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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΣΚΟΠΟΣ: Η έρευνα που διεξήχθη είχε ως σκοπό τη διενέργεια και αξιολόγηση της 

προσπάθειας προσυμπτωματικού ελέγχου οφθαλμικών παθήσεων με χρήση μη 

μυδριατικής ψηφιακής κάμερας βυθού, ως μέρος της πρωτοβάθμιας πρόληψης 

οφθαλμικών παθήσεων για πρώτη φορά σε απομακρυσμένα σημεία της κεντρικής 

Κρήτης.  

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν τυχαία άτομα ανεξαρτήτως 

φύλου, ηλικίας και φυλής του γενικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής του Ν. 

Ηρακλείου, τα οποία προσήλθαν για προσυμπτωματικό έλεγχο στα 3 σημεία που 

βρισκόταν μία μη μυδριατική κάμερα βυθού (DRS, CenterVue Spa, Italy). Το δείγμα 

χωρίστηκε σε 2 ομάδες (Α,Β) όπου έγινε λήψη εικόνων σε 3 πεδία του βυθού με 

διαφορά το ένα(άνω ή κροταφικό) και κοινά κεντρικό και ρινικό σε κάθε οφθαλμό. 

Οι εικόνες αποθηκεύονταν σε δικτυακή πλατφόρμα και μετά την αξιολόγηση τους 

από ειδικευμένους οφθαλμίατρους στον βυθό, σε όσους υπήρχε ανταπόκριση στην 

σύσταση επανελέγχου πραγματοποιήθηκε πλήρης οφθαλμολογική εξέταση στην 

οφθαλμολογική κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική 

ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών των τριών κέντρων που 

έγινε ο προσυμπτωματικός και των παθολογιών της αξιολόγησης μέσω της 

πλατφόρμας. Η επόμενη φάση της ανάλυσης αφορούσε τους εξεταζόμενους που 

προσήλθαν τελικά για επανέλεγχο στο ΠΑ.Γ.Ν.Η και εστίασε στον υπολογισμό των 

ψευδώς θετικών παραπομπών. Στην συνέχεια αποτυπώθηκαν στατιστικά οι ανάγκες 

των απομακρυσμένων περιοχών για προληπτικό έλεγχο μέσω παραμέτρων όπως η 

τελευταία επίσκεψη σε οφθαλμίατρο και τους παράγοντες κινδύνου για Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ), Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΥΑ), Ηλικιακή 

Εκφύλιση Ωχράς (ΗΕΩ) και Γλαύκωμα. Η τελευταία ανάλυση ήταν αυτή του χρόνου 

που απαιτείται για την αξιολόγηση ενός εξεταζόμενου από τον οφθαλμίατρο μέσω 

της αυτοματοποιημένης καταγραφής του χρόνου λήψης των εικόνων από το σύστημα 

διεπαφής και του χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας πλήρους 

προληπτικής εξέτασης με το παρόν πρωτόκολλο απεικόνισης. Όλες οι συγκρίσεις 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το two sample t-test στην περίπτωση των 

συνεχών δεδομένων και χ
2
 test στην περίπτωση των κατηγορικών δεδομένων. Τα 

δεδομένα καταγράφηκαν σε βάση δεδομένων Microsoft Excel και αναλύθηκαν μέσω 

του στατιστικού προγράμματος JMP SAS Institute. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Στο σύνολο του προσυμπτωματικού ελέγχου, (1310) 

οφθαλμοί, 59.0% ήταν γυναίκες και 41.0% ήταν άντρες., μέσος όρος ηλικίας της 

ομάδας Α ήταν 62.7 ± 13.1 και 65.7 ± 11.2 έτη για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα  ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Β ήταν 62.1 ± 12.6 και 63.9 ± 12.9 έτη. 

Ποσοστό 37.9% και 43.5% των γυναικών και αντρών,  παρουσίασε ευρήματα κατά 

την αξιολόγηση και ένα ποσοστό 5.5% και 10.6% των γυναικών και αντρών, δεν 

κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί. Όσον αφορά τις παθολογίες, αυτές διαμορφώθηκαν 

ως 31.7%, 11.7%, 35.4%, και 21.3% για τις κατηγορίες ΗΕΩ,ΔΑ, Αλλοιώσεις 

Οπτικού Νεύρου (ΟΝ) και ΑΛΛΟ με μέσο όρο ηλικίας των παθολογιών κατά την  
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σειρά αναφοράς, 71.8 ± 1.2, 66.0 ± 2.0, 61.7 ± 1.2, και 67.4 ± 1.5. Στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς την ηλικία παρουσίασαν οι ομάδες ΗΕΩ - 

ΟΝ, και ΑΛΛΟ - ΟΝ. Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

πραγματοποιήθηκε σε 210 οφθαλμούς. Το  58.1% ήταν γυναίκες και 41.9% ήταν 

άντρες, με μέσο όρος ηλικίας 64.2 ± 12.0 και 67.0 ± 10.1 χρονών για τις γυναίκες και 

τους άντρες, αντίστοιχα. Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής 

οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.06 ± 0.14 logMAR και 0.11 ± 0.31 

logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, και αντίστοιχα του αριστερού οφθαλμού 

0.05 ± 0.07 logMAR και 0.08 ± 0.13.Από τους ύποπτους που προσήλθαν για εξέταση, 

29.5%, 11.4%, 34.3%, και 24.8% είχαν αξιολογηθεί στον προσυμπτωματικό με ΗΕΩ, 

ΔΑ, ΟΝ, ΑΛΛΟ. Οι άλλες παθολογίες στην κατηγορία ΑΛΛΟ  είχαν  40%, 16%, 

8%, και 8% για επαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ΕΑΜ), διαταραχές μελάγχρουν 

επιθηλίου, ατροφία και αιμορραγία αμφιβληστροειδούς. Στις παραπομπές λόγω 

αλλοιώσεων του οπτικού νεύρου, η παράμετρος cup to disc(C/D) ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παθολογίες με μέσο όρο  0.43 ± 

0.22 και 0.46 ± 0.23 για δεξιό και αριστερό οφθαλμό. Η παράμετρος της 

ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΟΠ) δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

παθολογιών αλλά σχετίζεται θετικά με την παράμετρο του C/D. Όσον αφορά την 

συμφωνία μεταξύ προσυμπτωματικού και πλήρη ελέγχου τα ποσοστά των ψευδώς 

θετικών διαμορφώθηκαν ως  9.26%, 6.25%, 5.0%,  20.00% ,4.76%για τις παθολογίες 

ΗΕΩ, ΔΑ, ΟΝ,ΑΛΛΟ και ΕΑΜ. Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε 

οφθαλμίατρο ήταν 30.6 ± 37.9 μήνες και 41.4 ±66.9 μήνες για τις γυναίκες και 

άντρες, της ομάδας Α αντίστοιχα για την Β 37.2 ± 43.7 μήνες και 29.8 ± 36.7 μήνες. 

Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου ανάλογα την ομάδα (Α ή Β) το 49.13% και 

34.67% παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ΔΑ, το 50.00% και  48.00%  για 

Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια  (ΥΑ), το 5.49% και 5.33% της για ΗΕΩ  και 

το 16.47% και 18.00% για γλαύκωμα. Αντίστοιχα ποσοστά  για γυναίκες - άνδρες  

39.53% και 46.72% παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ΔΑ, το 47.29% και 51.74% 

για ΥΑ, το 5.17% και 5.79% για ΗΕΩ, το 18.86% και 14.67% για γλαύκωμα. Οι 

χρόνοι για την  λήψη των εικόνων και της αξιολόγηση μίας επίσκεψης από τον 

οφθαλμίατρο αντίστοιχα κατά μέσο όρο για όλες τις περιοχές διαμορφώθηκε σε 10.34 

± 3.47 λεπτά και 1.54 ± 0.98 λεπτά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού ήταν μεγάλη, πράγμα 

που μας έδωσε την δυνατότητα να έχουμε μεγάλο δείγμα για ανάλυση σε μικρό 

χρόνο. Το γεγονός ότι είναι περιοχές με αυξημένο μέσο όρο ηλικίας επηρέασε και τη 

μέση ηλικία του δείγματος και άρα το μεγάλο ποσοστό εμφάνισης ΗΕΩ. Τα συνολικά 

αποτελέσματα ανίχνευσης των παθολογιών και η ελλιπής οφθαλμολογική 

παρακολούθηση που φάνηκε από την ανάλυση αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της 

υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Το ποσοστό με υποψία αμφιβληστροειδικής  

παθολογίας ήταν γύρω στο 40%. Κορυφαία ήταν παραδόξως το ποσοστό των 

ύποπτων με αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου (Ο.Ν). Αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 

ο διαχωρισμός των άμεσα υπόπτων από τους χαμηλότερου κινδύνου εξεταζόμενους. 

Όσον  αφορά τη ΔΑ το ποσοστό είναι αναμενόμενο  και  παρόμοιο με άλλες μελέτες 
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πράγμα που δείχνει καλή ρύθμιση του διαβήτη στην περιοχή έρευνας. Η 

επαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ΕΑΜ) θα μπορούσε να είναι αυτόνομη κατηγορία  

καθώς ανιχνεύθηκε συχνά με λίγα ψευδώς θετικά. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν  όλοι 

οι εξεταζόμενοι του προσυμπτωματικού ελέγχου και δεν ήρθαν όλοι όσοι είχαν 

σύσταση για επανέλεγχο στο ΠΑ.Γ.Ν.Η., θέτει περιορισμό στον υπολογισμό 

ευαισθησίας και ειδικότητας ανίχνευσης παθολογιών του βυθού μέσω του 

συστήματος. Τα ποσοστά των ψευδώς θετικών για τις βασικές παθολογίες ήταν 

αρκετά χαμηλά, κάτω από το 10%. Όσον αφορά την ευχρηστία συμπεράναμε ότι 

συχνές οφθαλμικές παθολογίες διαγιγνώσκονται ικανοποιητικά από εικόνες με 

διάμετρο κόρης πάνω από 2.7mm, η αξιολόγηση διαρκεί πολύ λίγο όπως και η λήψη 

των εικόνων που είναι γύρω στα 12 λεπτά ανά ασθενή. Η εμπειρία μας ανέδειξε 

λεπτομέρειες που μπορούν να βελτιώσουν μελλοντικές προσπάθειες προληπτικού 

προσυμπτωματικού ελέγχου  σε τοπικές κοινότητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

με ελπίδα κάποτε να περιλαμβάνει τον γενικό πληθυσμό. 
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ABSTRACT 

PURPOSE: The purpose of our study is to perform and evaluate screening for ocular 

diseases using a non-mydriatic digital fundus camera as part of primary prevention for 

the first time in remote areas of central Crete 

METHODS: This study  included random people regardless of sex, age and race of 

the general population of the wider region of  Heraklion district ,who attended for 

screening at three spots within a non-mydriatic fundus camera (DRS, CenterVue Spa, 

Italy) .The sample was divided in 2 groups (A, B) according to the different field 

(upper or temporal) of the image capture. The photos were captured from each eye for 

3 fields with common central and nasal areas. All images were stored in a network 

platform and after being evaluated by a retina specialist ophthalmologist, those who 

accepted the recommendation were examined in detail at ophthalmology clinic of 

University Hospital of Heraklion .Α statistical analysis of the general characteristics 

of the screening population was performed and after that followed analysis of the 

retinal abnormalities. Next was calculated the false positive screening findings. Last 

step was the evaluation of the service necessity by counting parameters like the last 

ophthalmological examination and risk factors for Diabetic Retinopathy (DR), 

Hypertensive Retinopathy (HR), Age Macular Degeneration (AMD) and Glaucoma. 

The time required to evaluate a patient and that which required conducting a complete 

screening session was recorded. 

RESULTS: A total of 1310 eyes were screened, 59.0% were women and 41.0% 

men., mean age of group A was 62.7 ± 13.1 and 65.7 ± 11.2 years for women and 

men, respectively, the mean of B group was 62.1 ± 12.6 and 63.9 ± 12.9 years. From 

all the participants 37.9% and 43.5% of women and men, respectively, presented 

abnormal findings during the assessment and a percentage of 5.5% and 10.6% of 

women and men pictures were inadequate for assessment. The frequencies  for AMD, 

DR, optic nerve disorder (OND), and Others amounted to 31.7% , 11.7%, 35.4%, and 

21.3%. Revaluation in University Hospital performed on 105 suspects. The mean Best 

Corrected Visual Acuity(BCVA) of the right eye was 0.06 ± 0.14 logMAR and 0.11 ± 

0.31 logMAR for women and men, respectively, and the left eye 0.05 ± 0.07 logMAR 

and 0.08 ± 0.13.False positives diagnoses were 9.26%, 6.25%, 5.0%, 20.00% and 

4.76% for AMD , DR, OND, OTHER, Epiretinal Membrane(ERM).The duration of 

screening for each examinee  and the evaluation of a visit respectively on average for 

all regions stood at 10.34 ± 3.47 minutes and 1.54 ± 0.98 minutes. 

CONCLUSIONS: The participation of the local population was unexpected, which 

gave us the opportunity to have a wide sample for analysis. The increased mean age 

of those regions affected the mean age of the sample and hence the large incidence of 

AMD. The overall detection results of retina abnormalities and poor ocular medical 

examination showed and highlight the importance of the service in remote areas. The 

rate of retinal pathology suspicion was around 40% .OND represented the most 

frequent pathology but we must separate high from low risk suspects. The proportion 

of false positives for basic pathologies was quite low, below 10%.We conclude that  
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frequent ocular pathologies were satisfactory diagnosed from images with pupil 

diameter of more than 2.7mm, the evaluation time is low  such us screening photo 

capture. Broad population screening is justified because of the high rate of 

asymptomatic retinal abnormalities. The ophthalmic community should lead these 

initiatives in order to promote ocular health. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 1.1  ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

 Σχηματικά θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον οφθαλμό ως  μία 

ινοαγγειακή σφαίρα, η οποία υπαλείφεται από ένα νευροαισθητηριακό χιτώνα και 

που περιέχει από εμπρός προς τα πίσω το υδατοειδές υγρό , τον κρυσταλλοειδή φακό 

και το υαλοειδές σώμα (Εικόνα 1). Ο διαφανής κερατοειδής καλύπτει το 1/6 της 

επιφάνειας του οφθαλμού . Το υπόλοιπο του ινώδη χιτώνα λέγεται  σκληρός που είναι 

λευκός και αδιαφανής
1
. Για  μια οφθαλμολογική εξέταση των παραπάνω δομών 

απαραίτητη είναι η σχισμοειδής λυχνία .Ειδικά για το οπίσθιο ημιμόριο εκτός από την 

βυθοσκόπηση με άμεσο οφθαλμοσκόπιο, στην βιομικροσκόπηση αμφιβληστροειδούς 

με σχισμοειδή απαραίτητη είναι η χρήση κατάλληλων φακών και η κατάλληλη 

εμπειρία από τον εξεταστή. Ο ερχομός της  αυτόματης μη μυδριατικής κάμερας 

βυθού έφερε την ευκολότερη παρατήρηση του οπίσθιου ημιμορίου και ειδικά του 

βυθού.
2
   

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση οριζόντιας τομής οφθαλμού
3 
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1.2 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΥΘΟΥ  

       Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι ο νευροαισθητηριακός εσωτερικός χιτώνας 

του βολβού. Εκτείνεται από το οπτικό νεύρο ως την πριονωτή περιφέρεια (ora 

serrata). Το πάχος του κυμαίνεται από 0.1-0.2mm  περιφερικά μέχρι 0.4 mm στον 

οπίσθιο πόλο. Ο βυθός είναι το τμήμα εκείνο του οφθαλμού που γίνεται ορατό κατά 

τη βυθοσκόπηση (Εικόνα 2). Σε αυτή μπορεί να διακριθεί ο αμφιβληστροειδής ,τα 

αγγεία του καθώς και το οπτικό νεύρο (Ο.Ν). H άκρα περιφέρεια του για να 

παρατηρηθεί απαιτείται κατοπτρικός φακός επαφής. Η ερυθρή χροιά της 

βυθοσκοπικής εικόνας οφείλεται στην αντανάκλαση του προσπίπτοντος φωτός στο 

σκληρό δια μέσου του πλούσιου σε αιμάτωση χοριοειδούς χιτώνα καθώς στην πράξη 

ο αμφιβληστροειδής είναι διαφανής και άχρωμος.
4 

 

 

 

Εικόνα 2. Φωτογραφία κεντρικού βυθού από ημιαυτόματη μη μυδριατική κάμερα βυθού (λήψη κατά 

τον προσυμπτωματικό έλεγχο στα πλαίσια της μελέτης).  

 

 

 

1.3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΒΥΘΟΥ
4,5,6 

 

Οπτικό νεύρο-θηλή: Η θέση όπου συρρέουν οι νευράξονες όλων των 

γαγγλιακών κυττάρων από όλον τον αμφιβληστροειδή και εξέρχονται από το βολβό, 

έχει διάμετρο 1,5 mm (=1 θηλαία διάμετρος). Αυτή η περιοχή στερείται φωτοϋ-

ποδοχέων και είναι το λεγόμενο τυφλό σημείο. 

 

Μεγάλα αμφιβληστροειδικά αγγεία: Η κεντρική αμφιβληστροειδική  

αρτηρία αναδύεται από το οπτικό νεύρο και αμέσως διακλαδίζεται σε άνω και κάτω 

κλάδο, που με τη σειρά τους δίνουν κροταφικό και ρινικό κλάδο. Η άνω και η κάτω 

κροταφική αρτηρία είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ρινικές και με πιο τοξοειδή 

πορεία (αρκάδες). Η κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς είναι τελική αρτηρία, 

που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κλαδικές αναστομώσεις, αλλά ούτε και με άλλα 

δίκτυα. Αυτό έχει ως επακόλουθο την πιθανή απόφραξη αυτής ή κλάδου της να 

οδηγεί σε νέκρωση του αρδευόμενου αμφιβληστροειδούς. Υπάρχει μια νοητή 

οριζόντια γραμμή στον αμφιβληστροειδή που διαχωρίζει το τμήμα εκείνο που 
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αρδεύεται από την άνω, από εκείνο που αρδεύεται από την κάτω αρκάδα. Στο 20-

30% των ανθρώπων υπάρχει μια θηλωχρική αρτηρία η οποία πορεύεται κροταφικά 

του οπτικού νεύρου προς το κεντρικό βοθρίο και προέρχεται απευθείας από τις 

ακτινοειδείς αρτηρίες. Το αίμα, μέσω των μικρότερης διαμέτρου αρτηριδίων, 

καταλήγει στα τριχοειδή που αιματώνουν τις εσώτερες στιβάδες του 

αμφιβληστροειδή, δηλαδή όλα τα κύτταρα, εκτός από τα κωνία και τα ραβδία. 

Χαρακτηρίζονται από στενές συνάψεις μεταξύ των ενδοθηλιακών τους κυττάρων που 

εμποδίζουν τη διάχυση ουσιών στο νευρικό αμφιβληστροειδή δημιουργώντας έναν 

φραγμό, τον έσω αιματο-αμφιβληστροειδικό φραγμό. Τα ραβδία και τα κωνία 

τροφοδοτούνται από χοριοειδοτριχοειδή. Η επιστροφή του αίματος γίνεται με τις 

φλέβες που ακολουθούν την πορεία των μεγάλων αρτηριών και είναι μεγαλύτερες σε 

μέγεθος. 

 

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση φυσιολογικού βυθού με την ωχρά κηλίδα να περικλείεται από το 

αγγειακό δίκτυο. Από το κέντρο προς την περιφέρεια : umbo , βοθριόλιο,κεντρικό βοθρίο, 

παραβοθρική και περιβοθρική περιοχή.
7 

 

Οπίσθιος πόλος -Ωχρά κηλίδα (Macula): Είναι μία ασαφώς περιγεγραμμένη 

περιοχή 5,5mm, που αντιστοιχεί περίπου σε μία  κυκλική περιοχή και  εντοπίζεται 

μεταξύ των κροταφικών μεγάλων αγγείων και του οπτικού νεύρου. Σε αυτήν υπάρχει 

αυξημένη συγκέντρωση ξανθοφύλλης, μιας χρωστικής που προσδίδει την κιτρινωπή 

χροιά στην εικόνα της περιοχής, έχει αντιοξειδωτική δράση και δρα σαν φίλτρο, 

απορροφώντας τις ενεργειακά υψηλές υπεριώδεις συχνότητες του φωτός. Σε αυτή την 

περιοχή ο αμφιβληστροειδής είναι σχετικά παχύτερος, περιέχοντας παραπάνω  από 

μία στιβάδα γαγγλιακών κυττάρων (Εικόνα 3). 

Περιφερικός αμφιβληστροειδής: η περιοχή του αμφιβληστροειδή 

περιφερικά της κεντρικής που φτάνει μέχρι την πριονωτή περιφέρεια (ora serrata). 
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Κεντρικό βοθρίο (Fovea): Εμβάθυνση στο κέντρο του οπίσθιου πόλου, 

διαμέτρου 1,5 mm (=1 θηλαία διάμετρος), που οφθαλμοσκοπικά διακρίνεται σαν μια 

οβάλ φωτεινή αντανάκλαση. Εδώ περιέχονται μόνο κωνία ενώ τα ραβδία 

απουσιάζουν. 

Βοθριόλιο (Foveola): Το κεντρικό και λεπτότερο τμήμα του κεντρικού 

βοθρίου, διαμέτρου 0,35mm, όπου τα κωνία δεν καλύπτονται καν από γαγγλιακά 

κύτταρα. Το κέντρο αυτής της περιοχής καλείται ομφαλός (umbo) και είναι 

υπεύθυνο για την κεντρική αντανάκλαση. 
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1.4  ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΙΒΑΔΕΣ
4,5,8,10 

 Σε μια διατομή του αμφιβληστροειδούς μπορεί κανείς να διακρίνει τις 

παρακάτω στιβάδες από έξω προς τα μέσα: 

 Μελάγχρουν επιθήλιο (Retinal Pigment Epithilium - RPE)
 

 

Είναι μια μονή στιβάδα πολυγωνικών κυττάρων, που περιέχουν μελανίνη και 

εκτείνεται από το οπτικό νεύρο μέχρι την πριονωτή περιφέρεια. Εσωτερικά, 

βρίσκεται σε χαλαρή επαφή με τη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων του 

αμφιβληστροειδούς, ενώ εξωτερικά, η βασική τους μεμβράνη αποτελεί μέρος της 

μεμβράνης του Bruch, μέσω της οποίας συνδέεται ισχυρά με τον υποκείμενο 

χοριοειδή. Σε περίπτωση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, είναι η στιβάδα των 

φωτοϋποδοχέων εκείνη που αποσπάται από το RPE. Στην περιοχή της ωχράς τα 

κύτταρα του RPE είναι ψηλότερα και πιο πυκνά διατεταγμένα σε σχέση με τον 

περιφερικό αμφιβληστροειδή. Οι κορυφές των κυττάρων φέρουν μικρολάχνες, οι 

οποίες εκτείνονται προς τα άνω και περιβάλλουν τους φωτοϋποδοχείς του 

αμφιβληστροειδούς. Οι πλάγιες επιφάνειες των κυττάρων έρχονται σε στενή 

επαφή μεταξύ τους και σχηματίζουν τον έξω αιματοαμφιβληστροειδικό φραγμό 

(Εικόνα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Σχηματική αποτύπωση ιστολογικής δομής αμφιβληστροειδούς.
5
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ΡΟΛΟΣ RPE: 

i. Φαγοκυτταρώνει τα αποβαλλόμενα συστατικά των φωτουποδοχέων. 

ii. Απορροφά σημαντική ποσότητα του σκεδαζόμενου φωτός που φτάνει 

στον αμφιβληστροειδή, που διαφορετικά θα επηρέαζε την οπτική 

οξύτητα. 

iii. Λειτουργεί σαν αντλία που διαρκώς απομακρύνει υγρό από το χώρο 

μεταξύ και φωτοϋποδοχέων, διατηρώντας τον αμφιβληστροειδή 

επικολλημένο. 

iv. Συμμετέχει στην αναγέννηση της 11-cis ρετινάλης, που είναι 

απαραίτητη για τη μετατροπή του φωτεινού ερεθίσματος σε 

ηλεκτρικό. 

v. Σχηματίζει τον έξω αιματοαμφιβληστροειδικό φραγμό. 

vi. Σε περιπτώσεις τραυματισμού ή φλεγμονής έχει τη  δυνατότητα 

επούλωσης. 

 

 Η στιβάδα των φωτοϋποδοχέων (κωνίων και ραβδίων) βρίσκεται     

εσωτερικά του RPE και αποτελείται από τα εξωτερικά τμήματα των 

φωτοϋποδοχέων.  

 

 Η έξω αφοριστική μεμβράνη δεν αποτελεί γνήσια μεμβράνη, αλλά μία 

γραμμή που παράγεται από τις εξωτερικές απολήξεις των κυττάρων του 

Muller και διαχωρίζει τα εξωτερικά από τα εσωτερικά τμήματα των 

φωτοϋποδοχέων. 

 

 Η έξω πυρηνική (κοκκώδης) στιβάδα αποτελείται από τα κυτταρικά 

σώματα και τους πυρήνες των κυττάρων-φωτοϋποδοχέων, οι οποίοι σχη-

ματίζουν 8-9 σειρές. Οι πυρήνες των ραβδίων είναι μικροί και πυ-

κνοχρωματικοί, ενώ εκείνοι των κωνίων είναι μεγαλύτεροι και 

αραιοχρωματικοί. 

 

 Η έξω δικτυωτή (πλεξοειδής) στιβάδα περιέχει τις κυτταρικές αποφυάδες 

και τις συναπτικές συνδέσεις ανάμεσα στους φωτοϋποδοχείς από τη μία 

πλευρά και τους δίπολους νευρώνες από την άλλη. Εδώ παρεμβάλλονται και 

τα οριζόντια κύτταρα, που διαμορφώνουν τη διέγερση από τον 

φωτοϋποδοχέα προς το δίπολο κύτταρο και επίσης επιτρέπουν την ενιαία 

συγκρότηση των διεγέρσεων από γειτονικούς φωτοϋποδοχείς. 

 

 Η έσω πυρηνική (κοκκώδης) στιβάδα αποτελείται από τους πυρήνες και τα 

κυτταρικά σώματα των διπόλων, των οριζοντίων, και των αμακρόϊνων 

κυττάρων, όπως επίσης και από τους πυρήνες των κυττάρων του Muller. 

 

 Η έσω δικτυωτή (πλεξοειδής) στιβάδα περιέχει τις κυτταρικές αποφυάδες 

και τις συνάψεις των διπόλων, των αμακρόϊνων και των γαγγλιακών 

κυττάρων. Τα αμακρόϊνα κύτταρα παρεμβάλλουν δικές τους αποφυάδες 

ανάμεσα στις αποφυάδες των δίπολων και των γαγγλιακών κυττάρων, 
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τροποποιώντας έτσι τη μετάδοση των ηλεκτρικών ώσεων.  

 

 Η στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων αποτελείται από μία σειρά 

γαγγλιακών κυττάρων. 

 

 Η στιβάδα των νευρικών ινών αποτελείται από τους άξονες των γαγγλιακών 

κυττάρων κατά την πορεία τους προς το κεντρικό νευρικό σύστημα, μέσω του 

οπτικού νεύρου, όπως και από ερειστικά αστροκύτταρα. 

 

 Η έσω αφοριστική μεμβράνη αποτελεί μία μόλις ορατή μεμβράνη, στη 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο υαλοειδές και τον αμφιβληστροειδή. 

 

Η πορεία του φωτός που έχει διαθλαστεί από τον κερατοειδή και το φακό, 

διαπερνά το υαλοειδές και όλες τις στιβάδες του αμφιβληστροειδούς (έσω 

αφοριστική - νευρικών ινών - γαγγλιακών κυττάρων - έσω δικτυωτή - έσω πυρηνική 

- έξω δικτυωτή - έξω πυρηνική - έξω αφοριστική) μέχρι να φτάσει στη στιβάδα των 

φωτοϋποδοχέων. Εκεί μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα, το οποίο ακολουθεί 

αντίστροφη με το φως πορεία. Από τους φωτοϋποδοχείς μεταφέρεται στα δίπολα 

κύτταρα (1
ος

 νευρώνας) και από εκεί στα γαγγλιακά (2
ος

 νευρώνας), δεχόμενο τις 

ρυθμιστικές επιδράσεις των οριζοντίων, και των αμακρόϊνων κυττάρων. Με τους 

νευράξονες των γαγγλιακών που συναθροίζονται για να σχηματίσουν το οπτικό 

νεύρο, το ηλεκτρικό σήμα μεταφέρεται προς το έξω γονατώδες σώμα (3
ος

 νευρώνας) 

στον εγκέφαλο. 
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2.1  ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ (ΔΑ) 

  Η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) αποτελεί τη συχνότερη 

μικροαγγειακή επιπλοκή του Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ). Σε βάθος χρόνου 

εμφανίζεται στην πλειονότητα των διαβητικών ασθενών. Προσβάλλει τα αγγεία του 

αμφιβληστροειδούς (αρτηριακό και φλεβικό σκέλος, τριχοειδή). Για τη διαπίστωση 

της ΔΑ συνιστάται εξέταση του βυθού κατόπιν μυδρίασης αλλά τα τελευταία χρόνια 

γίνεται χρήση και νέων τεχνικών με μη μυδριατικές κάμερες βυθού ως προληπτικός 

προσυμπτωματικός έλεγχος πληθυσμού.
11 

Τύπος Διαβήτη Πρώτη Βυθοσκόπηση Επανέλεγχος * 

Τύπου Ι διαβήτης 3-5 χρόνια μετά την 

διάγνωση 

Το λιγότερο ετησίως 

Τύπου ΙΙ διαβήτης Στη στιγμή της διάγνωσης Το λιγότερο ετησίως 

Πριν την εγκυμοσύνη Πριν την σύλληψη και 

νωρίς το πρώτο τρίμηνο 

της εγκυμοσύνης 

Σε λιγότερο από σοβαρή 

μη παραγωγική ΔΑ κάθε 

3-12 μήνες, αλλιώς κάθε 

1-3 μήνες 

* Επί μη φυσιολογικών ευρημάτων ίσως να απαιτείται συχνότερη βυθοσκόπηση. 

Πίνακας 1. Οδηγίες για οφθαλμολογικό έλεγχο διαβητικών ασθενών σύμφωνα με AAO(American 

Academy of Ophthalmology)
11,12 

 Έλεγχος  γίνεται στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 κατά τη διάγνωση. Στους 

ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 ηλικίας άνω των 10 ετών, 3-5 χρόνια μετά τη διάγνωση και 

αν κατά την πρώτη βυθοσκόπηση δεν υπάρχουν ευρήματα, επαναλαμβάνεται κατ’ 

έτος. Ακόμη μετά από 2-3 συνεχόμενους αρνητικούς ετήσιους ελέγχους μπορεί ο 

περαιτέρω έλεγχος να γίνεται ανά 2-3 έτη . Η κύηση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

ή επιδείνωσης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Συνιστάται οφθαλμολογική 

εξέταση  πριν τη σύλληψη και το  πρώτο τρίμηνο της κύησης και συστηματική 

παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης και επί ένα έτος μετά τον τοκετό 

(Πίνακας 1). 

2.1.1 Επιδημιολογία της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας (ΔΑ) 

 Ο παρατηρούμενος επιπολασμός της ΔΑ ποικίλει αρκετά ανάμεσα σε 

διαφορετικές μελέτες, ακόμη και για διαβητικούς πληθυσμούς που μελετώνται την 

ίδια περίοδο στην ίδια χώρα, αλλά πιθανά μπορεί να φτάσει μέχρι και το 40%. Η 

εμφάνιση της είναι συχνότερη στον διαβήτη τύπου 1 σε σχέση με τον τύπο 2 και η 

νόσος μπορεί να γίνει σοβαρά απειλητική για την όραση σε ποσοστό 10%. Η ΔΑ 

οδηγεί σε ποσοστό 6% σε τύφλωση και είναι η συχνότερη αιτία τύφλωσης στο γενικό 

πληθυσμό στις ηλικίες από 30-60 ετών
14

. Η παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(PDR) επηρεάζει το 5-10% του διαβητικού πληθυσμού. O διαβήτης τύπου 1 είναι 

ιδιαίτερος παράγοντας κινδύνου με επίπτωση 60% μετά τα 30 χρόνια νόσου. 
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2.1.2 Παράγοντες κινδύνου
9 

 1. Η διάρκεια του διαβήτη  είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου. Σε  

διαβητικούς με διάγνωση πριν τα 30 έτη η επίπτωση ΔΑ μετά από 10 χρόνια είναι 

50% που φτάνει το 90% μετά από 30 έτη νόσου. Η διαβητική σπάνια αναπτύσσεται 

εντός 5 ετών από την έναρξη του διαβήτη ή προεφηβικά. Φαίνεται ότι η διάρκεια 

είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για την παραγωγική διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια από ότι στην ωχροπάθεια. 

 

 2. Η πλημμελής ρύθμιση του διαβήτη. Έχει αποδειχτεί ότι ο σωστός έλεγχος 

της γλυκόζης του αίματος και ειδικά όταν πραγματοποιηθεί από νωρίς μπορεί να 

προλάβει η να καθυστερήσει την εξέλιξη της ΔΑ. Το όφελος του σωστού έλεγχου 

δείχνει να είναι μεγαλύτερο για του διαβητικούς τύπου 1. Αυξημένη τιμή  HbA1c 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο παραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
16

 

 

 3. Η εγκυμοσύνη, σχετίζεται μερικές φορές με ραγδαία εξέλιξη της ΔΑ. 

Προγνωστικοί παράγοντες αποτελούν η σοβαρότερη αμφιβληστροειδοπάθεια πριν 

από την εγκυμοσύνη, ο ελλιπής έλεγχος του διαβήτη πριν από την εγκυμοσύνη, 

απουσία προγεννητικού ελέγχου, η ανάπτυξη προεκλαμψίας και ηλεκτρολυτικών 

διαταραχών. Ο κίνδυνος εξέλιξης σχετίζεται με τη σοβαρότητα της ΔΑ στο πρώτο 

τρίμηνο. Εάν  σημαντική ΔΑ είναι παρούσα, η συχνότητα επανεξέτασης θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στον πρόσθετο  κίνδυνο, και μπορεί να είναι μέχρι και σε μηνιαία 

βάση. Διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας συνήθως υποχωρεί αυτόματα μετά την 

εγκυμοσύνη και δεν χρειάζεται να θεραπεύεται εάν εμφανιστεί προς το τέλος της 

εγκυμοσύνης. 

 

 4. Η υπέρταση, η οποία είναι συνήθης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, 

επιβάλλεται ρύθμιση σε τιμές 140/80. Ο αυστηρός έλεγχος φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ευεργετικός σε διαβητικούς τύπου 2 με ωχροπάθεια. Η καρδιαγγειακή 

νόσος και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι προγνωστικός παράγοντας.
16

 

 

 5. Η νεφροπάθεια , αν είναι σοβαρή έχει συσχετισθεί με την επιδείνωση της 

ΔΑ. Αντιστρόφως, θεραπευτική αγωγή της νεφρικής νόσου (π.χ. μεταμόσχευση 

νεφρού) μπορεί να σχετίζεται με τη βελτίωση της αμφιβληστροειδοπάθειας και την 

καλύτερη απόκριση σε φωτοπηξία. 

 

6. Άλλοι παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η υπερλιπιδαιμία ,το 

κάπνισμα, χειρουργείο καταρράκτη, παχυσαρκία και αναιμία. 
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2.1.3 Παθογένεια - Παθοφυσιολογία 
6 

 

 Γενετικοί, ανοσολογικοί και εξωγενείς παράγοντες μπορούν να σχετίζονται 

με την παθογένεια του διαβήτη, η οποία ακόμη εξακολουθεί να μην έχει 

αποσαφηνιστεί πλήρως. Το ίδιο αφορά και τους ακριβείς παθοφυσιολογικούς  

μηχανισμούς μέσω των οποίων προκαλείται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Πάντως η κύρια μεταβολική διαταραχή στο σακχαρώδη διαβήτη είναι η 

υπεργλυκαιμία , η οποία κινητοποιεί ποικίλους ενδοκυττάριους μηχανισμούς στο  

ιστικό μικροπεριβάλλον που στοχεύουν τη χρησιμοποίηση της περισσευούμενης  

γλυκόζης και των μεταβολιτών της. 

 

Οι σημαντικότεροι παθοφυσιολογικοί  μηχανισμοί είναι: 

 

 Μεταβολική οδός πολυολών. Η οδός αυτή ενοχοποιείται για τη 

διαταραγμένη λειτουργία των περικυττάρων του τοιχώματος των 

αμφιβληστροειδικών αγγείων, τα οποία περιέχουν σε μεγάλες ποσότητες την 

αναγωγάση των αλδοζών που ενζυμικά βοηθά στην παραγωγή σορβιτόλης. Η 

αδυναμία της τελευταίας να περάσει τις κυτταρικές μεμβράνες προκαλεί 

εξοίδηση. Στην οδό  αυτή οφείλονται οι μεταβολές της διαθλαστικής ισχύος του 

φακού στους διαβητικούς ασθενείς. 

 

 Μη ενζυμική γλυκοζυλίωση. Σε κατάσταση υπεργλυκαιμίας, η γλυκόζη 

συνδέεται ομοιοπολικά με τις αμινομάδες των πρωτεϊνών και πιθανώς και των 

νουκλεϊκών οξέων. Από τη σύνδεση αυτή προκύπτουν προϊόντα ενδιάμεσης 

γλυκοζυλίωσης, τα οποία αυτόματα υφίστανται μη αναστρέψιμες μοριακές 

μεταβολές μετατρεπόμενα, σε τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης. Τα 

τελευταία επηρεάζουν την αγγειορύθμιση και συμμετέχουν στη πάχυνση των 

βασικών μεμβρανών μέσω γλυκοζυλίωσης του κολλαγόνου. 

 

 Μεταβολική οδός διακυλογλυκερόλης/πρωτεϊνικής κινάσης C.  Η οδός 

αυτή χρησιμοποιείται συχνά σε βιολογικές διεργασίες και συγκεκριμένα στην 

κυτταρική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, τη μορφολογία, τη συσταλτικότητα και 

τη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών καθώς και στην τροποποίηση 

υποδοχέων ορμονών ή αυξητικών παραγόντων. Έχει διαπιστωθεί ότι σε 

πειραματικά μοντέλα διαβήτη τα κυτταρικά επίπεδα διακυλογλυκερόλης και η 

δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C είναι παράλληλα αυξημένα και 

σχετίζονται με διαταραχές της αιματικής ροής. 

 

 Διαταραχή ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναμικού. Ο μεταβολισμός 

της περίσσειας γλυκόζης μέσω της γλυκολυτικής οδού και της οδού των 

πολυολών οδηγεί σε αύξηση του πηλίκου NADH/NAD
+
 με αποτέλεσμα τη 

διαταραχή του ενδοκυττάριου οξειδοαναγωγικού δυναμικού.  Σημαντική 

συνέπεια των παραπάνω είναι η ανάπτυξη σοβαρών διαταραχών στα επίπεδα των 

αγγειοδραστικών παραγόντων, όπως οι ενδοθηλίνες, η αγγειοτενσίνη ΙΙ, η 
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ισταμίνη, το οξυγόνο, το CO2, το ΝΟ που  ασκούν όλα  αγγειορυθμιστική δράση 

στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας. Οι διαταραχές των παραγόντων αυτών στους 

διαβητικούς ασθενείς σε συνδυασμό με τη διαταραγμένη πήξη και ινωδόλυση 

προκαλούν ελάττωση της ταχύτητας της αιματικής ροής στη μικροκυκλοφορία 

και συνεπώς συνθήκες ιστικής υποξίας. Ένα από τα κύρια σημεία εντόπισης των 

παραπάνω διαταραχών είναι ο αμφιβληστροειδής. Κύριος μεσολαβητής για την 

ανάπτυξη της αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης, καθώς και της νεοαγγείωσης 

στο πρόσθιο ημιμόριο είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας  

(VEGF) ως επακόλουθο της υποξίας. Στις συνθήκες αυτές αυξάνεται σημαντικά η 

παραγωγή του VEGF προκαλώντας διάσπαση του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού με αποτέλεσμα αυξημένη διαπερατότητα 

του τοιχώματος των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Σε ασθενείς με κακή ρύθμιση 

του σακχάρου του αίματος και υπογλυκαιμικές κρίσεις έχει βρεθεί αύξηση των 

συγκεντρώσεων της αυξητικής ορμόνης και του αυξητικού παράγοντα IGF-1 που 

ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και επομένως, την 

ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης. 

 

2.1.4 Κλινικοπαθολογικά ευρήματα
6 

 

Οι δύο κύριες παθολογοανατομικές διαταραχές που συνοδεύουν το 

σακχαρώδη διαβήτη και θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η πάχυνση των 

βασικών μεμβρανών και η μικροαγγειοπάθεια. Η πρώτη από τις δύο διαταραχές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πάχυνση των βασικών μεμβρανών, επηρεάζει με 

διάφορους τρόπους τις μηχανικές τους ιδιότητες, τις σχετικές με τη ρύθμιση της 

κυτταρικής τους ανάπτυξης και διαφοροποίησης, τη λειτουργία τους ως φίλτρο 

για διάφορα μόρια, καθώς και την ικανότητά τους να συνδέονται με αυξητικούς 

παράγοντες. Από την άλλη, η μικροαγγειοπάθεια επιδρά στη φυσιολογική 

βατότητα των αγγείων και την αντίδρασή τους σε ρυθμιστές της 

μικροκυκλοφορίας οδηγώντας σε συνθήκες μειωμένης αιματικής ροής και ιστικής 

υποξίας.  

Οι κλινικοπαθολογικές αυτές αλλοιώσεις της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας εκδηλώνονται ανάλογα με τη βαρύτητα των εκάστοτε 

παθοφυσιολογικών διαταραχών με τα ευρήματα που περιγράφονται ακολούθως. 

 Διάταση αμφιβληστροειδικών αγγείων. Αποτελεί το πρωιμότερο 

εύρημα 

της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και οφείλεται στην προσπάθεια των 

αμφιβληστροειδικών αγγείων να αποφύγουν την ιστική υποξία μέσω αύξησης της 

διαμέτρου και άρα της ροής. Καθώς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

εξελίσσεται, τα αμφιβληστροειδικά αγγεία ελικώνονται και αποκτούν 

κομβολογιοειδή εικόνα. (Β στην Εικ. 5) 

 

 Διάσπαση έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού. Σε αυτήν οφείλεται 

η ανάπτυξη του οιδήματος της ωχράς και των σκληρών εξιδρωμάτων. Η 

διαταραχή αυτή καταγράφεται με τη φλουοροαγγειογραφία. Πρέπει όμως, να 
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σημειωθεί ότι η φλουοροαγγειογραφική διαρροή δεν ισοδυναμεί με 

αμφιβληστροειδικό οίδημα που μπορει να οφείλεται και σε αδυναμία λειτουργίας 

του μελάγχρου ως αντλία. 

 Μικροανευρύσματα. Πρόκειται για ένα πρώιμο εύρημα της διαβητικής  

αμφιβληστροειδοπάθειας που ουσιαστικά είναι τοπικές διατάσεις του τοιχώματος 

των αγγείων σε ευάλωτα σημεία λόγω απώλειας των περικυττάρων. Μπορεί να 

εντοπίζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο μεταξύ του επιπολής και εν τω βάθει 

τριχοειδικού δικτύου ή ακόμη και στη χοριοειδική κυκλοφορία. Η συνηθέστερη 

εντόπισή τους είναι η έσω κοκκώδης στιβάδα, το μέγεθός τους ποικίλλει από 10 

έως 100μm, αλλά ορατά κατά την οφθαλμοσκόπηση είναι μόνο αυτά με 

διαστάσεις μεγαλύτερες από 30μm. Οφθαλμοσκοπικά τα μικροανευρύσματα 

εμφανίζονται σαν διάσπαρτες ερυθρές κηλίδες και  είναι δύσκολο να διακριθούν 

από τις στικτές αμφιβληστροειδικές αιμορραγίες. Η διάκριση μπορεί να γίνει 

φλουοροαγγειογραφικά, ακόμη τα βατά μικροανευρύσματα πληρούνται με 

χρωστική και απεικονίζονται ως υπερφθορίζοντα στίγματα κατά τους πρώιμους 

και μέσους χρόνους της εξέτασης. Μερικά κατά τους όψιμους χρόνους 

συνοδεύονται από ενδοαμφιβληστροειδική διαρροή χρωστικής λόγω διάσπασης 

του έσω αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού. 

 
Εικόνα 5. Βυθοσκοπική εικόνα οφθαλμού με εγκατεστημένη σοβαρή μη παραγωγική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια
11

. Α. Βαμβακόμορφες αλλοιώσεις, Β. Κομβολογιοειδείς φλέβες, C. 

Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές αλλοιώσεις, D. Ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες.  

 

 

 

 

    Οίδημα της ωχράς. Το οίδημα οφείλεται στη διάσπαση του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού, η οποία οδηγεί στην εξίδρωση 

λιποπρωτεϊνών και άλλων ορωδών στοιχείων του πλάσματος στον ιδίως 

αμφιβληστροειδή. Οφθαλμοσκοπικά το οίδημα της ωχράς γίνεται αντιληπτό ως 

πάχυνση του διαφανούς νευροεπιθηλίου. Αγγειογραφικά στις περιοχές του 
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αμφιβληστροειδικού οιδήματος διαπιστώνεται κατά κανόνα υπερφθορισμός λόγω 

αμφιβληστροειδικής διαρροής της χρωστικής από τα παθολογικά τριχοειδή. Η 

παραμονή του οιδήματος της ωχράς για μεγάλο διάστημα προκαλεί μόνιμες 

μορφολογικές αλλοιώσεις μέσα στο κεντρικό βοθρίο (κυστοειδής εκφύλιση 

ωχράς) με αποτέλεσμα τη μόνιμη μείωση οπτικής οξύτητας. 

 

    Ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες. Όταν βρίσκονται επιπολής 

ονομάζονται φλογοειδείς και όταν εντοπίζονται στο επίπεδο των οπτικών ινών και 

των εν τω βάθει στιβάδων χαρακτηρίζονται στικτές (D στην εικόνα 5). 

 

    Σκληρά εξιδρώματα. Παρόντα σε έδαφος διάσπασης του έσω 

αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και δημιουργίας χρόνιου 

αμφιβληστροειδικού οιδήματος. Εμφανίζονται πάντα  στις  περιοχές οιδήματος 

λόγω σταδιακής καθίζησης  λιποπρωτεϊνών του πλάσματος στις βαθύτερες 

στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.  

 

    Αμφιβληστροειδική ισχαιμία. Οφείλεται στην απόφραξη 

αμφιβληστροειδικών τριχοειδών ή/και αρτηριολίων. Οι ισχαιμικές περιοχές είναι 

πολύ δύσκολο να αναγνωριστούν οφθαλμοσκοπικά. Η εξέταση εκλογής για την 

καταγραφή τους είναι η φλουοροαγγειογραφία, στην οποία εμφανίζονται ως 

εστίες σχετικού υποφθορισμού λόγω μη πλήρωσης των σύστοιχων 

αμφιβληστροειδικών τριχοειδών.  

 

    Βαμβακόμορφες αλλοιώσεις (“Cotton-wool spots”). Οφθαλμοσκοπικά 

εμφανίζονται ως λευκάζουσες αλλοιώσεις με ασαφή όρια και εντοπίζονται στις 

επιπολής στιβάδες του αμφιβληστροειδούς(Α στην εικόνα 5). Ενώ παλαιότερα 

αποκαλούνταν «μαλακά εξιδρώματα», σήμερα γνωρίζουμε ότι οι αλλοιώσεις 

αυτές δε σχετίζονται με εξίδρωση ορωδών στοιχείων από τα αμφιβληστροειδικά 

αγγεία.  Αντίθετα, προκαλούνται από σύστοιχη αμφιβληστροειδική ισχαιμία, που 

οδηγεί σε διακοπή της αξονοπλασμικής ροής και σε επακόλουθη εντοπισμένη 

εξοίδηση των νευραξόνων των γαγγλιακών κυττάρων. Το ισχαιμικό οίδημα που 

προκύπτει με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε αδιαφάνεια των οπτικών ινών του 

αμφιβληστροειδούς, γεγονός που ερμηνεύει τη λευκάζουσα απόχρωση των 

βαμβακόμορφων αλλοιώσεων.  Σε μία φλουοροαγγειογραφία οι βαμβακόμορφες 

αλλοιώσεις απεικονίζονται ως εστίες σχετικού υποφθορισμού λόγω της 

αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας κατά τις πρώιμες και μέσες φάσεις της εξέτασης. 

 

 

    Κομβολογιοειδείς φλέβες (“Venous beading”). Πρόκειται για εστιακές 

διατάσεις με συνοδό λέπτυνση του αγγειακού τοιχώματος που παρατηρούνται σε 

πιο προχωρημένες μορφές της νόσου. Αποτελούν σημείο αμφιβληστροειδικής 

ισχαιμίας και άρα μεγάλου κινδύνου για τη μετάπτωση της πάθησης στο 

παραγωγικό στάδιο (Β στην Εικόνα 5 ).  
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    Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες (“Intraretinal 

Microvascular Abnormalities, IRMA”).  Αποτελούν ανώμαλες 

τηλεαγγειεκτασικές διατάσεις του τριχοειδικού δικτύου, οι οποίες αναπτύσσονται 

πάντοτε γύρω από περιοχές αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας. Η κλινική τους 

σημασία έγκειται στο ότι αποτελούν δείκτες ισχαιμίας και κατ’ επέκταση, σημείο 

κινδύνου για τη μετάπτωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στην 

παραγωγική μορφή (C στην εικόνα 5).  

    Αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση. Η ανάπτυξή της αποτελεί σημείο 

μετάπτωσης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στο παραγωγικό στάδιο. Τα 

νεοαγγεία μπορεί να εντοπίζονται επί της οπτικής θηλής ή σε άλλα σημεία του 

οπισθίου πόλου. Όταν η νεοαγγείωση δεν αφορά την οπτική θηλή, τα 

αμφιβληστροειδικά νεοαγγεία εντοπίζονται συνήθως στα όρια των ισχαιμικών με 

τις μη ισχαιμικές περιοχές του αμφιβληστροειδούς.  

 

 
Εικόνα 6. Νεοαγγείωση σε παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

9 

 

     Αιμορραγία υαλοειδούς. Η μείωση της όρασης στους ασθενείς με 

παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια οφείλεται συνήθως σε 

προαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες, οι οποίες διαχέονται στην υαλοειδική 

κοιλότητα. Οι αιμορραγίες αυτές προκύπτουν λόγω της σαθρότητας του 

τοιχώματος των νεοαγγείων σε συνδυασμό με την τάση των υφιστάμενων 

υαλοειδοαμφιβληστροειδικών σχηματισμών για ρίκνωση.  

     Δευτεροπαθής (ελκτική) αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Οφείλεται 

στην έντονη τάση ρίκνωσης των υφιστάμενων υαλοειδοαμφιβληστροειδικών 

σχηματισμών και αποτελεί την πιο δυσμενή εξέλιξη της πάθησης. 
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2.1.5 Ταξινόμηση Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας
4 

         Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί με ευρύ φάσμα  

αλλοιώσεων οι οποίες έχουν διαφορετική πρόγνωση, αλλά και διαφορετική 

στρατηγική προσέγγισης στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Για λόγους καθαρά 

σχηματικής απεικόνισης, η πάθηση διακρίνεται σε μη παραγωγική (ΝPDR) ή 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια του υποστρώματος (BDR) και σε παραγωγική 

(PDR) με βασικό ορόσημο την νεοαγγείωση. Η BDR χαρακτηρίζεται από 

μικροανευρύσματα, φλογοειδείς, στικτές (dot blot) αιμορραγίες και εξιδρώματα. 

Η διαβητική ωχροπάθεια που αυστηρά αναφέρεται σε αμφιβληστροειδοπάθεια της 

ωχράς αλλά κυρίως για σημαντικές αλλαγές που  απειλούν την όραση όπως 

οίδημα και ισχαιμία. Η μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(NPDR) εκδηλώνεται με βαμβακόμορφες αλλοιώσεις, φλεβικές αλλαγές, 

ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες (IRMA) και συχνά 

αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς σε βάθος. Η προπαραγωγική ΔΑ (PPDR) 

δείχνει προοδευτική ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς, με αυξημένο κίνδυνο 

εξέλιξης σε νεοαγγείωση. Η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

(PDR) χαρακτηρίζεται από αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση πάνω η κοντά στην 

οπτική θηλή, προαμφιβληστροειδική ή υαλοειδική αιμορραγία. Η προχωρημένη 

διαβητική οφθαλμική νόσος που χαρακτηρίζεται από ελκτική αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς, επιμένουσες υαλοειδικές αιμορραγίες και νεοαγγειακό 

γλαύκωμα. 
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Ταξινόμηση βαρύτητας Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας (DR) κατά 

ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study). 

Μη παρούσα Δ.Α (DR) Χωρίς παθολογικά ευρήματα 

Ήπια μη παραγωγική Δ.Α(NPDR) Μικροανευρύσματα μόνο 

Μέτρια (NPDR) Περισσότερο από μόνο 

μικροανευρύσματα αλλά λιγότερα 

από την σοβαρή (NPDR) 

Σοβαρή (NPDR) Οποιοδήποτε από τα παρακάτω: 

1) Πάνω από 20 

ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες 

σε ένα από τα τεταρτημόρια. 

2) Σαφείς κομβολολογιοειδείς φλέβες 

σε 2  ή παραπάνω τεταρτημόρια. 

3) Διακεκριμένες 

ενδοαμφιβληστροειδικές 

μικροαγγειακές ανωμαλίες σε 1 ή 

παραπάνω τεταρτημόρια ΚΑΙ χωρίς 

σημεία παραγωγικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας.   

 

Παραγωγική Δ.Α(PDR) Ένα από τα παρακάτω: 

1) Νεοαγγείωση 

2) Υαλοειδική 

/προαμφιβληστροειδική αιμορραγία 

Προχωρημένη Διαβητική 

Οφθαλμική Νόσος 

Ένα από τα παρακάτω: 

1) Σχηματισμός παραγωγικού 

ινοαγγειακού ιστού 

2) Ελκτική αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς επακόλουθο 

οπίσθιας αποκόλλησης υαλοειδούς 

(PVD) 

3) Ολίσθηση του 

αμφιβληστροειδούς/παραμόρφωση 

4) Ρηγματογενής αποκόλληση 

αμφιβληστροειδούς. 

 
Πίνακας 2. Ταξινόμηση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

18 
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2.1.6 Αντιμετώπιση 

          Όπως  αναμένεται επί  ενδείξεων ΔΑ απαιτείται η συνεργασία με 

οφθαλμίατρο και διαβητολόγο για την  επίτευξη και διατήρηση καλής ρύθμισης 

της γλυκόζης, της καλής  ρύθμισης της Αρτηριακής Πίεσης τα οποία μειώνουν 

την επίπτωση της ΔΑ και επιβραδύνουν την εξέλιξή της. Σε μερικές περιπτώσεις 

όμως συστήνεται  φωτοπηξία με LASER όπως  σε παραγωγική μορφή ΔΑ και σε  

μερικές περιπτώσεις βαριάς μη παραγωγικής μορφής. Στο κλινικά σημαντικό 

οίδημα της ωχράς κηλίδας χρησιμοποιούνται με επιτυχία ενδοϋαλοειδικές 

εγχύσεις φαρμάκων, τα οποία εξουδετερώνουν τον αυξητικό παράγοντα του 

ενδοθηλίου των αγγείων (anti-VEGF)
19

. 
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2.2 ΓΛΑΥΚΩΜΑ
21,22,23 

Το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες μη 

αναστρέψιμης απώλειας της όρασης παγκοσμίως. Συνολικά εκτιμώνται 60 

εκατομμύρια άνθρωποι με γλαυκωματική οπτική νευροπάθεια και 8.4 εκατομμύρια 

που οδηγήθηκαν στην τύφλωση εξαιτίας του. Αναμένεται τα επόμενα χρόνια οι 

αριθμοί αυτοί να αυξηθούν. Επειδή το αρχικό γλαύκωμα είναι ασυμπτωματικό, 

περίπου το 50% των ασθενών έχουν άγνοια ότι υποφέρουν από αυτό και ότι μπορεί 

να τους οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη βλάβη της όρασης αν μείνουν χωρίς θεραπεία, 

κρίνεται χρήσιμη κάθε προσπάθεια πρώιμης διάγνωσης. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τη 

μελέτη της Θεσσαλονίκης
21

 έχουμε παρόμοιο επιπολασμό 3.8-5.5%  με άλλα μέρη 

που ζουν άνθρωποι της ίδιας φυλής. 

 

Διάγραμμα 1. Συσχέτιση γλαυκωματικής οπτικής βλάβης με χρόνο έναρξης αγωγής
23 

 

Η σημασία της έγκυρης διάγνωσης φαίνεται από το γεγονός ότι όταν φτάσει ο 

ασθενής να έχει έλλειμμα στα οπτικά πεδία ώστε να ξεκινήσει θεραπεία τότε πιο πολύ 

οδηγείται προς απώλεια της όρασης και άρα έχει ήδη αργήσει (Διάγραμμα 1)
24

.
 
To 

βασικό χαρακτηριστικό του γλαυκώματος από της αρχή της νόσου είναι η απόπτωση 

της νευρικής στιβάδας γαγγλιακών κυττάρων (RNFL) λόγω της ευαισθησία τους 

στην παραμένουσα υπερτονία. Οι όποιες απώλειες αυτών των κυττάρων λόγω της 

αδυναμίας αποκατάστασης του νευρικού ιστού παραμένουν ως μόνιμη βλάβη. 

Επομένως, όπως βλέπουμε και στο Διάγραμμα 2, η ανατομική βλάβη προηγείται της  



 
27 

 

 

λειτουργικής και κάθε προσπάθεια συμπτωματικού ελέγχου θα μπορούσε να 

προσφέρει πολλά στην έκβαση της νόσου για τους ασθενείς.
 

 

Διάγραμμα 2. Συσχέτιση βλάβης οπτικής θηλής και οπτικής βλάβης
23 

Προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται με τυχαίες μετρήσεις ενδοφθάλμιας 

πίεσης , ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για έλεγχο και ειδικότερα όσων έχουν 

συγγενείς με ιστορικό γλαυκώματος. Στην δική μας περίπτωση προσυμπτωματικού 

ελέγχου μέσω των λήψεων εικόνων του οπτικού νεύρου (Ο.Ν) προσπαθήσαμε να 

ανιχνεύσουμε βλάβες που προηγούνται των περιμετρικών ελλειμμάτων και να 

ενημερώσουμε για επανέλεγχο όσους είχαν ύποπτες εικόνες για την ανάγκη 

διερεύνησης. 
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2.2.1 Μορφολογία νευροαμφιβληστροειδικού χείλους 

 Στην οπτική θηλή διακρίνεται συνήθως μια ωχρότερη κεντρική περιοχή 

(κοίλανση) μέσα από την οποία μπορεί να διακρίνεται ο σκληρός χιτώνας 

και μια περιφερικότερη περιοχή (νευροαισθητήριο χείλος). Το 

νευροαισθητήριο χείλος (neuroretinal rim) είναι φυσιολογικά ρόδινο λόγω 

του τριχοειδικού δικτύου άρδευσης των νευρικών ινών. 

 Κανόνας ISNT: το πάχος του νευροαμφιβληστροειδικού χείλους είναι 

μεγαλύτερο στον κατώτερο τομέα (Inferior) και ακολουθούν ο ανώτερος 

(Superior), ρινικός (Nasal) τέλος ο  κροταφικός (Temporal) τομέας  

(Εικόνα 7).  

 

 
Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση  νευροαισθητηριακού χείλους 

 

 

 Με βάση τη μορφολογία του νευροαμφιβληστροειδικού χείλους 

δακρίνονται 3 είδη οπτικών θηλών: χωρίς κοίλανση, κοίλανση με 

κατακόρυφα τοιχώματα και κοίλανση με τοιχώματα δίκην κεκλιμένου 

επιπέδου (Εικ. 8). 

 

                                                     

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση μορφολογίας  νευροαισθητηριακού χείλους
23 

2.2.2 Λόγος κοίλανσης/θηλής - Cup/disc ratio (C/D) 

 

Στον φυσιολογικό πληθυσμό ο λόγος C/D κυμαίνεται από 0.0 έως 0.87  με το 

μικρότερο ποσοστό (κάτω από 5%) να έχει πάνω από 0.65. Η κοίλανση είναι 

συνήθως συμμετρική ανάμεσα στα δύο μάτια για αυτό διαφορές πάνω από 0.2 είναι 

ύποπτες. Το κάθετο C/D είναι μέχρι  0.2 στο 96% των φυσιολογικών και υπάρχει 

διακύμανση όπως και στο μέγεθος του νεύρου
 
(Εικ.9)

9
. 
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Εικόνα 9. Σχηματική απεικόνιση λόγου κοίλανσης/θηλής - Cup/disc ratio (C/D)

22 

Ο υπολογισμός του C/D είναι μία αδρή μέθοδος εκτίμησης με περισσότερο 

χρησιμοποιούμενη την μέτρηση στον κατακόρυφο άξονα. Η χρησιμότητα της στην 

διάγνωση της γλαυκωματικής οπτικής νευροπάθειας είναι αμφισβητήσιμη ειδικά μετά 

την εμφάνιση νέων απεικονιστικών μεθόδων όπως  ο Αναλυτής Νευρικών Ινών 

(GDx®), η Οπτική Συμφασική Τομογραφία (OCT) και η Συνεστιακή Laser 

Οφθαλμοσκόπηση Σάρωσης (CSLO). 

 

 
Εικόνα 10. Σχηματική αποτύπωση φυσιολογικών και μη κοιλάνσεων (a: πιθανά φυσιολογικό Ο.Ν, b: 

πιθανά παθολογικό Ο.Ν)
22 
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2.2.3 Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις οπτικού δίσκου 

Το εύρος των γλαυκωματικών βλαβών είναι αρκετά μεγάλο, μπορεί να περιλαμβάνει 

εξαιρετικά εντοπισμένη απώλεια ιστού μέχρι τη γενικευμένη συγκεντρική κοίλανση. 

Η διάχυτη απώλεια νευρικών ινών προκαλεί συγκεντρική διεύρυνση η οποία αφορά 

ολόκληρη τη διατομή της κεφαλής του οπτικού νεύρου. Αυτό το χαρακτηριστικό 

επειδή μοιάζει με τις φυσιολογικές κοιλάνσεις κάνει δύσκολη τη διάκρισή της από 

αυτές, ειδικά όταν η κοίλανση είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Άλλες φορές 

εμφανίζεται εντοπισμένη διεύρυνση που χαρακτηρίζεται συνήθως από σχηματισμό 

στένωσης στον ανώτερο ή στον κατώτερο πόλο του οπτικού δίσκου. Σε ίδιου 

μεγέθους  C/D η κεντρική θέση της κοίλανσης και το μεγαλύτερο Ο.Ν μας 

απομακρύνουν από υποψία γλαυκώματος (Εικ.10)
22

. Στα τελικά στάδια, ο νευρικός 

ιστός έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί και η κεφαλή του οπτικού νεύρου 

εμφανίζεται λευκή με βαθιά κοίλανση ανεξάρτητα από τη φύση των αρχικών βλαβών. 

2.2.4 Διάγνωση Γλαυκώματος 

Το  πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας θα πρέπει να υποψιάζεται σε κάθε 

ασθενή με ιστορικό γλαυκώματος. Η εμφάνιση του γλαυκώματος είναι συχνότερη σε 

συγγενείς πρώτου βαθμού και κληρονομείται ισχυρότερα από την μεριά της μητέρας. 

Κλινικά, το γλαύκωμα θα πρέπει να υποψιάζεται όταν η ενδοφθάλμια πίεση είναι 

πάνω από 21 mmHg (δεν είναι σπάνιο γλαύκωμα να εμφανιστεί και με χαμηλότερες 

πιέσεις από τον μέσο όρο), εάν το C/D είναι μεγαλύτερο από 0.5 ή αν υπάρχει 

ασυμμετρία από 0.2 και παραπάνω. Κατά την εξέταση του οπτικού νεύρου, κοιτάμε 

για αυξανόμενη ή προοδευτική κοίλανση, κάθετη επιμήκυνση της κοίλανσης, 

αιμορραγίες στη στιβάδα των νευρικών ινών, λέπτυνση της στιβάδας των νευρικών 

ινών, περιθηλαία ατροφία και προτεταμένα αγγεία του οπτικού δίσκου. Οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω, απαιτεί περαιτέρω έλεγχο και ίσως θεραπεία. 

To γλαύκωμα δεν μπορεί να τεθεί ως διάγνωση λαμβάνοντας ως απόδειξη την 

υπέρβαση μιας συγκεκριμένης τιμής ενδοφθάλμιας πίεσης (π.χ. 21 mmHg). Είναι 

σύνθετο και πρέπει να ληφθεί υπόψη : 

i. η Ενδοφθάλμια Πίεση (ΕΟΠ) 

ii. τα Οπτικά Πεδία (ΟΠ) 

iii.  η μορφολογία της οπτικής θηλής όπως προαναφέραμε 

 

Όσον αφορά την ΕΟΠ δεν υπάρχει απόλυτο όριο λόγω διαφορετική ανοχής κάθε 

οφθαλμού σε συγκεκριμένες τιμές πίεσης (γλαύκωμα χαμηλής πίεσης). Ακόμη 

σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η παχυμετρία του κερατοειδούς καθώς λεπτός 

κερατοειδής εκτός από τις ψευδώς χαμηλές τιμές μέτρησης πιθανά να σχετίζεται με 

γενικότερη ευπάθεια του οφθαλμού. Στατιστικά πάντως σε μια 5ετία με τιμές ΕΟΠ 

21-25 mmHg αποκτούν γλαυκωματικές βλάβες το 2.6-3%, με τιμές 26-30 mmHg το 

12-26% και με τιμές πάνω από 30 mmHg το 42%
23

.             
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 Τα τελευταία χρόνια με την έλευση των μη μυδριατικών καμερών βυθού 

έχουν γίνει προσπάθειες να ανιχνεύσουν γλαυκωματικές αλλοιώσεις στο Ο.Ν 

διαβητικών που ελέγχονται με αυτές. Ο λόγος είναι ότι σε μερικές μελέτες 

συσχετίζουν το διαβήτη με το γλαύκωμα
25 

παρόλο που άλλες το αναιρούν. Έχουν 

γίνει και προσπάθειες προσυμπτωματικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό
26 

αλλά οι 

περισσότερες είναι σε έλεγχο διαβητικών. 

            
Στις προσπάθειες προσυμπτωματικού ελέγχου με μη μυδριατική κάμερα που 

χρησιμοποιείται για έλεγχο διαβητικών, φάνηκε ότι ο ρόλος της τονομέτρησης είναι 

ασαφής. Το ποσοστό των ασθενών που είχαν πάνω από 21 mmHg ήταν μικρό. Αυτό 

που φάνηκε να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η διαφορά προς τα πάνω στο μέσο όρο 

του  κάθετου C/D ανάμεσα στους χαρακτηρισμένους ως ύποπτους για γλαύκωμα και 

σε αυτούς που δεν υπήρχε μεγάλη πιθανότητα γλαυκώματος. Η ευαισθησία της 

μεθόδου στην ανίχνευση ύποπτων οπτικών νεύρων ήταν μέση προς χαμηλή, αλλά η 

ειδικότητα υψηλή
27

. Αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα 

προγράμματα τηλεοφθαλμολογίας με κατεύθυνση την βελτίωση της ευαισθησίας 

ανίχνευσης γλαυκωματικών. Όσο οι προσπάθειες αυτές αφορούν μεγαλύτερο 

πληθυσμό και γίνεται καλύτερη κανονικοποίηση των πρωτοκόλλων που ορίζουν τις 

δομικές αλλαγές στο οπτικό νεύρο των γλακωματικών, τόσο θα βελτιώνεται η 

ακρίβεια διάγνωσης. Ακόμη, για πιο στοχευμένο προληπτικό έλεγχο τα προγράμματα 

αυτά καλό είναι να έχουν διασύνδεση με ψηφιακές υγειονομικές βάσεις αυξάνοντας 

τις δυνατότητες ελέγχου όσων έχουν αυξημένες πιθανότητες οφθαλμικής νόσου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

 

2.3 Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (ΗΕΩ)
9 

 
Η ΗΕΩ αποτελεί την κυριότερη αιτία σοβαρής μείωσης η και απώλειας όρασης  

ατόμων ηλικίας πάνω από 65 ετών στον Δυτικό κόσμο. Είναι νόσος αμφοτερόπλευρη, 

με έναρξη στον ένα οφθαλμό σε ηλικία κατά μέσο όρο 65 ετών και συχνότητα 

εμφάνισης στον έτερο οφθαλμό 12% κάθε χρόνο. Περίπου, το 30% των ατόμων 

ηλικίας >75 ετών πάσχουν από κάποιου βαθμού εκφύλιση της ωχράς. Έχει 

παρατηρηθεί οικογενής προδιάθεση και μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες .Σε 

μελέτη επιπολασμού στην χώρα μας δεν φάνηκε διαφορά στατιστικά σημαντική 

ανάμεσα στα 2 φύλα. Ακόμη ο επιπολασμός της ΗΕΩ ήταν 2.5%, 1.4% νεοαγγειακής 

ΗΕΩ, 1.3% γεωγραφικής ατροφίας και παρατηρήθηκε ακόμη ότι νόσος ήταν 

αμφοτερόπλευρη στο 40% των περιπτώσεων ΗΕΩ. Η ηλικία ήταν παράγοντας που 

αύξανε τα ποσοστά επιπολασμού όλων των μορφών ΗΕΩ
28

. Η ΗΕΩ Ουσιαστικά 

είναι το σημαντικότερο επακόλουθο της γήρανσης πάνω στο μελάχρουν επιθήλιο 

(RPE), την μεμβράνη του Bruch και τα χοριοτριχοειδή. 

        Συχνά, το πιο πρώιμο σημείο της ΗΕΩ αποτελεί η ύπαρξη των drusen 

(παθολογικές παχύνσεις της μεμβράνης του Bruch που μοιάζουν με κιτρινωπά 

στίγματα ή κηλίδες), τα οποία φαίνονται υπεγερμένα οφθαλμοσκοπικά. Εντοπίζονται 

κυρίως στον οπίσθιο πόλο. Το μέγεθος τους ποικίλει και η κατανομή μπορεί να είναι 

συμμετρική στους δύο οφθαλμούς. Ιστολογικά τα drusen αποτελούν εστιακές 

συγκεντρώσεις υαλίνης ουσίας, μεταξύ του μελάχρουν επιθηλίου και της μεμβράνης 

του Bruch. Το μελάχρουν επιθήλιο που επικαλύπτει τα drusen είναι συνήθως 

ατροφικό, με πολύ λίγη χρωστική, και για το λόγο αυτό φαίνονται λευκωπά κατά την 

βυθοσκόπηση. Αν και πολλά άτομα με drusen διατηρούν φυσιολογική όραση δεν 

συμβαίνει το ίδιο σε όλους. 

2.3.1 Ταξινόμηση ΗΕΩ 

        Η ΗΕΩ ανάλογα με το αν οι αλλοιώσεις συνοδεύονται ή όχι από νεοαγγείωση  

διακρίνεται σε δύο μορφές: την ξηρά μορφή και την υγρή ή εξιδρωματική. 

α. Ξηρά μορφή (dry AMD) 

 

Προκαλεί προοδευτική απώλεια της κεντρικής όρασης κατά τη διάρκεια μηνών ή 

ετών. Οφείλεται στην επερχόμενη ατροφία του μελάχρουν επιθηλίου της κεντρικής 

περιοχής που συνοδεύεται με την αντίστοιχη εκφύλιση των φωτουποδοχέων. 

Οφθαλμοσκοπικώς χαρακτηρίζεται από μια περιοχή ατροφίας του RPE σαφώς 

περιγεγραμμένη, μέσα στην οποία κατά το τελικό στάδιο διακρίνονται τα 

υποκείμενα μεγάλα αγγεία του χοριοειδούς. Ακόμα, αντίστοιχα προς την περιοχή 

αυτή εξαφανίζονται τα προυπάρχοντα drusen. Για αυτή την μορφή δεν υπάρχει 

αποτελεσματική θεραπεία. Η μόνη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η 

χρησιμοποίηση βοηθημάτων χαμηλής όρασης και κάποια συμπληρώματα βιταμινών 

η θεραπευτική αξία των οποίων δεν έχει αποδειχθεί. Τελευταία γίνονται προσπάθειες 

μείωσης του μεγέθους των drusen με μεγάλες δόσεις per os χρήσης στατινών
29

. 
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β. Εξιδρωματική μορφή (wet AMD)  

 

Είναι η λιγότερο συχνή μορφή που προκαλεί απώλεια της κεντρικής όρασης μέσα σε 

λίγες ημέρες, σε αντίθεση με την προηγούμενη που η απώλεια της όρασης είναι 

προοδευτική, σε διάστημα μηνών ή ετών. Χαρακτηριστικά παθολογοανατομικά 

ευρήματα είναι η ορώδης ή αιμορραγική αποκόλληση του μελάχρουν επιθηλίου 

(RPE) και η ανάπτυξη νεοαγγειακής μεμβράνης κάτω από αυτό, και στην συνέχεια 

υπό τον ιδίως αμφιβληστροειδή (χοριοειδική νεοαγγείωση). Αποτέλεσμα της 

νεοαγγείωσης αυτής είναι οι επαναλαμβανόμενες χοριοειδικές αιμορραγίες, που 

έχουν βαθύ κόκκινο χρώμα στην κεντρική τους περιοχή (εντοπιζόμενες υπό το 

μελάχρουν επιθήλιο) και ανοικτό κόκκινο στην περιφέρεια (εντόπιση υπό τον 

αμφιβληστροειδή). Αποτελούν συνήθως την αρχή της μεγάλης ελάττωσης της 

κεντρικής όρασης. Οφθαλμοσκοπικώς, οι εστίες της χοριοειδικής νεοαγγείωσης 

(CNV) δεν φαίνονται, μπορούμε όμως να τις εντοπίσουμε με την 

φλουοροαγγειγραφία (εστίες διαφυγής χρωστικής). Η πιθανότητα εξέλιξης σε CNV 

μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως αυτοί του Πίνακα 3
30

. 

           Η συνεχής εξαγείωση στοιχείων του αίματος από τον παθολογικό αυτό 

νεοαγγειακό ιστό έχει σαν συνέπεια την εκσεσημασμένη εμφάνιση εξιδρωμάτων στον 

οπίσθιο πόλο, ένδο -  και υπο - αμφιβληστροειδικώς. Ακόμη, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, παρατηρείται αντίστοιχα και εξιδρωματική αποκόλληση του 

αμφιβληστροειδούς. Κατά το τελικό στάδιο της νόσου η αλλοίωση παίρνει μορφή 

υπερπλαστική (ανάπτυξη συνδετικού και γλοιώδους ιστού), σκούρου χρώματος, και 

για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να εκληφθεί σαν μελάνωμα του χοριοειδούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινακας 3. Πιθανοί παράγοντες κινδύνου για χοριοειδική νεοαγγείωση
30 

 

Παράγοντας Κινδύνου Σχετικός  Κίνδυνος 

Καυκάσια φυλή 2.5Χ 

Καρωτιδική νόσος 4Χ 

Υπέρταση 1.7Χ 
 

Οικογενειακό ιστορικό 3Χ 

Χειρουργείο καταρράκτη 2Χ 
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Πίνακας 4. Ταξινόμηση ΗΕΩ βάση στερεοσκοπικών έγχρωμων εικόνων βυθού

31 

 

2.3.2 Διάγνωση και θεραπεία παραγωγικής ΗΕΩ 

 

Η ΗΕΩ μπορεί να ανιχνευτεί και σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΔ μέσα από 

προσυμπτωματικά προγράμματα ελέγχου διαβητικών.Η ευαισθησία και ειδικότητα 

ανίχνευσης της ΗΕΩ επηρεάζεται από το στάδιο της(Πίνακας 4) αλλά και από αυτό 

της ΔΑ(Πίνακας 6).      

 

Πίνακας 6. Ευαισθησία και Ειδικότητα ανίχνευσης της ΗΕΩ σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού 

ελέγχου διαβητικών
32
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Πίνακας 7. Αλγόριθμος διαχείρισης CNV
33
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2.4 Επαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ΕRM)
7,9,15 

 Η ERM μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή και να επηρεάσει σημαντικά την 

όραση ανάλογα την έκταση της και την περιοχή που βρίσκεται. Τυπικά παρατηρείται 

σε υγιή άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να πάρει διάφορες ονομασίες 

όπως ωχρική ρυτίδωση (macular pucker), ωχροπάθεια δίκην σελλοφάνης (cellophane 

maculopathy), αμφιβληστροειδοπάθεια με ρυτιδωμένη επιφάνεια (surface-wrinkling 

retinlopathy). Η δημιουργία των μεμβρανών οφείλεται στην υπερπλασία των 

κυττάρων της γλοίας του αμφιβληστροειδούς που εφορμούν στην επιφάνεια του μέσω 

ρήξεων της έσω αφοριστικής μεμβράνης. Οι ρήξεις αυτές γίνονται κατά την οπίσθια 

αποκόλληση του υαλοειδούς (PVD). Σημαντική είναι η διάκριση της ωχροπάθειας 

δίκην σελοφάνης που είναι ήπια μορφή, από την ρυτίδωση της ωχράς. Ακόμη, 

μπορούν να παρατηρηθούν αμφιβληστροειδές πτυχώσεις που ακτινοβολούν έξω από 

τη μεμβράνη, μετατόπιση ευθειασμός των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, οίδημα 

της ωχράς κηλίδας ή και αποκόλληση. Δεν είναι σπάνιο η δημιουργία στρογγυλής 

πύκνωσης της επαμφιβληστροειδικής μεμβράνης στην ωχρά κηλίδα που  μπορεί να 

προσομοιώσει μια οπή της ωχράς κηλίδας (ψευδοοπή). Οι ασθενείς με ωχροπάθεια 

δίκην σελοφάνης μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή με ελαφρά μεταμορφοψία. Η 

οπτική οξύτητα είναι φυσιολογική η ελαφρά μειωμένη. Οφθαλμοσκοπικά 

παρατηρούμε ανώμαλη ανάκλαση του φωτός ή και στιλπνότητα αντίστοιχα προς την 

ωχρά. Καλύτερα φαίνεται με το ανέρυθρο φως λόγω της διαφάνειας της και όσο 

παχύτερη και ρικνωμένη τόσο πιο εμφανής είναι και  μπορούμε να δούμε ραβδώσεις 

στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και παραμόρφωση των αγγείων. Όσοι 

παρουσιάζουν ρυτίδωση της ωχράς έχουν μεταμορφοψίες, μείωση κεντρικής όρασης 

με οπτική οξύτητα κάτω από 5/10 συνήθως. Εδώ έχουμε μεγαλύτερη παραμόρφωση 

των αγγείων και ρυτίδωση του αμφιβληστροειδούς με επικέντρωση σε ένα κεντρικό 

σημείο του κεντρικού βοθρίου. Έχουμε μερικές φορές λόγω μεγαλύτερου πάχους την 

κάλυψη αγγείων καθώς και δημιουργία ψευδοοπής. 

 Η διαφορική διάγνωση  περιλαμβάνει τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

και κυστοειδές οίδημα της ωχράς. Η ΔΑ μπορεί να παράγει επαμφιβληστροειδικό 

ινοαγγειακό ιστό, να εκτοπίσει αγγεία του αμφιβληστροειδούς ή αποκόλληση της 

ωχράς. Ακόμη, μπορεί να υπάρχει και οίδημα της ωχράς κηλίδας. Το αίτιο εμφάνισης 

της ERM μπορεί να είναι ιδιοπαθές που εμφανίζεται στο 10% των ατόμων πάνω από 

τα 70, αίτιο αμφιβληστροειδικής  ρωγμής ή αποκόλλησης
34

. Ακόμη εμφανίζεται μετά 

από PVD, κρυοθεραπεία ή φωτοπηξία, μετά από ενδοφθάλμια χειρουργική επέμβαση 

ή τραύμα. Τέλος, ραγοειδίτιδα ή άλλες αμφιβληστροειδικές αγγειακές παθήσεις 

μπορούν να σχετίζονται. Για θεραπεία πρώτα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το 

αίτιο και μετά σκεφτόμαστε την χειρουργική αφαίρεση της μεμβράνης όταν έχουμε 

εκσεσημασμένη μείωση οπτικής οξύτητας πάντα ζυγίζοντας το όφελος σε σχέση με 

τον κίνδυνο της επέμβασης. Η θεραπεία μπορεί να οριστεί προγραμματισμένα και 

σπάνια έχει παρατηρηθεί αυτόματη αποκόλληση της μεμβράνης με επακόλουθο 

βελτίωση όρασης. Σε περίπτωση χειρουργικής αφαίρεσης σε μικρό ποσοστό έχουμε 

υποτροπή
9
. 
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3. ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΏΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

 Ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) γενικά είναι η διαδικασία 

αναγνώρισης ατόμων τα οποία φαινομενικά μοιάζουν υγιή αλλά ίσως να βρίσκονται 

σε μία κατάσταση  αυξημένου κινδύνου για νόσο
35

. Τα προγράμματα αυτά 

πραγματοποιούνται συνεχώς παγκοσμίως για διάφορες νόσους που δυνητικά 

απειλούν την ζωή ή την ποιότητα της.  

 Η επιτυχία μιας προσπάθειας προσυμπτωματικού ελέγχου εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες: 

 η απλότητα: η δοκιμασία πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή της 

τουλάχιστον στην φάση συλλογής δεδομένων και να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αν είναι δυνατό  από μη ιατρούς.  

 η αποδεκτικότητα από τους εξεταζόμενους καθώς δεδομένης της 

εθελοντικής συμμετοχής στον έλεγχο, η δοκιμασία θα πρέπει να είναι 

αποδεκτή από το κοινό και όσο το δυνατόν σύντομη.  

 το κόστος  πρέπει να συνεκτιμηθεί με το όφελος έγκαιρης διάγνωσης.  

 η ακρίβεια του μετρούμενου μεγέθους 

 η επαναληψιμότητα που δείχνει τη συνέπεια των αποτελεσμάτων σε συνεχείς 

δοκιμές.  

 η ευαισθησία η οποία δείχνει το ποσοστό των ασθενών που νοσούν και έχουν 

θετική την εν λόγω δοκιμασία και 

 η ειδικότητα η οποία δείχνει το ποσοστό των ασθενών που δεν νοσούν και 

έχουν αρνητική την εν λόγω δοκιμασία. 

 

         Όσον αφορά τον τομέα της οφθαλμολογίας ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει 

εστιάσει σε νόσους που έχουν απειλητική έκβαση για την όραση και που το 

συστηματικό τους υπόβαθρο δεν δίνει έγκαιρα προειδοποιητικά μηνύματα. Οι 

προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για χρήση της απεικόνισης του βυθού 

ως μέσο ανίχνευσης οφθαλμικών παθήσεων φαίνεται στο Διάγραμμα 3. 

Παρατηρούμε ότι οι τάσεις των δημοσιεύσεων είναι να μελετήσουν τις δυνατότητες 

εξαγωγής διάγνωσης για οφθαλμικές παθήσεις με χρήση βυθοσκοπικών εικόνων και 

μετά με χρήση OCT. Ο λόγος σχετίζεται με την ευχρηστία λήψης των εικόνων με 

αυτόματες μη μυδριατικές κάμερες αλλά ακόμη και με χρήση κάμερας κινητού σε 

απομακρυσμένες περιοχές
36

. Ακόμη παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον της 

οφθαλμολογικής κοινότητας προσανατολίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, μετά του γλαυκώματος και τέλος της ηλικιακής 

εκφύλισης της ωχράς (Διάγραμμα 3).
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Διάγραμμα 3. Τάσεις στην διάγνωση οφθαλμικών παθήσεων
37 

 

 Στην αρχή οι περισσότερες προσπάθειες ήταν στοχευμένες στον 

προσυμπτωματικό έλεγχο διαβητικών για ΔΑ , μετά σε έλεγχο των διαβητικών για  

γλαύκωμα
27

 και τυχαία ευρήματα ΗΕΩ. Όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε λίγες 

εφαρμογές προσυμπτωματικού ελέγχου αμφιβληστροειδικών παθήσεων
43 

στο γενικό 

πληθυσμό με χρήση αυτόματων καμερών σε κέντρα οπτικών (Διάγραμμα 4). Ο λόγος 

που οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι ήδη έχουν μελετηθεί οι 

διαγνωστικές δυνατότητες των καμερών για πλειάδα αμφιβληστροειδικών 

παθολογιών και το κόστος δεν είναι τόσο απαγορευτικό. Ακόμη, οργανισμοί όπως η 

Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας συνιστούν μια οφθαλμολογική εξέταση 

αναφοράς σε όλους τους ενήλικες μετά τα 40. Ο λόγος είναι ότι μέχρι τα 65 έτη ένας 

στους τρείς Αμερικανούς έχει κάποια οφθαλμική νόσο που προκαλεί έκπτωση της 

όρασης. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση τόσο νωρίτερα δίνεται η θεραπεία και άρα η 

έκβαση είναι καλύτερη. Σε γενικευμένους ελέγχους παρατηρούμε σημαντική αύξηση 

παθολογιών σε ασθενείς πάνω από τα 50 έτη, ακόμη όσοι έχουν μυωπία πάνω από 3 

διοπτρίες έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης βλαβών στις αμφιβληστροειδικές 

εικόνες
43

. 
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Διάγραμμα 4. Ευρήματα προσυμπτωματικού ελέγχου 2 ετών με κάμερες βυθού σε κέντρα οπτικών. 

Σύνολο 26.627 εξεταζόμενοι, 24.5% ύποπτοι για νόσο, (ΗΕΩ: 5.9%, ΕΑΜ: 2.2%, Χ.Σπίλος, ΔΑ: 347 

ύποπτοι ή 5.3%  των παθολογικών)
 

Όσον αφορά τη δυνατότητα των μη μυδριατικών καμερών στην διάγνωση της ΔΑ 

έχει υπολογιστεί και είναι αρκετά υψηλή. Σύμφωνα με το UK National Institute for 

Clinical Excellence (NICE) οι τεχνικές προσυμπτωματικού ελέγχου της ΔΑ πρέπει να 

έχουν ευαισθησία το λιγότερο 80%, ειδικότητα 95% και τεχνικό σφάλμα λιγότερο 

από 5%
46

. Τα ποσοστά αυτά έχουν μικρές διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών 

μελετών αλλά όπως βλέπουμε από τον Πίνακα 8 καλύπτει τις προϋποθέσεις για 

χρήση τους ως εργαλείο ελέγχου. 

Εργαλείο 
προσυμπτωματικού 
ελέγχου ΔΑ 

Ευαισθησία(%) Ειδικότητα(%) 

Άμεσο οφθαλμοσκόπιο48 45-98 62-100 

Βιομικροσκόπηση με 
σχισμοειδή   λυχνία49 

87.4 94.9 

Μυδριατική  κάμερα 
βυθού48 

73-96 68-99 

Μη μυδριατική κάμερα 
βυθού47 

92 97 

Πίνακας 8. Ευαισθησία και ειδικότητα εργαλείων προσυμπτωματικού ελέγχου ΔΑ
47,48,49 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η απεικόνιση του οφθαλμικού βυθού  μέσω ψηφιακής μη μυδριατικής 

κάμερας βυθού μπορεί να παίξει ρόλο στην αξιολόγηση της οφθαλμικής υγείας και 

ειδικά παθήσεων του βυθού
39

. Συγκεκριμένα υπάρχει δυνατότητα για ανίχνευση 

παθήσεων όπως διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (DR), ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς (AMD)
40

, αγγειακές διαταραχές και πιθανές γλαυκωματικές αλλοιώσεις. Η 

χρήση  αυτού του τύπου κάμερας για την ανίχνευση της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας στον γενικό πληθυσμό είναι ένα εργαλείο που έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
41 

(NHS Diabetic Eye 

Screening Program), τη Γαλλία, το Ισραήλ
38 

με σκοπό την ανίχνευση σε αρχικά 

στάδια της νόσου. Η λήψη των εικόνων δίνει πληροφορίες για την κατάσταση 

βασικών δομών του βυθού που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες παθήσεις. 

Συγκεκριμένα εστιάζουμε στο αγγειακό δίκτυο, τον οπτικό δίσκο και την ωχρά. 

 

4.2 ΣΚΟΠΟΣ  

 

 Η έρευνα που διεξήχθη είχε ως σκοπό τη διενέργεια για πρώτη φορά σε 

απομακρυσμένα σημεία της κεντρικής Κρήτης, προσυμπτωματικού ελέγχου 

οφθαλμικών παθήσεων με χρήση μη μυδριατικής ψηφιακής κάμερας βυθού ως μέρος 

της πρωτοβάθμιας πρόληψης οφθαλμικών παθήσεων. Παρόμοια μελέτη στο γενικό 

πληθυσμό δεν έχει γίνει ξανά στον Ελλαδικό χώρο και τα συμπεράσματα μας από 

αυτήν θα μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για πιθανή γενικευμένη χρήση των μη 

μυδριατικών καμερών. Μέσα από την έρευνα μας θα βγάλουμε συμπεράσματα για 

την χρησιμότητα ύπαρξης ενός προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου από την 

συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, την καταγραφή του επιπέδου οφθαλμολογικής 

παρακολούθησης με  τις παρούσες υποδομές. Ακόμη θα διενεργηθεί στατιστική 

ανάλυση των χαρακτηριστικών των εξεταζομένων, της ηλικίας, του φύλου καθώς και 

των παθολογικών ευρημάτων όσων εξετάστηκαν στο οφθαλμολογικό κέντρο. Τα 

τελευταία θα μας δώσουν μία εικόνα του επιπολασμού των αμφιβληστροειδικών 

παθήσεων στην περιοχή.  
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4.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

4.3.1 Επιλογή δείγματος και λήψη εικόνων 

 

 Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν τυχαία άτομα ανεξαρτήτως φύλου, 

ηλικίας και φυλής του γενικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ηρακλείου 

οι οποίοι προσήλθαν στα σημεία που βρισκόταν μια μη μυδριατική κάμερα βυθού. 

Αρχικά είχε εγκατασταθεί πιλοτικά μια στην υποδοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η) και ακολούθησε η εγκατάσταση σε 3 

επαρχιακά επιλεγμένα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Κρήτης. Συγκεκριμένα, η πρώτη 

τοποθετήθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρχανών (Π.Ι. Αρχανών) όπου υπήρξε και η 

μεγαλύτερη συμμετοχή, μετέπειτα στα Κέντρα Υγείας του Αρκαλοχωρίου και τέλος 

του Καστελίου.   Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων έγινε με αφίσα έξω από τον 

χώρο εξέτασης καθώς και με την συνεργασία του προσωπικού των χώρων 

εγκατάστασης όταν αυτό ήταν δυνατό. Πραγματοποιήθηκε λήψη και συμπλήρωση 

φόρμας των δημογραφικών στοιχείων όπως φύλο, ηλικία, ΑΜΚΑ, του ατομικού 

ιατρικού και οφθαλμολογικού ιστορικού με λεπτομερή καταγραφή στοιχείων που 

υποδεικνύουν πιθανή συσχέτιση με οφθαλμικές παθήσεις, τελευταία επίσκεψη σε 

οφθαλμίατρο και λόγος της, οφθαλμικές ενοχλήσεις και πιθανή φαρμακευτική αγωγή. 

Στη συνέχεια μέσω μίας DRS Non - Μydriatic Digital Retinal Imaging Camera (DRS, 

CenterVue Spa, Italy) έγινε λήψη εικόνων σε 3 πεδία του βυθού  σε κάθε οφθαλμό 

και καταγραφή του μεγέθους κόρης σε κάθε μια από αυτές. 

 

4.3.2 Πρωτόκολλο Απεικόνισης 

 

 Έγινε χρήση του πρωτοκόλλου αυτόματης απεικόνισης  πολλαπλών πεδίων με 

χρονική καθυστέρηση 40 δευτερολέπτων ανάμεσα στις 3 λήψεις κάθε οφθαλμού, η 

οποία ήταν και η μέγιστη που επιτρέπει το λογισμικό των καμερών. Η επιλογή των 

πεδίων δεν ήταν σε όλους τους εξεταζόμενους ίδια. Στην Α ομάδα έγινε αρχικά λήψη 

του κεντρικού πεδίου, μετά του άνω και τέλος του ρινικού πεδίου. Αντίστοιχα στην Β 

ομάδα μετά την πρώτη λήψη του κεντρικού πεδίου κάναμε λήψη του κροταφικού και 

τέλος πάλι του ρινικού. Επομένως, η διαφορά των δύο ομάδων έγκειται στην 

εναλλαγή της μεσαίας λήψης ανάμεσα στο άνω με το κροταφικό. Το μεσοδιάστημα 

που ορίστηκε ανάμεσα στις λήψεις των δυο οφθαλμών ήταν 5 λεπτά. Όλη η 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συσκοτισμένους χώρους για να επιτευχθούν τα 

μεγαλύτερα δυνατά μεγέθη κόρης. Σε περίπτωση εικόνων με έντονες αντανακλάσεις 

από τον κερατοειδή, σφάλματος ή απώλειας πάνω από το μισό της εικόνας γινόταν 

επαναληπτική λήψη στο τέλος κάθε οφθαλμού μέχρι 2 φορές. Οι χειριστές των 

καμερών ένας για κάθε σταθμό συλλογής εικόνων είχαν εκπαιδευτεί στην σωστή 

συμπλήρωση της φόρμας προσυμπτωματικού ελέγχου και εφάρμοζαν με ακρίβεια το 

πρωτόκολλο απεικόνισης. 
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4.3.3 Αξιολόγηση εικόνων 

 

             Οι εικόνες αποθηκεύονταν σε δικτυακή πλατφόρμα όπου ακολούθησε 

αξιολόγηση των εικόνων και ενημέρωση όλων των εξεταζομένων με έντυπη 

σχολιασμένη εκτύπωση των λήψεων. Η αξιολόγηση των εικόνων έγινε ως προς την 

ποιότητα και μορφολογία τους, ακόμη συμπεριλάμβανε την οριστική πρόταση προς 

τον εξεταζόμενο (0 - Μη Αξιολογήσιμη, 1 - Επανέλεγχος και 2 - Άμεση Επανεξέταση 

σε Οφθαλμίατρο). Όλες οι εικόνες αξιολογούνταν ως προς την παθολογία τους με 

πιθανές επιλογές την  ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ), τη διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ), αλλοιώσεις οπτικού νεύρου (ΟΝ), και άλλο (ΑΛΛΟ). 

Για επιμέρους παθολογίες όπως επαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ERM), υπερτασική 

αμφιβληστροειδοπάθεια και άλλες νόσους γινόταν εισαγωγή δια πληκτρολόγησης 

στην κατηγορία (ΑΛΛΟ). Στην περίπτωση της επιλογής “Επανέλεγχος” , 

αναγραφόταν και ο προτεινόμενος χρόνος επανελέγχου βάση των διεθνών οδηγιών. 

Όλες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από δύο εξειδικευμένους οφθαλμιάτρους 

στις οφθαλμικές παθήσεις του βυθού, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα. 

Έγινε ακόμη καταγραφή του απαιτούμενου χρόνου αξιολόγησης για κάθε σετ 

εικόνων.  

 

4.3.4 Επανέλεγχος υπόπτων 

 

 Όπως προαναφέραμε όλοι οι εξεταζόμενοι του προσυμπτωματικού ελέγχου 

ενημερώθηκαν για την ανάγκη ή όχι συμπληρωματικού πλήρη οφθαλμολογικού 

ελέγχου. Από όσους αξιολογήθηκαν ότι απαιτείται επανέλεγχος ορισμένοι προσήλθαν 

στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. για αυτόν. Ο πλήρης έλεγχος περιλάμβανε αρχικά μέτρηση του 

διαθλαστικού σφάλματος (με ψηφιακό διαθλασίμετρο, RK-F1 Canon Europe Ltd), 

λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού, προσδιορισμός της καλύτερα διορθωμένης 

οπτικής οξύτητας με γυαλιά ή pinhole σε κλίμακα LogMAR (ETDRS), 

βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία προσθίου ημιμορίου για αξιολόγηση 

κερατοειδούς, προσθίου θαλάμου, ίριδας, κρυσταλλοειδούς φακού. Προ μυδρίασης 

μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης με τονόμετρο Goldman αφού προηγούταν ενστάλαξη 

διαλύματος τετρακαΐνης - φλουροσεΐνης. Σε ανεβασμένες τιμές πίεσης ή βλαβών 

οπτικού νεύρου γινόταν παχυμετρία κερατοειδούς. Ακολουθούσε μυδρίαση με 

τροπικαμίδη 0.5% και όπου χρειαζόταν φαινυλεφρίνη 5%. Στη συνέχεια 

κατηγοριοποιούταν ο καταρράκτης σε πυρηνικό, φλοιώδη και υποκαψικό και 

ταξινομήθηκε αντίστοιχα για τον κάθε τύπο με κλίμακα από 1 έως 4. Τα βήματα που 

προηγήθηκαν της ταξινόμησης ήταν η εφαρμογή μυδριατικών κολλυρίων και η 

αναμονή για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από την εξέταση. Η εξέταση του βυθού 

άρχιζε μέσω βιομικροσκόπησης με χαμηλή μεγέθυνση αρχικά και παρατήρησης του 

οπτικού νεύρου, της ωχράς, του αγγειακού δικτύου με τη βοήθεια φακού 90D. Όταν 

έχρηζε ανάγκης ακολουθούσε και βυθοσκόπηση με φακό Goldman. Ανάλογα το 

περιστατικό γινόταν αξιολόγηση οπτικού νεύρου με GDx είτε με HRT, έλεγχος 

οπτικών πεδίων με περίμετρο τύπου Humphrey, οπτική τομογραφίας συνοχής σε 

OCT Heidelberg Spectralis για τον έλεγχο της ανατομίας της ωχράς και τέλος 

φλουοροαγγειογραφία. Όλος ο κλινικός έλεγχος έγινε σε τμήματα της  
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οφθαλμολογικής κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η. αγνοώντας τα ευρήματα του 

προσυμπτωματικού ελέγχου.  

 

4.3.5 Στατιστική ανάλυση 

 

 H στατιστική ανάλυση περιελάμβανε αρχικά την διενέργεια  περιγραφικής 

στατιστικής των γενικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών, των τριών κέντρων που 

έγινε ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ανά ομάδα και αναλυτική στατιστική σύγκριση 

μεταξύ των 2 ομάδων Α και Β του κάθε κέντρου. Ακόμη, αναλυτική στατιστική 

πραγματοποιήθηκε και μεταξύ των πληθυσμών των τριών κέντρων λαμβάνοντας 

υπόψη τα όποια δεδομένα παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά τη 

σύγκριση μεταξύ των 2 ομάδων του κάθε κέντρου. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική στατιστική της τελικής πρότασης της εξέτασης προς τον εξεταζόμενο 

καθώς και αναλυτική στατιστική για τη σύγκριση μεταξύ των κέντρων και ομάδων. 

Όλες οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το two sample t-test στην 

περίπτωση των συνεχών δεδομένων και χ
2
 test στην περίπτωση των κατηγορικών 

δεδομένων. 

 Η επόμενη φάση της ανάλυσης αφορούσε τους εξεταζόμενους που προσήλθαν 

τελικά για επανέλεγχο στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. Μετά την περιγραφική στατιστική των 

κλινικών ευρημάτων των εξεταζόμενων από τα τρία κέντρα έγινε αναλυτική 

στατιστική και μεταξύ των πληθυσμών κάθε κέντρου. Πραγματοποιήθηκε και 

σύγκριση του αποτελέσματος του προσυμπτωματικού ελέγχου με τα αποτελέσματα 

της βιομικροσκόπησης με τη σχισμοειδή λυχνία. Η σύγκριση εστίασε στον 

υπολογισμό των ψευδώς θετικών παραπομπών καθώς παραπέμφθηκαν μόνο 

εξεταζόμενοι από τα  κέντρα με υποψία/παρουσία παθολογίας και άρα 

περιοριζόμασταν μόνο σε αυτή την ανάλυση. Ακόμη μέσω της αυτοματοποιημένης 

καταγραφής από την πλατφόρμα του χρόνου αξιολόγησης των εικόνων από τον 

οφθαλμίατρο, πραγματοποιήθηκε και ανάλυση του χρόνου που απαιτείται για την 

αξιολόγηση ενός εξεταζόμενου από τον οφθαλμίατρο. Όλες οι συγκρίσεις 

πραγματοποιήθηκαν ξανά χρησιμοποιώντας το two sample t-test στην περίπτωση των 

συνεχών δεδομένων και χ
2
 test στην περίπτωση των κατηγορικών δεδομένων. 

     Το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης περιλαμβάνει την αποτύπωση στατιστικά των 

αναγκών των απομακρυσμένων περιοχών για προληπτικό έλεγχο. Αυτό βασίστηκε 

στη συλλογή του ιστορικού των εξεταζόμενων με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία 

επίσκεψη σε οφθαλμίατρο, τους παράγοντες κινδύνου για ΔΑ,ΥΑ,ΗΕΩ και 

γλαύκωμα όπως αυτοί προέκυπταν με βάση το ιστορικό των εξεταζόμενων και την 

χρονική σύσταση για επανέλεγχο όπως αυτή συμπληρωνόταν κατά την αξιολόγηση 

του προσυμπτωματικού ελέγχου από τους οφθαλμιάτρους. Η φόρμα του 

προσυμπτωματικού ελέγχου περιελάμβανε 4 βασικά ερωτήματα για οφθαλμολογικό 

ιστορικό, οικογενειακό οφθαλμολογικό ιστορικό, συστημικό ιστορικό, αγωγή σχετική 

με οφθαλμούς, πρόσφατο ιστορικό οφθαλμικών ενοχλήσεων. Τα στοιχεία αυτά 

καθώς και οι χρόνοι πραγματοποίησης λήψης των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν στην 

στατιστική ανάλυση. Αρχικά πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική των 

παραπάνω παραμέτρων των πληθυσμών των τριών κέντρων ανά ομάδα και αναλυτική 

στατιστική σύγκριση μεταξύ των 2 ομάδων του κάθε κέντρου. Αναλυτική στατιστική 
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πραγματοποιήθηκε και μεταξύ των πληθυσμών των τριών κέντρων λαμβάνοντας 

υπόψη τα όποια δεδομένα παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά τη 

σύγκριση μεταξύ των 2 ομάδων του κάθε κέντρου. Τέλος, μέσω της 

αυτοματοποιημένης καταγραφής του χρόνου λήψης των εικόνων από το σύστημα 

διεπαφής, πραγματοποιήθηκε και ανάλυση του χρόνου που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση μιας πλήρους προληπτικής εξέτασης με την παρούσα σχεδίαση. Ο 

χρόνος μίας πλήρους εξέτασης υπολογίστηκε από την πρώτη φωτογραφία έως και την 

τελευταία για κάθε εξεταζόμενο. Όλες οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας το two sample t-test στην περίπτωση των συνεχών δεδομένων και 

χ
2
 test στην περίπτωση των κατηγορικών δεδομένων. Τα δεδομένα καταγράφηκαν σε 

βάση δεδομένων Microsoft Excel και αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού 

προγράμματος JMP SAS Institute. 
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4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.4.1 Περιφερειακό Ιατρείο Αρχανών (Π.Ι. Αρχανών) 

 

Στο σύνολο, 652 οφθαλμοί ελέγχθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας. 

Στο σύνολο των ατόμων, 61.5% ήταν γυναίκες και 38.5% ήταν άντρες. Ποσοστό 

64.0% και 59.0% των ομάδων Α και Β, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι 

άντρες (δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, χ
2
- p = 0.36). 

Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Α ήταν 62.7 ± 12.0 και 64.8 ± 11.3 χρονών για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα, και ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Β ήταν 

62.6 ± 11.0 και 63.8 ± 13.0 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα 

(Διάγραμμα 1). Ποσοστό 36.2% και 43.2% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα,  

ευρήματα κατά την αξιολόγηση των εικόνων του αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 

4.3% και 8.5% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατόν να 

αξιολογηθεί (Διάγραμμα 2, αριστερά). Ποσοστό 40.7% και 37.3% της ομάδας Α και 

Β, αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα κατά την αξιολόγηση των εικόνων του 

αμφιβληστροειδή, ενώ ποσοστό 7.3% και 4.6% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, δεν 

κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 2, δεξιά). 

 

 

Διάγραμμα 1. Ηλικία - Αρχάνες. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Οι παράγοντες ομάδα 

και φύλο δεν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά την ηλικία σε καμία περίπτωση (ομάδα p=0.69, φύλο 

p=0.22, ομάδα * φύλο p=0.74)  

 

 
Διάγραμμα 2. Αποτελέσματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου - Αρχάνες. (Αριστερά) Ανά Φύλο. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων, χ
2
 - p=0.10. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την κατανομή των 

αποτελεσμάτων, χ
2
 - p=0.42. U - Μη Αξιολογήσιμη, R-Άμεση Επανεξέταση σε Οφθαλμίατρο, N - 

Επανέλεγχος. 
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Όσον αφορά τις παθολογίες αυτές διαμορφώθηκαν ως 32.1%, 8.1%, 34.8%, και 

25.0% για τις κατηγορίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των παθολογιών, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 

71.4 ± 1.7, 67.8 ± 3.4, 61.2 ± 1.7, και 66.2 ±2.0 χρονών για τις ομάδες ΗΕΩΧ, ΔΑ, 

ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). Η ομάδα της ηλικιακής εκφύλισης της 

ωχράς κηλίδας εμφάνισε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από 

την ομάδα   σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς το μέσο όρο ηλικίας τους. Επί 

προσθέτως, η κατανομή των παθολογιών στις γυναίκες ήταν 34.3%, 4.5%, 40.3%, και 

20.9% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στους άντρες 

ήταν 28.9%, 13.3%, 26.7%, και 31.1% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 4, Αριστερά). Τέλος, η κατανομή παθολογιών εντός 

της ομάδας Α ήταν 31.7%, 10.0%, 30.0%, και 28.3% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, 

ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα Β ήταν 32.7%, 5.8%, 40.4%, και 21.2% 

για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 4, Δεξιά). 

 

 
 

Διάγραμμα 3. (Αριστερά) Κατανομή Παθολογίας. (Δεξιά) Ηλικία Ανά Παθολογία - Αρχάνες. ΗΕΩΧ - 

ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ΟΝ - αλλοιώσεις οπτικού 

νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4. Κατανομή Παθολογίας - Αρχάνες. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. ΗΕΩΧ - 

ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ΟΝ - αλλοιώσεις οπτικού 

νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 
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4.4.1.2 Αποτελέσματα πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 

 Στο σύνολο και κατά την πιλοτική φάση της εφαρμογής της υπηρεσίας, 

πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. πραγματοποιήθηκε σε 122 

οφθαλμούς. Στο σύνολο των ατόμων που προσήλθαν για πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο, 62.3% ήταν γυναίκες και 37.7% ήταν άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 63.2 

± 12.3 και 66.4 ± 10.6 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα. Ο μέσος 

όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του αριστερού οφθαλμού ήταν 1.01 ± 1.81 D και 

0.42 ± 1.44 D για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 5, Αριστερά). 

Ο μέσος όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του δεξιού οφθαλμού ήταν 0.87 ± 2.27 και 

0.35 ± 1.84 D, αντίστοιχα (Διάγραμμα 5, Δεξιά). Ο μέσος όρος της οπτικής οξύτητας 

του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.40 ± 0.44 logMAR και 0.26 ± 0.26 

logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 6, Αριστερά). Ο 

μέσος όρος της οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.39 ± 0.35 

logMAR και 0.30 ± 0.34 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα 

(Διάγραμμα 6, Δεξιά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής οξύτητας 

του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.05 ± 0.07 logMAR και 0.07 ± 0.02 

logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 7, Αριστερά). Ο 

μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για 

μακριά ήταν 0.05 ± 0.08 logMAR και 0.08 ± 0.20 logMAR για τις γυναίκες και τους 

άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 7, Δεξιά). Όσον αφορά την παρουσία καταρράκτη ή 

όχι στο αριστερό οφθαλμό, ποσοστό 49.2%, 36.1%, και 4.9% δεν είχε, είχε ένα 

σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 9.8% είχε υποβληθεί σε 

επέμβαση και είχε ενδοφακό. Όσον αφορά την παρουσία καταρράκτη ή όχι στο δεξιό 

οφθαλμό, ποσοστό 49.2%, 33.4%, και 4.9% δεν είχε, είχε ένα σταυρό, ή είχε 2 

σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 11.5% είχε υποβληθεί σε επέμβαση και είχε 

ενδοφακό. 

 

 
 
Διάγραμμα 5. Σφαιρικό Ισοδύναμο Ανά Φύλο - Αρχάνες. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.18). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.23). 
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Διάγραμμα 6. Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο -Αρχάνες. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. 

Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων(p=0.16). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. 

Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων(p=0.36). 

 

 

Διάγραμμα 7. Διαθλαστικά Διορθωμένη Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο - Αρχάνες. 

(Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.51). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.46). 

 

Όσον αφορά την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του αριστερού οφθαλμού, αυτή 

διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 14.19 ± 2.70 mmHg και 15.22 ± 3.70 mmHg για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 8, Αριστερά). Όσον αφορά την 

μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του δεξιού οφθαλμού, αυτή διαμορφώθηκε κατά 

μέσο όρο σε 14.05 ± 2.45 mmHg και 14.74 ± 3.52 mmHg για τις γυναίκες και τους 

άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 8, Δεξιά). Παρομοίως, η μέτρηση του cup-to-disc για 

τον αριστερό οφθαλμό διαμορφώθηκε σε 0.24 ± 0.24 και 0.19 ± 0.21 για τις γυναίκες 

και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 9, Αριστερά). Τα αντίστοιχα νούμερα για το 

δεξιό οφθαλμό ήταν 0.23 ± 0.23 και 0.15 ± 0.18 (Διάγραμμα 9, Δεξιά). 
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Διάγραμμα 8. Ενδοφθάλμια Πίεση Ανά Φύλο - Αρχάνες. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.22). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.38). 

 

Διάγραμμα 9. Cup to Disc Ανά Φύλο - Αρχάνες. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.35). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.16). 

 

 

4.4.1.3 Αποτελέσματα ανάλυσης ανάγκης ελέγχου πληθυσμού, παραγόντων 

κινδύνου, ταχύτητας υπηρεσίας. 

  

 Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε οφθαλμίατρο ήταν 32.2 ± 41.6 

μήνες και 48.4 ± 73.2 μήνες για τις γυναίκες και άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Α 

(Διάγραμμα 10). Από το σύνολο των γυναικών της ομάδας Α, το 3.9% δεν είχε πάει 

ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των αντρών της ομάδας Β, το 3.4% δεν είχε 

πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε οφθαλμίατρο 

ήταν 39.5 ± 48.0 μήνες και 30.6 ± 36.5 μήνες για τις γυναίκες και άντρες, αντίστοιχα, 

της ομάδας Β (Διάγραμμα 10). Από το σύνολο των γυναικών της ομάδας Β, το 5.3% 

δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των αντρών της ομάδας Β, το 

4.6% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Επί προσθέτως, το 18.75% και το 24.38% 

στο σύνολο της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον οφθαλμίατρο μόνο για 

χορήγηση γυαλιών, και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό πραγματοποίησε πιο ενδελεχή 

οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 11, Αριστερά). Αντίστοιχα, το 23.35% και το 

18.70% στο σύνολο των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον 

οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 

πραγματοποίησε  πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 11, Δεξιά). Όσον 

αφορά τους παράγοντες κινδύνου, το 40.51% και το 39.38% της ομάδας Α και Β, 
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αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 

το 46.84% και το 55.00% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες 

κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 7.59% και το 5.00% της ομάδας 

Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς κηλίδας, και το 18.35% και 17.50% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 12). Επί προσθέτως, το 

37.56% και το 43.80% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε 

παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 50.25% και το 

52.07% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για 

υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 6.60% και το 5.79% των γυναικών και 

αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς κηλίδας, και το 18.78% και 16.53% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 13). 

 

 
Διάγραμμα 10. Τελευταία Εξέταση από Οφθαλμίατρο Εκφρασμένη σε Μήνες - Αρχάνες. (Αριστερά) 

Ανά Ομάδα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.69) (Δεξιά) Ανά 

Φύλο. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.57). 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 11. Αιτία Τελευταίας Εξέτασης από Οφθαλμίατρο - Αρχάνες. (Αριστερά) Ανά Ομάδα. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.37). (Δεξιά) Ανά Φύλο. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.58). NR - Ποτέ, G - Χορήγηση 

Γυαλιών, F - Πιο Ενδελεχής Έλεγχος. 
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Διάγραμμα 12. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Ομάδα - Αρχάνες. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων σε καμία περίπτωση (p > 0.15) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 

 

 
 

Διάγραμμα 13. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Φύλο - Αρχάνες. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φύλων σε καμία περίπτωση (p > 0.27) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 
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4.4.2  Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου 

 

 Στο σύνολο, 328 οφθαλμοί ελέγχθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή της 

υπηρεσίας. Στο σύνολο των ατόμων, 58.4% ήταν γυναίκες και 41.6% ήταν άντρες. 

Ποσοστό 57.2% και 60.0% των ομάδων Α και Β, αντίστοιχα, ήτανε γυναίκες και οι 

υπόλοιποι άντρες (δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, χ
2
 

- p = 0.72). Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Α ήταν 61.2 ± 14.0 και 65.6 ± 11.5 

χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα, και ο μέσος όρος ηλικίας της 

ομάδας Β ήταν 63.2 ± 14.0 και 62.9 ± 13.7 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 14). Ποσοστό 39.4% και 49.3% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα κατά την αξιολόγηση των εικόνων του 

αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 3.2% και 6.0% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, 

δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 15, Αριστερά). Ποσοστό 41.8% και 

45.7% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα κατά την αξιολόγηση 

των εικόνων του αμφιβληστροειδή), ενώ ποσοστό 6.6% και 1.4% της ομάδας Α και 

Β, αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 15, Δεξιά). 

 

 
 
Διάγραμμα 14. Ηλικία -Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Οι παράγοντες 

ομάδα και φύλο δεν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά την ηλικία σε καμία περίπτωση (ομάδα p=0.86, 

φύλο p=0.35, ομάδα*φύλο p=0.27). 

 

 

 
 
Διάγραμμα 15. Αποτελέσματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου - Αρκαλοχώρι. (Αριστερά). Ανά Φύλο. 

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων, χ
2
 - p=0.25. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την κατανομή των 

αποτελεσμάτων, χ2 - p=0.23. U - Μη Αξιολογήσιμη, R-Άμεση Επανεξέταση σε Οφθαλμίατρο, N - 

Επανέλεγχος. 

Όσον αφορά τις παθολογίες αυτές διαμορφώθηκαν ως 34.8%, 6.2%, 34.8%, και 

24.2% για τις κατηγορίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 16). 
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Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των παθολογιών, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 

72.3 ± 2.3, 67.3 ± 5.4, 62.2 ± 2.3, και 70.0 ± 2.7 χρονών για τις ομάδες ΗΕΩΧ, ΔΑ, 

ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 16). Η ομάδα της ηλικιακής εκφύλισης της 

ωχράς κηλίδας εμφάνισε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από 

την ομάδα αλλοιώσεων του οπτικού νεύρου. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν εμφάνισαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους ως προς το μέσο όρο ηλικίας τους. Επί 

προσθέτως, η κατανομή των παθολογιών στις γυναίκες ήταν 40.0%, 5.7%, 37.1%, και 

17.1% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στους άντρες 

ήταν 29.0%, 6.5%, 32.3%, και 32.3% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 17, Αριστερά). Τέλος, η κατανομή παθολογιών εντός 

της ομάδας Α ήταν 33.3%, 2.8%, 38.9%, και 25.0% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, 

ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα Β ήταν 36.7%, 10.0%, 30.0%, και 

23.3% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 17, 

Δεξιά). 

 
 

 
Διάγραμμα 16. (Αριστερά) Κατανομή Παθολογίας. (Δεξιά) Ηλικιά Ανά Παθολογία - Αρκαλοχώρι. 
ΗΕΩΧ - ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας, ΟΝ - 

αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 

 
 
Διάγραμμα 17. Κατανομή Παθολογίας - Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. 

ΗΕΩΧ - ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας, ΟΝ -

αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 
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4.4.2.2  Αποτελέσματα πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 Στο σύνολο και κατά την πιλοτική φάση της εφαρμογής της υπηρεσίας, 

πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. πραγματοποιήθηκε σε 44 

οφθαλμούς. Στο σύνολο των ατόμων που προσήλθαν για πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο, 50.0% ήταν γυναίκες και 50.0% ήταν άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 66.8 

± 10.6 και 66.7 ± 12.0 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα. Ο μέσος 

όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του αριστερού οφθαλμού ήταν 0.01 ± 1.07 D και -

0.04 ± 1.73 D για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 18, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του δεξιού οφθαλμού ήταν 0.04 

± 1.46 και 0.27 ± 2.24 D, αντίστοιχα (Διάγραμμα 18, Δεξιά). Ο μέσος όρος της 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.19 ± 0.14 logMAR και 

0.36 ± 0.29 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 19, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για μακριά 

ήταν 0.31 ± 0.20 logMAR και 0.48 ± 0.56 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 19, Δεξιά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.02 ± 0.02 logMAR και 

0.07 ± 0.02 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 20, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής οξύτητας του δεξιού 

οφθαλμού για μακριά ήταν 0.03 ± 0.13 logMAR και 0.20 ± 0.12 logMAR για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 20, Δεξιά). Όσον αφορά την 

παρουσία καταρράκτη ή όχι στο αριστερό οφθαλμό, ποσοστό 31.8%, 27.3%, και 

13.6% δεν είχε, είχε ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 27.7% 

είχε υποβληθεί σε επέμβαση και είχε ενδοφακό. Όσον αφορά την παρουσία 

καταρράκτη ή όχι στο δεξιό οφθαλμό, ποσοστό 33.3%, 28.6%, και 9.5% δεν είχε, είχε 

ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 28.6% είχε υποβληθεί σε 

επέμβαση και είχε ενδοφακό. 

 

 

Διάγραμμα 18. Σφαιρικό Ισοδύναμο Ανά Φύλο - Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.93). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.81). 
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Διάγραμμα 19. Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο - Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Αριστερός 

Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.11). (Δεξιά) Δεξιός 

Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.37). 

 

Διάγραμμα 20. Διαθλαστικά Διορθωμένη Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο - Αρκαλοχώρι. 

(Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.14). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.35). 
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Όσον αφορά την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του αριστερού οφθαλμού, αυτή 

διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 13.36 ± 2.16 mmHg και 13.82 ± 2.40 mmHg για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 21, Αριστερά). Όσον αφορά την 

μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του δεξιού οφθαλμού, αυτή διαμορφώθηκε κατά 

μέσο όρο σε 13.09 ± 1.76 mmHg και 13.64 ± 2.58 mmHg για τις γυναίκες και τους 

άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 21, Δεξιά). Παρομοίως, η μέτρηση του cup-to-disc 

για τον αριστερό οφθαλμό διαμορφώθηκε σε 0.30 ± 0.36 και 0.25 ± 0.18 για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 22, Αριστερά). Τα αντίστοιχα 

νούμερα για το δεξιό οφθαλμό ήταν 0.23 ± 0.32 και 0.26 ± 0.20 (Διάγραμμα 22, 

Δεξιά). 

 

 

Διάγραμμα 21. Ενδοφθάλμια Πίεση Ανά Φύλο - Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.65). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Διάγραμμα 22. Cup to Disc Ανά Φύλο -Αρκαλοχώρι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.66). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.78). 
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4.4.2.3  Αποτελέσματα ανάλυσης ανάγκης ελέγχου πληθυσμού, παραγόντων 

κινδύνου, ταχύτητας υπηρεσίας. 

 

 Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε οφθαλμίατρο ήταν 29.5 ± 33.4 

μήνες και 32.1 ± 37.7 μήνες για τις γυναίκες και άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Α 

(Διάγραμμα 23). Από το σύνολο των γυναικών της ομάδας Α, το 3.8% δεν είχε πάει 

ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των αντρών της ομάδας Α, το 10.3% δεν 

είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε 

οφθαλμίατρο ήταν 39.6 ± 42.4 μήνες και 29.6 ± 38.9 μήνες για τις γυναίκες και 

άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Β (Διάγραμμα 23). Από το σύνολο των γυναικών της 

ομάδας Β, το 0.0% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των 

αντρών της ομάδας Β, το 0.0% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Επί προσθέτως, το 

47.83% και το 41.67% στο σύνολο της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον 

οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 

πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 24, Αριστερά). 

Αντίστοιχα, το 50.53% και το 37.68% στο σύνολο των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το 

υπόλοιπο ποσοστό πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 

24, Δεξιά). Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, το 43.48% και το 36.11% της 

ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, το 47.83% και το 48.61% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 2.17% 

και το 5.56% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για 

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 14.13% και 19.44% της ομάδας Α και 

Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 25). Επί 

προσθέτως, το 38.95% και το 42.03% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 52.63% 

και το 42.03% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες 

κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 2.11% και το 5.80% των 

γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ηλικιακή 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 16.84% και 15.94% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα 

(Διάγραμμα 26). 
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Διάγραμμα 23. Τελευταία Εξέταση από Οφθαλμίατρο Εκφρασμένη σε Μήνες - Αρκαλοχώρι. 

(Αριστερά) Ανά Ομάδα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.42) 

(Δεξιά) Ανά Φύλο. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.61). 

 

 
Διάγραμμα 24. Αιτία Τελευταίας Εξέτασης από Οφθαλμίατρο - Αρχαλοχώρι. (Αριστερά) Ανά Ομάδα. 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αλλά δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

σωστά λόγω έλλειψης ατόμων στην ομάδα Β - NR (Δεξιά) Ανά Φύλο. Δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.16). NR - Ποτέ, G - Χορήγηση Γυαλιών, F - Πιο 

Ενδελεχής Έλεγχος. 

 

 

 

 
Διάγραμμα 25. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Ομάδα - Αρκαλοχώρι. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 
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Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κατω Δεξιά) Γλαύκωμα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων σε καμία περίπτωση (p > 0.25) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 

 

 
 

Διάγραμμα 26. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Φύλο - Αρκαλοχώρι. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια.. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φύλων σε καμία περίπτωση (p > 0.18) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 

 

4.4.3 Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδος 

 

 Στο σύνολο, 330 οφθαλμοί ελέγχθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή της 

υπηρεσίας. Στο σύνολο των ατόμων, 54.2% ήταν γυναίκες και 45.8% ήταν άντρες. 

Ποσοστό 53.2% και 55.9% των ομάδων Α και Β, αντίστοιχα, ήτανε γυναίκες και οι 

υπόλοιποι άντρες (δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, χ
2 

- p=0.74). Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Α ήταν 64.2 ± 14.6 και 66.8 ± 11.2 

χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα, και ο μέσος όρος ηλικίας της 

ομάδας Β ήταν 59.1 ± 14.8 και 65.1 ± 12.1 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 27). Ποσοστό 39.8% και 38.6% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα κατά την αξιολόγηση των εικόνων του 

αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 10.8% και 18.6% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 28, Αριστερά). 

Ποσοστό 37.2% και 42.4% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα 

κατά την αξιολόγηση των εικόνων του αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 14.9% και 

13.6% της ομάδα Α και Β, αντίστοιχα δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί 

(Διάγραμμα 28, Δεξιά). 
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Διάγραμμα 27. Ηλικία - Καστέλλι. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Οι παράγοντες ομάδα 

και φύλο δεν επηρέασαν στατιστικά σημαντικά την ηλικία σε καμία περίπτωση (ομάδα p=0.13, φύλο 

p=0.06, ομάδα*φύλο p=0.46). 

 

 
Διάγραμμα 28. Αποτελέσματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου - Καστέλλι. (Αριστερά). Ανά Φύλο. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων, χ2 - p=0.38. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την κατανομή των 

αποτελεσμάτων, χ
2
 - p=0.82. U - Μη Αξιολογήσιμη, R-Άμεση Επανεξέταση σε Οφθαλμίατρο, N - 

Επανέλεγχος. 

 

Όσον αφορά τις παθολογίες αυτές διαμορφώθηκαν ως 27.4%, 24.2%, 37.1%, και 

11.3% για τις κατηγορίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 29). 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των παθολογιών, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 

72.1 ± 2.9, 64.7 ± 3.1, 62.0 ± 2.5, και 66.1 ± 4.5 για τις ομάδες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 29). Σε αυτήν την περίπτωση καμία ομάδα δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ως προς το 

μέσο όρο ηλικίας τους. Επί προσθέτως, η κατανομή των παθολογιών στις γυναίκες 

ήταν 34.3%, 11.4%, 45.7%, και 8.6% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στους άντρες ήταν 18.5%, 40.7%, 25.9%, και 14.8% για τις 

παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 30, Αριστερά). 

Τέλος, η κατανομή παθολογιών εντός της ομάδας Α ήταν 29.4%, 29.4%, 32.4%, και 

8.8% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα Β 

ήταν 25.0%, 17.9%, 42.9%, και 14.3% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 30, Δεξιά). 
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Διάγραμμα 29. (Αριστερά) Κατανομή Παθολογίας. (Δεξιά) Ηλικία Ανά Παθολογία - Καστέλλι. 

ΗΕΩΧ - ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ΟΝ - αλλοιώσεις 

οπτικού νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 

 

 
 

 

Διάγραμμα 30. Κατανομή Παθολογίας - Καστέλλι. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. 

ΗΕΩΧ - ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας, ΟΝ - 

αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 
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4.4.3.2 Αποτελέσματα πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 Στο σύνολο και κατά την πιλοτική φάση της εφαρμογής της υπηρεσίας, 

πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. πραγματοποιήθηκε σε 44 

οφθαλμούς. Στο σύνολο των ατόμων που προσήλθαν για πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο, 54.5% ήταν γυναίκες και 45.5% ήταν άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 65.2 

± 13.1 και 68.6 ± 6.8 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα. Ο μέσος 

όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του αριστερού οφθαλμού ήταν 0.59 ± 1.56 D και 

0.07 ± 2.50 D για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 31, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του δεξιού οφθαλμού ήταν 0.74 

± 1.55 και 0.39 ± 1.69 D, αντίστοιχα (Διάγραμμα 31, Δεξιά). Ο μέσος όρος της 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.28 ± 0.10 logMAR και 

0.42 ± 0.37 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 32, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για μακριά 

ήταν 0.46 ± 0.12 logMAR και 0.33 ± 0.12 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 32, Δεξιά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.05 ± 0.06 logMAR και 

0.10 ± 0.19 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 33, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής οξύτητας του δεξιού 

οφθαλμού για μακριά ήταν 0.13 ± 0.28 logMAR και 0.06 ± 0.12 logMAR για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 33, Δεξιά). Όσον αφορά την 

παρουσία καταρράκτη ή όχι στο αριστερό οφθαλμό, ποσοστό 50.0%, 22.7%, και 

9.1% δεν είχε, είχε ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 18.2% 

είχε υποβληθεί σε επέμβαση και είχε ενδοφακό. Όσον αφορά την παρουσία 

καταρράκτη ή όχι στο δεξιό οφθαλμό, ποσοστό 50.0%, 27.3%, και 4.5% δεν είχε, είχε 

ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 18.2% είχε υποβληθεί σε 

επέμβαση και είχε ενδοφακό. 

 

 
Διάγραμμα 31. Σφαιρικό Ισοδύναμο Ανά Φύλο - Καστέλλι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.56). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.62). 
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Διάγραμμα 32. Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο - Καστέλλι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. 

Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.34). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. 

Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.48) 

 

 

 
 

Διάγραμμα 33. Διαθλαστικά Διορθωμένη Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο - Καστέλλι. 

(Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.40). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων 

(p=0.51) 
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Όσον αφορά την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του αριστερού οφθαλμού, αυτή 

διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 13.08 ± 1.51 mmHg και 13.90 ± 2.56 mmHg για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 34, Αριστερά). Όσον αφορά την 

μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του δεξιού οφθαλμού, αυτή διαμορφώθηκε κατά 

μέσο όρο σε 13.00 ± 1.65 mmHg και 13.60 ± 2.01 mmHg για τις γυναίκες και τους 

άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 34, Δεξιά). Παρομοίως, η μέτρηση του cup-to-disc 

για τον αριστερό οφθαλμό διαμορφώθηκε σε 0.25 ± 0.25 και 0.34 ± 0.31 για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 35, Αριστερά). Τα αντίστοιχα 

νούμερα για το δεξιό οφθαλμό ήταν 0.29 ± 0.27 και 0.35 ± 0.31 (Διάγραμμα 35, 

Δεξιά). 

 

 
 

Διάγραμμα 34. Ενδοφθάλμια Πίεση Ανά Φύλο - Καστέλλι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.65). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.57). 

 

 

 
 

Διάγραμμα 35. Cup to Disc Ανά Φύλο -Καστέλλι. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.46). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.62). 
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4.4.3.3 Αποτελέσματα ανάλυσης ανάγκης ελέγχου πληθυσμού, παραγόντων 

κινδύνου, ταχύτητας υπηρεσίας. 

 

 Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε οφθαλμίατρο ήταν 28.6 ± 33.6 

μήνες και 39.4 ± 76.3 μήνες για τις γυναίκες και άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Α 

(Διάγραμμα 36). Από το σύνολο των γυναικών της ομάδας Α, το 15.1% δεν είχε πάει 

ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των αντρών της ομάδας Α, το 2.3% δεν 

είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε 

οφθαλμίατρο ήταν 29.0 ± 33.5 μήνες και 28.3 ± 35.6 μήνες για τις γυναίκες και 

άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Β (Διάγραμμα 36). Από το σύνολο των γυναικών της 

ομάδας Β, το 9.5% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των 

αντρών της ομάδας Β, το 11.5% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Επί προσθέτως, 

το 47.92% και το 63.24% στο σύνολο της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, επισκέφτηκε 

τον οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 

πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 37, Αριστερά). 

Αντίστοιχα, το 61.05% και το 44.93% στο σύνολο των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το 

υπόλοιπο ποσοστό πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 

37, Δεξιά). Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, το 68.75% και το 22.06% της 

ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, το 57.29% και το 30.88% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 5.21% 

και το 5.88% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για 

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 15.63% και 17.65% της ομάδας Α και 

Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 38). Επί 

προσθέτως, το 44.21% και το 56.52% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 35.79% 

και το 60.87% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες 

κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 5.26% και το 5.80% των 

γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ηλικιακή 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 21.05% και 10.14% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα 

(Διάγραμμα 39). 
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Διάγραμμα 36. Τελευταία Εξέταση από Οφθαλμίατρο Εκφρασμένη σε Μήνες - Καστέλλι. (Αριστερά) 

Ανά Ομάδα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.54). (Δεξιά) 

Ανά Φύλο. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.42). 

 

 
 

Διάγραμμα 37. Αιτία Τελευταίας Εξέτασης από Οφθαλμίατρο - Καστέλλι. (Αριστερά) Ανά Ομάδα. 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.09). (Δεξιά) Ανά Φύλο. 

Bρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.01). NR - Ποτέ, G - Χορήγηση 

Γυαλιών, F - Πιο Ενδελεχής Έλεγχος 
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Διάγραμμα 38. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Ομάδα - Καστέλλι. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων στην περίπτωση των ΠΚ ΔΑ και των ΠΚ Υπέρτασης (p < 0.001) Υ - 

ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ 

 
Διάγραμμα 39. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Φύλο - Καστέλλι. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φύλων στην περίπτωση των ΠΚ Υπέρτασης (p < 0.001) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 
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4.4.4 Συνολικός Πληθυσμός 

 

 Στο σύνολο, (1310) οφθαλμοί ελέγχθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή της 

υπηρεσίας. Στο σύνολο των ατόμων, 59.0% ήταν γυναίκες και 41.0% ήταν άντρες. 

Ποσοστό 59.3% και 58.2% των ομάδων Α και Β, αντίστοιχα, ήτανε γυναίκες και οι 

υπόλοιποι άντρες (δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, χ
2 

- p = 0.87). Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας Α ήταν 62.7 ± 13.1 και 65.7 ± 11.2 

χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα, και ο μέσος όρος ηλικίας της 

ομάδας Β ήταν 62.1 ± 12.6 και 63.9 ± 12.9 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 40). Ποσοστό 37.9% και 43.5% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα κατά την αξιολόγηση των εικόνων του 

αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 5.5% και 10.6% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 41, Αριστερά). 

Ποσοστό 40.0% και 40.4% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε ευρήματα 

κατά την αξιολόγηση των εικόνων του αμφιβληστροειδή ενώ ποσοστό 9.3% και 5.7% 

της ομάδα Α και Β, αντίστοιχα δεν κατέστη δυνατόν να αξιολογηθεί (Διάγραμμα 41, 

Δεξιά). 

 
 

Διάγραμμα 40. Ηλικία. (Αριστερά) Ανά Φύλο. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. Ο παράγοντας ομάδα δεν 

επηρέασε στατιστικά σημαντικά την ηλικία σε αντίθεση με τον παράγοντα φύλο.(ομάδα p=0.24, φύλο 

p=0.02, ομάδα*φύλο p=0.56). 

 
 

Διάγραμμα 41. Αποτελέσματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Αριστερά). Ανά Φύλο. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων, χ2 - p=0.009. Διορθώνοντας όμως για την ηλικία, δε βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά, (ηλικία p=0.001, φύλο p>0.12, ηλικία*φύλο p>0.56). (Δεξιά) Ανά 

Ομάδα. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την κατανομή των 

αποτελεσμάτων, χ
2
 - p=0.23. U - Μη Αξιολογήσιμη, R-Άμεση Επανεξέταση σε Οφθαλμίατρο, N - 

Επανέλεγχος. 
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Όσον αφορά τις παθολογίες, αυτές διαμορφώθηκαν ως 31.7%, 11.7%, 35.4%, και 

21.3% για τις κατηγορίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 42). 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή των παθολογιών, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 

71.8 ± 1.2, 66.0 ± 2.0, 61.7 ± 1.2, και 67.4 ± 1.5 για τις ομάδες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 42). Σε αυτήν την περίπτωση, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους ως προς την ηλικία παρουσίασαν οι ομάδες ΗΕΩΧ και ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ και ΟΝ. Επί προσθέτως, η κατανομή των παθολογιών στις γυναίκες ήταν 

35.8%, 6.6%, 40.9%, και 16.8% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, 

αντίστοιχα, ενώ στους άντρες ήταν 26.2%, 18.5%, 28.2%, και 27.2% για τις 

παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 43, Αριστερά). 

Τέλος, η κατανομή παθολογιών εντός της ομάδας Α ήταν 31.5%, 13.1%, 33.1%, και 

22.3% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και ΑΛΛΟ, αντίστοιχα, ενώ στην ομάδα 

Β ήταν 31.8%, 10.0%, 38.2%, και 20.0% για τις παθολογίες ΗΕΩΧ, ΔΑ, ΟΝ, και 

ΑΛΛΟ, αντίστοιχα (Διάγραμμα 43, Δεξιά). 

 
 

Διάγραμμα 42. (Αριστερά) Κατανομή Παθολογίας. (Δεξιά) Ηλικία Ανά Παθολογία. ΗΕΩΧ - ηλικιακή 

εκφύλιση ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας, ΟΝ - αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, 

ΑΛΛΟ - άλλη επιμέρους παθολογία. 

 
 

 

Διάγραμμα 43. Κατανομή Παθολογίας. (Αριστερά) Ανά Φύλο. Στατιστικά σημαντική διαφορά (χ
2
, p - 

0.002) ακόμα και όταν η ηλικία ληφθεί υπόψη. (Δεξιά) Ανά Ομάδα. ΗΕΩΧ - ηλικιακή εκφύλιση 

ωχράς κηλίδας, ΔΑ - διαβητική αμφιβληστροειδοπάθειας, ΟΝ - αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, ΑΛΛΟ - 

άλλη επιμέρους παθολογία. 
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4.4.4.2 Αποτελέσματα πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

 

 Στο σύνολο και κατά την πιλοτική φάση της εφαρμογής της υπηρεσίας, 

πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. πραγματοποιήθηκε σε 210 

οφθαλμούς. Στο σύνολο των ατόμων που προσήλθαν για πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο, 58.1% ήταν γυναίκες και 41.9% ήταν άντρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 64.2 

± 12.0 και 67.0 ± 10.1 χρονών για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα. Ο μέσος 

όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του αριστερού οφθαλμού ήταν 0.74 ± 1.67 D και 

0.24 ± 1.77 D για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 44, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος του σφαιρικού ισοδύναμου του δεξιού οφθαλμού ήταν 0.71 

± 2.01 και 0.35 ± 1.83 D, αντίστοιχα (Διάγραμμα 44, Δεξιά). Ο μέσος όρος της 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.34 ± 0.38 logMAR και 

0.32 ± 0.29 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 45, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού για μακριά 

ήταν 0.39 ± 0.34 logMAR και 0.35 ± 0.39 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 45, Δεξιά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης 

οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού για μακριά ήταν 0.05 ± 0.07 logMAR και 

0.08 ± 0.13 logMAR για τις γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 46, 

Αριστερά). Ο μέσος όρος της διαθλαστικά διορθωμένης οπτικής οξύτητας του δεξιού 

οφθαλμού για μακριά ήταν 0.06 ± 0.14 logMAR και 0.11 ± 0.31 logMAR για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 46, Δεξιά). Όσον αφορά την 

παρουσία καταρράκτη ή όχι στο αριστερό οφθαλμό, ποσοστό 50.0%, 22.7%, και 

9.1% δεν είχε, είχε ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 18.2% 

είχε υποβληθεί σε επέμβαση και είχε ενδοφακό. Όσον αφορά την παρουσία 

καταρράκτη ή όχι στο δεξιό οφθαλμό, ποσοστό 50.0%, 27.3%, και 4.5% δεν είχε, είχε 

ένα σταυρό, ή είχε 2 σταυρούς, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 18.2% είχε υποβληθεί σε 

επέμβαση και είχε ενδοφακό. 

 

 
 

Διάγραμμα 44. Σφαιρικό Ισοδύναμο Ανά Φύλο. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.18). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.39). 
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Διάγραμμα 45. Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.76). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.65) 

 

 

 
 

Διάγραμμα 46. Διαθλαστικά Διορθωμένη Οπτική Οξύτητα για Μακριά Ανά Φύλο. (Αριστερά) 

Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.12) 

(Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.37) 
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Όσον αφορά την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του αριστερού οφθαλμού, αυτή 

διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 13.82 ± 2.43 mmHg και 14.57 ± 3.19 mmHg για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 47, Αριστερά). Όσον αφορά την 

μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης του δεξιού οφθαλμού, αυτή διαμορφώθηκε κατά 

μέσο όρο σε 13.67 ± 2.22 mmHg και 14.20 ± 3.01 mmHg για τις γυναίκες και τους 

άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 47, Δεξιά). Παρομοίως, η μέτρηση του cup-to-disc 

για τον αριστερό οφθαλμό διαμορφώθηκε σε 0.26 ± 0.26 και 0.24 ± 0.24 για τις 

γυναίκες και τους άντρες, αντίστοιχα (Διάγραμμα 48, Αριστερά). Τα αντίστοιχα 

νούμερα για το δεξιό οφθαλμό ήταν 0.24 ± 0.25 και 0.22 ± 0.23 (Διάγραμμα 48, 

Δεξιά). Εδώ και πολύ καιρό είναι γνωστή η σχέση της υπερτονίας με την 

κοίλανση
52

,στο διάγραμμα 49 βλέπουμε την σχέση ΙΟP και C/D να έχει θετική κλίση.  

 

 

 
 

Διάγραμμα 47. Ενδοφθάλμια Πίεση Ανά Φύλο. (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.18). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.30). 

 

 

 
 

Διάγραμμα 48. Cup to Disc Ανά Φύλο (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.70). (Δεξιά) Δεξιός Οφθαλμός. Δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p=0.72). 
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Διάγραμμα 49.Σχέση IOP και C/D              IOP = 13.68 + 2.00 * C/D, p = 0.0143 

 

4.4.4.3 Ανάλυση Παθολογιών 

 

 Από το σύνολο των εξεταζόμενων που προσήλθαν για επανεξέταση, 29.5%, 

11.4%, 34.3%, και 24.8% είχαν αξιολογηθεί μέσω της κάμερας με ηλικιακή εκφύλιση 

της ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, αλλοιώσεις οπτικού νεύρου, 

και άλλη επιμέρους αμφιβληστροειδική παθολογία. (Διάγραμμα 50,πάνω). Όσον 

αφορά τις επιμέρους αμφιβληστροειδικές παθολογίες, αυτές διαμορφώθηκαν ως 

40%,16%, 8%, και 8% σε επαμφιβληστροειδική μεμβράνη, διαταραχές μελάγχρουν 

επιθηλίου, ατροφία, και αιμορραγία, αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες σε πλήθος 

επιμέρους αλλά μικρότερων ποσοστών (Διάγραμμα 50, Δεξιά). Όσον αφορά τα 

περιστατικά που παραπέμφθηκαν λόγω αλλοιώσεων του οπτικού νεύρου, η 

παράμετρος cup-to-disc σε αυτά τα περιστατικά ήταν στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παθολογίες. Ο μέσος όρος της παραμέτρου 

αυτής για τη συγκεκριμένη παθολογία ήταν 0.46 ± 0.23 για τον αριστερό οφθαλμό 

και 0.43 ± 0.22 για το δεξιό οφθαλμό (Διάγραμμα 51). Σε αντίθεση, η παράμετρος 

της ενδοφθάλμιας πίεσης δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

παθολογιών.  
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Διάγραμμα 50. (Πάνω) Ποσοστιαία Ανάλυση βασικών παθολογιών επανεξεταζόμενων βάση κάμερας  

. (Κάτω) Ποσοστιαία Ανάλυση Επιμέρους Παθολογιών) 
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Διάγραμμα 51. Cup to Disc Ανά Παθολογία (Αριστερά) Αριστερός Οφθαλμός. Στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της ομάδας ΟΝ και των υπολοίπων παθολογικών ομάδων (p < 0.001). (Δεξιά) Δεξιός 

Οφθαλμός. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας ΟΝ και των υπολοίπων παθολογικών 

ομάδων (p < 0.001) 

 

 

4.4.4.4 Αποτελέσματα ανάλυσης ανάγκης ελέγχου πληθυσμού, παραγόντων 

κινδύνου, ταχύτητας υπηρεσίας και ψευδώς θετικών. 

 

 Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε οφθαλμίατρο ήταν 30.6 ± 37.9 

μήνες και 41.4 ±66.9 μήνες για τις γυναίκες και άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Α 

(Διάγραμμα 53). Από το σύνολο των γυναικών της ομάδας Α, το 6.7% δεν είχε πάει 

ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των αντρών της ομάδας Α, το 5.0% δεν 

είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Ο μέσος όρος της τελευταίας επίσκεψης σε 

οφθαλμίατρο ήταν 37.2 ± 43.7 μήνες και 29.8 ± 36.7 μήνες για τις γυναίκες και 

άντρες, αντίστοιχα, της ομάδας Β (Διάγραμμα 53). Από το σύνολο των γυναικών της 

ομάδας Β, το 5.0% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο, ενώ από το σύνολο των 

αντρών της ομάδας Β, το 5.0% δεν είχε πάει ποτέ σε οφθαλμίατρο. Επί προσθέτως, το 

34.48% και το 37.33% στο σύνολο της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, επισκέφτηκε τον 

οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το υπόλοιπο ποσοστό 

πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 54, Αριστερά). 

Αντίστοιχα, το 39.28% και το 30.65% στο σύνολο των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, επισκέφθηκε τον οφθαλμίατρο μόνο για χορήγηση γυαλιών, και μόνο το 

υπόλοιπο ποσοστό πραγματοποίησε πιο ενδελεχή οφθαλμολογικό έλεγχο (Διάγραμμα 

54, Δεξιά). Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, το 49.13% και το 34.67% της 

ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, το 50.00% και το 48.00% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 5.49% 

και το 5.33% της ομάδας Α και Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για 

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 16.47% και 18.00% της ομάδας Α και 

Β, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 55). Επί 

προσθέτως, το 39.53% και το 46.72% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, 

παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 47.29% 

και το 51.74% των γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες 
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κινδύνου για υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το 5.17% και το 5.79% των 

γυναικών και αντρών, αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για ηλικιακή 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, και το 18.86% και 14.67% των γυναικών και αντρών, 

αντίστοιχα, παρουσίασε παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα (Διάγραμμα 56). 

 

 

 

 
Διάγραμμα 53. Τελευταία Εξέταση από Οφθαλμίατρο Εκφρασμένη σε Μήνες. (Αριστερά) Ανά 

Ομάδα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.84). (Δεξιά) Ανά 

Φύλο. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.55). 

 

 
 

 

Διάγραμμα 54. Αιτία Τελευταίας Εξέτασης από Οφθαλμίατρο. (Αριστερά) Ανά Ομάδα. Δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (p = 0.68). (Δεξιά) Ανά Φύλο. Δεν βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων (p = 0.06). NR - Ποτέ, G - Χορήγηση Γυαλιών, F - 

Πιο Ενδελεχής Έλεγχος. 
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Διάγραμμα 55. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Ομάδα. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων στην περίπτωση των ΠΚ ΔΑ (p < 0.001) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ 

 

 
Διάγραμμα 56. Παράγοντες Κινδύνου Ανά Φύλο. (Άνω Αριστερά) Διαβητική 

Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Άνω Δεξιά) Υπερτασική Αμφιβληστροειδοπάθεια. (Κάτω Αριστερά) 

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας. (Κάτω Δεξιά) Γλαύκωμα. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φύλων σε καμία περίπτωση (p > 0.07) Υ - ΝΑΙ, Ν -ΟΧΙ. 
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4.4.4.4.2 Ανάλυση Απαιτούμενου Χρόνου για την Αξιολόγηση Μίας Επίσκεψης 

 

 Οι χρόνοι για την αξιολόγηση μίας επίσκεψης από τον οφθαλμίατρο κατά 

μέσο όρο ήταν 1.54 ± 0.98, 1.64 ± 0.95, και, 1.68 ± 0.92, λεπτά για τις περιοχές των 

Αρχανών, Αρκαλοχωρίου, και Καστελλίου, αντίστοιχα (Διάγραμμα 57). Οι χρόνοι 

δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (p = 0.28) και κατά μέσο 

όρο για όλες τις περιοχές διαμορφώθηκε σε 1.54 ± 0.98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 57. Απαιτούμενος Χρόνος Αξιολόγησης Μίας Επίσκεψης από Οφθαλμίατρο. Αρχάνες 

(drs-7160), Αρκαλοχώρι (drs-7075), Καστέλλι (drs-7173). 

 

4.4.4.4.3 Ανάλυση Απαιτούμενου Χρόνου Πραγματοποίησης Μίας Επίσκεψης 

 

 Οι χρόνοι για την πραγματοποίηση της λήψης των εικόνων μίας επίσκεψης 

προσυμπτωματικού ελέγχου κατά μέσο όρο ήταν 10.47 ± 4.22, 10.17 ± 2.95, και 

10.29 ± 2.14 λεπτά για τις περιοχές των Αρχανών, του Αρκαλοχωρίου, και του 

Καστελλίου, αντίστοιχα (Διάγραμμα 58). Οι χρόνοι δεν εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (p = 0.68) και κατά μέσο όρο για όλες τις περιοχές 

διαμορφώθηκε σε 10.34 ± 3.47 λεπτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 58. Απαιτούμενος Χρόνος Λήψης Εικόνων Αριστερού και Δεξιού Οφθαλμού Μιας 

Εξέτασης. 1- Αρχάνες, 2 - Αρκαλοχώρι, 3 - Καστέλλι. 
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4.4.4.4.4 Ανάλυση ψευδώς θετικών 
  

Tα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για κάθε εξεταζόμενο του πλήρη οφθαλμολογικού 

ελέγχου στην πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική φαίνονται στον πίνακα 9 και 

στο διάγραμμα 59. Τα ψευδώς θετικά ευρήματα ανά εξεταζόμενο του 

προσυμτωματικού ελέγχου μετά τον επανέλεγχο στο ΠΑΓΝΗ για τις συχνότερες 

παθολογίες φαίνονται στον πίνακα 10 

ΚΛΙΝΙΚΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

PED 1 1,0 1,0 1,0 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 2 1,9 1,9 2,9 

ΑΛΛΟ 2 1,9 1,9 4,8 

ΑΤΡΟΦΙΑ 1 1,0 1,0 5,8 

ΓΛΑΥΚΩΜΑ-ΗΕΩ 1 1,0 1,0 6,7 

ΔΑ 10 9,6 9,6 16,3 

ΔΑ-ΕΑΜ 1 1,0 1,0 17,3 

ΔΑ-ΟΝ 1 1,0 1,0 18,3 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ 6 5,8 5,8 24,0 

ΕΑΜ 10 9,6 9,6 33,7 

ΕΑΜ-ΗΕΩ 1 1,0 1,0 34,6 

ΕΑΜ-ΥΑ 1 1,0 1,0 35,6 

ΗΕΩ 25 24,0 24,0 59,6 

ΗΕΩ-ΔΑ 1 1,0 1,0 60,6 

ΚΦ 5 4,8 4,8 65,4 

ΟΝ 29 27,9 27,9 93,3 

ΠΡΟΠΕΤΕΙΑ ΟΝ 2 1,9 1,9 95,2 

ΣΠΙΛΟΣ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ 1 1,0 1,0 96,2 

ΥΑ 2 1,9 1,9 98,1 

ΨΕΥΔΟΠΗ 1 1,0 1,0 99,0 

ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

 

Πίνακας 9.Αποτελέσματα πλήρης οφθαλμολογικής εξέτασης στην κλινική ανά εξεταζόμενο. 
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Διάγραμμα 59.Ποσοστιαία κατανομή ευρημάτων πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου στην κλινική. 

 

Παθολογία Όχι – Ψευδώς θετικά Ναι 

ΗΕΩ 5 άτομα -9.26%     49 άτομα 

ΔΑ 1 άτομο-6.25% 15 άτομα 

ΟΝ 3 άτομα-5.00% 57 

ΑΛΛΟ 7 άτομα-20.00% 28 

ΕΑΜ 1 άτομο-4.76% 20 
Πίνακας 10. Ψευδώς θετικά ευρήματα προσυμπτωματικού ανα παθολογίες  
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4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως σκοπό να συγκεντρώσει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των εικόνων των εξεταζόμενων που προσήλθαν για 

κατά την πιλοτική φάση της υπηρεσίας τηλεοφθαλμολογίας και να αναλύσει τον 

επιπολασμό των αμφιβληστροειδικών παθήσεων στις περιοχές αυτές. Η χρήση του 

συγκεκριμένου πρωτοκόλλου απεικόνισης από τα αποτελέσματα κρίνεται επιτυχής. 

Ακόμη η επιλογή των 3  απομακρυσμένων περιοχών για λήψη εικόνων όπως είχε 

σχεδιαστεί από την αρχή ήταν σωστή. Η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού ήταν 

μεγάλη, πράγμα που μας έδωσε την δυνατότητα να έχουμε μεγάλο δείγμα για 

ανάλυση σε μικρό χρόνο. Το γεγονός ότι είναι περιοχές με αυξημένο μέσο όρο 

ηλικίας επηρέασε και τη μέση ηλικία όπου είναι πάνω από τα 60 και για τα δύο φύλα, 

σε παρόμοιο προσυμπτωματικό έλεγχο η μέση τιμή ήταν 53 έτη
43

.
 
Τα συνολικά 

αποτελέσματα ανίχνευσης των παθολογιών αναδεικνύουν και τη σημαντικότητα της 

υπηρεσίας σε απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα το ποσοστό με υποψία 

αμφιβληστροειδικής  παθολογίας ήταν γύρω στο 40% για τα δύο φύλα και τους τρείς 

σταθμούς ελέγχου. 

           Όσον αφορά τις επιμέρους συχνότητες εμφάνισης , η ΗΕΩ παρουσίασε μεγάλα 

ποσοστά, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί σε ανάλογες έρευνες και ήταν  

αναμενόμενο στην περίπτωση μας. Αυτό πιθανά οφείλεται στην συσχέτιση της 

συγκεκριμένης οφθαλμικής νόσου με την ηλικία πάνω από 65 που ήταν κοντά στο 

ηλικιακό προφίλ των εξεταζομένων. Κορυφαία ήταν παραδόξως και τα ποσοστά των 

ύποπτων που σχετίζονται με τις αλλοιώσεις του οπτικού νεύρου, αυτό αποτελεί και 

αντικείμενο συζήτησης καθώς το υψηλό ποσοστό οφείλεται στον μη διαχωρισμό 

μεταξύ των άμεσα υπόπτων και των χαμηλότερου κινδύνου εξεταζόμενων. Οι 

μορφολογικές παραλλαγές του οπτικού νεύρου δεν είναι απαραίτητα αλλοιώσεις που 

οφείλονται σε τρέχουσα γλαυκωματική παθολογία. Πιθανή ατροφία και κοιλάνσεις 

που έχουν τον χαρακτήρα της φυσιολογικής αν και μπορεί να εξελιχθούν σε 

γλαύκωμα καλό είναι  να κατηγοριοποιούνται και ο βαθμός της αλλοίωσης να 

λαμβάνεται υπόψη στην παραπομπή των εξεταζόμενων για περαιτέρω έλεγχο. 

Επομένως, απαιτείται μελλοντική προσπάθεια βελτιστοποίησης της αξιολόγησης του 

οπτικού νεύρου. Πάντως σε ανάλογες προσπάθειες ανίχνευσης γλαυκώματος τέθηκε 

ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του ΟΝ ως ύποπτο ένα τουλάχιστον από τα: C/D 

μεγαλύτερο ή ίσο με 0.6, λέπτυνση του νευροαμφιβληστροειδικού χείλους, 

αιμορραγία του δίσκου και ασυμμετρία στο C/D πάνω από 0.2
50

. 
                 

Όσον αφορά τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τα ποσοστά είναι μικρά σε 

σύγκριση με τις παθολογίες που αναφέραμε, αλλά είναι και αναμενόμενα. Τα 

ποσοστά τύφλωσης που σχετίζονται με το διαβήτη εκπροσωπούν το 15-17% σε χώρες 

τις Ευρώπης, όταν η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας αντιπροσωπεύει το 50%. 

Σημαντικό είναι ότι για να εκδηλωθούν συμπτώματα διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας σε διαβητικούς πρέπει να ακολουθούν αναποτελεσματική 

θεραπεία για καιρό. Ευτυχώς, παρόλη την χαμηλή προσβασιμότητα των κατοίκων σε 

εξειδικευμένο διαβητολόγο με τις υπάρχουσες υποδομές είχαν σωστή ενημέρωση και 

διαχείριση του διαβήτη τους. Τα επίπεδα σακχάρου ήταν στα αποδεκτά όρια και 

επηρέασε την εμφάνιση ΔΑ σε ποσοστό γύρω στο 10% των παθολογιών παρόμοιο με  
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ανάλογες μελέτες
43

. Δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε ότι στην κατηγορία των άλλων 

αμφιβληστροειδικών παθολογιών υπήρξαν μεγάλα ποσοστά και ειδικά η 

επαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ΕΑΜ) θα μπορούσε να είναι αυτόνομη κατηγορία 

.Τα ευρήματα της μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στον επανασχεδιασμό της 

πλατφόρμας διεπαφής του οφθαλμιάτρου αυξάνοντας τον αριθμό επιλογών 

διάγνωσης. 

          Μέσω της κλινικής αξιολόγησης του δικτύου σκοπός μας ήταν η ιατρική 

αξιολόγηση των φωτογραφιών και της πλατφόρμας διεπαφής από κλινικής απόψεως, 

καθώς και η συσχέτισή των αποτελεσμάτων με την κλινική εικόνα των εξεταζόμενων 

που προσήλθαν στο οφθαλμολογικό τμήμα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. για πλήρη οφθαλμολογικό 

έλεγχο. Η παραπομπή των εξεταζόμενων στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. πραγματοποιήθηκε με βάση 

την αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη παθολογίας στον απεικονιζόμενο 

αμφιβληστροειδή. Το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν  όλοι οι εξεταζόμενοι του 

προσυμπτωματικού ελέγχου και δεν ήρθαν όλοι όσοι είχαν σύσταση για επανέλεγχο 

στο ΠΑ.Γ.Ν.Η., θέτει περιορισμό στον υπολογισμό ευαισθησίας και ειδικότητας 

ανίχνευσης παθολογιών του βυθού μέσω του συστήματος. Μπορέσαμε να 

λειτουργήσουμε την πλατφόρμα ικανοποιητικά, παρακάμπτοντας μικρά προβλήματα 

που καθυστέρησαν αρχικά την κλινική εκτίμηση. Στην πορεία έγινε δυνατός ο 

ευκολότερος διαμοιρασμός των εικόνων και η δυνατότητα μεταβολής της 

φωτεινότητας προς όφελος της κλινικής εκτίμησης. Μέσα από την χρήση 

επισημάνθηκαν πιθανές βελτιώσεις που αφορούσαν την ευχρηστία της πλατφόρμας 

και την ταχύτητα αξιολόγησης των επισκέψεων. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση της 

δυνατότητας “Συνεχόμενη Διάγνωση” και “Επόμενη Επίσκεψη” έδωσε ώθηση προς 

αυτή την κατεύθυνση και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα του χρόνου 

αξιολόγησης.  

          Από κλινικής απόψεως, συχνές παθολογίες όπως η ΔΑ, το Γλαύκωμα και η 

Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ) διαγιγνώσκονται μέσω του μη 

μυδριατικού αυτού συστήματος άκρως ικανοποιητικά, όπως προέκυψε από την 

κλινική αξιολόγηση των ατόμων στους οποίους ανιχνεύτηκε απεικονιστικά κάποια 

παθολογία. Με ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούσαν μεταβαλλόμενης απεικονιστικής  

εμφάνισης παθολογίες, το μόνο πρόβλημα ήταν οι μη αξιολογήσιμες φωτογραφίες 

που ήταν κάτω από 10%. Συνήθως αυτό οφείλεται είτε σε μικρή κόρη του οφθαλμού 

είτε σε αδιαφανή οπτικά μέσα του οφθαλμού. Η μικρή κόρη (κάτω από 2.7mm) που 

συναντάται συχνά στους ηλικιωμένους περιορίζει τις δυνατότητες της των μη 

μυδριατικών καμερών. Αυτό όμως μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση μυδριατικών 

κολλυρίων . Τα θολά διαθλαστικά μέσα αποτελούν περιορισμό για όλα τα συστήματα 

αυτής της κατηγορίας. Το σημαντικότερο μειονέκτημα αφορά την ύπαρξη 

παθολογίας που δεν ανιχνεύεται τελικά. Όμως θα βοηθούσε στην κλινική εκτίμηση η 

προσθήκη ενός σύντομου οφθαλμολογικού και συστηματικού ιστορικού του ατόμου, 

μια και θεωρητικά θα μπορούσε να περιορίσει κι άλλο την επιλογή των ασθενών που 

παραπέμπονται στον οφθαλμίατρο. Η πλατφόρμα αυτή κατέχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα, όπως η εκτίμηση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων για 

οφθαλμολογικές παθήσεις, γρήγορα, άμεσα,μη επεμβατικά και χωρίς επιβάρυνση των 

μεγάλων μονάδων υγείας (Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια νοσοκομεία). Επίσης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την παρακολούθηση μερίδας ασθενών με  
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γνωστή νόσο σε αρχικό στάδιο, όπως γίνεται για την ΔΑ  ήδη σε άλλες χώρες όπως η 

Μ. Βρετανία. Είναι εύκολη στη χρήση, ακόμα και από μη ιατρικό προσωπικό. Είναι 

μέθοδος ανώδυνη, γρήγορη για τον εξεταζόμενο, και γρήγορη στην κλινική εκτίμηση 

από τον οφθαλμίατρο. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή, 

ακόμα και από φορητό υπολογιστή του εξεταστή, κάνοντας τη διαδικασία 

πραγματικά άμεση και γρήγορη. 

           Η γενικότερη κλινική εκτίμηση της πλατφόρμας είναι εξαιρετικά 

ικανοποιητική. Η διάγνωση γίνεται με σημαντική ακρίβεια και μεγάλη ταχύτητα. 

Μπορεί κανείς να δουλεύει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου, ανεξάρτητα με το πότε γίνονται οι μετρήσεις και από ποια 

κάμερα. Οι ασθενείς ελέγχονται μαζικά, ενώ εξυπηρετούνται περιοχές που δεν έχουν 

εύκολη πρόσβαση σε ειδικευμένο οφθαλμίατρο ή σε εξειδικευμένα κέντρα. Αυτό 

είναι ουσιώδους σημασίας τόσο από κοινωνική άποψη όσο και από οικονομική. Οι 

ασθενέστεροι οικονομικά πληθυσμοί μπορούν να ελέγχονται αδρά και να 

παραπέμπονται μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ταυτόχρονα, εξοικονομούνται 

χρήματα και από την πλευρά των εξεταζόμενων μεμονωμένα (μετακινήσεις, διαμονές 

κλπ), αλλά και από την πλευρά των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων, 

καθώς μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων, των διενεργούντων εξετάσεων, των 

αναλώσιμων και των εργατοωρών του προσωπικού των νοσοκομείων. 

          Η ανάλυσης των αναγκών των απομακρυσμένων περιοχών μας ανέδειξε  τη 

σημαντικότητα παροχής μίας υπηρεσίας προσυμπτωματικού ελέγχου παρόμοια με 

την πιλοτική μας εφαρμογή. Αυτό φάνηκε μέσα από την ανάλυση της καταγραφής 

του ιστορικού της τελευταίας οφθαλμολογικής επίσκεψης των εξεταζόμενων, καθώς 

και από την καταγραφή των παραγόντων κινδύνου βασικών αμφιβληστροειδικών 

παθολογιών, όπως αυτοί επιλέχθηκαν από την ανάλυση του πλήρους ιατρικού 

ιστορικού των εξεταζόμενων. Ο χρόνος της τελευταίας οφθαλμολογικής επίσκεψης 

αναδεικνύει την αδυναμία των εξεταζόμενων για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 

πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο, μετά από μία ηλικία σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, όπως αυτά συστήνονται από τις οδηγίες. Συγκεκριμένα σε αυτή την 

ηλικιακή κατηγορία ο πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος καλό είναι να διενεργείται 

ετησίως, πράγμα που δεν γινόταν για τον πληθυσμό ελέγχου καθώς οι περισσότεροι 

την τελευταία επίσκεψη σε οφθαλμίατρο έκαναν απλό διαθλαστικό έλεγχο και 

μερικοί δεν θυμόντουσαν πότε ή αν εξετάστηκαν ποτέ οφθαλμολογικά. Ακόμη, εκτός 

της ηλικίας που επιδρά κυρίως στην ΗΕΩ ,υπήρξαν παράγοντες κινδύνου για ΔΑ και 

ΥΑ μετά για γλαύκωμα και  τέλος για ΗΕΩ, πράγμα που ενδυναμώνει την ανάγκη για 

προσυμπτωματικό έλεγχο παρόμοιων ομάδων. Σε μελλοντική επανάληψη 

αντίστοιχων μελετών θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η σωστή ρύθμιση του διαβήτη 

(μέσω τιμών γλυκοζιωμένης Hb) και της αρτηριακής πίεσης για σωστότερο ορισμό 

των παραγόντων κινδύνου. Η παροχή των πληροφοριών αυτών στην πλατφόρμα 

διεπαφής θα βοηθήσει τον διαγνώστη στην καλύτερη εκτίμηση του περιστατικού. 

 Συνοψίζοντας το συμπέρασμα είναι ότι παρόμοιες προσπάθειες σίγουρα έχουν 

λόγο ύπαρξης πόσο μάλλον σε απομακρυσμένες περιοχές όπως στην περίπτωση μας. 

Το βασικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας που προσφέραμε είναι η μικρή χρονική 

διάρκεια του προσυμπτωματικού ελέγχου που δεν υπερβαίνει τα 12-13 λεπτά μαζί με 

την αρχική επικοινωνία 2 περίπου λεπτών με τον εξεταζόμενο. Υπάρχουν και 
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δυνατότητες βελτίωσης των χρόνων μέσω συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

ηλεκτρονικά ή κατά την αναμονή. Ο μικρός όγκος των καμερών , η φορητότητα   και 

σταθερότητα λειτουργίας των μη μυδριατικών καμερών είναι σύμμαχος στην μαζική 

λήψη ποιοτικών εικόνων για κόρες οφθαλμών πάνω από 2.7 mm χωρίς μυδρίαση. 

Λόγω της πιλοτικής φύσης του εγχειρήματος υπήρξαν δυσκολίες στην διαχείριση 

προσέλευσης των ασθενών και στην ενημέρωση των εξεταζομένων για τα 

αποτελέσματα. Σε μία μελλοντική γενικευμένη προσπάθεια θα μπορούσε να υπάρχει 

μέριμνα για τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων στα οποία απευθύνονται οι 

εξεταζόμενοι, όπως ραντεβού για τη εύρυθμη λειτουργία, ενδιάμεσο άτομο που θα 

διοχετεύει τα αποτελέσματα στο χρήστη της κάμερας και θα ενημερώνει τους πολίτες 

για την παραλαβή των αποτελεσμάτων τους. Η βελτίωση της παρούσας τηλε-

οφθαλμολογικής υπηρεσίας θα μπορούσε να έχει πρακτικό χαρακτήρα ως προς τον 

τρόπο διαχείρισης των εξεταζόμενων, όπως ραντεβού, με ενδιάμεσο άτομο όπου θα 

έχει επικουρικό ρόλο και θα διοχετεύει τα αποτελέσματα στο χρήστη της κάμερας και 

θα ενημερώνει τους πολίτες για την παραλαβή των αποτελεσμάτων τους.  

 Γενικά η αξιολόγηση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται πολύ θετική και αυτό 

φαίνεται και από την ανταπόκριση των πολιτών και των τοπικών φορέων σε αυτή την 

προσπάθεια. Έγινε προληπτικός προσυμπτωματικός έλεγχος για τις στοχευόμενες 

παθήσεις σε πολίτες που δεν γνώριζαν την ύπαρξη τους ή και ακόμα ότι πάσχουν από 

αυτές. Ο αριθμός των ατόμων που προσήλθε ήταν μεγαλύτερος από τον 

αναμενόμενο, κάτι το οποίο δείχνει την επιτυχία της υπηρεσίας αυτής αλλά και την 

ανάγκη συνέχισης στις τοπικές κοινότητες που  απευθύνεται, όπως ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (υπερήλικες, άτομα με αναπηρία κ.α). 
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