβαση με την εισαγωγή ενός 
μονοεστιακού ενδοφακού και αυτό οφείλεται στην οπτική απόδοση του 
συγκεκριμένου πολυεστιακού ενδοφακού, ο οποίος προκαλεί δύο εστίες. 
Έτσι  η φωτεινή ενέργεια κατανέμεται μεταξύ των δύο εστιών, άρα στην 
μακρινή εστία φτάνει λιγότερο φως από ότι θα συνέβαινε με έναν 
μονοεστιακό ενδοφακό ή σε έναν οφθαλμό με ικανότητα προσαρμογής 
και επιπλέον οι φωτεινές ακτίνες από την κοντινή εστία επηρεάζουν την 
ευκρίνεια του μακρινού ειδώλου. Αν και ο συγκεκριμένος ενδοφακός 
κατανέμει περισσότερη φωτεινή ενέργεια στην μακρινή εστία όταν η κόρη 
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είναι πάνω από 3χιλιοστά, δεν πλησιάζουν όλοι οι ασθενείς την μέγιστη 
μακρινή οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, των 10/10 αλλά παρατηρείται 
διακύμανση των μετρήσεων (5/10-10/10). 
Η βελτίωση από τον μήνα στο τρίμηνο οφείλεται στην μετεγχειρητική 
επούλωση των οφθαλμών και στην συνήθεια της καινούργιας οπτικής 
εικόνας, ενώ οι διακυμάνσεις των μετρήσεων μεταξύ των ασθενών, 
οφείλονται σε ανατομικές διαφορές στον οφθαλμό του καθενός.  
Βλέπουμε ότι το σφαίρωμα έχει πλησιάσει σχεδόν την εμμετρωπία, με 
μικρές διακυμάνσεις γύρω από το μηδέν, ενώ ο αστιγματισμός στους 
περισσότερους ασθενείς είναι γύρω στο -0,75 (μέση τιμη -0,73). Οπότε 
μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, ειδικά στο 
σφαίρωμα περισσότερο από τον αστιγματισμό. Εάν, όμως, ήταν ακόμα 
χαμηλότερος η μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση των 
ασθενών θα ήταν υψηλότερη. Ο αστιγματισμός αυτός οφείλεται στην 
μικρή τομή που δημιουργείται στον κερατοειδή για την εισαγωγή του 
ενδοφακού, οπότε δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς η μετεγχειρητική 
τιμή του και σε πιθανή μετατόπιση του ενδοφακού μετεγχειρητικά.   
Αξιοσημείωτη είναι η μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση,  η 
οποία ήδη από τον μήνα παρουσίασε σημαντική αύξηση (Jaeger 2) σε 
σχέση με προ-εγχειρητικα και στο τρίμηνο έφτασε την μέγιστη μέτρηση 
της συγκεκριμένης κλίμακας, το Jaeger 1. Βλέπουμε ότι ο φακός ευνοεί 
την κοντινή όραση περισσότερο, αφού στο τρίμηνο όλοι οι ασθενείς είχαν 
πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό πιθανών να οφείλεται στο 
ότι η κοντινή εστία είναι 4 διοπτρίες πιο μπροστά από την μακρινή, 
οπότε οι φωτεινές ακτίνες της δεύτερης να επηρεάζουν λιγότερο την 
πρώτη και για αυτό να είναι πιο ευκρινής. Επιπλέον, η ανάγνωση γινόταν 
με έντονο φωτισμό, δηλαδή η κόρη ήταν σε μύση (<3χιλιοστά), οπότε οι 
εκτροπές ήταν μειωμένες.         
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι νεότεροι ασθενείς (55-60), είχαν καλύτερη 
όραση μακρινή και κοντινή, ήδη από τον πρώτο μήνα, όπως φαίνεται 
από τους πίνακες της οπτικής οξύτητας, αλλά αυτό δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό, γιατί το δείγμα είναι πολύ μικρό και οι ίδιοι ασθενείς 
δεν παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στις άλλες δοκιμασίες.  
Συγκρίνοντας τα δικά μας αποτελέσματα με εκείνα από τις κλινικές 
μελέτες τις εταιρίας παραγωγής του ενδοφακού βλέπουμε ότι είναι 
περίπου τα ίδια, αν και η εταιρία μας προσφέρει τα αποτελέσματά του 
6μήνου ενώ τα δικά μας είναι του τριμήνου. Πιο συγκεριμένα, αναφέρει 
ότι η μέγιστη οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση στο μεγαλύτερο ποσοστό 
των ασθενών (90%) κυμαινόταν από 6-7/10 με J3, σε ένα μικρότερο 
ποσοστό 8/10 με J2 και το χαμηλότερο ποσοστό είχε όραση 9-10/10 με 
J1. Οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς (>80 ετών), παρατηρήθηκε ότι είχαν 
χειρότερα αποτελέσματα από τους νεότερους, οι ασθενείς με διόφθαλμη 
εισαγωγή του ενδοφακού είχαν καλύτερα αποτελέσματα, κάτι που στην 
δική μας μελέτη δεν είναι τόσο εμφανές, λόγω του μικρού δείγματος και 
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δεν εξαρτόταν από την χρήση 
βοηθητικών γυαλιών για μακριά ή κοντά.   
Επιπλέον μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας με μελέτες 
άλλων ερευνητικών ομάδων, που ασχολήθηκαν με τον ίδιο ενδοφακό. 
Έτσι συγκριτικά με την ομάδα του Souza et.al, όπου η μελέτη συνέκρινε 
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τον ενδοφακό Restor με έναν μονοεστιακό της ίδιας εταιρίας (SA60AT), 
έδειξε ότι η μέση μέγιστη ucva για την πρώτη ομάδα, στο τρίμηνο ήταν 
8-9/10, ενώ η μέγιστη bcva πλησίαζε τα 10/10 και η μέση μέγιστη 
κοντινή ucva στο τρίμηνο J1-2. Στην ομάδα του μονοεστιακού 
ενδοφακού οι αντίστοιχες μετρήσεις ήταν ucva 9/10, bcva 10-12/10 και 
κοντινή όραση χωρίς διόρθωση Jaeger 4-5. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η 
μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα με και χωρίς διόρθωση ήταν ελάχιστα 
καλύτερη στην ομάδα με τον μονοεστιακό ενδοφακό, ενώ η ομάδα με τον 
πολυεστιακό πλεονεκτούσε στην κοντινή όραση κατά πολύ και δεν 
χρειαζόταν κοντινά γυαλιά σε σχέση με την ομάδα του μονοεστιακού 
ενδοφακού. Επιπλέον η ίδια ομάδα παρατήρησε ότι η μακρινή και η 
κοντινή οπτική οξύτητα στους ασθενείς με τον πολυεστιακό ενδοφακό 
παρουσίαζε βελτίωση μερικούς μήνες μετά την επέμβαση, κάτι που 
φαίνεται και στην δική μας ομάδα.     
Μια πολυκεντρική ευρωπαική μελέτη πάνω στον ίδιο πολυεστιακό 
ενδοφακό έδειξε στο 6μηνο η μέση μέγιστη ucva 9-10/10 και μέση 
μέγιστη κοντινή ucva J1 και ότι τα 88% των ασθενών δεν χρειαζόταν 
γυαλιά για μακριά και κοντά (Kohnen et.al).  
Τέλος στην συγκριτική μελέτη της Rocha et.al, όπου εισήχθησαν ο 
ενδοφακός Restor και τρείς μονοεστιακοί ο Acrysof MA30AC, ο Acrysof 
SA60AT και ο Medipfacos Acqua, τα αποτελέσματα ήταν ότι όλοι οι 
οφθαλμοί είχαν μέση μέγιστη μακρινή bcva μεγαλύτερη από 7-8/10. 
Στην ομάδα του Restor το μεγαλύτερο ποσοστό είχε μέγιστη bcva τα 
10/10, όπως και οι ομάδες των μονοεστιακών ενδοφακών και ότι ο 
προκαλούμενος από την επέμβαση αστιγματισμός δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικός στην ομάδα του πολυεστιακού ενδοφακού σε σχέση με τις 
ομάδες των μονοεστιακών.   
Βλέπουμε λοιπόν, ότι με μικρές διαφορές τα αποτελέσματά μας 
συμφωνούν με τις μελέτες που έχουν ήδη γίνει από άλλες ερευνητικές 
ομάδες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς ασθενών. 22, 23, 24  
 
4.2 Συμπεράσματα από την ανάλυση της ευαισθησίας φωτεινής 
αντίθεσης.  
 
Από την ανάλυση αυτής της δοκιμασίας βλέπουμε ότι η καμπύλη 
φωτεινής ευαισθησίας που προκύπτει από την χρήση του Restor έχει την 
ίδια γενική μορφή με την φυσιολογική καμπύλη για αντίστοιχες ηλικίες. 
Το παρακάτω σχήμα, που προέρχεται από μελέτες σε φυσιολογικούς 
ασθενείς, που δεν έχουν υποστεί καμία οφθαλμολογική επέμβαση και 
δεν πάσχουν από καταρράκτη μας δείχνει τις φυσιολογικές τιμές για 
κάθε ηλικία σε φωτοπικές συνθήκες χωρίς θάμβος:    
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ΕΙΚΟΝΑ 5 
 
Η πτώση που παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας οφείλεται σε 
οπτικούς παράγοντες πχ. σκέδαση στον φακό, και σε γεροντική εκφύλιση 
των νευρώνων. 
Για να γίνουν συγκρίσεις του πίνακα αυτού με την δική μας μελέτη 
πρέπει να αντιστοιχίσουμε τις τιμές του, που είναι σε κανονική 
(δεκαδική) κλίμακα με τις λογαριθμικές του CS. Έτσι στον κάθετο άξονα 
ο λογάριθμος του 100 ισοδυναμεί με το 2 της δικής μας κλίμακας και ο 
λογάριθμος του 200 με 2,33, δηλαδή περίπου με το 2,5 στον 
λογαριθμικό μας πίνακα. Με αυτά τα δεδομένα υπόψην, βλέπουμε ότι 
στις ηλικίες 60-80, που είναι αντίστοιχες με της παρούσας μελέτης, η 
μέγιστη τιμή της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας είναι μεταξύ 2-2,5 log 
CS (100-200 CS) η οποία παρατηρείται για τιμές χωρικής συχνότητας 2-
4 c/deg και υπάρχει μια ταχύτερη μείωση της καμπύλης στις υψηλές 
χωρικές συχνότητες, όσο αυξάνεται η ηλικία, η οποία, εμπειρικά, 
φαίνεται να τέμνει νωρίτερα τον οριζόντιο άξονα. Από τα δικά μας 
διαγράμματα των μέσων τιμών στις αντίστοιχες φωτοπικές συνθήκες (στο 
τρίμηνο), βλέπουμε ότι οι καμπύλες έχουν την ίδια μορφή, με την 
μέγιστη τιμή της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας στους 1,5-2 log CS, η 
οποία παρατηρείται στους 2-5 κύκλους ανά μοίρα, με παρόμοια μείωση 
της καμπύλης στις υψηλές χωρικές συχνότητες, αλλά νωρίτερη τομή του 
οριζοντιου άξονα.  
Άρα η αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας στους οφθαλμούς με τον 
πολυεστιακό ενδοφακό, στις φωτοπικές συνθήκες χωρίς θάμβος έχει α. 
χαμηλότερη μέγιστη τιμή σε σχέση με άτομα με φυσιολογικούς 
οφθαλμούς αντίστοιχης ηλικίας, β.οι τιμές χωρικής συχνότητας που 
παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή είναι ίδιες και γ.υπάρχει παρόμοια πτώση 
της καμπύλης στις υψηλές χωρικές συχνότητες, η οποία καμπύλη, 
εμπειρικά, φαίνεται να τέμνει τον οριζόντιο άξονα νωρίτερα σε σχέση με 
τα φυσιολογικά άτομα. Το σημείο τομής εκφράζει την μέγιστη διακριτική 
ικανότητα της όρασης. 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο πολυεστιακός ενδοφακός προσφέρει 
ικανοποιητική ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης κοντά στα φυσιολογικά 
όρια, αλλά όχι την ίδια που θα είχε ένα άτομο της ίδιας ηλικίας χωρίς 
καταρράκτη. Επιπλεόν φαίνεται ότι η μέγιστη διακριτική ικανότητα των 
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οφθαλμών με Restor είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη της 
φυσιολογικής ομάδας, αυτό συμπίπτει και με τα αποτελέσματα της 
οπτικής οξύτητας. Αυτή η μείωση, τόσο της φωτεινής ευαισθησίας όσο 
και της οπτικής οξύτητας, οφείλεται στην αλληλεπίδραση των φωτεινών 
ακτινών, της μίας εστίας πάνω στην άλλη, όταν οποιαδήποτε από της δύο 
είναι εστιασμένη, με αποτέλεσμα να μειώνει την ευκρίνεια και την 
φωτεινή αντίθεση του εστιασμένου ειδώλου. 
Από τις μετρήσεις μας παρατηρούμε ότι στις διάφορες συνθήκες 
φωτισμού η καλύτερη ευαισθησία παρατηρείται στις φωτοπικές συνθήκες 
χωρίς θάμβος οράσεως, αφού σε αυτές τις συνθήκες λειτουργούν τα 
κωνία της ωχράς κηλίδας, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκριση 
στις υψηλές χωρικές συχνότητες και την μεγαλύτερη διακριτική 
ικανότητα. Στις φωτοπικές συνθήκες με τεχνητό θάμβος, υπάρχει μια 
μικρή μείωση λόγω του τεχνητού φωτισμού από την αντίθετη κατεύθυνση 
η οποία μειώνει την όραση, γιατί στον οφθαλμό εισέρχεται άπλετο φως το 
οποίο  αποδραστηριοποιεί τα κωνία και τα γαγγλιακά κύτταρα, τα οποία 
αποκρίνονται στις αλλαγές της  φωτεινότητας. Η αντίστοιχη μύση που 
συμβαίνει, όμως, είναι τόση ώστε να εξισσοροπεί σε κάποιο βαθμό το 
εισερχόμενο φως, ώστε να μην μειώνεται σημαντικά η καμπύλη.  
Στις μεσοπικές συνθήκες φωτισμού βλέπουμε ότι η καμπύλη μειώνεται 
αρκετά σε σχέση με τις φωτοπικές συνθήκες και υπάρχει μια ταχύτερη 
πτώση αυτής στις υψηλές χωρικές συχνότητες και νωρίτερη τομή του 
οριζόντιου άξονα. Δηλαδή, στις συνθήκες αυτές μειώνεται η ευαισθησία 
φωτεινής αντίθεσης και η οπτική οξύτητα. Αυτό συμβαίνει, γιατί σε αυτές 
τις συνθήκες λειτουργούν τα ραβδία τα οποία είναι ευαίσθητα στις 
χαμηλές χωρικές συχνότητες και έχουν μικρή διακριτική ικανότητα. 
Επιπλέον, μειώνεται η φωτεινή ενέργεια που κατανέμεται στις δύο εστίες 
και με την αύξηση της διαμέτρου της κόρης εισάγονται περισσότερες 
εκτροπές και δημιουργούνται θολές ζώνες, γύρω από την εστιασμένη 
μακρινή εστία, που οφείλονται στα περιθλαστικά βήματα. Η μείωση είναι 
πιο έντονη όταν προστεθεί στην εξέταση και το τεχνητό θάμβος γιατί τα 
γαγγλιακά κύτταρα αποκρίνονται σε αλλαγές φωτεινότητας, κάτι το οποίο 
δεν συμβαίνει όταν η φωτεινή πηγή εκπέμπει συνεχώς φως.  
Πρέπει να παρατηρήσουμε την βελτίωση των μετρήσεων από τον μήνα 
στο τρίμηνο, η οποία συμβαίνει σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, αλλά όχι 
για τις υψηλές συχνότητες, οι οποίες δεν παρουσιάζουν μεταβολή. Αυτή 
η βελτίωση οφείλεται προφανώς στην μετεγχειρητική επούλωση του 
οφθαλμού και ίσως στην συνήθεια της καινούργιας οπτικής εικόνας.  
Τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια με αυτά που αναφέρει η εταιρία 
παραγωγής για την λειτουργία του ενδοφακού και συγκρίνοντάς τον με 
την ομάδα του μονοεστιακού, οι ασθενείς με τον Restor παρουσίαζαν 
παρόμοια καμπύλη ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης στις φωτοπικές 
συνθήκες με ή χωρίς θάμβος, με διαφορά την μικρή μείωση της 
καμπύλης στις υψηλές χωρικές συχνότητες, η οποία όμως δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική. Φανερή όμως ήταν η μείωση της καμπύλης στις 
μεσοπικές συνθήκες σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ομάδα του 
μονοεστιακού ενδοφακού, ειδικά στις συνθήκες με τεχνητό θάμβος 
οράσεως και στις υψηλές χωρικές συχνότητες των 12 και 18 κύκλων ανά 
μοίρα, όπου ο αριθμός των μετρήσεων μειωνόταν σημαντικά.  
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Αποτελέσματα από μελέτες άλλων ερευνητικών ομάδων σε σχέση με τον 
Restor, αναφέρουν ότι η μείωση στις καμπύλες αντίθεσης φωτεινής 
ευαισθησίας σε φωτοπικές συνθήκες, σε σχέση με την ομάδα του 
μονοεστιακού ενδοφακού, ήταν στατιστικά σημαντική όταν η μέτρηση 
γινόταν μονόφθαλμα. Όταν η μέτρηση γινόταν διόφθαλμα δεν υπήρχαν 
διαφορές στατιστικά σημαντικές μεταξύ των δύο ομάδων, αν και η 
καμπύλη της ομάδας του Restor είχε χαμηλότερες μετρήσεις (Souza 
et.al). Η μελέτη της Rocha et.al έδειξε ότι οι μέσες τιμές των μετρήσεων 
ήταν χειρότερες στην ομάδα του πολυεστιακού ενδοφακού σε σχέση με 
όλες τις ομάδες των μονοεστιακών.   
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η μελέτη του Montes-Mico για τους 
πολυεστιακούς ενδοφακούς γενικά, που έδειξε παρόμοια αποτελέσματα 
της καμπύλης φωτεινής ευαισθησίας των πολυεστιακών με τους 
μονοεστιακούς ενδοφακούς σε φωτοπικές συνθήκες, ενώ σε μεσοπικές 
συνθήκες οι πολυεστιακοί ενδοφακοί είχαν χαμηλότερες μετρήσεις 
ειδικά στις υψηλές χωρικές συχνότητες. Τα αποτελέσματα από τους 
πολυεστιακούς ενδοφακούς, αν και μειωμένα, παρέμεναν μέσα στα 
φυσιολογικά όρια. Επίσης η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρει βελτίωση 
των καμπυλών με την πάροδο του χρόνου, εδικά στο 6μηνο 
μετεγχειρητικά, προτείνοντας ότι οφειλόταν σε προσαρμογή και συνήθεια 
του ασθενούς.  
Η μελέτη του Robert Mico, παρατηρεί μειωμένη δοκιμασία στην ομάδα 
των πολυεστιακών ενδοφακών σε σχέση  με την ομάδα των μονοεστιακών, 
ειδικότερα στις υψηλές χωρικές συχνότητες και για το πρώτο μήνα, αλλά 
μέσα στα φυσιολογικά όρια για το συγκεκριμένο εύρος ηλικίας. 
Επισημαίνει βελτίωση της δοκιμασίας αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας 
από το μήνα στο τρίμηνο και περαιτέρω στο εξάμηνο, δηλαδή εξάρτηση 
της δοκιμασίας από τον χρόνο, σε αντίθεση με την ομάδα του 
μονοεστιακού ενδοφακού στην οποία η δοκιμασία παρέμενε σταθερή 
μετεγχειρητικά. Για αυτόν τον λόγο, στην μελέτη μας, πρέπει να 
επαναληφθεί η μέτρηση και στο 6μηνο για να βρεθεί πιθανή περαιτέρω 
αύξηση της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας. 16, 21, 23, 24, 25 

 
 
4.3 Συμπεράσματα από την ανάλυση των εκτροπών μετώπου 
κύματος.   
 
Η ανάλυση αυτή έδειξε ικανοποιητική συμπεριφορά του ενδοφακού, 
αφού σύμφωνα με τις πληθυσμιακές μελέτες για αντίστοιχες ηλικιακές 
ομάδες, δεν εισήγαγε εκτροπές περισσότερες από αυτές που έχει ο 
φυσιολογικός πληθυσμός της αντίστοιχης ηλικίας. 
Το κόμα και η σφαιρική εκτροπή είναι στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, 
αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στα διαστήματα εμπιστοσύνης 
του φυσιολογικού πληθυσμού, δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχες μετρήσεις 
σε φυσιολογικά άτομα. Η αυξημένη μέση τιμή του κόματος πιθανών να 
οφείλεται στην εισαγωγή μετεγχειρητικού αστιγματισμού είτε από την 
τομή στον κερατοειδή ή από πιθανή μετατόπιση του ενδοφακού. Η 
μεγαλύτερη μέση τιμή της σφαιρικής εκτροπής πιθανών να οφείλεται 
στην μορφολογία του ενδοφακού, ο οποίος εισάγει κάποια ποσότητα 
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θετικής σφαιρικής εκτροπής λόγω του ότι η κατασκευή του δεν 
προσφέρει διαβαθμιζόμενο δείκτη διάθλασης, όπως του φυσιολογικού 
κρυσταλλοειδή φακού, η οποία μπορεί να μειώσει την σφαιρική 
εκτροπή.     
Όσον αφορά την ποσοτική μεταβολή των εκτροπών μετεγχειρητικά στο 
μήνα και στο τρίμηνο από τους πίνακες των μέσων όρων, βλέπουμε ότι οι 
μεταβολές είναι ελάχιστες, δηλαδή υπάρχει σταθερότητα του 
μετεγχειρητικού αποτελέσματος. Οι μικρές αποκλίσεις των μετρήσεων 
οφείλονται στην μετεγχειρητική επούλωση του κερατοειδούς και του 
οφθαλμού γενικότερα. 
Η θέση του φακού, για την πιθανή μετατόπισή του και την είσοδο 
αστιγματισμού ή κόματος, εκτιμήθηκε εμπειρικά στην σχισμοειδή 
λυχνία μετά από μυδρίαση της κόρης και σε κανέναν ασθενή δεν ήταν 
εμφανής, μακροσκοπικά, κάποια μετατόπιση του φακού.  
Στον ασθενή (Νο 8) όπου υπήρχε προ-εγχειρητική και μετεγχειρητικές 
μετρήσεις, παρατηρούμε ότι μετεγχειρητικά υπήρξε βελτίωση-μείωση των 
εκτροπών 3ης και 4ης τάξης, εκτός του οριζόντιου κόματος, όπου υπήρχε 
αύξηση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό οφείλεται σε μικρή 
μετατόπιση του φακού, η οποία στην σχισμοειδή λυχνία όμως δεν ήταν 
εμφανής. Από την σύγκριση του μετώπου κύματος με την αντίθεση 
φωτεινής ευαισθησίας και την οπτική οξύτητα, στα οποία παρατηρείται 
βελτίωση με τον χρόνο, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετατόπιση του 
φακού, που γίνεται αντιληπτή με την αντικειμενική μέθοδο μέτρησης, 
δεν φαίνεται να επηρεάζει τις υποκειμενικές μετρήσεις ούτε την 
υποκειμενική εκτίμηση του ασθενούς για την ποιότητα της όρασής του. 
Συγκεκριμένα η μελέτη του Βelluci αναφέρει ότι μικρή μετατόπιση ενός 
πολυεστιακού ενδοφακού ίση με ένα χιλιοστό δεν προκαλεί ανεπιθύμητα 
οπτικά φαινόμενα, κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει και εδώ.   
Επιπλέον η γεροντική μύση που υπάρχει σε όλους τους ασθενείς της 
μελέτης μας, οι οποίοι σε φωτοπικές συνθήκες δεν ξεπερνούν τα 4-
4,5χιλιοστά διαμέτρου κόρης, μειώνει την επίδραση των εκτροπών. 
Οπότε οι εκτροπές που μετράμε στα 5χιλιοστά δεν επηρεάζουν την 
οπτική απόδοση του φακού, ούτε την ποιότητα της όρασης των ασθενών 
αφού δεν φτάνουν σε αυτή την διάμετρο.      
Μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας και με αυτά από την 
μελέτη του Souza et.al, που αφορά τον ίδιο ενδοφακό και περιλαμβάνει 
μετρήσεις μετώπου κύματος με τον αναλυτή Shack-Hartmann 
(Ladarwave aberrometer) και διάμετρο κόρης 5χιλιοστών (μέση ηλικία 
62,25 έτη). Τα αποτελέσματα ήταν ότι η ομάδα με τον πολυεστιακό 
ενδοφακό εισήγαγε στατιστικά σημαντικά λιγότερη σφαιρική εκτροπή σε 
σχέση με την ομάδα με τον μονοεστιακό ενδοφακό, ενώ για το κόμα, τις 
εκτροπές υψηλής τάξης και τις υψηλές εκτροπές δεν υπήρχε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.  
Τα αποτελέσματα της μελέτης για τον Restor ενδοφακό ήταν: 
α. κόμα: 0,14+/-0,09 μm (διακύμανση 0,00-0,53)  
β. σφαιρική εκτροπή: 0,09+/-0,05 μm (-0,04-0,20)  
γ. εκτροπές υψηλής τάξης (3ης-6ης): 0,36+/-0,15 μm (0,19-0,92) και  
δ. ολικές εκτροπές (2ης -6ης): 0,72+/-0,25 μm(0,25-1,32) 
Για τον μονοεστιακό ενδοφακό: 
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α. κόμα: 0,15 +/- 0,07 (διακύμανση 0,06-0,30) 
β. σφαιρική εκτροπή: 0,24 +/- 0,07 (διακύμανση 0,12-0,37) 
γ. εκτροπές υψηλής τάξης: 0,40 +/- 0,12 (διακύμανση 0,22-0,69) 
δ. ολικές εκτροπές: 0,79 +/- 0,22 (διακύμανση 0,41-1,22)  
τα δικά μας αντίστοιχα αποτελέσματα στο τρίμηνο είναι: 

α. το rms του ολικού κόματος: 0,22+/-0,114μm (διακύμανση 0,06-
0,414)  
β. το ολικό rms της σφαιρικής εκτροπής: 0,113+/-0,05 
μm(διακύμανση 0,043-0,19) 
γ. το rms των ολικών εκτροπών (2ης-4ης): 0,923+/- 0,151 
(διακύμανση 0,693-1,145) και  
δ. των υψηλής τάξης (3ης -4ης): 0,342+/-0,099 (διακύμανση 0,21-
0,52).  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τον Restor, βλέπουμε ότι στην δική 
μας μελέτη, το κόμα, η σφαιρική εκτροπή και οι ολικές εκτροπές έχουν 
μεγαλύτερη τιμή, ενώ οι εκτροπές υψηλής τάξης μικρότερη. Το κόμα 
έχει μεγαλύτερη τιμή πιθανών λόγω περισσότερου μετεγχειρητικού 
αστιγματισμού ή μετατόπισης του ενδοφακού. Η μικρή διαφορά στην 
μέση τιμή της σφαιρικής εκτροπής πιθανών να οφείλεται σε διαφορές της 
τιμής της στον κερατοειδή του πληθυσμού. Οι ολικές εκτροπές είναι 
αυξημένες λόγω μεγαλύτερων τιμών στις εκτροπές 2ης τάξης, ενώ οι 
εκτροπές υψηλής τάξης έχουν χαμηλότερη τιμή πιθανών διότι 
περιλαμβάνεται μικρότερος αριθμός εκτροπών (3η-4η) σε σχέση με την 
μελέτη αναφοράς (3η-6η). Εάν συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα των 
μονοεστιακών ενδοφακών, βλέπουμε ότι στην δική μας μελέτη ο 
πολυεστιακός ενδοφακός εισήγαγε περισσότερο κόμα και ολικές 
εκτροπές από τον μονοεστιακό, αλλά λιγότερη σφαιρική εκτροπή και 
εκτροπές υψηλής τάξης. 
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο ενδοφακός αυτός, λόγω της ιδαίτερης 
οπτικής κατασκευής του, πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος στο 
περιφάκιο και κεντραρισμένος με την κόρη, διότι αλλιώς μπορεί να 
εισάγει σημαντικό ποσοστό κόματος. Επιπλέον, πρέπει να μην υπάρχει 
μεγάλη τιμή αστιγματισμού προ-εγχειρητικά ή να δημιουργείται 
μετεγχειρητικά, γιατί αυξάνει την τιμή των εκτροπών δεύτερης τάξης και 
κατά συνέπεια των ολικών εκτροπών. Η τιμή της σφαιρικής εκτροπής 
που εισάγει μετεγχειρητικά πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους 
μονοεστιακούς ενδοφακούς. 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 

 

 
4.4 υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών  
 
Οι ασθενείς ανέφεραν ότι ήταν ικανοποιημένοι από την οπτική απόδοση 
του συγκεκριμένου φακού στο τρίμηνο γιατί τότε είχε σταθεροποιηθεί 
ανατομικά ο οφθαλμός και είχαν συνηθίσει την καινούργια εικόνα. Στον 
μήνα η θολή όραση, πιο πολύ στην κοντινή και λιγότερο στην μακρινή, 
πιθανώς να οφειλόταν σε κάποιους ασθενείς στην δακρύρροια και στο 
διαταραγμένο δακρυικό φιλμ, που παρουσίαζαν και σε κάποιους άλλους 
στο ελαφρό οίδημα κερατοειδούς. Δηλαδή, οφειλόταν στην 
μετεγχειρητική φάση της ανατομικής αποκατάστασης του οφθαλμού. Το 
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φαινόμενο ότι οι δυο νέοι ασθενείς (55 και 62 ετών) είχαν ταχύτερη 
αποκατάσταση από τους υπόλοιπους, δεν μπορεί να αποδοθεί στην 
ηλικία, αφού στους άλλους ασθενείς της ίδιας ηλικίας δεν υπήρξε τόσο 
ταχεία αποκατάσταση και ενώ η οπτική τους οξύτητα ήταν πολύ καλή, οι 
υπόλοιπες μετρήσεις δεν έδειξαν διαφορά από την υπόλοιπη ομάδα. 
Οι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι από την οπτική απόδοση του 
ενδοφακού γιατί οι καθημερινές τους δραστηριότητες δεν απαιτούσαν 
υψηλή ευκρίνεια, ούτε έπρεπε να εργάζονται σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού.    
Από τις μελέτες των Carlos E. Souza et.al. και των Thomas Kohnen 
et.al. παρατηρούνται τα ίδια υποκειμενικά συμπτώματα, δηλαδή οι 
ασθενείς αναφέρουν καλύτερη κοντινή όραση χωρίς την βοήθεια 
γυαλιών, ικανοποιητικό εύρος όρασης και μικρό ποσοστό να παρατηρεί 
ήπιες νυχτερινές οπτικές ενοχλήσεις, οι οποίες ήταν αποδεκτές.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Από τα συμπεράσματα και την υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών, 
είναι φανερό ότι ο πολυεστιακός ενδοφακός Acrysof Restor προσφέρει 
ικανοποιητική μακρινή όραση και πάρα πολύ καλή κοντινή όραση. 
Οπότε είναι προτιμότερο ο συγκεκριμένος ενδοφακός να εισάγεται σε 
ασθενείς οι οποίοι επηζητούν την καλύτερη κοντινή όραση στις  
καθημερινές δραστηριότητες τους και να προηγείται εκτενής συζήτηση 
του ιατρού με τον υποψήφιο ασθενή, ώστε αυτός να γνωρίζει τα 
αποτελέσματα από την εισαγωγή του συγκεκριμένου φακού, δηλαδή την 
ελαφρώς μειωμένη οπτική οξύτητα και την πιθανότητα οπτικών 
ενοχλήσεων την νύχτα.  
Μετά την κοινή απόφαση ασθενούς-ιατρού για την εισαγωγή του 
ενδοφακού πρέπει να λαμβάνονται υπόψην κάποιες λεπτομέρειες: 
Προεγχειρητικά, πρέπει να επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή 
υποκειμενική διάθλαση, γιατί τα εναπομείναντα διαθλαστικά σφάλματα 
μειώνουν ακόμα περισσότερο την οπτική απόδοση του φακού και η 
καλύτερη δυνατή βιομετρία, που θα προσδιορίσει με την μεγαλύτερη 
ακρίβεια την απαιτούμενη διαθλαστική ισχύ του ενδοφακού.    
Διεγχειρητικά, πρέπει να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη 
τοποθέτηση του ενδοφακού, ώστε να αποφευχθούν πιθανά οπτικά 
φαινόμενα από την μετατόπιση αυτού και η αποφυγή δημιουργίας 
μετεγχειρητικού αστιγματισμού >1 διοπτρία. 
Οι μελέτες που λαμβάνουν χώρα αυτή την στιγμή για τους 
πολυεστιακούς ενδοφακούς είναι πάρα πολλές, με στόχο: 
α. την εισαγωγή τέτοιων ενδοφακών σε νέους ασθενείς οι οποίοι έχουν 
υποστεί τραυματικό καταρράκτη και μετά την επέμβαση χάνουν την 
ικανότητα της προσαρμογής, οπότε είναι δέσμιοι των βοηθητικών 
γυαλιών, β. σε ασθενείς με διαθλαστικό σφάλμα ή χωρίς, οι οποίοι είναι 
σε ηλικία πρεσβυωπίας αλλά δεν πάσχουν από καταρράκτη και θεωρούν 
ότι δεν θα είναι ικανοποιημένοι από την διαφορετική εικόνα που θα 
λαμβάνουν σε περίπτωση που κάνουν την μέθοδο monovision, γ. σε 
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ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό τραύματος κερατοειδούς, οπότε δεν 
μπορούν να υποστούν διαθλαστική επέμβαση για την διόρθωση τυχόν 
διαθλαστικού σφάλματος.  
Οι περιπτώσεις τις οποίες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ένας 
πολυεστιακός ενδοφακός, πραγματικά είναι πολλές και σε όλες τις 
ηλικίες, γεγονός που τους καθιστά ένα πεδίο πολύ ενδιαφέρον με ουσία 
και προοπτική. Στόχος των επόμενων μελετών, συνεπώς, είναι η 
τελειοποίηση της οπτικής απόδοσης τους, ώστε να μπορέσουν να 
ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ασθενείς, όπως οι νέοι και οι 
εργαζόμενοι. Οι μελέτες πρέπει να επικεντρωθούν στην πιο ακριβή 
μέτρηση της λειτουργίας του ενδοφακού κάτω από κόρες διαφορετικής 
διαμέτρου και για διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, οι οποίες να 
ταιριάζουν με την καθημερινή ζωή ενός νέου ανθρώπου και να γίνει 
ακριβέστερη αξιολόγηση της όρασης των ατόμων που φέρουν τέτοιους 
φακούς κάτω από όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες φωτισμού. 
Σύμφωνα με την μελέτη του Roberto belluci “multifocal intraocular 
lenses” 7% των ασθενών που έχουν κάνει επέμβαση καταρράκτη με 
πολυεστιακό ενδοφακό, ζητάνε την αφαίρεσή του και την εισαγωγή 
μονοεστιακού, για αυτό προτείνει την εξατομικευμένη επιλογή του 
καταλληλότερου ενδοφακού με βάση τα ανατομικά χαρακτηριστικά κάθε 
ατόμου, τις προσωπικές του ανάγκες και δραστηριότητες.  
Η δημιουργία των ασφαιρικών ενδοφακών με αρνητική σφαιρική 
εκτροπή, πιθανώς να προσφέρει κανούργιο έδαφος για την δημιουργία 
πιο τελειοποιημένων πολυεστιακών ενδοφακών και σύμφωνα με την 
Rocha karolinne, η επιστήμη της ανάλυσης του μετώπου κύματος δίνει 
μια ευκαιρία στην μέτρηση των ολικών οφθαλμικών εκτροπών, ώστε να 
δημιουργηθούν προσαρμοσμένοι ενδοφακοί, οι οποίοι να μειώνουν τις 
εκτροπές του κερατοειδούς για την επίτευξη του καλύτερου 
αμφιβληστροειδικού ειδώλου.         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα αναλυτικά αποτελέσματα α. από την 
δοκιμασία της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης και β. από την ανάλυση 
του μετώπου κύματος για 12 οφθαλμούς από 9 ασθενείς. Στους δύο από 
τους 9 έχει εισαχθεί ο φακός και στους δύο οφθαλμούς, ενώ στους 
υπόλοιπους μόνο στον ένα.      
 
Α. Αποτελέσματα αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας 
CS: αντίθεση φωτεινής Ευαισθησίας 
M: μήνας 
Right eye: δεξιός οφθαλμός  
Left eye: αριστερός οφθαλμός 
DTWG: day time with glare (φωτοπικές συνθήκες με θάμβος) 
DTWTG: day time without glare (φωτοπικές συνθήκες χωρίς θάμβος) 
NTWG: night time with glare (μεσοπικές συνθήκες με θάμβος) 
NTWTG: night time without glare (μεσοπικές συνθήκες χωρίς θάμβος) 
Ο οριζόντιος άξονας στα διαγράμματα αντιπροσωπεύει την χωρική 
συχνότητα σε κύκλους ανά μοίρα και ο κάθετος την ευαισθησία φωτεινής 
αντίθεσης σε λογαριθμικές μονάδες. Ο ασθενής Νο 1 δεν έχει μετρήσεις 
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της δοκιμασίας εξαιτίας προχωρημένης 
ηλικίας. O ασθενής Νο 2 έχει μετρήσεις στον αριστερό οφθαλμό στο 
3μηνο και στο 5μηνο, λόγω αδυναμίας προσέλευσης του νωρίτερα. 
 
Ασθενής Νο 2 (διόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
 
Δεξιός οφθαλμός  
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Αριστερός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 3 (διόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
 
Δεξιός οφθαλμός 
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Αριστερός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 4 (μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Δεξιός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 5 (μονόφθαλμη εισαγωγή  
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Ασθενής Νο 6(μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Αριστερός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 7(μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Δεξιός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 8 (διόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Δεξιός οφθαλμός 
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Ασθενής Νο 9(μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Δεξιός οφθαλμός 
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CS 3M (RIGHT EYE) 
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Ασθενής Νο 10(μονόφθαλμη εισαγωγή του ενδοφακού) 
Δεξιός οφθαλμός 
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Β. Αποτελέσματα ανάλυσης μετώπου κύματος 
Παρακάτω είναι τα αναλυτικά αποτελέσματα της ανάλυσης μετώπου 
κύματος από τον αναλυτή Shack-Hartmann για διάμετρο κόρης 5 
χιλιοστών και για τους 8 από τους 10 ασθενείς στους οποίους υπήρχαν 
αντίστοιχες μετρήσεις στο μήνα και στο τρίμηνο. Οι τιμές είναι σε 
μικρόμετρα και είναι το rms κάθε πολυωνύμου για αυτό και είναι 
θετικές.  
 
Απόλυτες τιμές (rms της κάθε τιμής) 
 
1 month                   

NAME Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
No 4/OD/1M 0,048 0,066 0,147 0,161 0,075 0,075 0,137 0,053 0,072
No 5/OD/1M 0,039 0,1 0,28 0,057 0,0098 0,044 0,037 0,051 0,006
No 6/OS/1M 0,078 0,107 0,114 0,066 0,0472 0,022 0,156 0,061 0,126
No 7/OD/1M 0,175 0,131 0,063 0,016 0,0024 0,011 0,126 0,016 0,195
No 8/OS/1M 0,343 0,142 0,384 0,099 0,067 0,02 0,052 0,002 0,012
No 8/OD/1M 0,092 0,041 0,206 0,03 0,208 0,021 0,113 0,019 0,09
No 9/OD/1M 0,205 0,019 0,037 0,329 0,2655 0,007 0,047 0,079 0,248
No 10/OD/1M 0,477 0,098 0,046 0,201 0,0698 0,01 0,15 0,037 0,195

  Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
AVERAGE 0,182 0,088 0,16 0,12 0,0931 0,026 0,102 0,04 0,118
STDEV 0,156 0,043 0,123 0,106 0,0939 0,023 0,049 0,026 0,089
min 0,039 0,019 0,037 0,016 0,0024 0,007 0,037 0,002 0,006
max 0,477 0,142 0,384 0,329 0,2655 0,075 0,156 0,079 0,248
3 months             

NAME Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
No 4/OD/3M 0,094 0,056 0,022 0,168 0,0485 0,085 0,189 0,06 0,03
No 5/OD/3M 0,064 0,066 0,163 0,011 0,0231 0,022 0,043 0,009 0,07
No 6/OS/3M 0,078 0,107 0,114 0,066 0,0472 0,022 0,156 0,061 0,126
No 7/OD/3M 0,107 0,143 0,004 0,021 0,0058 0,026 0,105 0,023 0,173
No 8/OS/3M 0,297 0,235 0,341 0,047 0,0293 0,013 0,058 0,037 0,012

No 8/OD/3M 0,002 0,097 0,329
1E-
04 0,1606 0,025 0,102 0,028 0,054

No 9/OD/3M 0,101 0,079 0,231 0,056 0,0496 0,052 0,136 0,012 0,086
No 10/OD/3M 0,241 0,134 0,182 0,18 0,0441 0,026 0,112 0,04 0,164
  Ζ3-3 Ζ3-1 Ζ31 Ζ33 Ζ4-4 Ζ4-2 Ζ40 Ζ42 Ζ44 
AVERAGE 0,123 0,114 0,173 0,069 0,051 0,034 0,113 0,034 0,089
STDEV 0,097 0,057 0,126 0,069 0,0469 0,023 0,048 0,02 0,06

min 0,002 0,056 0,004
1E-
04 0,0058 0,013 0,043 0,009 0,012

max 0,297 0,235 0,341 0,18 0,1606 0,085 0,189 0,061 0,173
    

 
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα ολικά rms των πολυωνύμων, 
δηλαδή της σφαιρικής εκτροπής, του κόματος, των ολικών εκτροπών και 
των εκτροπών υψηλής τάξης.  
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1 MONTH     SPHERICAL COMA     
  RMS(2-4) RMS(3-6) z40+z60 z3-1z31z5-1z51 RMS3 RMS4 
AVERAGE  0,972426523 0,406782563 0,102262598 0,191103881 0,330676473 0,212406667
STDEV 0,160369106 0,128528218 0,049092968 0,115131971 0,140961441 0,096075773
3 MONTHS   HIGHER SPHERICAL COMA     
  RMS(2-4) RMS(3-6) z40+z60 z3-1z31z5-1z51 RMS3 RMS4 
AVERAGE 0,923233235 0,341876766 0,112587359 0,220241182 0,282101628 0,174630041
STDEV 0,151582342 0,09978084 0,048346561 0,11413411 0,119638358 0,058458901

 
 


