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   ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη    

Έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά µυωπίας έχουν αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία 

χρόνια στον πληθυσµό των παιδιών, ιδίως σε ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ασίας. 

Τα αίτια της αύξησης αυτής, φαίνεται πως είναι το αποτέλεσµα ενός συνδυασµού 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Οι κύριοι σκοποί της παρούσας εργασίας ήταν: α) ο προσδιορισµός της συχνότητας 

εµφάνισης του µυωπικού διαθλαστικού σφάλµατος σε συστηµατικώς αθλούµενα 

παιδιά β) η µελέτη της συσχέτισης των οφθαλµικών βιοµετρικών παραµέτρων, όπως 

το αξονικό µήκος και η µέση ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς µε τη µυωπική 

διάθλαση ανά ηλικία γ) η εκτίµηση του ρόλου των γενετικών και  περιβαλλοντικών 

παραγόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη της µυωπίας δ) η έρευνα της σχέσης µεταξύ 

της οπτικής οξύτητας και των επιδόσεων στο άθληµα και ε) η µελέτη της ποιότητας 

όρασης των αθλούµενων παιδιών. 

Εξετάστηκε για το λόγο αυτό ένα δείγµα 237 αγοριών αθλητών ποδοσφαίρου της 

Ακαδηµίας του ΟΦΗ, µε ηλικίες που κυµαίνονταν από 7 έως 16 ετών (Μέση ηλικία  

= 10.95 έτη, ΤΑ = 2.00 έτη). Οι εξετάσεις περιλάµβαναν αυτοµατοποιηµένη 

διαθλασιµετρία (Huvitz HRK 7000), µέτρηση της οπτικής οξύτητας 

(διαφοροποιηµένοι πίνακες ETDRS) καθώς και οπτική βιοµετρία του οφθαλµού 

(Zeiss IOL Master). Επιπροσθέτως γινόταν καταγραφή διαφόρων στοιχείων των 

αθλητών (π.χ. αγωνιστικό επίπεδο, κυρίαρχος οφθαλµός / πόδι κτλ.) και δίνονταν 

προς συµπλήρωση ερωτηµατολόγια τα οποία απευθύνονταν είτε στα ίδια τα παιδιά, 

είτε στους γονείς τους, είτε στους προπονητές τους. 

Το ποσοστό εµφάνισης µυωπίας (ΣΙ∆ ≤ -0.75 και ΟΟ < 0.8) στο δείγµα έφτανε µόλις 

το 8.4%, σηµαντικά µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό (~38%) στο γενικό 

µαθητικό πληθυσµό της πόλης του Ηρακλείου (Plainis et al., 2008). Βρέθηκε µια 

σηµαντική αρνητική σχέση τόσο µεταξύ αξονικού µήκους και ΣΙ∆ (r = -0.49) όσο και 

µεταξύ του λόγου αξονικού µήκους προς τη µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας 

(ΑΜ/ΜΚΑΚ) και ΣΙ∆ (r = -0.70). Φάνηκε επίσης να υπάρχει µια αυξητική τάση στο 

αξονικό µήκος του οφθαλµού µε την ηλικία (0.11 mm/έτος), ενώ η µέση 

κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας και η οπτική οξύτητα παρέµεναν σταθερά. Ο 
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λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ διέφερε σηµαντικά ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα (p < 0.001), 

ενώ το ΣΙ∆ όχι (p = 0.13). Επιπρόσθετα, τα ποσοστά των υπερµετρώπων αθλητών 

µειώνονταν σηµαντικά µε την ηλικία (p = 0.003), ενώ αυτά των µυώπων, αν και 

παρουσιάζουν αυξητική τάση, δε βρέθηκε να µεταβάλλονται σηµαντικά (p = 0.19). 

Όσον αφορά τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται µε 

την εµφάνιση µυωπίας στους αθλητές, βρέθηκε πως η γονική µυωπία (p < 0.001), 

καθώς και η ανώτερη µόρφωση των γονέων των αθλητών (p = 0.03) σχετίζονταν 

θετικά µε το µυωπικό διαθλαστικό σφάλµα των παιδιών τους. Αντίστοιχα, φάνηκε να 

υπάρχει µια αντίθετη σχέση µεταξύ των πρόσθετων αθλητικών δραστηριοτήτων και 

του µυωπικού σφάλµατος (p = 0.04), ενώ δε βρέθηκε κάποια σχέση µεταξύ των 

δραστηριοτήτων κοντινής εργασίας (διάβασµα, χρήση υπολογιστή κτλ.) και της 

µυωπίας. Επίσης βρέθηκε ότι οι αθλητές µε τις υψηλότερες επιδόσεις στο 

ποδόσφαιρο διέθεταν καλύτερη οπτική οξύτητα. Τέλος διαπιστώθηκε πως περίπου 

ένας στους τρεις αθλητές: α) έχει να επισκεφθεί οφθαλµίατρο πάνω από δύο χρόνια 

και β) ενώ έχει οπτική οξύτητα κάτω από 8/10, δε χρησιµοποιεί κάποιου είδους 

διαθλαστική διόρθωση. Τα παραπάνω ευρήµατα αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα του 

τακτικού οφθαλµολογικού ελέγχου των παιδιών κατά τη σχολική ηλικία, εξαιτίας του 

γοργού ρυθµού µεταβολής του διαθλαστικού σφάλµατος. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ο πολυπαραγοντικός χαρακτήρας της µυωπίας 

επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά και σε αυτή την εργασία. Τα αποτελέσµατα των 

σύγχρονων ερευνών σχετικά µε τη µυωπία είναι αρκετά διφορούµενα, πράγµα το 

οποίο σηµαίνει ότι υπάρχουν αρκετά λεπτά σηµεία τα οποία θα πρέπει να µελετηθούν 

συστηµατικότερα και πιο διεξοδικά. Ένα από τα σηµεία αυτά αποτελεί η άθληση και 

γενικότερα οι δραστηριότητες εκτός του σπιτιού, των οποίων ο προστατευτικός ρόλος 

στην εµφάνιση της µυωπίας κατά τη σχολική ηλικία θα πρέπει να επανεκτιµηθεί και 

να εξετασθεί σε ακόµα µεγαλύτερο βάθος στο µέλλον.  
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  AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

It has been observed that myopia percentages have enormously increased in children 

populations during last years, especially in East Asia countries. This increasing 

tendency, seem to be the result of a combination of several genetic and environmental 

factors.    

The main purposes of the certain research are: a) the evaluation of the prevalence of 

myopic refractive error in children who are regularly physically exercised b) the study 

of the correlation of ocular biometric parameters, such as the axial length and the 

mean corneal radius of curvature, with the myopic refraction per age c) the 

assessment of the role of genetic and environmental factors in the development and 

progress of myopia d) the correlation study between the visual acuity and sport’s 

performance and e) the study of the quality of vision at physically exercised children. 

For this reason a sample consisted of 237 male soccer athletes of the OFI Sport 

Academy was examined,  with age ranging from 7 to 16 years old (Mean age = 10.95 

years, SD = 2.00 years). The examination procedure included automated refraction 

(Huvitz HRK 7000), visual acuity measurement (modified ETDRS charts) and optical 

biometry of the eye (Zeiss IOL Master). Furthermore, several athletes’ personal data 

was recorded (e.g. training level, dominant eye / leg etc.) and three types of 

questionnaires were distributed to be fulfilled either by the children, their parents or 

their coaches.  

The percentage of myopia prevalence (SER ≤ -0.75 and VA < 0.8) in our sample 

hardly reached 8.4%, significantly lower than the general student population (~38%) 

(Plainis et al., 2008). A significant negative relationship was found between a) axial 

length and SER (r = -0.49), b) axial length to mean corneal radius of curvature ratio 

and SER (r = -0.70).  It was also observed an increasing tense of the axial length in 

connection with the age (0.11 mm per year), while mean corneal radius of curvature 

and visual acuity remained constant. Axial length to mean corneal radius of curvature 

ratio differed significantly per age group (p < 0.001), on the other hand SER did not 

(p = 0.13). In addition, the percentages of hyperopic athletes decreased significantly 

according to the age (p = 0.003), whereas there was not a significant change in 
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myopic percentages (p = 0.19) even if an increasing tendency was presented. As far as 

the genetic and the environmental factors which are associated with the prevalence of 

myopia at athletes are concerned, it was found that parental myopia (p < 0.001) and 

higher level of parents’ education (p = 0.03) was positively correlated with the 

myopic refractive error of their children. An inverse relationship between the 

additional athletic activities and the myopic error (p = 0.04) was also found, while 

there was no correlation between near work activities (studying, computer usage etc.) 

and myopia. Furthermore, we concluded that high ability athletes had better VA than 

low ability athletes (Mean difference: 0.07 logMAR). Finally it was observed that 

approximately one out of three athletes: a) has not visited an eye-specialist for more 

than two years and b) although his visual acuity is reduced less than 8/10, does not 

use a refractive correction. The above findings bring out the importance of regular eye 

check during school age, due to the rapid change of refractive error.   

In conclusion we would state that the multi factorial character of myopia is confirmed 

for one more time in this research. The results of modern myopia studies’ are quite 

ambiguous, i.e. that there are certain points to be more methodically and extensively 

investigated. The study shows that sports and generally outdoor activities, may have a 

protective role on myopia prevalence during the school age, thus these issues should 

be deeper reevaluated and reinvestigated in future research.              
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ΚεφΚεφΚεφΚεφάλαιοάλαιοάλαιοάλαιο 1:  1:  1:  1: ΤοΤοΤοΤο    µυωπικόµυωπικόµυωπικόµυωπικό    διαθλαστικόδιαθλαστικόδιαθλαστικόδιαθλαστικό    σφάλµασφάλµασφάλµασφάλµα    

1.1 ∆ιαθλαστικά σφάλµατα αφεστίασης 

Ιδανικά, όταν ένας οφθαλµός εστιάζει πάνω σε ένα αντικείµενο ενδιαφέροντος, η 

εικόνα του αντικειµένου εστιάζεται ευκρινώς στο κεντρικό βοθρίο. Ωστόσο, το 

αντικείµενο θα εστιαστεί σωστά, µόνο εφόσον βρίσκεται εντός του εύρους 

προσαρµογής του οφθαλµού. Εάν το εύρος προσαρµογής δεν είναι κατάλληλο, τα 

αντικείµενα του ενδιαφέροντος µας δε µπορούν να σχηµατιστούν µε ευκρίνεια στον 

αµφιβληστροειδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αµφιβληστροειδικό είδωλο είναι θολό 

και τούτο έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση της οπτικής οξύτητας του οφθαλµού. Το 

κατάλληλο εύρος προσαρµογής περιλαµβάνει όλες τις λογικές αποστάσεις 

αντικειµένων ενδιαφέροντος, από πολύ µακρινά αντικείµενα έως και αντικείµενα που 

βρίσκονται σε αποστάσεις της τάξεως µερικών cm από τον οφθαλµό. Υπάρχουν ως 

γνωστό φυσικά όρια στο εύρος προσαρµογής του οφθαλµού και κατά συνέπεια 

περιορισµοί στις αλλαγές της διοπτρικής δύναµης του κρυσταλλοειδούς φακού καθώς 

και στο τελικό εύρος της ευκρινούς όρασης. Η πλήρης χαλάρωση του ακτινωτού µυός 

αντιστοιχεί στην εστίαση του οφθαλµού στο απώτερο εστιακό σηµείο, ενώ η µέγιστη 

σύσπασή του έχει ως αποτέλεσµα τη µέγιστη διαθλαστική ικανότητα του οφθαλµού 

και την εστίαση του στο εγγύς, όπως το ονοµάζουµε, εστιακό σηµείο. Αυτή η 

διαφορά της διοπτρικής δύναµης που απαιτείται για την ευκρινή εστίαση σε κάθε ένα 

από τα εστιακά σηµεία µας δίνει και το εύρος προσαρµογής που προαναφέραµε. 

Ένας οφθαλµός µε απώτερο σηµείο ευκρινούς όρασης στο άπειρο καλείται 

εµµετρωπικός οφθαλµός και αντιστοιχεί σε αυτό που ονοµάζουµε «κανονικό» 

οφθαλµό, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτει ένα κατάλληλο εύρος προσαρµογής. Οι 

διαθλαστικές ανωµαλίες αρχίζουν να λαµβάνουν χώρα από τη στιγµή που το απώτερο 

σηµείο δε βρίσκεται στο άπειρο. Ένας οφθαλµός του οποίου το απώτερο σηµείο δεν 

βρίσκεται στο άπειρο ονοµάζεται αµετρωπικός οφθαλµός. Το µυωπικό διαθλαστικό 

σφάλµα συµβαίνει, όταν το απώτερο σηµείο είναι σε πεπερασµένη απόσταση 

έµπροσθεν του οφθαλµού. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι το πίσω εστιακό σηµείο F’ του 

οφθαλµού είναι µπροστά από τον αµφιβληστροειδή. Αντίθετα, στο υπερµετρωπικό 

διαθλαστικό σφάλµα αυτό που συµβαίνει είναι ότι το απώτερο σηµείο βρίσκεται πίσω 

από τον οφθαλµό, αλλά και το πίσω εστιακό σηµείο F’ βρίσκεται όπισθεν του 
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αµφιβληστροειδούς. Αυτές οι καταστάσεις των διαθλαστικών σφαλµάτων οφείλονται 

στο γεγονός του εσφαλµένου ταιριάσµατος µεταξύ του αξονικού µήκους του 

οφθαλµού µε τη συνολική διοπτρική του δύναµη. Με άλλα λόγια το µάτι µπορεί να 

θεωρηθεί πως είναι πολύ ισχυρό/ασθενές για το µήκος του ή πολύ µακρύ/κοντό για τη 

συνολική διαθλαστική δύναµή του. Υπολογίζεται πως περίπου 800 εκατοµµύρια µε 

2.3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο εµφανίζουν κάποιο διαθλαστικό 

σφάλµα όρασης (Dunaway et al., 2006).     

Σχήµα 1-1: Μυωπικό και υπερµετρωπικό διαθλαστικό σφάλµα  

 

1.2 ∆ιαθλαστικά σφάλµατα και οφθαλµικές παράµετροι 

Στο παρελθόν συνηθίζονταν η διαίρεση των διαθλαστικών σφαλµάτων σε α) αξονικά 

σφάλµατα και β) σε σφάλµατα διάθλασης. Τα αξονικά διαθλαστικά σφάλµατα 

υποτίθεται ότι οφείλονταν στο υπερβολικά µικρό ή µεγάλο αξονικό µήκος του 

οφθαλµού, µε τη διαθλαστική του ισχύ να θεωρείται ως φυσιολογική. Αντίθετα, τα 

σφάλµατα διάθλασης υποτίθεται ότι είχαν αιτία την εσφαλµένη συνολική διοπτρική 

ισχύ του οφθαλµού, ενώ το αξονικό του µήκος θεωρούνταν κανονικό. Ωστόσο, η 

σχέση µεταξύ του διαθλαστικού σφάλµατος και των τιµών των διαφόρων 

οφθαλµικών παραµέτρων είναι αρκετά σύνθετη, οπότε σήµερα ένας τέτοιος 

διαχωρισµός θεωρείται αρκετά αναξιόπιστος. Για παράδειγµα, σύγχρονες βιοµετρικές 

µελέτες του οφθαλµού έχουν δείξει ότι οι εµµετρωπικοί οφθαλµοί δύναται να έχουν 

µεγάλες διακυµάνσεις α) στη διαθλαστική τους ισχύ και β) στο αξονικό τους µήκος, 
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γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως είναι δύσκολο να ορίσουµε ένα 

«φυσιολογικό» αξονικό µήκος ή µια «φυσιολογική» συνολική διοπτρική ισχύ του 

οφθαλµού.  

Ας υποθέσουµε πως έχουµε έναν εµµετρωπικό οφθαλµό, ο οποίος για κάποιο λόγο 

αλλάζει το αξονικό του µήκος, χωρίς να µεταβάλλει ταυτόχρονα τη συνολική 

διοπτρική του ισχύ. Ο οφθαλµός αυτός θα γίνει φυσικά αµετρωπικός και το απώτερο 

σηµείο του θα παύσει πλέον να βρίσκεται στο άπειρο. Το 1 / απόσταση απώτερου 

σηµείου από τον οφθαλµό θα αποτελεί και το διαθλαστικό του σφάλµα σε διοπτρίες. 

Για να υπολογίσουµε τη σχέση που συνδέει τη µεταβολή του διαθλαστικού 

σφάλµατος σε συνάρτηση µε τη µεταβολή στο αξονικό µήκος, χρησιµοποιούµε την 

εξίσωση των κατασκευαστών φακών στον οφθαλµό και κάνοντας κάποιες 

προσεγγίσεις καταλήγουµε τελικά ότι δL ≈ -δl * F
2
 / n, όπου δL το διαθλαστικό 

σφάλµα που θα αποκτήσει ο οφθαλµός ύστερα από µία αλλαγή στο αξονικό του 

µήκος κατά δl, ενώ το F αποτελεί τη συνολική διοπτρική ισχύ του οφθαλµού και το n 

το δείκτη διάθλασης του υαλοειδούς (n ≈ 1.336). Από την παραπάνω εξίσωση 

συµπεραίνουµε ότι µια µείωση στο αξονικό µήκος του οφθαλµού (δl < 0) επιφέρει 

θετικό διαθλαστικό σφάλµα (υπερµετρωπία), ενώ µια αύξηση στο αξονικό µήκος του 

οφθαλµού (δl > 0) επιφέρει αρνητικό διαθλαστικό σφάλµα (µυωπία). 

Ας δούµε τώρα πώς µεταβάλλεται το διαθλαστικό σφάλµα συναρτήσει της αλλαγής 

στην ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς σε έναν εµµετρωπικό οφθαλµό. Στην 

περίπτωση αυτή, µια τέτοια αλλαγή θα προκαλέσει µεταβολή στη συνολική διοπτρική 

ισχύ του οφθαλµού. Η ισχύς Fc της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας δίνεται από 

την εξίσωση Fc = (n – 1) / r, όπου n ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδούς (n ≈ 

1.3375) και r η ακτίνα καµπυλότητάς της (σε m). Παραγωγίζοντας κατά µέλη την 

προηγούµενη εξίσωση προκύπτει πως δFc ≈ -(n – 1) * δr / r
2
 και αντικαθιστώντας 

πάλι από την προηγούµενη εξίσωση το r, φτάνουµε τελικά στην εναλλακτική  σχέση 

δFc ≈ -δr * F
2

c / (n – 1)
2
. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, εάν η ακτίνα καµπυλότητας της 

πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς µειωθεί (δr < 0), η αλλαγή στη διαθλαστική 

ισχύ θα είναι θετική και ο οφθαλµός θα γίνει περισσότερο µυωπικός.  
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1.3 Επιδηµιολογία της µυωπίας 

Ένας αριθµός µελετών οι οποίες διεξήχθησαν µέσα στις δεκαετίες του ’30 και του 

’40, έδειξαν ότι το µέσο διαθλαστικό σφάλµα στο γενικό πληθυσµό είναι ελαφρά 

υπερµετρωπικό (Stromberg 1936, Stenstrom 1948, Sorsby et al., 1960 κ.α.). 

Γράφηµα 1-1: Κατανοµή διαθλαστικών σφαλµάτων στο παρελθόν 

 

Τα συµπεράσµατα των µελετών αυτών φαίνεται να µη συµβαδίζουν πλέον µε τα 

πορίσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων των τελευταίων δεκαετιών σχετικά µε τα 

διαθλαστικά σφάλµατα του οφθαλµού, από όπου και διακρίνεται µία εµφανής 

«µυωπική στροφή» στο σύνολο του πληθυσµού. Τα στατιστικά στοιχεία που 

ακολουθούν είναι αρκετά αποκαλυπτικά όσον αφορά τα ποσοστά µυωπίας ανά χώρα. 

Στην Αυστραλία υπολογίζεται πως το 77% του γενικού πληθυσµού εµφανίζει µυωπία  

< -0.5 D (Wensor et al., 1999), ενώ στην Ιορδανία, σύµφωνα µε µελέτη, το 53.7% 

των ενηλίκων από 17 έως 40 είναι µυωπικοί (Mallen et al., 2005). Σε χώρες της 

δυτικής Ευρώπης υπολογίζεται πως το 26.6% του πληθυσµού από 40 και άνω έχει 

τουλάχιστον 1.0 D µυωπίας (Kempen et al., 2004). Στις ΗΠΑ, τα ποσοστά µυωπίας 

σε πληθυσµό από 12 έως 54 αγγίζουν το 25% (Sperduto et al., 1983) και εκτιµάται 

πως 1 στα 10 παιδιά έχουν µυωπικό διαθλαστικό σφάλµα άνω της 1.0 D (Kleinstein et 

al., 2003). Τέλος στην Ιαπωνία, τη χώρα ίσως µε τα µεγαλύτερα ποσοστά µυώπων 
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παγκοσµίως, ο πληθυσµός πάσχει κατά 50-60% (έναντι 15% µόλις το 1920) από 

µυωπικά διαθλαστικά σφάλµατα (Schultz-Zehden et al., 1999). Γενικά µιλώντας, η 

εµφάνιση της µυωπίας κυµαίνεται γύρω στο 70-90% σε ορισµένες ασιατικές χώρες, 

30-40% στην Ευρώπη και ΗΠΑ και 10-20% στην Αφρική (Fredrick, 2002). Όσον 

αφορά τη χώρα µας, τα στοιχεία για τα διαθλαστικά σφάλµατα του νεαρού 

πληθυσµού είναι φτωχά, αφού υπάρχει µόλις µία επιδηµιολογική µελέτη στο 

µαθητικό πληθυσµό (Mavracanas et al., 2000). Στη µελέτη αυτή ορίστηκαν 

(εσφαλµένα ίσως) ως µύωπες οι µαθητές µε ΣΙ∆ (Σφαιρικό Ισοδύναµο ∆ιάθλασης) 

µικρότερο του -0.25 D. Βρέθηκε ότι η εµφάνιση της µυωπίας στο συγκεκριµένο 

δείγµα έφτανε το 36.8%, (46% των κοριτσιών  και 29% των αγοριών). Το παρακάτω 

διάγραµµα εµφανίζει την κατανοµή των µαθητών του δείγµατος όσον αφορά την 

ηλικία της πρώτης διάγνωσης του µυωπικού σφάλµατος, από όπου φαίνεται πως η 

µεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται µεταξύ των ηλικιών 12-15 ετών. 

Γράφηµα 1-2: Συχνότητες ανά ηλικία πρώτης διάγνωσης του µυωπικού σφάλµατος 

 

1.4 Αιτιολογικοί παράγοντες της µυωπίας 

Τα παραπάνω επιδηµιολογικά στοιχεία σχετικά µε την εµφάνιση της µυωπίας στον 

πληθυσµό προξενούν µια σειρά ερωτηµάτων όπως: 

• Γιατί υπάρχει αυτή η στροφή προς τα µυωπικά διαθλαστικά σφάλµατα τα 

τελευταία χρόνια; 
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• Γιατί τα ποσοστά της µυωπίας του γενικού πληθυσµού διαφέρουν τόσο πολύ 

από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή; 

• Ποιοι είναι οι µηχανισµοί γένεσης της µυωπίας; 

• Η µυωπία οφείλεται σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς ή σε συνδυασµό αυτών 

των παραγόντων; 

Για την απάντηση τέτοιων αλλά και άλλων συναφών ερωτηµάτων, έχουν διατυπωθεί 

δύο βασικές θεωρίες όσον αφορά τη µυωπογένεση: α) η γενετική θεωρία και β) η 

περιβαλλοντική θεωρία. 

Η γενετική θεωρία δέχεται ότι η εµφάνιση της µυωπίας οφείλεται σε κληρονοµικούς 

παράγοντες και γενικά κληροδοτείται από τους γονείς στους απογόνους. Έρευνες, 

(Goldschmidt et al., 1981, Ashton 1985, Gwiazda et al., 1993 κ.α.) έχουν δείξει πως 

στην περίπτωση δύο µυώπων γονέων, οι πιθανότητες ο απόγονος να είναι µύωπας 

είναι επταπλάσιες σε σχέση µε έναν απόγονο ο οποίος δεν έχει µύωπες γονείς. Επίσης 

άλλες έρευνες σε διδύµους (µονοζυγωτικούς και διζυγωτικούς), έδειξαν πως η 

µυωπία παρουσιάζει ισχυρή κληρονοµικότητα που άγγιζε το 90% (Hammond et al., 

2001). Οι πιο πρόσφατες µελέτες τέλος, εντοπίζουν συγκεκριµένα γονίδια (π.χ. 

υπεύθυνα για την ανάπτυξη του οφθαλµικού βολβού) ως τους βασικούς υπόπτους για 

την ανάπτυξη της µυωπίας. Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν αποδεικνύουν την αµιγώς 

γονιδιακή φύση της µυωπίας, αφού άτοµα µε συγκεκριµένα «ύποπτα» γονίδια, ενώ 

πιθανόν ανήκουν σε µια οµάδα υψηλής επικινδυνότητας µυωπικής ανάπτυξης, δεν 

είναι προβλέψιµο αν θα την εκδηλώσουν ή όχι κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό 

φαίνεται και από άλλες ανεξάρτητες µελέτες, οι οποίες δείχνουν πως σε οικογένειες 

µε υψηλή µυωπία υπήρχε ελάχιστη γονιδιακή συµµετοχή. 

Στην περιβαλλοντική θεωρία υποστηρίζεται πως η µυωπία είναι επίκτητη και η 

ανάπτυξή της συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του κάθε ατόµου. 

Υπάρχει µεγάλος αριθµός επιδηµιολογικών µελετών που δείχνει υψηλότερη τάση της 

µυωπίας σε ακαδηµαϊκούς πληθυσµούς, σχετίζοντάς την τόσο µε το επίπεδο της 

εκπαίδευσης όσο και µε την κοντινή εργασία (διάβασµα, χρήση υπολογιστή κ.α.). Σε 

µια έρευνα νεαρών Νότιων Εσκιµώων και Ινδιάνων (15-25) υψηλού µορφωτικού 

επίπέδου, βρέθηκαν ποσοστά µυωπίας που άγγιζαν το 35% (Morgan and Munro, 

1973). Σε µια παρόµοια µελέτη του Young λίγα χρόνια πριν (1969) σε Εσκιµώους 
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µεγαλύτερης ηλικίας και χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου, είχε βρεθεί πως τα 

ποσοστά µυωπίας έφταναν µόλις το 2%. Μια άλλη έρευνα σε πληθυσµό 12-25 

(Sperduto et al., 1983), έδειξε µεγάλη διαφορά στα ποσοστά µυωπίας µεταξύ ατόµων 

5αετούς και 12αετούς εκπαίδευσης (3-6% vs 31-40%). Πρόσφατες µελέτες (Thorn et 

al., 2005) σε ιθαγενείς του άπω Αµαζονίου στη Βραζιλία µε αποδεδειγµένα 

ανύπαρκτη µόρφωση, έδειξαν πως το ποσοστό των ιθαγενών µε ΣΙ∆ ≤ -1.0 D ήταν 

µόνο 2.3%. Αντίστοιχες τώρα µελέτες σε πληθυσµό της Βραζιλίας µε υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης σε σχέση µε τους ιθαγενείς, έδειξαν πως τα ποσοστά της 

µυωπίας έφταναν το 11.3%. Το παρακάτω διάγραµµα αποτελεί την κατανοµή του 

ΣΙ∆ στο δείγµα των ιθαγενών, από όπου και φαίνεται πως οι περισσότεροι από 

αυτούς ήταν εµµέτρωπες, µε µία τάση προς τα µικρά υπερµετρωπικά σφάλµατα. 

Γράφηµα 1-3: Κατανοµή του ΣΙ∆ στο δείγµα ιθαγενών του άπω Αµαζονίου 

 

Άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες -πέραν της κοντινής εργασίας- που έχουν 

προταθεί  να συµβάλουν στη µυωπική ανάπτυξη είναι η διατροφή, το αυξηµένο 

άγχος, ο αστιγµατισµός σύµφωνα µε τον κανόνα κ.α. 

Φαίνεται πως καµία εκ των δύο θεωριών δε µπορεί πλήρως να εξηγήσει από µόνη της 

την ανάπτυξη της µυωπίας στο γενικό πληθυσµό. Η διακύµανση της µυωπίας ανά 

ηλικία, µορφωτικό επίπεδο και τρόπο ζωής ίσως να εξηγείται τελικά πολύ καλύτερα 
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από το συνδυασµό της γενετικής και της περιβαλλοντικής θεωρίας, όπως θα δούµε 

και στις επόµενες παραγράφους. 

1.5 Η µυωπική αλλαγή στη σχολική ηλικία 

Είναι γνωστό πως οι οφθαλµοί του κάθε νεογέννητου ανθρώπου πάσχουν από 

υπερµετρωπικό διαθλαστικό σφάλµα. Το σφάλµα αυτό, εξαλείφεται εντός των 

επόµενων χρόνων ζωής µέσω της διαδικασία της εµµετροποίησης, κατά την οποία 

επιτυγχάνεται το απόλυτο ταίριασµα µεταξύ του αξονικού µήκους του οφθαλµού και 

της ολικής διαθλαστικής του δύναµης. Η ηλικία (πρώτα µαθητικά χρόνια) στην οποία 

η εµµετροποίηση λαµβάνει χώρα, είναι και η πιο κρίσιµη για την ανάπτυξη ή όχι 

µυωπίας εκ µέρους του ατόµου. Για ηλικίες άνω των 45 - 50 ετών, έχουµε µια στροφή 

προς τα υπερµετρωπικά σφάλµατα λόγω της αδυναµίας προσαρµογής του οφθαλµού 

(εµφάνιση πρεσβυωπίας), ενώ για ακόµα µεγαλύτερες ηλικίες (άνω των 70 ετών) 

υπάρχει µια τάση προς τα µυωπικά διαθλαστικά σφάλµατα εξαιτίας βιοχηµικών 

αλλαγών στη σύσταση του κρυσταλλοειδούς φακού. 

Γράφηµα 1-4: Εξέλιξη του διαθλαστικού σφάλµατος µε την ηλικία 

 

Από τον καιρό που οι πρώτες, κλασικές πλέον, οφθαλµικές βιοµετρικές µελέτες 

διατυπώθηκαν, έγινε κοινώς αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα πως η 

σχετιζόµενη µε την ηλικία µυωπική αλλαγή για τα παιδιά σχολικής ηλικίας οφειλόταν 
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στην αξονική επιµήκυνση του οφθαλµού. Ωστόσο, σε κάποιες αρχικές µελέτες είχαν 

δηµοσιευθεί αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα που έδειχναν πως η µυωπική αλλαγή 

σχετίζονταν µε µεταβολές στη διαθλαστική δύναµη του κερατοειδούς. Οι πρόσφατες 

µετρήσεις όµως, µε ακριβέστερα όργανα και µε τη χρήση λεπτοµερών αναλυτικών 

µεθόδων, απέδειξαν πως µετά τα δύο πρώτα χρόνια ζωής, η δύναµη του κερατοειδούς 

παραµένει σχετικά σταθερή ενώ το αξονικό µήκος συνεχίζει να αυξάνεται, µε 

αποτέλεσµα τη µυωπική αλλαγή της διάθλασης κατά τη διάρκεια της οφθαλµικής 

εξέλιξης. Στη φάση αυτή παρατηρείται µια αλλαγή της κατανοµής του διαθλαστικού 

σφάλµατος από την κανονική κατανοµή σε µια πιο συµπιεσµένη και αιχµηρή 

κατανοµή (λεπτοκύρτωση). Τέτοιες αλλαγές µεταφράζονται ως οι ενεργές 

διαδικασίες που αποσκοπούν στο να επιτύχουν την εµµετρωπία µε το να ταιριάξουν, 

όπως προαναφέρθηκε, το αξονικό µήκος του οφθαλµού µε τη συνολική διοπτρική του 

δύναµη. 

1.6 Σκοποί της εργασίας 

Οι κύριοι σκοποί της παρούσας εργασίας ήταν: α) ο προσδιορισµός της συχνότητας 

εµφάνισης του µυωπικού διαθλαστικού σφάλµατος σε συστηµατικώς αθλούµενα 

παιδιά β) η µελέτη της συσχέτισης των οφθαλµικών βιοµετρικών παραµέτρων, όπως 

το αξονικό µήκος και η µέση ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς µε τη µυωπική 

διάθλαση ανά ηλικία γ) η εκτίµηση του ρόλου των γενετικών και  περιβαλλοντικών 

παραγόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη της µυωπίας δ) η έρευνα της σχέσης µεταξύ 

της οπτικής οξύτητας και των επιδόσεων στο άθληµα και ε) η µελέτη της ποιότητας 

όρασης των αθλούµενων παιδιών. 
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 2:  2:  2:  2: ΤεχνικέςΤεχνικέςΤεχνικέςΤεχνικές    µέτρησηςµέτρησηςµέτρησηςµέτρησης    οφθαλµικώνοφθαλµικώνοφθαλµικώνοφθαλµικών    

παραµέτπαραµέτπαραµέτπαραµέτρωνρωνρωνρων    

2.1 Εισαγωγή    

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνικές µέτρησης οφθαλµικών 

παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Αρχικά γίνεται µια 

σύντοµη περιγραφή της µέχρι τώρα καθιερωµένης µεθόδου µέτρησης των 

βιοµετρικών χαρακτηριστικών του οφθαλµού (A-Scan), ενώ στη συνέχεια αναλύεται 

η αρχή λειτουργίας καθώς και οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα του IOL Master, 

µιας σχετικά νέας συσκευής οπτικής βιοµετρίας του οφθαλµού, µε τη βοήθεια της 

οποίας πραγµατοποιήσαµε τις µετρήσεις µας. Τέλος, αφού γίνει µια αναφορά στη 

βασική αρχή λειτουργίας των συµβατικών αυτοµατοποιηµένων διαθλασιµέτρων, 

συζητάµε για τη συσκευή HRK 7000 της Huvitz, η οποία χρησιµοποιήθηκε στον 

προσδιορισµό του διαθλαστικού σφάλµατος των ατόµων του δείγµατός µας.     

2.2 Βιοµετρία υπερήχων (A-Scan) 

Η έρευνα της εξέλιξης των διαθλαστικών σφαλµάτων σε παιδιά, βασίζεται σε µεγάλο 

βαθµό στον προσδιορισµό των αξονικών οπτικών παραµέτρων, όπως το αξονικό 

µήκος, το πάχος του φακού, το βάθος του πρόσθιου θαλάµου κ.α. Για το σκοπό αυτό, 

οι περισσότεροι ερευνητές µέχρι τώρα έχουν χρησιµοποιήσει την καθιερωµένη 

συµβατική κλινική τεχνική της βιοµετρίας υπερήχων ή αλλιώς A-scan. Μέσω της 

τεχνικής αυτής καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός των οπτικών αξονικών 

παραµέτρων µέσω του χρόνου ο οποίος απαιτείται, για να επιστρέψει ένα 

υπερηχητικό κύµα µετά από την ανάκλασή του σε κάποια οφθαλµική δοµή.  

Σχήµα 2-1: Η βιοµετρική συσκευή υπερήχων Echoscan US-1800 
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Ήχος, ορίζεται µια ταλαντωτική διαταραχή η οποία διαδίδεται µέσα σε ένα σώµα µε 

τη µορφή κύµατος. Όταν η συχνότητα του ήχου υπερβαίνει τα 20.000 Hz, τότε 

αρχίζουµε να µιλάµε πλέον για υπερήχους. Στην οφθαλµολογία οι υπέρηχοι που 

χρησιµοποιούνται από µια συσκευή A-scan έχουν συχνότητα της τάξεως των 10 

MHz, και τούτο διότι όχι µόνο σε αυτές τις υψηλές συχνότητες επιτυγχάνεται 

εξαιρετικά συγκεκριµένο βάθος διείσδυσής τους στον οφθαλµό, αλλά και παρέχεται 

παράλληλα άριστη ανάλυση µικρών σε διαστάσεις οφθαλµικών δοµών.  

Η ταχύτητα του ήχου καθορίζεται πλήρως από την πυκνότητα του µέσου από το 

οποίο διαδίδεται. Έτσι στη βιοµετρία υπερήχων, ο ήχος διαδίδεται µέσω: α) του 

κερατοειδούς, β) του υδατοειδούς υγρού, γ) του φακού, δ) του υαλοειδούς, ε) του 

αµφιβληστροειδούς, στ) του χοριοειδούς και ζ) του σκληρού. Συνεπώς, λόγω της 

διαφορετικής σύστασης των παραπάνω δοµών, τα υπερηχητικά κύµατα µεταβάλλουν 

συνεχώς την ταχύτητά τους κατά τη διάδοση τους εντός του οφθαλµού. Οι γνωστές 

πειραµατικά προσδιορισµένες ταχύτητες του ήχου στον κερατοειδή και το φακό 

φτάνουν τα 1641 m/s, ενώ η µέση ταχύτητα σε έναν φακικό οφθαλµό είναι περίπου 

1550 m/s. Γνωρίζοντας την ταχύτητα των υπερήχων σε κάθε µέσο και µετρώντας το 

χρόνο από τη στιγµή που ο υπέρηχος ξεκινά να διαδίδεται στον κερατοειδή µέχρις 

ότου η ανάκλασή του να επιστρέψει πίσω, η συσκευή A-scan είναι σε θέση να 

προσδιορίσει µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια την απόσταση από το σηµείο ανάκλασης 

µέσω της σχέσης απόσταση = (ταχύτητα x χρόνος) / 2. Το A-scan απαιτεί την επαφή 

µε τους οφθαλµούς του ασθενή ενός καθετήρα, ο οποίος αποτελεί την πηγή των 

υπερήχων. Για το λόγο αυτό, πριν την πραγµατοποίηση της εξέτασης, απαιτείται η 

εφαρµογή τοπικού αναισθητικού στον κερατοειδή του ασθενή. Είναι ευνόητο λοιπόν 

ότι µια τέτοια βιοµετρική οφθαλµική εξέταση παρουσιάζει δυσκολίες και είναι 

λιγότερο ακριβής, όταν πραγµατοποιείται σε παιδιά. 

Σχήµα 2-2: Ανάκλαση υπερήχων στον οφθαλµό κατά τη διάρκεια βιοµετρίας A-scan 
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2.3 Οπτική βιοµετρία µε το IOL Master 

2.3.1 Εισαγωγικά 

Το πρόσφατα σχεδιασµένο IOL Master, ένα εµπορικό όργανο βιοµετρίας, 

προσδιορίζει, όπως θα δούµε πιο αναλυτικά παρακάτω, το αξονικό µήκος του 

οφθαλµού χρησιµοποιώντας την τεχνική της συµβολοµετρίας µερικής συνοχής 

(Partial Coherence Interferometry ή PCI), ενώ µετρά το βάθος του πρόσθιου θαλάµου 

χρησιµοποιώντας οπτική παχυµετρία, εκτελώντας παράλληλα κερατοµετρικές 

µετρήσεις. 

2.3.2 Μέτρηση του αξονικού µήκους του οφθαλµού  

Ο προσδιορισµός του αξονικού µήκους του οφθαλµού αποτελεί ένα σηµαντικότατο 

κεφάλαιο στην οφθαλµολογική πρακτική, αφού σχετίζεται µε µελέτες για τα 

διαθλαστικά σφάλµατα (π.χ. µυωπία) (Wong et al., 2001), τη χειρουργική του 

καταρράκτη και την εµφύτευση ενδοφακών (Haigis et al., 2000), καθώς και µε άλλες 

παθολογικές καταστάσεις του οφθαλµού (Cekic et al., 1999). To IOL Master της 

Zeiss µπορεί να µετρήσει το αξονικό µήκος του οφθαλµού µε ακρίβεια της τάξεως 

των ±0.01 mm (κλίµακα µέτρησης 14-39 mm) µε τη χρήση της µεθόδου της 

συµβολοµετρίας µερικής συνοχής, η οποία και είναι µε τη σειρά της βασισµένη στο 

περίφηµο συµβολόµετρο Michelson.  

Το συµβολόµετρο αυτό, µια ιδιοφυής επινόηση του Αµερικανού φυσικού A. 

Michelson (1852 - 1931), χρησιµοποιεί µια δέσµη φωτός η οποία µέσω ενός 

ηµιανακλαστικού κατόπτρου (διαιρέτης δέσµης) αρχικά διαιρείται στα δύο. Το κάθε 

µέρος ακολουθεί τη δική του διαδροµή, ώσπου κάποια στιγµή τα δύο µέρη της 

δέσµης ενώνονται, παράγοντας κατά τον τρόπο αυτό εικόνες συµβολής οι οποίες και 

ανιχνεύονται από κατάλληλη συσκευή (ανιχνευτής). Η παρακάτω εικόνα αποτελεί 

µια σχηµατική απεικόνιση των κύριων στοιχείων του συµβολοµέτρου Michelson. 
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Σχήµα 2-3: Το συµβολόµετρο Michelson 

 

Εάν η απόσταση που χωρίζει το κινούµενο κάτοπτρο Μ2 από το διαιρέτη δέσµης γίνει 

µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά d σε σχέση µε την αντίστοιχη απόσταση του σταθερού 

κατόπτρου M1 από το διαιρέτη, τότε µπορεί εύκολα να αποδειχθεί πως ισχύει η  

σχέση d = m * λ / 2 όπου λ το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας της δέσµης και m ο 

αριθµός των κροσσών συµβολής που διαπερνάνε τον ανιχνευτή (m = 0, 1, 2…). 

Βάσει της παραπάνω σχέσης είναι εφικτό να υπολογίσουµε µε µεγάλη ακρίβεια 

άγνωστα µήκη κύµατος ή αποστάσεις. Ας δούµε όµως πώς όλα τα παραπάνω 

εφαρµόζονται στο µηχανισµό µέτρησης του αξονικού µήκους του οφθαλµού από το 

IOL Master. 

Αρχικά, το διοδικό laser (LD) της συσκευής παράγει υπέρυθρο φως µήκους κύµατος 

λ = 780 nm µικρού µήκους συνοχής, της τάξεως των 160 µm (που συµπίπτει περίπου 

µε την αξονική ανάλυση του συστήµατος). Αυτό σηµαίνει πως η συµβολή θα 

επιτυγχάνεται, µόνο εφόσον οι καθυστερήσεις στο µήκος της  διαδροµής του 

συµβολοµέτρου εναρµονίζονται µέσα στο χρονικό διάστηµα συνοχής της φωτεινής 

πηγής. Η παραπάνω ιδιότητα καθιστά τη συµβολοµετρία µερικής συνοχής την πιο 

κατάλληλη µέθοδο για την περιγραφή διαβαθµιζόµενων ή ανώµαλων επιφανειών.     

Αφού λοιπόν χωριστεί σε δύο οµοαξονικές ακτίνες CB1 και CB2
 
από το διαχωριστή 

δέσµης BS1, το φως ανακλάται µέσα στον οφθαλµό από τα κάτοπτρα M1 και Μ2. Η 

απόσταση που θα χωρίζει τις δύο ακτίνες θα ισούται µε δύο φορές τη µετατόπιση του 

κατόπτρου Μ1 (d). Και οι δύο οµοαξονικές ακτίνες εισέρχονται στον οφθαλµό, µε 

αποτέλεσµα να έχουµε ανακλάσεις τόσο στην επιφάνεια του κερατοειδούς (C), όσο 

και στο µελάχρουν επιθήλιο του αµφιβληστροειδούς (R). Η διαφορά των συχνοτήτων 

µεταξύ των οµοαξονικών ακτίνων που εξέρχονται από τον οφθαλµό (αφού περάσουν 
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από έναν δεύτερο διαχωριστή δέσµης BS2) ανιχνεύεται από τον φωτοανιχνευτή 

(PHD). Κατά τη διάρκεια της µέτρησης, το κάτοπτρο M1 κινείται µε σταθερή 

ταχύτητα, προκαλώντας αλλαγή της συχνότητας του ανακλώµενου οµοαξονικού 

φωτός που ανιχνεύεται στον φωτοανιχνευτή λόγω φαινοµένου Doppler. Η 

µετατόπιση d του κατόπτρου Μ1 µπορεί να προσδιοριστεί µε µεγάλη ακρίβεια και να 

συσχετισθεί µε τα ανακλώµενα σήµατα που ανιχνεύονται στο φωτοανιχνευτή, 

επιτρέποντας έτσι ακριβείς µετρήσεις του αξονικού µήκους (AL) του οφθαλµού. 

Σχήµα 2-4:  Αρχή λειτουργίας του IOL Master για τη µέτρηση του αξονικού µήκους του 

οφθαλµού 

 

Για τον προσδιορισµό του αξονικού µήκους του οφθαλµού, απαιτείται η λήψη πέντε 

έγκυρων µετρήσεων (Signal to Noise Ratio - SNR > 2.0) από τις οποίες υπολογίζεται 

η µέση τιµή, εφόσον δε διαφέρουν µεταξύ τους πάνω από 0.1 mm. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οι αποκλίνουσες µετρήσεις θα πρέπει να επαναληφθούν έτσι, ώστε να 

υπολογιστεί επακριβώς το αξονικό µήκος. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η Zeiss 

συνιστά α) να µην πραγµατοποιούνται  πάνω από 20 µετρήσεις αξονικού µήκους σε 

κάθε οφθαλµό ανά ηµέρα για λόγους ασφαλείας και β) να αποφεύγονται µετρήσεις σε 

οφθαλµούς που έχουν υποστεί αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς. 
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Σχήµα 2-5: Σωστή ευθυγράµµιση για τη µέτρηση του αξονικού µήκους  

 

2.3.3 Μέτρηση βάθους πρόσθιου θαλάµου (ACD) 

Το βάθος του πρόσθιου θαλάµου ορίζεται ως  η απόσταση που µετριέται παράλληλα 

προς τον οπτικό άξονα, από την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς έως και την 

πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλλοειδή φακού που εκτίθεται από την κόρη. Ο 

προσδιορισµός του βάθους του πρόσθιου θαλάµου του οφθαλµού µπορεί να δώσει 

σηµαντικές πληροφορίες σε διάφορα πεδία της οφθαλµολογίας. Προς υποστήριξη της 

άποψης αυτής, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πως µια τέτοια µέτρηση: α) συντελεί 

στην αύξηση της ακρίβειας του προσδιορισµού της δύναµης του ενδοφακού σε µια 

εγχείρηση καταρράκτη, β) αποτελεί έναν αρκετά αξιόπιστο δείκτη γλαυκώµατος, 

καθώς οι γλαυκωµατικοί ασθενείς τείνουν να έχουν πιο ρηχό πρόσθιο θάλαµο 

(Devereux et al., 2000)  και γ) βοηθά στη σωστή εκτίµηση της διαµέτρου του 

τµήµατος της οπτικής ζώνης το οποίο θα εκτµηθεί κατά τη διάρκεια µιας 

φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής µε χρήση excimer laser.  

Το IOL Master της Zeiss, πέραν των άλλων λειτουργιών που διαθέτει, έχει τη 

δυνατότητα να µετρά το βάθος του πρόσθιου θαλάµου του οφθαλµού µε ακρίβεια 

±0.01 mm και έχοντας ως κλίµακα µέτρησης 1.5 - 6.5 mm. Για να το πετύχει αυτό, 

προβάλλει µια σχισµοειδή δέσµη φωτός πλάτους 0.7 mm πάνω στο πρόσθιο τµήµα 

του οφθαλµού σε γωνία 38
ο
 µε τον άξονα όρασης. Στη συνέχεια, η CCD camera της 

συσκευής παίρνει πολλαπλές διαδοχικές φωτογραφίες του τµήµατος του οφθαλµού 

που φωτίζεται διαµέσου του πρόσθιου θαλάµου και µε τη µέθοδο αυτή 

προσδιορίζεται η απόσταση µεταξύ του πρόσθιου τµήµατος του κερατοειδούς και της 

πρόσθιας επιφάνειας του κρυσταλλοειδούς φακού. Τούτο σηµαίνει πως, για να 

προσδιορίσουµε το βάθος του πρόσθιου θαλάµου, θα πρέπει να αφαιρέσουµε από την 
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προαναφερθείσα µετρούµενη απόσταση το πάχος του κερατοειδούς. Συνεπώς, εάν 

πριν από τη µέτρηση του βάθους του πρόσθιου θαλάµου έχει εκτελεστεί µια έγκυρη 

κερατοµέτρηση από το IOL Master, το λογισµικό αυτόµατα θα χρησιµοποιήσει την 

υπολογισµένη ακτίνα καµπυλότητας, ώστε να προσδιορίσει επακριβώς το βάθος. Εάν 

για οποιονδήποτε λόγο η συσκευή δεν µπόρεσε να υπολογίσει την ακτίνα 

καµπυλότητας του κερατοειδούς, τότε το IOL Master θα ζητήσει από το χρήστη να 

την καταχωρήσει χειροκίνητα. Μάλιστα, εάν ο κερατοειδής είναι αστιγµατικός, το 

IOL Master θα ζητήσει να καταχωριστούν οι τιµές της ακτίνας για κάθε ένα από τους 

δύο κύριους µεσηµβρινούς, ώστε να προβεί στον τελικό υπολογισµό του βάθους του 

πρόσθιου θαλάµου. 

Η ευθυγράµµιση της συσκευής -καθώς και η διαδικασία της µέτρησης ειδικά για 

µικρής διαµέτρου κόρες- απαιτεί εµπειρία και εξάσκηση από την πλευρά του 

εξεταστή και συνεργασία από την πλευρά του εξεταζοµένου. Ο εξεταστής, αφού 

ζητήσει από τον εξεταζόµενο να προσηλώσει στο γνωστό κίτρινο φως - στόχο, 

ευθυγραµµίζει τη συσκευή έτσι, ώστε το σηµείο εστίασης να βρίσκεται µεταξύ των 

εικόνων του κερατοειδούς και του κρυσταλλοειδούς φακού ή, διαφορετικά, να είναι 

πολύ κοντά στο οπτικό τµήµα του φακού. Αφού πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω, µε 

το πάτηµα του κουµπιού στο joystick της συσκευής, λαµβάνονται αυτόµατα πέντε 

µετρήσεις για το βάθος του πρόσθιου θαλάµου από της οποίες και υπολογίζεται η 

µέση τιµή του. Σε περίπτωση όπου κάποια από της µετρήσεις διαφέρει από τις 

υπόλοιπες πάνω από 0.1 mm, τότε η µέση τιµή δεν υπολογίζεται και η εξέταση θα 

πρέπει να επαναληφθεί για λόγους ασφαλείας. 

Το IOL Master δεν έχει τη δυνατότητα να µετρά το βάθος του πρόσθιου θαλάµου σε 

ψευδοφακικούς οφθαλµούς. Οποιαδήποτε αποτελέσµατα προέκυπταν από µια 

τυχούσα τέτοια µέτρηση θα ήταν πλήρως εσφαλµένα. Επίσης, επειδή το βάθος του 

πρόσθιου θαλάµου εξαρτάται άµεσα από την κατάσταση προσαρµογής του 

οφθαλµού, η κατασκευάστρια εταιρία προτείνει να πραγµατοποιείται κυκλοπληγία σε 

εξεταζοµένους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προσαρµόζουν. Τέλος, οι µετρήσεις 

που λαµβάνονται από το IOL Master για το βάθος του πρόσθιου θαλάµου µπορεί να 

είναι προβληµατικές σε περιπτώσεις κακής εστίασης της συσκευής (defocus) ή 

λανθασµένης ευθυγράµµισής της, γλαυκωµατικών οφθαλµών, ξηροφθαλµίας καθώς 

και τοπικών ανωµαλιών του κερατοειδούς.  
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Σχήµα 2-6: Κατάλληλη προσαρµογή της συσκευής για τη µέτρηση του βάθους του 

πρόσθιου θαλάµου  

 

Σχήµα 2-7: Αρχή µέτρησης του βάθους πρόσθιου θαλάµου 
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2.3.4 Κερατοµέτρηση 

Η κερατοµέτρηση είναι ως γνωστόν µια αντικειµενική µέθοδος µε την οποία είµαστε 

σε θέση να µετρήσουµε τις ακτίνες καµπυλότητας, άρα και τη διαθλαστική δύναµη 

του κερατοειδούς στους διάφορους µεσηµβρινούς του. Κατά συνέπεια δύναται να 

υπολογιστεί ο κερατoειδικός αστιγµατισµός της κεντρικής περιοχής, διαµέτρου 

περίπου 3 mm. 

Για τη µέτρηση των ακτίνων καµπυλότητας του κερατοειδούς, το IOL Master 

προβάλλει πάνω στον κερατοειδή, µε τη χρήση διόδων υπερύθρου φωτός, έξι φωτεινά 

σηµεία τα οποία και είναι διατεταγµένα σε έναν εξαγωνικό σχεδιασµό διαµέτρου 2.3 

mm περίπου. Το φως των σηµείων αυτών, αφού ανακλαστεί στη δακρυική στιβάδα 

του κερατοειδoύς, επιστρέφει πίσω στο µηχάνηµα όπου και απεικονίζεται από µια 

CCD camera. Στη συνέχεια, το εσωτερικό λογισµικό του IOL Master µετρά την 

απόσταση µεταξύ των αντανακλάσεων των απέναντι φωτεινών σηµείων για τα τρία 

ζεύγη και µε τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται: α) οι ακτίνες καµπυλότητας του 

κερατοειδούς β) η διάθλαση του κερατοειδούς και γ) η αστιγµατική διαφορά, από 

τους τρεις καθορισµένους µεσηµβρινούς.  

Το IOL Master έχει κλίµακα µέτρησης για την ακτίνα καµπυλότητας του 

κερατοειδούς 5 - 10 mm, ενώ η ακρίβειά του σύµφωνα µε την Zeiss φτάνει τα ±0.01 

mm. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο υπολογισµός της διάθλασης βασίζεται τόσο στη 

µέτρηση των ακτινών καµπυλότητας του  κερατοειδούς όσο και στο µέσο δείκτη 

διάθλασης του. Το IOL Master χρησιµοποιεί ως µέσο δείκτη διάθλασης του 

κερατοειδούς την τιµή 1.332 (προεπιλογή). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µικρή 

διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων εν συγκρίσει µε άλλους κατασκευαστές. Για να 

γίνουν τα αποτελέσµατα συγκρίσιµα µε τα άλλα κερατόµετρα, το IOL Master 

επιτρέπει την επιλογή του δείκτη διάθλασης. 

Η διαδικασία της µέτρησης είναι σχετικά απλή. Ο εξεταζόµενος εστιάζει σε ένα 

συγκεκριµένο στόχο (κίτρινο φως), ενώ ο εξεταστής ευθυγραµµίζει τη συσκευή έτσι, 

ώστε τα  έξι περιφερειακά σηµεία να είναι συµµετρικά στο κυκλικό σταυρόνηµα και 

να εµφανίζονται καλά εστιασµένα. Αφού ο εξεταζόµενος βλεφαρίσει, για να 

αποφευχθεί η ξηρότητα του οφθαλµού, λαµβάνονται διακριτά (διάρκεια µέτρησης 0.5 

sec) τρεις µετρήσεις από τις οποίες θα υπολογιστούν οι µέσες τιµές. Σε περίπτωση 
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όπου τα αποτελέσµατα των µετρήσεων διαφέρουν παραπάνω από 0.05 mm (αρκετά 

σπάνιο), η µέση τιµή δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί και η εξέταση 

επαναλαµβάνεται για λόγους ασφαλείας. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι 

µετρήσεις µπορεί να διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό µεταξύ τους περιλαµβάνουν την 

κακή εστίαση της συσκευής (defocus), το blink του εξεταζοµένου κατά τη διάρκεια 

της µέτρησης, τον οφθαλµό µε ενδοφακό, τον ξηρό οφθαλµό καθώς και τις τοπικές 

ανωµαλίες στην επιφάνεια του κερατοειδούς (ουλές).  

Σχήµα 2-8: Εστίαση των έξι φωτεινών σηµείων σε κανονική εξαγωνική διάταξη 

 

Σχήµα 2-9: Το IOL Master µετρά την απόσταση των ανακλάσεων των απέναντι 

φωτεινών σηµείων για κάθε ένα από τα τρία σχηµατιζόµενα ζεύγη 
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2.4 Σύγκριση της οπτικής βιοµετρίας (IOL Master) µε την τεχνική A-Scan 

Η βιοµετρία µε τη χρήση του IOL Master έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ακριβής σε 

σχέση µε του υπερήχους, αν και οι δύο τεχνικές οδηγούν σε ακριβείς υπολογισµούς 

ενδοφακού. Επειδή πρόκειται για ένα όργανο µη επαφής, το IOL Master είναι ένα 

χρήσιµο όργανο για τη µέτρηση του αξονικού µήκους σε νεαρά άτοµα και κυρίως 

παιδιά. Οι πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι µετρήσεις µε συµβολοµετρία 

µερικής συνοχής που πραγµατοποιούνται µε εργαστηριακά όργανα έχουν υψηλή 

επαναληψιµότητα στα παιδιά. Το IOL Master και η βιοµετρία υπερήχων έχουν 

σχεδιαστεί κυρίως, για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµό της 

διοπτρικής δύναµης του ενδοφακού µετά από εγχείρηση καταρράκτη, και η 

χρησιµοποίησή τους για απόκτηση οφθαλµικών βιοµετρικών δεδοµένων από παιδιά 

αποτελεί µια δευτερεύουσα εφαρµογή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει 

µικρή ποσότητα πληροφορίας πάνω στην επαναληψιµότητα του IOL Master σχετικά 

µε µετρήσεις αξονικού µήκους πάνω σε αυτή την ηλικιακή οµάδα. 

Σχήµα 2-10: Το Zeiss IOL Master 

 

∆ε θα πρέπει να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι δύο µέθοδοι δίνουν γενικά 

διαφορετικές µέσες τιµές και έχουν διαφορετική επαναληψιµότητα, για το λόγο ότι οι 

δύο συσκευές λειτουργούν βάσει διαφορετικών αρχών. Οι µετρήσεις, λόγου χάρη, µε 

το IOL Master βασίζονται σε υποθέσεις που αφορούν τη σχετική ταχύτητα µε την 

οποία το φως ταξιδεύει διαµέσου διαφορετικών οφθαλµικών µέσων (π.χ. οι δείκτες 

διάθλασης για διαφορετικά οπτικά µέσα), προκειµένου να υπολογιστούν γεωµετρικές 

αποστάσεις από µετρήσεις οπτικού δρόµου. Ας µην ξεχνάµε πως τα χαρακτηριστικά 

του δείκτη διάθλασης των οφθαλµών των παιδιών είναι διαφορετικά από εκείνα των 

ατόµων που έχουν καταρράκτη, την οµάδα δηλαδή των ασθενών για την οποία 
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σχεδιάστηκε το IOL Master. Το ανάλογο πρόβληµα για τις µετρήσεις µε το A-Scan 

είναι ότι το όργανο υπολογίζει αποστάσεις βάσει του χρόνου επιστροφής της ηχούς 

του υπερηχητικού κύµατος και άρα στηρίζεται σε υποθέσεις σχετικά µε την ταχύτητα 

των υπερήχων σε διαφορετικά µέσα, ταχύτητες οι οποίες µπορεί να διαφέρουν στα 

παιδιά σε σχέση καταρρακτικούς ασθενείς. Επίσης, η τεχνική υπερήχων µετρά το 

αξονικό µήκος από τον κερατοειδή µέχρι την έσω αφοριστική µεµβράνη, ενώ το 

συµβολοµετρικό σήµα από το IOL Master ανακλάται από το µελάχρουν επιθήλιο του 

αµφιβληστροειδούς. Αναµένεται λοιπόν το IOL Master να µετρά ένα µεγαλύτερο 

αξονικό µήκος σε σχέση µε την ακουστική µέθοδο. Ο κατασκευαστής έχει, εποµένως, 

ενσωµατώσει µια αυτόµατη ρύθµιση για την απόσταση µεταξύ της έσω αφοριστικής 

µεµβράνης και του µελάχρου επιθηλίου. Τέλος, στη βιοµετρία A-scan, η επιπέδωση 

του κερατοειδούς που λαµβάνει χώρα, όταν ο καθετήρας αγγίζει την επιφάνειά του, 

θα µπορούσε να οδηγήσει πιθανώς σε µικρότερα αξονικά µήκη σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες µετρήσεις µέσω του IOL Master.  

Σε µια έρευνα (Carkeet et al., 2004) σύγκρισης της επαναληψιµότητας των 

µετρήσεων του αξονικού µήκους µε το IOL Master σε σχέση µε τη συσκευή 

υπερήχων σε παιδιά, βρέθηκε ότι οι µετρήσεις µε το IOL Master είχαν πολύ καλύτερη 

επαναληψιµότητα (95% όρια συµφωνίας από -0.047 έως 0.038 mm) σε σύγκριση µε 

τη συσκευή υπερήχων EchoScan (95% όρια συµφωνίας από -0.85 έως 0.67 mm). 

Στην ίδια έρευνα, τα αντίστοιχα όρια συµφωνίας για το IOL Master, όσον αφορά 

µετρήσεις βάθους πρόσθιου θαλάµου, ήταν από -0.053 έως 0.073 mm, ενώ µε το 

EchoScan από -0.57 έως 0.49 mm. Βρέθηκε τέλος πως οι µετρήσεις µε το IOL Master 

ήταν κατά µέσο όρο µεγαλύτερες σε σχέση µε το EchoScan κατά 0.14 mm για το 

αξονικό µήκος και κατά 0.09 mm για το βάθος του πρόσθιου θαλάµου. Το γεγονός 

αυτό είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται, σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία του 

IOL Master, στη δύναµη που ασκείται στον κερατοειδή κατά την ακουστική τεχνική 

υπερήχων. 
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Γράφηµα 2-11: ∆ιαγράµµατα Bland Altman για την επαναληψιµότητα των µετρήσεων 

αξονικού µήκους µε το IOL Master και το EchoScan 

 

Γράφηµα 2-12: ∆ιαγράµµατα Bland Altman για την επαναληψιµότητα των µετρήσεων 

του βάθους πρόσθιου θαλάµου µε το IOL Master και το EchoScan 

 

Άλλη έρευνα (Santodomingo-Rubido et al., 2001) σχετικά µε την εγκυρότητα και την 

επαναληψιµότητα των µετρήσεων του IOL Master σε σχέση µε το A-Scan σε 

ενήλικες εξεταζόµενους, έδειξε µικρές µέσες διαφορές µεταξύ των δύο τεχνικών όσον 

αφορά: α) τον προσδιορισµό του αξονικού µήκους που έφτανε µόλις τα 0,02 mm και 

β) το βάθος του πρόσθιου θαλάµου (-0,06 mm). Οι διαφορές αυτές µεταξύ των δύο 

µεθόδων θεωρούνται κλινικά µη σηµαντικές, αν αναλογιστούµε τον πρακτικό κανόνα 

που αναφέρει πως µια αλλαγή στο αξονικό µήκος κατά 1 mm επιφέρει µια αλλαγή 3 
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D περίπου στη διαθλαστική δύναµη του ενδοφακού. Επίσης, βρέθηκε ότι οι µετρήσεις 

της ακτίνας καµπυλότητας του κερατοειδούς, σύµφωνα µε το IOL Master, έµοιαζαν 

πολύ µε αυτές της συµβατικής κερατοµετρίας και της βιντεοκερατοµετρίας. 

2.5 Αρχή λειτουργίας αυτοµατοποιηµένου διαθλασίµετρου (autorefractor) 

Η αυτοµατοποιηµένη διαθλασιµετρία αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο στον 

προσδιορισµό των διαθλαστικών σφαλµάτων του οφθαλµού. Οι νέες τεχνολογίες 

έχουν φέρει ως αποτέλεσµα πολλές βελτιώσεις όσον αφορά το σχεδιασµό, το 

µέγεθος, την ταχύτητα και την ακρίβεια των αυτοµατοποιηµένων διαθλασιµέτρων. 

Γενικά θα λέγαµε ότι υπάρχουν τρεις τύποι συσκευών αυτοµατοποιηµένης 

διαθλασιµετρίας: α) ανάλυσης ποιότητας εικόνας, β) ρετινοσκοπίας και γ) διπλού 

pinhole (αρχή Scheiner). Παρ’ όλα αυτά ο βασικός τους σχεδιασµός είναι κοινός, 

αφού οι περισσότερες τέτοιες συσκευές διαθέτουν: α) µια πηγή υπέρυθρης 

ακτινοβολίας (800 – 900 nm), β) ένα στόχο προσήλωσης και γ) ένα οπτόµετρο Badal. 

Η υπέρυθρη ακτινοβολία προτιµάται, γιατί σε αυτά τα µήκη κύµατος, ανακλάται 

έντονα από τα βαθύτερα στρώµατα του οφθαλµού (χοριοειδής και σκληρός χιτώνας). 

Όσον αφορά το στόχο προσήλωσης, τα αυτοµατοποιηµένα διαθλασίµετρα 

χρησιµοποιούν την τεχνική fogging, ώστε να προκληθεί χαλάρωση της προσαρµογής. 

Ουσιαστικά µε την τεχνική αυτή προβάλλεται στον εξεταζόµενο µια εικόνα πίσω από 

έναν θετικό φακό, µε αποτέλεσµα να φαίνεται θολή. Οι οφθαλµοί του τότε 

αναγκάζεται να µειώσουν τη συνολική διοπτρική ισχύ τους, ώστε να εστιάσουν στο 

αντικείµενο, µε αποτέλεσµα τη χαλάρωση του µηχανισµού της προσαρµογής. Ακόµα 

όµως και µε την  τεχνική αυτή, αξίζει να σηµειωθεί πως συνεχίζουν να υπάρχουν 

µικροδιακυµάνσεις (µέχρι και 0.5 D) στην προσαρµογή. Τέλος, το οπτόµετρο Badal 

χρησιµοποιείται σχεδόν από όλες τις σύγχρονες συσκευές αυτοµατοποιηµένης 

διαθλασιµετρίας κυρίως, γιατί: α) υπάρχει µια γραµµική σχέση µεταξύ της απόστασης 

του φακού Badal και της διάθλασης του οφθαλµού και β) η µεγέθυνση του στόχου 

προσήλωσης παραµένει σταθερή και είναι ανεξάρτητη από τη θέση του φακού Badal. 

Η αρχή λειτουργίας µιας συσκευής αυτοµατοποιηµένης διαθλασιµετρίας έχει ως εξής: 

αρχικά το υπέρυθρο φως της πηγής ευθυγραµµίζεται και περνά µέσα από ορθογώνιες 

µάσκες που βρίσκονται πάνω σε ένα περιστρεφόµενο τύµπανο. Στη συνέχεια το φως 

περνά µέσω ενός διαχωριστή δέσµης στο οπτοµετρικό σύστηµα Badal, το οποίο 

κινείται συνεχώς, έως ότου το φως που έχει περάσει από τη σχισµή (slit mask) 
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εστιαστεί στον αµφιβληστροειδή. Η ιδανική εστίαση επιτυγχάνεται, όταν ένα peak 

signal ληφθεί από τον ανιχνευτή φωτός. Το σύστηµα µετρά τουλάχιστον τρεις 

µεσηµβρινούς του οφθαλµού έτσι, ώστε να προσδιορίσει µε ικανοποιητική ακρίβεια 

τη διαθλαστική ισχύ του. 

Σχήµα 2-13: Βασική αρχή της αυτοµατοποιηµένης διαθλασιµετρίας 

 

2.6 Αυτοµατοποιηµένη διαθλασιµετρία µε το HRK 7000 

Το HRK 7000 της Huvitz είναι µια συσκευή νέας γενιάς που συνδυάζει τα 

χαρακτηριστικά της αυτοµατοποιηµένης διαθλασιµετρίας, κερατοµέτρησης και 

εκτροποµετρίας. Η  λειτουργία του βασίζεται στην αρχή Hartmann-Shack, έχοντας 

δυνατότητα µέτρησης εκτροπών δεύτερης τάξης, οι οποίες οδηγούν στη µυωπία, την 

υπερµετρωπία και τον αστιγµατισµό. Αν και η µέτρηση εκτροπών υψηλότερης τάξης 

δεν είναι δυνατή από τη συσκευή, είναι σίγουρο ότι τα χαρακτηριστικά του HRK 

7000 ξεπερνούν κατά πολύ εκείνα ενός συµβατικού αυτοµατοποιηµένου 

διαθλασιµέτρου, αφού περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: α) την εµφάνιση του 

εκτροποµετρικού χάρτη του οφθαλµού β) τον προσδιορισµό του RMS (Root Mean 

Squared), ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι εκτροπές και να περιγραφεί η επίδρασή τους 

στην ποιότητα της όρασης, γ) τον ακριβή υπολογισµό του φακικού αστιγµατισµού δ) 

τη δυνατότητα περιφερικής κερατοµέτρησης ε) τον αυτόµατο εντοπισµό και µέτρηση 

ενδοφακών στ) τη µέτρηση της διαµέτρου της κόρης και της ίριδας κ.α.     
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Σχήµα 2-14: Το HRK 7000 της Huvitz 

 

Η αρχή λειτουργίας Shack-Hartmann πάνω στην οποία βασίζεται το HRK 7000 είναι 

εξαιρετικά απλή. Ουσιαστικά, προβάλλεται µέσα στον οφθαλµό φωτεινή δέσµη από 

µία δίοδο υπέρ υψηλής λαµπρότητας (SLD) έτσι, ώστε να διαπερνά µεν, αλλά να µην 

επιδρά αρνητικά στον οφθαλµό. Στη συνέχεια, η δέσµη κατευθύνεται και εστιάζεται 

στον αµφιβληστροειδή, ο οποίος και προκαλεί τη διάχυσή της.   

Σχήµα 2-15: Αρχή λειτουργίας εκτροποµετρίας 

 

Το εξερχόµενο φως έχει διαπεράσει προς τα έξω όλα τα διαθλαστικά µέρη του 

οφθαλµού, µε αποτέλεσµα να µεταφέρει πληροφορία για κάθε διαθλαστική εκτροπή 

του. Στη συνέχεια, η εξερχόµενη δέσµη συναντά ένα διατεταγµένο πλέγµα 

µικροφακών, οι οποίοι και εστιάζουν τα αντίστοιχα σηµεία του εξερχόµενου µετώπου 

κύµατος από το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού. Με τον τρόπο αυτό, απεικονίζεται 

αλλά και καταγράφεται ένα πλέγµα σηµείων. Συγκρίνοντας τις αποκλίσεις των 

σηµείων αυτών από τα σηµεία του διατεταγµένου πλέγµατος, µπορεί να αναπαραχθεί 

το µέτωπο κύµατος και από αυτό οι οφθαλµικές εκτροπές. 
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Σχήµα 2-16: Απόκλιση εστιακών σηµείων στο διατεταγµένο πλέγµα 

 

Ειδικότερα, η προσεγγιστική σχέση που συνδέει τη γωνία πρόσπτωσης (θ) του 

µετώπου κύµατος σε κάθε µικροφακό µε την απόκλιση των εστιακών σηµείων (∆y) 

από τα σηµεία πλέγµατος είναι η θ = ∆y / f, όπου f η εστιακή απόσταση του 

µικροφακού.  

Σχήµα 2-17: Υπολογισµός απόκλισης σηµείου 

 

Το HRK 7000 διαθέτει συνολικά 25 µικροφακούς µε τους οποίους µπορεί και µετρά 

µια περιοχή της κόρης µε διάµετρο έως και 4 mm. Το γεγονός αυτό καθιστά το HRK 

7000 πολύ πιο αξιόπιστο και ακριβέστερο σε σύγκριση µε τα συµβατικά 

αυτοµατοποιηµένα διαθλασίµετρα, τα οποία παίρνουν µετρήσεις µόνο σε µια 

κεντρική περιοχή της κόρης µε τη χρήση έως και 6 σηµείων.  
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Αφού ο αισθητήρας καταγράψει τα είδωλα των σηµείων, το λογισµικό της συσκευής 

τα συγκρίνει µε τις ιδανικές τους θέσεις και µετρά τη µετατόπισή τους στους άξονες x 

και y. Από τις τιµές αυτές υπολογίζει στη συνέχεια την τοπική κλίση του µετώπου 

κύµατος και κατασκευάζει ένα είδος εκτροποµετρικού χάρτη του οφθαλµού. Ο 

χάρτης αυτός δείχνει την κατανοµή της διαθλαστικής δύναµης του οφθαλµού στην 

περιοχή της κόρης και φυσικά δεν περιλαµβάνει τις εκτροπές υψηλής τάξης. 

Σχήµα 2-18: Εκτροποµετρικός χάρτης από το HRK 7000 (Z-map) 
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 3:  3:  3:  3: ΜεθοδολογίαΜεθοδολογίαΜεθοδολογίαΜεθοδολογία    

3.1 Ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από οµάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Οπτικής και 

Όρασης (IVO) σε συνεργασία µε την ποδοσφαιρική Ακαδηµία του ΟΦΗ από τις 26/5 

έως τις 3/6 του 2008 στο χώρο των εγκαταστάσεων της Ακαδηµίας του ΟΦΗ στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Εξετάστηκαν συνολικά 237 αγόρια, αθλητές ποδοσφαίρου της 

Ακαδηµίας ηλικίας από 7 έως 16 ετών (Μέση ηλικία 10.95 έτη, ΤΑ = 2.00 έτη). Η 

εθνικότητα των αθλητών ήταν στη µεγάλη της πλειονότητα ελληνική, ενώ υπήρχε και 

ένας ελάχιστος αριθµός αλλοδαπών αθλητών µε αλβανική κυρίως καταγωγή.  

3.2 Καταγραφή προκαταρκτικών στοιχείων 

Αρχικά γινόταν καταγραφή: α) του ονοµατεπωνύµου των αθλητών β) του έτους 

γέννησής τους γ) του προπονητικού τους επιπέδου στην Ακαδηµία (Αγωνιστικό / 

Προαγωνιστικό) και δ) του κυρίαρχου ποδιού τους στο άθληµα (κατά δήλωση). 

Επίσης ζητήθηκε από τους αθλητές να απαντήσουν εάν χρησιµοποιούσαν γυαλιά για 

τη διόρθωση κάποιας διαθλαστικής αµετρωπίας (µυωπίας, υπερµετρωπίας ή 

αστιγµατισµού). 

Μετά από την καταγραφή των παραπάνω στοιχείων της έρευνας, οι αθλητές 

υποβάλλονταν στη δοκιµασία της εξακρίβωσης του κυρίαρχου οφθαλµού τους. Για το 

σκοπό αυτό, τέθηκε στον κάθε αθλητή ένας µακρινός στόχος στον οποίο προσήλωνε 

αρχικά διόφθαλµα µέσα από µια µικρή οπή και στη συνέχεια γινόταν επικάλυψη 

πρώτα του δεξιού και ύστερα του αριστερού του οφθαλµού. Θεωρούνταν κατά τον 

τρόπο αυτό κυρίαρχος, ο οφθαλµός για τον οποίο χανόταν η θέαση του µακρινού 

στόχου µετά από την επικάλυψή του. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, δόθηκε στους αθλητές ένας κωδικός αριθµός 

τον οποίο ανέφεραν σε κάθε στάδιο της εξέτασης έτσι, ώστε να διευκολύνεται η 

έγκυρη καταγραφή των µετρήσεων των οφθαλµικών παραµέτρων από τον εκάστοτε 

εξεταστή, αλλά και να διασφαλίζεται παράλληλα ο απόρρητος χαρακτήρας των 

µετρήσεων.  
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3.3 ∆ιεξαγωγή των µετρήσεων 

Οι µετρήσεις των αθλητών περιλάµβαναν: α) αυτοµατοποιηµένη διαθλασιµετρία β) 

µέτρηση οπτικής οξύτητας και γ) οπτική βιοµετρία.  

Η πρώτη µέτρηση στην οποία υποβάλλονταν οι αθλητές ήταν µε το 

αυτοµατοποιηµένο διαθλασίµετρο HRK 7000 της Huvitz, ώστε να εκτιµηθεί το 

σφαίρωµα, ο αστιγµατισµός καθώς και το σφαιρικό ισοδύναµο διάθλασης (ΣΙ∆) των 

οφθαλµών τους (χωρίς πραγµατοποίηση κυκλοπληγίας).  Τα παραπάνω δεδοµένα 

προέκυψαν ως ο µέσος όρος τριών έγκυρων µετρήσεων µε τη συσκευή ανά οφθαλµό.  

Για τη µέτρηση της οπτικής οξύτητας των αθλητών χρησιµοποιήθηκε ο 

διαφοροποιηµένος για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πίνακας ETDRS σε  

απόσταση τεσσάρων µέτρων από τον εξεταζόµενο. Εξετάστηκε πρώτα ο δεξιός και 

ύστερα ο αριστερός οφθαλµός των αθλητών, ενώ τα αποτελέσµατα της εξέτασης για 

κάθε οφθαλµό ξεχωριστά καταγράφθηκαν σε κλίµακα logMAR. Να σηµειωθεί ότι οι 

εξεταζόµενοι αθλητές δε χρησιµοποιούσαν την πιθανή διαθλαστική τους διόρθωση 

(γυαλιά, φακούς επαφής) κατά τη διάρκεια της µέτρησης. 

Σχήµα 3-1: ∆ιαφοροποιηµένοι πίνακες ETDRS 

 

Οι βιοµετρικές οφθαλµικές παράµετροι προσδιορίστηκαν µε τη χρήση του οργάνου 

οπτικής βιοµετρίας IOL Master της Zeiss χωρίς πραγµατοποίηση κυκλοπληγίας. Το 

αξονικό µήκος του οφθαλµού κάθε αθλητή προέκυψε ως ο µέσος όρος πέντε 

συνεχόµενων έγκυρων µετρήσεων (SNR > 2.0), ενώ οι ακτίνες καµπυλότητας του πιο 
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«απότοµου» (steep) και του πιο «επίπεδου» (flat) µεσηµβρινού του κερατοειδούς 

προέκυψαν ως ο µέσος όρος τριών συνεχόµενων έγκυρων µετρήσεων.  

3.4 Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και εντύπου έγγραφης συγκατάθεσης 

Το τελευταίο µέρος της έρευνας περιλάµβανε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 

τόσο από τους ίδιους τους αθλητές όσο και από τους γονείς τους. Ειδικότερα, 

δόθηκαν στους αθλητές τρία έγγραφα: α) ένα ερωτηµατολόγιο, για να το 

συµπληρώσουν οι ίδιοι (ή και οι γονείς τους για αθλητές µικρότερης ηλικίας), το 

οποίο περιείχε ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα της όρασής τους εντός και εκτός 

γηπέδου καθώς και µε το χρόνο που αφιερώνουν στις διάφορες δραστηριότητες β) 

ένα ερωτηµατολόγιο, για να το συµπληρώσουν αποκλειστικά οι γονείς, µε ερωτήµατα 

που αφορούσαν κυρίως τα διαθλαστικά σφάλµατα των οφθαλµών τους καθώς και το 

µορφωτικό τους επίπεδο γ) ένα έντυπο έγγραφης συγκατάθεσης, ώστε να 

ενηµερωθούν οι γονείς των αθλητών για το σκοπό και τις µεθόδους της έρευνας και 

να αποφασίσουν εάν συναινούν στο να γίνει η ανάλυση των δεδοµένων των παιδιών 

τους. Τα παραπάνω έγγραφα συνήθως επιστρέφονταν από τους ίδιους τους αθλητές 

στην ερευνητική οµάδα, µερικές ηµέρες µετά από την ηµέρα της εξέτασης. 

Τέλος, ερωτηµατολόγια δόθηκαν προς συµπλήρωση και στους προπονητές των 

αθλητών, ώστε να αξιολογηθούν οι επιδόσεις τους στο ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια 

των προπονήσεων. Τα ερωτήµατα σχετίζονταν µε την ταχύτητα αντίδρασης του 

αθλητή, τη σταθερότητα της απόδοσής του, την ευστοχία του, τη σωστή θέση του στο 

παιχνίδι κ.α., ενώ η αξιολόγηση από τους προπονητές γινόταν σε µια κλίµακα από το 

1 (Άσχηµα) έως το 5 (Άριστα).  

3.5 Ορισµοί 

3.5.1 Μυωπία / Υπερµετρωπία 

Στην έρευνά µας ορίσαµε ως µύωπες  τους αθλητές που είχαν ΣΙ∆ ≤ -0.75 D, ενώ 

παράλληλα η οπτική τους οξύτητα ήταν κάτω από 0.8 (decimal) και ως υπερµέτρωπες 

τους αθλητές µε ΣΙ∆ ≥ 0.75 D (δεξιός οφθαλµός). Η οπτική οξύτητα συνεκτιµήθηκε 

στον προσδιορισµό των µυώπων αθλητών, για το λόγο ότι η διαθλαστική εξέταση 

έγινε χωρίς τη χρήση κυκλοπληγίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα 
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υπερεκτίµησης του µυωπικού διαθλαστικού σφάλµατος λόγω της προσαρµογής των 

οφθαλµών των αθλητών, η οποία εξάλλου είναι αρκετά έντονη σε αυτές τις ηλικίες. 

Για παράδειγµα, παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης αρκετοί αθλητές µε 

µυωπικό διαθλαστικό σφάλµα ~ 1 D (σύµφωνα µε την ένδειξη του ρεφρακτοµέτρου 

HRK 7000) να έχουν οπτική οξύτητα 10/10, πράγµα το οποίο δε µπορεί να συµβαίνει, 

αφού είναι τεκµηριωµένο πως αφεστίαση τέτοιου βαθµού επιφέρει πτώση της οπτικής 

οξύτητας τουλάχιστον κάτω των 8/10. Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως ο 

συνυπολογισµός της οπτικής οξύτητας στη διάθλαση αποτελεί µια αρκετά αξιόπιστη 

δικλίδα ασφαλείας στον προσδιορισµό των µυωπικών ατόµων, ειδικά όταν οι 

οφθαλµοί που εξετάζονται είναι νεαροί και, παράλληλα, δε γίνεται χρήση 

κυκλοπληγικών φαρµάκων. 

3.5.2 Μέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας 

Η µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας (ΜΚΑΚ) ορίστηκε ως το ηµιάθροισµα 

των ακτίνων καµπυλότητας του πιο steep και του πιο flat µεσηµβρινού του 

κερατοειδούς και αποτελεί ένα µέτρο ένδειξης της µέσης διοπτρικής ισχύος του, αφού 

µπορεί να µεταφραστεί άµεσα σε διοπτρίες από τη σχέση F = (n – 1) / r, όπου F η 

µέση ισχύς του κερατοειδούς (σε D), n ο δείκτης διάθλασής του (n ≈ 1.3375) και r  η 

µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας (σε m). 

3.5.3 Λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ 

Ο λόγος του αξονικού µήκους προς τη µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας 

(ΑΜ/ΜΚΑΚ) θεωρείται ένας αρκετά αξιόπιστος δείκτης της µυωπικής διάθεσης του 

οφθαλµού. Έχει προαναφερθεί ότι η µυωπία είναι αποτέλεσµα του εσφαλµένου 

ταιριάσµατος του αξονικού µήκους του οφθαλµού µε τη συνολική διοπτρική ισχύ 

του. Πιο συγκεκριµένα, είτε το αξονικό του µήκος είναι µεγάλο σε σχέση µε τη 

διοπτρική ισχύ είτε η διοπτρική ισχύς είναι αυξηµένη σε σχέση µε το αξονικό του 

µήκος. Αναλογιζόµενοι πως: α) ο κερατοειδής αποτελεί το διαθλαστικό µέσο το 

οποίο συνεισφέρει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα στη διοπτρική ισχύ του 

οφθαλµού (περί τις 40 D) καθώς και ότι β) η ΜΚΑΚ είναι αντιστρόφως ανάλογη µε 

τη µέση ισχύ του κερατοειδούς, µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι µια µεγάλη τιµή 

του λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ αποκαλύπτει µια ισχυρή µυωπική διάθεση. 
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3.5.4 Σοβαρότητα γονικής µυωπίας 

Η µυωπία των γονέων των αθλητών θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε 

τη σοβαρότητά της σε τρία επίπεδα. Ορίστηκε λοιπόν ως ήπια η µυωπία που απαιτεί 

για την πλήρη διόρθωσή της  -0.75 D  ≤  ΣΙ∆  < -3.00 D, µέτρια η µυωπία που απαιτεί 

για την πλήρη διόρθωσή της -6.00 D < ΣΙ∆ ≤ -3.00 D και τέλος υψηλή η µυωπία που 

απαιτεί ΣΙ∆ ≤ - 6.00 D. 

3.6 Στατιστικές µέθοδοι 

Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 15 καθώς και µε το Microsoft Excel 2003. Οι στατιστικές µέθοδοι που 

χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας περιλάµβαναν: 

1) τον υπολογισµό των συντελεστών συσχέτισης r (Pearson) και ρ (Spearman), 

κυρίως για τον προσδιορισµό της σχέσης διάφορων οφθαλµικών παραµέτρων (ΣΙ∆, 

αξονικό µήκος, ΜΚΑΚ κτλ.) ανάµεσα στους δύο οφθαλµούς καθώς και για τη µελέτη 

της συσχέτισης βιοµετρικών παραµέτρων µεταξύ τους.  

2) το δίπλευρο έλεγχο t συσχετισµένων τιµών για τη σύγκριση κυρίαρχου και µη 

κυρίαρχου οφθαλµού, καθώς και για τη σύγκριση του IOL Master µε το HRK 7000 

στον προσδιορισµό της ΜΚΑΚ και του κερατοειδικού αστιγµατισµού.  

3) το δίπλευρο έλεγχο t µη συσχετισµένων τιµών για τη σύγκριση οφθαλµικών 

παραµέτρων δύο διαφορετικών οµάδων αθλητών.  

4) την ανάλυση Χ
2
 κυρίως για την εκτίµηση της διαφοράς µεταξύ της 

παρατηρούµενης και της αναµενόµενης συχνότητας µυώπων αθλητών ανάλογα µε 

τον αριθµό των µυώπων γονέων τους ή την ηλικία τους. 

5) τον υπολογισµό του odds ratio για τη σύγκριση των κινδύνων ανάπτυξης µυωπίας 

ανάµεσα σε δύο οµάδες αθλητών. 

6) τη µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) για τη διαπίστωση 

διαφορών ανάµεσα στους µέσους όρους διαφόρων οφθαλµικών παραµέτρων σε 

παραπάνω από δύο οµάδες. 
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7)  Post – hoc tests για πολλαπλές συγκρίσεις µέσων όρων διαφόρων οφθαλµικών 

παραµέτρων (Bonferroni test). 

8) την απλή γραµµική παλινδρόµηση, κυρίως για την πρόβλεψη µιας οφθαλµικής 

παραµέτρου από κάποια άλλη. 

9) τη γραφική µέθοδο των Bland – Altman  για τη σύγκριση των συσκευών IOL 

Master και HRK 7000 στον προσδιορισµό των ακτίνων καµπυλότητας του 

κερατοειδούς. 
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 4:  4:  4:  4: ΠιλοτικέςΠιλοτικέςΠιλοτικέςΠιλοτικές    µετρήσειςµετρήσειςµετρήσειςµετρήσεις    

4.1 Σύγκριση IOL Master και Canon RK-F1 

Ο σκοπός των πιλοτικών αυτών µετρήσεων ήταν ο προσδιορισµός της διαφοράς 

µεταξύ του οργάνου οπτικής βιοµετρίας IOL Master και του αυτοµατοποιηµένου 

διαθλασιµέτρου RK-F1 της Canon όσον αφορά τη µέτρηση της µέσης ακτίνας 

καµπυλότητας του κερατοειδούς. Εξετάστηκε ένα σύνολο από 11 νεαρά άτοµα (µέση 

ηλικία 23±3 έτη) πρώτα µε χρήση του IOL Master και εν συνεχεία µε το RK-F1. Σαν 

µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας ορίστηκε το ηµιάθροισµα των ακτίνων του 

πιο flat και πιο steep µεσηµβρινού. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το εύρος και τις 

µέσες τιµές των µετρήσεων της µέσης κερατοειδικής ακτίνας καµπυλότητας (σε mm) 

στους 11 εξεταζόµενους. 

Πίνακας 4-1: Εύρος και µέσες τιµές ακτίνων καµπυλότητας (σε mm) 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιµή ΤΑ 

IOL Master (∆Ο) 7,71 8,66 7,94 0,28 

IOL Master (ΑΟ) 7,69 8,64 7,92 0,28 

RK-F1 (∆Ο) 7,74 8,70 7,97 0,27 

RK-F1 (ΑΟ) 7,65 8,65 7,94 0,28 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ δεξιού και αριστερού οφθαλµού όσον 

αφορά τις µετρήσεις µε το IOL Master βρέθηκε ίσος µε 0.92 (p < 0.01) ενώ ο 

αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης για µετρήσεις µε το RK-F1 ήταν 0.93 (p < 0.01). 

Λόγω της υψηλής αυτής συσχέτισης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα 

από τον ένα οφθαλµό για περαιτέρω ανάλυση και συγκεκριµένα από το δεξιό. Ο 

έλεγχος t για συσχετισµένες τιµές έδειξε πως οριακά δεν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών για κερατοµετρήσεις µε το IOL Master 

και το RK-F1 (µέση διαφορά -0.03 ΤΑ = 0.05 mm, p = 0.055). Οι διακεκοµµένες 

γραµµές στο παρακάτω διάγραµµα Bland - Altman ορίζουν τα 95% όρια συµφωνίας 

µέσα στα οποία το IOL Master υπερεκτιµά ή υποεκτιµά τη µέση ακτίνα 

καµπυλότητας του κερατοειδούς σε σχέση µε το RK-F1. 
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Γράφηµα 4-1: ∆ιάγραµµα Bland - Altman για τη συµφωνία των µετρήσεων της ΜΚΑΚ 

από το IOL Master και το RK-F1. 

 

Αυτό σηµαίνει ότι το IOL Master αναµένεται να προσδιορίζει έως 0.06 mm 

παραπάνω ή 0.12 mm παρακάτω τη µέση ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς εν 

συγκρίσει µε το RK-F1. Όµως είναι µια τέτοια απόκλιση µεταξύ των δύο οργάνων 

κλινικά σηµαντική; Για να το διαπιστώσουµε, παραγωγίζουµε κατά µέλη τη σχέση 

που συνδέει τη διοπτρική ισχύ του κερατοειδούς (σε D) µε τη µέση ακτίνα 

καµπυλότητάς του (σε m) και το δείκτη διάθλασής του. 
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Χρησιµοποιώντας ως δείκτη διάθλασης του κερατοειδούς n = 1.3375 για µέση ακτίνα 

καµπυλότητας mr
3108 −

⋅=  και µια διαφορά µεταξύ των δύο οργάνων όσο το κάτω 

όριο ( mdr
31012,0 −

⋅−= ) λαµβάνουµε µια µέγιστη διαφορά (µε 95 % πιθανότητα) 

στον προσδιορισµό της µέσης διοπτρικής δύναµης του κερατοειδούς που φτάνει τις 

0.63 D. Τέλος, η µέση διοπτρική διαφορά µεταξύ των δύο οργάνων όπως 

υπολογίστηκε από τα δεδοµένα µας, δεν αναµένεται να ξεπερνά τις 0.16 D. 
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Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το  Zeiss IOL Master φαίνεται να µετρά ελαφρώς 

µικρότερες ακτίνες καµπυλότητας κερατοειδούς σε σύγκριση µε το Canon RK-F1, αν 

και η διαφορά αυτή δε βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντική. Ακόµα όµως και αν 

ίσχυε η συγκεκριµένη διαφορά, (-0.03 mm) η κλινική σηµασία της θα ήταν αµελητέα 

αφού αντιστοιχεί σε µια αβεβαιότητα στον προσδιορισµό της µέσης κερατοειδικής 

ισχύος που φτάνει µόλις τις 0.16 D. Αν και οι αρχές λειτουργίας των δύο συσκευών 

µέτρησης διαφέρουν, είναι ευδιάκριτο ότι τα αποτελέσµατα των κερατοµετρήσεών 

τους συµπίπτουν σε πολύ µεγάλο βαθµό.   

4.2 Σχέση µεταξύ αξονικού µήκους και α) διοπτρικής ισχύος κερατοειδούς β) 

βάθους πρόσθιου θαλάµου 

Εξετάστηκε επίσης ένα σύνολο από 14 νεαρά άτοµα (µέση ηλικία 27±2 έτη) µε το 

όργανο οπτικής βιοµετρίας IOL Master της Zeiss και πάρθηκαν µετρήσεις σχετικά µε 

το αξονικό µήκος, τη διοπτρική ισχύ του κερατοειδούς καθώς και το βάθος του 

πρόσθιου θαλάµου και για τους δύο οφθαλµούς του κάθε εξεταζόµενου. Το αξονικό 

µήκος (AxL) και το βάθος του πρόσθιου θαλάµου (ACD) του κάθε οφθαλµού 

υπολογίστηκε από το µέσο όρο πέντε συνεχόµενων έγκυρων µετρήσεων, ενώ η 

κερατοειδική ισχύς (CorPow) από το µέσο όρο τριών συνεχόµενων έγκυρων 

µετρήσεων που περιλάµβαναν τον προσδιορισµό της ισχύος του πιο steep και του πιο 

flat µεσηµβρινού. Ο κερατοειδικός αστιγµατισµός (CorAst) υπολογίστηκε ως η 

απόλυτη τιµή της διαφοράς των δύο αυτών µεσηµβρινών. Τέλος, για τον υπολογισµό 

της ισχύος του κερατοειδούς, χρησιµοποιήθηκε από το εσωτερικό λογισµικό της 

συσκευής η µέση τιµή του δείκτη διάθλασης του κερατοειδους 1.3375.  
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Πίνακας 4-2: Μέσες τιµές αξονικού µήκους, κερατοειδικής ισχύος, βάθους πρόσθιου 

θαλάµου και κερατοειδικού αστιγµατισµού 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιµή ΤΑ 

AxL ∆Ο (mm) 22,08 25,72 23,79 1,00 

AxL ΑΟ (mm) 22,87 25,73 23,75 0,80 

CorPow ∆Ο (D) 39,07 44,85 43,04 1,49 

CorPow ΑΟ (D) 39,22 44,96 43,16 1,51 

ACD ∆Ο (mm) 2,97 3,72 3,36 0,23 

ACD ΑΟ (mm) 3,07 3,65 3,42 0,17 

CorAst ∆Ο (D) 0,26 2,06 1,10 0,45 

CorAst ΑΟ (D) 0,44 4,68 1,20 1,06 

Εκ πρώτης όψεως τα βιοµετρικά δεδοµένα δε φαίνεται να διαφέρουν σηµαντικά 

µεταξύ των δύο οφθαλµών αφού οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις είναι 

παρόµοιες (µε εξαίρεση τον κερατοειδικό αστιγµατισµό). 

Υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική (p < 0.01) υψηλή θετική σχέση µεταξύ αριστερών 

και δεξιών οφθαλµών όσον αφορά το αξονικό µήκος (r = 0.95), τη µέση διοπτρική 

δύναµη του κερατοειδούς (r = 0.93) και το βάθος του πρόσθιου θαλάµου (r = 0.84). 

Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει τη χρήση των δεδοµένων για την περαιτέρω 

στατιστική ανάλυση µόνο από τον ένα οφθαλµό και στη συγκεκριµένη περίπτωση 

από τον δεξιό. 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson µεταξύ διοπτρικής ισχύος του κερατοειδούς και 

του αξονικού µήκους είναι -0.58 (p < 0.05), ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής για το 

βάθος πρόσθιου θαλάµου και του αξονικού µήκους είναι 0.40 (p = 0.15). Το γράφηµα 

διασποράς για τη σχέση µεταξύ της µέσης διοπτρικής ισχύος του κερατοειδούς και 

του αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών (α = 63.82, β = -0.87). Το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για την κλίση 

της ευθείας παλινδρόµησης είναι από -1.64 έως -0.11. 
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Γράφηµα 4-2: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ µέσης διοπτρικής δύναµης κερατοειδούς 

και αξονικού µήκους 

 

Αντίστοιχα, η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης για τη σχέση µεταξύ του βάθους 

του πρόσθιου θαλάµου και του αξονικού µήκους δείχνει µια θετική σχέση µεταξύ 

τους (α = 1.18, β = 0.09) µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για την κλίση της ευθείας 

από -0.04 έως 0.22. Επειδή εντός των ορίων αυτών περιλαµβάνεται το 0.00, η κλίση 

της ευθείας δεν διαφέρει σηµαντικά από την οριζόντια γραµµή. 

Γράφηµα 4-3: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ βάθους πρόσθιου θαλάµου και αξονικού 

µήκους 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω παρατηρούµε πως αύξηση κατά 1 mm στο αξονικό µήκος 

του οφθαλµού, επιφέρει µια µέση αλλαγή στη διοπτρική ισχύ του κερατοειδούς κατά 

-0.87 D. Επίσης θα µπορούσαµε να πούµε πως γενικά στο δείγµα µας, τα άτοµα µε 

µεγαλύτερα αξονικά µήκη είχαν και ασθενέστερη ισχύ στον κερατοειδή τους. Όσον 

αφορά τη σχέση µεταξύ αξονικού µήκους και βάθους πρόσθιου θαλάµου, θα 

µπορούσαµε να επισηµάνουµε πως το µικρό δείγµα µας (Ν = 14) αλλά και η µη 

πραγµατοποίηση κυκλοπληγίας στους εξεταζόµενους, δε µας επιτρέπει τη 

διαπίστωση ότι σε µεγαλύτερα αξονικά µήκη αντιστοιχούν γενικά και βαθύτεροι 

πρόσθιοι θάλαµοι, γεγονός το οποίο έχει παρατηρηθεί σε άλλες µελέτες (Ip et al., 

2007). 
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 5:  5:  5:  5: ΑνάλυσηΑνάλυσηΑνάλυσηΑνάλυση    τωντωντωντων    δεδοµένωνδεδοµένωνδεδοµένωνδεδοµένων    

5.1 Περιγραφικά στοιχεία του δείγµατος 

5.1.1 Ηλικία και προπονητικό επίπεδο 

Το εξεταζόµενο δείγµα αποτελούνταν από 237 άτοµα (Μέση ηλικία = 10.95 έτη, ΤΑ 

= 2.00 έτη), εκ των οποίων οι 138 βρίσκονταν σε αγωνιστικό επίπεδο (ποσοστό 

58.2%) και οι 99 σε προαγωνιστικό (ποσοστό 41.8%). Η διαφορά στις µέσες ηλικίες 

των δύο επιπέδων έφτανε τα 0.81 έτη, ενώ οι ηλικίες των αθλητών ακολουθούσαν µια 

περίπου κανονική κατανοµή (Λοξότητα = 0.08, Κύρτωση = -0.80). 

Πίνακας 5-1: Μέσες τιµές ηλικιών ανά επίπεδο 

Επίπεδο Άτοµα 
Μέση 

Ηλικία 
ΤΑ 

Αγωνιστικό 138 11,29 1,97 

Προαγωνιστικό 99 10,48 1,97 

Γράφηµα 5-1: Συχνότητες αθλητών ανά επίπεδο 
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Γράφηµα 5-2: Κατανοµή ηλικιών αθλητών 

 

Το εύρος ηλικιών του δείγµατος κυµαινόταν από τα 7 έως και τα 16 έτη, οπότε οι 

αθλητές κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 υποοµάδες βάσει της ηλικίας τους κατά την 

περίοδο της εξέτασης (7-9 έτη, 10-11 έτη, 12-13 έτη, 14-16 έτη).  

Πίνακας 5-2: Συχνότητες αθλητών ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικία Συχνότητα 
Συχνότητα 

% 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

% 

7-9 ετών 67 28,3 67 28,3 

10-11 ετών 73 30,8 140 59,1 

12-13 ετών 69 29,1 209 88,2 

14-16 ετών 28 11,8 237 100,0 

Σύνολο 237 100,0 - - 
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Γράφηµα 5-3: Συχνότητες αθλητών ανά ηλικιακή οµάδα 

 

5.1.2 Κυρίαρχο πόδι  / οφθαλµός 

Συνολικά καταγράφθηκαν 183 αθλητές οι οποίοι είχαν κυρίαρχο πόδι το δεξιό 

(ποσοστό 77.2%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 71.2% έως 82.6%), ενώ 54 είχαν 

κυρίαρχο πόδι το αριστερό (ποσοστό 22.8%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 17.4% 

έως 28.1%).  

Γράφηµα 5-4: Συχνότητες αθλητών ανά κυρίαρχο πόδι 
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Βρέθηκαν συνολικά 156 αθλητές που είχαν κυρίαρχο το δεξιό οφθαλµό (ποσοστό 

65.8%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 59.8% έως 71.9%), ενώ οι υπόλοιποι 81 

είχαν ως κυρίαρχο τον αριστερό (ποσοστό 34.2%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 

28.1% έως 40.2%).   

Γράφηµα 5-5: Συχνότητες αθλητών ανά κυρίαρχο οφθαλµό 

 

5.1.3 Συσχέτιση κυρίαρχου οφθαλµού – ποδιού 

Η πλειονότητα από τους 237 αθλητές που συνολικά εξετάστηκαν, συνδύαζε το δεξιό 

κυρίαρχο οφθαλµό µε δεξιό κυρίαρχο πόδι, ενώ ακολουθούσαν οι αθλητές µε 

αριστερό κυρίαρχο οφθαλµό και δεξιό πόδι, οι αθλητές µε δεξιό κυρίαρχο οφθαλµό 

και αριστερό πόδι, και τέλος οι αθλητές που συνδύαζαν αριστερό κυρίαρχο οφθαλµό 

µε αριστερό πόδι.  

Πίνακας 5-3: Συχνότητες αθλητών ανά συνδυασµό κυρίαρχου οφθαλµού – ποδιού 

Συνδυασµός Συχνότητα 
Συχνότητα 

% 

∆εξιός οφθαλµός - ∆εξιό πόδι 125 52,7 

Αριστερός οφθαλµός - ∆εξιό πόδι 58 24,5 

∆εξιός οφθαλµός - Αριστερό πόδι 31 13,1 

Αριστερός οφθαλµός - Αριστερό πόδι 23 9,7 

Σύνολο 237 100,0 
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Από τα παραπάνω στοιχεία συµπεραίνουµε ότι περίπου το 62.4% των αθλητών 

συνδυάζει οµόπλευρο κυρίαρχο οφθαλµό και πόδι (95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 

56.3% έως 68.6%), σε αντίθεση µε το 37.6% των αθλητών όπου ο κυρίαρχος 

οφθαλµός και πόδι βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του σώµατος (95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης από 31.4% έως 43.7%) .  

Γράφηµα 5-6: Συχνότητες αθλητών ανά συνδυασµό κυρίαρχου οφθαλµού – ποδιού 

 

5.1.4 Χρήση γυαλιών 

Όσον αφορά τη χρήση γυαλιών, 204 αθλητές δήλωσαν ότι δεν κάνουν χρήση γυαλιών 

(ποσοστό 86.1%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 81.7% έως 90.5%), 23 δήλωσαν 

ότι χρησιµοποιούν (ποσοστό 9.7%, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 5.9% έως 

13.5%), ενώ 10 αθλητές χρησιµοποιούσαν γυαλιά µόνο εντός του σπιτιού τους ως 

βοήθηµα για δραστηριότητες εντός σπιτιού (ποσοστό 4.2%, 95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης από 1.7% έως 6.8%). 
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Γράφηµα 5-7: Συχνότητες αθλητών ανά χρήση γυαλιών 

 

5.1.5 Συχνότητα διαθλαστικών σφαλµάτων 

Βρέθηκαν συνολικά 20 µύωπες αθλητές (ποσοστό 8.4%, 95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης από 4.9% έως 12.0%), 36 υπερµέτρωπες (ποσοστό 15.2%, 95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης από 10.6% έως 19.8%), ενώ οι υπόλοιποι 181 ήταν 

εµµέτρωπες (ποσοστό 76.4 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 70.1% έως 81.2%).  

Γράφηµα 5-8: Συχνότητες αθλητών ανά διαθλαστικό σφάλµα 

 

 



 56 

5.1.6 Οπτική οξύτητα αθλητών 

Οι αθλητές χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες ανάλογα µε τις επιδόσεις τους στην εξέταση 

της οπτικής οξύτητας. Στην πρώτη οµάδα κατατάχθηκαν οι αθλητές µε οπτική 

οξύτητα (κλίµακα decimal), µεγαλύτερη ή ίση από 0.8, στη δεύτερη οµάδα οι αθλητές 

µε οπτική οξύτητα µεγαλύτερη ή ίση του 0.5 και µικρότερη του 0.8, ενώ στην τρίτη 

οµάδα οι αθλητές µε οπτική οξύτητα κάτω του 0.5. Υπενθυµίζεται ότι η αντιστοιχία 

µεταξύ decimal και logMAR δίνεται από τη σχέση decimal = 10
-logMAR

. 

Από τους 235 αθλητές που εξετάστηκαν συνολικά, βρέθηκαν 135 µε οπτική οξύτητα 

≥ 0.8 (ποσοστό 57.5 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 51.1% έως 63.8%), 75 

αθλητές µε οπτική οξύτητα < 0.8 και ≥ 0.5 (ποσοστό 31.9 %, 95% διάστηµα 

εµπιστοσύνης από 26.0% έως 37.9%) και 25 αθλητές µε οπτική οξύτητα < 0.5 

(ποσοστό 10.6 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 6.7% έως 14.6%). 

Γράφηµα 5-9: Συχνότητες αθλητών ανά οπτική οξύτητα 
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5.2 Ανάλυση οφθαλµικών παραµέτρων 

5.2.1 Σφαιρικό Ισοδύναµο ∆ιάθλασης 

Το σφαιρικό ισοδύναµο διάθλασης (ΣΙ∆) ορίζεται ως το άθροισµα του σφαιρώµατος 

µε το ½ του αστιγµατισµού. Το αυτοµατοποιηµένο ρεφρακτόµετρο Huvitz 7000K 

που χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις, έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει και να 

καταγράφει το ΣΙ∆ για τον κάθε οφθαλµό του εξεταζόµενου. Από τις εκτιµήσεις 

αυτές του Huvitz 7000K, κατασκευάστηκε ένα ιστόγραµµα συχνοτήτων για το ΣΙ∆.  

Γράφηµα 5-10: Κατανοµή ΣΙ∆ αθλητών 

 

Εκ πρώτης όψεως είναι ευδιάκριτο ότι η κατανοµή της µεταβλητής σε αυτή την 

περίπτωση χαρακτηρίζεται από µικρή αρνητική λοξότητα καθώς και από έντονη 

λεπτοκύρτωση (Λοξότητα = -1.92, Κύρτωση =  11.70 για το δεξιό οφθαλµό και 

Λοξότητα = -1.46, Κύρτωση = 9.69 για τον αριστερό). Οι µέσες τιµές για το ΣΙ∆ ήταν 

0.05 D (ΤΑ = 1.10 D) για το δεξιό και 0.16 D (ΤΑ = 1.04 D) για τον αριστερό 

οφθαλµό. Τέλος, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r = 0.81, p < 0.001) δείχνει µια 

σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του ΣΙ∆ των δύο οφθαλµών. 
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Γράφηµα 5-11: ∆ιάγραµµα διασποράς µεταξύ ΣΙ∆ των δύο οφθαλµών 

 

5.2.2 Μέτρηση οπτικής οξύτητας 

Η µέση τιµή της οπτικής οξύτητας για το δεξιό οφθαλµό του συνόλου των αθλητών 

βρέθηκε ίση µε 0.10 (ΤΑ = 0.22), ενώ για τον αριστερό 0.11 (ΤΑ = 0.22). Οι τιµές 

logMAR της οπτικής οξύτητας ακολουθούν µια θετικά λοξή κατανοµή και στους δύο 

οφθαλµούς των εξεταζόµενων (Λοξότητα 2.31 για το δεξιό οφθαλµό και 2.13 για τον 

αριστερό).  

Γράφηµα 5-12: Κατανοµή οπτικής οξύτητας των αθλητών 
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Για να συσχετίσουµε τις τιµές οπτικής οξύτητας από το δεξιό οφθαλµό µε αυτές από 

τον αριστερό, υπολογίζουµε το συντελεστή ρ του Spearman αφού οι κατανοµές και 

των δύο τιµών των µεταβλητών χαρακτηρίζονται από µια έντονη στρεβλότητα. 

Φαίνεται έτσι να υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της 

οπτικής οξύτητας των δύο οφθαλµών (ρ = 0.73, p < 0.001). Με άλλα λόγια, οι 

αθλητές που έχουν υψηλή ή χαµηλή οπτική οξύτητα στον έναν οφθαλµό, συνήθως 

παρουσιάζουν ανάλογη υψηλή ή χαµηλή οπτική οξύτητα και στον άλλον. 

Γράφηµα 5-13: ∆ιάγραµµα διασποράς µεταξύ οπτικής οξύτητας των δύο οφθαλµών 

 

5.2.3 Αξονικό µήκος οφθαλµού 

Το µέσο αξονικό µήκος του δεξιού οφθαλµού των αθλητών βρέθηκε ίσο µε 23.43 mm 

(TA = 0.85 mm) ενώ του αριστερού 23.40 mm (ΤΑ = 0.84 mm). Η κατανοµή των 

αξονικών µηκών προσεγγίζει αρκετά µια κανονική κατανοµή (Λοξότητα = 0.50, 

Κύρτωση = 1.22 για το δεξιό οφθαλµό, Λοξότητα = 0.42, Κύρτωση = 0.91 για τον 

αριστερό).  
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Γράφηµα 5-14: Κατανοµή αξονικού µήκους αθλητών 

 

Η κανονικότητα των δύο κατανοµών, επιτρέπει τον υπολογισµό του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson (r = 0.98, p < 0.001), ο οποίος και υποδηλώνει µια σχεδόν τέλεια 

θετική γραµµική σχέση µεταξύ του αξονικού µήκους του δεξιού και του αριστερού 

οφθαλµού, όπως άλλωστε φαίνεται και από το παρακάτω γράφηµα διασποράς. 

Γράφηµα 5-15: ∆ιάγραµµα διασποράς µεταξύ αξονικού µήκους των δύο οφθαλµών 

 

5.2.4 Μέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας 

Η κατανοµή της ΜΚΑΚ στους νεαρούς αθλητές ήταν σε πολύ µεγάλη προσέγγιση 

κανονική (Λοξότητα = 0.24, Κύρτωση = 0.15 για το δεξιό οφθαλµό, Λοξότητα = 
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0.20, Κύρτωση = 0.24 για τον αριστερό), ενώ οι µέσες τιµές βρέθηκαν ίσες µε 7.84 

mm (ΤΑ = 0.26 mm) και  7.84 mm (ΤΑ = 0.25 mm) για το δεξιό και αριστερό 

οφθαλµό αντιστοίχως.  

Γράφηµα 5-16: Κατανοµή ΜΚΑΚ αθλητών 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για την ΜΚΑΚ στους δύο οφθαλµούς δηλώνει 

µια επίσης ισχυρά θετική γραµµική σχέση µεταξύ τους (r = 0.95, p < 0.001). 

Γράφηµα 5-17: ∆ιάγραµµα διασποράς µεταξύ της ΜΚΑΚ των δύο οφθαλµών 
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5.2.5 Λόγος αξονικού µήκους προς τη µέση κερατοειδική ακτίνα καµπυλότητας 

(ΑΜ/ΜΚΑΚ) 

Ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ στην έρευνά µας ακολουθούσε µια ελαφρώς λεπτόκυρτη 

κατανοµή  (Λοξότητα = 0.66, Κύρτωση = 2.95 για το δεξιό οφθαλµό, Λοξότητα = 

0.04, Κύρτωση = 1.09 για τον αριστερό) σε σχέση µε την κατανοµή της ΜΚΑΚ.  

Γράφηµα 5-18: Κατανοµή λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ στους αθλητές 

 

Η µέση τιµή για το λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ ήταν 2.99 και για τους δύο οφθαλµούς (ΤΑ = 

0.10 και ΤΑ = 0.09 για το δεξιό και τον αριστερό οφθαλµό αντιστοίχως). Τέλος, ο 

συντελεστής Pearson για τους λόγους ΑΜ/ΜΚΑΚ µεταξύ των δύο οφθαλµών 

βρέθηκε να είναι r = 0.92, p < 0.001, υποδηλώνοντας και πάλι µια ισχυρή θετική 

σχέση όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. 
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Γράφηµα 5-19: ∆ιάγραµµα διασποράς µεταξύ του λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ των δύο 

οφθαλµών 

  

5.3 Συσχετίσεις οφθαλµικών παραµέτρων 

5.3.1 Συσχέτιση ΜΚΑΚ και αξονικού µήκους 

Το γεγονός ότι υπάρχει έντονη συσχέτιση µεταξύ δεξιού και αριστερού οφθαλµού 

του κάθε εξεταζόµενου αθλητή για όλες τις µετρηθείσες οφθαλµικές παραµέτρους     

(ΣΙ∆, αξονικό µήκος, ΜΚΑΚ, ΑΜ/ΜΚΑΚ), µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε 

έναν από τους δύο οφθαλµούς για την περαιτέρω στατιστική ανάλυση των δεδοµένων 

και πιο συγκεκριµένα το δεξιό.  

Υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του αξονικού µήκους και 

ΜΚΑΚ (r = 0.57, p < 0.001). Εποµένως συµπεραίνουµε ότι συνήθως σε µεγαλύτερα 

αξονικά µήκη αντιστοιχούν µεγαλύτερες µέσες ακτίνες καµπυλότητας κερατοειδούς 

δηλαδή πιο επίπεδοι κερατοειδείς. Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ των 

δύο αυτών µεταβλητών δίνει την εξίσωση Υ = 3.83 + 0.17 * Χ, όπου Χ το αξονικό 

µήκος (mm) και Υ η ΜΚΑΚ (mm), µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για την κλίση 

της ευθείας από 0.14 έως 0.20. 
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Γράφηµα 5-20: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΜΚΑΚ και αξονικού µήκους 
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5.3.2 Συσχέτιση ΣΙ∆ και αξονικού µήκους 

Η επόµενη συσχέτιση που εξετάστηκε ήταν αυτή µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους. Ο 

συντελεστής Pearson βρέθηκε να έχει την τιµή r = -0.49, p < 0.001, γεγονός που 

υποδηλώνει µια µέτρια αρνητική συσχέτιση µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους. Με 

άλλα λόγια φαίνεται ότι όσο µεγαλώνει το αξονικό µήκος του οφθαλµού, µειώνεται 

το ΣΙ∆, δηλαδή ο οφθαλµός τείνει προς τα µυωπικά διαθλαστικά σφάλµατα. Η 

ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης για τις δύο µεταβλητές δίνει την εξίσωση Υ = 

14.85 – 0.63 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D) µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% για την κλίση της ευθείας από -0.78 έως -0.49. Η κλίση της 

ευθείας ερµηνεύεται ως η µέση αλλαγή στο ΣΙ∆ για µια αύξηση του αξονικού µήκους 

του οφθαλµού των αθλητών κατά 1 mm (-0.63 D / mm). 
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Γράφηµα 5-21: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους 
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Επαναλαµβάνουµε την ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης, αυτή τη φορά ξεχωριστά 

για κάθε οµάδα αθλητών ανάλογα µε το διαθλαστικό τους σφάλµα (εµµέτρωπες, 

µύωπες, υπερµέτρωπες). 

• Για την οµάδα των εµµετρώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς για τη 

σχέση µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει ουσιαστικά πως δεν υπάρχει 

σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 0.08 

+ 0.002 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι 

από -0.07 έως 0.07. Καθώς το διάστηµα εµπιστοσύνης περιέχει το 0.00, η 

κλίση της ευθείας δεν διαφέρει σηµαντικά από την οριζόντια γραµµή. 

• Για την οµάδα των µυώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 26.76 – 

1.18 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 
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εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -1.75 

έως -0.61. 

• Για την οµάδα των υπερµετρώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς για τη 

σχέση µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 7.07 – 0.25 

* Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -0.60 

έως 0.09. Καθώς το διάστηµα εµπιστοσύνης περιέχει το 0.00, η κλίση της 

ευθείας δεν διαφέρει σηµαντικά από την οριζόντια γραµµή. 

Γράφηµα 5-22: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΣΙ∆ (σε D) και αξονικού µήκους (σε 

mm) ανά διαθλαστικό σφάλµα 

ΣΙ∆ vs Αξονικό µήκος ανά διαθλαστικό σφάλµα
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5.3.3 Συσχέτιση ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ 

Ο συντελεστής Pearson για τη συσχέτιση ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ βρέθηκε να 

είναι r = -0.70, p < 0.001, όντως µεγαλύτερος από αυτόν που είχε υπολογιστεί για τη 

συσχέτιση ΣΙ∆ και αξονικού µήκους (r = -0.49). Από την ανάλυση γραµµικής 

παλινδρόµησης προκύπτει η εξίσωση Υ = 23.83 – 7.96 * Χ όπου Υ το ΣΙ∆ (D) και Χ 

ο λόγος AM/MKAK µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% για την κλίση της ευθείας από -

9.01 έως -6.90. Το εν λόγω γραµµικό µοντέλο παρουσιάζει τιµή για το 2
R = 0.48, 



 67 

γεγονός που σηµαίνει ότι ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ ευθύνεται για το 48 % της 

διακύµανσης του ΣΙ∆ στους οφθαλµούς των αθλητών. 

Γράφηµα 5-23: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ 
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ΣΙ∆ vs ΑΜ/ΜΚΑΚ

 

Επαναλαµβάνουµε την ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης, αυτή τη φορά ξεχωριστά 

για κάθε οµάδα αθλητών ανάλογα µε το διαθλαστικό τους σφάλµα (εµµέτρωπες, 

µύωπες, υπερµέτρωπες). 

• Για την οµάδα των εµµετρώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς για τη 

σχέση µεταξύ ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ δείχνει µια αρνητική σχέση µεταξύ 

των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 3.50 - 1.12 * Χ, 

όπου Χ ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -1.89 

έως -0.36.  

• Για την οµάδα των µυώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 39.78 – 
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13.28 * Χ, όπου Χ ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -

17.69 έως -8.86. 

• Τέλος, για την οµάδα των υπερµετρώπων αθλητών, το γράφηµα διασποράς 

για τη σχέση µεταξύ ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ δείχνει µια αρνητική 

γραµµική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι 

Υ = 14.34 – 4.51 * Χ, όπου Χ ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι 

από -7.23 έως -1.78.  

Γράφηµα 5-24: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΣΙ∆ (σε D) και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ ανά 

διαθλαστικό σφάλµα 

ΣΙ∆ vs λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ ανά διαθλαστικό σφάλµα
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Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι υπήρχε µια στατιστικά σηµαντική µη ισχυρή θετική 

συσχέτιση (r = 0.15, p = 0.02) µεταξύ του ΣΙ∆ και της ΜΚΑΚ. Αθλητές µε αρκετά 

επίπεδους κερατοειδείς (µεγάλη τιµή ΜΚΑΚ) έτειναν να έχουν θετικό ΣΙ∆ 

(υπερµετρωπία) και αντίστροφα. 

5.4 Γονική µυωπία και µυωπία των αθλητών 

Από τα 172 έγκυρα ερωτηµατολόγια που µας επιστράφηκαν (ποσοστό απόκρισης 

72.6 % επί του συνόλου),  βρέθηκαν 122 περιπτώσεις όπου κανένας από τους γονείς 
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του αθλητή δεν είχε µυωπικό σφάλµα (ποσοστό 70.9 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης 

από 64.1% έως 77.7%), 40 περιπτώσεις όπου ο ένας µόνο από τους δύο γονείς είχε 

µυωπικό σφάλµα (ποσοστό 23.3 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 17.0% έως 

29.6%), καθώς και 10 περιπτώσεις δύο µυώπων γονέων (ποσοστό 5.8 %, 95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης από 2.3% έως 9.3%). Στη συνέχεια µελετάµε πόσο πιο 

πιθανό είναι για τους αθλητές να αναπτύξουν µυωπία ανάλογα µε το πόσοι από τους 

γονείς τους είναι µύωπες.  

Πίνακας 5-4: Πίνακας συνάφειας 2x3 

 Μύωπες γονείς 

Μυωπία Κανένας Ένας ∆ύο 
Σύνολο 

ΝΑΙ 5 5 4 14 

ΟΧΙ 117 35 6 158 

Σύνολο 122 40 10 172 

Η ανάλυση Χ
2
 δείχνει πως υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ της 

παρατηρούµενης και της αναµενόµενης συχνότητας µυώπων αθλητών ανάλογα µε το 

αν έχουν κανένα, ένα ή δύο µύωπες γονείς (Χ
2
 = 17.26, DF = 2, p <  0.001, Linear by 

Linear Association = 14.83, DF = 1, p < 0.001). ∆ιαπιστώνουµε µε άλλα λόγια την 

ύπαρξη µιας σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ της µυωπίας των αθλητών και του 

αριθµού των µυώπων γονέων τους.   

Γράφηµα 5-25: Ποσοστά µυωπίας στους αθλητές σε σχέση µε τον αριθµό µυώπων 

γονέων 

Ποσοστά µυωπίας vs αριθµός µυώπων γονέων
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Όσον αφορά τη σοβαρότητα της γονικής µυωπίας, βρέθηκαν 28 περιπτώσεις µε 

τουλάχιστον έναν ήπιο µύωπα γονέα (ποσοστό 56 %), 14 περιπτώσεις µε τουλάχιστον 

έναν µέτριο µύωπα γονέα (ποσοστό 28 %), καθώς και 8 περιπτώσεις µε τουλάχιστον 

έναν υψηλό µύωπα γονέα (ποσοστό 16 %). Θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε µια µη 

συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) ώστε να ελέγξουµε εάν υπάρχει 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις µέσες τιµές του ΣΙ∆ και του αξονικού µήκους των 

οφθαλµών των αθλητών ανάλογα µε τη σοβαρότητα της γονικής µυωπίας. 

Πίνακας 5-5: Μέσο ΣΙ∆ και µέσο αξονικό µήκος ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 

γονικής µυωπίας 

Σοβαρότητα 

µυωπίας 

γονέων 

Συχνότητα 
Μέσο 

ΣΙ∆ 
ΤΑ 

Μέσο 

αξονικό 

µήκος 

ΤΑ 

Όχι µυωπία 122  0,19 0,77 23,33 0,81 

Ήπια 28 -0,02 1,59 23,51 0,84 

Μέτρια 14 -0,19 0,95 23,79 0,91 

Υψηλή 8 -0,58 2,14 23,98 1,04 

Σύνολο 172  0,05 1,10 23,43 0,85 

Από την ανάλυση φάνηκε ότι δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους µέσους 

όρους των τριών οµάδων ανάλογα µε τη σοβαρότητα της γονικής µυωπίας (ήπια, 

µέτρια, υψηλή) τόσο του ΣΙ∆ (F = 0.41, p = 0.66) όσο και του αξονικού µήκους (F = 

1.05, p = 0.36). 

5.5 Γονική µόρφωση και µυωπία των αθλητών 

Σύµφωνα µε την προσωπική µαρτυρία των γονέων των αθλητών σε ένα σύνολο 168 

έγκυρων απαντήσεων (ποσοστό απόκρισης 70,9 % επί του συνόλου), βρέθηκαν 52 

περιπτώσεις γονέων όπου τουλάχιστον ο ένας από τους δύο  ήταν απόφοιτος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ποσοστό 31.0 %, 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 24.0% 

έως 38.0%). Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα της ύπαρξης ή όχι µιας στατιστικά 

σηµαντικής διαφοράς στις  συχνότητες εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές, ανάλογα 

µε το αν τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους είναι απόφοιτος τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 5-6: Συχνότητες γονέων αθλητών ανά µορφωτικό επίπεδο    

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 

(εκπαίδευση) 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 

Αθροιστική 

συχνότητα 

Αθροιστική 

συχνότητα 

% 

Αγράµµατοι 2 1,2 2 1,2 

Πρωτοβάθµια(µόνο ένας) 0 0,0 2 1,2 

Πρωτοβάθµια(και οι δύο) 14 8,3 16 9,5 

∆ευτεροβάθµια(µόνο ένας) 24 14,3 40 23,8 

∆ευτεροβάθµια(και οι δύο) 76 45,2 116 69,1 

Τριτοβάθµια(µόνο ένας) 29 17,3 145 86,3 

Τριτοβάθµια(και οι δύο) 19 11,3 164 97,6 

Μεταπτυχιακά(µόνο ένας) 4 2,4 168 100,0 

Μεταπτυχιακά(και οι δύο) 0 0,0 168 100,0 

Σύνολο 168 100,0 - - 

Πίνακας 5-7: Πίνακας συνάφειας 2x2 (τριτοβάθµια εκπαίδευση γονέων) 

 
Τριτοβάθµια 

εκπαίδευση 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 8 6 14 

ΟΧΙ 44 110 154 

Σύνολο 52 116 168 

Ο υπολογισµός του odds ratio δείχνει πως υπάρχει µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 

της εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές και της ανώτερης εκπαίδευσης των γονέων 

τους (odds ratio = 3.33 µε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 1.09 έως 10.16). Αξίζει 

επίσης να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος t µη συσχετισµένων τιµών δείχνει ότι ο µέσος όρος 

τιµών του ΣΙ∆ των αθλητών µε έναν τουλάχιστον γονέα ανώτερης εκπαίδευσης (Μ = 

-0.17, TA = 1.13) είναι σηµαντικά µικρότερος (t = 2.15, DF = 166, p = 0.03 

δίπλευρη)  από αυτόν για αθλητές χωρίς κανένα γονέα απόφοιτο ανώτερης 

εκπαίδευσης (Μ = 0.21, ΤΑ = 1.02). Εποµένως, η µέση διαφορά µεταξύ των δύο 

οµάδων φτάνει τις 0.38 D µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % από 0.03 έως 0.73 D. 
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5.6 Οφθαλµικές παράµετροι και ηλικία 

5.6.1 Αξονικό µήκος και ηλικία 

Συσχετίζοντας αρχικά το αξονικό µήκος του οφθαλµού µε την ηλικία των αθλητών, 

βρίσκουµε µέσω της γραµµικής παλινδρόµησης την εξίσωση Υ = 22.17 + 0.11 * Χ, 

όπου Χ η ηλικία των αθλητών σε έτη και Υ το αξονικό µήκος (mm), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης είναι από 0.06 έως 0.17. 

Αυτό σηµαίνει ότι το αξονικό µήκος των οφθαλµών των αθλητών αυξάνεται κατά 

µέσο όρο 0.11 mm ανά έτος. 

Γράφηµα 5-26: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ αξονικού µήκους και ηλικίας 

 

Η µεταβολή του αξονικού µήκους του οφθαλµού σε συνάρτηση µε την ηλικία των 

αθλητών, θα µπορούσε να µελετηθεί εν συνεχεία µε την απλή µη συσχετισµένη 

ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) ώστε να φανεί αν υπάρχει σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις µέσες τιµές της µεταβλητής αυτής στις 4 συνολικά ηλικιακές οµάδες 

που χωρίστηκαν οι αθλητές ( 7-9 ετών, 10-11 ετών, 12-13 ετών, 14-16 ετών).  
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Πίνακας 5-8: Μέσες τιµές αξονικού µήκους ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 

οµάδα 
Συχνότητα 

Μέση 

τιµή 
ΤΑ 

 7 έως 9 66 23,14 0,85 

10 έως 11 73 23,37 0,81 

12 έως 13 68 23,67 0,82 

14 έως 16 28 23,65 0,78 

Σύνολο 235 23,43 0,85 

Η επίδραση της ηλικίας στο αξονικό µήκος βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (F = 5.42, 

p = 0.001). Τα post-hoc tests έδειξαν πως οι µοναδικές σηµαντικές διαφορές για τις 

µέσες τιµές του αξονικού µήκους ήταν µεταξύ των ηλικιακών οµάδων των 7-9 ετών 

και των 12-13 ετών (µέση διαφορά -0.53 mm µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% από -

0.91 mm έως -0.15 mm, p = 0.001) καθώς και µεταξύ των ηλικιακών οµάδων 7-9 και 

14-16 ετών (µέση διαφορά -0.50 mm µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% από -1.00 mm 

έως -0.01 mm, p = 0.044).  

Χρησιµοποιώντας την ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης είµαστε σε θέση να 

κατασκευάσουµε γραµµικά µοντέλα τα οποία θα προβλέπουν το ΣΙ∆ από τις τιµές 

του αξονικού µήκους για κάθε ηλικιακή οµάδα. 
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Γράφηµα 5-27: Γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους ανά 

ηλικιακή οµάδα 
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• Για την ηλικιακή οµάδα 7 έως 9 ετών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 18.60 – 

0.79 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -1.03 

έως -0.56. 

• Για την ηλικιακή οµάδα 10 έως 11 ετών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 
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µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 17.25 – 

0.73 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -1.05 

έως -0.42. 

• Για την ηλικιακή οµάδα 12 έως 13 ετών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 5.98 – 0.26 

* Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -0.52 

έως 0.05. Καθώς το διάστηµα εµπιστοσύνης περιέχει το 0.00, η κλίση της 

ευθείας δεν διαφέρει σηµαντικά από την οριζόντια γραµµή. 

• Για την ηλικιακή οµάδα 14 έως 16 ετών, το γράφηµα διασποράς για τη σχέση 

µεταξύ ΣΙ∆ και αξονικού µήκους δείχνει µια αρνητική γραµµική σχέση 

µεταξύ των δύο µεταβλητών. Η εξίσωση που προκύπτει είναι Υ = 19.72 – 

0.84 * Χ, όπου Χ το αξονικό µήκος  (mm) και Υ το ΣΙ∆ (D), ενώ το διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95 % για την κλίση της ευθείας παλινδρόµησης  είναι από -1.39 

έως -0.30. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ο µέσος όρος των αξονικών µηκών για τους 

εµµέτρωπες αθλητές ηλικίας 7-9 ετών έφτανε τα 23.23 mm (TA = 0.59 mm), για τους 

εµµέτρωπες αθλητές 10-11 ετών τα 23.33 mm (TA = 0.64 mm), ενώ για εκείνους που 

ήταν από 12 και άνω τα 23.61 mm  (ΤΑ = 0.74 mm). Ορίζοντας λοιπόν ένα διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95%, θα λέγαµε πως το «εµµετρωπικό» αξονικό µήκος της νεότερης 

ηλικιακής οµάδας (7-9 ετών) κυµαίνεται από 22.07 έως 24.39 mm, ενώ αντίστοιχα 

της οµάδας των 10-11 ετών από 22.08 έως 24.58 mm. Για τη µεγαλύτερη ηλικιακή 

οµάδα (12 ετών και άνω) το αντίστοιχο διάστηµα κυµαίνεται από 22.16 έως 25.06 

mm  

5.6.2 ΣΙ∆, οπτική οξύτητα, ΜΚΑΚ και ηλικία 

Η ανάλυση διακύµανσης έδειξε πως δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

τεσσάρων ηλικιακών οµάδων όσον αφορά τις µέσες τιµές του ΣΙ∆ (F = 1.9, p = 0.13), 

της οπτικής οξύτητας (F = 1.42, p = 0.24) καθώς και της ΜΚΑΚ (F = 0.72 p = 0.54). 
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Πίνακας 5-9: Μέσες τιµές ΣΙ∆ ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 

οµάδα 
Συχνότητα 

Μέση 

τιµή 
ΤΑ 

7 έως 9 67 0,26 1,04 

10 έως 11 73 0,09 1,24 

12 έως 13 69 -0,11 0,90 

14 έως 16 28 -0,21 1,24 

Σύνολο 237 0,05 1,01 

Πίνακας 5-10: Μέσες τιµές οπτικής οξύτητας ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 

οµάδα 
Συχνότητα 

Μέση 

τιµή 
ΤΑ 

7 έως 9 66 0,15 0,21 

10 έως 11 73 0,09 0,19 

12 έως 13 68 0,08 0,23 

14 έως 16 28 0,09 0,29 

Σύνολο 235 0,10 0,22 

Πίνακας 5-11: Μέσες τιµές ΜΚΑΚ ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 

οµάδα 
Συχνότητα 

Μέση 

τιµή 
ΤΑ 

7 έως 9 66 7,86 0,25 

10 έως 11 73 7,83 0,25 

12 έως 13 68 7,86 0,28 

14 έως 16 28 7,79 0,24 

Σύνολο 235 7,84 0,26 

5.6.3 Λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ και ηλικία 

Η επίδραση της ηλικίας στο λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ ωστόσο, βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική (F = 8.91, p < 0.001). Τα post-hoc tests έδειξαν πως οι µοναδικές 

σηµαντικές διαφορές για τις µέσες τιµές του αξονικού µήκους ήταν µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων των 7-9 ετών και των 12-13 ετών (µέση διαφορά -0.07 µε 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95% από -0.11  έως -0.02, p < 0.001) καθώς και µεταξύ των 

ηλικιακών οµάδων 7-9 και 14-16 ετών (µέση διαφορά -0.09 µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% από -0.15 έως -0.04 mm, p < 0.001).  
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Πίνακας 5-12: Μέσες τιµές λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ ανά ηλικιακή οµάδα 

Ηλικιακή 

οµάδα 
Συχνότητα 

Μέση 

τιµή 
ΤΑ 

7 έως 9 66 2,90 0,37 

10 έως 11 73 2,99 0,09 

12 έως 13 68 2,97 0,37 

14 έως 16 28 3,04 0,11 

Σύνολο 235 2,99 0,10 

5.6.4 Συχνότητες εµφάνισης µυωπίας / υπερµετρωπίας ανά ηλικία 

Στη συνέχεια θα εφαρµόσουµε την ανάλυση Χ
2
 ώστε να εξετάσουµε εάν υπάρχει 

σηµαντική διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης µυωπίας ή υπερµετρωπίας στους 

αθλητές ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκουν (7-9, 10-11, 12 και 

άνω). 

Πίνακας 5-13: Πίνακας συνάφειας 2x3 (Συχνότητα µυωπίας) 

  Ηλικιακή οµάδα 

Μυωπία 7-9 10-11 12 και άνω 
Σύνολο 

ΝΑΙ 4 4 12 20 

ΟΧΙ 63 69 85 217 

Σύνολο 67 73 97 237 

Πίνακας 5-14: Πίνακας συνάφειας 2x3 (Συχνότητα υπερµετρωπίας) 

  Ηλικιακή οµάδα 

Υπερµετρωπία 7-9 10-11 12 και άνω 
Σύνολο 

ΝΑΙ 18 11 7 36 

ΟΧΙ 49 62 90 201 

Σύνολο 67 73 97 237 

Η ανάλυση Χ
2
 δείχνει πως δεν υπάρχει µια σηµαντική διαφορά µεταξύ της 

παρατηρούµενης και της αναµενόµενης συχνότητας µυώπων αθλητών ανάλογα µε 

την ηλικιακή οµάδα (Χ
2
 = 3.30, DF = 2, p = 0.19, Linear by Linear Association = 

2.41, DF = 1, p = 0.12), πράγµα που σηµαίνει ότι δε βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση 

µεταξύ αυτών των δύο παραµέτρων. Αντιθέτως φαίνεται να υπάρχει µια σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης υπερµετρωπίας στους αθλητές και της ηλικιακής 

οµάδας στην οποία ανήκουν (Χ
2
 = 11.88, DF = 2, p = 0.003, Linear by Linear 

Association = 11.68, DF = 1, p = 0.001). 
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Γράφηµα 5-28: Ποσοστά µυωπίας / υπερµετρωπίας ανά ηλικία 

Ποσοστά διαθλαστικών σφαλµάτων 
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5.7 Σύγκριση κυρίαρχου και µη κυρίαρχου οφθαλµού 

Η µέση τιµή του ΣΙ∆ για τον κυρίαρχο οφθαλµό των αθλητών βρέθηκε ίση µε 0.10 D 

(TA = 0.98 D), ενώ για το µη κυρίαρχο οφθαλµό 0.11 D (TA = 1.15 D). Ο έλεγχος t 

για τη σύγκριση δύο δειγµάτων συσχετισµένων τιµών, έδειξε όπως αναµενόταν πως 

δεν υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική διαφορά στη µέση τιµή του  ΣΙ∆ µεταξύ 

κυρίαρχου και µη κυρίαρχου οφθαλµού (t  = -0.18, p = 0.86 δίπλευρη). Όσον αφορά 

το µυωπικό λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ, βρέθηκε πως η µέση τιµή του τόσο για τον κυρίαρχο 

όσο και για το µη κυρίαρχο οφθαλµό των αθλητών ήταν ίση µε 2.98 (ΤΑ ίσες µε 0.09 

και 0.10 αντιστοίχως). Προφανώς και στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε σηµαντική 

διαφορά ανάµεσα στις µέσες τιµές του λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ για τις δύο οµάδες (t  = -

0.25, p = 0.80 δίπλευρη). Τέλος, σε µια σύγκριση της οπτικής οξύτητας (logMAR) 

µεταξύ κυρίαρχου και µη κυρίαρχου οφθαλµού, βρέθηκε ότι η µέση τιµή της οπτικής 

οξύτητας για τον κυρίαρχο οφθαλµό ήταν 0.09 (TA = 0.20) ενώ η αντίστοιχη τιµή για 

το µη κυρίαρχο ήταν 0.12 (ΤΑ = 0.22). Αυτή τη φορά φάνηκε ότι οι δύο µέσοι όροι 

διαφέρουν σηµαντικά (t = -2.74, p = 0.007 δίπλευρη). Μπορούµε να συµπεράνουµε 

εποµένως ότι ο κυρίαρχος οφθαλµός των αθλητών έχει ελαφρώς καλύτερη οπτική 

οξύτητα από το µη κυρίαρχο (µέση διαφορά -0.03 στην κλίµακα logMAR µε 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % να κυµαίνεται από -0.04 έως -0.01). 
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5.8 Σύγκριση αθλητών ανά προπονητικό επίπεδο 

Η µέση τιµή του ΣΙ∆ στο προαγωνιστικό επίπεδο βρέθηκε ίση µε 0.07 D (ΤΑ = 1.32 

D), ενώ στο αγωνιστικό 0.03 D (ΤΑ = 0.91 D). Σύµφωνα µε τον έλεγχο t για τη 

σύγκριση δύο δειγµάτων µη συσχετισµένων τιµών, φάνηκε ότι η µέσες τιµές του ΣΙ∆ 

ανάµεσα στα δύο προπονητικά επίπεδα δε διαφέρουν σηµαντικά (t = 0.29, p = 0.78 

δίπλευρη). Αντίστοιχα, βρέθηκε πως ούτε και το µέσο αξονικό µήκος των αθλητών 

του προαγωνιστικού επιπέδου (Μ = 23.42 mm, ΤΑ = 0.89 mm) και του αγωνιστικού 

επιπέδου (Μ = 23.43 mm, ΤΑ = 0.82 mm) διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους (t = -

0.06, p  = 0.95 δίπλευρη). Βάσει των παραπάνω αποτελεσµάτων θα περίµενε κανείς 

ότι και η µέση τιµή της οπτικής οξύτητας δε θα είχε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

δύο οµάδες. Ωστόσο ο έλεγχος t δείχνει αυτή τη φορά  µια στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις µέσες τιµές της οπτικής οξύτητας µεταξύ των αθλητών του 

προαγωνιστικού (Μ = 0.14, ΤΑ = 0.24) και του αγωνιστικού (Μ = 0.08, ΤΑ = 0.19)  

επιπέδου (t = 2.34, p = 0.02 δίπλευρη). Συµπεραίνουµε µια διαφορά στην οπτική 

οξύτητα µεταξύ των αθλητών των δύο προπονητικών επιπέδων η οποία φτάνει το 

0.07 (κλίµακα logMAR) µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % να κυµαίνεται από 0.01 έως 

0.12. 

Στη συνέχεια συγκρίνουµε τους αθλητές των δύο προπονητικών επιπέδων ανάλογα µε 

τις ικανότητές τους σε διάφορους τοµείς του αθλήµατός τους. Η αξιολόγηση των 

αθλητών έγινε υποκειµενικά από τους προπονητές τους σε µια κλίµακα από το 1 

(Άσχηµα) έως το 5 (Άριστα). Η γενική βαθµολογία για κάθε αθλητή προέκυψε από 

την απλή µέση τιµή των βαθµολογιών των ικανοτήτων του στους επτά επιµέρους 

τοµείς του αθλήµατος. 
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Πίνακας 5-15: Μέση βαθµολογία αθλητών ανά ικανότητα και ανά επίπεδο   

Προπονητικό επίπεδο 

Αγωνιστικό Προαγωνιστικό Ικανότητα  

Μέση τιµή ΤΑ Μέση τιµή ΤΑ 

Παρακολούθηση αντιπάλων/συµπαιχτών 3,67 0,79 2,68 0,62 

Ακρίβεια στην πάσα 3,63 0,89 2,66 0,81 

Ταχύτητα αντίδρασης 3,66 0,86 2,58 0,72 

Πιάσιµο πάσας 3,73 0,95 2,50 0,72 

Σταθερότητα απόδοσης 3,54 0,87 2,57 0,72 

Ευστοχία στο σουτ 3,62 0,98 2,61 0,83 

Σωστή θέση στο παιχνίδι 3,80 1,05 2,78 0,79 

Γενική βαθµολογία 3,67 0,68 2,62 0,58 

Ο έλεγχος t για τους αθλητές των δύο επιπέδων έδειξε πως υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις µέσες τιµές των βαθµολογιών τόσο για κάθε 

ικανότητα ξεχωριστά, όσο και για τη γενική βαθµολογία (p < 0.001 σε κάθε 

περίπτωση). 

5.9 Μυωπία και τρόπος ζωής των αθλητών 

Οι αθλητές κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις (ποσοστό απόκρισης 76.4 % επί του 

συνόλου) σχετικά µε το πόσες ώρες περνούν περίπου κάθε εβδοµάδα α) 

ασχολούµενοι µε άλλες αθλητικές δραστηριότητες β) βλέποντας τηλεόραση γ) 

παίζοντας video games στον υπολογιστή δ) διαβάζοντας για το σχολείο, τις ξένες 

γλώσσες κ.α. 
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Πίνακας 5-16: Ώρες ανά εβδοµάδα ενασχόλησης των αθλητών µε διάφορες 

δραστηριότητες 

Άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες 
Τηλεόραση 

Ώρες ανά 

εβδοµάδα 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 

Καθόλου 37 20,3 7 3,9 

Λιγότερο από 7 80 44,0 98 54,4 

Μεταξύ 7 και 14 47 25,8 43 23,9 

Μεταξύ 14 και 21 10 5,5 25 13,9 

Πάνω από 21 8 4,4 7 3,9 

Σύνολο 182 100,0 180 100,0 

Πίνακας 5-17: (συνέχεια) 

Video games στον 

υπολογιστή 
∆ιάβασµα για σχολείο 

Ώρες ανά 

εβδοµάδα 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 

Καθόλου 46 25,1 5 2,8 

Λιγότερο από 7 90 49,2 87 48,1 

Μεταξύ 7 και 14  31 16,9 61 33,7 

Μεταξύ 14 και 21 11 6,0 23 12,7 

Πάνω από 21 5 2,7 5 2,8 

Σύνολο 183 100,0 181 100,0 

Για κάθε µία από τις παραπάνω τέσσερεις δραστηριότητες, οι αθλητές χωρίστηκαν σε 

δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα περιελάµβανε τους αθλητές που ασχολούνταν λιγότερο 

από 7 ώρες την εβδοµάδα ή καθόλου µε την εν λόγω δραστηριότητα (χαµηλή 

ενασχόληση), ενώ η δεύτερη οµάδα περιελάµβανε τους αθλητές που ασχολούνταν 

περισσότερο από 7 ώρες την εβδοµάδα µε τη δραστηριότητα αυτή (υψηλή 

ενασχόληση). Στη συνέχεια υπολογίστηκε το odds ratio ώστε να διαπιστωθεί εάν η 

υψηλή ενασχόληση των αθλητών µε κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα σχετίζεται 

µε τη συχνότητα εµφάνισης µυωπίας.  

Για τις επιπλέον αθλητικές δραστηριότητες, ο έλεγχος Χ
2
 έδειξε πως υπάρχει µια 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές και της 
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αυξηµένης αθλητικής δραστηριότητας (Χ
2
 = 4.12 DF = 2, p = 0.04, Linear by Linear 

Association = 4.10, DF = 1, p = 0.04). Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί πως το αντίστοιχο 

odds ratio βρέθηκε ίσο µε 0.23 µε ένα 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 0.05 έως 

1.06.  

Πίνακας 5-18: Πίνακας συνάφειας 2x2 (αθλητική δραστηριότητα) 

 

Αυξηµένη 

αθλητική 

δραστηριότητα 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 2 14 16 

ΟΧΙ 63 103 166 

Σύνολο 65 117 182 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες των αθλητών, ο υπολογισµός του odds 

ratio δεν έδειξε να υπάρχει κάποια συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης µυωπίας και 

κάποιας δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την τηλεόραση βρέθηκε 

odds ratio = 1.27 µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% από 0.47 έως 3.47, ενώ σχετικά µε 

τη χρήση υπολογιστή (video games) βρέθηκε odds ratio = 0.36 µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% από 0.08 έως 1.63. Τέλος, αναφορικά µε το διάβασµα για τα 

µαθήµατα του σχολείου, φροντιστηρίου κτλ. βρέθηκε odds ratio = 0.70 µε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 95% από 0.25 έως 1.93.  

Πίνακας 5-19: Πίνακες συνάφειας 2x2 (τηλεόραση) 

 

Υψηλή 

παρακολούθηση 

τηλεόρασης 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 8 9 17 

ΟΧΙ 67 96 163 

Σύνολο 75 105 180 
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Πίνακας 5-20 Πίνακας συνάφεια 2x2 (χρήση υπολογιστή) 

 
Υψηλή χρήση 

υπολογιστή 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 2 15 17 

ΟΧΙ 45 121 166 

Σύνολο 47 136 183 

Πίνακας 5-21 Πίνακας συνάφειας 2x2 (διάβασµα για σχολείο κτλ.) 

 

Υψηλή 

ενασχόληση µε 

το διάβασµα 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 7 10 17 

ΟΧΙ 82 82 164 

Σύνολο 89 92 181 

Οι αθλητές τέλος, κατηγοριοποιήθηκαν σε οµάδες υψηλής και χαµηλής ενασχόλησης 

ανάλογα µε το αν διάβαζαν συχνά εξωσχολικά βιβλία. Οι αθλητές που δήλωσαν ότι 

διάβαζαν λίγο ή καθόλου εξωσχολικά βιβλία ταξινοµήθηκαν στην οµάδα χαµηλής 

ενασχόλησης, ενώ αυτοί που δήλωσαν ότι διαβάζουν αρκετά, πολύ ή πάρα πολύ 

ταξινοµήθηκαν στην οµάδα υψηλής ενασχόλησης. 

Πίνακας 5-22: Πίνακας συνάφειας 2x2 (διάβασµα εξωσχολικών βιβλίων) 

 

Υψηλή 

ενασχόληση µε 

διάβασµα 

εξωσχολικών 

βιβλίων 

Μυωπία ΝΑΙ ΟΧΙ 

Σύνολο 

ΝΑΙ 8 9 17 

ΟΧΙ 63 101 164 

Σύνολο 71 110 181 
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Και αυτή τη φορά δε φάνηκε να υπάρχει κάποια συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης 

µυωπίας στους αθλητές και της υψηλής ενασχόλησης τους µε διάβασµα εξωσχολικών 

βιβλίων. (odds ratio = 1.43 µε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 0.22 έως 3.89). 

5.10 Ποιότητα όρασης των αθλητών 

Οι αθλητές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε µερικές ερωτήσεις σχετικά µε την 

ποιότητα της όρασής τους. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την τελευταία φορά που 

επισκέφθηκαν κάποιο οφθαλµίατρο για µια πλήρη οφθαλµολογική εξέταση. Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν φάνηκε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των αθλητών, το οποίο 

φτάνει το 31 %, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ οφθαλµίατρο ή έχει να τον επισκεφθεί 

παραπάνω από δύο χρόνια (95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 24.3% έως 37.7%). 

Πίνακας 5-23: Συχνότητες αθλητών ανά πιο πρόσφατη  επίσκεψη στον οφθαλµίατρο 

Τελευταία επίσκεψη Συχνότητα 
Συχνότητα 

% 

Πολύ πρόσφατα 22 12,1 

Τον τελευταίο χρόνο 66 36,3 

Πριν 2 χρόνια 37 20,3 

Παραπάνω από 2 χρόνια 28 15,4 

Ποτέ 29 15,9 

Σύνολο 182 100,0 

Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει µε το κατά πόσο οι αθλητές παρατηρούν διαφορά 

στην όρασή τους ανάλογα µε το αν αθλούνται τη µέρα υπό το φως του ήλιου ή τη 

νύχτα υπό το φως των προβολέων. Πάνω από το 67 % των αθλητών απάντησε ότι δε 

διακρίνει καµία διαφορά στην όρασή του για τις δύο συνθήκες φωτισµού (95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης από 60.0% έως 74.0%). 
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Πίνακας 5-24: Συχνότητες αθλητών ανά βέλτιστη συνθήκη φωτισµού 

Βέλτιστη συνθήκη 

φωτισµού 
Συχνότητα 

Συχνότητα 

% 

Φυσικό φως 43 25,0 

Φως προβολέων 13 7,6 

Καµία διαφορά 116 67,4 

Σύνολο 172 100,0 

Η τρίτη ερώτηση σχετικά µε την ποιότητα όρασης των αθλητών, είχε να κάνει µε το 

κατά πόσο νοιώθουν δυσκολία ή κούραση εξαιτίας της όρασής τους στο σχολείο. 

Είναι φανερό ότι πάνω από το 80 % των αθλητών δεν αντιµετωπίζουν κάποιο 

πρόβληµα µε την όρασή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου που περνούν στο σχολείο 

(95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 75.2% έως 86.8%). 

Πίνακας 5-25: Συχνότητες αθλητών ανά βαθµό δυσκολίας / κούρασης στο σχολείο 

Αίσθηση 

δυσκολίας/ 

κούρασης 

Συχνότητα 
Συχνότητα 

% 

Πάρα πολύ 3 1,7 

Πολύ 1 0,6 

Αρκετά 4 2,3 

Λίγο 26 14,7 

Καθόλου 143 80,8 

Σύνολο 177 100,0 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως στην έρευνά µας εντοπίσαµε ένα ποσοστό 30.2% 

(95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 24.3% έως 36.1%) των αθλητών οι οποίοι αν και 

είχαν οπτική οξύτητα κάτω των 8/10 δε χρησιµοποιούσαν κάποια διαθλαστική 

διόρθωση για την όρασή τους. Το ανάλογο ποσοστό για τους αθλητές µε οπτική 

οξύτητα κάτω των 5/10 έφτανε το 3.4% (95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 1.1% έως 

5.7%) 
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5.11 Σύγκριση IOL Master και Huvitz 7000 K 

5.11.1 Σύγκριση IOL Master και Huvitz 7000 K στη µέτρηση της ΜΚΑΚ 

Είναι γνωστό ότι τόσο η συσκευή οπτικής βιοµετρίας IOL Master όσο και το 

αυτοµατοποιηµένο ρεφρακτόµετρο Huvitz 7000 K, υπολογίζουν τη ΜΚΑΚ από τη 

µέση τιµή του πιο steep και του πιο flat µεσηµβρινού του κερατοειδούς. H ΜΚΑΚ 

χρησιµοποιείται στη συνέχεια από το Huvitz 7000 K  για τον προσδιορισµό της µέσης 

διοπτρικής δύναµης του κερατοειδούς και συνεπώς τον υπολογισµό τόσο του 

συνολικού σφαιρώµατος του οφθαλµού όσο και του ΣΙ∆. Από τη στιγµή που οι 

συσχετίσεις που έγιναν προηγουµένως αφορούν το ΣΙ∆ (υπολογισµένο από το Huvitz 

7000 K), τη ΜΚΑΚ και το αξονικό µήκος του οφθαλµού (υπολογισµένα από το IOL 

Master), τίθεται το εύλογο ερώτηµα κατά πόσο οι δύο µέθοδοι µέτρησης της ΜΚΑΚ 

(IOL Master και Huvitz 7000 K) βρίσκονται σε συµφωνία. Αν οι µετρήσεις δεν 

βρίσκονται σε καλή συµφωνία, θα υπάρξει µη αµελητέα επιρροή στο µέγεθος των 

συσχετίσεων (π.χ. του ΣΙ∆ µε το λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ). 

Ένα πρώτο βήµα για την εξακρίβωση της συµφωνίας των δύο µεθόδων µέτρησης της 

ΜΚΑΚ αποτελεί ο έλεγχος t  για τη σύγκριση δύο δειγµάτων συσχετισµένων τιµών. 

Φάνηκε λοιπόν πως η µέση τιµή της ΜΚΑΚ όπως µετρήθηκε από το IOL Master (M 

= 7.84 mm, TA = 0.26 mm) και η µέση τιµή της ΜΚΑΚ όπως µετρήθηκε από το 

Huvitz 7000 K (M = 7.85 mm, TA = 0.25 mm), διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους (t 

= 3.32, p = 0.001 δίπλευρη). Ωστόσο η µέση διαφορά φτάνει µόλις τα -0.01 mm µε 

διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % από -0.012 mm µέχρι -0.003 mm. Μια τέτοια διαφορά 

στον προσδιορισµό της ΜΚΑΚ µεταφράζεται ως µια απροσδιοριστία στον 

υπολογισµό της µέσης διοπτρικής δύναµης του κερατοειδούς που φτάνει (για µια 

µέση ακτίνα καµπυλότητας 7.85 mm) τις 0.05 D. Ειδικότερα, θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι το IOL Master υπερεκτιµά περίπου κατά µέσο όρο 0.05 D τη µέση 

διοπτρική δύναµη του κερατοειδούς σε σχέση µε το Huvitz 7000 K. Είναι φανερό 

ωστόσο ότι µια τέτοια διαφορά, αν και είναι στατιστικά σηµαντική δεν είναι κλινικά 

σηµαντική, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν επηρεάζει πρακτικά καθόλου τις 

συσχετίσεις που εξάγαµε. 

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το διάγραµµα Bland – Altman, το οποίο 

χρησιµοποιείται όπως είναι γνωστό για την εξακρίβωση του βαθµού συµφωνίας δύο 
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µεθόδων µέτρησης µιας ποσοτικής µεταβλητής, καθώς και για το αν οι διαφορές 

µεταξύ των δύο µεθόδων τείνουν να αλλάζουν ανάλογα µε το µέγεθος των 

µετρήσεων. Οι διακεκοµµένες γραµµές στο παρακάτω γράφηµα Bland-Altman  

αναπαριστούν τα 95% όρια συµφωνίας  µέσα στα οποία το IOL Master υπερεκτιµά ή 

υποεκτιµά τη µέση ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς σε σχέση µε το Huvitz 

7000 K. 

Γράφηµα 5-29: ∆ιάγραµµα Bland – Altman για τη συµφωνία των µετρήσεων της 

ΜΚΑΚ από το IOL Master και το Huvitz 7000 K (σε mm) 

 

To 95% όρια συµφωνίας των δύο µεθόδων (Μ = -0.01 mm), είναι από -0.08 mm 

µέχρι  0.06 mm. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το IOL Master θα υπερεκτιµήσει το 

πολύ κατά 0.44 D τη µέση διοπτρική δύναµη του κερατοειδούς σε σχέση µε το Huvitz 

7000 K ή θα την υποεκτιµήσει το πολύ κατά 0.33 D (µε 95 % πιθανότητα). Οι 

µέγιστες διαφορές που προκύπτουν µεταξύ των δύο µεθόδων θεωρούνται αποδεκτές 

εφόσον αναλογιστούµε ότι το βήµα µέτρησης τόσο του σφαιρώµατος όσο και του 

αστιγµατισµού από το Huvitz 7000 K είναι  0.25 D. Αυτό σηµαίνει ότι οι αναλύσεις 

µας θα µπορούσαν να είχαν γίνει κάνοντας χρήση των τιµών για τη ΜΚΑΚ από 

οποιαδήποτε εκ των δύο µεθόδων και τα αποτελέσµατα δε θα άλλαζαν σηµαντικά. 

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι οι δύο µέθοδοι µέτρησης της ΜΚΑΚ βρίσκονται σε 
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πολύ καλή συµφωνία µεταξύ τους σε σχέση µε την ακρίβεια που απαιτούµε στην 

ανάλυσή των δεδοµένων µας.  

5.11.2 Σύγκριση IOL Master και Huvitz 7000 K στον προσδιορισµό του 

κερατοειδικού αστιγµατισµού  

Θα µπορούσαµε να επαναλάβουµε την παραπάνω διαδικασία ελέγχου ώστε να 

εξακριβώσουµε την καλή συµφωνία των δύο µεθόδων µέτρησης όσον αφορά τον 

υπολογισµό του κερατοειδικού αστιγµατισµού. Αρχικά, εκτελούµε έναν έλεγχο t για 

τη σύγκριση δύο δειγµάτων συσχετισµένων τιµών και βρίσκουµε να υπάρχει µια 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών για τον κερατοειδικό 

αστιγµατισµό (t = 7.33, p < 0.001 δίπλευρη), όπως αυτός µετρήθηκε από το IOL 

Master (M = 0.15 mm, TA = 0.09 mm) και το Huvitz 7000 K (M = 0.13 mm, TA = 

0.08 mm). Συνεπώς η µέση διαφορά των δύο µεθόδων µέτρησης φτάνει τα 0.02 mm 

µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % να κυµαίνεται από 0.016 mm έως 0.028 mm. Και σε 

αυτή την περίπτωση υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική αλλά όχι κλινικά σηµαντική 

διαφορά, αφού µια αβεβαιότητα 0.02 mm στον προσδιορισµό του κερατοειδικού 

αστιγµατισµού, µεταφράζεται σε µια αβεβαιότητα σε διοπτρίες που φτάνει µόλις τις 

0.10 D. 

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το διάγραµµα Bland-Altman σχετικά µε τη συµφωνία 

των δύο µεθόδων στη µέτρηση του κερατοειδικού αστιγµατισµού. Οι διακεκοµµένες 

γραµµές στο παρακάτω γράφηµα Bland-Altman αναπαριστούν και εδώ τα 95% όρια 

συµφωνίας µέσα στο οποίο το IOL Master υπερεκτιµά ή υποεκτιµά τον αστιγµατισµό 

του κερατοειδούς σε σχέση µε το Huvitz 7000 K. Tα 95% όρια συµφωνίας των δύο 

µεθόδων είναι από -0.07 mm µέχρι  0.11 mm. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το IOL 

Master θα υπερεκτιµήσει το πολύ κατά 0.60 D τον αστιγµατισµό του κερατοειδούς σε 

σχέση µε το Huvitz 7000 K ή θα την υποεκτιµήσει το πολύ κατά 0.38 D (µε 95% 

πιθανότητα). Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι µια τέτοια απόκλιση συµφωνίας 

ανάµεσα στις δύο µεθόδους θεωρείται γενικά αποδεκτή αν αναλογιστούµε ότι το 

βήµα του Huvitz 7000 K στον προσδιορισµό του κερατοειδικού αστιγµατισµού 

φτάνει τις 0.25  D. 
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Γράφηµα 5-30: ∆ιάγραµµα Bland – Altman για τη συµφωνία των µετρήσεων του 

κερατοειδικού αστιγµατισµού από το IOL Master και το Huvitz 7000 K (σε mm) 
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 6:  6:  6:  6: ΣυζήτησηΣυζήτησηΣυζήτησηΣυζήτηση    τωντωντωντων    αποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτωναποτελεσµάτων    

6.1 Περιγραφικά στοιχεία του δείγµατος 

6.1.1 Κυρίαρχο πόδι 

Σε µια έρευνα που αφορούσε τη σχέση του κυρίαρχου ποδιού µε τις επιδόσεις στο 

ποδόσφαιρο σε ένα δείγµα 236 αθλητών που αγωνίζονταν στο παγκόσµιο κύπελλο 

(Γαλλία 1998), βρέθηκε ότι το ποσοστό των ποδοσφαιριστών που είχαν ως κυρίαρχο 

πόδι το δεξί έφτανε το 79.2% (Carey et al., 2001). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται 

σε πλήρη συµφωνία µε τα ευρήµατα της έρευνάς µας, όπου το 77.2% των αθλητών 

δήλωσε ως κυρίαρχο πόδι του το δεξί και 22.8% το αριστερό. 

6.1.2 Κυρίαρχος οφθαλµός 

Ο κυρίαρχος οφθαλµός είναι εκείνος ο οποίος εστιάζει κατευθείαν σε ένα 

αντικείµενο, ενώ ο µη κυρίαρχος οφθαλµός εστιάζει το ίδιο αντικείµενο υπό κάποια 

µικρή γωνία. Αυτή η ελάχιστη διαφορά ανάµεσα στους δύο οφθαλµούς δηµιουργεί 

την αίσθηση του βάθους των πραγµάτων. Το αν είναι κάποιος δεξιόχειρας ή 

αριστερόχειρας δεν σχετίζεται απαραίτητα µε το αν διαθέτει δεξιό ή αριστερό 

κυρίαρχο οφθαλµό. Στην έρευνά µας τα ποσοστά που βρέθηκαν άγγιζαν το 65.8% για 

τους αθλητές µε δεξιό κυρίαρχο οφθαλµό και το 34.2% για εκείνους που είχαν 

αριστερό κυρίαρχο οφθαλµό. Σε µια διαχρονική µελέτη δύο ετών µε δείγµα 178 

µυωπικά παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών, ο Yang et al. (2008) βρήκε περίπου τα 

ίδια αποτελέσµατα (64.6% µε δεξιό κυρίαρχο οφθαλµό και 34.6% µε αριστερό 

κυρίαρχο οφθαλµό).  

6.1.3 Συσχέτιση κυρίαρχου οφθαλµού - ποδιού 

∆ύο έρευνες του Robinson et al. σε δείγµα 421 αθλητών µε πνευµατική καθυστέρηση 

η πρώτη και σε γενικό πληθυσµό η δεύτερη, έδειξαν πως περίπου το 60% των ατόµων 

συνδυάζει οµόπλευρο κυρίαρχο οφθαλµό και χέρι, ενώ στο υπόλοιπο 40% ο 

κυρίαρχος οφθαλµός και χέρι βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές του σώµατος (cross 

dominance). Τα αντίστοιχα ποσοστά που βρέθηκαν στην έρευνά µας αναφορικά µε τη 
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συσχέτιση κυρίαρχου οφθαλµού και ποδιού ήταν 62.4% και 37.6% και προσεγγίζουν 

σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα των ερευνών του Robinson et al. 

6.1.4 Συχνότητα εµφάνισης µυωπίας / χρήση γυαλιών 

Υπάρχει µια πληθώρα µελετών πάνω στο ζήτηµα της εµφάνισης της µυωπίας ανά 

εθνικότητα, ηλικία, τρόπο ζωής κτλ. Ωστόσο, για το λόγο ότι δεν υπάρχει κάποιος 

σαφής διεθνής ορισµός των ατόµων που θεωρούνται µύωπες, κάθε οµάδα ερευνητών 

χρησιµοποιεί τα δικά της κριτήρια στον ορισµό της µυωπίας. Έτσι για παράδειγµα 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες µύωπες ορίζονται τα άτοµα µε ΣΙ∆ ≤ -0.5 D, ενώ 

σε άλλες µελέτες τίθενται αυστηρότερα κριτήρια µε ΣΙ∆ < -1.0 D. Είναι κατανοητό 

λοιπόν πως τα «κατ’ επιλογήν» µυωπικά κριτήρια δηµιουργούν τόσο δυσκολίες όσο 

και επιφυλάξεις όσον αφορά τη σύγκριση διαφορετικών ερευνών µεταξύ τους. 

Αναµφισβήτητα ένας ενιαίος ορισµός των ατόµων που θεωρούνται µύωπες θα 

συνέβαλε αποτελεσµατικά στην εξάλειψη τέτοιων προβληµάτων. 

Τα ποσοστό των αθλητών µε µυωπία στην έρευνά µας ήταν εξαιρετικά µικρό (8.4%) 

για τα ελληνικά δεδοµένα, αφού µελέτη (Plainis et al., 2008) έδειξε πως το 38.1% των 

µαθητών σε διάφορα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου (Ηλικία 12.7±1.5 έτη) ήταν 

µύωπες (ΣΙ∆ < -0.75 D και ΟΟ < 0.8). Αντίστοιχες διαφορές σε σχέση µε την ίδια 

έρευνα βρέθηκαν και αναφορικά µε τη χρήση γυαλιών (9.7% έναντι 23.6% στους 

µαθητές των σχολείων). Οι µεγάλες διαφορές στα ποσοστά εµφάνισης µυωπίας 

µεταξύ των δύο ερευνών θα µπορούσαν να ερµηνευθούν: α) λόγω της διαφοράς στη 

µέση ηλικία των δειγµάτων, αφού τα παιδιά στη µελέτη του Plainis et al. ήταν κατά 

1.7 περίπου έτη µεγαλύτερα από τους αθλητές που εξετάστηκαν, β) εξαιτίας του 

διαφορετικού τρόπου ζωής των δύο οµάδων παιδιών. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

όµως που φαίνεται να επηρεάζουν την εµφάνιση της µυωπίας στα παιδιά θα 

εξεταστούν εκτενέστερα παρακάτω.  

Τέλος, αναφέρουµε ενδεικτικά µερικά αποτελέσµατα ερευνών σε διάφορες χώρες του 

κόσµου, όπου φαίνεται ότι τα ποσοστά µυωπίας στα παιδιά ανέρχονται περίπου σε 

10% στη Γερµανία, 70% στην Ταϊβάν, 95% στην Ιαπωνία, 74% στη Σιγκαπούρη και 

44% στο Μεξικό.  
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6.2 Κατανοµές οφθαλµικών παραµέτρων    

6.2.1 Σφαιρικό Ισοδύναµο ∆ιάθλασης 

Πρώιµες µελέτες (δεκαετία ’30) πάνω στο θέµα της διάθλασης σε πληθυσµούς 

ενηλίκων, έδειξαν πως η κατανοµή των διαθλαστικών σφαλµάτων αποκλίνει 

σηµαντικά από την κανονική κατανοµή,  παρουσιάζοντας µια αξιοσηµείωτη 

λεπτοκύρτωση, λόγω του µεγάλου αριθµού εµµετρώπων, καθώς και µια θετική 

λοξότητα προς τη µυωπία (Brown et al.). Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονται σε άµεση 

συµφωνία µε τη θεωρία της εµµετροποίησης, κατά την οποία όλα τα οπτικά στοιχεία 

του οφθαλµού διαµορφώνονται ενεργά και ρυθµίζονται µε τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το ολικό διαθλαστικό σφάλµα του οφθαλµού. Το φαινόµενο της 

εµµετροποίησης είναι αυτό που εξηγεί και το γεγονός ότι η κατανοµή του 

διαθλαστικού σφάλµατος, ενώ είναι πολύ ευρεία στα νεογνά, γίνεται πιο αιχµηρή µε 

την πάροδο του χρόνου.  

Στην έρευνά µας το ΣΙ∆ ακολουθούσε µια λεπτόκυρτη (Κύρτωση = 11.70) ελαφρώς 

αρνητικά λοξή κατανοµή (Λοξότητα = -1.92), πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι η 

συχνότητα των υπερµετρωπικών διαθλαστικών σφαλµάτων ήταν µεγαλύτερη σε 

σχέση µε την αντίστοιχη συχνότητα για τα µυωπικά σφάλµατα. Ωστόσο, η απόλυτη  

τιµή των µυωπικών διαθλαστικών σφαλµάτων ήταν µεγαλύτερη από εκείνη των 

υπερµετρωπικών. Στην έρευνα για τη µυωπία στο Σύδνεϋ (Sydney Myopia Study, 

SMS), βρέθηκε σε ένα δείγµα 12άχρονων παιδιών καυκασιανής καταγωγής ότι η 

κατανοµή του διαθλαστικού σφάλµατος παρουσίαζε κύρτωση ίση µε 11.3, ενώ η 

λοξότητα της κατανοµής ήταν -1.6 (Ip et al., 2007).  

6.2.2 Οπτική οξύτητα 

Η κατανοµή της οπτικής οξύτητας των αθλητών βρέθηκε να είναι θετικά λοξή 

(Λοξότητα = 2.31), αφού η συχνότητα των αθλητών µε υψηλές επιδόσεις στη 

συγκεκριµένη εξέταση ήταν µεγαλύτερη από εκείνη των αθλητών µε χαµηλές 

επιδόσεις. Αξίζει να αναφερθεί πως η συσχέτιση της οπτικής οξύτητας ανάµεσα 

στους δύο οφθαλµούς των αθλητών ήταν µικρότερη σε σύγκριση µε εκείνη για άλλες 

οφθαλµικές παραµέτρους (π.χ. αξονικό µήκος, ΣΙ∆ κλπ.). Αιτία της φτωχής 

συσχέτισης θεωρούµε πως είναι το γεγονός ότι η οπτική οξύτητα δεν µπορεί να 
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µετρηθεί άµεσα µε µια αντικειµενική µέθοδο, όπως οι βιοµετρικές παράµετροι του 

οφθαλµού· αντίθετα ο υπολογισµός της βασίζεται στις απαντήσεις του εξεταζόµενου 

ατόµου.  

6.2.3 Αξονικό µήκος, ΜΚΑΚ, λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ 

Τα δεδοµένα µας δείχνουν ότι τόσο το αξονικό µήκος όσο και η ΜΚΑΚ ακολουθούν 

µια κανονική κατανοµή. Ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ εµφανίζει µια πιο αιχµηρή κατανοµή 

(Κύρτωση = 2.95), αφού, όπως θα συζητήσουµε αναλυτικότερα και παρακάτω, 

σχετίζεται περισσότερο έντονα µε το ΣΙ∆. Τόσο οι µέσες τιµές για τις τρεις αυτές 

παραµέτρους όσο και οι κατανοµές αυτών βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη συµφωνία 

µε τα αποτελέσµατα της SMS για τα 12άχρονα παιδιά καυκασιανής καταγωγής. Είναι 

αξιοσηµείωτη, τέλος, η έντονη συσχέτιση των παραπάνω οφθαλµικών παραµέτρων 

ανάµεσα στους δύο οφθαλµούς, αφού ο συντελεστής r του Pearson ξεπερνά σε κάθε 

περίπτωση το 0.9. 

6.3 Συσχετίσεις οφθαλµικών παραµέτρων 

6.3.1 Συσχέτιση ΜΚΑΚ και αξονικού µήκους 

Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης για τις δύο αυτές οφθαλµικές παραµέτρους 

έδειξε ότι για κάθε 1 mm αύξησης του αξονικού µήκους του οφθαλµού αντιστοιχεί σε 

αύξηση της ΜΚΑΚ κατά 0.17 mm µέσο όρο, δηλαδή ο κερατοειδής γίνεται πιο 

επίπεδος, ώστε να αντισταθµιστεί η αυξητική αλλαγή και ο οφθαλµός να παραµείνει 

εµµετρωπικός. Ωστόσο αυτό δε συµβαίνει πάντα, µε αποτέλεσµα το λανθασµένο 

ταίριασµα των δύο παραµέτρων και τη δηµιουργία διαθλαστικών αµετρωπιών. Στην 

SMS βρέθηκε µια µεγαλύτερη αλλαγή στην ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς 

ανά 1 mm αύξησης του αξονικού µήκους που έφτανε τα 0.24 mm, η οποία 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας ήταν πιο 

υπερµετρωπικό σε σχέση µε το δικό µας. 

6.3.2 Συσχέτιση ΣΙ∆ και αξονικού µήκους 

Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης στο δείγµα µας, έδειξε ότι µια αύξηση 1 mm 

στο αξονικό µήκος του οφθαλµού αντιστοιχεί σε µυωπική αλλαγή 0.63 D, ενώ το 

αξονικό µήκος φάνηκε να ευθύνεται για το 24% της διακύµανσης του ΣΙ∆. Τα 
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παραπάνω ευρήµατα έρχονται για άλλη µια φορά σε απόλυτη συµφωνία µε την SMS 

όπου σε πολυµεταβλητά γραµµικά µοντέλα που κατασκευάστηκαν βρέθηκε πως το 

αξονικό µήκος ευθύνεται για το 24% της διακύµανσης του ΣΙ∆ και πως µια αύξηση 1 

mm συνεπάγεται µυωπική αλλαγή κατά 0.61 D (12άχρονα παιδιά καυκασιανής 

καταγωγής). 

Στην ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης µόνο για τα άτοµα τα οποία θεωρήθηκαν 

εµµέτρωπες σύµφωνα µε τα κριτήρια της έρευνας βρέθηκε πως το ΣΙ∆ δεν 

µεταβάλλεται συναρτήσει του αξονικού µήκους. Φαίνεται έτσι πως υπάρχει ένα εύρος 

αξονικών µηκών που κυµαίνονται περίπου από  21.9 έως 25.8 mm (Μέση τιµή = 

23.42 mm, TA = 0.69 mm), εντός του οποίου είναι δυνατό να υπάρξει εµµετρωπικός 

οφθαλµός. Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκαµε και για τους υπερµέτρωπες, αυτή τη 

φορά για ένα εύρος αξονικών µηκών από 20.6 έως 24.2 mm (Μέση τιµή = 22.76 mm, 

ΤΑ = 0.79 mm). Το εύρηµα αυτό στηρίζει την άποψη πως ο βαθµός της 

υπερµετρωπίας είναι ανεξάρτητος του αξονικού µήκους για το παραπάνω εύρος 

τιµών του. Όσον αφορά τη συσχέτιση του ΣΙ∆ µε το αξονικό µήκος για τους αθλητές 

που βρέθηκαν µύωπες, τα πράγµατα είναι αρκετά διαφορετικά. Στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει µια αρνητική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών και µάλιστα µε ένα 

συντελεστή β = -1.18 που µεταφράζεται ως 1.18 D µυωπικής αλλαγής ανά mm 

αύξησης του αξονικού µήκους. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε πως ο βαθµός 

της µυωπίας έχει άµεση σχέση µε το αξονικό µήκος του οφθαλµού για ένα εύρος 

αξονικών µηκών περίπου από 22.5 έως 26.8 mm (Μέση τιµή = 24.64 mm, ΤΑ = 0.97 

mm).  

Η αλληλεπικάλυψη των ευρών των αξονικών µηκών ανάµεσα στις παραπάνω τρεις 

οµάδες αθλητών υποδεικνύει ότι η διαδικασία της εµµετροποίησης που λαµβάνει 

χώρα κατά τη σχολική ηλικία µπορεί να µην πετυχαίνει πάντα το σκοπό της µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία αµµετρωπιών. Αναφορικά µε τους κληρονοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα µπορούσαν να εκτρέψουν την παραπάνω 

διαδικασία από τη φυσιολογική της πορεία, θα δώσουµε την ανάλογη έµφαση σε 

επόµενες παραγράφους. 
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6.3.3 Συσχέτιση ΣΙ∆ και λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ 

Ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ βρέθηκε να συσχετίζεται περισσότερο µε το ΣΙ∆ από ότι το 

αξονικό µήκος από µόνο του (r = -0.70 έναντι r = -0.49). Ακριβώς επειδή ο λόγος 

αυτός αποτελεί ένα δείκτη ταιριάσµατος της διοπτρικής δύναµης του οφθαλµού µε το 

µήκος του, είναι πιθανότατα µια πιο χρήσιµη παράµετρος στη µελέτη της προόδου 

των µυωπικών διαθλάσεων σε σχέση µε µεµονωµένες βιοµετρικές οφθαλµικές 

παραµέτρους, όπως για παράδειγµα το αξονικό µήκος. Ο λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ βρέθηκε 

να ευθύνεται για το 48% της διακύµανσης του ΣΙ∆, αποτέλεσµα το οποίο συµφωνεί 

µε τα ευρήµατα της SMS για τα 12άχρονα παιδιά (52%). Τέλος, το µυωπικό σφάλµα 

που προκαλεί η αλλαγή µίας µονάδας στο λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ φτάνει τις 7.96 D, ενώ η 

αντίστοιχη τιµή στην SMS ήταν 9.08 D. Αποδίδουµε τη µικρή διαφορά των δύο 

τιµών στην ανισοµέρεια όσον αφορά τα διαθλαστικά σφάλµατα στα δύο δείγµατα. 

Η ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ του ΣΙ∆ και του λόγου ΑΜ/ΜΚΑΚ 

εφαρµόστηκε και ξεχωριστά ανάλογα µε το διαθλαστικό σφάλµα των αθλητών. Σε 

όλες τις περιπτώσεις (εµµέτρωπες, υπερµέτρωπες, µύωπες), βρέθηκε µια σηµαντική 

αρνητική σχέση  ανάµεσα στις δύο αυτές παραµέτρους, γεγονός το οποίο δεν 

παρατηρήθηκε στη µελέτη της σχέσης του ΣΙ∆ µε το αξονικό µήκος. Αυτό συµβαίνει, 

διότι, όπως προαναφέρθηκε, το ΣΙ∆ είναι περισσότερο άµεσα συνδεδεµένο µε το 

λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ παρά µε το αξονικό µήκος από µόνο του. 

Αξίζει να σχολιαστεί τέλος ότι τα ευρήµατά µας δείχνουν πως υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική µεν, αλλά σχεδόν αµελητέα σχέση (r = 0.15) µεταξύ ΣΙ∆ και ΜΚΑΚ. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις υψηλές συσχετίσεις που βρέθηκαν 

ανάµεσα στο ΣΙ∆ και το αξονικό µήκος ή το λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ. Μπορεί να θεωρηθεί 

λοιπόν σύµφωνα µε τα παραπάνω πως το διαθλαστικό σφάλµα είναι ουσιαστικά 

αποτέλεσµα των µηχανισµών που ρυθµίζουν την αύξηση του αξονικού µήκους του 

οφθαλµού και όχι τη µεταβολή της ΜΚΑΚ. Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν και µε 

την SMS όπου στο ανάλογο δείγµα βρέθηκε ένας συντελεστής συσχέτισης r ανάµεσα 

στις δύο παραµέτρους που δεν ξεπερνούσε το 0.09. 
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6.3.4 Γονική µυωπία και µυωπία των αθλητών 

Η κληρονοµικότητα όσον αφορά τη σχολική µυωπία θα λέγαµε ότι αποτελεί ένα 

αµφιλεγόµενο ζήτηµα. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι το οικογενειακό ιστορικό 

µυωπίας σχετίζεται άµεσα µε την εµφάνιση µυωπικού σφάλµατος στους απογόνους  

κατά τη σχολική ηλικία (Ip et al., 2007  και Jones et al., 2007). Επιπρόσθετα, ο Ip και 

οι συνεργάτες του συµπεραίνουν στην έρευνά τους ότι τα ποσοστά µυωπικών παιδιών 

αυξάνονται κατά µεγάλο βαθµό ανάλογα µε τον αριθµό των µυώπων γονέων τους. 

Έτσι βρίσκουν, για παράδειγµα, στο δείγµα των 12άχρονων παιδιών καυκασιανής 

καταγωγής ότι µόλις το 3.0% από τα παιδιά µε κανένα µύωπα γονέα έχουν µυωπία. 

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα µυωπικά παιδιά που έχουν ένα ή δύο µύωπες γονείς 

φτάνουν το 6.0% και το 17.2%. Ωστόσο υπάρχει και η αντίθετη άποψη, σύµφωνα µε 

την οποία η γενετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της σχολικής µυωπίας είναι πολύ 

µικρή. Σε ένα άρθρο των Morgan και Rose (2005) αναφέρεται ότι ο κύριος 

παράγοντας που προκαλεί την παγκόσµια αύξηση των ποσοστών της µυωπίας είναι η 

αλλαγή του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζει ο σύγχρονος άνθρωπος, το οποίο και 

χαρακτηρίζεται από τους συγγραφείς ως «µυωπογενετικό». Προς στήριξη της άποψης 

αυτής αναφέρουν ότι ασιατικοί πληθυσµοί που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές 

παρουσιάζουν πολύ µικρότερα ποσοστά µυωπίας σε σχέση µε πληθυσµούς ίδιας 

καταγωγής (και άρα ίδιου γενετικού υποβάθρου) που κατοικούν στα µεγάλα αστικά 

κέντρα.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας συνηγορούν στο ότι η γονική µυωπία επηρεάζει 

σηµαντικά τη συχνότητα εµφάνισης της µυωπίας στους αθλητές. Από την ανάλυση 

των δεδοµένων προκύπτει ότι τα ποσοστά της µυωπίας των αθλητών σχεδόν 

δεκαπλασιάζονται, ανάλογα µε το αν ο αθλητής έχει κανένα ή δύο µύωπες γονείς, 

γεγονός το οποίο έρχεται σε αρκετή συµφωνία µε έρευνες που έχουν γίνει στο 

παρελθόν (Goldschmidt et al. και Gwiazda et al. κτλ.) και που έχουν διαπιστώσει τον 

επταπλασιασµό της πιθανότητας εµφάνισης µυωπίας, εφόσον κάποιος έχει δύο 

µύωπες γονείς. 

Αν και η µη συσχετισµένη ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) δεν δείχνει κάποια 

διαφορά, παρατηρούµε ότι τόσο η απόλυτη τιµή του  ΣΙ∆ όσο και το αξονικό µήκος 

των αθλητών παρουσιάζει µια αυξητική τάση ανάλογα µε τη σοβαρότητα της γονικής 

µυωπίας (όχι µυωπία, ήπια, µέτρια, υψηλή). Το γεγονός ότι οι διαφορές ανάµεσα 
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στους µέσους όρους ΣΙ∆ και αξονικού µήκους των αθλητών µεταξύ των τριών 

οµάδων µυώπων γονέων δε βρίσκονται στατιστικά σηµαντικές, οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στις πολύ µικρές συχνότητες µέτριας και υψηλής γονικής µυωπίας. Ίσως λοιπόν 

τα στοιχεία αυτά, αν και όχι στατιστικά σηµαντικά στην έρευνά µας, να συνηγορούν 

στην ύπαρξη και µιας δεύτερης ένδειξης όσον αφορά τη συσχέτιση της γονικής 

µυωπίας µε τη συχνότητα εµφάνισης µυωπικών σφαλµάτων στους αθλητές. 

Παρόµοια µε τα δικά µας αποτελέσµατα βρέθηκαν και στην SMS, όπου ο βαθµός της 

γονικής µυωπίας σχετίζονταν µε το µέσο ΣΙ∆ και το µέσο αξονικό µήκος των 

παιδιών.  

6.3.5 Γονική µόρφωση και µυωπία των αθλητών 

Το 1954 ο Young και οι συνεργάτες του βρήκαν πως η εµφάνιση της µυωπίας ήταν 

σηµαντικά υψηλότερη σε παιδιά µε γονείς πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, σε σχέση 

µε τα παιδιά αγροτών τα οποία κατοικούσαν στην ίδια περιοχή. Το ερώτηµα που 

εύλογα τίθεται είναι µε ποιον ακριβώς τρόπο η γονική µόρφωση επηρεάζει τη 

διάθλαση των παιδιών. Μια άποψη υποστηρίζει ότι το µορφωτικό επίπεδο των 

γονέων συνδέεται άµεσα µε τον αυξηµένο χρόνο κοντινής εργασίας τους και συνεπώς 

µε την περισσότερο µυωπική διάθλασή τους, η οποία, όπως έχουµε δει στην 

προηγούµενη παράγραφο, αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης µυωπικών απογόνων. 

Σύµφωνα µε την εναλλακτική άποψη, οι γονείς ανώτερου µορφωτικού επιπέδου θα 

λέγαµε ότι διαµορφώνουν ένα πιο «µυωπογενετικό» περιβάλλον στα παιδιά τους, µε 

περισσότερη κοντινή εργασία εντός του σπιτιού. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

µορφωµένοι γονείς, σε γενικές γραµµές, επιδιώκουν να έχουν και µορφωµένα παιδιά. 

Στην έρευνά µας βρήκαµε µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, τουλάχιστον του ενός γονέα, µε τη συχνότητα εµφάνισης µυωπίας 

στους αθλητές. Τα ποσοστά µυωπίας στους αθλητές ήταν 15.4% για εκείνους που 

είχαν τουλάχιστον ένα γονέα απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ και µόλις 5.2% σε αυτούς χωρίς 

γονείς αποφοίτους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το κατά πόσο οι διαφορές αυτές 

ανάµεσα στις δύο οµάδες οφείλονται σε γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

αποτελεί ένα ζήτηµα το οποίο θα µπορούσε να βρει απάντηση σε µελλοντικές 

έρευνες. 
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6.4 Οφθαλµικές παράµετροι και ηλικία 

6.4.1 Αξονικό µήκος και ηλικία 

Σε όλες τις αναλύσεις της έρευνας φάνηκε µια σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ηλικία 

των αθλητών και το αξονικό µήκος του οφθαλµού, όπως άλλωστε και αναµενόταν, 

(βλέπε προηγούµενες παραγράφους), µε ένα µέσο ρυθµό αύξησης 0.11 mm ανά έτος 

για ηλικίες από 7 έως 16 χρόνων. Στην ανάλυση γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ 

ΣΙ∆ και αξονικού µήκους ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή οµάδα βρέθηκε πως 1 mm 

αύξησης στο αξονικό µήκος του οφθαλµού προκαλούσε µια περισσότερο µυωπική 

αλλαγή στα µεγαλύτερα (0.84 D) από ότι στα µικρότερα (0.73-0.79 D) παιδιά. Το 

εύρηµα αυτό είναι απόλυτα σύµφωνο µε τη θεωρία της µυωπικής αλλαγής κατά τη 

διάρκεια της σχολικής ηλικίας καθώς και τις προαναφερθείσες αλλαγές στις 

βιοµετρικές παραµέτρους του οφθαλµού, αφού µετά από κάποια ηλικία το µάτι χάνει 

τόσο την πλαστικότητα όσο και την ικανότητά του να αντισταθµίζει µε επιτυχία την 

αυξητική τάση του αξονικού µήκους. Τέλος, το γεγονός ότι το εύρος των 

«εµµετρωπικών» αξονικών µηκών αυξάνεται στις ηλικιακά µεγαλύτερες οµάδες των 

αθλητών, δικαιολογείται από το ότι το αξονικό µήκος του οφθαλµού µεγαλώνει 

ανοµοιογενώς µε την ηλικία και ανάλογα µε τη συνολική διοπτρική δύναµη του κάθε 

οφθαλµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο οφθαλµός να διαθέτει ένα µεγαλύτερο εύρος 

αξονικών µηκών εντός του οποίου να επιτυγχάνεται η εµµετροποίησή του σε σχέση 

µε τις µικρότερες ηλικίες, όπου η προαναφερθείσα διαδικασία δεν έχει πλήρως 

ολοκληρωθεί. 

6.4.2 ΣΙ∆, οπτική οξύτητα, ΜΚΑΚ, λόγος ΑΜ/ΜΚΑΚ και ηλικία 

Αν και δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p = 0.13) ανάµεσα στους µέσους 

όρους για το ΣΙ∆ στις τέσσερις ηλικιακές οµάδες, λόγω του σχετικά µικρού δείγµατος 

της έρευνας, είναι εµφανής η τάση προς τις περισσότερο µυωπικές διαθλάσεις σε 

µεγαλύτερες ηλικίες αθλητών. Η ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) ωστόσο, δείχνει 

µια σηµαντική διαφορά (p < 0.001) ανάµεσα στις µέσες τιµές των λόγων ΑΜ/ΜΚΑΚ 

ανά ηλικιακή οµάδα. Τούτο συµβαίνει, διότι η διακύµανση του ΣΙ∆, ενώ ερµηνεύεται 

κατά ένα µεγάλο ποσοστό από το µυωπικό αυτό δείκτη, εξαρτάται ταυτόχρονα και 

από άλλες οφθαλµικές παραµέτρους, όπως ο κρυσταλλοειδής φακός, το βάθος του 
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πρόσθιου θαλάµου, το πάχος ή ακόµα και η µέση ακτίνα καµπυλότητας της οπίσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδούς.  

Όσον αφορά την οπτική οξύτητα των αθλητών θα λέγαµε ότι, ενώ η διαφορά των 

µέσων τιµών της µεταξύ των ηλικιακών οµάδων δε βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σηµαντική, υπάρχει µια µειωµένη τιµή στην οπτική οξύτητα για την οµάδα των 

αθλητών από 7 έως 9 ετών (logMAR = 0.15). Η απόκλιση αυτή υποθέτουµε ότι 

σχετίζεται µε τη µη πλήρη συµµόρφωση των παιδιών µικρότερης ηλικίας στη 

διαδικασία της εξέτασης.  

Τέλος, η ΜΚΑΚ είχε σχεδόν την ίδια µέση τιµή καθώς και την ίδια διακύµανση σε 

όλες τις ηλικιακές οµάδες, γεγονός που αποτελεί έντονη ένδειξη ότι η ΜΚΑΚ και 

άρα η µέση διοπτρική δύναµη του κερατοειδούς µεταβάλλεται ελάχιστα µετά την 

ηλικία των επτά ετών. Αυτό το γεγονός αποτελεί µια κοινή διαπίστωση πλέον όλων 

των σύγχρονων βιοµετρικών µελετών σχετικά µε την εµφάνιση και την εξέλιξη του 

µυωπικού διαθλαστικού σφάλµατος σε παιδιά σχολικής ηλικίας.     

6.4.3 Συχνότητες εµφάνισης µυωπίας / υπερµετρωπίας ανά ηλικία 

Οι αναµενόµενες επιδράσεις της διαδικασίας της εµµετροποίησης που λαµβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας φάνηκαν και στην έρευνά µας. Στη σύγκριση 

τριών ηλικιακών οµάδων (7-9, 10-11, 12 και άνω) παρατηρήθηκε µια σηµαντική 

µείωση των ποσοστών εµφάνισης της υπερµετρωπίας στους αθλητές: από 27% 

περίπου στην ηλικία των 7-9 ετών σε µόλις 7% σε ηλικίες άνω των 12 ετών. Είναι 

εµφανείς, µε άλλα λόγια, οι ενεργές διαδικασίες που συµβαίνουν στον οφθαλµό σε 

αυτές τις ηλικίες, µε κύριο στόχο την εξάλειψη του αρχικού υπερµετρωπικού 

σφάλµατος κατά τη γέννηση του κάθε ατόµου. Αξίζει να αναφέρουµε, ωστόσο, ότι οι 

συχνότητες εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές δε βρέθηκαν να έχουν στατιστικά 

σηµαντική εξάρτηση από την ηλικία (p = 0.19), αν και είναι φανερή η αυξητική 

πορεία των µυωπικών ποσοστών σε µεγαλύτερους αθλητές (6% για αθλητές 7-9 ετών 

έναντι 12.5% για αθλητές άνω των 12 ετών). Θεωρούµε λοιπόν ότι η µη στατιστική 

σηµαντικότητα για τη διαφορά των ποσοστών µυωπίας ανά ηλικιακή οµάδα 

οφείλεται κυρίως στο ότι ο αριθµός των µυώπων αθλητών στο δείγµα µας ήταν 

εξαιρετικά µικρός σε σχέση µε το γενικό ελληνικό µαθητικό πληθυσµό. 
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6.5 Σύγκριση κυρίαρχου και µη κυρίαρχου οφθαλµού 

Παρόλο που τόσο ο κυρίαρχος όσο και ο µη κυρίαρχος οφθαλµός των αθλητών είχε 

περίπου το ίδιο ΣΙ∆, η οπτική οξύτητα διέφερε σηµαντικά µεταξύ τους κατά -0.03 σε 

κλίµακα logMAR. Αυτό θα µπορούσε να συµβαίνει για δύο κυρίως λόγους: α) 

εξαιτίας της χρήσης διαφορετικού πίνακα οπτικής οξύτητας σε κάθε οφθαλµό και µε 

δεδοµένο ότι οι αθλητές που είχαν ως κυρίαρχο οφθαλµό το δεξιό ήταν περισσότεροι 

από εκείνους που είχαν ως κυρίαρχο τον αριστερό. Ίσως δηλαδή ο πίνακας ο οποίος 

χρησιµοποιήθηκε για την εξέταση του δεξιού οφθαλµού να περιείχε ελαφρώς πιο 

«εύκολα» προς αναγνώριση γράµµατα σε σχέση µε τον αντίστοιχο πίνακα για την 

εξέταση του αριστερού οφθαλµού. β) πιθανόν πράγµατι ο κυρίαρχος οφθαλµός να 

έχει καλύτερη οπτική οξύτητα από το µη κυρίαρχο για νευρωνικούς λόγους. Ωστόσο 

η τελευταία αυτή άποψη, αν και αρκετά δηµοφιλής στο παρελθόν, αµφισβητείται σε 

ένα άρθρο του Pointer αναφορικά µε τη σχέση του οφθαλµού µε την καλύτερη οπτική 

οξύτητα και του κυρίαρχου οφθαλµού. Ειδικότερα, ο συγγραφέας αναφέρει πως η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το ζήτηµα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των δύο παραµέτρων. Λαµβάνοντας όλα τα 

παραπάνω υπόψη και συνεκτιµώντας τη µικρή έκταση της διαφοράς στην οπτική 

οξύτητα ανάµεσα στον κυρίαρχο και µη κυρίαρχο οφθαλµό, συµπεραίνουµε ότι η 

παρατηρούµενη απόκλιση οφείλεται στην τυχαία διακύµανση των τιµών των 

µετρήσεών µας καθώς και σε µικρές ανακρίβειες και σφάλµατα κατά τη µετρητική 

διαδικασία. 

6.6 Σύγκριση αθλητών ανά προπονητικό επίπεδο 

Έχει αναφερθεί ότι στην ποδοσφαιρική ακαδηµία του ΟΦΗ το σύνολο των αθλητών 

κατηγοριοποιούνταν σε αγωνιστικό ή προαγωνιστικό επίπεδο ανάλογα µε τις 

ικανότητες και την εµπειρία του κάθε αθλητή πάνω στο άθληµα. Να τονίσουµε στο 

σηµείο αυτό ότι η ηλικία δεν έπαιζε ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στο αν ένας αθλητής 

θα καταταχθεί στο ένα ή το άλλο προπονητικό επίπεδο. Έτσι παρατηρήθηκε ίδια 

διασπορά ηλικιών τόσο στο ένα όσο και στο άλλο επίπεδο, µε µια µέση διαφορά 

ανάµεσά τους η οποία έφτανε τα 0.8 έτη (p = 0.002), αφού τα παιδιά του αγωνιστικού 

επιπέδου ήταν λίγο µεγαλύτερα από εκείνα του προαγωνιστικού. 
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Αναφορικά µε τα διαθλαστικά σφάλµατα και το αξονικό µήκος, βρέθηκε πως δεν 

υπάρχει µια στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο επίπεδα. ∆ε συνέβη το 

ίδιο όµως και για την οπτική οξύτητα των αθλητών, όπου υπήρξε µια σηµαντική 

διαφορά που έφτανε κατά µέσο όρο το 0.07 σε κλίµακα logMAR, µε τα παιδιά του 

αγωνιστικού επιπέδου να διαθέτουν καλύτερη οπτική οξύτητα σε σχέση µε εκείνα του 

προαγωνιστικού. Υποθέτουµε πως το εύρηµα αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στη 

σχέση µεταξύ της επίδοσης των αθλητών στο ποδόσφαιρο και της οπτικής τους 

οξύτητας, αφού είναι γνωστό πως η χαµηλή οπτική οξύτητα επηρεάζει αρνητικά τη 

συµπεριφορά των παικτών σε οποιοδήποτε δυναµικό ή µη δυναµικό άθληµα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε πως πλέον σε µεγάλους αθλητικούς συλλόγους (ειδικά στις 

ΗΠΑ) δε νοείται επαγγελµατική οµάδα χωρίς ειδικό οπτοµέτρη, ο οποίος και 

αναλαµβάνει όλες τις ανάγκες εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης της όρασης των 

αθλητών. Φυσικά ένα µέρος της διαφοράς στην οπτική οξύτητα θα µπορούσε να 

αποδοθεί και στο γεγονός ότι οι αθλητές του προαγωνιστικού επιπέδου ήταν ελαφρώς 

µικρότεροι σε ηλικία και άρα λιγότερο συµµορφωµένοι όσον αφορά τη διαδικασία 

της µέτρησης. Τέλος, δε θα πρέπει να αγνοήσουµε και τον ψυχολογικό παράγοντα, 

αφού πιθανόν οι αθλητές του αγωνιστικού επιπέδου να συγκεντρώθηκαν περισσότερο 

κατά τη διάρκεια των µετρήσεων έτσι, ώστε να πετύχουν καλύτερες επιδόσεις και να 

επιβεβαιώσουν κατά κάποιο τρόπο την αξία τους ως «καλοί» παίκτες. 

Παρατηρήθηκε επίσης µια σηµαντική διαφορά της τάξης της µιας µονάδας στις 

βαθµολογίες (κλίµακα 1-5) των αθλητών των δύο επιπέδων από τους προπονητές 

τους για κάθε ικανότητα. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν φυσικά αναµενόµενο, αφού 

θεωρείται εύλογο πως οι παίκτες µε τις περισσότερες ικανότητες και εµπειρία θα 

αποδίδουν πιο πολύ σε όλους τους τοµείς από τους αρχάριους ή τους λιγότερο 

ικανούς στο άθληµα. Οι βαθµολογίες των αθλητών, µολαταύτα, δε 

χρησιµοποιήθηκαν για περαιτέρω στατιστική ανάλυση και επεξεργασία, λόγω της 

υποκειµενικότητας της βαθµολογίας του κάθε προπονητή. Συνεπώς, οποιαδήποτε 

συσχέτιση ή ανάλυση των δεδοµένων αυτών δε θα προσέθετε χρήσιµα και έγκυρα 

συµπεράσµατα στην έρευνά µας. 
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6.7 Μυωπία και άθληση 

Στο τελευταίο ουσιαστικά κοµµάτι της ανάλυσης των δεδοµένων µας επιχειρήσαµε 

να µελετήσουµε τη σχέση της συχνότητας εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές µε τις 

συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Όσον αφορά τις πρόσθετες αθλητικές 

δραστηριότητες, διαπιστώθηκε -έστω και οριακά- πως υπάρχει µια σηµαντική 

συσχέτιση ανάµεσα στις δύο παραµέτρους. Πιο συγκεκριµένα, φάνηκε ότι οι αθλητές 

που ασχολούνταν πάνω από 7 ώρες την εβδοµάδα µε άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες παρουσίαζαν σηµαντικά χαµηλότερα ποσοστά µυωπίας (3.1%) σε 

σύγκριση µε αυτούς που είχαν χαµηλή πρόσθετη αθλητική δραστηριότητα (12.0%). 

Είναι άραγε δυνατό η άθληση να αποτελεί έναν προστατευτικό παράγοντα απέναντι 

στη σχολική µυωπία; Τα ευρήµατα της έρευνάς µας καθώς και η µεγάλη διαφορά των 

ποσοστών µυωπίας ανάµεσα στα συστηµατικώς ασκούµενα παιδιά που εξετάσαµε και 

στο γενικό µαθητικό πληθυσµό ίδιας περίπου µέσης ηλικίας (Plainis et al., 2008) µας 

βάζουν σε υποψίες. Ωστόσο, ο αντίλογος στα παραπάνω αποτελέσµατα θα µπορούσε 

να αποτελεί η πρόταση ότι δεν είναι η άθληση που µειώνει τα ποσοστά των µυώπων, 

αλλά αντίθετα η µυωπία είναι εκείνη η οποία ευθύνεται για την αποχή των ατόµων 

από την άθληση. Σε µια µελέτη όµως του Peckham et al. (1977), που έγινε πάνω σε 

ένα δείγµα 11άχρονων παιδιών µε µυωπία, βρέθηκε ότι, παρ’ όλο το διαθλαστικό 

τους σφάλµα και τη µειωµένη τους οπτική οξύτητα, τα µυωπικά παιδιά συµµετείχαν 

εξίσου συχνά µε τα εµµετρωπικά σε υπαίθρια αθλήµατα. Φαίνεται λοιπόν πως η 

µυωπία δεν αποτρέπει τα παιδιά από αθλήµατα που παίζονται σε εξωτερικούς 

χώρους, όπως για παράδειγµα το ποδόσφαιρο. Αυτό άλλωστε το διαπιστώσαµε 

έµµεσα και στη δική µας έρευνα, αφού µόλις ένας από τους 237 αθλητές που 

εξετάστηκαν δήλωσε ότι φοράει γυαλιά κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή των 

αγώνων. 

Ας δούµε όµως τι συµπεράσµατα βγήκαν και από µερικές σύγχρονες έρευνες. Ο 

Jacobsen et al., σε µια διαχρονική µελέτη 2 ετών µε δείγµα 156 καυκασιανής 

καταγωγής πρωτοετείς φοιτητές της ιατρικής, βρήκε µια αντίστροφη σχέση µεταξύ 

του µυωπικού σφάλµατος και της φυσικής δραστηριότητας (p = 0.015). Σε µια άλλη 

διαχρονική µελέτη µε δείγµα 514 παιδιά (Jones et al., 2007) φάνηκε ότι εκείνα που 

δεν εξελίχθηκαν σε µύωπες ασχολούνταν σηµαντικά περισσότερες ώρες ανά 

εβδοµάδα µε αθλήµατα και δραστηριότητες εκτός σπιτιού σε σχέση µε τα παιδιά που 
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έγιναν µύωπες κατά τη διάρκεια της µελέτης (p < 0.001). Άλλες έρευνες τέλος, όπως 

αυτές της Rose et al. (2008) σε παιδιά τόσο ασιατικής όσο και καυκασιανής 

καταγωγής, κατέληξαν σε παρόµοια συµπεράσµατα σχετικά µε την προστατευτική 

επίδραση των δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού (και όχι απαραίτητα της ίδιας της 

άθλησης) στην εµφάνιση της µυωπίας.  

6.8 Μυωπία και κοντινή εργασία 

Η θεωρία της κοντινής εργασίας υποστηρίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι η µυωπία 

προκαλείται από συγκεκριµένες δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση της κοντινής 

όρασης συµπεριλαµβανοµένου του διαβάσµατος. Ο Sato (1957) είχε προτείνει ότι ο 

µηχανισµός µε τον οποίο η κοντινή εργασία προκαλεί τη µυωπική διάθλαση είναι 

αυτός της προσαρµογής. Ο Young (1967) στήριξε την άποψη του Sato, 

επικαλούµενος µελέτες, όπου µε την παράλυση της προσαρµογής σταµατούσε η 

αύξηση της µυωπίας. Όµως θα µπορούσε  µια τέτοια λειτουργία, όπως αυτή της 

προσαρµογής, να µεταβάλει άµεσα ή έµµεσα βιοµετρικές παραµέτρους του 

οφθαλµού, όπως το αξονικό του µήκος;   

Οι σύγχρονες µελέτες πάνω στο ζήτηµα µυωπία και κοντινή εργασία δίνουν 

διφορούµενα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, έρευνες του Ip et al. (2007) δείχνουν 

ότι η σχολική µυωπία δε σχετίζεται σηµαντικά µε τις ώρες κοντινής εργασίας. 

Αντιθέτως έρευνες, όπως αυτές των Jacobsen et al. (2008) και Jones et al. (2007), 

βρίσκουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στις δύο παραµέτρους.  

Στην έρευνά µας επιδιώξαµε να συνδέσουµε τη συχνότητα εµφάνισης µυωπίας µε 

διάφορες δραστηριότητες κοντινής εργασίας, όπως το διάβασµα, τη χρήση 

υπολογιστή και την τηλεόραση. Ωστόσο ο υπολογισµός των odds ratio δεν έδειξε την 

ύπαρξη σηµαντικής διαφοράς στη συχνότητα εµφάνισης µυωπίας ανάµεσα στην 

οµάδα υψηλής και χαµηλής δραστηριότητας. Υποθέτουµε λοιπόν, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, ότι δεν είναι η ίδια η κοντινή εργασία υπεύθυνη για την αύξηση των 

ποσοστών της µυωπίας αλλά η έλλειψη δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού. Την 

πεποίθησή µας αυτή στηρίζει µια πρόσφατη έρευνα της Rose et al. (2008) σε δείγµα 

7άχρονων παιδιών κινεζικής εθνικότητας τα οποία κατοικούσαν στο Σύδνεϋ και στη 

Σιγκαπούρη. Βρέθηκε πως τα ποσοστά της µυωπίας στο Σύδνεϋ ήταν περίπου 10 

φορές µικρότερα σε σχέση µε τη Σιγκαπούρη, τη στιγµή που τα παιδιά που 
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κατοικούσαν στο Σύδνεϋ αφιέρωναν περισσότερο χρόνο τόσο σε κοντινές εργασίες (p 

= 0.002) όσο και σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού (p < 0.001). Συµπερασµατικά θα 

λέγαµε ότι ο αντισταθµιστικός ως προς τη σχολική µυωπία ρόλος των 

δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού θα πρέπει να εξεταστεί και να επανεκτιµηθεί σε 

µεγαλύτερο βάθος στο µέλλον.  

6.9 Ποιότητα όρασης των αθλητών 

Ο οφθαλµολογικός έλεγχος των ατόµων που βρίσκονται στη σχολική ηλικία 

συστήνεται να επαναλαµβάνεται το λιγότερο κάθε δύο χρόνια έτσι, ώστε να 

διορθώνονται τα τυχόν προβλήµατα (διαθλαστικά και µη) έγκαιρα και µε τον πιο 

σωστό τρόπο. Έρευνες, όπως αυτή του Picone et al. (2004), έχουν αποδείξει την 

παραγωγικότητα της συχνής οφθαλµολογικής εξέτασης, αφού τα άτοµα τα οποία 

επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τον οφθαλµίατρο βρέθηκε να έχουν 

καλύτερες επιδόσεις στο συνεχές διάβασµα καθώς και µικρότερα ποσοστά χαµηλής 

οπτικής οξύτητας. Παρόλα τα αποδεδειγµένα οφέλη της συχνής οφθαλµολογικής 

εξέτασης όµως, διαπιστώθηκε ότι περίπου ένας στους τρεις αθλητές είτε δεν είχε 

επισκεφθεί ποτέ του οφθαλµίατρο, είτε είχε να τον επισκεφθεί για διάστηµα άνω των 

δύο ετών. Με δεδοµένο ότι: α) η χαµηλή οπτική οξύτητα συνδέεται άµεσα µε τις 

χαµηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις των παιδιών (όπως θα δούµε και παρακάτω) και β) το 

διαθλαστικό σφάλµα σε αυτή την ηλικία µεταβάλλεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, 

τίθεται σοβαρά το ζήτηµα της σωστής ενηµέρωσης τόσο των γονέων όσο και των 

µαθητών σχετικά µε τις επιπτώσεις των οφθαλµολογικών προβληµάτων στην 

ποιότητα ζωής τους. 

Όσον αφορά το αν οι αθλητές παρατηρούν κάποια διαφορά στην όρασή τους, όταν 

αγωνίζονται υπό φυσικό ή τεχνητό φως, παρατηρήθηκε πως η µεγάλη τους 

πλειονότητα δεν έκανε διάκριση ανάµεσα στις δύο συνθήκες. Ωστόσο, οι αθλητές 

που προτιµούσαν το φυσικό φως ήταν πολύ περισσότεροι από εκείνους που έδειχναν 

µεγαλύτερη προτίµηση στο τεχνητό φως των προβολέων. Ίσως το εύρηµα αυτό να 

σχετίζεται µε τις υποθέσεις ερευνών που ακόµα βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, στις 

οποίες εικάζεται ότι η έκθεση σε φυσικό φως βελτιώνει την παραγωγικότητα και 

συντελεί στην κανονικοποίηση των ανθρώπινων βιολογικών ρυθµών σε σύγκριση µε 

τον τεχνητό φωτισµό. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι ερευνητές οι οποίοι πιστεύουν πως, 
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επειδή φως του ήλιου αποτελεί µέρος των βιολογικών µας αναγκών, ενστικτωδώς το 

προτιµάµε έναντι του φωτός των ηλεκτρικών λαµπτήρων. 

Το ότι οι καταστάσεις χαµηλής οπτικής οξύτητας των µαθητών επηρεάζουν αρνητικά 

τις επιδόσεις τους στο σχολείο, αποτελεί ένας γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται 

σηµαντική αµφισβήτηση. Έρευνες, όπως αυτή του Maples (2003) σε ένα δείγµα 540 

παιδιών, απέδειξε ότι οι οπτικοί παράγοντες που καθορίζουν την οπτική οξύτητα 

συσχετίζονταν πολύ περισσότερο µε την ακαδηµαϊκή επιτυχία και πολύ λιγότερο µε 

φυλετικές ή κοινωνικοοικονοµικές παραµέτρους. Άλλη πρόσφατη έρευνα του 

Glewwe et al. (2006) σε δείγµα 19.000 κινέζων µαθητών του δηµοτικού σχολείου 

έδειξε µια σηµαντική αύξηση των σχολικών επιδόσεων στους µαθητές που έγινε 

διόρθωση των διαθλαστικών τους σφαλµάτων, ένα χρόνο µόλις µετά την εξέτασή 

τους. Στην έρευνά µας βρέθηκε ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό αθλητών (περίπου 20%) 

οι οποίοι δήλωσαν κάποιο βαθµό δυσκολίας ή κούρασης στο σχολείο εξαιτίας της 

όρασής τους. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι οι 

συγκεκριµένοι αθλητές πάσχουν από κάποιο διαθλαστικό σφάλµα χωρίς να το 

γνωρίζουν, είτε γιατί η διόρθωση που τους έχει δοθεί δεν είναι εκείνη που τους 

εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οπτική οξύτητα. Αναφέρουµε ενδεικτικά ότι,  από 

τους 34 αθλητές που δήλωσαν κάποιο βαθµό δυσκολίας ή κούρασης στο σχολείο, οι 

21 δεν χρησιµοποιούσαν κάποια διόρθωση για την όρασή τους. Επαναλαµβάνουµε 

και στο σηµείο αυτό τη µεγάλη αξία της τακτικής οφθαλµολογικής εξέτασης των 

παιδιών για τη µείωση τέτοιων φαινοµένων καθώς και όλων των αρνητικών τους 

συνεπειών.                  
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ΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιοΚεφάλαιο 7:  7:  7:  7: ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα    

7.1 Κύρια συµπεράσµατα της έρευνας 

Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε µια βασική προσέγγιση του µυωπικού 

διαθλαστικού σφάλµατος όπως αυτό εκδηλώνεται κατά τη σχολική ηλικία και κυρίως 

σε παιδιά που αθλούνται. Πιο συγκεκριµένα, προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε τους 

µηχανισµούς οι οποίοι γεννούν τη µυωπία στον οφθαλµό καθώς και τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συχνότητα εµφάνισής της σε παιδιά-µέλη αθλητικών οµάδων 

ποδοσφαίρου. 

Το δείγµα που εξετάστηκε, διέθετε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν συγκρίσει µε 

το γενικό µαθητικό πληθυσµό, αφού αποτελούνταν από παιδιά τα οποία ασκούνταν 

σε τακτική βάση, γεγονός το οποίο θεωρούµε ότι συνεπάγεται έναν αρκετά 

διαφορετικό τρόπο ζωής σε σχέση µε τον µέσο Έλληνα µαθητή. Η ιδιαιτερότητα αυτή 

του δείγµατος µας φάνηκε να έχει άµεση σχέση µε τα χαµηλά ποσοστά εµφάνισης 

µυωπίας που βρέθηκαν στους αθλητές, αφού µια πρόχειρη εκτίµηση δείχνει ότι η 

συγκεκριµένη οµάδα έχει 4.5 φορές µικρότερα ποσοστά µυώπων σε σύγκριση µε το 

γενικό µαθητικό πληθυσµό των σχολείων του Ηρακλείου (Plainis et al., 2008). 

Επίσης διαπιστώσαµε ότι οι αθλητές που δήλωσαν ότι έχουν υψηλή ενασχόληση µε 

πρόσθετες αθλητικές δραστηριότητες, πέραν των τακτικών προπονήσεων στην 

Ακαδηµία του ΟΦΗ, είχαν ακόµα µικρότερες πιθανότητες ανάπτυξης µυωπικού 

σφάλµατος (ποσοστό µυωπίας µόλις 3.1%). Τα παραπάνω στοιχεία δεν µπορούν 

παρά να µας βάλουν σε σκέψεις σχετικά µε τον προστατευτικό ρόλο της άθλησης ή 

γενικότερα των δραστηριοτήτων «ανοιχτού περιβάλλοντος» όσον αφορά τη µυωπία 

κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Υποθέτουµε ότι η τακτική ενασχόληση των 

παιδιών που εξετάστηκαν µε ένα υπαίθριο άθληµα όπως το ποδόσφαιρο, συντελεί 

έτσι ώστε ο οφθαλµός να κάνει αυτό για το οποίο είναι πρωτίστως κατασκευασµένος, 

δηλαδή να εστιάζει µακριά. Η συνεχής και σε τακτική βάση χαλάρωση της 

προσαρµογής του οφθαλµού φαίνεται να λειτουργεί ως ένας ισχυρά αντισταθµιστικός 

παράγοντας στο σύγχρονο τρόπο ζωής των παιδιών που τους «επιβάλλει» να περνούν 

παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε «κλειστά 

περιβάλλοντα» µε µια πληθώρα δραστηριοτήτων κοντινής εργασίας. Πρέπει να 

σηµειωθεί ωστόσο ότι η µη εύρεση κάποιας σηµαντικής σχέσης µεταξύ της 
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εµφάνισης µυωπίας στους αθλητές και της υψηλής ενασχόλησης µε δραστηριότητες 

κοντινής εργασίας, µας ωθεί στο να κάνουµε µία ακόµα υπόθεση: ίσως δεν είναι η 

παρατεταµένη κοντινή εργασία άµεσα υπεύθυνη για την εµφάνιση της µυωπίας στα 

παιδιά, αλλά η έλλειψη δραστηριοτήτων εκτός σπιτιού σε ένα περισσότερο «ανοιχτό 

περιβάλλον». Το γεγονός ότι αρκετές σύγχρονες έρευνες διαπιστώνουν µια σχέση 

µεταξύ της ανάπτυξης µυωπίας και της κοντινής εργασίας, θεωρούµε ότι πιθανώς να 

οφείλεται στο ότι τα άτοµα που έχουν υψηλή δραστηριότητα σε κοντινές εργασίες 

(π.χ. διάβασµα) συνήθως δεν αφιερώνουν ανάλογο χρόνο για δραστηριότητες 

«ανοιχτού περιβάλλοντος», µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει κάποια αντιστάθµιση 

στην παρατεταµένη προσαρµογή του οφθαλµού (η οποία φαίνεται να σχετίζεται µε 

την αύξηση του αξονικού µήκους). 

Πέραν όµως των περιβαλλοντικών παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της µυωπίας στα παιδιά, βρέθηκε ότι ο αριθµός των µυώπων γονέων 

σχετίζεται άµεσα µε την πιθανότητα εµφάνισης µυωπίας στους απογόνους τους. Το 

εύρηµα αυτό αποδεικνύει πως η εµφάνιση της µυωπίας στη σχολική ηλικία αποτελεί 

ένα πολυπαραγοντικό φαινόµενο το οποίο εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντικές όσο 

και από γενετικές παραµέτρους. Η υψηλή µόρφωση των γονέων βρέθηκε επίσης να 

σχετίζεται θετικά µε τη µυωπία των παιδιών, όµως όσον αφορά το µηχανισµό µέσω 

του οποίου το χαρακτηριστικό αυτό επιδρά στη διάθλασή τους, µόνο υποθέσεις 

µπορούµε να κάνουµε. 

Όσον αφορά τους µηχανισµούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη «µυωπική αλλαγή» 

της σχολικής ηλικίας, είδαµε πως η συνεχής αύξηση του αξονικού µήκους σε 

συνδυασµό µε τη σχεδόν σταθερή συνολική διοπτρική δύναµη του οφθαλµού, 

δύναται να εκτρέψει τη διαδικασία της εµµετροποίησης από το φυσιολογικό της 

χαρακτήρα και να οδηγήσει στο διαθλαστικό σφάλµα. ∆ιαπιστώσαµε έτσι την ισχυρή 

σχέση του ΣΙ∆ µε το λόγο ΑΜ/ΜΚΑΚ, την ασθενέστερη σχέση του µε το αξονικό 

µήκος και τη σχεδόν ανύπαρκτη συσχέτισή του µε τη µέση διοπτρική δύναµη του 

κερατοειδούς.  

Επίσης, εξακριβώσαµε τη σχέση µεταξύ της καλής οπτικής οξύτητας των αθλητών 

και των υψηλών επιδόσεων τους στο ποδόσφαιρο, αφού οι αθλητές του αγωνιστικού 

επιπέδου βρέθηκε να έχουν καλύτερη οπτική οξύτητα εν συγκρίσει µε τους αθλητές 

του προαγωνιστικού. Η οπτική οξύτητα, η ακρίβεια και η ταχύτητα των οφθαλµικών 
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κινήσεων, η περιφερική και στερεοσκοπική όραση, ο συντονισµός κίνησης-όρασης 

καθώς και η σταθερότητα στον έλεγχο προσήλωσης, αποτελούν µόνο µερικές από τις 

οφθαλµικές «αρετές» που µπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις ενός 

αθλητή. Τέλος βγάλαµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητα της 

όρασης των αθλητών που αναδεικνύουν την αξία της τακτικής οφθαλµολογικής 

εξέτασης σε αυτές τις ηλικίες, αφού ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό του δείγµατος 

αντιµετώπιζε διαθλαστικές αµετρωπίες χωρίς να του έχει χορηγηθεί η ανάλογη 

διόρθωση. 

7.2 Περιορισµοί  

Αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, ορισµένους περιορισµούς που είχαµε στην έρευνά µας 

και οι οποίοι επηρέασαν σε κάποιο βαθµό τα εξαγόµενα αποτελέσµατα. Οι 

βασικότεροι από αυτούς είναι: 

α) το σχετικά µικρό δείγµα της έρευνας 

β) η µη πραγµατοποίηση κυκλοπληγίας στους εξεταζόµενους αθλητές (πιθανόν να 

επηρέασε την ακριβή τιµή του µυωπικού σφάλµατος) 

γ) το γεγονός ότι ο βαθµός της µυωπίας των γονέων καταγράφθηκε σύµφωνα µε δική 

τους δήλωση 

δ) οι πιθανώς µη αξιόπιστες απαντήσεις των αθλητών (ειδικά των µικρών σε ηλικία) 

όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια 

ε) η µη πλήρης συµµόρφωση των µικρών σε ηλικία αθλητών µε όλες τις διαδικασίες 

µέτρησης 

7.3 Μελλοντικές έρευνες 

Η παρούσα έρευνα, αν και διέθετε κάποια µειονεκτήµατα - περιορισµούς σχετικά µε 

τον τρόπο διεξαγωγής της, παρήγαγε αρκετά συµπεράσµατα αναφορικά µε τη 

µυωπική αλλαγή που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός 

ατόµου. Ωστόσο τα συµπεράσµατα αυτά θα µπορούσαν όχι µόνο να τεκµηριωθούν 

εκτενέστερα αλλά και να διευρυνθούν ακόµα περισσότερο, αποκαλύπτοντας πιθανώς 
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νέες, άγνωστες µέχρι τώρα πτυχές πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Για παράδειγµα, 

µελλοντικές έρευνες πάνω στα «βήµατα» της παρούσης, θα µπορούσαν να 

περιλαµβάνουν µια διαχρονική παρακολούθηση δύο οµάδων παιδιών παρόµοιων 

χαρακτηριστικών, µε υψηλή και χαµηλή δραστηριότητα εκτός σπιτιού αντίστοιχα. 

Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωνόταν πιο τεκµηριωµένα ο πιθανός προστατευτικός 

ρόλος των δραστηριοτήτων αυτών στην ανάπτυξη και εξέλιξη της µυωπίας. Επίσης 

θα µπορούσε να µελετηθεί εκτενέστερα και πιο διεξοδικά η γενετική προέλευση του 

µυωπικού σφάλµατος, εξετάζοντας σε µια οµάδα παιδιών µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά το οικογενειακό ιστορικό µυωπίας µε αντικειµενικές µεθόδους. Σε 

αυτές τις προτεινόµενες έρευνες θα µπορούσαν να κατασκευαστούν επίσης 

στατιστικά πολυµεταβλητά µοντέλα στα οποία θα διαπιστώνεται ο βαθµός της σχέσης 

του ΣΙ∆ µε διάφορους βιοµετρικούς, περιβαλλοντικούς, γενετικούς ή ακόµα και 

κοινωνικούς  παράγοντες. Φυσικά, για να γίνουν όλα αυτά εφικτά απαιτείται η όποια 

µελλοντική µελέτη να είναι απαλλαγµένη από περιορισµούς όπως αυτούς που 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Θεωρούµε πως έτσι θα γινόταν ένα 

ακόµα µικρό βήµα προς την κατανόηση της σχολικής µυωπίας, ενός κεφαλαίου που 

δίκαια κατέχει περίοπτη θέση στην επιστήµη της οφθαλµολογίας του 21
ου

 αιώνα.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΓΟΝΕΙΣ) 

 

 

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης:  __  / _ _  / _ _ 

 

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από την µητέρα / τον πατέρα 

 

Γονείς του _________________________________ Αριθµός …………..   

 

Ηµεροµηνία γέννησης :   Πατέρα __  / _ _  / _ _  Μητέρα __  / _ _  / _ _ 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σηµειώνοντας την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο.    

 

Ερώτηση 1 

 

Σας έχει διαγνωστεί κάποιο διαθλαστικό σφάλµα; 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ     ΜΗΤΕΡΑ 

 

(     ) Μυωπία                (     ) Μυωπία 

 

(     ) Υπερµετρωπία               (     ) Υπερµετρωπία 

 

(     ) Αστιγµατισµός               (     ) Αστιγµατισµός 

  

(     ) ∆εν έχω διαθλαστικό σφάλµα                (     ) ∆εν έχω διαθλαστικό σφάλµα 

 

Αν έχετε διαγνωστεί µε µυωπία, σύµφωνα µε τη συνταγή του οφθαλµιάτρου σας πόσους 

βαθµούς έχετε; 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ     ΜΗΤΕΡΑ 

 

............... βαθµοί    ............... βαθµοί  

 

 

Σε ποια ηλικία έγινε η διάγνωση; _________ 

 

 

Ερώτηση 2 

 

Φοράτε γυαλιά/φακούς επαφής για µακρινή όραση; 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ     ΜΗΤΕΡΑ 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΝΑΙ 

 

(     ) ΟΧΙ     (     ) ΟΧΙ 
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Ερώτηση 3 

 

Έχετε καλή µακρινή όραση χωρίς γυαλιά/φακούς επαφής; 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ     ΜΗΤΕΡΑ 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΝΑΙ 

 

(     ) ΟΧΙ     (     ) ΟΧΙ 

 

 

Ερώτηση 4 

 

Γνωρίζετε αν έχετε κάποιο άλλο οφθαλµολογικό πρόβληµα; Αν ναι, παρακαλώ 

σηµειώστε το. 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ: ................................................................................................................ 

 

ΜΗΤΕΡΑ: .................................................................................................................. 

 

Ερώτηση 5 

 

Είστε απόφοιτος/η: 

 

ΠΑΤΕΡΑΣ     ΜΗΤΕΡΑ 

 

(     ) Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  (     ) Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

(     ) ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  (     ) ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 

(     ) ΑΕΙ / ΤΕΙ    (     ) ΑΕΙ / ΤΕΙ 

 

(     ) Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό  (     ) Μεταπτυχιακό/∆ιδακτορικό 

 

Ερώτηση 6  

 

(Η απάντηση είναι προαιρετική) 

 

Το ετήσιο συνολικό εισόδηµα της οικογένειάς σας είναι: 

 

(     ) Κάτω από 10.000 ευρώ 

 

(     ) 10.000-25.000 ευρώ 

 

(     ) 25.000-40.000 ευρώ 

 

(     ) Πάνω από 40.000 ευρώ 

 

 

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΠΑΙ∆ΙΑ) 

 

Οι ερωτήσεις συµπληρώνονται από το παιδί/ τη µητέρα / τον πατέρα. 

 

Ονοµατεπώνυµο ………………………………………………του………………….. 

 

Αριθµός …………..   

 

Ηµεροµηνία γέννησης ………_ _  / _ _  / _ _………………… 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σηµειώνοντας την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο.    

 

Ερώτηση 1 

 

Πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφθήκατε κάποιο οφθαλµίατρο για 

οφθαλµολογική εξέταση; 

 

(     ) Πολύ πρόσφατα     (     ) Τον τελευταίο χρόνο     (     ) Πριν δύο χρόνια 

 

(     ) Παραπάνω από δύο χρόνια     (     ) Ποτέ   

 

Ερώτηση 2 

 

Έχετε γυαλιά για τη διόρθωση της όρασής σας; 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΟΧΙ 

 

Σε περίπτωση που φοράτε γυαλιά: 

 

Χρησιµοποιείτε τα γυαλιά στις προπονήσεις; 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΟΧΙ      

 

Αν χρησιµοποιείτε τα γυαλιά σας στις προπονήσεις, τι προβλήµατα αντιµετωπίζετε; 

(Σηµειώστε όσα από τα παρακάτω σας αντιπροσωπεύουν) 

 

(     ) Φεύγουν από τη θέση τους     (     ) Περιορίζουν την όρασή σας      

 

(     ) ∆εν είναι άνετα     (     ) Λερώνονται     (     ) Παραµορφώνουν την όρασή σας 

 

(     ) ∆εν έχω κανένα πρόβληµα  

 

Χρησιµοποιείτε τα γυαλιά στο σχολείο; 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΟΧΙ      

 

Χρησιµοποιείτε ποτέ φακούς επαφής στις προπονήσεις/αγώνες; 

 

(     ) ΝΑΙ     (     ) ΟΧΙ      
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Ερώτηση 3 

 

Πόσο νοµίζετε ότι επηρεάζει η όρασή σας τις επιδόσεις σας στις προπονήσεις; 

 

(     ) Πάρα πολύ     (     ) Πολύ     (     ) Αρκετά     (     ) Λίγο     (     ) Καθόλου 

 

Ερώτηση 4 

 

Πόσο νοµίζετε ότι επηρεάζει η όρασή σας τις επιδόσεις σας στους αγώνες; 

 

(     ) Πάρα πολύ     (     ) Πολύ     (     ) Αρκετά     (     ) Λίγο     (     ) Καθόλου 

 

Ερώτηση 5 

 

Παρατηρείτε διαφορές στην όρασή σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού την ηµέρα και 

τη νύχτα (στο φως των προβολέων); 

 

(     ) Βλέπω καλύτερα την ηµέρα     (     ) Βλέπω καλύτερα τη νύχτα 

 

(     ) ∆εν υπάρχει καµία διαφορά  

 

Ερώτηση 6 

 

Είστε συγκεντρωµένος κατά τη διάρκεια των προπονήσεων/αγώνων; 

 

(     ) Πάρα πολύ     (     ) Πολύ     (     ) Αρκετά     (     ) Λίγο     (     ) Καθόλου 

 

Ερώτηση 7 

 

Πόσες ώρες περίπου την εβδοµάδα ασχολείστε µε άλλες αθλητικές δραστηριότητες; 

(εκτός τις προπονήσεις) 

 

(     ) Καθόλου     (     ) Λιγότερο από 7 ώρες     (     ) Μεταξύ 7 και 14 ώρες      

 

(     ) Μεταξύ 14 και 21 ώρες      (     ) Πάνω από 21 ώρες 

 

Ερώτηση 8 

 

Πόσες ώρες περίπου την εβδοµάδα βλέπετε τηλεόραση; 

 

(     ) Καθόλου     (     ) Λιγότερο από 7 ώρες     (     ) Μεταξύ 7 και 14 ώρες      

 

(     ) Μεταξύ 14 και 21 ώρες      (     ) Πάνω από 21 ώρες 

 

Ερώτηση  9 

 

Πόσες ώρες περίπου την εβδοµάδα χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή (internet, video 

games); 

 

(     ) Καθόλου     (     ) Λιγότερο από 7 ώρες     (     ) Μεταξύ 7 και 14 ώρες      

 

(     ) Μεταξύ 14 και 21 ώρες      (     ) Πάνω από 21 ώρες 
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Ερώτηση 10 

 

Πόσες ώρες περίπου την εβδοµάδα αφιερώνετε για το διάβασµά σας; (σχολείο, ξένες 

γλώσσες κ.α.) 

 

(     ) Καθόλου     (     ) Λιγότερο από 7 ώρες     (     ) Μεταξύ 7 και 14 ώρες      

 

(     ) Μεταξύ 14 και 21 ώρες      (     ) Πάνω από 21 ώρες 

 

Ερώτηση 11 

 

Πόσο συχνά διαβάζετε εξωσχολικά βιβλία; 

 

(     ) Πάρα πολύ     (     ) Πολύ     (     ) Αρκετά     (     ) Λίγο     (     ) Καθόλου 

 

Ερώτηση 12 

 

Νιώθετε δυσκολία ή κούραση εξαιτίας της όρασής σας στο σχολείο; 

 

(     ) Πάρα πολύ     (     ) Πολύ     (     ) Αρκετά     (     ) Λίγο     (     ) Καθόλου 

 

 

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ) 

 

Ονοµατεπώνυµο αθλούµενου……………………………………  Αριθµός ………….. 

 

Βάρος σε κιλά   ___________  Ύψος σε cm  ____________ 

 

Πόσα χρόνια προπονείται στον ΟΦΗ;     __________ Επίπεδο: ____________ 

 

Βαθµολογήστε µε βάση την κλίµακα του 5 (5-Άριστα, 3-Μέτρια, 1-Άσχηµα) τις 

επιδόσεις του αθλούµενου στις ερωτήσεις 1-7:  

 
Ερώτηση 1 

 

Ικανότητα παρακολούθησης της κίνησης της µπάλας, των αντιπάλων και των συµπαικτών 

κατά τη διάρκεια της προπόνησης/παιχνιδιού. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 2 

 

Ικανότητα να πασάρει σωστά τη µπάλα. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 3 

 

Ταχύτητα αντίδρασης στις κινήσεις των αντιπάλων. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 4 

 

Ικανότητα να πιάνει έγκαιρα τις πάσες. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 5 

 

Έχει σταθερότητα στην απόδοση του. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 6 

 

Ευστοχία στο σουτ. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 

 

Ερώτηση 7 

 

Ακολουθεί σωστά τις οδηγίες του προπονητή όσον αφορά τη θέση του στο παιχνίδι. 

 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3     (     ) 4     (     ) 5 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΩΠΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ 

Γραπτές Πληροφορίες και Έντυπο Εγγραφής Συγκατάθεσης 

 
Σας προσκαλούµε να πάρετε µέρος σε αυτή την έρευνα που θα διεξαχθεί από το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, σε συνεργασία µε την ποδοσφαρική Ακαδηµία του ΟΦΗ, υπό την 
καθοδήγηση του Ι.Γ. Παλλήκαρη, Καθηγητή Οφθαλµολογίας στο Τµήµα Ιατρικής και Πρύτανη 
του Παν/µίου Κρήτης. Την ερευνητική οµάδα συµπληρώνουν ο επίτιµος λέκτορας 
(Πανεπιστήµιο Manchester) στις Επιστήµες της Όρασης Σωτήρης Πλαΐνης, ο Αν. Καθηγητής 
Ψυχιατρικής Παναγιώτης Μπίτσιος και η Επ. Καθηγήτρια Βιοστατιστικής Ιωάννα 
Μοσχανδρέα. Η οµάδα ερευνητών που θα επισκεφθεί την Ακαδηµία Ποδοσφαίρου του ΟΦΗ 
για την εκπόνηση των µετρήσεων περιλαµβάνει επίσης τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
Γεώργιο Τσερεβελάκη (Φυσικό) και Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου (Οπτικό). 
 
Πριν συµφωνήστε να πάρετε µέρος σε αυτή την έρευνα πρέπει πρώτα να καταλάβετε περί 
τίνος πρόκειται. ∆ιαβάστε λοιπόν αυτό το έντυπο και ρωτήστε µας κατόπιν ότι απορίες έχετε. 
∆εν χρειάζεται να βιασθείτε να πάρετε την απόφασή σας.  
 
Τι είναι µυωπία και πως η όραση µπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των αθλητών?  
 
Αν και πριν από πενήντα χρόνια ένα µικρό ποσοστό του πληθυσµού (15-20%) παρουσίαζε 
µυωπία, σήµερα έχει παρατηρηθεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικίας 
(30-35)% παρουσιάζει µυωπία. Η εξέλιξη της µυωπίας οφείλεται σε κάποιο βαθµό στην 
κληρονοµικότητα, αλλά είναι σήµερα αποδεκτό ότι οι αυξηµένες απαιτήσεις κοντινής εργασίας 
των συγχρόνων δυτικών κοινωνιών (διάβασµα στο σχολείο-ξένες γλώσσες, χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) και η αποχή από αθλητικές δραστηριότητες συµβάλλουν στην 
αύξηση της συχνότητας εµφάνισης της µυωπίας. Μάλιστα πρόσφατες µελέτες έδείξαν ότι όσο 
περισσότερες ώρες καθηµερινά τα παιδιά ασχολούνται µε δραστηριότητες εκτός σπιτιού τόσο 
µικρότερη η πιθανότητα εξέλιξης της µυωπίας. 
 
Ποιός είναι ο σκοπός της έρευνας?  
 
∆εν γνωρίζουµε ακριβώς αν και πώς οι διαθλαστικές διαταραχές, π.χ. η µυωπία επηρεάζει 
την συµπεριφορά των παιδιών και την επίδοσή τους στα αθλήµατα και ιδιαίτερα στο 
ποδόσφαιρο. Για να βρούµε αν αυτό συµβαίνει, πρέπει να συγκρίνουµε παιδιά που έχουν 
µυωπία µε παιδιά που δέν έχουν, και παιδιά που αθλούνται µε παιδιά που δεν αθλούνται. Η 
ιδέα είναι ότι οι διαφορές συµπεριφοράς και επίδοσης στα αθλήµατα (και στη συγκεκριµένη 
περίπτωση στο ποδόσφαιρο), θα µας βοηθήσει να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα.  
 
Η ελπίδα µας είναι οτι µε την συµµετοχή σας θα µας βοηθήσετε να απαντήσουµε στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

 
1. Συσχετίζεται α) η επίδοση στο ποδόσφαιρο και β) τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας των παιδιών µε µυωπία και χωρίς µυωπία? 
2. Υπάρχει τρόπος να βελτιώσουµε τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις µέσω του προληπτικού 
ελέγχου της µυωπίας και της ενδυνάµωσης χαρακτηριστικών της όρασης σε µικρή ηλικία? 
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3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα της προσωπικότητας των παιδιών µε µυωπία που 
προστατεύουν απο την µειωµένη επίδοση στα αθλήµατα και πώς διαφέρουν απο αυτά 
των παιδιών χωρίς µυωπία? 
 

Χωρίς την βοήθεια πολλών υγιών παιδιών σαν το δικό σας (µέ η χωρίς µυωπία) που 
αθλούνται είναι αδύνατον να κατανοήσουµε τα παραπάνω θέµατα. 
 
Τι περιλαµβάνει αυτή η έρευνα? 
 
Η έρευνα αυτή έχει δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει την αξιολόγηση 
χαρακτηριστικών της όρασης: α) της οπτικής οξύτητας µε ειδικούς πίνακες, β) της πιθανής 
ύπαρξης διαθλαστικού σφάλµατος (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός και γ) κάποιων 
άλλων χαρακτηριστικών της όρασης, π.χ. κυρίαρχος οφθαλµός, βιοµετρικά δεδοµένα, µε τη 
χρήση προηγµένου εξοπλισµού. Όλες οι µετρήσεις είναι µη-επεµβατικές και θα έχουν 
διάρκεια 10 λεπτών. 
 
 
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την απάντηση των παιδιών σε δύο ερωτηµατολόγια: ένα 
ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις που σχετίζονται µε την όρασή τους και τον τρόπο ζωής τους, 
και ένα ερωτηµατολόγιο προσωπικότητας. Η συµπλήρωσή τους δεν θα διαρκέσει πάνω από 
5 λεπτά. Ένα µικρό ερωτηµατολόγιο θα δοθεί και προς συµπλήρωση από τους γονείς. 
 
Εγώ τι κέρδος θα έχω? 
 
Αµέσως µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων οι γονείς θα ενηµερωθούν σχετικά µε την 
κατάσταση της υγείας των οφθαλµών των παιδιών και αν χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο 
οφθαλµίατρο για περαιτέρω εξετάσεις. Εµείς θα σας είµαστε ιδιαίτερα ευγνώµονες για την 
βοήθειά σας. 

Εµπιστευτικότητα 

 
Όλα τα συµπεράσµατα της έρευνας είναι απολύτως εµπιστευτικά. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας θα δηµοσιευθούν σε επιστηµονικά συνέδρια και περιοδικά. Όταν δηµοσιευθούν τα 
αποτελέσµατα τίποτα δεν θα προδίδει τις ταυτότητες αυτών που συµµετείχαν. Όλα τα 
δεδοµένα που θα συλλέξουµε, θα αρχειοθετηθούν και θα διατηρηθούν κωδικοποιηµένα και 
απόρρητα. Αν συµφωνείτε να συµµετέχετε σας παρακαλούµε να υπογράψετε το παρακάτω 
έντυπο. 

ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

           Τσεκάρετε  το κουτάκι 
 

1. 

 

Βεβαιώνω ότι διάβασα και κατάλαβα τις οδηγίες και ότι είχα την ευκαιρία να 

κάνω ερωτήσεις. 

□ 

 

2. 

 

Συµφωνώ να συµµετάσχει το παιδί µου στην έρευνα και να γίνει ανάλυση 

των αποτελεσµάτων του 

□ 

 

3. 

 

Συµφωνώ να συµµετάσχει το παιδί µου στην έρευνα, αλλά δεν επιθυµώ να 

συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια. 

□ 

 

 

Ονοµα του συµµετέχοντος 

 

 

Ηµεροµηνία 

 

 

Υπογραφή 

 

 

Ερευνητής 

 

 

Ηµεροµηνία 

 

 

Υπογραφή 
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