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H επίδραση των Οφθαλµικών Εκτροπών 
Υψηλής Τάξης στην Κλινική ∆ιάθλαση 

 
 
Σκοπός: 
Η µελέτη της επίδρασης των εκτροπών υψηλής τάξης στην τιµή και την 

ακρίβεια του διαθλαστικού σφάλµατος µε ταυτόχρονη διερεύνηση και άλλων 

παραγόντων όπως του µεγέθους της κόρης και της προσαρµογής. 

 

Μέθοδος: 
Σαράντα πέντε υγιείς µύωπες εξεταζόµενοι (81 οφθαλµοί) από 19 έως 55 

ετών µε σφαίρωµα µέχρι –10.00 D και κύλινδρο µέχρι –2.50 D συµµετείχαν 

στην παρούσα προοπτική µελέτη. Η εξέταση περιλάµβανε την µέτρηση της µη 

διορθούµενης οπτικής οξύτητας (UVA), της καλύτερης διορθούµενης µε 

γυαλιά οπτικής οξύτητας (BSCVA) και του µεγέθους της κόρης σε µεσοπικές 

συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισµού. Στην συνέχεια γίνονταν ενστάλαξη 

κολλυρίου φαινυλεφρίνης 2,5% και µετά από 30 λεπτά λήψη σειράς 30 

µετρήσεων διαδοχικά σε κάθε οφθαλµό µε τον αναλυτή µετώπου κύµατος 

(COAS Complete Ophthalmic Analysis System). Ακολουθούσε ενστάλαξη δύο 

σταγόνων κυκλοπεντολάτης 0,5% µε µεσοδιάστηµα 5 λεπτών και µετά από 

30΄ επαναλαµβάνονταν η ίδια σειρά εξετάσεων [UVA, BSCVA, µέτρηση του 

µεγέθους της κόρης και των εκτροπών υψηλής τάξης (µέχρι 4ης τάξης) των 

υπό κυκλοπληγία εξεταζοµένων οφθαλµών]. Οι οφθαλµικές εκτροπές 

εκφράστηκαν µε 15 Zernike πολυώνυµα (κατά OSA). Σειρές Taylor (paraxial 

curvature matching) χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του 

αντικειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου βάσει του αναλυτή µετώπου κύµατος. Η 

ανάλυση των οφθαλµικών εκτροπών πραγµατοποιήθηκε για διάµετρο κόρης 6 

mm. 

 

Αποτελέσµατα: 
Η ενστάλαξη κολλυρίου κυκλοπεντολάτης 0.5% είχε ως αποτέλεσµα την 

υπερµετρωπική µετατόπιση του σφαιρικού ισοδύναµου και του σφαιρώµατος 

κατά µέσο όρο +0.28 D (λιγότερο µυωπικά) συγκρινόµενα µε το υποκειµενικό 

σφαιρικό ισοδύναµο και σφαίρωµα αντιστοίχως, ενώ η µέση οπτική τους 



οξύτητα µειώθηκε από 1.03 +/- 0.10 σε 0.97 +/- 0.09 [(p<0.001) paired t-test]. 

Οι διαφορές του υποκειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου µε ή χωρίς την χρήση 

κυκλοπεντολάτης από τις αντίστοιχες αντικειµενικές µετρήσεις (2ης και 2ης+4ης 

τάξης) είναι στατιστικώς σηµαντικές σε όλες τις περιπτώσεις (vector analysis).   

Η µέση τιµή του διαθλαστικού σφάλµατος (σφαιρικό ισοδύναµο) που 

υπολογίστηκε µετά την ενστάλαξη της φαινυλεφρίνης αντικειµενικά βάσει των 

οφθαλµικών εκτροπών είχε κατά µέσο όρο απόκλιση από την υποκειµενικό 

υπολογισµό κατά -0.245 D (2ης τάξης) και -0.045 D (2ης + 4ης τάξης). 

Μετά την ενστάλαξη της κυκλοπεντολάτης οι αντίστοιχες αποκλίσεις ήταν        

-0.39 D (2ης τάξης) και -0.18 D (2ης + 4ης τάξης). 

Το διαθλαστικό σφάλµα υπολογιζόµενο αντικειµενικά µε βάση τις εκτροπές 

2ης+4ης τάξης δίχως κυκλοπληγία, παρουσιάζει κατά µέσο όρο την µεγαλύτερη 

ακρίβεια (απόκλιση -0.045 +/- 0.47 D, διάµεσος τιµή –0.10D) αλλά και την 

µικρότερη διασπορά µετρήσεων (τιµές δεικτών skewness 0.69 και kurtosis 

0.43). Η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης δεν µείωσε την διασπορά των 

µετρήσεων του εκτροπόµετρου. 

 
Συµπεράσµατα: 
Η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης προκαλεί: α) στατιστικώς σηµαντική µείωση 

της βέλτιστης οπτικής οξύτητας και β) υπερµετρωπική µετατόπιση του 

διαθλαστικού σφάλµατος (περίπου 0.25D) υπολογιζόµενου τόσο υποκειµενικά 

όσο και αντικειµενικά µε το εκτροπόµετρο, η οποία οφείλεται κυρίως σε µικρά 

επίπεδα προσαρµογής του εξεταζόµενου και όχι στην παρουσία αυξηµένης 

σφαιρικής εκτροπής.  

Ο συνυπολογισµός των εκτροπών 4ης τάξης αυξάνει την ακρίβεια 

υπολογισµού του διαθλαστικού σφάλµατος µε το εκτροπόµετρο, έχοντας 

πάντα ως σηµείο αναφοράς την αντίστοιχη υποκειµενική µέτρηση.  

Το διαθλαστικό σφάλµα υπολογιζόµενο αντικειµενικά µε βάση τις εκτροπές 

2ης+4ης τάξης δίχως κυκλοπληγία, παρουσιάζει κατά µέσο όρο την µεγαλύτερη 

ακρίβεια αλλά και την µικρότερη διασπορά µετρήσεων. 



The impact of Ocular High Order 
Aberrations on Clinical Refraction 

 
Purpose: 
To study the impact of high order ocular aberrations, pupil size and 

accommodation state on accuracy and precision of the refractive error. 

 

Methods: 
Forty-five healthy myopic patients (81 eyes) with Sphere up to –10.00 D and 

Cylinder up to  –2.50 D participated in this prospective study. After the 

evaluation of Uncorrected Visual Acuity (UVA), manifest refraction, Best 

Spectacle Corrected Visual Acuity (BSCVA) and pupil size, one drop of 

phenylephrine 2,5% was instilled. A series of thirty measurements at a 

steady-state accommodation was carried out using a Wavefront aberrometer 

COAS (Complete Ophthalmic Analysis System), which served as basis for 

objective phenylephrine refraction. Immediately afterwards, two drops of 

cyclopentolate 0.5% with 5 minutes interval were applied, and 30’ later 

measurements of UVA, subjective cycloplegic refraction, BSCVA and pupil 

size took place. Moreover, 30 more measurements were acquired using the 

wavefront aberrometer, which were used for calculation of objective 

cyclopentolate wavefront refraction. Aberrations measurements up to 4th order 

were calculated for pupil size of 6 mm. Wavefront aberrations were expressed 

in 15 Zernike coefficients (OSA Notation) and paraxial curvature matching 

method (Taylor series) was used in order to calculate objective wavefront 

spherical equivalent taking in account the 2nd and 2nd+4th ocular aberrations.  

 

Results: 
Cycloplegia resulted in a hyperopic shift. Subjective cycloplegic spherical 

equivalent and sphere changed by a mean of +0.24 D (less myopic) 

compared with subjective manifest measurements. Moreover BSCVA 

decreased from 1.03 +/- 0.10 to 0.97 +/- 0.09 [(p<0.001) paired t-test]. The 

mean objective phenylephrine spherical equivalent was -0.245 D (2nd order) 

and -0.045 D (2nd+4th order) less myopic than the subjective measurements. 

After cycloplegia, the corresponding differences were -0.39 D (2nd order) and -



0.18 D (2nd+4th order). The mean differences in all cases were statistical 

significant (vector analysis). The objective phenylephrine refractive error 

(2nd+4th order) was more accurate and more precise than the other objective 

measurements (mean –0.05 +/- 0.47 D, median –0.10 D, skewness 0.69, 

kurtosis 0.43). Cycloplegia did not increase the precision of the aberrometer 

measurements.   

 
Conclusions: 
Cycloplegia induces a hyperopic shift (about 0.25 D) in refractive error 

(objective and subjective measurements) and a statistical significant decrease 

in BSCVA. This is mainly due to small level of accommodation and not to the 

magnitude of spherical aberration. 

The inclusion of the 4th order aberrations increases the accuracy and the 

precision of the aberrometer measurements. 

The objective phenylephrine refraction (2nd+4th order) is more accurate and 

more precise than other objective measurements. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  Εισαγωγή 
  
1.1 Ανατοµία του οφθαλµού 
 

Το όργανο της οράσεως, ο οφθαλµός, αποτελείται από τον οφθαλµικό 

βολβό και το οπτικό νεύρο, µε βοηθητικούς σχηµατισµούς τους εξωτερικούς 

οφθαλµικούς µύες, τη δακρυϊκή συσκευή και τα βλέφαρα µε τον επιπεφυκότα 

(Εικόνα 1.1.1). Ο οφθαλµικός βολβός και το λιπώδες σώµα του κόγχου 

καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του οφθαλµικού κόγχου.  

 

 
 

Εικόνα 1.1.1 Οριζόντια τοµή του δεξιού οφθαλµικού βολβού στο ύψος της εξόδου του οπτικού 

νεύρου (Staubesand J. 1999). 

 
 



Το πρόσθιο µέρος του οφθαλµικού βολβού (Εικόνα 1.1.2) 
καταλαµβάνει ο διαφανής κερατοειδής χιτώνας. Ο κρυσταλλοειδής φακός 

βρίσκεται πίσω από την ίριδα που φέρει ένα κεντρικό άνοιγµα, την κόρη. Από 

το οπίσθιο τοίχωµα του οφθαλµικού βολβού, περίπου 3mm προς τα έσω και 

λίγο πάνω από τον οπίσθιο πόλο του, αναδύεται το οπτικό νεύρο. 

Ο οφθαλµικός βολβός περιλαµβάνει τρεις κοιλότητες:  

• τον πρόσθιο θάλαµο που περιέχει υδατοειδές υγρό και αφορίζεται από 

την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς προς τα  µπροστά, την ίριδα 

και τον κρυσταλλοειδή φακό προς τα πίσω 

• τον οπίσθιο θάλαµο που περιέχει υδατοειδές υγρό και σχηµατίζει 

δακτύλιο στην περιφέρεια της πρόσθιας επιφάνειας του φακού 

(σχηµατίζεται από την οπίσθια επιφάνεια της ίριδας, το ακτινωτό σώµα, 

τις ίνες της Ζιννείου ζώνης και τον κρυσταλλοειδή φακό)  

• την κυρίως κοιλότητα του βολβού που περιέχει το υαλώδες σώµα, µια 

πηκτοειδής ουσία που αποτελείται κυρίως από νερό. 

 

Το τοίχωµα του βολβού αποτελείται από τρεις χιτώνες οι οποίοι από έξω 

προς τα έσω είναι: 

• ο ινώδης χιτώνας, διακρινόµενος στον κερατοειδή στο πρόσθιο 

ηµιµόριο και τον σκληρό χιτώνα στο οπίσθιο 

• ο αγγειώδης χιτώνας (κύριος φορέας των αγγείων του βολβού), 

διακρινόµενος από πίσω προς τα εµπρός στο χοριοειδή, το ακτινωτό 

σώµα και την ίριδα 

• ο εσωτερικός αµφιβληστροειδής χιτώνας η οπτική µοίρα του οποίου 

φέρει τα φωτοευαίσθητα οπτικά κύτταρα (κωνία, ραβδία) και τα 

γαγγλιακά κύτταρα, οι απολήξεις των οποίων σχηµατίζουν το οπτικό 

νεύρο. 

 



 
  

 
Εικόνα 1.1.2 Οριζόντια τοµή του πρόσθιου τµήµατος του οφθαλµικού βολβού  

(Staubesand J. 1999) 

 
 

Λειτουργικά ο οφθαλµικός βολβός αποτελείται από δύο µέρη: το 

πρόσθιο που περιέχει την διαθλαστική συσκευή του οφθαλµικού βολβού 

(κερατοειδής, υδατοειδές υγρό, κρυσταλοειδής φακός) και το οπίσθιο µέρος 

που περιέχει το ιδίως φωτοευαίσθητο τµήµα, δηλαδή τον αµφιβληστροειδή. Ο 

οφθαλµικός βολβός συχνά παροµοιάζεται µε φωτογραφική µηχανή η οποία 

µπροστά έχει ένα σύστηµα φακών (κερατοειδής χιτώνας, κρυσταλλοειδής 

φακός) και το διάφραγµα (ίριδα) ενώ πίσω έχει το φωτοευαίσθητο 

φωτογραφικό φιλµ (αµφιβληστροειδής χιτώνας). Η µεγάλη τους διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι η «ανάλυση» του  συστήµατος του οφθαλµού 

µεταβάλλεται από το κέντρο προς την περιφέρεια, κάτι που δεν συµβαίνει µε 

το φιλµ της φωτογραφικής µηχανής.  

Η ίριδα σχηµατίζει διάφραγµα µπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό. 

Περιφερικά προσφύεται στο ακτινωτό σώµα ενώ το κεντρικό ελεύθερο χείλος 

της αφορίζει την κόρη. Αποτελείται από δυο στιβάδες: το στρώµα και την 



ιριδική µοίρα του αµφιβληστροειδούς. Το στρώµα της ίριδας αποτελείται από 

συνδετικό ιστό, ενώ η ιριδική µοίρα του αµφιβληστροειδούς από δύο 

επιθηλιακές στιβάδες που περιέχουν χρωστικοφόρα κύτταρα. Στην βάση της 

σχηµατίζεται ο µείζων αρτηριακός κύκλος, κοντά δε στο κοραίο χείλος ο 

ελάσσων αρτηριακός κύκλος. Μεταξύ αυτών των δύο διατρέχουν ακτινοειδώς 

αρτηριακές αναστοµώσεις. Οι µικρές αρτηρίες, µέσα στο υπόστρωµα της 

ίριδας, συντελούν στην σταθεροποίησή της. 

 
 

 
 

 
Εικόνα 1.1.3 ∆ιαγραµµατική αναπαράσταση της αυτόνοµης νεύρωσης του οφθαλµού  

(Vale J. 1977) 

 

Ο σφιγκτήρας και ο διαστολέας µυς της κόρης είναι λείοι µύες, µέσα 

στο υπόστρωµα της ίριδας και προκαλούν την στένωση (µύση) και την 

διεύρυνση (µυδρίαση) της κόρης. Ο σφιγκτήρας µυς της κόρης αποτελείται 

από σπειροειδείς µυϊκές δεσµίδες γύρω από το κοραίο χείλος, ο δε 

διαστολέας µυς της κόρης από λεπτές, ακτινοειδώς διατεταγµένες ως προς 

την κόρη δεσµίδες µυϊκών ινών.  

Στον σφιγκτήρα µυ της κόρης και τον ακτινωτό µυ έρχονται 

µεταγαγγλιακές παρασυµπαθητικές ίνες από το οφθαλµικό γάγγλιο µε τα 

βραχέα ακτινοειδή νεύρα (οι προγαγγλιακές ίνες φτάνουν στο οφθαλµικό 

γάγγλιο µε το κοινό κινητικό νεύρο). Στον διαστολέα µυ της κόρης φέρονται 

(αµύελες) µεταγαγγλιακές συµπαθητικές ίνες από το έσω καρωτιδικό πλέγµα 

(Εικόνα 1.1.3). Οι ίνες φτάνουν στον µυ µε τα µακρά και τα βραχέα ακτινοειδή 



νεύρα, µε τα οποία πιθανώς έρχονται στον διαστολέα µυ της κόρης και 

µεταγαγγλιακές παρασυµπαθητικές ίνες. 

Επί πλήρως παραλύσεως του κοινού κινητικού νεύρου η κόρη είναι 

διευρυµένη (µυδρίαση) και δεν αντιδρά. Παράλληλα δεν υπάρχει προσαρµογή 

στην κοντινή όραση (διακοπή της παρασυµπαθητικής νευρώσεως του 

σφικτήρα µυ της κόρης και του ακτινωτού µυ). Φαρµακολογικώς προκαλείται 

µυδρίαση µε παράλυση του παρασυµπαθητικού (π.χ. χορήγηση ατροπίνης) ή 

µε ερεθισµό του συµπαθητικού (π.χ. µε αδρεναλίνη). 

Επί παραλύσεως του συµπαθητικού ή ερεθισµού του  

παρασυµπαθητικού, η διάµετρος της κόρης µικραίνει (µύση).  

Το ακτινωτό σώµα βρίσκεται πίσω από την ίριδα και φτάνει µέχρι την 

πριονωτή περιφέρεια, που είναι το όριο µεταξύ της φωτοευαίσθητης και της 

τυφλής µοίρας του αµφιβληστροειδούς. Χρησιµεύει στη στερέωση του 

κρυσταλλοειδούς φακού µέσω των ινών του Zinn. Περιέχει τον ακτινωτό µυ 

που αποτελείται από λείες µυϊκές ίνες, η σύσπαση ή η χαλάρωση του οποίου 

µεταβάλει την καµπυλότητα του κρυσταλλοειδούς φακού. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται δυνατή η εστίαση του οφθαλµού τόσο σε µακρινά όσο και σε κοντινά 

αντικείµενα. 

 



1.2 Η ποιότητα της όρασης   
 
Η όραση αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη από τις  αισθήσεις του 

ανθρώπινου οργανισµού· έχει αναφερθεί ότι το 85% των ερεθισµάτων από το 

περιβάλλον γίνονται αντιληπτά στον άνθρωπο µέσω της λειτουργίας της 

όρασης.  

∆ιακρίνουµε την κεντρική και την περιφερική όραση. Η κεντρική όραση 

είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας της ωχράς κηλίδας και κυρίως του κεντρικού 

βοθρίου του αµφιβληστροειδούς, ενώ η περιφερική όραση ως αποτέλεσµα της 

λειτουργίας του υπόλοιπου αµφιβληστροειδούς. 

Η ποιότητα της όρασης (Πλαΐνης, 2005) ελέγχεται µε µια σειρά 

ψυχοφυσικών δοκιµασιών που αξιολογούν διάφορα χαρακτηριστικά της 

όρασης όπως την διακριτική ικανότητα (οπτική οξύτητα) του οφθαλµού, την 

ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης, την στερεοσκοπική όραση, την έγχρωµη 

όραση κτλπ. Στην παρούσα µελέτη η αξιολόγηση της ποιότητας της όρασης 

γίνεται µε την µέτρηση της οπτικής οξύτητας.  

Ως βέλτιστη οπτική οξύτητα ορίζεται ως η µέγιστη ικανότητα του 

οφθαλµού να διακρίνει, µε την καλύτερη διαθλαστική του διόρθωση (εάν 

χρειάζεται), δύο σηµεία στον χώρο σαν ξεχωριστά (στην µέγιστη δυνατή 

απόσταση από αυτόν). 

Ο οφθαλµός για να διακρίνει δύο σηµεία του χώρου σαν ξεχωριστά 

πρέπει αυτά να ερεθίζουν δύο διαφορετικά κωνία, µεταξύ των οποίων 

παραµένει ένα τουλάχιστον µη ερεθιζόµενο κωνίο (όριο Nyquist).  

Η διακριτική ικανότητα του οφθαλµού καθορίζεται πρώτον από την ποιότητα 

του ειδώλου που σχηµατίζεται επί του αµφιβληστροειδούς [το διαθλαστικό 

σφάλµα, το µέγεθος της κόρης του οφθαλµού (φαινόµενο περίθλασης – 

εκτροπές υψηλής τάξης), την χρωµατική εκτροπή και την σταθερότητα και 

ακρίβεια της προσαρµοστικής ικανότητας του φακού] και δεύτερον τη 

δυνατότητα του συστήµατος αµφιβληστροειδή-εγκεφάλου να αναλύσουν τις 

λεπτοµέρειες της εικόνας (πυκνότητα φωτοϋποδοχέων στο κεντρικό βοθρίο, 

ανατοµικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των γαγγλιακών κυττάρων της 

οπτικής οδο, ανώτερη νευρική επεξεργασία).  

Η µέση µέγιστη διακριτική ικανότητα υγιών οφθαλµών υπολογίζεται 

στην καθηµερινή πράξη µε βάση την βέλτιστη οπτική οξύτητα και σύµφωνα µε 



ερευνητικά δεδοµένα ανέρχεται σε 15/10 (Elliott και συν.1995) και µόνο σε 

ηλικίες µεγαλύτερες των 60 ετών µειώνεται σε επίπεδα κάτω από 10/10 

(Εικόνα 1.2.1). 

 
 

 
 

Εικόνα 1.2.1 Η οπτική οξύτητα (visual acuity) σε LogMAR σε συνάρτηση της ηλικίας υγιών 

διορθωµένων οφθαλµών (Elliott και συν, 1995). 

 
 
Όσον αφορά το µέγεθος των ειδώλων που σχηµατίζονται στον 

αµφιβληστροειδή, αυτό εξαρτάται όχι µόνο από το µέγεθος των αντικειµένων 

αλλά και από την απόσταση τους από τον οφθαλµό. Γι’ αυτό και για τον 

υπολογισµό της διακριτικής ικανότητας χρησιµοποιείται η οπτική γωνία 

(angular subtense), δηλαδή την γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ αντικειµένου / 

ειδώλου και των κοµβικών σηµείων του φακού (Εικόνα 1.2.2).  
 
 

 
 
 



Εικόνα 1.2.2 Οπτική γωνία (α) είναι η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ αντικειµένου / ειδώλου 

και των κοµβικών σηµείων του φακού. Μονάδα µέτρησης της οπτικής γωνίας, η µοίρα 

(1deg=60΄arc=3600΄΄arc). Αντικείµενα µε την ίδια οπτική γωνία έχουν το ίδιο µέγεθος στον 

αµφιβληστροειδή (Πλαΐνης, 2005). 

 
 

Για τον καθορισµό της οπτικής οξύτητας χρησιµοποιούνται πίνακες και 

οπτότυπα, όπως το οπτότυπο του Snellen που αποτελείται από σειρές 

συµβόλων (αριθµοί ή γράµµατα) βαθµιαία ελαττούµενα σε µέγεθος. Το κάθε 

σύµβολο είναι έτσι κατασκευασµένο, ώστε να δύναται να περικλείεται σε ένα 

τετράγωνο του οποίου το µήκος της κάθε πλευράς είναι πενταπλάσιο του 

πάχους των γραµµών που αποτελούν το σύµβολο. Οι λεπτοµέρειες των 

συµβόλων κάθε σειράς (πάχος γραµµών, διάκενα) έχουν  τέτοιο µέγεθος, 

ώστε από µια συγκεκριµένη απόσταση να φαίνονται υπό γωνία 1 λεπτού, 

ολόκληρο το δε το σύµβολο για να γίνει σαφώς αντιληπτό θα πρέπει να 

βρίσκεται σε τέτοια απόσταση, ώστε να φαίνεται υπό γωνία τουλάχιστον 5 

λεπτών. Η συγκεκριµένη αυτή απόσταση, για το µεγαλύτερο σύµβολο του 

οπτοτύπου κατά Snellen είναι 60m, ενώ για το µικρότερο είναι τα 3m. Τα 

υπόλοιπα σύµβολα φαίνονται υπό γωνίες 5 λεπτών σε ενδιάµεσες 

αποστάσεις (Εικόνα 1.2.3).  
 

 
 
 

Εικόνα 1.2.3 Αρχή κατασκευής των οπτοτύπων. Το γράµµα των 10/10 έχει οπτική γωνία ίση 

µε 5 λεπτά της µοίρας στην απόσταση εξέτασης. Αυτό συνεπάγεται ότι το σκέλος του κάθε 

γράµµατος φαίνεται υπό γωνία 1 λεπτού της µοίρας (Πλαΐνης, 2005). 

 
 



Τα οπτότυπα κατά Snellen τοποθετούνται σε απόσταση 6m από τον 

εξεταζόµενο και του ζητείται να προσδιορίσει τη σειρά µε τα µικρότερα 

σύµβολα που µπορεί να διακρίνει καθαρά.  

Η οπτική του οξύτητα εκφράζεται σαν ένα κλάσµα, του οποίου 

αριθµητής είναι η απόσταση του εξεταζόµενου από το οπτότυπο (στην 

προκειµένη περίπτωση 6m) και παρονοµαστής η µέγιστη απόσταση στην 

οποία ο φυσιολογικός οφθαλµός διακρίνει καθαρά την ίδια σειρά των 

συµβόλων. 

 

ΟΟ= απόσταση εξέτασης / απόσταση στην οποία το γράµµα φαίνεται 
υπό γωνία 5 arcmin 

 

Στον φυσιολογικό οφθαλµό, σύµφωνα µε τον νόµο του Snell, η πορεία 

των φωτεινών ακτίνων προς τον αµφιβληστροειδή και ο σχηµατισµός του 

ειδώλου επί αυτού καθορίζεται από την διάθλαση που υφίστανται σε 

επιφάνειες του οφθαλµού που διαχωρίζουν τµήµατα µε διαφορετικό δείκτη 

διάθλασης. Τις κυριότερες τέτοιες διαχωριστικές επιφάνειες αποτελούν η 

πρόσθια και η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς καθώς και η πρόσθια και 

οπίσθια επιφάνεια του φακού. Η διαχωριστική επιφάνεια που προκαλεί την 

µεγαλύτερη διάθλαση των φωτεινών ακτίνων είναι η πρόσθια επιφάνεια του 

κερατοειδούς µε διαθλαστική ισχύ 40-45D. Αυτό συµβαίνει διότι διαχωρίζει 

δύο διαθλαστικά µέσα των οποίων η διαφορά δείκτη διάθλασης είναι πολύ 

µεγάλη (ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι 1,0 και του κερατοειδούς 1,376) 

αλλά και λόγω της καµπυλότητάς της. Η ολική διαθλαστική ισχύς του 

κρυσταλλοειδούς φακού είναι λιγότερη από το ήµισυ αυτής της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδούς (+16 έως +20D) (Εικόνα 1.2.4). 
 



 
 
 

Εικόνα 1.2.4 Η σχετική συχνότητα (relative frequency) της διαθλαστικής ισχύος του 

κερατοειδούς (corneal power) και του κρυσταλλοειδούς φακού (lens power) σε εκατό 

οφθαλµούς. Η µέση τιµή της διαθλαστικής ισχύς του κερατοειδούς είναι περίπου 43D 

(διακύµανση από 38 µέχρι 48D), ενώ η µέση τιµή της διαθλαστικής ισχύς του 

κρυσταλλοειδούς φακού περίπου 17,5D. Οι τιµές της διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδούς 

και του κρυσταλλοειδούς φακού ακολουθούν κανονική κατανοµή  (Stenström, 1948). 

 
 

Όταν η συνολική διαθλαστική ισχύς του οφθαλµού, προκαλεί τέτοια 

σύγκλιση των ακτίνων ώστε το είδωλο να σχηµατιστεί επί του 

αµφιβληστροειδούς, τότε έχουµε την επίτευξη ευκρινούς εικόνας 

(εµµετρωπία).  

 



1.2.1 ∆ιαθλαστικές ανωµαλίες 
 

Για κάθε οφθαλµό υπάρχει ένα σηµείο στον χώρο από το οποίο οι 

προερχόµενες ακτίνες, διαθλώµενες από το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού, 

εστιάζουν επί του αµφιβληστροειδούς, ενώ ο οφθαλµός βρίσκεται σε 

κατάσταση ηρεµίας. Το σηµείο αυτό καλείται το άπω σηµείο της οράσεως. Η 

θέση του σηµείου αυτού µε την παραπάνω ιδιότητα, χαρακτηρίζει και την 

διαθλαστική ικανότητα του οφθαλµού (∆αµανάκις ΑΓ. 1999, Ψύλλας ΚΓ. 

1996). 

Στον εµµέτρωπα οφθαλµό (Εικόνα 1.2.5), οι διαθλώµενες από το 

οπτικό σύστηµα παράλληλες ακτίνες εστιάζουν πάνω στον αµφιβληστροειδή, 

προερχόµενες από ένα σηµείο που βρίσκεται θεωρητικά στο άπειρο 

(πρακτικά σε µεγάλη απόσταση). Το σηµείο αυτό συµπίπτει µε το άπω σηµείο 

του εµµετρωπικού οφθαλµού.  

 
 

 
 

 
Εικόνα 1.2.5 Στην κατάσταση της εµµετρωπίας, παράλληλες ακτίνες φωτός εστιάζουν επί του 

αµφιβληστροειδούς προερχόµενες από ένα σηµείο που βρίσκεται θεωρητικά στο άπειρο. 

 

 

Η παραπάνω κατάσταση δεν αποτελεί τον κανόνα. Στην περίπτωση 

που το άπω σηµείο δεν βρίσκεται σε άπειρη απόσταση µπροστά από τον 

οφθαλµό, τότε ο οφθαλµός δεν είναι εµµετρωπικός αλλά αµετρωπικός. Στον 

αµετρωπικό οφθαλµό, οι παράλληλες προσπίπτουσες ακτίνες, διαθλώµενες 

από το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού, δεν εστιάζονται επί του 



αµφιβληστροειδούς αλλά είτε µπροστά (µυωπία) είτε πίσω από τον 

αµφιβληστροειδή (υπερµετρωπία).  

Ως µονάδα µέτρησης των αµετρωπιών χρησιµοποιείται η διοπτρία και 

συµβολίζεται µε D. Το µέγεθος αυτό χαρακτηρίζει την κλίση της πορείας των 

φωτεινών ακτίνων που απαιτείται για την εστίασή τους από ένα οπτικό 

σύστηµα. Οι παράλληλες ακτίνες έχουν κλίση µηδέν, οι αποκλίνουσες ακτίνες 

έχουν αρνητική κλίση (-) και οι συγκλίνουσες θετική (+). Η κλίση σε ένα σηµείο 

χ της πορείας των ακτίνων είναι µεγαλύτερη όσο αυτό βρίσκεται πιο κοντά 

στην φωτεινή πηγή ή την πορεία σύγκλισης των ακτίνων. Η σχέση που 

συνδέει την κλίση των ακτίνων (σε D) και την απόσταση του σηµείου χ (σε m) 

είναι: 

 

Κλίση (D) = 1/Απόσταση (m) 

 

Μυωπία 
 

Είναι η διαθλαστική ανωµαλία κατά την οποία ακτίνες φωτός, 

παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλµού, µετά την διάθλασή τους 

εστιάζονται µπροστά από τον αµφιβληστροειδή, µε αποτέλεσµα το είδωλο του 

αντικειµένου να µην απεικονίζεται ευκρινώς επί του αµφιβληστροειδούς 

(Εικόνα 1.2.6). Για να εστιαστούν οι ακτίνες πάνω στον αµφιβληστροειδή 

πρέπει να προσπέσουν στον οφθαλµό σαν αποκλίνουσες. Ο µυωπικός 

οφθαλµός βλέπει θολά τα µακρινά αντικείµενα. Το άπω σηµείο του µύωπα 

δεν βρίσκεται στο άπειρο, όπως συµβαίνει στον εµµέτρωπα, αλλά σε κάποιο 

σηµείο πλησιέστερα στον οφθαλµό. Η απόσταση του άπω σηµείου από τον 

οφθαλµό είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον βαθµό της µυωπίας: 

 

S=1/D 
 

όπου S απόσταση σε µέτρα και D ο βαθµός της µυωπίας σε διοπτρίες. 

 
 



 
 
 

Εικόνα 1.2.6 Ακτίνες φωτός παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλµού µετά την 

διάθλασή τους εστιάζονται µπροστά από τον αµφιβληστροειδή (µυωπία). Το άπω σηµείο 

οράσεως δεν βρίσκεται στο άπειρο, αλλά σε κάποιο σηµείο πλησιέστερα στον οφθαλµό. 

 
 

Υπερµετρωπία 
 

Είναι η διαθλαστική ανωµαλία κατά την οποία, όταν ο οφθαλµός 

βρίσκεται σε ηρεµία (χαλάρωση της προσαρµογής), δέσµη παράλληλων 

φωτεινών ακτίνων εστιάζουν πίσω από τον αµφιβληστροειδή (Εικόνα 1.2.7). 
Για να εστιαστούν οι ακτίνες πάνω στον αµφιβληστροειδή πρέπει να 

προσπέσουν στον οφθαλµό σαν συγκλίνουσες. Τέτοιες ακτίνες δεν υπάρχουν 

στην φύση, παρά µόνο τις παράγουµε µε συγκλίνοντες φακούς. Εφόσον στον 

υπερµέτρωπα οι παράλληλες ακτίνες δεν εστιάζουν στον αµφιβληστροειδή, 

πολύ περισσότερο οι αποκλίνουσες, συνάγεται ότι ο υπερµέτρωπας δεν 

βλέπει ούτε τα κοντινά ούτε τα µακρινά αντικείµενα όταν η προσαρµογή 

βρίσκεται σε ηρεµία.  

Η θέση του άπω σηµείου στον υπερµέτρωπα βρίσκεται πίσω από τον 

οφθαλµό, στην θέση που θα εστίαζε η συγκλίνουσα δέσµη αν δεν 

παρεµβάλλονταν ο οφθαλµός. Η απόσταση του υποθετικού αυτού σηµείου 

από τον κερατοειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον βαθµό της 

υπερµετρωπίας και δίνεται πάλι από την σχέση  

 

 



S=1/D 
 

όπου S απόσταση σε µέτρα και D ο βαθµός της υπερµετρωπίας σε διοπτρίες. 

 
 

 

 
 

 
Εικόνα 1.2.7 Ακτίνες φωτός παράλληλες προς τον οπτικό άξονα του οφθαλµού µετά την 

διάθλασή τους εστιάζονται πίσω από τον αµφιβληστροειδή (υπερµετρωπία). Το άπω σηµείο 

οράσεως βρίσκεται πίσω από τον οφθαλµό, εκεί όπου θα εστίαζε η συγκλίνουσα δέσµη αν 

δεν παρεµβάλλονταν ο οφθαλµός. 

 
 
 

Η µυωπία και η υπερµετρωπία µπορεί να οφείλονται: 

 

• Στο µεγάλο (µυωπία) ή µικρό (υπερµετρωπία) µήκος του 

προσθιοπίσθιου άξονα του βολβού (αξονική µυωπία ή υπερµετρωπία) 
(Εικόνα 1.2.8). 

 

 



 
 
 

Εικόνα 1.2.8  Το διαθλαστικό σφάλµα (refractive error) σε συνάρτηση µε το αξονικό µήκος 

(axial length). Αν διαφορετικές τιµές διαθλαστικών σφαλµάτων οφείλονται αποκλειστικά σε 

διαφορετικές τιµές αξονικού µήκους τότε η γραφική παράσταση των δύο µεγεθών θα ήταν µία 

ευθεία γραµµή. Αν και µια γραµµική σχέση είναι φανερή, υπάρχουν πολλά σηµεία εκτός της 

µέσης γραµµής (r=0,76). Το αξονικό µήκος αν είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το 

διαθλαστικό σφάλµα του οφθαλµού, δεν είναι ο µόνος. Για παράδειγµα η συχνότερη τιµή 

αξονικού µήκους 24mm συναντάται σε µυωπικούς, εµµετρωπικούς αλλά και 

υπερµετρωπικούς οφθαλµούς. Το µέγεθος του κάθε κύκλου είναι ανάλογος του αριθµού των 

παρατηρήσεων στο κέντρο κάθε ενός από αυτούς (Stenström, 1948). 

 
 

• Στην µη εναρµόνιση της ισχύος του διαθλαστικού συστήµατος και του 

αξονικού µήκους του οφθαλµού (Εικόνα 1.2.9). Στις περιπτώσεις 
αυτές, που αποτελούν πολύ συχνή αιτία µικρού βαθµού µυωπίας ή 

υπερµετρωπίας, η ισχύς του διαθλαστικού συστήµατος είναι 

µεγαλύτερη (µυωπία) ή µικρότερη (υπερµετρωπία) από ό,τι χρειάζεται 

για δεδοµένο αξονικό µήκος βολβού, παρόλο που και οι δύο 

παράγοντες έχουν µέγεθος εντός των ορίων των εµµετρωπικών 

οφθαλµών (µυωπία ή υπερµετρωπία συσχέτισης). 

 



 
 

 
 
Εικόνα 1.2.9  Η σχετική συχνότητα (relative frequency) του βάθους του πρόσθιου θαλάµου 

(anterior chamber depth) και του αξονικού µήκους (axial length) εκατό οφθαλµών. Η µέση 

τιµή του βάθους του πρόσθιου θαλάµου είναι περίπου 3,7mm (διακύµανση από 2,8 µέχρι 

4,8mm), ενώ του αξονικού µήκους περίπου 24mm (διακύµανση από 20 µέχρι 30mm). Οι τιµές 

του βάθους του πρόσθιου θαλάµου και του αξονικού µήκους ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή  (Stenström, 1948). 

 
 

 

• Σε σπανιότερες περιπτώσεις µπορεί να οφείλονται στην εξαιρετικά 

αυξηµένη (µυωπία) ή µειωµένη (υπερµετρωπία) διαθλαστική ισχύ του 

διοπτρικού συστήµατος του οφθαλµού, προερχόµενη είτε από τον 



κερατοειδή είτε από τον κρυσταλοειδή φακό. Έτσι, οφθαλµοί µε µικρή 

ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς είναι συνήθως µυωπικοί, ενώ 

οφθαλµοί µε µεγάλη ακτίνα καµπυλότητας υπερµετρωπικοί. 

 

Η αλληλεπίδραση όλων αυτών των οφθαλµικών παραµέτρων 
(διαθλαστική ισχύς κερατοειδούς και κρυσταλλοειδούς φακού, βάθος του 

πρόσθιου θαλάµου, αξονικό µήκος) έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερος αριθµός 

ανθρώπων από το θεωρητικά αναµενόµενο να είναι εµµετρωπικός ή ελαφρώς 

υπερµετρωπικός· το φαινόµενο αυτό καλείται εµµετροποίηση (Εικόνα 1.2.10). 
Για παράδειγµα, ένας οφθαλµός µε αξονικό µήκος µεγαλύτερο της µέσης 

τιµής, για να βρίσκεται διαθλαστικά κοντά στην εµµετρωπία πρέπει το µεγάλο 

του αξονικό µήκος να εξισορροπηθεί από διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς 

µικρότερη της µέσης τιµής. Μελέτες σε βρέφη πιθήκων (Raviola και Wiesel, 

1985) υποδηλώνουν ότι η διαδικασία της εµµετροποίησης έχει σε µεγάλο 

βαθµό γενετικό υπόβαθρο ενώ επηρεάζεται και από τις περιβάλλοντικές 

συνθήκες.  

 
 

 
 

Εικόνα 1.2.10  Η ακτίνα καµπυλότητος (corneal radius of curvature) του κερατοειδούς σε 

συνάρτηση του αξονικού µήκους (axial length) του οφθαλµού.  Η ακτίνα καµπυλότητος τείνει 

να αυξάνεται (µείωση της διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδούς) καθώς αυξάνεται και το 

αξονικό µήκος. Αν και η συσχέτιση αυτή είναι προς την σωστή κατεύθυνση για την µείωση του 



διαθλαστικού σφάλµατος (µειωµένη ισχύς του κερατοειδούς εξισορροπεί το αυξηµένο αξονικό 

µήκος) η µεγάλη διασπορά των σηµείων, δείχνει ότι η συσχέτιση µικρή (Stenström, 1948). 

 

 

Η παράµετρος του οφθαλµού µε την µεγαλύτερη συσχέτιση µε το 

διαθλαστικό σφάλµα είναι το αξονικό του µήκος. Μελέτες πολλαπλής 

παλινδρόµησης αποδίδουν σχεδόν 50% του διαθλαστικού σφάλµατος στον 

παράγοντα του αξονικού µήκους, 20% στην διαθλαστική ισχύ του 

κερατοειδούς, 5% στο βάθος του προσθίου θαλάµου και το υπόλοιπο 25% σε 

άγνωστες παραµέτρους µία από τις οποίες είναι ο κρυσταλλοειδής φακός. Το 

µεγάλο αξονικό µήκος του βολβού είναι ο κύριος παράγοντας µυωπίας άνω 

των –6D ενώ σπανιότερα µικρό αξονικό µήκος έχει ως αποτέλεσµα µέση και 

υψηλού βαθµού υπερµετρωπία. 

Στις περιπτώσεις που η αµετρωπία οφείλεται σε ακραίες τιµές ενός 

από τα στοιχεία του διαθλαστικού συστήµατος του οφθαλµού, συχνά υπάρχει 

γονιδιακό υπόβαθρο. Τότε η κληρονοµικότητα είναι συνήθως 

µονοπαραγοντική [υπολειπόµενη φυλοσύνδετη (Wold, 1949)]. 

 
Αστιγµατισµός 
 

Είναι η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού κατά την οποία η 

διαθλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήµατος δεν είναι ίδια σε όλους τους 

µεσηµβρινούς, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εστίαση όλων των 

ακτίνων σε ένα σηµείο.  

Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο κερατοειδής έχει διαφορετικές ακτίνες καµπυλότητας στους διάφορους 

µεσηµβρινούς (άρα κα διαθλαστική ισχύ) µε µια µέγιστη τιµή στον ένα 

µεσηµβρινό και µια ελάχιστη σε έναν άλλο. Σπανιότερα, ο αστιγµατισµός 

µπορεί να οφείλεται σε  µικροανωµαλίες στην καµπυλότητα της επιφάνειας 

του κρυσταλλοειδούς φακού ή σε µεταβολές του δείκτη διάθλασης του 

(φακικός αστιγµατισµός).   

 

 

 



 

Στην καθηµερινή κλινική πράξη χρησιµοποιείται ο όρος σφαιρικό 

ισοδύναµο για να περιγράψει συνολικά το διαθλαστικό σφάλµα. Ως σφαιρικό 

ισοδύναµο ορίζεται το αλγεβρικό άθροισµα του σφαιρώµατος (µυωπία ή 

υπερµετρωπία) µε το ήµισυ του αστιγµατισµού.  

 

Σφαιρικό Ισοδύναµο =Σφαίρωµα+Κύλινδρος/2 

  

Κατανοµή του διαθλαστικού σφάλµατος στον γενικό 
πληθυσµό  
 

Η κατανοµή των διαθλαστικών σφαλµάτων εξαρτάται από την ηλικία 

του πληθυσµού που µελετάται και εµφανίζει ιδιαίτερες διακυµάνσεις κατά την 

παιδική ηλικία (Hirsch and Weymouth, 1991). Κατά την γέννηση ο οφθαλµός 

του ανθρώπου παρουσιάζει κατά µέσο όρο υπερµετρωπία 2D, ενώ οι τιµές 

του διαθλαστικού σφάλµατος ακολουθούν την κανονική κατανοµή (Hirsch και 

Weymouth, 1991; Goss, 1998; Zadnick και Mutti, 1998). Από την γέννηση 

µέχρι τα 11-13 έτη, καθώς  ο οφθαλµός αναπτύσσεται και φτάνει σχεδόν τις 

διαστάσεις του οφθαλµού του ενήλικα, η κατάλληλη συσχέτιση της ισχύος των 

παραµέτρων του διαθλαστικού  του συστήµατος είναι αυτή που οδηγεί στην 

επιθυµούµενη εµµετρωπία (Troilo, 1992).  

Η κατανοµή της αµετρωπίας στον ενήλικο γενικό πληθυσµό (Εικόνα 
1.2.11) παρουσιάζεται σε µελέτες των Strömberg (1936), Stenstrom (1948), 

Sorsby και συν (1960).  

Το µέσο διαθλαστικό σφάλµα είναι ελαφρά υπερµετρωπικό µε την 

κατανοµή περισσότερο οξύαιχµη από αυτήν της κανονικής κατανοµής 

(λεπτοκύρτωση), ενώ υπάρχουν περισσότερες παρατηρήσεις οφθαλµών µε 

υψηλή µυωπία και λιγότερες µε υψηλή υπερµετρωπία. Η κατανοµή του 

διαθλαστικού σφάλµατος είναι πρακτικά σταθερή για τον ηλικιακό πληθυσµό 

µεταξύ 20 και 40 ετών και στην συνέχεια γίνεται λιγότερο λεπτόκυρτη 

(Grosvenor, 1991).  

 
 



 
 

Εικόνα 1.2.11 Συχνότητα (frequency) του διαθλαστικού σφάλµατος (refractive error) στον 

γενικό πληθυσµό. Υπάρχουν περισσότεροι οφθαλµοί εκ του αναµενόµενου µε διαθλαστικό 

σφάλµα κοντά στο µηδέν και περισσότεροι οφθαλµοί µε υψηλή µυωπία σε σχέση µε 

οφθαλµούς µε υψηλή υπερµετρωπία (Strömberg 1936; Stenström, 1948; Sorsby και συν, 

1960). 

 

 
 
 

Εικόνα 1.2.12 Κατανοµή του σφαιρικού ισοδύναµου διαθλαστικού σφάλµατος (MSE refractive 

error) του δεξιού οφθαλµού 373 φοιτητών στην Μ. Βρετανία. Η κατανοµή του διαθλαστικού 

σφάλµατος παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά ανεξαρτήτου εθνικότητας (English white vs 



British Asians-India and Pakistan) αποδεικνύοντας ότι ο περιβαλλοντικός παράγοντας 

("εκπαίδευση") παίζει σηµαντικό ρόλο (Logan και συν, 2005). 

 
Επιπλέον φυλετικές και εθνολογικές µελέτες δείχνουν ότι η µυωπία 

συναντάται συχνότερα σε Ασιάτες (κίτρινη φυλή) και Εβραίους, ενώ είναι 

σπανιότερη σε Αφρικανούς και Αµερικάνους. Μελέτη στην Ταϊβάν (Luke L-K 

και συν, 1996) ανεβάζουν την συχνότητα της µυωπίας στον ενήλικο 

πληθυσµό σε 84%.  

 
 

 
 

 
Εικόνα 1.2.13 Κατανοµή του σφαιρικού ισοδύναµου διαθλαστικού σφάλµατος (spherical 

equivalent refractive error) σε δεξί και αριστερό οφθαλµό, πληθυσµού 259 γηγενών της 

περιοχής του Αµαζονίου. Κάθε ράβδος αντιστοιχεί σε εύρος τιµών 0,5D. Η συνεχής γραµµή 

αναπαριστά την κανονική κατανοµή για δεδοµένα από –3 έως +4D. Πρακτικά δεν υπάρχουν 

µύωπες! Μόνον το 2.7% παρουσιάζει χαµηλή µυωπία (µόνον 4 από τους εξεταζόµενους 

είχαν τελειώσει δηµοτικό σχολείο) (Thorn και συν, 2005). 

 

Παράλληλα το γεγονός πως υπάρχει σηµαντική διακύµανση στην 

συχνότητα των διαθλαστικών σφαλµάτων ανάλογα µε τις υποεξέταση οµάδες 

(της ίδιας φυλής) υποδηλώνει πως και άλλοι παράγοντες έχουν συµµετοχή. 

Σύµφωνα µε τους Baldwin (1964) και τους Angle και συν (1980) σηµαντικό 

ρόλο διαδραµατίζει ο αυξηµένος χρόνος που αφιερώνουν καθηµερινά οι 

άνθρωποι 15-25 ετών στο διάβασµα και γενικότερα στην κοντινή εργασία για 

την εµφάνιση χαµηλού βαθµού µυωπίας (Εικόνες 1.2.12 και 1.2.13). 



1.2.2 Η διάµετρος της κόρης 
 

Η κόρη του οφθαλµού, λειτουργεί ως διάφραγµα µεταβλητής διαµέτρου 

επηρεάζόντας το επίπεδο φωτός που φτάνει στον αµφιβληστροειδή. Μελέτες 

των Campbell και Gregory (1960) και  Woodhouse (1975) προτείνουν ότι οι 

διακυµάνσεις της διαµέτρου της κόρης βελτιστοποιούν την καλύτερη 

διορθούµενη οπτική οξύτητα για διάφορα επίπεδα φωτισµού.  

Επιπλέον η διάµετρος της κόρης έχει επίδραση και στο βάθος πεδίου 

του οφθαλµού (Εικόνα 1.2.14). Όσο µεγαλύτερη η διάµετρος της κόρης, τόσο 

µικρότερο είναι το βάθος πεδίου του (Atchison και συν, 1997). Με τον τρόπο 

αυτό διάµετρος της κόρης µπορεί να επηρεάζει την αξιοπιστία-ακρίβεια 

ψυχοφυσικών δοκιµασιών όπως της µέτρησης οπτικής οξύτητας. Για 

παράδειγµα, µεγάλη διάµετρος κόρης συνεπάγεται µικρό βάθος πεδίου και 

κατά συνέπεια αύξηση της ακρίβειας π.χ. µέτρησης της οπτικής οξύτητας. 

Αυτό ισχύει για αύξηση της διαµέτρου της κόρης µέχρι τα 5mm και ακολούθως 

παραµένει σχετικά σταθερή.  

 
 

 
 

Εικόνα 1.2.14 Το βάθος πεδίου [Depth of focus (D)] σε συνάρτηση της διαµέτρου της κόρης 

του οφθαλµού (Atchison και συν, 1997). 

 
 
 
 



Το φαινόµενο της περίθλασης  

 

Σύµφωνα µε την κυµατική θεωρία ακόµα και στην περίπτωση που το 

οπτικό σύστηµα δεν παρουσιάζει καµιά ατέλεια, το είδωλο µιας 

µονοχρωµατικής σηµειακής πηγής δεν είναι ένα απλό σηµείο αλλά 

κατανέµεται σε µια «κυκλική» επιφάνεια λόγω της περίθλασης του φωτός στα 

όρια της κόρης. Αυτή η επιφάνεια παρουσιάζει έναν κεντρικό «δακτύλιο» 

µέγιστης φωτεινότητας (Airy disc) που περιβάλλεται από άλλους 

αµυδρότερους δακτυλίους. Ανάµεσά τους παρεµβάλλονται σκοτεινοί δακτύλιοι 

ως αποτέλεσµα καταστρεπτικής συµβολής (Εικόνα 1.2.15) 
. 

 
 

 
 

Εικόνα 1.2.15 Το είδωλο µιας µονοχρωµατικής σηµειακής πηγής δεν είναι ένα απλό σηµείο 

αλλά κατανέµεται σε µια «κυκλική» επιφάνεια λόγω της περίθλασης του φωτός στα όρια της 

κόρης. Ο κεντρικός «δακτύλιος» µέγιστης φωτεινότητας καλείται Airy disc και περιβάλλεται 

από άλλους αµυδρότερους δακτυλίους. Ανάµεσά τους παρεµβάλλονται σκοτεινοί δακτύλιοι 

ως αποτέλεσµα καταστρεπτικής συµβολής  

 
Όσο µικρότερη είναι η διάµετρος του Airy disc (µεγαλύτερη διάµετρος 

κόρης) τόσο καλύτερη η ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου (Πίνακας 

1.2.1). 
Η οπτική γωνία του Airy disc που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή 

δίνεται από τη σχέση:  
α=2.44λ/∆ 

(όπου λ το µήκος κύµατος του φωτός και ∆ η διάµετρος της κόρης). 



Επιπλέον για την ίδια διάµετρο κόρης, όσο µικρότερο το µήκος κύµατος 

του φωτός τόσο µικρότερη είναι η διάµετρος του Airy disc  και εποµένως 

καλύτερη η ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου (µικρότερη οπτική 

γωνία). 

 

∆ιάµετρος Κόρης λ Οπτική Γωνία 

3mm 440nm 0.62΄ 

3mm 700nm 0.98΄ 

2mm 555nm 1.2΄ 

8mm 555nm 0.29΄ 

 
Πίνακας 1.2.1  Η οπτική γωνία για διαφορετικές τιµές µήκους κύµατος φωτός και διάµετρο 

κόρης. Για την ίδια διάµετρο κόρης, όσο µικρότερο το µήκος κύµατος του φωτός τόσο 

µικρότερη είναι η διάµετρος του Airy disc (µικρότερη οπτική γωνία). Για το ίδιο µήκος κύµατος 

φωτός όσο µεγαλύτερη είναι η διάµετρος της κόρης τόσο µικρότερη είναι η οπτική γωνία και 

άρα καλύτερη η ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου. 

 

 
Σύµφωνα µε το κριτήριο του Rayleigh (Rayleigh ~1910), για την 

αντίληψη δύο παρακείµενων σηµειακών πηγών ως ξεχωριστές, είναι 

απαραίτητο οι δίσκοι του Airy να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ίση µε 

το µισό της «διαµέτρου» τους (Εικόνα 1.2.16). ∆ηλαδή η µέγιστη φωτεινότητα 

του ενός δίσκου να συµπίπτει µε την ελάχιστη φωτεινότητα του άλλου. Όταν η 

απόσταση µεταξύ των δύο παρακείµενων σηµειακών πηγών είναι µεγαλύτερη 

της Θmin, οι δύο φωτεινές πηγές είναι διακριτές.  

Εποµένως η ελάχιστη γωνία ευκρίνειας, Θmin, η οποία καθορίζει την 

διακριτική ικανότητα µε βάση τον νόµο της περίθλασης, υπολογίζεται από την 

εξίσωση: 

 

Θmin=1.22λ/∆ ακτίνια = 4.19â10-3 λ/∆ arcmin. 
 

 
 



 
 
 

Εικόνα 1.2.16 Για την αντίληψη δύο παρακείµενων σηµειακών πηγών ως ξεχωριστές, οι 

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

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

µικρύνει πέρα από αυτό το όριο τότε οι δύο φωτεινές σηµειακές πηγές δεν είναι διακριτές, 

αλλά να σχηµατίζουν ένα είδωλο (µία κηλίδα) µεγαλύτερης φωτεινότητας (Παλλήκαρης και 

Πλαΐνης, 2004) 

 
 

Απουσία λοιπόν άλλων περιοριστικών παραγόντων, όσο µεγαλύτερη 

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

εποµένως τόσο ευκρινέστερο είναι το αµφιβληστροειδικό είδωλο. Για µήκος 

κύµατος 555nm (µέγιστη ευαισθησία του οφθαλµού σε φωτοπικές συνθήκες) 

και διάµετρο κόρης 4mm, η Θmin ισούται περίπου µε 0.58 arcmin ενώ για 6mm 

ισούται µε 0.39 arcmin. Η τελευταία αντιστοιχεί σε οπτική οξύτητα κατά 

Snellen ίση µε 50/10.  

 
 

Οι οφθαλµικές εκτροπές υψηλής τάξης 

Όταν ένα οπτικό σύστηµα είναι «τέλειο», ακτίνες προερχόµενες από 

ένα σηµειακό αντικείµενο διαθλώνται και συγκλίνουν σε ένα και µοναδικό 

σηµείο. Στην περίπτωση σφαιρικών µετώπων κύµατος που διαθλώνται από 



ένα τέλειο οπτικό σύστηµα τότε αυτά παραµένουν σφαιρικά. Σε ένα όµως 

οπτικό σύστηµα µε εκτροπές, όπως είναι ο οφθαλµός, οι διαθλώµενες ακτίνες 

από ένα σηµειακό αντικείµενο δεν συγκλίνουν σε ένα και µοναδικό σηµείο, 

ενώ τα σφαιρικά µέτωπα κύµατος µετά την διάθλαση τους δεν είναι πλέον 

σφαιρικά (Εικόνα 1.2.17).  
 

 

 
 
 
 

Εικόνα 1.2.17 (a) Ακτίνες προερχόµενες από ένα σηµειακό αντικείµενο διαθλώνται και 

συγκλίνουν σε ένα και µοναδικό σηµείο («τέλειο» οπτικό σύστηµα) (b) Οι διαθλώµενες ακτίνες 

από ένα σηµειακό αντικείµενο δεν συγκλίνουν σε ένα και µοναδικό σηµείο (πραγµατικό οπτικό 

σύστηµα µε εκτροπές) (c) Εκτροπές µετώπου κύµατος σε κάθε σηµείο της κόρης, είναι η 

διαφορά οπτικού δρόµου µεταξύ του ιδεώδους σφαιρικού µετώπου κύµατος και του 

πραγµατικού (d) Απεικονίζονται µε έγχρωµους κωδικοποιηµένους χάρτες ή µε χάρτες µε 

συνεχείς γραµµές όπου κάθε µία ενώνει σηµεία της κόρης µε το ίδιο ποσό εκτροπών 

(Charman, 2005). 
 

Το αποτέλεσµα είναι ο οφθαλµός να παρουσιάζει, εκτός από τα απλά 

διαθλαστικά σφάλµατα (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµό), και εκτροπές 

υψηλής τάξεως (π.χ. σφαιρική εκτροπή, κόµα, καµπυλότητα πεδίου) 

(Charman, 1991). Έτσι, ακόµα και στην περίπτωση όπου η πιθανή αµετρωπία 

έχει διορθωθεί (µε οφθαλµικούς φακούς, φακούς επαφής ή διαθλαστική 

χειρουργική), το είδωλο που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή, δεν είναι 



απόλυτα ευκρινές, αλλά παρουσιάζει κάποια θόλωση λόγω της ύπαρξης των 

οφθαλµικών εκτροπών (Charman και Jennings 1983; Thibos και συν, 2002). 

Οι εκτροπές µετώπου κύµατος σε κάθε σηµείο της κόρης, είναι η 

διαφορά οπτικού δρόµου µεταξύ του ιδεώδους σφαιρικού µετώπου κύµατος 

(ύστερα από διάθλαση του από ένα τέλειο οπτικό σύστηµα) και του 

πραγµατικού µετώπου κύµατος.  

Οι µονοχρωµατικές εκτροπές επηρεάζουν την ποιότητα της όρασης 

αλλά και την µετρούµενη διάθλαση του ασθενούς. Παράλληλα, µεγάλου 

βαθµού µονοχρωµατικές εκτροπές µειώνουν την αξιοπιστία της υποκειµενικής 

διάθλασης [≤0,3D  σε νέους ασθενείς µε καλή οπτική οξύτητα (Charman και 

συν, 1978; Rosefield και Chiu,1995)] µια και αυξάνουν το βάθος του πεδίου 

τους.  

Σήµερα είναι εφικτός ο ακριβής και γρήγορος υπολογισµός των 

εκτροπών του κάθε οφθαλµού από αξιόπιστα όργανα (αισθητήρες ανάλυσης 

µετώπου κύµατος), µε πιο γνωστό το Hartmann-Shack (Thibos και συν, 2000; 

Cheng και συν, 2003). Άλλα εµπορικά διαθέσιµα εκτροπόµετρα βασίζονται 

στην αρχή του Tscherning (Mrochen, 2000) και στη µέθοδο Retinal ray-tracing 

(Pallikaris και συν, 2000). Με χρήση αυτών των συσκευών επιτυγχάνεται η 

καταγραφή της κλίσης του µετώπου κύµατος για κάθε σηµείο της κόρης και 

στη συνέχεια, µε την βοήθεια ενός υπολογιστικού συστήµατος καθίσταται 

δυνατή η αξιολόγηση των συνολικών εκτροπών του οφθαλµού. 

Ένας τρόπος ανάλυσης και παρουσίασης των οφθαλµικών εκτροπών 

είναι µέσω ενός γραµµικού αθροίσµατος πολυωνύµων, γνωστών ως Zernike 

πολυωνύµων (Εικόνα 1.2.18). Τα πολυώνυµα Zernike εκφράζονται µε δύο 

πραγµατικές µεταβλητές ρ και θ, ορθογώνιες µεταξύ τους µε συνεχή τρόπο σε 

ένα µοναδιαίο κύκλο. Η συνέχεια αυτή αφορά ένα πλήρη κύκλο και δεν αφορά 

διακριτά σηµεία σε αυτόν. Έχουν απλή περιστροφική συµµετρία που οδηγεί 

σε ένα πολυωνυµικό γινόµενο του τύπου R(ρ)G(θ´), όπου G(θ´) συνεχής 

συνάρτηση που επαναλαµβάνεται κάθε 2π και ικανοποιεί την απαίτηση ότι 

περιστρέφοντας το σύστηµα συντεταγµένων κατά γωνία α, δεν αλλάζει η 

µορφή του πολυωνύµου που γίνεται G(θ´ + α) = G(θ´)G(α). 
 
 



 
 
 

Εικόνα 1.2.18 Η Zernike «πυραµίδα» χαρτών που παρουσιάζουν τις εκτροπές 

µετώπου κύµατος των πρώτων 15 Zernike πολυωνύµων των πρώτων τεσσάρων τάξεων.  

 
 

Για την σύγκριση των εκτροπών διαφορετικών οφθαλµών και 

καταστάσεων χρησιµοποιείται συχνά η τιµή του Root Mean Square of 

Wavefront Error (RMS).  

 
 

RMS = ∑
mn

m

nC
,

2  

όπου C οι συντελεστές των πολυωνύµων Zernike m

n

 

RMS είναι η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετραγώνων της 

διαφοράς των εκτροπών ενός σηµείου και της µέσης τιµής των εκτροπών 

κατά µήκος της κόρης ή απλούστερα η τυπική απόκλιση των σφαλµάτων του 

µετώπου κύµατος. Η τιµή του RMS αποτελεί ένα µέτρο του πόσο ατελές είναι 

ένα οπτικό σύστηµα. Ένα ιδανικό οπτικό σύστηµα περιοριζόµενο µόνο από το 

φαινόµενο της περίθλασης έχει τιµή RMS µηδέν. Είναι δυνατόν δύο τελείως 

διαφορετικά οπτικά συστήµατα να έχουν παρόµοιες τιµές RMS (αν και µε 



διαφορετικές τιµές επιµέρους σφαλµάτων και µε διαφορετική διακριτική 

ικανότητα), αλλά πανοµοιότυπα οπτικά συστήµατα έχουν ακριβώς την ίδια 

τιµή RMS.  

Οι κυρίαρχες οφθαλµικές εκτροπές, περίπου 93% (Charman, 2005) 

επί του συνόλου, είναι οι 2ης τάξης σφαιροκυλινδρικές εκτροπές 

(Εικόνα 1.2.19). Από τις εκτροπές υψηλότερης τάξης ιδιαίτερη σηµασία έχει η 

σφαιρική εκτροπή 4ης τάξης η οποία επηρεάζει περισσότερο από τις άλλες την 

ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου και είναι η µόνη µε µέση τιµή 

θετική (Εικόνα 1.2.20).  

 

 
 
 

Εικόνα 1.2.19 H µέση τιµή του απολύτου των συντελεστών όλων των Zernike πολυωνύµων  

σε µm µέχρι 5ης τάξης 109 φυσιολογικών εξεταζοµένων. Οι κυρίαρχες εκτροπές, περίπου 

93% επί του συνόλου, είναι οι εκτροπές 2ης τάξης (Charman, 2005) 

 
 



 
 
 

Εικόνα 1.2.20 Οι ακέραιες τιµές των συντελεστών των Zernike πολυωνύµων για εκτροπές 

υψηλότερης τάξης. Σχεδόν όλοι έχουν µέση τιµή περίπου µηδέν εκτός από τη σφαιρική 

εκτροπή 4ης τάξης που τόσο η µέση της τιµή όσο και το εύρος τιµών της είναι θετική 

(Charman, 2005) 

 
 

Το ποσό των µετρούµενων οφθαλµικών εκτροπών σχετίζεται µε το 

µέγεθος της κόρης του οφθαλµού (Εικόνα 1.2.21). Καθώς αυξάνεται η 

διάµετρος της κόρης του οφθαλµού αυξάνονται και οι εκτροπές, ιδιαίτερα 

αυτές των υψηλότερων τάξεων µε αποτέλεσµα τη θόλωση του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Αντίθετα σε µικρής διαµέτρου κόρες οι εκτροπές 

υψηλής τάξης περιορίζονται στο ελάχιστο και το φαινόµενο της περίθλασης 

είναι αυτό που περιορίζει την ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου. 
 
 



 
 

 
Εικόνα 1.2.21 Το RMS σφάλµα του µετώπου κύµατος σε µm σε συνάρτηση της διαµέτρου και 

του εµβαδού της κόρης (pupil diameter/area) για εκτροπές δεύτερης µέχρι και έκτης τάξης 

(Thibos και συν, 2002). 

 
 

Σφαιρική εκτροπή 

Είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ακτίνες διαθλώµενες σε διαφορετικά 

ύψη µιας σφαιρικής επιφάνειας τέµνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά 

σηµεία (Εικόνα 1.2.22).  
Το σφάλµα αυτό εξηγείται αν δεχθούµε ότι ο φακός αποτελείται από 

σύνολο στοιχειωδών πρισµάτων που η θλαστική τους γωνία συνεχώς αυξάνει 

όσο προχωράµε από το κέντρο προς την περιφέρεια (αυτό ισχύει για θετικές 

τιµές σφαιρικής εκτροπής, όπως στον οφθαλµό, ενώ ισχύει το αντίθετο για 

αρνητικές τιµές σφαιρικής εκτροπής).  

 

 



 
Εικόνα 1.2.22 Παράλληλες ακτίνες φωτός διαθλώµενες σε διαφορετικά ύψη µιας σφαιρικής 

επιφάνειας τέµνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σηµεία σχηµατίζοντας µία κηλίδα 

(σφαιρική εκτροπή). 

 
Οι κορυφές των πρισµάτων αυτών, έχουν κατεύθυνση από το οπτικό κέντρο 

προς την περιφέρεια για θετικό φακό και από την περιφέρεια προς το κέντρο, 

για αρνητικό φακό. Έτσι οι ακτίνες φωτός που πέφτουν στην περιφέρεια 

διαθλώνται περισσότερο γιατί αντιστοιχούν σε πρόσπτωση επί πρισµάτων 

µεγάλης θλαστικής γωνίας. Αντίθετα, ακτίνες που πέφτουν γύρω από το 

κεντρικό τµήµα του φακού διαθλώνται λιγότερο γιατί αντιστοιχούν σε 

πρόσπτωση επί πρισµάτων µικρής θλαστικής γωνίας. Έτσι, αν το φως πέσει 

πάνω σε όλη την επιφάνεια του φακού, µετά την έξοδο του δεν εστιάζει σε ένα 

σηµείο αλλά δηµιουργεί µια κηλίδα. Το µέγεθος της κηλίδας είναι µικρότερο 

στην θέση του κύκλου ελάχιστης σύγχυσης.  

Ο οφθαλµός κατορθώνει να εξουδετερώσει ένα µέρος της σφαιρικής 

εκτροπής µε δύο µηχανισµούς. Πρώτον µε την ανοµοιογένεια του δείκτη 

διάθλασής του κρυσταλλοειδούς φακού (Εικόνα 1.2.23) και δεύτερον µε το 

φαινόµενο Stiles-Crawford σύµφωνα µε το οποίο η ευαισθησία αντίληψης του 

φωτός εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης στον αµφιβληστροειδή. Παρ’ 

όλα αυτά η επίδραση του φαινοµένου Stiles-Crawford είναι µάλλον µικρή 

(Atchison,1998).  

Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη εκτροπών υψηλότερης τάξης (κυρίως 

σφαιρικής εκτροπής) επηρεάζει την µετρούµενη διάθλαση, µελέτες σε 

φωτοπικές συνθήκες δείχνουν ότι αυτή µεταβάλλεται πολύ λίγο µε τις αλλαγές 

στην διάµετρο της κόρης. Για παράδειγµα, στην µελέτη των Charman και συν 

(1978) η διακύµανση της διάθλασης ήταν 0,3 D ακόµα και µε την ύπαρξη 

σφαιρικής εκτροπής µεγαλύτερης από 1 D. Οι Atchison και συν (1979) δεν 

παρατήρησαν διακύµανση της διάθλασης για διάµετρο κόρης από 1-8mm για 

κάθε έναν από τους 22 εξεταζόµενους,  

Αντίθετα, όταν ο φωτισµός µειώνεται, υπάρχει µια αρνητική (µυωπική) 

µετατόπιση της διάθλασης (Hope, 1984) που οφείλεται στην φυσιολογική 

αύξηση του µεγέθους της κόρης και την παράλληλη αύξηση των οφθαλµικών 

εκτροπών.  

 



 

 
 

 
Εικόνα 1.2.23 Ο δείκτης διάθλασης είναι µεγαλύτερος στο κέντρο του φακού και µειώνεται 

προοδευτικά προς την περιφέρεια, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του φαινοµένου της 

σφαιρικής εκτροπής. 

 
 

Κόµη 
 

Έστω ότι δέσµη φωτός προσπίπτει σε ένα φακό παράλληλα µε ένα 

δευτερεύοντα άξονά του. Οι διαφορετικές ζώνες του φακού δίδουν και 

διαφορετικές εστίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το  είδωλο σηµειακού 

αντικειµένου στην δεύτερη δευτερεύουσα εστία να µην είναι σηµείο αλλά 

κηλίδα ιδιόµορφου σχήµατος και άνισης φωτεινότητας. Η φωτεινότητα είναι 

µεγαλύτερη στην κορυφή και µειώνεται η έντασή της προς τα κάτω. Έτσι το 

είδωλο παρουσιάζεται συγκεχυµένο. Το σφάλµα αυτό ονοµάζεται κόµη ή 

σφάλµα ασυµµετρίας (Εικόνα 1.2.24).  
 



 
 
 
Εικόνα 1.2.24 Το είδωλο µιας µονοχρωµατικής σηµειακής πηγής λόγω της περίθλασης δεν 

είναι ένα απλό σηµείο αλλά σχηµατίζει ένα Airy disc. Αν δέσµη φωτός προσπέσει σε ένα φακό 

παράλληλα µε ένα δευτερεύοντα άξονά του, το είδωλο είναι ιδιόµορφου σχήµατος και άνισης 

φωτεινότητας (µεγαλύτερη στην κορυφή, µειώνεται προς τα κάτω). Το σφάλµα αυτό 

ονοµάζεται κόµη ή σφάλµα ασυµµετρίας. 

 

 
Η κόµη δηµιουργείται καθώς οι µεγεθύνσεις που παράγονται από την παραξονική και την περιφερική ζώνη του 

φακού είναι άνισες. Στον οφθαλµό, η κόρη λειτουργεί σαν οπή και µε τον τρόπο αυτό περιορίζει τις περιφερικές 

ακτίνες ελαττώνοντας έτσι το σφάλµα της κόµης. 

 

Καµπύλωση πεδίου 
 
 Σε παραξονικά συστήµατα ένας φακός ή ένα σύστηµα φακών παράγει 

µια επίπεδη εικόνα ή ένα επίπεδο αντικείµενο. Όµως όταν απουσιάζουν όλες 

οι άλλες εκτροπές η αντικειµενική απόσταση QO είναι µεγαλύτερη από την 

αξονική αντικειµενική απόσταση ΒΟ. Αν η ίδια σκέψη εφαρµοστεί για όλα τα 

σηµεία του αντικειµένου, τότε όλα τα σηµεία του ειδώλου θα βρίσκονται σε µια 

καµπύλη επιφάνεια και το είδωλο ενός επίπεδου αντικειµένου θα είναι 

καµπύλο. Η καµπύλη αυτή επιφάνεια καλείται επιφάνεια Petzval (Εικόνα 
1.2.25). 
 



 
 
 

 
 
 

Εικόνα 1.2.25 Ακτίνες φωτός εκτός του κύριου άξονα του οπτικού συστήµατος εστιάζονται σε 

µια καµπύλη επιφάνεια και το είδωλο ενός επίπεδου αντικειµένου είναι καµπύλο. Η καµπύλη 

αυτή επιφάνεια καλείται επιφάνεια Petzval και το σφάλµα καµπύλωση πεδίου. 

 
 

Απουσία όλων των άλλων εκτροπών, η καµπύλωση πεδίου εξαρτάται 

µόνο από τις ακτίνες των επιφανειών του φακού και των δεικτών διάθλασης 

του φακού και του περιβάλλοντος µέσου. 

Είναι φανερό πως σε πραγµατικά οπτικά συστήµατα µε εκτροπές, είναι 

προτιµότερο να γίνεται η απεικόνιση του αντικειµένου σε µια καµπύλη και όχι 

επίπεδη επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι ο αµφιβληστροειδής του 

οφθαλµού αποτελεί τµήµα σφαίρας και δεν είναι επίπεδος µειώνει την 

επιπλέον εισαγωγή εκτροπών στο οπτικό σύστηµα του οφθαλµού λόγω της 

καµπύλωσης πεδίου. Επιπλέον η ανοµοιογένεια του δείκτη διάθλασής του 



κρυσταλλοειδούς φακού και η ασφαιρικότητα του κερατοειδούς συµβάλλουν 

και αυτές στον περιορισµό του σφάλµατος καµπύλωσης πεδίου. 

 
Παραµόρφωση 
 

Η παραµόρφωση αφορά την ανικανότητα ενός φακού ή συστήµατος να 

αναπαράγει σε σχήµα ένα είδωλο που είναι πιστό αντίγραφο του αντικειµένου 

(Εικόνα 1.2.26). 
Τα σηµεία του ειδώλου µπορεί να είναι καλά εστιασµένα (επίπεδο είδωλο αν 

έχουν εξαλειφθεί όλες οι εκτροπές), αλλά εξαιτίας της παραµόρφωσης θα 

καταλαµβάνουν θέσεις είτε κοντύτερα (βαρελοειδής παραµόρφωση), είτε 

µακρύτερα (µηνοειδής παραµόρφωση) του άξονα από ότι οι ιδανικές τους 

θέσεις. ∆ηλαδή η παραµόρφωση δηµιουργείται επειδή η γραµµική µεγέθυνση 

ενός φακού δεν είναι οµοιόµορφη σε όλη την επιφάνειά του. Η τελική µορφή 

της παραµόρφωσης σχετίζεται από την ισχύ του οπτικού συστήµατος, το 

δείκτη διάθλασης των οπτικών µέσων, την ακριβή θέση του διαφράγµατος 

(κόρη) του οπτικού συστήµατος, την ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς 

κτλπ. 

 
 

 
 

Εικόνα 1.2.26 Η παραµόρφωση του ειδώλου οφείλεται στην ανοµοιοµορφία της γραµµικής 

µεγέθυνσης του φακού σε όλη την επιφάνειά του. Τα σηµεία του ειδώλου καταλαµβάνουν 

θέσεις είτε κοντύτερα (βαρελοειδής παραµόρφωση), είτε µακρύτερα (µηνοειδής 

παραµόρφωση) του άξονα από ότι οι ιδανικές τους θέσεις. 

 
 

Γι’ αυτό ακόµα και όταν η πιθανή αµετρωπία έχει διορθωθεί το είδωλο που 

σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή, δεν είναι απόλυτα ευκρινές, αλλά 



παρουσιάζει κάποια θόλωση λόγω της ύπαρξης χρωµατικών και 

µονοχρωµατικών εκτροπών αλλά και της περίθλασης. 

 
 
1.2.3 Το φυσιολογικό όριο διακριτικής ικανότητας 
 

Η µέγιστη οπτική οξύτητα παρατηρείται στο κεντρικό βοθρίο της ωχράς 

(1ο) του αµφιβληστροειδή, περιοχή όπου τα κωνία έχουν το µικρότερο 

µέγεθος και την µέγιστη πυκνότητα. Όσο αποµακρυνόµαστε από το κεντρικό 

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

µεγαλώνει και η µεταξύ τους απόσταση, µε αποτέλεσµα την µείωση της 

διακριτικής ικανότητας (Εικόνες 1.2.27 και 1.2.28).  
 
 

 
 

Εικόνα 1.2.27 Κατανοµή των φωτοϋποδοχέων κατά µήκος ενός οριζόντιου άξονα στον 

αµφιβληστροειδή. Μέγιστη πυκνότητα των κωνίων παρατηρείται στο κέντρο της ωχράς 

κηλίδας, ενώ τα ραβδία 20ο κροταφικά και ρινικά. Στην κεντρική περιοχή (1ο) δεν υπάρχουν 

καθόλου ραβδία, ενώ η οπτική θηλή (περιοχή όπου αποφύεται το οπτικό νεύρο), που καλείται 

και τυφλό σηµείο, στερείται φωτοϋποδοχέων (δεδοµένα από Øesterberg, 1935). 

 
 
Επιπρόσθετα, στο κέντρο του αµφιβληστροειδούς κάθε κωνίο µεταδίδει 

πληροφορίες σε ένα µόνο γαγγλιακό κύτταρο. Αυτό έχει ως συνέπεια σε 

φωτοπικές συνθήκες φωτισµού, η χωρική κατανοµή του µωσαϊκού των 



φωτοϋποδοχέων να καθορίζει και τα όρια ευκρίνειας της νευρωνικής 

επεξεργασίας.  

 
 
 

Εικόνα 1.2.28 ∆ιακύµανση της πυκνότητας των κωνίων στην περιοχή της ωχράς. Η 

σκιασµένη περιοχή περικλείει δεδοµένα από έξι αµφιβληστροειδείς παρουσιάζοντας την 

πυκνότητα των κωνίων στην περιοχή της ωχράς και σε άλλες περιοχές και σε απόσταση 

µέχρι 500 µm από το κέντρο. Η µέση τιµή της πυκνότητας των κωνίων από έξι 

αµφιβληστροειδείς καταδεικνύεται από την µαύρη γραµµή στην σκιασµένη περιοχή  

(Curcio και συν, 1990). 

 

 

Υπολογίστηκε ότι το διάστηµα µεταξύ των κέντρων δύο παρακείµενων 

κωνίων είναι περίπου δ=2.5µm που αντιστοιχεί σε Θ=2.5/300=0.00833ο. 

Λόγω της τριγωνικής δικτυωτής (lattice) διάταξης των κωνίων (Εικόνα 1.2.29) 
το όριο της χωρικής ανάλυσης c/deg (spatial resolution) σύµφωνα µε την 

Nyquist frequency είναι Θ*31 . 

 



 
 

Εικόνα 1.2.29 Η τριγωνική δικτυωτή διάταξη των κωνίων στον αµφιβληστροειδή  

(Curcio και συν, 1990). 

 
 

Με βάση την πυκνότητα των κωνίων, η µέγιστη διακριτική ικανότητα 

(grating acuity) στον µέσο οφθαλµό είναι περίπου 21.3/10, ενώ κυµαίνεται 

µεταξύ 17.5/10) και 83 c/deg (28.6/10). Παρόµοια αποτελέσµατα έδωσαν και 

ψυχοφυσικές µελέτες, οι οποίες παρακάµπτοντας τις οπτικές επιφάνειες του 

οφθαλµού (χρησιµοποιώντας κροσσούς συµβολής), υπολόγισαν τα όρια της 

διακριτικής ικανότητας από τους φωτοϋποδοχείς περίπου στους 50-60 c/deg 

(20/10) 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνολικά οι επιπτώσεις των 

περιοριστικών παραγόντων, που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ελάχιστη 

γωνία ευκρίνειας σε συνάρτηση µε την διάµετρο της κόρης του οφθαλµού 

(Εικόνα 1.2.30). 
Η ύπαρξη των εκτροπών υψηλής τάξης, οδηγεί στον περιορισµό της 

διακριτικής ικανότητας σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά που ορίζονται από 

την πυκνότητα των φωτοϋποδοχέων (για κόρες διαµέτρου µεγαλύτερης των 

4mm), Θmin >0.5΄arc. Η διακύµανσή τους µεταξύ φυσιολογικών οφθαλµών 

είναι µεγάλη, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική διακύµανση στην 

επίδρασή τους στην όραση.  

Επιπλέον, για κόρες µικρής διαµέτρου (<2mm), η οπτική οξύτητα 

περιορίζεται λόγω του φαινοµένου της περίθλασης. Η ανώτατη διακριτική 

ικανότητα περιορίζεται από το µωσαϊκό των φωτοϋποδοχέων (~21/10 στον 

µέσο οφθαλµό).  

 



 

 
 
 

Εικόνα 1.2.30 Η αύξηση διαµέτρου της κόρης έχει ως αποτέλεσµα την βελτίωση της 

διακριτικής ικανότητας λόγω της µείωσης του ρόλου της περίθλασης, αλλά ταυτόχρονα τη 

µείωσή της λόγω της αύξησης των µονοχρωµατικών εκτροπών. Το βέλτιστο µέγεθος της 

κόρης είναι περίπου 3mm. Αξιοσηµείωτο ότι η ανώτατη διακριτική ικανότητα περιορίζεται 

πάντα από την πυκνότητα των κωνίων στο κεντρικό βοθρίο του αµφιβληστροειδή 

(Παλλήκαρης και Πλαΐνης, 2004). 
   
 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η συνάρτηση διασποράς σηµείου 

(Point Spread Function) που προσοµοιώνει το είδωλο µιας σηµειακής 

φωτεινής πηγής, ενός οπτικού συστήµατος περιοριζόµενου µονάχα από την 

περίθλαση και ενός τυπικού φυσιολογικού οφθαλµού (Εικόνα 1.2.31). Το PSF 

εκφράζει την κατανοµή της σχηµατιζόµενης στον αµφιβληστροειδή φωτεινής 

κηλίδας όταν παρατηρείται µια σηµειακή πηγή.  

Είναι εµφανές ιδανική ότι η ιδανική διάµετρος κόρης (βέλτιστη 

διακριτική ικανότητα και ποιότητα όρασης), όσον αφορά την συνάρτηση 

διασποράς σηµείου για τον συγκεκριµένο οφθαλµό είναι τα 3mm.   

 

 



 
 

Εικόνα 1.2.31 Για µικρές διαµέτρους της κόρης (< 2mm), η περίθλαση είναι ο βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει την διακριτική ικανότητα του οφθαλµού. Σε κόρες µεγάλης 

διαµέτρου (4-7mm), οι εκτροπές είναι αυτές που καθορίζουν τη διακριτική ικανότητα και την 

ποιότητα της εικόνας (Πλαΐνης, 2005). 

 
 
1.2.4 Μικρά σφάλµατα εστίασης κατά την προσαρµογή 
 

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

µέσω της αύξησης της καµπυλότητας των επιφανειών του φακού, ώστε να 

µπορεί να εστιάσει αντικείµενα σε διαφορετικές αποστάσεις. Το κύριο 

ερέθισµα για την ενεργοποίηση του µηχανισµού της προσαρµογής είναι η 

διατήρηση ευκρινούς αµφιβληστροειδικού ειδώλου (Charman και Jennings, 

1983). Παρ’ όλα αυτά κατά την προσαρµογή παρουσιάζονται τόσο σφάλµατα 

εστίασης (υπο-προσαρµογή για κοντινά αντικείµενα) όσο και µικρές 

διακυµάνσεις (~0.25D) στην απόκριση προσαρµογής (Charman and Heron, 

1988) και στις εκτροπές υψηλής τάξεως (Hofer, 2001). Οι εκτροπές 

µεταβάλλονται για τα διάφορα επίπεδα προσαρµογής, µε πιο σηµαντική την 

µεταβολή της σφαιρικής εκτροπής από θετική σε αρνητική τιµή, κυρίως λόγω 

της µεταβολής στην καµπυλότητα των επιφανειών του φακού. Είναι πιθανόν 

αυτές οι διακυµάνσεις να επηρεάζουν την ποιότητα του αµφιβληστροειδικού 

ειδώλου και την διαθλαστική κατάσταση του οφθαλµού. 

 
 
1.2.5 Αξονική χρωµατική εκτροπή 
 

Η χρωµατική εκτροπή προκύπτει από την ανάλυση του λευκού φωτός 

στα συστατικά χρώµατα του φάσµατος όταν αυτό διαθλάται (Παλλήκαρης, 

2004). ∆ιακρίνεται στην αξονική και την εγκάρσια χρωµατική εκτροπή.  

 



 
 
 
Εικόνα 1.2.32  Χαµηλά µήκη κύµατος διαθλώνται περισσότερο από εκείνα υψηλού µήκους 

κύµατος (αξονική χρωµατική εκτροπή). 

 

Η αξονική χρωµατική εκτροπή οφείλεται στο γεγονός ότι τα χαµηλά 

µήκη κύµατος (π.χ. µπλε) διαθλώνται περισσότερο από εκείνα υψηλού 

µήκους κύµατος (π.χ. κόκκινο) (Εικόνα 1.2.32). Το µπλε φως (~400nm) σε 

σχέση µε τα 550 nm (µέγιστη ευαισθησία του οφθαλµού) είναι µυωπικό κατά 2 

D ενώ το κόκκινο υπερµετρωπικό κατά 0.5 D (Εικόνα 1.2.33). 
 

 
 
Εικόνα 1.2.33 Η αξονική χρωµατική εκτροπή του οφθαλµού σε διοπτρίες σαν συνάρτηση του 

µήκους κύµατος. Το µπλε φως (~400nm) σε σχέση µε τα 550 nm (µέγιστη ευαισθησία του 

οφθαλµού) είναι µυωπικό κατά 2D (Charman και συν, 2003). 



Σκοπός της Εργασίας 
Είναι εποµένως κατανοητό ότι η τιµή και η ακρίβεια του διαθλαστικού 

σφάλµατος, όπως αυτό υπολογίζεται στην καθηµερινή κλινική πράξη, 

επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων. Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να 

εξετάσουµε συνολικά αλλά και µεµονωµένα, την επίδραση αυτών των 

παραγόντων όπως των εκτροπών υψηλής τάξης, του µεγέθους της κόρης και 

της προσαρµογής. 

Γι’ αυτό το λόγο συσχετίστηκε η µετρούµενη υποκειµενική διάθλαση  

φυσιολογικών υγιών οφθαλµών µε την αντικειµενική τους διάθλαση µετά από 

χρήση κολλυρίων για την µυδρίαση και την κυκλοπληγία. Επίσης 

υπολογίστηκαν οι οφθαλµικές εκτροπές υψηλής τάξης σε 45 εξεταζόµενους.  

 



ΚEΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1 Συµµετέχοντες 
 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 3.1, στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 45 

εξεταζόµενοι (81 οφθαλµοί) µε µέσο όρο ηλικίας τα 29.6 +/- 7.8 έτη 

(διακύµανση από 19-55 έτη). Από αυτούς οι 13 ήταν άνδρες (23 οφθαλµοί) 

και 32 γυναίκες (58 οφθαλµοί). Όλοι τους ήταν µύωπες µε µέση τιµή 

σφαιρώµατος –4.19 +/- 2.2 D (διακύµανση από 0 έως –10.00D) και κυλίνδρου 

–0.59 +/- 0.56 (διακύµανση από 0 έως –2.50D) [σφαιρικό ισοδύναµο –4.5 +/-  

2.3 D (διακύµανση από –0.125 έως –10.25D)]. Στο σύνολό τους προσήλθαν 

στο Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστηµίου Κρήτης για µια πλήρη 

οφθαλµολογική εξέταση (οι περισσότεροι από αυτούς στα πλαίσια 

προεγχειρητικού ελέγχου για την διόρθωση του διαθλαστικού τους σφάλµατος 

µε excimer laser) από τον Οκτώβριο 2004 έως τον Ιούλιο 2005. 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1]. 
 

Τα κριτήρια εισαγωγής (1, 2) – αποκλεισµού (3-5) των συµµετεχόντων ήταν τα 

εξής: 

 

1. Ηλικία 18-55 ετών χωρίς ιστορικό οφθαλµικής επέµβασης ή 

οφθαλµικών παθήσεων (π.χ. δυστροφία κερατοειδούς, γλαύκωµα, 

ιστορικό έρπητα, κερατίδας, ουλών ή τραυµάτων του κερατοειδούς, 

καταρράκτη, νυσταγµού). 

2. Μυωπία µέχρι 10D και αστιγµατισµός έως 2,5D (οι υπερµέτρωπες 

αποκλείστηκαν). 

3. Αµβλυωπία 

4. ∆ιαφορά µετρούµενης διαµέτρου κόρης µεγαλύτερη από 1mm κατά την 

διάρκεια της διάθλασης και της µέτρησης των οφθαλµικών εκτροπών, 

πριν και µετά την κυκλοπληγία 

5. Εγκυµοσύνη 

 



Όσοι εξεταζόµενοι ήταν χρήστες φακών επαφής απείχαν από την χρήση 

τους για 4 εβδοµάδες στην περίπτωση µαλακών φακών επαφής  και 8 

εβδοµάδων στην περίπτωση τορικών και ηµίσκληρων φακών. 

 
 Μέση Τιµή +/- T.A. Ελάχιστη Τιµή Μέγιστη Τιµή 

Ηλικία [έτη] 29.6 +/- 7.8 19 55 
Φύλο [Α/Θ] 

Οφθαλµοί [∆/Α] 
13 Α / 32 Θ 

44 ∆Ο / 37 ΑΟ 
Μεσοπική 

∆ιάµετρος Κόρης 
[mm] 

6.38 +/- 0.49 5.5 7.5 

Υποκειµενικό 
Σφαίρωµα [D] –4.19 +/- 2.2 0 -10.00 

Υποκειµενικός 
Κύλινδρος [D] –0.59 +/- 0.56 0 -2,5 

Βέλτιστη 
∆ιορθούµενη 

Οπτική Οξύτητα 
1.03 +/- 0.10 0.925 1.5 

Κυκλοπληγικό 
Σφαίρωµα [D] -3.91 +/- 2.24 0 -9.75 

Κυκλοπληγικός 
Κύλινδρος [D] -0.59 +/- 0.53 0 -2.5 

Βέλτιστη 
Κυκλοπληγική 
∆ιορθούµενη 

Οπτική Οξύτητα 
0.97 +/- 0.09 0.8 1.275 

 

Πίνακας 3.1 Μέση, ελάχιστη και µέγιστη τιµή των µετρήσεων των 45 συµµετεχόντων στην 

µελέτη. 

 
2.2 ∆ιαδικασία Καταγραφής – Εργαλεία 
 

Η εξέταση των συµµετεχόντων πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις· πριν και 

µετά την ενστάλαξη κυκλοπληγικών κολλυρίων (βλέπε παρακάτω για την 

δράση των φαρµάκων 2.4). 

Περιλάµβανε την µέτρηση της µη διορθούµενης οπτικής οξύτητας 

(Uncorrected Visual Acuity) και της καλύτερης διορθούµενης µε γυαλιά 

οπτικής οξύτητας (Best Spectacle Corrected Visual Acuity) του ασθενούς σε 

δεκαδική κλίµακα. Ο προσδιορισµός της καλύτερης διάθλασης, για 

σφαιρικούς και κυλινδρικούς φακούς, του ασθενούς έγινε µε την χρήση 

φορόπτερου (βήµα διάθλασης 0,25D), σε µεσοπικές συνθήκες 

περιβαλλοντικού φωτισµού, ακολουθώντας την διαδικασία που ακολουθείται 



στην καθηµερινή κλινική πράξη (έλεγχος ορθοφορίας, µέθοδος της οµίχλης, 

αστεροειδής κύκλος, σταυροειδής κύλινδρος). 

Ακολούθως, µετρήθηκε το µέγεθος της κόρης του κάθε οφθαλµού των 

εξεταζοµένων µε κορόµετρο (Colvard Pupillometer OASIS 5145 Vermont 

Avenue, Clendora, CA 91741). Κατά την διάρκεια της µέτρησης, ο ασθενής 

είχε τον έτερο οφθαλµό ανοιχτό ώστε λόγω του φωτοκινητικού 

αντανακλαστικού (ο φωτισµός του ενός οφθαλµού προκαλεί συνεργικώς µύση 

και του άλλου), να υπολογίζεται το πραγµατικό της µέγεθος στις συνθήκες 

εξέτασης.  

Στην συνέχεια γίνονταν ενστάλαξη κολλυρίου φαινυλεφρίνης 2,5% 

(συµπαθητικοµιµητικό φάρµακο για την µυδρίαση της κόρης µε σκοπό την 

µέτρηση των οφθαλµικών εκτροπών υψηλής τάξης) και µετά από 30 λεπτά 

λήψη σειράς 30 µετρήσεων διαδοχικά σε κάθε οφθαλµό µε τον αναλυτή 

µετώπου κύµατος (COAS Complete Ophthalmic Analysis System, Wavefront 

Sciences, Ltd) που βασίζεται στην αρχή λειτουργίας του εκτροπόµετρου 

Shack-Hartmann (Ginis et al. 2004). Οι  µετρήσεις αυτές έγιναν σε σκοτεινό 

χώρο (µε τα φώτα σβησµένα) και τον εξεταζόµενο να προσηλώνει µε τον ένα 

οφθαλµό  σε µακρινό στόχο για την αποφυγή πιθανής προσαρµογής. 

Ακολουθούσε ενστάλαξη δύο σταγόνων κυκλοπεντολάτης 0,5% 

(κυκλοπληγικό φάρµακο) µε µεσοδιάστηµα 5 λεπτών και µετά από 30΄ 

επαναλαµβάνονταν η ίδια σειρά εξετάσεων (UVA, BSCVA, µέτρηση του 

µεγέθους της κόρης και των εκτροπών υψηλής τάξης των υπό κυκλοπληγία 

εξεταζοµένων οφθαλµών).  

Η υποκειµενική διάθλαση όλων των ασθενών έγινε από τον ίδιο εξεταστή 

και στον ίδιο εξεταστικό χώρο.  

 
2.3 Ανάλυση Αποτελεσµάτων 
 

Η καταγραφή και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων (στατιστική 

ανάλυση, διαγραµµατική απεικόνιση) πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια Η/Υ 

στο πρόγραµµα Excel και ο µαθηµατικός υπολογισµός στο πρόγραµµα 

MATLAB .  

Στην ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε η στατιστική 

δοκιµασία paired t-test (επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας το 95%). Επίσης 



αξιοποιήθηκε και η µέθοδος των πινάκων διοπτρικής ισχύος όπως προτάθηκε 

από τους Kaye και Harris (2002). Όλες οι µετρήσεις της µορφής Sph/Cyl x 

Axis µετατράπηκαν σε µορφή πινάκων διοπτρικής ισχύος του Long  όπως 

ακολούθως:  

 

 









=
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f11 = Sph + Cyl sin2A 
f12 = f21 = - Cyl sinA cosA 

f22 = Sph + Cyl cos2A 

 

Οι πίνακες αθροίστηκαν και στην συνέχεια υπολογίστηκε η µέση τιµή για κάθε 

µία παράµετρο καθώς για το σφαίρωµα, τον κύλινδρο και τον άξονα του 

αστιγµατισµού. Στην συνέχεια, µε βάση την ίδια µελέτη και κατάλληλο 

πρόγραµµα MATLAB πραγµατοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση για την 

τεκµηρίωση διαφορών µεταξύ των υποκειµενικά και κυκλοπληγικά 

µετρούµενου σφαιρικού ισοδύναµου. Οι διαφορές θεωρούνται στατιστικώς 

σηµαντικές για επίπεδο  α=5 % αν W>F0.05,3,N-3 όπου F0.05,3,N-3 αναπαριστά την  

F-κατανοµή µε 3 µεταβλητές και N-3 βαθµούς ελευθερίας. 

Πρόγραµµα MATLAB αξιοποιήθηκε και για την διόρθωση του 

µετρούµενου σφαιρώµατος από τον αναλυτή µετώπου κύµατος µε βάση την 

χρωµατική εκτροπή.  

Οι οφθαλµικές εκτροπές (µέχρι 4ης τάξης), εκφράστηκαν µε 15 Zernike 

πολυώνυµα κατά OSA Notation. Όλοι οι υπολογισµοί έγιναν για διάµετρο 

κόρης 6mm. Σειρές Taylor (paraxial curvature matching method) 

αξιοποιήθηκαν για τον αντικειµενικό υπολογισµό του σφαιρικού ισοδύναµου 

βάσει των µετρήσεων του εκτροπόµετρου. Οι µαθηµατικές σχέσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς είναι οι ακόλουθες:  

 

1. Σφαιρικό Ισοδύναµο = Σφαίρωµα + Κύλινδρος/2 

 

2. Σφαιρικό Ισοδύναµο 2ης τάξης = - 2
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4. Αστιγµατισµός 2ης τάξης  J45 = - 2
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2.4 Χαρακτηριστικά και δράση των µυδριατικών και  
κυκλοπληγικών φαρµάκων 
 

Καθώς µεγαλώνει η διάµετρος της κόρης ενός οφθαλµού αυξάνονται οι 

εκτροπές υψηλότερης τάξης και γίνεται δυνατή η καλύτερη µέτρηση τους. Για 

τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται φαρµακευτικές ουσίες σε µορφή κολλυρίων 

που προκαλούν µυδρίαση του εξεταζόµενου οφθαλµού. Παράλληλα όµως, 

ανάλογα µε τον µηχανισµό δράσης τους, τα φάρµακα αυτά είναι δυνατόν να 

επηρεάζουν και την διαθλαστική κατάσταση του οφθαλµού. Στην 

συγκεκριµένη µελέτη έγινε ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και κυκλοπεντολάτης, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

 

 



Φαινυλεφρίνη 
 

Είναι µυδριατικό φάρµακο το οποίο µιµείται την δράση της 

νοραδρεναλίνης που απελευθερώνεται από µεταγαγγλιακές συµπαθητικές 

νευρικές ίνες (Εικόνα 2.4.1). ∆ρα σχεδόν αποκλειστικά στους α-υποδοχείς 

του διαστολέα µυ της κόρης, που συστελλόµενος προκαλεί µυδρίαση. Στην 

περίπτωση αυτή η µυδρίαση της κόρης δεν είναι πλήρης, το αντανακλαστικό 

της κόρης στο φως επιβραδύνεται αλλά δεν καταργείται. Μέγιστη µυδρίαση 

επιτυγχάνεται περίπου 1 ώρα µετά την ενστάλαξή φαινυλεφρίνης 10% και 

διαρκεί µέχρι τις 7 ώρες, ενώ δεν επηρεάζει το εύρος προσαρµογής του 

οφθαλµού. 
 

 

 

 

Εικόνα 2.4.1 Η χηµική δοµή της φαινυλεφρίνης 

 
 
Κυκλοπεντολάτη 
 
Είναι κυκλοπληγικό φάρµακο που προκαλεί παράλυση της προσαρµογής 

ανταγωνιζόµενο την ακετυλοχολίνη για τις θέσεις των υποδοχέων στις λείες 

µυϊκές ίνες του ακτινωτού µυ (Εικόνα 2.4.2). Καθώς η δράση της  

ακετυλοχολίνης αναστέλλεται, ο ακτινωτός µυς δεν αντιδρά στις ώσεις 

προερχόµενες από τις παρασυµπαθητικές νευρικές ίνες και χαλαρώνει. Η 

τάση στις ίνες της Ζιννείου ζώνης αυξάνεται, ο κρυσταλλοειδής φακός γίνεται 

λιγότερο κυρτός και η προσαρµογή καταργείται.  

 Από την στιγµή που και ο σφιγκτήρας µυς της κόρης έχει 

µεταγαγγλιακή παρασυµπαθητική νεύρωση, τα κυκλοπληγικά φάρµακα 

ανταγωνίζονται την δράση της ακετυλοχολίνης και σε αυτό το επίπεδο, µε 

αποτέλεσµα την διαστολή της κόρης.  

Η µυδρίαση ξεκινά µόλις λίγα λεπτά την ενστάλαξή της και 30 λεπτά µετά η 

κόρη είναι πλέον καλά διασταλµένη ενώ η ικανότητα προσαρµογής του 

οφθαλµού έχει πλέον χαθεί. Η δράση της διαρκεί περίπου 24 ώρες. 



 

 
 

Εικόνα 2.4.2 Η χηµική δοµή της κυκλοπεντολάτης 

 

 

Προτιµήθηκε από άλλα κυκλοπληγικά γιατί παραλύει πλήρως την 

προσαρµογή (σε αντίθεση µε την τροπικαµίδη) ενώ παράλληλα είναι 

καλύτερα ανεκτή π.χ. από την ατροπίνη που έχει πολύ µεγαλύτερη διάρκεια 

δράσης (περίπου 10 ηµέρες). 

 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ο κύριος στόχος της µελέτης ήταν η αξιολόγηση του διαθλαστικού 

σφάλµατος κάτω από διάφορες συνθήκες, γι’ αυτό και τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται και αναλύονται µέσω µιας σειράς διαγραµµάτων τα οποία 

κυρίως αφορούν το σφαίρωµα, τον κύλινδρο και το σφαιρικό ισοδύναµο . Σε 

κάθε ένα από αυτά εµφανίζεται η γραµµική εξίσωση που περιγράφει την 

συσχέτιση των εξεταζοµένων µεταβλητών (απεικονίζεται µε µαύρη συνεχή 

γραµµή), ο συντελεστής παλινδρόµησης R2 και µε συνεχή πορτοκαλί γραµµή 

η αναλογία 1:1 των περιγραφόµενων µεγεθών. Παράλληλα γίνεται και 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων για την διερεύνηση της 

συσχέτισης µεταξύ των εξεταζοµένων µεγεθών. 

 
3.1 Το διαθλαστικό σφάλµα, η βέλτιστη οπτική οξύτητα 
και η διάµετρος κόρης σε σχέση µε την ηλικία των 

εξεταζοµένων 
 

Στο διάγραµµα 3.1.1 απεικονίζεται η συχνότητα του διαθλαστικού 

σφάλµατος σε διοπτρίες (α) και της ηλικίας σε έτη (β) για τους φυσιολογικούς 

οφθαλµούς των εξεταζοµένων που συµµετείχαν στην µελέτη.  Όπως είναι 

φανερό, οι 42 από τους 45 εξεταζόµενους ήταν σε προπρεσβυωπική ηλικία, 

µε χαµηλές και µέσες τιµές διαθλαστικού σφάλµατος (µόνον τρεις είχαν 

διαθλαστικό σφάλµα > -8.00 D).  
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3.1.1. Η συχνότητα του διαθλαστικού σφάλµατος (α) σε διοπτρίες και της ηλικίας (β) σε έτη 45 

υγιών και µε φυσιολογικούς οφθαλµούς εξεταζοµένων (το εύρος κάθε ράβδου αντιστοιχεί σε 

0.125D και σε 5 έτη αντιστοίχως). 

 

Στο διάγραµµα 3.1.2 απεικονίζεται το σφαιρικό ισοδύναµο (α) και το 

κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (β) των συµµετεχόντων σε συνάρτηση µε 

την ηλικία τους. Όπως είναι εµφανές δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ τους 

(τιµές R2 0.0014 και 0.001 αντιστοίχως). 
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3.1.2. Το σφαιρικό ισοδύναµο (α) και το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (β) σε διοπτρίες 

45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµών) σε συνάρτηση µε την ηλικία τους. 

 
 

O µέσος όρος της οπτικής οξύτητας των 45εξεταζοµένων στην 

δεκαδική κλίµακα ήταν 1.03 +/- 0.10 (βλέπε πίνακα 1). Στο διάγραµµα 3.1.3 

παρουσιάζεται η οπτική οξύτητα (α) και η κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (β) 

των εξεταζοµένων σε σχέση µε την ηλικία τους. Είναι φανερό πως δεν 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δύο µεγεθών  (τιµή R2 0.0128). 
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3.1.3. Η οπτική οξύτητα (α) και η κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (β) σε 

δεκαδική κλίµακα 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµών) σε συνάρτηση µε την 

ηλικία τους. 

 
 Η διάµετρος της κόρης όπως έχει προαναφερθεί (κεφάλαιο 1.2.2) 

επηρεάζει την οπτική απόδοση των εξεταζοµένων. Η µέση διάµετρος της 

κόρης πριν την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και κυκλοπεντολάτης ήταν 6.37 +/- 

0.49 ενώ µετά 6.96 +/- 0.53. Στο διάγραµµα 3.1.4 απεικονίζεται η διάµετρος 

της κόρης πριν (α) και µετά την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και 

κυκλοπεντολάτης (β) σε συνάρτηση µε την ηλικία τους. Είναι εµφανές δεν 

υπάρχει στατιστική συσχέτιση µεταξύ τους στις δυο περιπτώσεις (τιµές R2 

0.0366 και 0.0179 αντιστοίχως), αν και υπάρχει µια τάση µείωσης της 

διαµέτρου της κόρης για µεγαλύτερες ηλικίες. 

 

α

y = -0,0121x + 6,7338
R2 = 0,0366

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ηλικία (Έτη)

∆
ιά

µε
τρ
ος

 Κ
όρ

ης
 (m

m
)

β

y = -0,0091x + 7,2399
R2 = 0,0179

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ηλικία (Έτη)

Κ
υκ
λο
π
λη
γι
κή

 ∆
ιά

µε
τρ
ος

 K
όρ

ης
 (m

m
)

 
 



3.1.4. Η διάµετρος της κόρης 45-εξεταζοµένων (81 οφθαλµών) πριν (α) και 

µετά την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης-κυκλοπεντολάτης (β) σε συνάρτηση µε την 

ηλικία τους. 

 
Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι το διαθλαστικό σφάλµα, η οπτική 

οξύτητα και σε ένα ποσοστό η διάµετρος της κόρης των εξεταζοµένων στο 

δείγµα µας δεν επηρεάζονται από την ηλικία τους. Άλλωστε όπως 

προαναφέρθηκε, όλοι οι εξεταζόµενοι ήταν µέχρι 55 ετών και χωρίς 

οφθαλµικά προβλήµατα, ενώ οι 42 από τους 45 που συµµετείχαν στην 

παρούσα µελέτη ήταν σε προπρεσβυωπική ηλικία. 



 

3.2 Συσχέτιση του διαθλαστικού σφάλµατος, της 
οπτικής οξύτητας µεταξύ αριστερού και δεξιού 
οφθαλµού 
 

Οι µετρήσεις και των δύο οφθαλµών αξιολογήθηκαν σε 36 

συµµετέχοντες. Η µέση τιµή σφαιρικού ισοδύναµου των δεξιών οφθαλµών 

είναι –4.6 +/- 2.14 και αριστερών –4.17 +/- 2.27 ενώ η µέση οπτική οξύτητα 

1.03 +/- 0.08 και 1.02 +/- 0.09 αντιστοίχως. 

Στο διάγραµµα 3.2.1 παρουσιάζεται το υποκειµενικό σφαιρικό 

ισοδύναµο (α) το σφαίρωµα (β) ο κύλινδρος (γ) και η βέλτιστη οπτική οξύτητα 

(δ) του αριστερού οφθαλµού σε συνάρτηση µε το υποκειµενικό σφαιρικό 

ισοδύναµο, σφαίρωµα, κύλινδρο και οπτική οξύτητα του δεξιού οφθαλµού των 

36 εξεταζοµένων. Παρατηρείται καλή γραµµική συσχέτιση στην περίπτωση 

του υποκειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου και του σφαιρώµατος (τιµές R2 0.73, 

0.77 αντιστοίχως), ιδιαιτέρως σε µέσες και µεγάλες τιµές διαθλαστικού 

σφάλµατος, ενώ σε χαµηλές τιµές υπάρχει σχετική απόκλιση.  
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3.2.1.  Το υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο (α) σφαίρωµα (β) κύλινδρος (γ) και η βέλτιστη 

οπτική οξύτητα (δ) του αριστερού οφθαλµού σε συνάρτηση µε το υποκειµενικό σφαιρικό 

ισοδύναµο σφαίρωµα, κύλινδρο και τη βέλτιστη οπτική οξύτητα του δεξιού οφθαλµού 36 

εξεταζοµένων. 

 
 

Η συσχέτιση του κυλίνδρου και της βέλτιστης οπτικής οξύτητας µεταξύ 

αριστερού και δεξιού οφθαλµού ακολουθούν µέτρια γραµµική συσχέτιση µε 

µεγαλύτερες αποκλίσεις από την 1:1 αναλογία όταν τα εξεταζόµενα µεγέθη 

λαµβάνουν µεγάλες τιµές (τιµές R2 0.53 και 0.56 αντιστοίχως). 

Μετά την ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης παρατηρήθηκε κατά µέσο όρο 

µια υπερµετρωπική µετατόπιση του σφαιρικό ισοδύναµου και του 

σφαιρώµατος κατά 0.27 και 0.23 D στους δεξιούς οφθαλµούς και 0.29 και 

0.30 D αντιστοίχως στους αριστερούς [ΠΑΡΑΡΗΤΗΜΑ 1].   
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3.2.2. Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (α), κυκλοπληγικό σφαίρωµα (β), 
κυκλοπληγικός κύλινδρος (γ) και η κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (δ) του αριστερού 
οφθαλµού σε συνάρτηση µε το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο, κυκλοπληγικό 



σφαίρωµα, κυκλοπληγικό κύλινδρο και τη κυκλοπληγική οπτική οξύτητα του δεξιού 
οφθαλµού 36 εξεταζοµένων. 

 
 

Στο διάγραµµα 3.2.2 απεικονίζεται το κυκλοπληγικό σφαιρικό 

ισοδύναµο (α), κυκλοπληγικό σφαίρωµα (β), κυκλοπληγικός κύλινδρος (γ) και 

η βέλτιστη κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (δ) του αριστερού οφθαλµού σε 

συνάρτηση µε το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο, κυκλοπληγικό 

σφαίρωµα, κυκλοπληγικό κύλινδρο και τη βέλτιστη κυκλοπληγική οπτική 

οξύτητα του δεξιού οφθαλµού. Παρατηρείται καλή γραµµική συσχέτιση στην 

περίπτωση του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου, του κυκλοπληγικού 

σφαιρώµατος και της βέλτιστης κυκλοπληγικής οπτικής οξύτητας (τιµές R2 

0.77, 0.74 και 0.75 αντιστοίχως) ιδιαιτέρως σε µέσες και µεγάλες τιµές 

διαθλαστικού σφάλµατος και οπτική οξύτητας περίπου 10/10. Η συσχέτιση 

του κυκλοπληγικού κυλίνδρου µεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλµού 

ακολουθεί µέτρια γραµµική συσχέτιση µε µεγαλύτερες αποκλίσεις από την 1:1 

αναλογία σε µεγάλες τιµές αστιγµατισµού (τιµή R2 0.56). 



3.3 Το διαθλαστικό σφάλµα και η βέλτιστη οπτική 
οξύτητα σε σχέση µε το κυκλοπληγικό διαθλαστικό 
σφάλµα και την κυκλοπληγική βέλτιστη οπτική 
οξύτητα 

 
Η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης είχε ως αποτέλεσµα την 

υπερµετρωπική µετατόπιση του διαθλαστικού σφάλµατος των εξεταζοµένων. 

Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο και το σφαίρωµα µεταβλήθηκαν κατά 

µέσο όρο +0.28 D (λιγότερο µυωπικά) συγκρινόµενα µε το υποκειµενικό 

σφαιρικό ισοδύναµο και σφαίρωµα αντιστοίχως, ενώ η µέση οπτική τους 

οξύτητα µειώθηκε από 1.03 +/- 0.10 σε 0.97 +/- 0.09 [(p<0.001) paired t-test],  

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1].  
Το διάγραµµα 3.3.1 παρουσιάζει το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 

(α), το κυκλοπληγικό σφαίρωµα (β), τον κυκλοπληγικό κύλινδρο (γ) και την 

βέλτιστη κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (δ) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές 

πριν την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και κυκλοπεντολάτης.  
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3.3.1. Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (α), κυκλοπληγικό σφαίρωµα (β), 

κυκλοπληγικός κύλινδρος (γ) και η κυκλοπληγική οπτική οξύτητα (δ) 45 εξεταζοµένων (81 

οφθαλµών) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές πριν την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και 

κυκλοπεντολάτης. 

 
Παρατηρείται πολύ καλή συσχέτιση του διαθλαστικού σφάλµατος 

µεταξύ των δύο καταστάσεων [τιµές R2 0.99 (σφαιρικό ισοδύναµο), 0.99 

(σφαίρωµα) και 0.91 (κύλινδρος)], αν και η συσχέτιση του κυκλοπληγικού 

κυλίνδρου µε το κύλινδρο είναι καλύτερη για τιµές <1.5D. 

Επιπλέον η σχέση της βέλτιστης κυκλοπληγικής οπτικής οξύτητας µε 

την οπτική οξύτητα πριν την ενστάλαξη φαινυλεφρίνης και κυκλοπεντολάτης 

είναι καλή (τιµή R2 0.66).  
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3.3.2. Η διαφορά του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου από το υποκειµενικό σε 

συνάρτηση µε το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (α) και η διαφορά του κυκλοπληγικού 

σφαιρώµατος από το υποκειµενικό σε συνάρτηση µε το υποκειµενικό σφαίρωµα (β). 

 
Στο διάγραµµα 3.3.2 απεικονίζεται η διαφορά του κυκλοπληγικού 

σφαιρικού ισοδυνάµου από το υποκειµενικό σε συνάρτηση µε το 

κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο (α) και η διαφορά του κυκλοπληγικού 

σφαιρώµατος από το υποκειµενικό σε συνάρτηση µε το υποκειµενικό 

σφαίρωµα (β). Και στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται συσχέτιση µεταξύ 

των εξεταζοµένων µεγεθών (τιµές R2 0.009 και 0.006 αντιστοίχως). 

Συµπεραίνεται ότι η µείωση σφαιρικού ισοδυνάµου και του σφαιρώµατος κατά 

0.28D µετά την ενστάλαξη της κυκλοπεντολάτης είναι ανεξάρτητη από 



µετρούµενο διαθλαστικό σφάλµα (σφαιρικό ισοδύναµο, σφαίρωµα) του 

εξεταζόµενου. 



 

3.4 Συσχέτιση του υποκειµενικού διαθλαστικού 
σφάλµατος µε το αντικειµενικό διαθλαστικό σφάλµα 
βάσει των εκτροπών του µετώπου κύµατος 
 

Η µέση τιµή του σφαιρικού ισοδύναµου του διαθλαστικού σφάλµατος 

που υπολογίστηκε µετά την ενστάλαξη της φαινυλεφρίνης (βλέπε κεφάλαιο 

2.3) αντικειµενικά βάσει των οφθαλµικών εκτροπών 2ης τάξης (σε 39 

εξεταζόµενους – 67 οφθαλµούς) ήταν –4.87 +/- 2.35 D και –4.67 +/- 2.41 D 

βάσει των εκτροπών 2ης + 4ης τάξης. Το υποκειµενικά υπολογιζόµενο 

σφαιρικό ισοδύναµο του διαθλαστικού σφάλµατος στους αντίστοιχους 

εξεταζόµενους ήταν –4.48 +/- 2.31 D. Παρατηρείται δηλαδή µια κατά µέσο όρο 

απόκλιση από την υποκειµενικό υπολογισµό κατά -0.39 D και -0.19 D 

αντιστοίχως [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α].  
Ακολούθως στο διάγραµµα 3.4.1 παρουσιάζεται η σχέση του 

σφαιρικού ισοδύναµου, σφαιρώµατος και κυλίνδρου µε βάση τις εκτροπές 2ης 

(διαγράµµατα α, γ και ε αντιστοίχως) και 2ης+4ης τάξης (διαγράµµατα β, δ και ζ 

αντιστοίχως) σε συνάρτηση µε το υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο, 

σφαίρωµα και κύλινδρο 39 εξεταζοµένων. Υπάρχει πολύ καλή γραµµική 

συσχέτιση για το σφαιρικό ισοδύναµο και το σφαίρωµα 2ης τάξης (τιµές R2 

0.95) µε κατά µέσο όρο απόκλιση -0.39 D και -0,39 D (µεγαλύτερες 

αποκλίσεις για χαµηλές τιµές διαθλαστικού σφάλµατος).  Καλή είναι και η 

γραµµική συσχέτιση του κυλίνδρου (R2=0.75) αλλά µε µεγαλύτερη διασπορά 

των µετρήσεων στους υπολογισµούς. Όταν συνυπολογίζονται και οι εκτροπές 

4ης τάξης η σχέση των εξεταζόµενων µεγεθών παρουσιάζει ανάλογη 

συµπεριφορά (τιµές R2 0.96, 0.96 και 0.71 για το σφαιρικό ισοδύναµο, 

σφαίρωµα και κύλινδρο αντιστοίχως) αλλά µε µικρότερες µε κατά µέσο όρο 

αποκλίσεις -0.19 D (σφαιρικό ισοδύναµο), και -0,14 D (σφαίρωµα). 

 Επίσης απεικονίζεται διαφορά του υποκειµενικού άξονα του κυλίνδρου 

από τον άξονα 2ης (η) και 2ης+4ης (θ) τάξης 31 εξεταζοµένων (53 οφθαλµοί). 

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ του 

υποκειµενικού και του αντικειµενικού (βάσει των οφθαλµικών εκτροπών) 

άξονα του κυλίνδρου. Οι διαφορές στον υπολογισµό του άξονα του κυλίνδρου 

είναι µεγαλύτερες για αστιγµατισµό µέχρι 1 D. 
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3.4.1. Το σφαιρικό ισοδύναµο, σφαίρωµα και κύλινδρος 2ης (διαγράµµατα α, γ και ε 

αντιστοίχως) και 2ης+4ης τάξης (διαγράµµατα β, δ και ζ αντιστοίχως) σε συνάρτηση µε το 

υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο, σφαίρωµα και κύλινδρο 39 εξεταζοµένων (67 οφθαλµοί). Η 

διαφορά του υποκειµενικού άξονα του κυλίνδρου από τον άξονα 2ης (η) και 2ης+4ης (θ) τάξης 

31 εξεταζοµένων (53 οφθαλµοί). 

 
 

Η διαφορά του υποκειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου πριν την 

ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης από το αντίστοιχο σφαιρικό ισοδύναµο 2ης τάξης 

είναι στατιστικώς σηµαντική, ενώ δεν είναι στατιστικώς σηµαντική από το 

σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης [vector analysis (πίνακας 3.4.1)]. 

 
 ΥΣΙ ΥΚΣΙ  

ΑΣΙ 2ης τάξης 8.94 (2.748) 30.74 (2.725) ΑΚΣΙ 2ης τάξης 
ΑΣΙ 2ης + 4ης τάξης 0.94 (2.748) 6.12 (2.725) ΑΚΣΙ 2ης + 4ης τάξης 

 
Πίνακας 3.4.1. Οι τιµές (W) υπολογιζόµενες κατά vector analysis οι οποίες συγκρινόµενες µε 

τις τιµές του πίνακα της F κατανοµής (3 µεταβλητές, Ν-3 βαθµούς ελευθερίας) και επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας το 5 %. 

 
 

Στο διάγραµµα 3.4.2 παρουσιάζεται η διαφορά του σφαιρικού 

ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από το υποκειµενικό σφαιρικό 

ισοδύναµο σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου. Τα εξεταζόµενα µεγέθη 

δεν παρουσιάζουν στατιστική συσχέτιση µεταξύ τους (τιµές R2 0.05 και 0.01 

αντιστοίχως), αν και υπάρχει µια τάση µεγαλύτερης απόκλισης του  σφαιρικού 

ισοδύναµου 2ης τάξης από το υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο σε τιµές 

διαθλαστικού σφάλµατος < -4 D. 
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3.4.2. Η διαφορά του σφαιρικού ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από το υποκειµενικό 

σφαιρικό ισοδύναµο σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου 39 εξεταζοµένων (67 

οφθαλµοί). 

 
 

Στο ακόλουθο διάγραµµα 3.4.3 απεικονίζεται η συχνότητα των 

διαφορών του σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης (α) και 2ης +4ης (β) τάξης από το 

υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο 39 εξεταζοµένων (67 οφθαλµοί) µε το 

εύρος κάθε ράβδου να αντιστοιχεί σε 0.125D. Η µέση τιµή των διαφορών και η 

τυπική τους απόκλιση είναι –0.25 +/- 0.45 D και –0.05 +/- 0.47 D, µε διάµεση 

τιµή –0.31 D και –0.10 D αντιστοίχως. Οι υπολογιζόµενες διαφορές σε 43 

(64%) (α), και 58 (86%) (β) από τους 67 εξεταζοµένους οφθαλµούς ήταν σε 

εύρος µιας διοπτρίας (-0.5 έως 0.5 D).  

Ως µέτρο της ακρίβειας και της διασποράς των µετρήσεων 

χρησιµοποιούµε και τους δείκτες skewness (µέτρο της ασυµµετρίας της 

κατανοµής γύρω από την µέση τιµή) και kurtosis (εκφράζει το πόσο οξύαιχµη 

ή επίπεδη είναι η κατανοµή). Ιδανικά θα πρέπει η κατανοµή να έχει µικρή τιµή 

skewness (συµµετρική κατανοµή) και µεγάλη τιµή kurtosis (αυξηµένη ακρίβεια 

µέτρησεων). Οι τιµές των δεικτών skewness και kurtosis στην προκειµένη 

περίπτωση είναι 0.66, 0.69 και 0.70 και 0.43 αντιστοίχως µεταξύ των δύο 

καταστάσεων.    
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      Σ.Ι. 2ης τάξης – Σ.Ι.                                                         Σ.Ι. 2ης + 4ης τάξης – Σ.Ι. 
 

3.4.3. Η συχνότητα των διαφορών του σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης (α) και 2ης +4ης (β) 

τάξης από το υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο 39 εξεταζοµένων (67 οφθαλµοί). Οι τιµές των 

δεικτών skewness και kurtosis είναι 0.66, 0.69 και 0.70 και 0.43 αντιστοίχως µεταξύ των δύο 

καταστάσεων.    



 

 
Μετά την ενστάλαξη της κυκλοπεντολάτης, η µέση τιµή του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου του διαθλαστικού σφάλµατος που 

υπολογίστηκε αντικειµενικά βάσει των οφθαλµικών εκτροπών 2ης τάξης ήταν  

–4.59 +/- 2.29 D και –4.38 +/- 2.32 D βάσει των εκτροπών 2ης + 4ης τάξης. Το 

υποκειµενικά υπολογιζόµενο κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο του 

διαθλαστικού σφάλµατος στους αντίστοιχους εξεταζόµενους ήταν –4.21 +/- 

2.29 D. Παρατηρείται δηλαδή µια απόκλιση από την υποκειµενικό υπολογισµό 

κατά -0.38 D και -0.17 D αντιστοίχως [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β]. 
Στο διάγραµµα 3.4.4 παρουσιάζεται το κυκλοπληγικό σφαιρικό 

ισοδύναµο, κυκλοπληγικό σφαίρωµα και ο κυκλοπληγικός κύλινδρος µε βάση 

τις εκτροπές 2ης (διαγράµµατα α, γ και ε αντιστοίχως) και 2ης+4ης τάξης 

(διαγράµµατα β, δ και ζ αντιστοίχως) σε σχέση µε το κυκλοπληγικό σφαιρικό 

ισοδύναµο, σφαίρωµα και κύλινδρο 45 εξεταζοµένων. Υπάρχει πολύ καλή 

γραµµική συσχέτιση για το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο και το 

σφαίρωµα (τιµές R2 0.95 και 0.96 αντιστοίχως) µε κατά µέσο όρο απόκλιση     

-0.38 D και -0,40 D αντιστοίχως (περίπου σταθερή σε όλο το εύρος τιµών του 

διαθλαστικού σφάλµατος).  Καλή είναι και η γραµµική συσχέτιση του 

κυλίνδρου (R2=0.69) αλλά µε µεγαλύτερη διασπορά των µετρήσεων στους 

υπολογισµούς.  

 Όταν συνυπολογίζονται και οι εκτροπές 4ης τάξης η σχέση των 

εξεταζόµενων µεγεθών παρουσιάζει ανάλογη συµπεριφορά (τιµές R2 0.95, 

0.96 και 0.63 για το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο, σφαίρωµα και 

κύλινδρο αντιστοίχως) αλλά µε µικρότερες µε κατά µέσο όρο αποκλίσεις -0.17 

D (σφαιρικό ισοδύναµο), -0,09 D (σφαίρωµα). 

Επιπλέον απεικονίζεται διαφορά του υποκειµενικού κυκλοπληγικού 

άξονα του κυλίνδρου από τον κυκλοπληγικό άξονα 2ης (η) και 2ης+4ης (θ) τάξης 

38 εξεταζοµένων (66 οφθαλµοί). Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ του υποκειµενικού κυκλοπληγικού και του 

αντικειµενικού κυκλοπληγικού (βάσει των οφθαλµικών εκτροπών) άξονα του 

κυλίνδρου. Οι διαφοροποιήσεις είναι µεγαλύτερες για αστιγµατισµό µέχρι 1 D. 
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 3.4.3. Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο, το σφαίρωµα και ο κύλινδρος 2ης 

(διαγράµµατα α, γ και ε αντιστοίχως) και 2ης+4ης τάξης (διαγράµµατα β, δ και ζ αντιστοίχως) 

σε συνάρτηση µε το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο, σφαίρωµα και κύλινδρο 45 

εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί). Η διαφορά του υποκειµενικού κυκλοπληγικού άξονα του 

κυλίνδρου από τον κυκλοπληγικό άξονα 2ης (η) και 2ης+4ης (θ) τάξης 38 εξεταζοµένων (66 

οφθαλµοί). 

 
  

Οι διαφορές του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου από το 

κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 2ης και 2ης+4ης τάξης είναι στατιστικώς 

σηµαντικές [vector analysis (πίνακας 3.4.1)]. 

Στο επόµενο διάγραµµα 3.4.4 παρουσιάζεται η διαφορά του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από το 

υποκειµενικό κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο σε συνάρτηση του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου. Όπως είναι φανερό, τα εξεταζόµενα 

µεγέθη δεν εµφανίζουν στατιστική συσχέτιση µεταξύ τους (τιµές R2 0.01 και 

0.002 αντιστοίχως). 
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3.4.4. Η διαφορά του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από 

το υποκειµενικό κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο σε συνάρτηση του κυκλοπληγικού 

σφαιρικού ισοδυνάµου 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί). 

 
 

Στο ακόλουθο διάγραµµα 3.4.5 απεικονίζεται η συχνότητα των 

διαφορών του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου µε βάση τις εκτροπές 2ης 

(α) και 2ης +4ης (β) τάξης από το υποκειµενικό κυκλοπληγικό σφαιρικό 

ισοδύναµο 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί) µε το εύρος κάθε ράβδου να 



αντιστοιχεί σε 0.125 D. Η µέση τιµή των διαφορών και η τυπική τους απόκλιση 

είναι –0.39 +/- 0.50 D και –0.17 +/- 0.47 D, µε διάµεση τιµή –0.50 D και –0.25 

D αντιστοίχως. Οι υπολογιζόµενες διαφορές σε 38 (46%) (α), και 55 (67%) (β) 

από τους 81 εξεταζοµένους οφθαλµούς ήταν σε εύρος µιας διοπτρίας (-0.5 

έως 0.5 D). Οι τιµές των δεικτών skewness και kurtosis στην προκειµένη 

περίπτωση είναι 0.74, 0.90 και 0.95 και 1.25 αντιστοίχως µεταξύ των δύο 

καταστάσεων. 

Είναι φανερό ότι οι κατανοµές σε κυκλοπληγικές συνθήκες 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη ασυµµετρία (µεγαλύτερη τιµή του δείκτη 

skewness). 
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     Κ.Σ.Ι. 2ης τάξης – Κ.Σ.Ι.                                                  Κ.Σ.Ι. 2ης + 4ης τάξης – Κ.Σ.Ι. 
 

 

3.4.5. Η συχνότητα των διαφορών του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης (α) 

και 2ης +4ης (β) τάξης από το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 45 εξεταζοµένων (81 

οφθαλµοί). Οι τιµές των δεικτών skewness και kurtosis είναι 0.74, 0.90 και 0.95 και 1.25 

αντιστοίχως µεταξύ των δύο καταστάσεων. 

 
 
 

Στο διάγραµµα 3.4.6 απεικονίζεται το κυκλοπληγικό σφαιρικό 

ισοδύναµο 2ης (α) και 2ης+4ης (β) τάξης σε συνάρτηση του υποκειµενικού 

σφαιρικού ισοδύναµου. Όπως φαίνεται υπάρχει πολύ καλή γραµµική 

συσχέτιση για το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 2ης και 2ης+4ης τάξης (τιµή 

R2 0.96 και 0.98 αντιστοίχως) µε κατά µέσο όρο απόκλιση -0.10 D (2ης τάξης), 

που µετά τον συνυπολογισµό και των εκτροπών της 4ης τάξης γίνεται 0.11 D. 
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3.4.6. Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 2ης (α) και 2ης+4ης (β) τάξης σε συνάρτηση του 

υποκειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί). 

 
 

Στο επόµενο διάγραµµα 3.4.7 παρουσιάζεται η διαφορά του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από το 

υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου. 

Όπως είναι φανερό, τα εξεταζόµενα µεγέθη δεν εµφανίζουν στατιστική 

συσχέτιση µεταξύ τους (τιµές R2 0.018 και 0.02 αντιστοίχως). 
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3.4.7. Η διαφορά του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου 2ης (α) και 2ης+4ης τάξης (β) από 

το υποκειµενικό σφαιρικό ισοδύναµο σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου 45 

εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί). 
 
 

Στο ακόλουθο διάγραµµα 3.4.8 απεικονίζεται η συχνότητα των 

διαφορών του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης (α) και 2ης +4ης (β) 

τάξης από το σφαιρικό ισοδύναµο 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί) µε το 

εύρος κάθε ράβδου να αντιστοιχεί σε 0.125 D. Η µέση τιµή των διαφορών και 



η τυπική τους απόκλιση είναι –0.11 +/- 0.54 D και 0.10 +/- 0.53 D, µε διάµεση 

τιµή –0.22 D και 0.04 D αντιστοίχως. Οι υπολογιζόµενες διαφορές σε 54 

(66%) (α), και 55 (67%) (β) από τους 81 εξεταζοµένους οφθαλµούς ήταν σε 

εύρος µιας διοπτρίας (-0.5 έως 0.5 D). Οι τιµές των δεικτών skewness και 

kurtosis στην περίπτωση αυτή είναι 0.75, 0.56 και 0.56 και 0.19 αντιστοίχως 

µεταξύ των δύο καταστάσεων. 
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     Κ.Σ.Ι. 2ης τάξης – Σ.Ι.                                                      Κ.Σ.Ι. 2ης + 4ης τάξης – Σ.Ι. 
 

3.4.8. Η συχνότητα των διαφορών του κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης (α) και 2ης 

+4ης (β) τάξης από το σφαιρικό ισοδύναµο 45 εξεταζοµένων (81 οφθαλµοί). Οι τιµές των 

δεικτών skewness και kurtosis είναι 0.75, 0.56 και 0.56 και 0.19 αντιστοίχως µεταξύ των δύο 

καταστάσεων. 

 
Στο επόµενο διάγραµµα 3.4.9α παρουσιάζεται το κυκλοπληγικό 

σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου 

2ης+4ης τάξης. Υπάρχει πολύ καλή γραµµική συσχέτιση για το κυκλοπληγικό 

σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης (τιµή R2 0.97) µε κατά µέσο όρο απόκλιση 

0.17 D. Επίσης απεικονίζεται (διάγραµµα 3.4.9.β) η διαφορά του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης+4ης τάξης από το σφαιρικό 

ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης σε σχέση µε το σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης. 

Όπως είναι φανερό, τα εξεταζόµενα µεγέθη δεν εµφανίζουν στατιστική 

συσχέτιση µεταξύ τους (τιµή R2 0.0029). 
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3.4.9.Το κυκλοπληγικό σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης τάξης (α) και η διαφορά του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης+4ης τάξης από το σφαιρικό ισοδύναµο 2ης+4ης 

τάξης (β) σε συνάρτηση του σφαιρικού ισοδυνάµου 2ης+4ης τάξης 39 εξεταζοµένων (67 

οφθαλµοί). 

.  
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο Συµπεράσµατα και Μελλοντικές 
Ερευνητικές Εργασίες 
 
 

Η µέτρηση του διαθλαστικού σφάλµατος αποτελεί µια από τις 

σηµαντικές συνιστώσες της οφθαλµολογικής εξέτασης και ο υπολογισµός του 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως το µέγεθος κόρης, τις συνθήκες 

φωτισµού, την κατάσταση προσαρµογής του οφθαλµού και τις οφθαλµικές 

εκτροπές υψηλής τάξης. 

Στόχος αυτής της µελέτης ήταν η συσχέτιση της µετρούµενης 

υποκειµενικής διάθλασης φυσιολογικών, υγιών οφθαλµών µε την 

αντικειµενική διάθλαση βάσει των οφθαλµικών εκτροπών κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες (χρήση µυδριατικών και κυκλοπληγικών κολλυρίων). 

Με τα αποτελέσµατα - συµπεράσµατα της έρευνας αυτής προσεγγίζουµε τις 

απαντήσεις στα ερωτήµατα για το ποια είναι η επίδραση των µυδριατικών και 

κυκλοπληγικών κολλυρίων καθώς και το ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες 

λήψης των µετρήσεων µε τον αναλυτή µετώπου κύµατος για τον ακριβή και 

αντικειµενικό υπολογισµό των διαθλαστικών σφαλµάτων.   
 

4.1 Συσχέτιση διάθλασης και οπτικής οξύτητας µεταξύ 
δεξιού και αριστερού οφθαλµού 
 

Οι µετρήσεις και των δύο οφθαλµών αξιολογήθηκαν σε 36 

συµµετέχοντες. Η µέση τιµή σφαιρικού ισοδύναµου των δεξιών οφθαλµών 

είναι –4.60 +/- 2.14 και αριστερών –4.17 +/- 2.27 ενώ η µέση βέλτιστη οπτική 

οξύτητα 1.03 +/- 0.08 και 1.02 +/- 0.09 αντιστοίχως.  

Υπάρχει καλή γραµµική συσχέτιση του υποκειµενικού σφαιρικού 

ισοδύναµου και του σφαιρώµατος κυρίως σε µέσες και µεγάλες τιµές 

διαθλαστικού σφάλµατος µεταξύ αριστερού και δεξιού οφθαλµού, ενώ η 

γραµµική συσχέτιση του κυλίνδρου και της βέλτιστης οπτικής οξύτητας είναι 

µέτρια µε µεγαλύτερες αποκλίσεις σε µεγάλες τιµές των εξεταζοµένων 

µεγεθών. 

Η ενστάλαξη της κυκλοπεντολάτης προκάλεσε την υπερµετρωπική 

µετατόπιση του σφαιρικού ισοδύναµου και του σφαιρώµατος κατά 0.27 και 

0.23 D στους δεξιούς οφθαλµούς και 0.29 και 0.30 D αντιστοίχως στους 



αριστερούς. Παρατηρείται καλή γραµµική συσχέτιση για το κυκλοπληγικό 

σφαιρικό ισοδύναµο, το κυκλοπληγικό σφαίρωµα και την βέλτιστης 

κυκλοπληγικής οπτικής οξύτητας ιδιαιτέρως σε µέσες και µεγάλες τιµές 

διαθλαστικού σφάλµατος και οπτική οξύτητας περίπου 10/10. Η συσχέτιση 

του κυκλοπληγικού κυλίνδρου ακολουθεί µέτρια γραµµική συσχέτιση µε 

µεγαλύτερες αποκλίσεις σε µεγάλες τιµές αστιγµατισµού. 

Η συσχέτιση των διαθλαστικών σφαλµάτων (Thorn και συν, 2005) 

µεταξύ των δύο οφθαλµών ήταν αναµενόµενη [βλέπε ενότητα 1.2 (εικόνες 

1.2.4 και 12.8-10)]. Άλλωστε το διαθλαστικό σφάλµα εξαρτάται κυρίως από το 

αξονικό µήκος του βολβού (Stenström, 1948), ένα µέγεθος που παρουσιάζει 

κανονική κατανοµή στο γενικό πληθυσµό. 

 
4.2 Η επίδραση των µυδριατικών και κυκλοπληγικών 
κολλυρίων στην οπτική οξύτητα και την υποκειµενική 
διάθλαση 
 

O µέσος όρος της βέλτιστης οπτικής οξύτητας των 45 εξεταζοµένων 

στην δεκαδική κλίµακα ήταν 1.03 +/- 0.10, µεγαλύτερη δηλαδή από τα 10/10 

(οξύτητα που στην καθηµερινή πράξη θεωρείται φυσιολογική), αλλά µικρότερη 

από αυτή που υπολογίστηκε στην µελέτη των Elliott και συν, το 1995. 

Σύµφωνα µε αυτή η µέση µονόφθαλµη οπτική οξύτητα (223 εξεταζοµένων) σε 

νεαρούς, υγιείς οφθαλµούς, µε την χρήση της κατάλληλης διαθλαστικής 

διόρθωσης, είναι περίπου 6/4 (15/10) ενώ σε ηλικίες > 50 ετών µειώνεται σε 

6/6 (10/10). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγµα των 

συµµετεχόντων στην παρούσα µελέτη προέρχεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από 

τους εξεταζόµενους για προεγχειρητικό έλεγχο διόρθωσης της αµετρωπίας 

τους στο Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Στην παρούσα µελέτη, η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης µείωσε το 

µετρούµενο σφαιρικό ισοδύναµο και το σφαίρωµα κατά 0.27 και 0.28 D 

αντιστοίχως ενώ η µέση οπτική οξύτητα των εξεταζοµένων ελαττώθηκε από 

1.03 +/- 0.10 σε 0.97 +/- 0.09 [(p<0.001) paired t-test]. Η βέλτιστη οπτική 

οξύτητα και το διαθλαστικό σφάλµα πριν και µετά την κυκλοπληγία 

παρουσιάζουν πολύ καλή συσχέτιση.  



Η διαφορά αυτή στο µετρούµενο διαθλαστικό σφάλµα πιθανόν να 

οφείλεται κατά ένα µέρος στην παράλυση της προσαρµογής του οφθαλµού 

(θεωρητικά κατά 0.25 D λόγω της απόστασης των 4 µέτρων κατά την µέτρηση 

της διάθλασης) αλλά και στην πιθανή αύξηση της τιµής της θετικής σφαιρικής 

εκτροπής ως αποτέλεσµα της συµµετοχής περιφερικών περιοχών του 

κερατοειδούς και του κρυσταλλοειδούς φακού λόγω της αύξησης της 

διαµέτρου της κόρης.  

Αντίστοιχη όµως υπερµετρωπική µετατόπιση του διαθλαστικού 

σφάλµατος διαπιστώθηκε και κατά τις αντικειµενικές µετρήσεις µε το 

εκτροπόµετρο για το σφαιρικό ισοδύναµο [0.28 D (2ης τάξης) και 0.29 D (2ης + 

4ης τάξης)]  και το σφαίρωµα [0.283 D (2ης τάξης) και 0.285 D (2ης + 4ης 

τάξης)]. Το γεγονός όµως ότι η αξιολόγηση αυτών των µετρήσεων 

πραγµατοποιήθηκε για την ίδια διάµετρο κόρης (6 mm), υποδηλώνει ότι οι 

ασθενείς βρίσκονταν σε κατάσταση προσαρµογής κατά την διάρκεια της 

λήψης των µετρήσεων µε το εκτροπόµετρο µετά την ενστάλαξη της 

φαινυλεφρίνης ή και ότι η κυκλοπεντολάτη οδηγεί τον οφθαλµό σε µια 

κατάσταση «υπέρ-ηρεµίας» λόγω της µετατόπισης ολόκληρου του οπτικού 

συστήµατος προς τα πίσω. Αυτό σηµαίνει πως ενδεχοµένως η κυκλοπληγία 

(µε την χρήση κυκλοπεντολάτης) να µην αποτελεί την «ιδεώδη κατάσταση» 

υπολογισµού της διάθλασης.  

Είναι γνωστό ότι η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης επηρεάζει το επίπεδο 

προσαρµογής του οφθαλµού, εποµένως και την διάθλασή του. Σύµφωνα µε 

την εικόνα 4.2.1, η φαινυλεφρίνη δεν επηρεάζει σηµαντικά το βάθος του 

προσθίου θαλάµου και το πάχος του φακού και εποµένως δεν επηρεάζει την 

ικανότητα προσαρµογής του οφθαλµού, σε αντίθεση µε την τροπικαµίδη και 

ακόµη περισσότερο την  κυκλοπεντολάτη. Αυτή η µείωση στο πάχος 

υποδηλώνει την µείωση στην καµπυλότητα του φακού και µετατόπισή του 

προς τα «πίσω», κατάσταση που οδηγεί σε υπερµετρωπική µετατόπιση του 

οφθαλµού (Charman και  Tucker, 1978 – Garner και Yap, 1996 – Carkeet και 

συν, 2003).  

 
 



 
 

 
Εικόνα 4.2.1 Βάθος το πρόσθιου θαλάµου (anterior chamber depth) και το πάχος του 

κρυσταλλοειδούς φακού (lens thickness) ενός εµµετρωπικού οφθαλµού πριν και µετά την 

χρήση µη κυκλοπληγικού παράγοντα (non cycloplegic), φαινυλεφρίνης (phenylephrine), 

τροπικαµίδης (tropicamide), και κυκλοπεντολάτης (cyclopentolate) (Drexler και συν, 1997). 

 
 

Ανάλογη υπερµετρωπική µετατόπιση του διαθλαστικού σφάλµατος 

κατά 0.24 D υπάρχει και στην έρευνα των Jankov και συν, (2005) µετά την 

ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης. Θεωρητικά βέβαια, λόγω του φαινοµένου της 

υπέρ-προσαρµογής του οφθαλµού (lead of accommodation) κατά την 

παρατήρηση µακρινών στόχων θα αναµέναµε η διαφορά µεταξύ των δύο 

καταστάσεων να είναι λίγο µεγαλύτερη (Plainis και συν, 2005). 

Η στατιστικώς σηµαντική µείωση της οπτικής οξύτητας που 

παρατηρήθηκε µπορεί να εξηγηθεί και από την αύξηση των σφαιρικών 

εκτροπών µε την µυδρίαση της κόρης (µέση αύξηση διαµέτρου κόρης κατά 

0.59mm). Είναι γνωστό ότι η µεγάλη διάµετρος κόρης έχει σηµαντική 

επίδραση στην ποιότητα του αµφιβληστροειδικού ειδώλου λόγω της αύξησης 

των εκτροπών υψηλής τάξης (κυρίως στο κόµα και τη σφαιρική εκτροπή) και 

επηρεάζει και την οπτική απόδοση (µείωση της οπτικής οξύτητας υψηλής και 

χαµηλής αντίθεσης και της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης) (Applegate και 

συν, 2001 – MacRae και Williams, 2001)  Η µείωση της οπτικής οξύτητας 

ίσως ήταν ακόµη µεγαλύτερη αν οι περιφερικές ακτίνες είχαν την ίδια 

βαρύτητα µε τις παραξονικές (φαινόµενο Stiles-Crawford) (Atchison και συν, 

1998). 

 



 

4.3 Υπολογισµός διάθλασης από εκτροπές  
 

Η εκτίµηση της αντικειµενικά υπολογιζόµενης διάθλασης µε βάσει τις 

εκτροπές υψηλής τάξης, απαιτεί γνώση της ακρίβειας (accuracy) και της 

διασποράς των µετρήσεων (precision) στον πληθυσµό (Εικόνα 4.3.1). Στην 

περούσα µελέτη η ακρίβεια µας δείχνει πόσο διαφέρει το σφαίρωµα ή ο 

αστιγµατισµός από τις πραγµατικές του τιµές, ενώ η διασπορά αποτελεί ένα 

µέτρο της διακύµανσης των µετρήσεων. Μία µέθοδος που είναι ακριβής αλλά 

µε µεγάλη διασπορά στον πληθυσµό δίνει διαφορετικές απαντήσεις για τον 

κάθε εξεταζόµενο και είναι σωστή µονάχα η µέση τιµή των απαντήσεων της. 

Αντίθετα µια µέθοδος µε µικρή διασπορά αλλά χωρίς ακρίβεια δίνει την ίδια 

λάθος απάντηση για κάθε εξεταζόµενο (Thibos και συν, 2004). Ιδανικά 

λοιπόν, οι υποκειµενικές µετρήσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

ακρίβεια σε σχέση µε τις υποκειµενικά υπολογιζόµενες και µικρή διασπορά. 

 

 
 
 

Εικόνα 4.3.1 Γραφική απεικόνιση των όρων ακρίβεια (accuracy) και διασπορά 

(precision) όπως εφαρµόζονται για την εκτίµηση του σφαιρώµατος [Sphere Μ (αριστερή 

στήλη)] και του αστιγµατισµού [Astigmatism J (δεξιά στήλη)] (Thibos και συν, 2004). 

 



Ακρίβεια και διασπορά των µετρήσεων 
 

Η µέση τιµή του σφαιρικού ισοδύναµου του διαθλαστικού σφάλµατος 

που υπολογίστηκε µετά την ενστάλαξη της φαινυλεφρίνης αντικειµενικά βάσει 

των οφθαλµικών εκτροπών 2ης τάξης (σε 39 εξεταζόµενους – 67 οφθαλµούς) 

ήταν –4.87 +/- 2.35 D και –4.67 +/- 2.41 D βάσει των εκτροπών 2ης + 4ης 

τάξης. Παρατηρείται δηλαδή µια κατά µέσο όρο απόκλιση από το 

υποκειµενικά υπολογιζόµενο σφαιρικό ισοδύναµο (–4.48 +/- 2.42 D)  κατά    -

0.39 D και -0.19 D αντιστοίχως. Οι αντίστοιχες κατά µέσο όρο αποκλίσεις 

αντικειµενικών (2ης και 2ης+4ης τάξης) και υποκειµενικών µετρήσεων για το 

σφαίρωµα είναι -0.39 D και –0.14 D, ενώ για τον κύλινδρο 0.006 D και -0.11 D 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2]. ∆ηλαδή όταν συνυπολογίζονται και οι εκτροπές 

4ης τάξης οι κατά µέσο όρο αποκλίσεις είναι µικρότερες για το σφαιρικό 

ισοδύναµο και το σφαίρωµα αλλά όχι και για το κύλινδρο. Όσον αφορά τον 

υπολογισµό του άξονα του κυλίνδρου, υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις 

µεταξύ του υποκειµενικού και του αντικειµενικού (βάσει των οφθαλµικών 

εκτροπών) 2ης και 2ης+4ης τάξης άξονα του κυλίνδρου. Οι διαφορές στον 

υπολογισµό του άξονα του κυλίνδρου είναι µεγαλύτερες για αστιγµατισµό 

µέχρι 1 D.  

Μια «εικόνα» για την επαναληψιµότητα των µετρήσεων του 

εκτροπόµετρου, έχοντας πάντοτε ως σηµείο αναφοράς την υποκειµενική 

διάθλαση, λαµβάνουµε από τα ιστογράµµατα των διαφορών του 

αντικειµενικού σφαιρικού ισοδύναµου (2ης ή 2ης + 4ης τάξης) από το 

υποκειµενικό σφαιρικού ισοδύναµο, µε ή χωρίς κυκλοπληγία. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο συνυπολογισµός των εκτροπών 4ης τάξης στην διάθλαση του 

εξεταζοµένου αυξάνει την ακρίβεια (µικρότερη απόκλιση από την υποκειµενική 

διάθλαση) των αντικειµενικών µετρήσεων (-0.39 D και -0.19 D πριν την 

ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης και -0.38 D και -0.17 D ακολούθως). Έτσι η µέση 

τιµή των διαφορών πριν την κυκλοπληγία του αντικειµενικού σφαιρικού 

ισοδύναµου (2ης ή 2ης + 4ης τάξης) από το υποκειµενικό σφαιρικού ισοδύναµο 

είναι –0.25 D και –0.05 D, ενώ η διάµεσος τιµή  –0.31 D και –0.10 D (τυπική 

απόκλιση 0.45 D και 0.47 D). Οι αντίστοιχες τιµές υπό κυκλοπληγία είναι: της 

µέσης τιµής –0.39 D και –0.17 D, ενώ της διάµεσης τιµής –0.50 D (τυπική 

απόκλιση 0.50 D και 0.47 D). Επίσης από τα παραπάνω φαίνεται πως η 



ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης και η συνοδός παράλυση της προσαρµογής δεν 

µείωσε την διασπορά των µετρήσεων του εκτροπόµετρου.  

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία, το εκτροπόµετρο Shack-Hartmann 

COAS (Complete Ophthalmic Analysis System) που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα µπορεί να υπολογίσει επαναλαµβανόµενα και µε ακρίβεια 

εκτροπές δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης σε οφθαλµικά µοντέλα (Cheng 

και συν, 2003). Παρ’ όλα αυτά η επαναληψιµότητα του εκτροπόµετρου Shack-

Hartmann δεν είναι ικανοποιητική για µετρήσεις εκτροπών υψηλής τάξης και 

ιδιαίτερα στην περιφέρεια της κόρης (Ginis και συν, 2004). Όσον αφορά τον 

υπολογισµό του διαθλαστικού σφάλµατος στον ίδιο εξεταζόµενο, υπάρχει 

µικρή διασπορά τιµών για τον υπολογισµό του σφαιρώµατος και µέτρια για 

τον υπολογισµό του αστιγµατισµού. Οι υπολογιζόµενες τιµές του άξονα του 

αστιγµατισµού έχουν µεγάλη διασπορά σε οφθαλµούς µε χαµηλό 

αστιγµατισµό <0.5 D (Mirshahi και συν, 2003). Οι διαφορές αυτές πιθανόν να 

οφείλονται, µικρές διακυµάνσεις των τιµών των οφθαλµικών εκτροπών ή σε 

διαφορές εστίασης κατά την διάρκεια λήψης της µέτρησης (Davies και συν, 

2003).  

Μετά την ενστάλαξη της κυκλοπεντολάτης, η µέση τιµή του 

κυκλοπληγικού σφαιρικού ισοδύναµου του διαθλαστικού σφάλµατος που 

υπολογίστηκε αντικειµενικά βάσει των οφθαλµικών εκτροπών 2ης τάξης ήταν  

–4.59 +/- 2.30 D και –4.38 +/- 2.32 D βάσει των εκτροπών 2ης + 4ης τάξης. 

Παρατηρείται δηλαδή µια απόκλιση από το υποκειµενικά υπολογιζόµενο 

σφαιρικό ισοδύναµο (–4.20 +/- 2.29 D) κατά -0.39 D και -0.17 D αντιστοίχως. 

Οι αντίστοιχες κατά µέσο όρο αποκλίσεις κυκλοπληγικών 

αντικειµενικών (2ης και 2ης+4ης τάξης) και υποκειµενικών µετρήσεων για το 

σφαίρωµα είναι -0.40 D και –0.13 D, ενώ για τον κύλινδρο 0.02 D και -0.08 D 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2]. ∆ηλαδή όταν συνυπολογίζονται και οι εκτροπές 

4ης τάξης οι κατά µέσο όρο αποκλίσεις είναι µικρότερες για το σφαιρικό 

ισοδύναµο και το σφαίρωµα αλλά όχι και για το κύλινδρο. Επίσης υπάρχουν 

σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ του υπολογιζόµενου υποκειµενικού και 

αντικειµενικού (βάσει των οφθαλµικών εκτροπών) 2ης και 2ης+4ης τάξης άξονα 

του κυλίνδρου. Οι διαφορές στον υπολογισµό του άξονα του κυλίνδρου είναι 

µεγαλύτερες για αστιγµατισµό µέχρι 1 D (Mirshahi και συν, 2003).  



Σύµφωνα µε τους Giessler και συν (2002) η φαρµακολογική διαστολή 

της κόρης επηρεάζει και την αντικειµενική διάθλαση βάσει των εκτροπών των 

εξεταζοµένων ανάλογα µε το κολλύριο που χρησιµοποιείται. ∆ιαπίστωσαν 

υποεκτίµηση του σφαιρώµατος µε βάση τις µετρήσεις του εκτροπόµετρου µε 

φαινυλεφρίνη κατά 0.19 D και κατά 0.48 D, µετά την χρήση κυκλοπεντολάτης. 

Οι Wang και συν µελέτησαν 28 οφθαλµούς και διαπίστωσαν µέση διαφορά 

του σφαιρικού ισοδύναµου, σφαιρώµατος και κυλίνδρου κατά –0.35 +/- 0.40 

D, -0.23 +/- 0.53 D και -0.25 +/- 0.38 D αντιστοίχως µεταξύ των µετρήσεων 

του αναλυτή µετώπου κύµατος και της υποκειµενικής διάθλασης.  

Να σηµειωθεί όµως ότι η φαρµακολογική διαστολή της κόρης προκαλεί 

και µετατόπιση του κέντρου της σε σχέση µε την διαστολή της κάτω από 

µεσοπικές συνθήκες µε µεγάλες διακυµάνσεις. Οι Yang και συν υπολόγισαν 

την µέση µετατόπιση του κέντρου της κόρης σε 0.16 +/- 0.08 mm άνω και 

κροταφικά µετά από ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης 1% σχέση µε το κέντρο της 

σε µεσοπικές συνθήκες. Οι Walsh και συν (1988) υπολόγισαν την µέση 

µετατόπιση του κέντρου της κόρης σε 0.15mm άνω και κροταφικά µετά από 

ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης 1% σχέση µε το κέντρο της σε φωτοπικές 

συνθήκες ενώ οι Wilson και συν, (1992) διαπίστωσαν µεγάλη διακύµανση 

στην µετατόπιση του κέντρου της κόρης σε έως και 0.6mm µετά από 

φαρµακολογική, µη κυκλοπληγική διαστολή της. Με βάση το γεγονός ότι ο 

αναλυτής µετώπου κύµατος υπολογίζει τις οφθαλµικές εκτροπές έχοντας ως 

σηµείο αναφοράς το κέντρο της κόρης, είναι φανερό πως η µετατόπιση του 

υπό την επήρεια µυδριατικών και κυκλοπληγικών κολλυρίων ενδεχοµένως να 

επηρεάζει σε κάποιο βαθµό την ακρίβεια των µετρήσεων του εκτροπόµετρου. 

Γι΄ αυτό και γίνονται προσπάθειες οι µετρήσεις να γίνονται σε φυσιολογικά 

διασταλµένες κόρες (στο σκοτάδι) για τον υπερκερασµό του συγκεκριµένου 

προβλήµατος (Levy και συν, 2005). Άλλωστε οι εξατοµικευµένες διαθλαστικές 

επεµβάσεις µε βάση τις οφθαλµικές εκτροπές υψηλής τάξεως 

πραγµατοποιούνται σε φυσιολογικές, µη µυδριασµένες κόρες. Βέβαια αυτό 

σηµαίνει λανθασµένο υπολογισµό κυρίως του σφαιροκυλινδρικού σφάλµατος 

και σε µικρότερο βαθµό των εκτροπών υψηλής τάξεως λόγω προσαρµογής 

κατά την λήψη των µετρήσεων (Cheng και συν, 2004).  

 
 



Συγκεντρωτικά τα κύρια ευρήµατα αυτής της µελέτης είναι: 
 

1. Η ενστάλαξη κυκλοπεντολάτης προκαλεί: α) στατιστικώς σηµαντική 

µείωση της βέλτιστης οπτικής οξύτητας και β) υπερµετρωπική 

µετατόπιση του διαθλαστικού σφάλµατος (περίπου 0.25D) 

υπολογιζόµενου τόσο υποκειµενικά όσο και αντικειµενικά µε το 

εκτροπόµετρο, η οποία οφείλεται κυρίως στην προσαρµογή του 

εξεταζόµενου. 

2. Ο συνυπολογισµός των εκτροπών 4ης τάξης αυξάνει την ακρίβεια 

υπολογισµού του διαθλαστικού σφάλµατος µε το εκτροπόµετρο, 

έχοντας πάντα ως σηµείο αναφοράς την αντίστοιχη υποκειµενική 

µέτρηση.  

3. Το διαθλαστικό σφάλµα υπολογιζόµενο αντικειµενικά µε βάση τις 

εκτροπές 2ης+4ης τάξης δίχως κυκλοπληγία, παρουσιάζει κατά µέσο 

όρο την µεγαλύτερη ακρίβεια (µη στατιστικώς σηµαντική διαφορά από 

την αντίστοιχη υποκειµενική µέτρηση) αλλά και την µικρότερη 

διασπορά µετρήσεων. 

4. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι εκτροπές υψηλής τάξης σε 

φυσιολογικές συνθήκες είτε λόγω προσαρµογής του εξεταζόµενου κατά 

την λήψη των µετρήσεων είτε λόγω της χρήσης µυδριατικών και 

κυκλοπληγικών κολλυρίων.  

 

4.4 Mελλοντικές ερευνητικές  εργασίες 
 

Ένας από τους στόχους των αναλυτών µετώπου κύµατος είναι ο 

αντικειµενικός υπολογισµός της καλύτερης σφαιροκυλινδρικής διόρθωσης του 

οφθαλµού. Αν και η συµβατική της διόρθωση µε οφθαλµικούς φακούς ή µε 

φακούς επαφής έχει σαν σκοπό την διόρθωση µονάχα των εκτροπών 

χαµηλής τάξης (δηλαδή το σφαίρωµα και τον αστιγµατισµό), το µετρούµενο 

διαθλαστικό σφάλµα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κόρης µεγάλης διαµέτρου, 

επηρεάζεται από την ύπαρξη των εκτροπών υψηλότερης τάξης και από την 

χρήση κυκλοπληγικών κολλυρίων που χρησιµοποιούνται κατά την κλινική 

εξέταση. Για παράδειγµα η ύπαρξη σφαιρικής εκτροπής (τέταρτης τάξης) 

επηρεάζει την ισχύ του φακού για την βέλτιστη διόρθωση του σφαιρικού 

σφάλµατος, ενώ η ύπαρξη δευτερεύοντα αστιγµατισµού (τέταρτης τάξης) 



επηρεάζει την ισχύ του φακού για την καλύτερη διόρθωση του κυλίνδρου. 

Έτσι µια αντικειµενική µέθοδος µετατροπής του χάρτη των εκτροπών σε 

σφαιροκυλινδρική διόρθωση πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της  το ποσό και 

τον τύπο των εκτροπών υψηλότερης τάξης που υπάρχουν σε έναν οφθαλµό.  

Για να κρίνουµε την επιτυχία ενός αντικειµενικού υπολογισµού της 

διάθλασης, είναι αναγκαία µια µέτρηση αναφοράς για σύγκριση, η 

υποκειµενική διάθλαση. Όπως είναι φυσικό αύτη η µέτρηση αναφοράς δεν 

είναι απόλυτη. ∆ιαφορετικοί γιατροί µπορούν να καταλήξουν σε διαφορετική 

διάθλαση για τον ίδιο ασθενή (διαφορετική τεχνική διάθλασης), αλλά και ο 

ίδιος γιατρός µπορεί να καταλήξει σε διαφορετική διάθλαση ακόµη και για τον 

ίδιο ασθενή σε διαφορετικές περιστάσεις. Γι’ αυτό και στην συγκεκριµένη 

µελέτη η υποκειµενική διάθλαση όλων των ασθενών έγινε από τον ίδιο 

εξεταστή και στον ίδιο εξεταστικό χώρο. 

Επιπλέον  η υποκειµενική διάθλαση ακολουθεί τον κανόνα του 

µέγιστου θετικού σφαιρώµατος ή του ελάχιστου αρνητικού για την καλύτερη 

οπτική οξύτητα µε αποτέλεσµα ο οφθαλµός να παραµένει ελαφρά µυωπικός. 

Αυτό είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα γιατί οι περισσότερες αντικειµενικές 

µέθοδοι υπολογισµού της διάθλασης στοχεύουν στην βέλτιστη λύση αν και µε 

διαφορετικές προσεγγίσεις γεγονός που ταυτόχρονα αποτελεί και ένα 

σηµαντικό πεδίο έρευνας (Thibos και συν, 2004). 

Περιοριστικός παράγοντας της παρούσης µελέτης αποτελεί και το 

γεγονός ότι µελετήθηκαν οι µονοχρωµατικές εκτροπές, ενώ το φως είναι 

πολυχρωµατικό (πολυχρωµατικές εκτροπές). Γι’ αυτό µεγάλο πεδίο έρευνας 

αποτελεί η ανάπτυξη πολυχρωµατικών µεθόδων αντικειµενικής διάθλασης 

που λαµβάνουν υπ’ όψιν τις χρωµατικές εκτροπές και το µέγεθος της κόρης 

του οφθαλµού.  

Σηµαντικό βήµα βελτίωσης της ακρίβειας µέτρησης της υποκειµενικής 

διάθλασης είναι η χρήση κατάλληλων δοκιµαστικών φακών ώστε το βήµα 

διάθλασης να µειωθεί στο ένα όγδοο της διοπτρίας (0,125D). Αυτό 

ενδεχοµένως να µην προσφέρει µεγάλο όφελος στην καθηµερινή πρακτική. 

Όµως το γεγονός ότι το σύνολο των µετρούµενων εκτροπών υψηλής τάξης 

δεν ξεπερνά συχνά τo ένα τέταρτο της διοπτρίας καθιστά φανερή την 

σπουδαιότητα της προσπάθειας βελτίωσης της ακρίβειας µέτρησης της 

υποκειµενικής διάθλασης. 



Επιπλέον γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης ενός φορόπτερου 

(σηµαντικά µικρότερου µεγέθους) που να βασίζεται σε προσαρµοστικά οπτικά 

(Adaptive Optics Phoropter) για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας της 

διάθλασης του ασθενούς (Εικόνα 4.4.1). Ο κλινικός γιατρός υπολογίζει 

αυτόµατα το διαθλαστικό σφάλµα µε την βοήθεια ενός αναλυτή µετώπου 

κύµατος Shack-Hartmann και στην συνέχεια εφαρµόζει τη διόρθωση στο 

φορόπτερο. Καθώς ο ασθενής παρακολουθεί έναν στόχο, µε βάση τις 

απαντήσεις του το σύστηµα διορθώνει το αρχικό διαθλαστικό σφάλµα 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις εκτροπές υψηλής τάξης. Έτσι σε αντίθεση µε τα 

κλασικά φορόπτερα και τα αυτόµατα διαθλασίµετρα (που έχουν την 

δυνατότητα να διορθώνουν ή να υπολογίζουν µονάχα το σφαιροκυλινδρικό 

σφάλµα), το νέο αυτό σύστηµα ολοκληρώνει πλήρως αυτοµατοποιηµένα τη 

µέτρηση της διάθλασης. Αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 

εξατοµικευµένων φακών επαφής, ή την πραγµατοποίηση διαθλαστικής 

επέµβασης µε βάση τις εκτροπές µετώπου κύµατος (Wavefront guided 

refractive surgery). Επιπλέον η συσκευή αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί για την 

εκτίµηση της οπτικής οξύτητας κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως 

κατά την οδήγηση την νύχτα, όπου η διάµετρος της κόρης αυξάνεται 

σηµαντικά.  

 
 

 
 

Εικόνα 4.4.1 Αναπαράσταση του αρχικού µοντέλου του φορόπτερου βασιζόµενου στα 

προσαρµοστικά οπτικά. Το σύστηµα αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Lawrence Livermore 

National Laboratory σε συνεργασία µε Bausch & Lomb, Rochester, N.Y., Boston 



Micromachines Corp., Watertown, MA., Sandia National Laboratories, Livermore, Calif.; 

University of Rochester, N.Y., και Wavefront Sciences, Albuquerque, N.M. 

 
Επίσης µέρος της έρευνας κατευθύνεται στην βελτίωση της ακρίβειας 

και της επαναληψιµότητας των αναλυτών µετώπου κύµατος ιδιαίτερα σε 

µεγάλες τιµές διαθλαστικών σφαλµάτων αλλά και στον υπολογισµό των 

εκτροπών υψηλής τάξης. Μία προσέγγιση για παράδειγµα είναι, όλα τα 

σηµεία του χάρτη των εκτροπών να µην συµµετέχουν ισοβαρώς για τον 

υπολογισµό της σφαιροκυλινδρικής διόρθωσης (λόγω του φαινοµένου Stiles-

Crawford) και οι περιφερικότερες περιοχές να έχουν µικρότερη βαρύτητα στο 

τελικό αποτέλεσµα. 

Τέλος η δηµιουργία ενός στόχου εστίασης που να αποτρέπει ή να 

µειώνει την προσαρµογή του εξεταζόµενου κατά την διάρκεια των µετρήσεων 

βοηθά στον υπολογισµό του διαθλαστικού σφάλµατος υπό «φυσιολογικές 

συνθήκες», µια και η χρήση κυκλοπληγικών κολλυρίων δεν θα ήταν πλέον 

αναγκαία. 

Πέρα όµως από την µεγάλη της σπουδαιότητα της αντικειµενικής 

διάθλασης βάσει των εκτροπών µετώπου κύµατος ακόµη και µετά από 

πιθανές µελλοντικές βελτιώσεις, αυτή δεν µπορεί να αντικαταστήσει την 

υποκειµενική διάθλαση.  

Η υποκειµενική διάθλαση καθοδηγείται από την συνολική οπτική 

αντίληψη του εξεταζοµένου, όσον αφορά την αναγνώριση γραµµάτων ή 

αριθµών. Εµπεριέχει δηλαδή και την επίδραση της οπτικής επεξεργασίας σε 

ανώτερα επίπεδα νευρωνικής λειτουργίας κάτι που οι µετρήσεις των 

αναλυτών µετώπου κύµατος δεν µπορούν να συνυπολογίσουν.  
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