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                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός : Η καταγραφή της μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής 
οξύτητας σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας με την καλύτερη 
σφαιροκυλιvδρική διόρθωση για μακριά. Επίσης αξιολογήθηκε το 
πιθανό πλεονέκτημα της διόφθαλμης έναντι της μονόφθαλμης 
παρατήρησης. 

Μεθοδολογία : Στην μελέτη συμμετείχαν 34 υγιείς, νεαροί ( μέση 
ηλικία : 27±5 έτη) εμμέτρωπες ή μύωπες ( μέσο σφαιρικό ισοδύναμο :  
-2,29±2,05 D). Η προσομοίωση της πρεσβυωπίας επιτεύχθηκε με την 
εφαρμογή κυκλοπληγίας ( κυκλοπεντολάτη,1%). Η μέτρηση της 
οπτικής οξύτητας έγινε, διόφθαλμα και μονόφθαλμα (με τον κυρίαρχο 
οφθαλμό) με την χρήση των UoC logMAR charts(Plainis et al.2007) 
και την καλύτερη σφαιροκυλινδρική διόρθωση για μακριά στις 
παρακάτω αποστάσεις : i) 4m / διορθωμένη οπτική οξύτητα για μακριά 
( CDVA), ii) 66 cm / διορθωμένη για μακριά ενδιάμεση οπτική οξύτητα 
(DCIVA), iii) 33 cm / διορθωμένη για μακριά κοντινή οπτική οξύτητα 
(DCNVA). Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε τεχνητή κόρη 
διαμέτρου 3.5mm. 

Αποτελέσματα : Μέσες τιμές (± Τ.Α.) οπτικής οξύτητας : CDVA          
-0.11±0.07 και -0.13±0.08 logMAR, DCIVA 0,06±0.09 και 0.01±0.07 
logMAR και DCNVA 0.37±0.09 και 0.30±0.10 logMAR, με τον 
κυρίαρχο οφθαλμό και διόφθαλμα, αντίστοιχα. Η οπτική οξύτητα ήταν 
καλύτερη κατά την διόφθαλμη παρατήρηση σε όλες τις αποστάσεις 
μέτρησης, με το πλεονέκτημα της διόφθαλμης παρατήρησης να 
αυξάνεται στα υψηλότερα επίπεδα «θόλωσης» / με την μείωση δηλαδή 
της απόστασης εξέτασης ( από 0.02 logMAR στα 4 m, στα 0.05 
logMAR στα 66 cm και στα 0.07 logMAR στα 33 cm). Η επεξεργασία 
των δεδομένων με μια ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), έδειξε μια 
στατιστικά σημαντική (p<0.001) επίδραση της συνθήκης παρατήρησης 
(διόφθαλμη/μονόφθαλμη παρατήρηση) στα επίπεδα οπτικής οξύτητας. 
Επίσης στατιστικά σημαντική (p = 0.002) βρέθηκε και η επίδραση του 
παράγοντα αλληλεπίδρασης απόστασης*συνθήκης παρατήρησης. 
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Συμπεράσματα : Η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα φυσιολογικής 
μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής οξύτητας σε συνθήκες 
προσομοιωμένης πρεσβυωπίας , με την καλύτερη διόρθωση για μακριά. 
Η διόφθαλμη παρατήρηση βελτιώνει την οπτική οξύτητα, ιδίως σε 
ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι 
διάφοροι παράγοντες υποβάθμισης της οπτικής οξύτητας που 
σχετίζονται με την ηλικία, π.χ. νευρωνικές εκφυλίσεις, αυξημένη 
σκέδαση στον οφθαλμό, είναι πιθανόν να «οδηγήσουν» σε χαμηλότερες 
τιμές οπτικής οξύτητας στους πραγματικούς πρεσβύωπες. 
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                                ABSTRACT 

Purpose : To measure distance, intermediate and near visual acuity in 
simulated presbyopia when refraction is optimally corrected with 
spectacles for distance. The advantage of binocular over monocular 
viewing is also assessed. 

Methods: Participants were 34 healthy, young (average age: 27±5 
years) emmetropes or myopes (average spherical equivalent: -2.29 ± 
2.05 D), with no ocular abnormalities. Presbyopia was simulated with 
application of Cyclopentolate. Visual acuity was assessed monocularly 
(dominant eye) and binocularly, with an artificial pupil of 3.5 mm 
diameter, using the UoC logMAR charts (Plainis et al., 2007). 
Measurements were performed with optimal refractive correction for 
distance at :i) 4m / corrected distance visual acuity (CDVA), ii) 66cm / 
distance corrected intermediate visual acuity (DCIVA), iii) 33cm / 
distance corrected near visual acuity (DCNVA). The order of VA 
testing was counter-balanced. 

Results: Average (±SD) values were: CDVA -0.11±0.07 and -
0.13±0.08 logMAR, DCIVA 0.06±0.09 and 0.01±0.07 logMAR and 
DCNVA 0.37±0.09 and 0.30±0.10 logMAR with monocular and 
binocular viewing, respectively. Visual acuity was better with binocular 
than monocular observation at all distances, with the binocular 
advantage increasing the higher the blur / the nearer the distance (from 
0.02 logMAR at 4m, to 0.05 logMAR at 66cm and 0.07 logMAR at 
33cm distance). An analysis of variance (ANOVA) on these data 
revealed a significant effect of viewing condition (p< 0.001) and 
viewing/distance interaction (p=0.002). 

Conclusions: The study provides normative distance, intermediate and 
near visual acuity data in simulated presbyopia when refraction is 
optimally corrected for distance. Binocular vision improves visual 
acuity, especially for intermediate and near distances. It should be noted 
that age-related factors, e.g. neural degeneration, increased ocular 
scatter, may lead to reduced visual acuity values in real presbyopic 
eyes. 

 



pg. 6 
 

                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1Ο ΜΕΡΟΣ :ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ                                             σελ. 

1.1) Διακριτική ικανότητα ανθρώπινου οφθαλμού……………9 
 
1.2) Περιοριστικοί παράγοντες διακριτικής ικανότητας 
1.2.1)  Περίθλαση………………………………………………….11 
1.2.2)  Διαθλαστικά σφάλματα…………………………………….12 
1.2.3) Όρια κωνίων………………………………………………...12 
1.2.4) Οφθαλμικές εκτροπές υψηλής τάξης……………………….13 
1.2.5) Η επίδραση της κόρης………………………………………14 
 
1.3) Η οπτική οξύτητα 
1.3.1) Γενικά……………………………………………………….17 
1.3.2) Κλινική αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας…………………18 
1.3.3) Πίνακες αξιολόγησης της οπτικής οξύτητας………………..19 
1.3.4) Επίπεδα φυσιολογικής οπτικής οξύτητας…………………...26 
1.3.5) Αξιολόγηση κοντινής οπτικής οξύτητας................................26 
 
2Ο ΜΕΡΟΣ :ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΦΑΚΟΥ 
 
2.1) Κρυσταλλοειδής φακός και μηχανισμός προσαρμογής…..33 
2.1.1) Εύρος προσαρμογής………………………………………..35 
2.1.2) Τριάδα κοντινής όρασης…………………………………...35 
 
2.2) Απώλεια προσαρμοστικής ικανότητας λόγω πρεσβυωπίας 
2.2.1) Πρεσβυωπία………………………………………………..37 
2.2.2) Θεωρίες εμφάνισης της πρεσβυωπίας……………………..38 
2.2.3) Αναστροφή της 
πρεσβυωπίας………………………………………………………38 
 
2.3) Παράλυση της προσαρμογής με εφαρμογή 
κυκλοπληγίας…………………………………………………….40 
 
 
 



pg. 7 
 

 
 
3Ο ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
  
3.1) Σκοπός της παρούσας μελέτης……………………………41 
 
3.2) Μεθοδολογία 
3.2.1) Χαρακτηριστικά της μελέτης……………………………..42 
3.2.2) Κριτήρια επιλογής υποψηφίων…………………………...42 
3.2.3) Πίνακες μέτρησης της οπτικής οξύτητας............................43 
3.2.4) Τεχνητές κόρες……………………………………………45 
3.2.5) Πειραματική διαδικασία………………………………….46 
3.2.6) Στατιστική ανάλυση………………………………………49 
3.2.7) Χρησιμοποιούμενη σημειογραφία………………………..50 
 
4Ο ΜΕΡΟΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
4.1) Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων………………………50 
 
4.2) Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής τιμών οπτικής 
οξύτητας…………………………………………………………52 
 
4.3) Συσχέτιση τιμών οπτικής οξύτητας 
4.3.1) Κυρίαρχος οφθαλμός……………………………………...53 
4.3.2) Διόφθαλμη παρατήρηση…………………………………..56 
 
4.4) Πολυπαραγοντική σύγκριση τιμών οπτικής οξύτητας 
(ANOVA) 
4.4.1) Σε συνθήκη θόλωσης για την ενδιάμεση και κοντινή 
απόσταση…………………………………………………………59 
4.4.2) Συνθήκη βέλτιστα διορθωμένης ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής 
οξύτητας…………………………………………………………..60 
 
4.5) Σύγκριση τιμών οπτικής οξύτητας ξεχωριστά για κυρίαρχο 
οφθαλμό και διόφθαλμα 
4.5.1) Κυρίαρχος οφθαλμός………………………………………61 
4.5.2) Διόφθαλμα............................................................................62 



pg. 8 
 

 
4.6) Εκτίμηση επικράτησης της διόφθαλμης παρατήρησης 
4.6.1) Σύγκριση κατά ζεύγη……………………………………...63 
4.6.2) Εκτίμηση του λόγου διόφθαλμης συνάθροισης (summation 
ratio)……………………………………………………………..64 
4.6.3) Σύγκριση των λόγων διόφθαλμης συνάθροισης………….65 
 
4.7) Συσχέτιση μεταβολών οπτικής οξύτητας με το διαθλαστικό 
σφάλμα………………………………………………………….66 
 
5Ο ΜΕΡΟΣ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
5.1) Κύρια ευρήματα της μελέτης…………………………….. ..71 
5.2) Συζήτηση …………………………………………………..72 
5.3) Περιοριστικοί παράγοντες………………………………….73 
5.4) Βελτιώσεις – προτάσεις…………………………………….74 
 
 
6ο ΜΕΡΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………………………………..75 
 
 
 

 

  



pg. 9 
 

 

1Ο ΜΕΡΟΣ: ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 

1.1) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

 

Όπως είναι γνωστό απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της 

ανθρώπινης όρασης είναι η δημιουργία ενός καλά εστιασμένου ειδώλου 

στον αμφιβληστροειδή. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα διάφορα 

διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού (σχ.1) όπως : 

 

1) Η πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. 

2) Η οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. 

3) Η πρόσθια επιφάνεια του φακού. 

4) Η οπίσθια επιφάνεια του φακού. 

 

 

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση των διαθλαστικών μέσων με τους αντίστοιχους δείκτες  

διάθλασης (cornea=κερατοειδής, lens=φακός, retina=αμφιβληστροειδής).  

 

Χωρική διακριτική ικανότητα του ανθρωπίνου οφθαλμού καλείται η ικανότητα 

ανίχνευσης (detection ability),αναγνώρισης (recognition ability) ή διάκρισης της 

μικρότερης χωρικής λεπτομέρειας. 
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Η οπτική γωνία (visual angle) αποτελεί ένα σταθερό μέγεθος για τον προσδιορισμό 

της διακριτικής ικανότητας, αφού συσχετίζει το μέγεθος των παρατηρούμενων 

αντικειμένων με την απόσταση τους από τον οφθαλμό. Συγκεκριμένα η γωνία 

όρασης ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ ειδώλου/αντικειμένου και 

των κομβικών σημείων του φακού (σχ.2). Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται η 

μοίρα (deg) με υποδιαιρέσεις τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα του τόξου( 1deg=60 

arcmin=3600arcsec). 

Η συσχέτιση της οπτικής γωνίας (α) με το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου 

(Α) και του ειδώλου (Α΄) εκφράζεται ως εξής : 

εφα= Α/απόσταση κομβικού σημείου από αντικείμενο. 

εφα= Α’/απόσταση κομβικού σημείου από ειδώλου (στο «απλό» μοντέλο του 

οφθαλμού ίση με 16.6 mm) 

Επομένως για οπτική γωνία μίας μοίρας 1ο έχουμε : εφ1= Α’/16,6mm = 0,290 mm ή 

300 μm περίπου. 

 

 

 

Σχήμα 2: Η οπτική γωνία (α) είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του 

αντικειμένου και του ειδώλου και των κομβικών σημείων του φακού. 

Παρατηρούμενα αντικείμενα υπό την ίδια οπτική γωνία έχουν το ίδιο μέγεθος 

(ειδώλου) στον αμφιβληστροειδή. 
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1.2) ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού εξαρτάται από 

ανατομικούς και φυσιολογικούς παράγοντες, όπως η πυκνότητα και το 

μέγεθος των φωτουποδοχέων (κωνίων) στο κεντρικό βοθρίο,την 

παθοφυσιολογία των γαγγλιακών κυττάρων της οπτική οδού αλλά και από 

την νευρωνική επεξεργασία σε ανώτερα στάδια της οπτικής οδού. 

Επίσης επηρεάζεται τις χρωματικές εκτροπές,την περίθλαση, τις οφθαλμικές 

κινήσεις, την ακρίβεια και την σταθερότητα της προσαρμοστικής 

ικανότητας του κρυσταλλοειδή φακού. Τέλος σημαντικός παράγοντας 

περιορισμού της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμού είναι τα σφάλματα 

μετατόπισης (μυωπία/υπερμετρωπίαα) και οι εκτροπές υψηλής τάξης 

(σφαιρική εκτροπή, κόμμα ,trefoil). 

 

1.2.1)   Περίθλαση 

Το φαινόμενο της περίθλασης στα όρια της κόρης ενός οπτικού συστήματος 

εμφανίζεται ακόμα και στην περίπτωση ενός τέλειου οπτικού συστήματος 

(απαλλαγμένου από εκτροπές). Λόγω του φαινομένου της περίθλασης το 

αμφιβληστροειδικό είδωλο μιας σημειακής φωτεινής πηγής δεν είναι 

σημειακό, αλλά κατανέμεται σε μια κυκλική επιφάνεια, η οποία παρουσιάζει 

έναν κεντρικό δακτύλιο μέγιστης φωτεινότητας, περιβαλλόμενο από 

αμυδρότερους δακτυλίους. Το 84% της φωτεινής ενέργειας κατανέμεται σε 

μια περιοχή που καλείται δίσκος του Airy (Airy Disc). Όσο μικρότερη είναι 

η διάμετρος του δίσκου του Airy τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του 

αμφιβληστροειδικού ειδώλου.  

Ωστόσο για να γίνουν αντιληπτές δυο παρακείμενες σημειακές φωτεινές 

πηγές είναι απαραίτητο οι δίσκοι του Airy να διαχωρίζονται από μια 

ελάχιστη απόσταση ίση με το μισό της διαμέτρου τους (κριτήριο 

Rayleigh), διαφορετικά οι δίσκοι του Airy αλληλεπικαλύπτονται και 

σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή μια φωτεινή κηλίδα μεγαλύτερης 

διαμέτρου (εικ.1). 

Εικόνα 1. 
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Η ελάχιστη απόσταση δυο παρακείμενων σημειακών πηγών (σύμφωνα με το 

κριτήριο Rayleigh), ώστε να γίνουν διακριτές ως δυο ξεχωριστά σημεία 

αντιστοιχεί σε μια ελάχιστη γωνία ευκρίνειας Θmin , η οποία βάσει του 

νόμου της περίθλασης, δίνεται από την εξίσωση : 

Θmin = 1,22 x λ/d = 4,19 x 10-3x λ/d arcmin 

Όπου λ το μήκος κύματος της φωτεινής πηγής και d η διάμετρος της κόρης. 

Είναι φανερό ότι για δεδομένο μήκος κύματος λ , όσο μεγαλύτερη είναι η 

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

ευκρινέστερο είδωλο στον αμφιβληστροειδή. 

 

1.2.2)  Διαθλαστικά Σφάλματα 

Το σφάλμα μετατόπισης παρουσιάζεται όταν ένα οπτικό σύστημα (όπως ο                       

ανθρώπινος οφθαλμός) δεν εστιάζει μια παράλληλη φωτεινή δέσμη στην 

προβλεπόμενη θέση .Στον οφθαλμό όταν η εστίαση γίνεται μπροστά από 

τον αμφιβληστροειδή, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως μυωπία , ενώ όταν 

γίνεται πίσω από αυτόν (θεωρητικά) ως υπερμετρωπία (σχ.3). Η δραματική 

μείωση στην διακριτική ικανότητα λόγω των σφαλμάτων μετατόπισης 

αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της ευαισθησίας φωτεινής 

αντίθεσης (CSF).  

 

     
Σχήμα 3:Από αριστερά προς τα δεξιά: 1)Φυσιολογικός οφθαλμός όπου η εικόνα 

εστιάζεται πάνω στον αμφιβηστροειδή.2) Μυωπικός οφθαλμός όπου οι εικόνες 

εστιάζονται μπροστά από την αναμενόμενη θέση.3) Υπερμετρωπικός οφθαλμός, η 

εστίαση γίνεται θεωρητικά πίσω από τον αμφ/δή. 

 

1.2.3)   Όρια Κωνίων 

  Όπως είναι γνωστό τα κωνία στον αμφιβληστροειδή είναι υπεύθυνα      για 

την αντίληψη της λεπτομέρειας (ανάλυση υψηλών χωρικών συχνοτήτων). 

Επομένως ακόμα κι αν απουσιάζουν οι άλλοι παράγοντες που περιορίζουν 
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την οπτική οξύτητα (τέλειο οπτικό σύστημα), η τελική διακριτική ικανότητα 

του οφθαλμού καθορίζεται από την χωρική κατανομή (πυκνότητα) των 

κωνίων στον αμφιβληστροειδή. Έχει υπολογιστεί ότι η απόσταση μεταξύ 

δυο παρακείμενων κωνίων στον μέσο οφθαλμό είναι περίπου δ = 2.5 μm 

αντιστοιχώντας σε μία γωνία όρασης Θ ≈ 2.5 arcmin. Ωστόσο εάν 

συνυπολογίσουμε την τριγωνική διάταξη των κωνίων στον 

αμφιβληστροειδή (εικ.2), η παραπάνω γωνία γίνεται Θ = (√3/2) * 2.5 

arcmin. Τέλος λαμβάνοντας υπ’οψιν και το γεγονός ότι είναι απαραίτητος ο 

ερεθισμός τριων παρακείμενων κωνίων («ανερέθιστο» κωνίο ενδιάμεσα), 

παίρνουμε μια ελάχιστη γωνία ευκρίνειας Θmin = 2*√3/2*Θ≈ 0,86 arcmin. 

    
  Εικόνα 2 :Η τριγωνική δικτυωτή διάταξη των κωνίων στον ανθρώπινο       

αμφιβληστροειδή. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χωρική ανάλυση εκφράζεται σε κύκλοους ανα 

μοίρα (cycles/deg) που αντστοιχούν σε 2 arcmin ελάχιστη γωνία όρασης. 

 

1.2.4)   Οφθαλμικές Εκτροπές Υψηλής Τάξης 

           Ο ανθρώπινος οφθαλμός εκτός από τα γνωστά διαθλαστικά σφάλματα 

(μυωπία,υπερμετρωπία,αστιγματισμός) που περιορίζουν δραματικά την 

διακριτική του ικανότητα, παρουσιάζει και πληθώρα μονοχρωματικών 

εκτροπών με κυριότερες την σφαιρική εκτροπή  και το κόμμα . Οι εκτροπές 

υψηλής τάξης επηρεάζουν την διακριτική ικανότητα ακόμα και αν 

διορθωθεί το υπάρχον διαθλαστικό σφάλμα.  
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1.2.5)   Η Επίδραση της Κόρης 

Η ελάχιστη γωνία ευκρίνειας άρα και η μέγιστη διακριτική ικανότητα του 

ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται από τους παραπάνω παράγοντες σε συνάρτηση 

πάντα με την διάμετρο της κόρης. Συγκεκριμένα η μεγάλη διάμετρος κόρης 

(>4mm), παρόλη την αύξηση του φωτισμού (retinal illuminance), ενισχύει την 

επίδραση των οφθαλμικών εκτροπών, αφού ευρύτερο μέρος του κερατοειδούς 

συμμετέχει στην διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Είναι φανερό ότι σε 

μεσοπικές  συνθήκες φωτισμού (π.χ. βραδινές ώρες) ο περιορισμός της οπτικής 

οξύτητας λόγω των εκτροπών εντείνεται. Εξάλλου η μικρή διάμετρος κόρης 

(<2mm) οδηγεί σε μείωση της οπτικής οξύτητας λόγω του φαινομένου της 

περίθλασης . Η ιδανική διάμετρος κόρης όπου παρατηρείται η μέγιστη οπτική 

οξύτητα είναι περίπου 2-3 mm (σχ.3) 

         Σχήμα 3.            .   

 

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι τα 2-3 mm ως ιδανική διάμετρο κόρης, όπου 

επιτυγχάνεται η μέγιστη διακριτική ικανότητα, προϋποθέτει την απουσία υψηλού 

μυωπικού διαθλαστικού σφάλματος (η καλά διορθωμένου). Κι αυτό γιατί παρουσία 

μη διορθωμένου υψηλού μυωπικού σφάλματος η μέγιστη οξύτητα «εξασφαλίζεται»  

με μικρότερη διάμετρο κόρης.(περίπου 1mm). Ταυτόχρονα για χαμηλά επίπεδα 

μυωπίας  <1,50 dpt  η ιδανική διάμετρος κόρης εξακολουθεί να είναι 2-3 mm ( 

David A. Atchison, George Smith, Nathan Efron, 1979)(σχ.4). 
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Σχήμα 4: Για υψηλά μυωπικά σφάλματα > 1,50 dpt  η διάμετρος κόρης με την οποία 

παρουσιάζεται μέγιστη ευκρίνεια είναι περίπου 1mm. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η διάμετρος της κόρης αποτελεί μια σημαντική 

παράμετρο, που πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν σε μελέτες σχετικά με την οπτική 

απόδοση του ανθρώπινου οφθαλμού.  

 

Σκόπιμο είναι να αναφερθεί και το φαινόμενο της γεροντικής μύσης, αφού η 

επιλογή της διαμέτρου της τεχνητής κόρης στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

στηρίχθηκε στο φαινόμενο αυτό. Ειδικότερα η διάμετρος της κόρης αφού 

παρουσιάσει ένα μέγιστο στην ηλικία περίπου των είκοσι ετών, στην συνέχεια 

μειώνεται προοδευτικά με την ηλικία στα διάφορα επίπεδα φωτισμού, με 

μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού ( Dr Barry Winn et al., 

Department of Vision Sciences, Glasgow Caledonian University)(σχ.5). 
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Σχήμα 5: Ο ρυθμός μείωσης της διαμέτρου κόρης λόγω ηλικίας είναι μεγαλύτερος σε                         

χαμηλά επίπεδα φωτισμού. 

Επίσης η ίδια μελέτη έδειξε ότι η διάμετρος της κόρης δεν φαίνεται να σχετίζεται 

με το φύλο,το χρώμα της ίριδας αλλά και το διαθλαστικό σφάλμα. 

 

 

 

Το φαινόμενο της ελάττωσης της κορικής διαμέτρου με την πάροδο της ηλικίας 

αποδίδεται στην σταδιακή απώλεια των κυττάρων στον υπομέλανα τόπο (Locus 

Coeruleus) στο στέλεχος του εγκεφάλου(σχ.6), υπεύθυνο για την αναστολή των 

πυρήνων EW (Edinger-Westphal). Το αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός της 

συμπαθητικής «επιρροής» στον διαστολέα μυ της ίριδας. 
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Σχήμα 6: Απεικονίζεται η σταδιακή μείωση του πληθυσμού των εγκεφαλικών 

κυττάρων στο LC (Locus Coeruleus) του εγκεφαλικού στελέχους με την 

ηλικία. 

Τέλος η διάμετρος της κόρης μεταβάλλεται από διάφορες φαρμακευτικές ουσίες 

όπως τα μυδριατικά κολλύρια ( αναφορά γίνεται παρακάτω),την ψυχική διάθεση, 

ενώ η γεροντική μύση επιταχύνεται από διάφορες ασθένειες  (π.χ. Alzheimer). 

1.3)  ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 

 

1.3.1)  Γενικά 

 

 Oπτική οξύτητα είναι η ικανότητα του οφθαλμού να διακρίνει με την καλύτερη 

διαθλαστική του διόρθωση (BCVA) ή χωρίς αυτήν (UVA) την μικρότερη χωρική 

λεπτομέρεια, που στην κλινική πράξη είναι συνήθως τα οπτότυπα 

(γράμματα/σύμβολαα) ενός πίνακα τοποθετημένου σε συγκεκριμένη απόσταση. Ο 

έλεγχος της οπτικής οξύτητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 

οφθαλμολογικής εξέτασης, όχι μόνο για τον έλεγχο των διαθλαστικών ανωμαλιών 

αλλά και για την διάγνωση διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων. Τέλος αποτελεί και 

κριτήριο επιλογής για διάφορα επαγγέλματα. 

Ουσιαστικά η οπτική οξύτητα ισοδυναμεί με  το αντίστροφο της ελάχιστης γωνίας 

ευκρινούς οράσεως  (1/MAR, 1/Minimum Angle of Resolution) για ένα δεδομένο 

μέγεθος οπτοτύπου στην απόσταση εξέτασης.  
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Κλινικά η οπτική οξύτητα εκφράζεται με ένα κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι 

η απόσταση εξέτασης και  παρονομαστής η απόσταση στην οποία το σύμβολο 

φαίνεται υπό γωνία 5 λεπτών της μοίρας (5 arcmin) : 

 

Οπτική Οξύτητα = απόσταση εξέτασης / απόσταση στην οποία το σύμβολο 

φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin                        

                                                                 

 

1.3.2) Αξιολόγηση Οπτικής Οξύτητας 

 

Η οπτική οξύτητα αξιολογείται στην κλινική πράξη με διάφορους τύπους πινάκων, 

οι οποίοι περιέχουν σειρές από μαύρα σύμβολα (οπτότυπα) σε λευκό υπόβαθρο 

(background), που ελαττώνονται βαθμιαία σε μέγεθος. Το μέγεθος των 

χρησιμοποιούμενων συμβόλων έχει επιλεχθεί με βάση το γεγονός ότι η διακριτική 

ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού είναι περίπου 1 λεπτό της μοίρας (1 arcmin).  

Το κάθε γράμμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να περικλείεται σε 

ένα τετράγωνο, του οποίου το μήκος της κάθε πλευράς είναι πενταπλάσιο του 

πάχους των σκελών που αποτελούν το γράμμα. Για παράδειγμα για οπτική οξύτητα 

10/10 τα σκέλη ( πάχος γραμμών, διάκενα) των οπτοτύπων έχουν τέτοιο μέγεθος, 

ώστε από μία δεδομένη απόσταση εξέτασης (π.χ. 6m για τον πίνακα Snellen) να 

φαίνονται υπό γωνία ενός λεπτού της μοίρας (1 arcmin), παράλληλα ολόκληρο το 

σύμβολο θα φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin (σχ.7). 

 
Σχήμα 7 : Το γράμμα των 10/10 έχει οπτική γωνία  5 arcmin στην απόσταση 

εξέτασης,   με το κάθε σκέλος του να σχηματίζει γωνία 1 arcmin. 
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1.3.3) Πίνακες αξιολόγησης οπτικής οξύτητας και Σημειογραφίες 

 

Ο Snellen δημοσίευσε τον πίνακα του το 1862, ο οποίος περιείχε έντεκα (11) σειρές 

γραμμάτων μειούμενα σε μέγεθος με την πρώτη γραμμή να περιλαμβάνει ένα μόνο 

γράμμα (εικ.3). 

 

 
Εικόνα 3: Ο τυπικός πίνακας Snellen. 

Τα γράμματα (οπτότυπα) στον πίνακα Snellen ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

γεωμετρία όπου, το πάχος των γραμμών των οπτοτύπων είναι ίσο με το διάκενο 

μεταξύ των γραμμών και του πάχους του κενού στο γράμμα C. Επιπλέον το πάχος 

και το ύψος του κάθε γράμματος είναι πενταπλάσιο του πάχους της γραμμής και 

των διάκενων (πλέγμα 5χ5) και τα χρησιμοποιούμενα γράμματα είναι τα C, D ,E ,F 

,L ,O ,P και Z. Η απόσταση εξέτασης για τον πίνακα Snellen είναι συνήθως τα 6 

μέτρα και επομένως των γράμμα των 10/10 (που θεωρείται και ο μέσος όρος 

«φυσιολογικής» οπτικής οξύτητας) θα φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin στα 6 μέτρα 

(6/6), ενώ το μεγαλύτερο γράμμα στα 60 μέτρα (6/60)  αντιστοιχώντας σε μια 

οπτική οξύτητα ίση με 1/10.  

Η μείωση του μεγέθους των γραμμάτων στον πίνακα Snellen γίνεται με γεωμετρική 

πρόοδο με ένα σταθερό βήμα μεταξύ των γραμμών ίσο με √2, δηλαδή το μέγεθος 

των γραμμάτων υποδιπλασιάζεται κάθε 2 γραμμές. 
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Η απόσταση εξέτασης που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη είναι κυρίως τα 6 ή 5 

μέτρα, ενώ στις ΗΠΑ τα 20 ft. Ωστόσο γρήγορα παρουσιάστηκε η ανάγκη να 

αντικατασταθεί για πρακτικούς λόγους η κλασματική σημειογραφία του Snellen με 

μια ισοδύναμη κλίμακα μέτρησης, κι αυτή ήταν η δεκαδική κλίμακα (decimal), η 

οποία είναι και ανεξάρτητη της απόστασης εξέτασης (παράδειγμα: 20/40 = 6/12 = 

0.5). 

Με την πάροδο του χρόνου κατασκευάστηκαν διάφοροι πίνακες ακολουθώντας το 

πρότυπο του Snellen, πού όμως διέφεραν μεταξύ τους ως προς τον αριθμό των 

γραμμών, των γραμμάτων και της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, 

καθιστώντας έτσι δύσκολη την διεξαγωγή συγκριτικών μελετών. Επιπρόσθετα η 

απόσταση μεταξύ των γραμμάτων και των γραμματοσειρών ήταν ακανόνιστη, ενώ 

αγνοήθηκε και η δυσκολία αναγνωσιμότητας μεταξύ των διάφορων γραμμάτων. Η 

μαθηματικός Louise Sloan (1959) πρώτη εκτίμησε ότι όλα τα γράμματα δεν ήταν 

ισοδύναμα αναγνωρίσιμα (πίνακας.1) και πρότεινε να χρησιμοποιήσουν δέκα 

γράμματα σε κάθε σειρά, διατηρώντας το 5χ5 πλέγμα του Snellen αλλά 

παραλείποντας την πατούρα στις άκρες των γραμμάτων. 

 

Πίνακας 1: Δυσκολία αναγνωσιμότητας των γραμμάτων. 

 

Ταυτόχρονα η Sloan εισήγαγε μια νέα μετρική το M-unit για την απόσταση στην 

οποία ένα οπτότυπο φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin. Συγκεκριμένα 1 M-unit 

αντιστοιχεί σε μέγεθος γράμματος ( letter size) το οποίο στην απόσταση του ενός 

μέτρου φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin και ισοδυναμεί με 1.454 mm. Συνεπώς η 

κλασματική έκφραση της οπτικής οξύτητας μπορεί να πάρει την μορφή :  

VA = m/M = απόσταση εξέτασης / μέγεθος γράμματος (σε M-units) 
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Για παράδειγμα το γράμμα των 6/60 (0.1) στον πίνακα Snellen έχει μέγεθος 60 M- 

units ή 60 * 1,454mm = 87,24 mm (8.724 cm).  

Αργότερα (1976) οι Bailey και Lovie δημοσίευσαν έναν νέο πίνακα με πέντε 

γράμματα σε κάθε σειρά και μεσοδιάστημα μεταξύ των γραμμάτων και των σειρών 

ίσο με το μέγεθος του γράμματος. Αυτή η δομή σταθεροποίησε το «crowding 

effect» (η αναγνώριση ενός γράμματος όταν περιβάλλεται από άλλα), ενώ 

παράλληλα εξασφάλιζε ίση πιθανότητα λάθους σε κάθε σειρά, κάτι που δεν ίσχυε 

στον πίνακα Snellen. 

 

Πίνακας ETDRS και η Κλίμακα logMAR 

Η κατασκευή του πίνακα ETDRS (εικ.4) στηρίχθηκε στο σχεδιάγραμμα των 

Bailey-Lovie και στην γραμματοσειρά της Sloan, παρέχοντας μια πρότυπη μέθοδο 

μέτρησης της οπτικής οξύτητας για την πρόωρη θεραπεία της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας  

(Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study). Αν και δεν χρησιμοποιήθηκαν 

όλα τα γράμματα σε κάθε σειρά (όπως είχε προταθεί από την Sloan), οι συνδυασμοί 

των γραμμάτων σε κάθε σειρά εξασφαλίζουν το ίδιο μέσο όρο δυσκολίας  ως προς 

την αναγνωσιμότητα. Ο πίνακας τοποθετείται στα 4 μέτρα, λόγω της χρήσης 

γραμμάτων γραμμάτων  χωρίς πατούρα (πιο δύσκολα αναγνωρίσιμα) και συνεπώς 

0,25 dpt πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν κατά την συνταγογράφηση, ιδιαίτερα σε 

παιδιά (έντονη προσαρμογή). 

 

 

 
Εικόνα 4:. Πρότυπος πίνακας ETDRS. 
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Η κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι η παράσταση logMAR (λογάριθμος 

της ελάχιστης γωνίας ευκρίνειας) που εύκολα μετατρέπεται στην δεκαδική κλίμακα 

με την εξίσωση : decimal = 10-logMAR /  logMAR = -log(decimal) (1) 

Σημειώνεται ότι  στον πίνακα ETDRS δεν χρησιμοποιείται η γεωμετρική μείωση 

του μεγέθους των γραμμάτων ( βήμα 0,1 logMAR ≈ 1,26). Η βαρύτητα κάθε 

γράμματος είναι 0,02 logMAR (0.1 logMAR ολόκληρη η σειρά). Η κλίμακα 

logMAR εκτείνεται από 0.1 έως -0.3 και από την παραπάνω εξίσωση (1) γίνεται 

σαφές ότι στην παράσταση logMAR οπτική οξύτητα ίση με 0.0 αντιστοιχεί σε 1.0 

(10/10) στην δεκαδική οπτική οξύτητα, ενώ αρνητικές τιμές logMAR αντιστοιχούν 

σε δεκαδική οπτική οξύτητα > 1.0. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εδραίωση της λογαριθμικής κλίμακας αξιολόγησης της 

οπτικής οξύτητας (και του πίνακα ETDRS) συνετέλεσε στην εξαγωγή 

ασφαλέστερων στατιστικών συμπερασμάτων στα πλαίσια ερευνητικών μελετών, σε 

σχέση με την δεκαδική κλίμακα. Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η διασπορά των 

μετρήσεων είναι μεγάλη, η δεκαδική κλίμακα μπορεί να δώσει ανακριβή 

συμπεράσματα ως προς τις τυπικές αποκλίσεις. Στον παρακάτω πίνακα (2) 

παρουσιάζονται θεωρητικές μετρήσεις οπτικής οξύτητας από 6 οφθαλμούς, 

εκφρασμένες και στις δυο κλίμακες. 

Πέραν του γεγονότος ότι οι μέσοι όροι διαφέρουν, οι τυπικές αποκλίσεις ενώ 

φαίνονται ίδιες (0.87), δεν αντιστοιχούν στον ίδιο αριθμό σειρών (και γραμμάτων) 

στις δυο κλίμακες. 

 

 
Πίνακας 2. Τυπική απόκλιση 0.87 στην κλίμακα logMAR αντιστοιχεί σε 8,7 σειρές 

γραμμάτων (0.1 ανά σειρά), η ίδια τιμή στην δεκαδική κλίμακα αντιστοιχεί σε 

λιγότερες σειρές. 

Αν και οι πρότυποι πίνακες ETDRS πληρούν όλες τις προδιαγραφές για μια 

πρότυπη και ακριβή αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας, περιλαμβάνουν γράμματα 
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τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο ελληνικό και σε πολλά ευρωπαϊκά αλφάβητα. 

Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τροποποιημένοι 

πίνακες ETDRS (UOC modified ETDRS charts), στους οποίους τα οπτότυπα C, D, 

N, R, S, V και Z αντικαταστάθηκαν με τα Ε, Ρ, Χ, Β, Τ, Μ και Α. Παράλληλα 

χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικοί πίνακες για τον κάθε οφθαλμό (εικ.5) για τον 

περιορισμό του learning effect. 

 
Εικόνα 5: Τροποποιημένοι πίνακες ETDRS όπως κατασκευάστηκαν από το           

Πανεπιστήμιο Κρήτης με την αντικατάσταση ορισμένων χαρακτήρων με λατινικούς. 

 

Ο έλεγχος της επαναληψιμότητας των τροποποιημένων πινάκων (Tsoka P, Plainis 

S, Giannakopoulou T, et al. 2008) έδειξε υψηλή επαναληψιμότητα και για τους δυο 

πίνακες ( ± 0.10 logMAR), ενώ φαίνεται να υπερεκτιμούν την οπτική οξύτητα σε 

σχέση με τους πρότυπους πίνακες κατά ένα γράμμα (0.02 logMAR). 

 

Άλλοι Πίνακες Οπτικής Οξύτητας  

 

Landolt C:  O Landolt πρότεινε την δημιουργία ενός πίνακα με την χρήση ενός 

συμβόλου («σπασμένου δαχτυλιδιού» ή Landolt C) με μοναδική μεταβλητή τον 

προσανατολισμό του ανοίγματος του γράμματος C (εικ.6). Ο πίνακας αυτός 

κατασκευάστηκε με σκοπό να εξαλειφθεί στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, η 

ανομοιογένεια που παρουσίαζαν τα μέχρι τότε χρησιμοποιούμενα 

γράμματα/σύμβολα ως προς την αναγνωρισιμότητα τους. Είθισται να 
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χρησιμοποιούνται 4 ή 8 διαφορετικοί προσανατολισμοί του Landolt C. Αν και ο 

πίνακας του Landolt χρησιποιήθηκε σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα, είχε τελικά 

μικρή κλινική αποδοχή. 

 
Εικόνα 6: Πίνακας Landolt C με 4  προσανατολισμούς του ανοίγματος του συμβόλου. 

Σπανιότερα χρησιμοποιούνται και 8 προσανατολισμοί για την διάγνωση των 

διάφορων ειδών αστιγματισμού. 

 

Tumbling E: Ο πίνακας με το περιστρεφόμενο γράμμα E χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο της οπτικής οξύτητας στον αναλφάβητο πληθυσμό, όπου όπως και στον 

πίνακα του Landolt η μόνη μεταβλητή είναι ο προσανατολισμός του γράμματος Ε. 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό η επισήμανση του προσανατολισμού των συμβόλων στους 

δύο παραπάνω πίνακες αποτελεί μια πιο «δύσκολη» δοκιμασία αξιολόγησης της 
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οπτικής οξύτητας σε σχέση με την αναγνώριση γραμμάτων. Η πρότερη γνώση 

(familiarity) των γραμμάτων του αλφάβητου επιτρέπει την ευκολότερη 

αναγνώριση τους με μια «αδρή» εκτίμηση του σχήματός τους.  

 

Low contrast charts: Όλες οι μέθοδοι και πίνακες αξιολόγησης της οπτικής 

οξύτητας που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν την αναγνώριση/ανίχνευση μικρών 

στόχων με υψηλή αντίθεση φωτεινότητας (contrast). Ωστόσο στην καθημερινή 

πρακτική (λειτουργική όραση), ο περιορισμός  της οπτικής αντίληψης των 

διάφορων αντικειμένων επέρχεται κυρίως από την έλλειψη ικανοποιητικής 

φωτεινής αντίθεσης παρά από το μικρό τους μέγεθος. Παράλληλα η ευαισθησία 

στην αντίθεση φωτεινότητας του ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται λόγω των 

εκτροπών και της σκέδασης (από οπτικές ατέλειες στα διαθλαστικά μέρη του 

οφθαλμού). Κρίνεται λοιπόν χρήσιμη η εκτίμηση της ευαισθησίας φωτεινής 

αντίθεσης (contrast sensitivity) παράλληλα με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας. 

Το αποτέλεσμα ήταν ο σχεδιασμός οπτοτύπων με χαμηλό contrast  και πινάκων με 

σύμβολα σταθερού μεγέθους με μειούμενο contrast (εικ.7).  

 
         

    Εικόνα 7: Πίνακας με οπτότυπα σταθερού μεγέθους και μειούμενου contrast (δεξιά). 

Πίνακας ETDRS με οπτότυπα χαμηλού contrast για τον έλεγχο της ευαισθησίας 

φωτεινής αντίθεσης στα διάφορα επίπεδα οπτικής οξύτητας.    
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1.3.4)  Επίπεδα Φυσιολογικής Οπτικής Οξύτητας 

Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στην εισαγωγή της εργασίας, η οπτική οξύτητα του 

ανθρώπινου οφθαλμού περιορίζεται από μια σειρά οπτικών και μη παραγόντων, 

όπως είναι περίθλαση, οι οπτικές εκτροπές, η πυκνότητα των κωνίων στον 

αμφιβληστροειδή. Εξάλλου ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες (όπως οι 

εκτροπές υψηλής τάξης και η χωρική κατανομή των κωνίων) παρουσιάζουν 

αξιοσημείωτη διακύμανση στον πληθυσμό, με αποτέλεσμα τα επίπεδα φυσιολογικής 

διορθωμένης οπτικής οξύτητας (BCVA) μεταξύ των νεαρών υγειών οφθαλμών να 

κυμαίνονται μεταξύ 1.2 και 1.8 στην δεκαδική κλίμακα. Ωστόσο σε μεγαλύτερες 

ηλικίες η μέση οπτική οξύτητα (>65 ετών) μειώνεται περίπου στα 10/10 (Elliot et 

al.1995)(πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Η μέση φυσιολογική οπτική οξύτητα μεταξύ των νεαρών υγειών 

οφθαλμών ανέρχεται στα 15/10 περίπου και μόνο σε μεγαλύτερες ηλικίες μειώνεται 

στα επίπεδα των 10/10 (0.0 logMAR). 

1.3.5) Αξιολόγηση Κοντινής Οπτικής Οξύτητας 

Η κοντινή όραση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της λειτουργικής 

όρασης (functional vision) του ανθρώπου και αφορά παρατηρούμενους στόχους 

που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη περίπου των 60 cm (2 feet). Η αξιολόγηση 

της είναι σημαντική κατά την συνταγογράφηση σε πρεσβύωπες, για τον 

υπολογισμό της πρόσθετου θετικού σφαιρώματος (addition) στις διάφορες 
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πρεσβυωπικές διορθώσεις (διπλεστιακοί/προοδευτικής ισχύος οφθαλμικοί φακοί 

και φακοί επαφής). Εξίσου σημαντική είναι η αξιολόγηση της κοντινής όραση σε 

άτομα με χαμηλή όραση (low vision) εξαιτίας αμφιβληστροειδικών παθήσεων. Οι 

βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της οπτικής απόδοσης σε 

κοντινή απόσταση, αφορούν την αναγνώριση γραμμάτων/λέξεων( letter 

acuity/word acuity) και ανάγνωσης (reading acuity) με την χρήση κατάλληλων 

πινάκων ανά περίπτωση.  

Letter acuity charts 

Οι πίνακες αναγνώρισης γραμμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως στις περιπτώσεις 

όπου η οπτική οξύτητα του εξεταζόμενου περιορίζεται μόνο από οπτικούς 

παράγοντες. Η συνηθέστερη απόσταση εξέτασης είναι τα 40 cm, ώστε να υπάρχει 

καλύτερη αντιστοιχία και δυνατότητα εύκολης συσχέτισης με τα 4 m (εξέταση 

μακρινής οπτικής οξύτητας). Η απόσταση εξέτασης πρέπει να διατηρείται σταθερή 

με την βοήθεια κορδονιών (αναλόγου μήκους) προσαρμοσμένων στον πίνακα. Η 

διατήρηση σταθερής απόστασης κατά την αξιολόγηση της κοντινής οπτικής 

οξύτητας είναι πιο σημαντική από ότι στην μακρινή οπτική οξύτητα, αφού μια 

μεταβολή στην απόσταση της τάξης των 5 cm αντιστοιχεί σε σφάλμα 1,25% στα 

4m (400cm) και 12,5%  στα 40 cm.  

Επίσης είναι αυτονόητο ότι όλες οι κοντινές εργασίες στην καθημερινότητα δεν 

λαμβάνουν χώρα στην απόσταση των 40 cm. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σκόπιμη η 

αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας και σε ενδιάμεσες αποστάσεις (εργασία σε 

υπολογιστή), παρέχοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ακρίβεια στην συνταγογράφηση 

τριπλεστιακών και προοδευτικής ισχύος γυαλιών οράσεως (trifocal/progressive 

lenses). Επιπλέον όπως και στην μακρινή παρατήρηση, η παρατήρηση κοντινών 

στόχων δεν γίνεται σε συνθήκες υψηλού contrast στην καθημερινή πρακτική. Τα 

παραπάνω συνετέλεσαν στην κατασκευή πινάκων κοντινής οπτικής οξύτητας για 

ποικίλες αποστάσεις και χαμηλά επίπεδα φωτεινής αντίθεσης (εικ.8). Η 

αναγραφόμενη κλίμακα μέτρησης της οπτικής οξύτητας (Snellen fraction/logMAR) 

στα περιθώρια των πινάκων αφορά την συγκεκριμένη απόσταση στην οποία είναι 

βαθμονομημένος (calibrated) ο πίνακας. 
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Εικόνα 8: Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% 

contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις 

(63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). 

Η κατασκευή των πινάκων κοντινής οπτικής οξύτητας ακολουθεί το πρότυπο 

σχεδιασμού των ETDRS πινάκων που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της 

μακρινής οπτικής οξύτητας (γράμματα Sloan, πλέγμα 5χ5), ενώ η επιλογή του 

μεγέθους των γραμμάτων (letter height) γίνεται με την βοήθεια του M-unit                

( απόσταση στην οποία το γράμμα φαίνεται υπό γωνία 5 arcmin) που μπορεί να 

εκφραστεί σε μονάδες μήκους ( 1M-unit= 1,454mm). Για παράδειγμα το γράμμα 

των 10/10  στα 4 μέτρα (4/4) αντιστοιχεί σε 4 M-units ήτοι σε 4*1,454 = 5,816 mm, 

ενώ το ίδιο γράμμα στα 40 cm (0,4/0,4) θα πρέπει να έχει μέγεθος 0,4*1,454 = 

0,5816 mm. Καταυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των πινάκων στις 

διάφορες αποστάσεις. Δηλαδή αν κάποιος αναγνωρίζει το γράμμα των 10/10 στα 4 

μέτρα θα πρέπει το αναγνωρίζει και στα 40 cm, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα 

υποβάθμισης της κοντινής όρασης (πρεσβυωπία,κυκλοπληγία κτλ). 

Reading acuity charts 

Οι πίνακες οξύτητας ανάγνωσης χρησιμοποιούνται κυρίως  στις περιπτώσεις 

ασθενών με μειωμένη όραση (low vision patients) λόγω αμφιβληστροειδικών 

παθήσεων, δίνοντας έμφαση στην λειτουργική οπτική απόδοση τους. Συγκεκριμένα 

στα τεστ ανάγνωσης κειμένου «εμπλέκεται» μια ευρύτερη αμφιβληστροειδική 
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περιοχή και όχι μόνο το κεντρικό βοθρίο, όπως κατά την προσήλωση για την 

αναγνώριση ενός γράμματος.  

Ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τα τεστ αξιολόγησης της οξύτητας ανάγνωσης 

είναι η χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά. Η σπουδαιότητα των τεστ ανάγνωσης 

είχε γίνει αντιληπτή πριν καν ακόμα ο Jaeger (1856) και o Snellen (1862) 

δημοσιεύσουν τα οπτότυπα τους. Ο Jaeger πρώτος χρησιμοποίησε σαν οπτότυπα 

αναφοράς τα νούμερα στους τηλεφωνικούς καταλόγους της Βιέννης το 1856 για να 

διαμορφώσει τα οπτότυπα που θα χρησιμοποιούσε στις κάρτες ανάγνωσης του 

(Jaeger reading cards). Οι κάρτες Jaeger (εικ.9) χρησιμοποιούνται ακόμα και 

σήμερα στην κλινική πράξη για τον έλεγχο της κοντινής οπτικής οξύτητας, 

παρουσιάζουν ωστόσο σοβαρά μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα η αρχική 

σημειογραφία J1,J2 κτλ., δεν είχε κάποια καθορισμένη αριθμητική αξία, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να «ενσωματωθεί» στην φόρμουλα του Snellen και να 

«συνδεθεί» μαθηματικά με τις υπάρχουσες κλίμακες μέτρησης της οπτικής 

οξύτητας. Παράλληλα οι διάφορες κάρτες Jaeger που κυκλοφορούν στην αγορά, 

περιέχουν γράμματα διαφορετικού μεγέθους η μια από την άλλη, στα οποία όμως 

αποδίδεται ο ίδιος συμβολισμός (π.χ. J1 για την πρώτη παράγραφο), ενώ πολλές 

φορές δεν τηρείται μια προκαθορισμένη απόσταση εξέτασης. Τα παραπάνω 

καθιστούν τις κάρτες Jaeger ακατάλληλες για ερευνητικές και συγκριτικές μελέτες 

σχετικά με την κοντινή οπτική οξύτητα και γενικά με την οπτική απόδοση σε 

κοντινές αποστάσεις. 
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Εικόνα 9: Οι κάρτες Jaeger χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, αλλά 

παρουσιάζουν μειονεκτήματα ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της κοντινής όρασης.  

 

 

 

 

Ενίοτε ορισμένα οπτότυπα περιγράφονται από το printer’s points (pt για τις 

γραμματοσειρές στους υπολογιστές) ή αλλιώς το N-notation στην Μεγάλη 

Βρετανία που όμως διέφεραν ανάλογα το είδος της γραμματοσειράς (font type) και 

συνεπώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως reference standards. Μάλιστα οι 

μελέτες των Mehr και Freid (1975) «έδειξαν» ότι γραμματοσειρές που 

σημειώνονταν με διαφορετικά Ν-notations είχαν το ίδιο μέγεθος γράμματος, όταν 

αυτό εκφράζονταν σε M-units. Επιπλέον τα διάφορα χαρακτηριστικά της 

εκτύπωσης όπως οι πατούρες (serif letters), το διάκενο μεταξύ των γραμμάτων 

κατά την σύνταξη μιας λέξης (spacing), η σκουρότητα (boldness) των σκελών των 

γραμμάτων μπορούν να επηρεάσουν την αναγνωσιμότητα (legibility) των διαφόρων 

γραμμάτων (σχ.8), είτε μεμονωμένων, είτε ως συστατικών μιας λέξης ή πρότασης.    
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Σχήμα 8: Η λέξη «GROW» στα αριστερά παρουσιάζει μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα 

(legibility) από ότι στα δεξιά, λόγω των χαρακτηριστικών της εκτύπωσης, παρόλο 

που τα γράμματα που την απαρτίζουν έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος (printer’s point 

size). 

 

 

Εν τέλει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μόνη τυποποιημένη μετρική που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε υπολογισμούς και βρίσκει εφαρμογή σε ποικίλες αποστάσεις 

είναι το M-unit. Επίσης βρίσκει εφαρμογή και σε κεφαλαία (upper case letters) και 

σε μικρά γράμματα (lower case letters ). Όπως και οι πίνακες για την αναγνώριση 

γραμμάτων, έτσι και οι πίνακες ανάγνωσης φέρουν κορδονάκια για την διατήρηση 

της απόστασης ανάγνωσης, στα περιθώρια της κάρτας αναγράφονται η κλίμακα 

οπτικής οξύτητας, το μέγεθος των γραμμάτων (σε M-unit), και ενίοτε και το εύρος 

της σημειογραφίας Jaeger που καλύπτει η κάθε σειρά. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

συνήθως χρησιμοποιούνται προτάσεις με νοηματική σύνδεση μεταξύ των λέξεων 

στην ίδια γραμμή (όχι απαραίτητα από γραμμή σε γραμμή), ώστε να είναι δυνατή η 

ακριβέστερη  αξιολόγηση της ταχύτητας ανάγνωσης (αναφέρεται παρακάτω). 

Τέλος είθισται να αξιολογείται η ικανότητα ανάγνωσης σε δυο διαφορετικά επίπεδα 

φωτεινής αντίθεσης για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω (εικ.10). 
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Εικόνα 10: Πίνακας αξιολόγησης οξύτητας ανάγνωσης για την απόσταση των 40 cm 

και για δυο επίπεδα φωτεινής αντίθεσης (Colenbrander mixed contrast card set for 

reading distance ~ 40 cm). 

 

Άλλες μετρικές αξιολόγησης της οπτικής απόδοσης σε κοντινές 

αποστάσεις 

Όπως προείπαμε οι κάρτες οξύτητας ανάγνωσης βρίσκουν σημαντική εφαρμογή σε 

ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα χαμηλής όρασης, διότι μας ενδιαφέρει 

περισσότερο η λειτουργική οπτική απόδοση του ατόμου (η ικανότητα ανάγνωσης 

είναι μια σημαντική πτυχή) και λιγότερο η οπτική απόδοση του οφθαλμού. Γι’ 

αυτόν τον λόγο καθιερώθηκαν και άλλες τεχνικές για την πληρέστερη κατανόηση 

και καταγραφή της ικανότητας ανάγνωσης ενός ατόμου. Τέτοιες είναι η μέτρηση 

της ταχύτητας ανάγνωσης (reading acuity speed) όπου καταμετρώνται οι λέξεις 

που διαβάζονται σωστά στην μονάδα του χρόνου (words per minute), το κρίσιμο 

μέγεθος γράμματος (Critical Print Size / CPS) που υποδηλώνει το μικρότερο 

μέγεθος τυπωμένου γράμματος στο οποίο αρχίζει η «αισθητή» μείωση της 

ταχύτητας ανάγνωσης και η CPS speed. Οι παραπάνω μέθοδοι, αν και σπανιότατα 

συμπεριλαμβάνονται σε μια οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας, μπορούν να 

«αποκαλύψουν» σκοτώματα στο οπτικό πεδίο ενός ασθενή, παρέχοντας κατά 

κάποιο τρόπο μια «τοπογραφία» της οπτικής τους οξύτητας. 
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Όπως είναι φανερό οι παραπάνω μέθοδοι που αφορούν την αξιολόγηση της 

κοντινής οπτικής οξύτητας δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Συνεπώς 

όταν πρόκειται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός τύπου πρεσβυωπικής 

διόρθωσης ( πολυεστιακοί οφθαλμικοί φακοί, φακοί επαφής ή ενδοφακοί), χρήσιμο 

είναι να γνωρίζουμε σε τι βαθμό η μια μέθοδος υπερεκτιμά ή υποεκτιμά την 

κοντινή οπτική οξύτητα σε σχέση με την άλλη. Σε σχετική μελέτη  ( Navneet Gupta 

et al.2009) πραγματοποιήθηκε σύγκριση των τιμών οπτικής οξύτητας που 

προέκυψαν από έξι (6) διαφορετικές τεχνικές, κατά την μέτρηση της οπτικής 

οξύτητας για κοντά, σε τρείς (3) ομάδες ατόμων με διαφορετικούς τύπους 

πρεσβυωπικής διόρθωσης ( πολυεστιακούς φακούς, φακούς επαφής και 

ενδοφακούς). Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση της κοντινής 

οπτικής οξύτητας αφορούσαν την αναγνώριση κεφαλαίων γραμμάτων (logMAR), 

μικρών γραμμάτων (logMAR), λέξεων (logMAR), την οξύτητα ανάγνωσης 

(logMAR), το Critical Print Size (CPS) και την CPS speed. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων έδειξε ότι η τεχνική του CPS «έδωσε» τις μικρότερες τιμές οπτικής 

οξύτητας και στις τρείς περιπτώσεις πρεσβυωπικών διορθώσεων, ενώ η οξύτητας 

ανάγνωσης τις μεγαλύτερες τιμές. Παράλληλα η οπτική οξύτητα μετρημένη με 

κεφαλαία γράμματα (upper case letters) ήταν κατά μια γραμμή (σε logMAR) 

καλύτερη σε σχέση με την οπτική οξύτητα που μετρήθηκε με μικρά γράμματα 

(lower case letters). Οι τιμές (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) της οπτικής 

οξύτητας συνοπτικά παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Τιμές κοντινής οπτικής οξύτητας (μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) για 

διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης της κοντινής οπτικής οξύτητας σε τρείς (3) ομάδες 

ατόμων με διαφορετικά είδη πρεσβυωπικής διόρθωσης. 
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2ο ΜΕΡΟΣ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ                 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΦΑΚΟΥ 

2.1) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗΣ ΦΑΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο κρυσταλλοειδής φακός είναι μια διάφανης, αμφίκυρτη, χωρίς αγγεία κατασκευή 

και περικλείεται μέσα σε έναν ελαστικό και διαφανή «φάκελο», το περιφάκιο. Στο 

περιφάκιο  αναρτώνται οι ίνες της Ζιννείου ζώνης, οι οποίες εκφύονται από τον 

ακτινωτό μυ, παρέχοντας στήριξη στον κρυσταλλοειδή φακό. Σύμφωνα με την 

θεωρία του Helmoltz κατά την παρατήρηση μακρινών αντικειμένων (οπτικό 

άπειρο), το ακτινωτό σώμα είναι χαλαρό και η μεγάλη διάμετρος της ακτινωτής 

απόφυσης διατηρεί τις ίνες της Ζιννείου ζώνης τεταμένες. Το αποτέλεσμα των 

δυνάμεων τάνυσης που ασκούν οι ίνες στο ελαστικό περιφάκιο, είναι η αύξηση 

στην ακτίνα καμπυλότητας των επιφανειών, τη διάμετρο και το πάχος του φακού. 

Κατά την παρατήρηση όμως κοντινών αντικειμένων είναι απαραίτητη η αύξηση της 

διαθλαστικής ισχύος του οφθαλμού με σκοπό την διατήρηση της ευκρίνειας του 

αμφιβληστροειδικού ειδώλου (σχ.9). Η θόλωση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου 

«δείχνει» να είναι και το κύριο ερέθισμα για την έκλυση του αντανακλαστικού της 

προσαρμογής. Άλλα ερεθίσματα τα οποία μπορούν να «ενεργοποιήσουν» τον 

μηχανισμό της προσαρμογής είναι η εγγύτητα του στόχου (Rosenfield M, Ciufredda 

KJ, Hung GK,1991), οι αλλαγές στο μέγεθος των παρατηρούμενων αντικειμένων 

που ερμηνεύονται ως αλλαγές στην απόσταση ( McLin LN, Schor CM, Kruger PB, 

1988), και η διόθφαλμη διαφορά (binocular disparity)( Jaschinski W et al. 2001).  

 

Σχήμα 9: Κατά την κοντινή παρατήρηση είναι απαραίτητη η αύξηση της διαθλαστικής 

ισχύος του οφθαλμού μέσω του μηχανισμού της προσαρμογής για την διατήρηση της 

ευκρίνειας του σχηματιζόμενου αμφιβληστροειδικού ειδώλου. 
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Κατά την προσαρμογή ο ακτινωτός μυς συσπάται, μειώνοντας την διάμετρο της 

ακτινωτής απόφυσης, με αποτέλεσμα να υποχωρεί η πίεση στις ίνες της Ζιννείου 

ζώνης, οι οποίες χαλαρώνουν. Ως αποτέλεσμα ο κρυσταλλοειδής το περιφάκιο και 

ο φακός «λαμβάνουν» μια πιο κυρτή μορφή, μειώνεται δηλαδή η ακτίνα 

καμπυλότητας των επιφανειών, με την πρόσθια επιφάνεια να μετατοπίζεται προς τα 

εμπρός, προσεγγίζοντας τον κερατοειδή. Εν τέλει επιτυγχάνεται η αύξηση της 

διοπτρικής ισχύος του φακού για την εστίαση των κοντινών αντικειμένων. Όταν ο 

ακτινωτός μυς χαλαρώνει, αυξάνεται η ένταση των ινών στο περιφάκιο και ο φακός 

επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση και μορφή ( μη-προσαρμογή)(σχ.10). 

 

  Σχήμα 10: Απεικονίζονται οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την προσαρμογή 

(b), και το σχήμα του φακού σε φάση χαλάρωσης (a). 

2.1.1) Εύρος Προσαρμογής 

Η μέγιστη προσαρμογή (σε D) που μπορεί να επιτύχει ένας οφθαλμός καλείται 

εύρος προσαρμογής. Για έναν εμμέτρωπα το εύρος προσαρμογής εκτείνεται 

θεωρητικά από το «οπτικό άπειρο» μέχρι την πιο κοντινή απόσταση που μπορεί να 

διακρίνει καθαρά έναν στόχο (π.χ. ένα οπτότυπο/γράμμα). Αν για παράδειγμα το 

κοντινό σημείο ευκρινούς οράσεως είναι τα 25 cm, το εύρος προσαρμογής θα είναι 

4 D. Τα όρια μεταξύ των οποίων εκτείνεται η προσαρμογή, ονομάζονται απώτερο 

και εγγύς σημείο προσαρμογής. 
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2.1.2) Τριάδα Κοντινής Όρασης 

Κατά την παρατήρηση κοντινών αντικειμένων εκτός από τον μηχανισμό της 

προσαρμογής όπως περιγράφηκε παραπάνω, απαιτείται και σύγκλιση των αξόνων 

των δυο οφθαλμών για την διατήρηση της διόφθαλμης όρασης. Ταυτόχρονα 

ενεργοποιείται και ο μηχανισμός που ελέγχει την διάμετρο της κόρης (μύση). Τα 

τρία αυτά φαινόμενα λοιπόν αλληλοσυνδέονται, διαμορφώνοντας την τριάδα της 

κοντινής όρασης ( near triad). Μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι η αναλογία μύσης της 

κόρης ανά διοπτρία προσαρμογής είναι περίπου 0,18mm/D, με διαφορές όμως από 

άτομο σε άτομο ( Alpern M, Mason GL, Jardinico RE,1961)(σχ.11). Οι παραπάνω 

μηχανισμοί ελέγχονται από ανώτερα φλοιώδη κέντρα και κυρίως την 

παρασυμπαθητική οδό. Την συστολή του ακτινωτού μυός προκαλεί η 

δραστηριότητα των παρασυμπαθητικών ινών, προερχόμενων από τους πυρήνες 

Edinger-Westphal στον μεσεγκέφαλο. 

 

Σχήμα 11: Μεταβολή της διαμέτρου της κόρης για διαφορετικά επίπεδα προσαρμογής 

σε οκτώ εξεταζόμενους(Plainis et al. 2005). 
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2.2) ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΟΥ ΛΟΓΩ 

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ  

2.2.1) Πρεσβυωπία 

Η εμφάνιση της πρεσβυωπίας έχει σαν αποτέλεσμα την βαθμιαία απώλεια της 

προσαρμοστικής ικανότητας του φακού και κατ’επέκτασιν  τον περιορισμό του 

εύρους προσαρμογής. Παρόλο που ξεκινά νωρίς ( η μείωση του εύρους 

προσαρμογής), γίνεται «αισθητή» σχετικά αργά, στην ηλικία των 40-45 ετών, όταν 

αρχίζουν να δυσχεραίνονται εργασίες που απαιτούν κοντινή ευκρινή όραση (π.χ. 

διάβασμα). Πρώτος ο Donders το 1864 διαπίστωσε ότι το εύρος προσαρμογής 

μειώνεται σχεδόν γραμμικά με την ηλικία από ένα μέγιστο περίπου 15 D στην 

ηλικία των 10 ετών σε μια μηδενική τιμή στα 50 έτη με ένα ρυθμό περίπου 

0,4D/χρόνο( σχ.12). 

 

Σχήμα 12: Απεικονίζεται γραφικά η μείωση του εύρους προσαρμογής με την ηλικία. 

Η προσαρμογή της τάξης της 1 διοπτρίας που «φαίνεται» να υπάρχει στα άτομα 

ηλικίας 50 ετών είναι «πλασματική» και οφείλεται στο αυξημένο βάθος εστίας λόγω 

της μικρής διαμέτρου κόρης (Senile miosis). 
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2.2.2) Θεωρίες Εμφάνισης της Πρεσβυωπίας 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με τους αιτιολογικούς 

παράγοντες που επιφέρουν την πρεσβυωπία Ο Helmoltz για παράδειγμα την 

απέδωσε αποκλειστικά στην σκλήρυνση του φακού. Ενώ άλλες θεωρίες την 

απέδωσαν στην αδυναμία σύσπασης του ακτινωτού μυός λόγω γήρανσης. Τελικά 

έγινε γενικά αποδεκτό ότι τα αίτια εμφάνισης της πρεσβυωπίας είναι 

πολυπαραγοντικά, και αφορούν μια σειρά από αλλαγές που συμβαίνουν στις δομές 

που συμμετέχουν στον μηχανισμό της προσαρμογής. Έτσι λοιπόν σήμερα οι 

ποικίλες θεωρίες ταξινομούνται σε δυο βασικές κατηγορίες : α) τις φακικές που 

«υποθέτουν» ότι η πρεσβυωπία επέρχεται από τις ηλικιακές αλλαγές στην 

γεωμετρία και στις μηχανικές ιδιότητες του φακού και του περιφακίου, και β) τις 

εξωφακικές, σύμφωνα με τις οποίες η εμφάνιση της πρεσβυωπίας αποδίδεται σε 

γεωμετρικές/μηχανικές μεταβολές στις ίνες της Ζιννείου ζώνης, στο ακτινωτό σώμα 

και σε άλλες δομές που περιβάλλουν τον φακό. 

 

2.2.3) Αναστροφή της Πρεσβυωπίας 

Εκτός από τις κλασσικές οπτικές λύσεις που ακολουθούνται για την αντιμετώπισης 

της πρεσβυωπίας όπως είναι οι οφθαλμικοί φακοί ( διπλεστιακοί, προοδευτικής 

ισχύος) και οι φακοί επαφής (πολυεστιακοί διαφόρων σχεδιασμών), τα τελευταία 

χρόνια εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις με στόχο την 

«αναστροφή» της πρεσβυωπίας. Τέτοιες είναι το monovision ( όπου ο ένας 

οφθαλμός διορθώνεται για την μακρινή όραση και ο άλλος για την κοντινή), η 

εμφύτευση προσαρμοστικών ενδοφακών ( accommodative IOL’s)  και η 

τοποθέτηση σκληρικών ενθεμάτων. Να σημειωθεί ότι με τον όρο «αναστροφή» 

της προσαρμογής εννοούμε την ανάκτηση μιας ελεγχόμενης λειτουργικής 

προσαρμογής της τάξης των 3 D ικανής για την εστίαση στην απόσταση των 30 cm, 

περίπου δηλαδή όσο είναι απόσταση ανάγνωσης. 

Προσαρμοστικοί  Ενδοφακοί 

Η καθιέρωση και η εξέλιξη των προσαρμοστικών ενδοφακών σαν τεχνική 

αναστροφής της πρεσβυωπίας στηρίχθηκε στα ευρήματα μελετών ( Glasser A, 
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Campbell MC, 1993)  σύμφωνα με τα οποία ενώ ο φακός καθίσταται «δύσκαμπτος» 

με την πάροδο της ηλικίας, το περιφάκιο διατηρεί την ελαστικότητα του. Οι 

προσαρμοστικοί ενδοφακοί (εικ.11) αποτελούνται από μικρά, εύκαμπτα στηρίγματα 

(haptics), τα οποία συμπιέζονται από τον ακτινωτό μυ, μετακινώντας τον ενδοφακό 

πρόσθια με σκοπό την αύξηση της συνολικής διοπτρικής ισχύος του οφθαλμού. Αν 

και είναι γνωστό ότι η προσαρμογή που επιτυγχάνεται με την μετατόπιση του 

φακού είναι πολύ μικρή περίπου 1 D, δεν παύει να είναι σημαντική για την κοντινή 

όραση σε περίπτωση αφακίας.  

    Εικόνα 11: Προσαρμοστικός ενδοφακός. 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ενδοφακών, υπάρχει σκεπτικότητα στο 

εάν η βελτίωση στην κοντινή όραση οφείλεται στην μετατόπιση του ενδοφακού ή 

στην ύπαρξη μετεγχειρητικού αστιγματισμού και σφαιρικής εκτροπής που 

προσδίδουν πολυεστιακότητα ( Charman WN, 2003). Ωστόσο κάποιες κλινικές 

μελέτες ( Kuchle M, Nguyen NX, Langerbucher A et al. 2002)  στις οποίες 

αξιολογήθηκε με αντικειμενικές μεθόδους, η προσαρμοστική ικανότητα μετά από 

«εμφύτευση» ενδοφακών, έδειξαν ότι η μέση επιτυγχανόμενη προσαρμογή σε 12 

ασθενείς ήταν περίπου 1,2 D και η μείωση στο βάθος του προσθίου θαλάμου 

περίπου 0,60 mm, όσο δηλαδή αναμένεται θεωρητικά. Πάντως γίνεται φανερό ότι 

αυτά τα επίπεδα προσαρμογής δεν είναι ικανά να βοηθήσουν σημαντικά τον ασθενή 

στην εκτέλεση κοντινών εργασιών. 

Σκληρικά Ενθέματα 

Συμφωνία με την θεωρία του Schachar ( εξωφακική θεωρία) η πρεσβυωπία 

οφείλεται στη χαλάρωση των ινών της ζιννείου ζώνης λόγω της μείωσης της 

απόστασης μεταξύ του ισημερινού του φακού και της ακτινωτής απόφυσης, ενώ 

παράλληλα ο φακός διατηρεί την ελαστικότητα του. Στην παραπάνω θεωρία 

βασίστηκε η τεχνική των σκληρικών ενθεμάτων, κατά την οποία τοποθετούνται 

ενθέματα PMMA στον σκληρό χιτώνα (εικ.12) με σκοπό να τεντώσουν την 

επιφάνεια του σκληρού που επικαλύπτει το ακτινωτό σώμα και να αυξήσουν την 
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απόσταση φακού-ακτινωτής απόφυσης, αυξάνοντας τις δυνάμεις πίεσης που 

ασκούν οι ίνες στον φακό. Εν τούτοις, κλινικές μελέτες ( Ostrin LA, 

Kasthurirangan S, Glasser A, 2004) αξιολόγησης της προσαρμοστικής ικανότητας 

μετά από την τοποθέτηση σκληρικών ενθεμάτων «έδειξαν» ότι δεν είναι εφικτή η 

αποκατάσταση της προσαρμοστικής ικανότητας με την τοποθέτηση σκληρικών 

ενθεμάτων και η όποια βελτίωση οφείλεται στην πολυεστιακότητα που 

παρουσιάζεται μετεγχειρητικά. 

 

Εικόνα 12: Τοποθέτηση σκληρικών ενθεμάτων. 

2.3) ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΠΛΗΓΙΑ 

Κλινικά η παράλυση της προσαρμοστικής ικανότητας επιτυγχάνεται με την 

χρήση/ενστάλαξη μυδριασικών -κυκλοπληγικών φαρμάκων με αντιμουσκαρινική 

δράση (παρασυμπαθητικολυτική ή αντιχολινεργική). Τέτοια είναι η ατροπίνη, η 

κυκλοπεντολάτη, η σκοπολαμίνη και η τροπικαμίδη. Η κυκλοπληγία εφαρμόζεται 

στην κλινική πράξη για διαγνωστικούς (σκιασκοπία, ακριβής έλεγχος διαθλαστικών 

ανωμαλίων λόγω εξουδετέρωσης της προσαρμογής) και θεραπευτικούς ( πριν από 

χειρουργικές επεμβάσεις λόγω της προκαλούμενης μυδρίασης) σκοπούς. 

Με δεδομένη την νεύρωση του σφιγκτήρα μυ της ίριδας και την χολινεργική 

εξάρτηση του, φάρμακα με παρασυμπαθητικολυτική ή αντιχολινεργική δράση 

δεσμεύουν την δράση της ακετυλοχολίνης, «οδηγώντας» σε χαλάρωση του 

σφιγκτήρα μυ, με αποτέλεσμα την πρόκληση μυδρίασης. Παράλληλα 

«μπλοκάρουν» τους μουσκαρινικούς υποδοχείς στον ακτινωτό μυ, εμποδίζοντας 

την δέσμευση της ακετυλοχολίνης και εδώ, με άμεση συνέπεια την χαλάρωση του 

ακτινωτού μυός και την κατάλυση της προσαρμογής. Στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 5) παρατίθενται οι χρόνοι έναρξης και διάρκειας της κυκλοπληγίας και της 

μυδρίασης των κυκλοπληγικών κολλυρίων. 
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Πίνακας 5. 

 

 

3ο ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

3.1) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η καταγραφή τιμών οπτικής οξύτητας σε 

μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή απόσταση, σε συνθήκες προσομοιωμένης 

πρεσβυωπίας με την ενστάλαξη υδροχλωρικής κυκλοπεντολάτης (1%) και με την 

χρήση της βέλτιστης μακρινής σφαιροκυλινδρικής διόρθωσης . Ως μακρινή 

απόσταση θεωρήθηκε η απόσταση των 4 m, ως ενδιάμεση η απόσταση των 66 cm 

και ως κοντινή τα 33cm. Παράλληλα εκτιμήθηκε ο βαθμός επικράτησης της 

διόφθαλμης παρατήρησης σε βάρος της μονόφθαλμης παρατήρησης (κυρίαρχος 

οφθαλμός) στις παραπάνω αποστάσεις. Οι μετρήσεις της οπτικής οξύτητας για την 

ενδιάμεση και κοντινή απόσταση επαναλήφθηκαν  με την χρήση της κατάλληλης 

σφαιροκυλινδρικής διόρθωσης για τις αποστάσεις αυτές α) Πρόσθετη θετική 

διόρθωση + 1,50 D για τα 66 cm και β) +3,00 D για τα 33 cm. 

 

 

 

 

 

Φάρμακο Μυδρίαση Κυκλοπληγία 

Χρόνος Έναρξης Διάρκειας Έναρξης Διάρκειας 

Atropine 30’- 40’ 7-12 ημέρες Μερικές ώρες ≥ 14 ημέρες 

Cyclopentolate 15’ – 60’ 1-2 ημέρες 15’ – 60’ 1-2 ημέρες 

Homatropine 10’ – 30’ 6 ώρες-4 

μέρες 

30’ – 90’ 10-48 ώρες 

Scopolamine 15’ – 30’ Μερικές μέρες 30’ – 45’ ≤ 7 ημέρες 

Tropicamide 20’ – 40’ 6-7 ώρες 20’ – 35’ 6 ώρες 
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3.2)       ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.2.1) Χαρακτηριστικά της Μελέτης 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας 

ειδίκευσης. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως ασθενείς του Β.Ε.Μ.Μ.Ο αλλά και 

εθελοντές, κυρίως φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διάρκεια εξέτασης για 

κάθε εξεταζόμενο ήταν περίπου 1,5 ώρα. Οι μετρήσεις του διαθλαστικού 

σφάλματος των συμμετεχόντων έγινε από το ιατρικό προσωπικό του Β.Ε.Μ.Μ.Ο 

στα εξεταστήρια της κλινικής, ενώ η αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας (στις 

διάφορες αποστάσεις) σε ειδικούς χώρους. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε 

περίπου 5 μήνες ( 14 Μαΐου έως 8 Οκτωβρίου 2010). 

3.2.2) Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων  

Ως κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων ορίστηκαν : 1) μυωπικό διαθλαστικό 

σφάλμα ≤ 6,50 D. 2) Υπερμετρωπικό διαθλαστικό σφάλμα ≤ 1,00 D. 3) Ο 

αστιγματισμός ή τυχόν ανισομετρωπία να μην ξεπερνά την 1,50 D. 4) Ελάχιστη 

οπτική οξύτητα τα 10/10 ή 0.00 logMAR 5) Απουσία πρότερης οφθαλμικής 

επέμβασης (όπως διαθλαστική χειρουργική). 6) Απουσία οποιασδήποτε οφθαλμικής 

πάθησης με επιπτώσεις στην οπτική οξύτητα. 

Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας επιλέχθηκαν 34 άτομα με υγιείς 

οφθαλμούς 14 άντρες (41,18%) και 20 γυναίκες (58,82%), με μέσο όρο ηλικίας τα 

26,7 έτη ( Τ.Α = 5,28 έτη, εύρος = 18 έως 40 έτη). Σε κάθε εξεταζόμενο 

υπολογίστηκε η βέλτιστη σφαιροκυλινδρική διόρθωση πριν και μετά την 

κυκλοπληγία, τόσο αντικειμενικά (Rx και cyclo-Rx αντίστοιχα), όσο και 

υποκειμενικά (ΜR και cyclo-MR). Ενώ οι μετρήσεις της οπτικής οξύτητας στις 

αποστάσεις που υποδεικνύονται από τον σκοπό της μελέτης, έγιναν διόφθαλμα και 

με τον κυρίαρχο οφθαλμό ( dominant eye). Οι μέσες τιμές του σφαιρικού 

ισοδύναμου (Sph + Cyl/2), για κάθε οφθαλμό με τις τυπικές αποκλίσεις και το 

εύρος αναγράφονται στον πίνακα 6. ( οι τιμές αφορούν το υποκειμενικό 

διαθλαστικό σφάλμα πριν και μετά την κυκλοπληγία, για τον κυρίαρχο και μη-

κυρίαρχο οφθαλμό). 
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SPHERICAL EQUIVALENT (SPH + CYL/2) 

N = 34 MR Cyclo -MR 

EYE DOMINANT FELLOW DOMINANT FELLOW 

MEAN          -2,47 D        -2,45 D        -2,37 D        -2,28 D 

STDV          2,14 D         2,17 D         2,16 D         2,23 D 

RANGE -6,88 έως +1,00 -0,625 έως +0,75 -6,50 έως +1,00 -6,00 έως + 1,00 

Πίνακας 6. 

*Σημειώνεται ότι οι τιμές του σφαιρικού ισοδύναμου εκφράζονται με ακρίβεια 2 

δεκαδικών ψηφίων. 

 

Εκτός από την ηλικία σημειώθηκαν και κάποια γενικά στοιχεία των εξεταζομένων 

όπως εάν έκαναν συστηματική ή όχι χρήση της διαθλαστικής τους διόρθωσης και 

το είδος της διόρθωσης που χρησιμοποιούσαν ( γυαλιά ή φακούς επαφής). 

 

 

3.2.3) Πίνακες Μέτρησης της Οπτικής Οξύτητας 

 

Αξιολόγηση Μακρινής Οπτικής Οξύτητας :  Για την μέτρηση της οπτικής 

οξύτητας χρησιμοποιήθηκαν 2 τροποποιημένοι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

πίνακες ETDRS, ένας για την  αξιολόγηση της διόφθαλμης μακρινής οπτικής 

οξύτητας και ένας για την μέτρηση της οπτικής οξύτητας με τον κυρίαρχο οφθαλμό 

(εικ.13). 

Η απόσταση εξέτασης ήταν τα 4 μέτρα, ενώ η φωτεινότητα του πίνακα (chart 

luminance) υπολογίστηκε περίπου στις 110 cd/m2  . Οι μετρήσεις έγιναν με σβηστά 

τα φωτά.  
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    . 

Εικόνα 13: Οι δυο τροποποιημένοι πίνακες (UoC  modified ETDRS charts) που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της μακρινής οπτικής οξύτητας στα 4 m. 

 

Αξιολόγηση Κοντινής και Ενδιάμεσης Οπτικής Οξύτητας : Η αξιολόγηση 

της κοντινής και ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας, πραγματοποιήθηκε με την χρήση 

του τροποποιημένου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πίνακα ETDRS  αξιολόγησης 

της οπτικής οξύτητας στα 33 cm και στα 66 cm (εικ.14). Ο πίνακας 

κατασκευάστηκε για πανευρωπαϊκή χρήση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

χρησιμοποιούνται τα ίδια γράμματα με τον πίνακα των 4 μέτρων. Στα περιθώρια 

του πίνακα αναγράφονται η λογαριθμική και η δεκαδική κλίμακα μέτρησης, ενώ 

φέρει 2 όψεις. Η διατήρηση της απόστασης εξέτασης επιτυγχάνεται με 2 

κορδονάκια, που είναι προσαρμοσμένα στα περιθώρια του πίνακα: 1) ένα με μήκος 

33 cm για την μέτρησης οπτικής οξύτητας στην απόσταση διαβάσματος και 2) ένα 

κορδονάκι μήκους 66 cm για την ενδιάμεση απόσταση (arm length). 

Το εύρος της λογαριθμικής κλίμακας για τα 33 cm ήταν -0,2 έως 1,4  logMAR, ενώ 

για τα 66 cm το εύρος -0,3 έως 1,1  logMAR. Η φωτεινότητα (για τον χώρο που 

έγιναν οι μετρήσεις) του πίνακα ETDRS κοντινής οπτικής οξύτητας υπολογίστηκε 

περίπου 90 cd/m2 ( κατά μέσο όρο). 
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Εικόνα 14 : Ο πίνακας αξιολόγησης κοντινής και ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας φέρει 

2 όψεις ( στην μελέτη η μία όψη χρησιμοποιήθηκε για την διόφθαλμη παρατήρηση και 

η άλλη για τον κυρίαρχο οφθαλμό). 

 

3.2.4) Τεχνητές Κόρες (artificial pupils). 

 

Όλες οι μετρήσεις της οπτικής οξύτητας (συμπεριλαμβανομένης και της μακρινής) 

πραγματοποιήθηκαν με την χρήση τεχνητής κόρης (εικ.15) διαμέτρου 3.5 mm, 

ώστε να επιτευχθεί η προσομοίωση (όσο είναι εφικτό) της διαμέτρου κόρης που 

έχουν τα άτομα σε προχωρημένη πρεσβυωπία. Οι τεχνητές κόρες τοποθετήθηκαν 
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πάνω στον δοκιμαστικό σκελετό από την έσω πλευρά, ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στο κερατοειδικό επίπεδο (corneal plane).  

 
Εικόνα 15: Τεχνητές κόρες διαμέτρου 3.5 mm που χρησιμοποιήθηκαν στην 

πειραματική διαδικασία. 

 

3.2.5) Πειραματική Διαδικασία  

1. Υποκειμενική Διάθλαση 

 

Η διαδικασία της υποκειμενικής διάθλασης (manifest refraction) πραγματοποιήθηκε 

στα εξεταστήρια της κλινικής (Β.Ε.Μ.Μ.Ο), με σκοπό την εκτίμηση της καλύτερης 

σφαιροκυλινδρικής διόρθωσης των συμμετεχόντων πριν και μετά  την 

κυκλοπληγία. Χρησιμοποιήθηκε φορόπτερο με βήμα διάθλασης 0,25 D  και 

προβολέας οπτοτύπων με την κλίμακα Snellen, ενώ παράλληλα «ανιχνεύτηκε» και 

ο κυρίαρχος οφθαλμός για κάθε εξεταζόμενο. Η υποκειμενική εκτίμηση του 

διαθλαστικού σφάλματος είναι πολύ σημαντική, διότι με την τεχνική της θόλωσης 

(ή τεχνική της ομίχλης) επιδιώκεται η χαλάρωση της όποιας προσαρμογής του 

εξεταζομένου, με στόχο την καλύτερη καταγραφή της βέλτιστης 

σφαιροκυλινδρικής συνταγής (ειδικά σε υπερμέτρωπες). Ωστόσο μεγαλύτερη 

ακρίβεια επιτυγχάνεται με την παράλυση της προσαρμογής με κυκλοπληγία. Επίσης 

γίνεται και ακριβής προσδιορισμός του αστιγματισμού και του άξονα του 

κυλίνδρου. 

 

2.    Αντικειμενική Διάθλαση 

Για την αντικειμενική διάθλαση των εξεταζόμενων χρησιμοποιήθηκε το αυτόματο 

διαθλασίμετρο Canon RK-F1 (εικ.16) που υπάρχει στην κλινική. Το 
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διαθλασίμετρο αυτό είναι κλειστού πεδίου και παρέχει αρκετά αξιόπιστες 

μετρήσεις. Ο εξεταζόμενος κάθεται τοποθετώντας το μέτωπο και το πηγούνι του 

στα αντίστοιχα στηρίγματα και κοιτάζει μια εικόνα που προβάλλεται στο εσωτερικό 

του μηχανήματος (για την χαλάρωση της προσαρμογής). Μόλις η κόρη του 

εξεταζόμενου εμφανιστεί στην οθόνη, ο εξεταστής πατάει το πλήκτρο καταγραφής 

και το διαθλασίμετρο πραγματοποιεί ευθυγράμμιση και μέτρηση, πρώτα στο δεξί 

και έπειτα στο αριστερό μάτι. Η απόσταση vertex είναι ρυθμισμένη στα 12mm και 

λαμβάνεται ο μέσος όρος από 3 μετρήσεις για κάθε οφθαλμό. 

 
Εικόνα 16 : Αυτόματο διαθλασίμετρο RK-F1 της Canon. 

 

3. Κυκλοπληγία 

Μετά από την πρώτη εκτίμηση του διαθλαστικού σφάλματος με τις δυο παραπάνω 

μεθόδους ακολούθησε κυκλοπληγία με την ενστάλαξη μιας σταγόνας τετρακαϊνης 

και στην συνέχεια δυο σταγόνων Cyclopentolate (Cyclogyl 1%) σε κάθε οφθαλμό. 

Η χρήση της τετρακαίνης αποσκοπεί στην αύξηση της διεισδυτικότητας του 

κυκλοπληγικού κολλύριου στον πρόσθιο θάλαμο. Η κυκλοπεντολάτη έχει δράση 

συμπαθητικολυτική και δεσμεύοντας την ακετυλοχολίνη προκαλεί χαλάρωση του 

ακτινωτού μυός. Παράλληλα οδηγεί σε χαλάρωση και τον σφιγκτήρα μυ της ίριδας, 

με αποτέλεσμα την μυδρίαση. Ο χρόνος έναρξης της δράσης της κυκλοπεντολάτης 

είναι τα 15 λεπτά περίπου μετά την ενστάλαξη, ενώ μετά από περίπου 30 λεπτά 

θεωρείται ότι έχει επέλθει κυκλοπληγία. Κατά συνέπεια μετά την ενστάλαξη του 
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κολλυρίου στους εξεταζόμενους, μεσολάβησε διάστημα 30 λεπτών για να δράσει 

πλήρως το φάρμακο και έπειτα επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις του κυκλοπληγικού 

διαθλαστικού σφάλματος (αντικειμενικά και υποκειμενικά). Τέλος 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις της οπτικής οξύτητας με τους πίνακες ETDRS 

στις προαναφερθείσες αποστάσεις. 

4. Μετρήσεις της Οπτικής Οξύτητας. 

Αφού εκτιμήθηκε με ακρίβεια η κυκλοπληγική σφαιροκυλινδρική διόρθωση (cyclo-

Manifest Refraction),τοποθετήθηκε πάνω στον δοκιμαστικό σκελετό με την χρήση 

δοκιμαστικών φακών (trial lenses), ενώ παράλληλα προσαρμόστηκαν και οι 

τεχνητές κόρες. Με κατάλληλη ρύθμιση της διακορικής απόστασης (ανάλογα με 

την απόσταση εξέτασης), επιτεύχθηκε η ευθυγράμμιση των οπτικών αξόνων των 

εξεταζομένων με τις τεχνητές οπές, ενώ τους ζητήθηκε να μην μετακινούν το 

βλέμμα τους στα όρια των οπών. 

 Το πρώτο μέρος για όλους τους εξεταζόμενους περιελάμβανε την αξιολόγηση της 

μακρινής οπτικής οξύτητας με τον πίνακα ETDRS (logMAR) για τα 4 μέτρα. 

Μετρήθηκε η οπτική οξύτητα διόφθαλμα και με τον κυρίαρχο οφθαλμό (με την 

χρήση occluder που εμπόδιζε την παρατήρηση από τον μη-κυρίαρχο οφθαλμό).  

Το δεύτερο μέρος της διαδικασίας αφορούσε την αξιολόγηση της κοντινής (33cm) 

και ενδιάμεσης( 66 cm) οπτικής οξύτητας (διόφθαλμα/κυρίαρχο μάτι) με την 

μακρινή σφαιροκυλινδρική διόρθωση, με την χρήση του πίνακα UoC  ETDRS για 

κοντά. 

Στο τρίτο μέρος έγινε η καταγραφή των τιμών οπτικής οξύτητας για κοντινή και 

ενδιάμεση απόσταση, τοποθετώντας στον δοκιμαστικό σκελετό την κατάλληλη 

πρόσθετη θετική διόρθωση  για την κάθε απόσταση, αφού θεωρήθηκε ότι λόγω της 

κυκλοπληγίας, οι εξεταζόμενοι είχαν μηδενική προσαρμογή. Συνεπώς η πρόσθετη 

θετική διόρθωση για τα 33 cm ήταν 1/0.33 ≈ 3.00 D  και για τα 66 cm 1/0.66 ≈ 1.50 

D. 

Ο προσδιορισμός των τιμών της οπτικής οξύτητας στις παραπάνω περιπτώσεις 

έγινε για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, με την καταγραφή του letter score (LS) 

σε ειδικές τυπωμένες φόρμες (παρατίθενται οπτικά σε παράρτημα στο τέλος). 

Σημειώνονταν δηλαδή πόσα γράμματα από τους πίνακες αναγνώριζαν σωστά οι 
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εξεταζόμενοι. Η καταγραφή σταματούσε όταν ο εξεταζόμενος δεν μπορούσε να 

αναγνώσει κανένα γράμμα ή λιγότερο από το 50% των  γραμμάτων (5) που 

περιελάμβανε η κάθε γραμμή. Έπειτα με κατάλληλες εξισώσεις ( πίνακας 7) τα 

letter scores μετετράπησαν σε τιμές οπτικής στην λογαριθμική κλίμακα. 

Distance 4 m 66 cm 33 cm 

Formula 1,1 – 0,02*(LS) 1,2 – 0,02*(LS) 1,5- 0,02*(LS) 

Πίνακας 7: Μετατροπή του letter score σε τιμές logMAR στις αποστάσεις 

καταγραφής της οπτικής οξύτητας. 

Να σημειωθεί ότι για λόγους αντιστάθμισης (counter-balance) η μέτρηση της 

οπτικής οξύτητας σε όλες τις αποστάσεις, στους εξεταζόμενους με μονό αριθμό 

στην σειρά προσέλευσης, έγινε πρώτα στον κυρίαρχο οφθαλμό και μετά 

διόφθαλμα. Το αντίστροφο (πρώτα στον κυρίαρχο και μετά διόφθαλμα) έγινε στους 

συμμετέχοντες με ζυγό αριθμό στην σειρά προσέλευσης. 

3.2.6) Στατιστική Ανάλυση 

Η καταγραφή των δεδομένων έγινε στο πρόγραμμα Microsoft Excel 2007, ενώ 

η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 17. 

Αναλυτικά οι στατιστικές μέθοδοι και τα γραφήματα που χρησιμοποιήθηκαν για 

την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι : 

 Για τον έλεγχο της κανονικότητας των δεδομένων έγινε χρήση του Shapiro-

Wilk test, αφού το δείγμα ήταν σχετικά μικρό N = 34. 

 Συντελεστής συσχέτισης Pearson ‘r’ για την εύρεση της έντασης της 

συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών. 

 Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) δυο παραγόντων με αλληλεπίδραση, για 

τον έλεγχο της επίδρασης της απόστασης εξέτασης στις τιμές της μετρούμενης 

οπτικής οξύτητας σε συνδυασμό με τον παράγοντα διόφθαλμη/μονόφθαλμη 

παρατήρηση. 

 Δίπλευρος έλεγχος συσχετισμένων τιμών (t-test paired samples) για την 

σύγκριση παρατηρήσεων κατά ζεύγη. 

 

 Επίσης σχεδιάστηκαν scatter plots για την οπτική αναπαράσταση της 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών. 
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 Γραφήματα error bars και box-plots για τις ανάγκες της περιγραφικής 

στατιστικής. 

 

3.2.7) Σημειογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία 

Για λόγους διευκόλυνσης και για την καλύτερη κατανόηση των γραφημάτων και 

των στατιστικών αποτελεσμάτων, έγινε χρήση συντομογραφιών που παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 8). 

         Σημειογραφία                   Επεξήγηση 
BCVA 
Best Corrected Visual Acuity 

Βέλτιστη μακρινή οπτική οξύτητα 
(4m) 

DCIVA 
Distance Corrected 
Intermediate Visual Acuity 

Διορθωμένη για μακριά ενδιάμεση 
οπτική οξύτητα (66 cm) 

DCNVA 
Distance Corrected Near 
Visual Acuity 

Διορθωμένη για μακριά κοντινή 
οπτική οξύτητα (33 cm) 

CIVA 
Corrected Intermediate Visual 
Acuity  

Βέλτιστη ενδιάμεση οπτική 
οξύτητα  (+1,50) 

CNVA 
Corrected Near Visual Acuity 

Βέλτιστη κοντινή οπτική οξύτητα        
(+3,00) 

BIN – MON 
Binocular/Monocular 

Διόφθαλμα / μονόφθαλμα 
(κυρίαρχος οφθαλμός) 

S.EQ 
Spherical Equivalent 

Σφαιρικό ισοδύναμο (Sph + Cyl/2) 

Πίνακας 8. 

 

4Ο ΜΕΡΟΣ:    ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

4.1) Έλεγχος Κανονικότητας των Δεδομένων 

Ο έλεγχος κανονικότητας με το τεστ Shapiro-Wilk test έδειξε ότι τα δεδομένα της 

οπτικής οξύτητας μπορούν να προσαρμοστούν σε μια κανονική κατανομή στον 

πληθυσμό. Στον παρακάτω πίνακα (9) αναγράφεται η σημαντικότητα για κάθε ένα 

από τα δείγματα. Ωστόσο φαίνεται ότι οι τιμές της CNVA μονόφθαλμα και 

διόφθαλμα αποκλίνουν από την κανονική κατανομή ( p= 0,05 και p=0,03 

αντίστοιχα). 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov -Smirnova Shapiro -Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BCVA_MON ,116 34 ,200* ,975 34 0,6 

DCIVA_MON ,089 34 ,200* ,984 34 0,88 

BCVA_BIN ,107 34 ,200* ,974 34 0,59 

DCIVA_BIN ,094 34 ,200* ,969 34 0,44 

DCNVA_MON ,144 34 ,071 ,971 34 0,49 

DCNVA_BIN ,135 34 ,119 ,953 34 0,15 

CIVA_MON ,118 34 ,200* ,951 34 0,13 

CIVA_BIN ,083 34 ,200* ,990 34 0,99 

CNVA_MON ,159 34 ,029 ,937 34 0,05 

CNVA_BIN ,172 34 ,012 ,927 34 0,03 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 9: Έλεγχος της κανονικότητας των τιμών οπτικής οξύτητας. 

 

Στον πίνακα (10) ελέγχεται η κανονικότητα των τιμών του σφαιρικού ισοδύναμου 

(SEQ) που μετρήθηκε υποκειμενικά πριν (MR) και  μετά την κυκλοπληγία (cyclo-

MR) για τον κυρίαρχο ( DOM) και τον μη-κυρίαρχο οφθαλμό (FELLOW). 

Παρατηρούμε ότι και εδώ τα δεδομένα ακολουθούν κατανομή που δεν απέχει από 

την κανονική. 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov -Smirnova Shapiro -Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

SEQ_MR_DOM ,108 34 ,200* ,958 34 ,213 

SEQ_MR_FELLOW ,118 34 ,200* ,939 34 ,056 

SEQ_cyclo_MR_DOM ,120 34 ,200* ,949 34 ,115 

SEQ_cyclo_MR_FELLOW ,104 34 ,200* ,938 34 ,052 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 10: Έλεγχος κανονικότητας των τιμών του σφαιρικού ισοδύναμου. 
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4.2) Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής των Τιμών Οπτικής Οξύτητας 

 

Στον πίνακα (11) αναγράφονται τα διάφορα στοιχεία περιγραφικής στατιστικής 

(εύρη, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) των τιμών οπτικής οξύτητας BCVA, 

DCIVA, DCNVA καθώς και CIVA, CNVA, διόφθαλμα και μονόφθαλμα 

(κυρίαρχος οφθαλμός). Οι τιμές είναι εκφρασμένες σε logMAR. 

 
(LogMAR) Eye N Min Max Mean Std.Deviation 

     BCVA 
     (4m) 

MON 34 -0,24 0,04 -0,11 0,07 
BIN 34 -0,30 0,04 -0,13 0,08 

DCIVA 
(66cm) 

MON 34 -0,14 0,30 0,06 0,09 
BIN 34 -0,12 0,14 0,01 0,07 

DCNVA 
(33cm) 

MON 34 0,12 0,60 0,37 0,09 
BIN 34 0,12 0,54 0,30 0,10 

CIVA 
(66cm) 

MON 34 -0,20 0,18 -0,04 0,10 
BIN 34 -0,26 0,12 -0,09 0,08 

CNVA 
(33cm) 

MON 34 -0,20 0,10 -0,09 0,07 
BIN 34 -0,20 0,04 -0,10 0,07 

Πίνακας 11: Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής τιμών οπτικής για τις διάφορες 

αποστάσεις.  

 

 
Γράφημα 1: Box-plot των τιμών BCVA, DCIVA και DCNVA διόφθαλμα και με τον 

κυρίαρχο οφθαλμό.H θόλωση λόγω κυκλοπληγίας συντελεί σε μείωση της οπτικής 

οξύτητας στην ενδιάμεση και κοντινή απόσταση (θετικές τιμές logMAR). 
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Γράφημα 2: Box-plot των τιμών BCVA, CIVA και CNVA διόφθαλμα και με τον 

κυρίαρχο οφθαλμό. Παρατηρούμε ότι με την «εισαγωγή» της πρόσθετης θετικής 

διόρθωσης για την κοντινή και την ενδιάμεση απόσταση, οι τιμές της οπτικής 

οξύτητας για τα 66 και 33 cm επανέρχονται σε αρνητικές τιμές logMAR. 

4.3) Συσχέτιση των Τιμών Οπτικής Οξύτητας 

4.3.1)  Κυρίαρχος Οφθαλμός  

Η συσχέτιση (με τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson ‘r’ή τον συντελεστή 

Spearman ‘ρ’   στα δείγματα όπου δεν τηρείται η κανονικότητα) της οπτικής 

οξύτητας με τον κυρίαρχο οφθαλμό στις διαφορετικές συνθήκες καταγραφής της, 

δηλαδή ανάλογα με την απόσταση μέτρησης  και ανάλογα με τον αν διορθώθηκε 

βέλτιστα η μετρούμενη οπτική οξύτητα στα 33 και στα 66 εκατοστά έδειξε : 

• Μέτρια θετική συσχέτιση (r = 0,39) της βέλτιστα διορθωμένης μακρινής 

οπτικής οξύτητας (BCVA)  με την βέλτιστα διορθωμένη ενδιάμεση οπτική οξύτητα 

(CIVA), η οποία ήταν και στατιστικά σημαντική  ( p = 0,020)(Γράφημα 3). 

 

• Μέτρια θετική συσχέτιση (ρ = 0,56) της βέλτιστα διορθωμένης μακρινής 

οπτικής οξύτητας (BCVA) με την βέλτιστα διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα 

(CNVA), με σημαντικότητα p = 0,01 (Γράφημα 4). 
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                   Γράφημα 3: Γράφημα διασποράς BCVA συναρτήσει της CIVA. 

 

                    Γράφημα 4: Γράφημα διασποράς της BCVA συναρτήσει της CNVA. 
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• Μέτρια θετική συσχέτιση (ρ = 0,41) μεταξύ της βέλτιστα διορθωμένης 

ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας (CIVA) και της βέλτιστα διορθωμένης κοντινής 

οπτικής οξύτητας (CNVA) με σημαντικότητα p = 0,016    (Γράφημα 5). 

 

• Μέτρια θετική συσχέτιση (ρ =0,35) μεταξύ της διορθωμένης για μακριά 

ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας (DCIVA) και της διορθωμένης για μακριά κοντινής 

οπτικής οξύτητας (DCNVA) με p = 0,043 (Γράφημα 6). 

 

 

 

                  Γράφημα 5: Γράφημα διασποράς που απεικονίζει την συσχέτιση μεταξύ          

CIVA και CNVA. 
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 Γράφημα 6: Γράφημα διασποράς που απεικονίζει την συσχέτιση μεταξύ     DCIVA και 

DCNVA. 

 

Τέλος δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση της βέλτιστα 

διορθωμένης μακρινής οπτικής οξύτητας (BCVA) με την διορθωμένη για μακριά 

ενδιάμεση (DCIVA)( r = 0,24, p = 0,164)  και κοντινή (DCNVA) οπτική οξύτητα 

(r = -0,17, p = 0,346).  

 

4.3.2)  Διόφθαλμη παρατήρηση  

• Μέτρια θετική συσχέτιση (r = 0,45) της βέλτιστα διορθωμένης μακρινής 

οπτικής οξύτητας (BCVA) με την βέλτιστα διορθωμένη ενδιάμεση οπτική οξύτητα 

(CIVA) με p = 0,008 (γράφημα 7). 

 

• Μέτρια θετική συσχέτιση (ρ = 0,49) της βέλτιστα διορθωμένης μακρινής 

οπτικής οξύτητας (BCVA) με την βέλτιστα διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα 

(CNVA) με p = 0,004 (γράφημα 8). 
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Γράφημα 7: Γράφημα διασποράς όπου φαίνεται η συσχέτιση της BCVA με την 

CIVA κατά την διόφθαλμη παρατήρηση. 

 

Γράφημα 8: Γράφημα διασποράς για την συσχέτιση της BCVA με την CNVA 

διόφθαλμα. 
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• Μέτρια θετική συσχέτιση (ρ = 0,42) της βέλτιστα διορθωμένης ενδιάμεσης 

οπτικής οξύτητας (CIVA) με την βέλτιστα διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα 

(CNVA) με σημαντικότητα p = 0,014 ( γράφημα 9). 

 

Γράφημα 9: Γράφημα διασποράς συσχέτισης CIVA και CNVA διόφθαλμα. 

 

Δεν βρέθηκε κάποια αξιόλογη συσχέτιση που να είναι και στατιστικά σημαντική 

μεταξύ της BCVA και των DCIVA( r = 0,069, p = 0,698), DCNVA( r = -0,103,     

p = 0,562), όπως έγινε και στην περίπτωση της μονόφθαλμης παρατήρησης με τον 

κυρίαρχο οφθαλμό. 

4.4)  Σύγκριση Τιμών Οπτικής Οξύτητας 

Γίνεται αντιληπτό ότι οι όποιες διαφορές μεταξύ των τιμών της οπτικής οξύτητας 

θα οφείλονται σε δυο παράγοντες, α)   στον παράγοντα διόφθαλμη/μονόφθαλμη 

παρατήρηση και β)   στην επίδραση της θόλωσης (λόγω κυκλοπληγίας) στην 
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κοντινή και ενδιάμεση απόσταση. Μπορούμε λοιπόν αρχικά να επισημάνουμε δυο 

διαφορετικές συνθήκες : 

1) Μια συνθήκη όπου οι μετρήσεις της ενδιάμεσης και κοντινής οπτικής οξύτητας 

έγιναν υπό την επίδραση της θόλωσης από την κυκλοπληγία, όπου θα 

αναζητούμε τις διαφορές στις τιμές της BCVA και των DCIVA και DCNVA , 

από την  επίδραση των παραγόντων της απόστασης και της 

μονόφθαλμης/διόφθαλμης παρατήρηση. 

 

 

2) Και μια συνθήκη όπου μετρήθηκαν οι βέλτιστα διορθωμένες οπτικές οξύτητες 

για ενδιάμεσα και κοντά, όπου θα αναζητηθούν οι διαφορές στις τιμές BCVA, 

CIVA και CNVA, από την επίδραση των ίδιων παραγόντων. 

4.4.1) Συνθήκη Θόλωσης για Ενδιάμεση και Κοντινή Απόσταση 

Η χρήση του στατιστικού εργαλείου General Linear Model (Repeated Measures) 

στο SPSS 17.μας επιτρέπει την σύγκριση των τιμών οπτικής οξύτητας που 

ελήφθησαν υπό πέντε διαφορετικές συνθήκες (μακριά, ενδιάμεσα, κοντά, 

μονόφθαλμα και διόφθαλμα). Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν τα 

εξής: 

 Ότι ο παράγοντας «απόσταση» έχει μια στατιστικά σημαντική ( p = 0,000) 

επίδραση στην τιμή της οπτικής οξύτητας (πίνακας 12). 

 

   
 95% confidence 

interval 

Distance 

difference 

Mean difference 

(logMAR) 

Letter score 

difference 

Sig. Lower 

bound 

Upper 

bound 

Far - 

Intermediate 
-0,155 7,75 0,000 -0,195 -0,115 

Far - Near -0,455 22,75 0,000 -0,509 -0,401 

Intermediate - 

Near 
-0,300 15 0,000 -0,343 -0,257 

Πίνακας 12. 
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 Ο παράγοντας «διόφθαλμη/μονόφθαλμη» παρατήρηση επηρεάζει την 

οπτική οξύτητα με σημαντικότητα p = 0,000 (πίνακας 13). 

 

 
95% confidence 

interval 

Observation 

Mean 

difference 

(logMAR) 

Letter score 

difference 
Sig. 

Lower 

bound 

Upper 

bound 

Binocular - 

Monocular 
-0,052 2,6 0,000 -0,065 -0,038 

Πίνακας 13. 

 

 Επίσης η απόσταση σε συνδυασμό με το είδος της παρατήρησης 

(distance*observation interaction factor) έχει στατιστικά σημαντική επίδραση 

στην οπτική οξύτητα (p = 0,002). 

4.4.2) Συνθήκη Βέλτιστα Διορθωμένης Ενδιάμεσης και Κοντινής Ο.Ο.  

 

Επεξεργαζόμενοι τα δεδομένα για αυτήν την συνθήκη με τον ίδιο τρόπο 

καταλήγουμε στα εξής: 

 Όσον αφορά την απόσταση, οι διαφορές στις τιμές της οπτικής οξύτητας και 

η στατιστική σημαντικότητα τους (καθώς και το 95% Δ.Ε.) παρατίθενται στον 

πίνακα 14. 

 95% confidence  

    interval 

Distance 

difference 

Mean 

difference 

(logMAR) 

Letter score 

difference 
Sig. 

Lower 

bound 

Upper 

bound 

Far-Intermediate -0,054 2,7 0,020 -0,091 -0,017 

Far-Near -0,023 1,15 0,108 -0,049 0,003 

Intermediate-Near 0,031        -1,55 0,096 -0,004 0,066 

Πίνακας 14. 



pg. 61 
 

 

 

 Η επίδραση του παράγοντα μονόφθαλμη/διόφθαλμη παρατήρηση βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική με p = 0,000 (Πίνακας 15). 

 

 95% confidence interval 

observation 

Mean 

difference 

(logMAR) 

Letter 

score 

difference 

Sig. 
Lower 

bound 

Upper 

bound 

Binocular-

monocular 
-0,028 1,4 0,000 -0,042 -0,015 

Πίνακας 15. 

 

 Τέλος στην εν λόγω συνθήκη ο παράγοντας αλληλεπίδρασης 

απόσταση*παρατήρηση  δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην οπτική 

οξύτητα ( p = 0,146). 

 

4.5) Σύγκριση τιμών Οπτικής Οξύτητας Ξεχωριστά για Κυρίαρχο 

Οφθαλμό και Διόφθαλμα 

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην οπτική 

οξύτητα που μετρήθηκε στις τρείς αποστάσεις (με και χωρίς θόλωση για ενδιάμεσα 

και κοντά), για δύο διαφορετικές συνθήκες παρατηρήσεις ξεχωριστά 

(κυρίαρχος/διόφθαλμα), θα εφαρμόσουμε έναν έλεγχο t-test (Paired Samples). Για 

την σύγκριση των ζευγών που περιλαμβάνουν τις τιμές που δεν ακολουθούσαν 

κανονική κατανομή θα εφαρμόσουμε μη-παραμετρικό έλεγχο (Wilcoxon Rank 

Test). 

 

4.5.1) Μονόφθαλμα (κυρίαρχος οφθαλμός) 

Από την σύγκριση κατά ζεύγη των τιμών BCVA, DCIVA, DCNVA, CIVA και 

CNVA στην παρατήρηση με τον κυρίαρχο οφθαλμό προέκυψε ότι  : 
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a) Η BCVA είναι καλύτερη από την DCNVA (αναμενόμενο λόγω 

κυκλοπληγίας) με p = 0,000 και Μέση Διαφορά = -0,48 logMAR (24 

γράμματα). 

b) Η BCVA είναι καλύτερη από την DCIVA (πάλι αναμενόμενο λόγω 

κυκλοπληγίας) με p = 0,000 και Μέση Διαφορά = -0,17 logMAR(8,5 

γράμματα). 

c) Η BCVA είναι καλύτερη της CIVA με p = 0,001 και Μέση Διαφορά = -

0,06 logMAR(3 γράμματα). 

d) Η BCVA είναι καλύτερη από την CNVA με Μέση Διαφορά = -0,016 

logMAR (≈ 1γράμμα), αλλά η διαφορά δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

(p = 0,192). 

e) Η DCIVA είναι καλύτερη της DCNVA με Μέση Διαφορά = -0,31 logMAR 

( 15,5 γράμματα) με p = 0,000. 

f) Η CNVA είναι καλύτερη της CIVA με Μέση Διαφορά = -0,05 logMAR 

(2,5 γράμματα) και p = 0,019. 

 

4.5.2)  Διόφθαλμα 

Από την σύγκριση κατά ζεύγη των τιμών οπτικής οξύτητας BCVA, DCIVA, 

DCNVA, CIVA και CNVA κατά την διόφθαλμη παρατήρηση προέκυψε: 

a) Η BCVA είναι καλύτερη από την DCNVA με Μέση Διαφορά = -0,43 

logMAR(21,5 γράμματα) με p = 0,000. 

b) Η BCVA είναι καλύτερη από την DCIVA με Μέση Διαφορά = -0,14 

logMAR (7 γράμματα) και p = 0,000. 

c) Η  BCVA είναι καλύτερη από την CIVA με Μέση Διαφορά = -0,05 

logMAR (2,5 γράμματα) και p = 0,004. 

d) Η BCVA είναι καλύτερη από την CNVA με Μέση Διαφορά = -0,03 

logMAR (1,5 γράμματα) και p = 0,024. 

e) Η DCIVA  είναι καλύτερη από την DCNVA με Μέση Διαφορά = -0,3 

logMAR (15 γράμματα) και p = 0,000. 

f) Η CNVA είναι καλύτερη της CIVA με Μέση Διαφορά = 0,02 logMAR (≈1 

γράμμα) αλλά η διαφορά αυτή δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p = 

0,268). 
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4.6) Εκτίμηση της Επικράτησης της Διόφθαλμης Παρατήρησης ‘Έναντι 

της Μονόφθαλμης Παρατήρησης 

 

4.6.1)  Σύγκριση κατά Ζεύγη Μονόφθαλμης Οπτικής Οξύτητας-

Διόφθαλμης Οπτικής Οξύτητας 

Εφαρμόζουμε έναν έλεγχο t-test (Paired Samples) μεταξύ των τιμών της οπτικής 

οξύτητας που ελήφθησαν με τον κυρίαρχο οφθαλμό σε καθεμία από τις συνθήκες 

καταγραφής της (BCVA, DCIVA, DCNVA, CIVA και CNVA) και των τιμών που 

ελήφθησαν διόφθαλμα. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 16, όπου αναγράφεται η 

συνθήκη καταγραφής της οπτικής οξύτητας, οι μέσες τιμές της οπτικής οξύτητας 

μονόφθαλμα και διόφθαλμα για κάθε περίπτωση, η μέση διαφορά μεταξύ 

μονόφθαλμης και διόφθαλμης οπτικής οξύτητας ανά συνθήκη και η σημαντικότητα 

αυτής της διαφοράς. 

 

N = 34 EYE 
Mean_VA 

(logMAR) 

Mean difference_VA 

(logMAR) BIN-MON 

Mean 

Difference 

Letter Score 

Sig. 

BCVA 
BIN -0,13 

-0,02 1 0,001 
MON -0,11 

DCIVA 
BIN 0,01 

-0,05 2,5 0,000 
MON 0,06 

DCNVA 
BIN 0,30 

-0,07 3,5 0,000 
MON 0,37 

CIVA 
BIN -0,09 

-0,05 2,5 0,001 
MON -0,04 

CNVA 
BIN -0,10 

-0,01 0,5 0,192 
MON -0,09 

Πίνακας 16. 
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4.6.2) Εκτίμηση του Λόγου Διόφθαλμης Συνάθροισης (Binocular 

Summation Ratio). 

 

Ο όρος Binocular Summation αναφέρεται στο βαθμό επικράτησης της διόφθαλμης 

οπτικής οξύτητας σε βάρος της μονόφθαλμης οπτικής οξύτητας. Μπορεί να 

εκφραστεί με τον λόγο (binocular summation ratio) της δεκαδικής διόφθαλμης 

οπτικής οξύτητας προς την δεκαδική μονόφθαλμη οπτική οξύτητα (στην περίπτωση 

αυτή στην οπτική οξύτητα με τον κυρίαρχο οφθαλμό). Στην παρούσα μελέτη ο 

λόγος αυτός υπολογίστηκε για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά αφού πρώτα οι τιμές 

της οπτικής οξύτητας μετατράπηκαν στην δεκαδική κλίμακα (διότι η λογαριθμική 

κλίμακα θα έδινε αρνητικό πρόσημο σε κάποιες περιπτώσεις). Έπειτα 

υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις (πίνακας 17). 

 

 

 N Mean BIN/MON 

Ratio 

STDV 

BCVA 34 1,07 0,11 

DCIVA 34 1,14 0,23 

DCNVA 34 1,21 0,16 

CIVA 34 1,13 0,19 

CNVA 34 1,05 0,16 

Πίνακας 17.  Αναγράφονται οι μέσοι όροι (και τυπικές αποκλίσεις) των λόγων 

διόφθαλμης συνάθροισης για κάθε μια από τις συνθήκες καταγραφής της οπτικής 

οξύτητας. 
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Γράφημα 10: Γράφημα box-plot του λόγου διόφθαλμης οπτικής οξύτητας προς την 

μονόφθαλμη οπτική οξύτητα στις πέντε διαφορετικές συνθήκες καταγραφής της 

οπτικής οξύτητας. 

 

4.6.3) Σύγκριση των λόγων Διόφθαλμης Συνάθροισης 

 

‘Ο έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk test έδειξε ότι οι λόγοι διόφθαλμης 

συνάθροισης δεν ακολουθούν κανονική κατανομή στην περίπτωση της DCIVA και 

DCNVA. Κατά την σύγκριση των λόγων διόφθαλμης συνάθροισης παρατηρήθηκαν 

οι εξής διαφορές ανά περίπτωση : 

 

 

 BCVA Ratio < DCIVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0,07, η οποία όμως δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική p = 0,104. 

 BCVA Ratio < DCNVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0, 14, η οποία βρέθηκε 

και στατιστικά σημαντική p = 0,001. 

 BCVA Ratio < CIVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0, 06, η οποία όμως δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική p = 0,089. 

 BCVA Ratio > CNVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0, 02, η οποία δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική p = 0,559. 
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 DCNVA Ratio > DCIVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0, 07, η οποία βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική p = 0,037. 

 CIVA Ratio > CNVA Ratio με Μέση Διαφορά = 0, 08, μη στατιστικά 

σημαντική p = 0,089. 

 

4.7) Συσχέτιση Μεταβολών ΟπτικήςΟξύτητας  με το Διαθλαστικό 

Σφάλμα Κυρίαρχου Οφθαλμού (Κυκλοπληγικά). 

Η συσχέτιση των διαφορών μεταξύ  βέλτιστα διορθωμένης οπτικής οξύτητας για 

μακριά (BCVA) και διορθωμένης για μακριά ενδιάμεσης οπτικής οξύτητας 

(DCIVA), με το διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού (μετρημένο 

κυκλοπληγικά) έδειξε ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση με r = -0,52 και p = 0,002 

(γράφημα 11). 

 

Γράφημα 11 : Συσχέτιση της διαφοράς BCVA-DCIVA (σε logMAR) με το διαθλαστικό 

σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού (cyclo -MR).  
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Παράλληλα από την συσχέτιση των διαφορών μεταξύ BCVA και DCNVA με το 

διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού (cyclo -MR) προέκυψε ότι υπάρχει 

συσχέτιση της τάξεως r = -0,43 και p = 0,011 (γράφημα 12). 

 

Γράφημα 12: Γράφημα διασποράς για την αναπαράσταση της συσχέτισης της διαφοράς 

BCVA-DCNVA με το διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού μετρημένο 

κυκλοπληγικά. Οι διαφορές στις τιμές οπτικής οξύτητας είναι εκφρασμένες σε logMAR. 

 

 

Ωστόσο επειδή οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό του διαθλαστικού σφάλματος έγιναν 

με την χρήση δοκιμαστικού σκελετού, σκόπιμο είναι να λάβουμε υπ’όψιν στις παραπάνω 

συσχετίσεις την επίδραση του vertex distance ( απόσταση δοκιμαστικού φακού από το 

κερατοειδικό επίπεδο). Η «πραγματική» απαιτούμενη διοπτρική ισχύ θα υπολογιστεί από 

την σχέση F/1-aF, όπου F είναι η διοπτρική ισχύς του δοκιμαστικού φακού και α η 

απόσταση vertex (περίπου 15mm). 
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Στην περίπτωση αυτή, η  συσχέτιση των διαφορών μεταξύ  βέλτιστα διορθωμένης 

οπτικής οξύτητας για μακριά (BCVA) και διορθωμένης για μακριά ενδιάμεσης οπτικής 

οξύτητας (DCIVA), με το «πραγματικό» διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού 

(μετρημένο κυκλοπληγικά) έδειξε ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση με r = -0,51 και p = 

0,002 (γράφημα 13). 

 

Γράφημα 13 : Συσχέτιση της διαφοράς BCVA-DCIVA (σε logMAR) με το     

«πραγματικό» διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού (cyclo -MR).  
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Αντίστοιχα  συσχέτιση των διαφορών μεταξύ BCVA και DCNVA με το «πραγματικό» 

διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου οφθαλμού (cyclo -MR) προέκυψε ότι υπάρχει 

συσχέτιση της τάξεως r = -0,42 με p = 0,012 (γράφημα 14). 

 

 

Γράφημα 14: διασποράς για την αναπαράσταση της συσχέτισης της διαφοράς 

BCVA-DCNVA με το «πραγματικό» διαθλαστικό σφάλμα του κυρίαρχου 

οφθαλμού μετρημένο κυκλοπληγικά. 
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4.8) Συσχέτιση Μακρινής Οπτικής Οξύτητας με το Διαθλαστικό Σφάλμα 

Κυρίαρχου Οφθαλμού (Κυκλοπληγικά). 

Η συσχέτιση των επιμέρους τιμών της μακρινής οπτικής οξύτητας με το σφαιρικό 

ισοδύναμο του κυρίαρχου οφθαλμού, έδειξε ότι υπάρχει μέτρια συσχέτιση με r = 0,60 και 

p = 0,000 (γράφημα 15). 

 

 

Γράφημα 15: Συσχέτιση BCVA με το σφαιρικό ισοδύναμο του κυρίαρχου οφθαλμού 

(μετρημένο κυκλοπληγικά). 
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5ο ΜΕΡΟΣ :  ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του ειδικού μέρους, κύριο στόχος αυτής της 

μελέτης ήταν η ανάπτυξη δεδομένων φυσιολογικής μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής 

οπτικής οξύτητας σε συνθήκες «προσομοιωμένης» πρεσβυωπίας με την καλύτερη 

σφαιροκυλινδρική διόρθωση για μακριά, με την χρήση κυκλοπληγικού κολλυρίου και 

τεχνητών κορών διαμέτρου 3,5 mm. Οι αποστάσεις που «ορίσθηκαν» ήταν τα 4 μέτρα 

(μακρινή οπτική οξύτητα), διότι αυτήν την απόσταση είναι βαθμονομημένος ο πρότυπος 

πίνακας ETDRS (καθώς και τροποποιημένος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης πίνακας 

ETDRS), που χρησιμοποιείται στα διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα. Ως αποστάσεις 

ενδιάμεσης και κοντινής παρατήρησης «ορίσθηκαν» τα 66 cm και 33 cm αντίστοιχα, 

διότι σ’ αυτές τις αποστάσεις είναι βαθμονομημένος ο τροποποιημένος πίνακας ETDRS 

για την αξιολόγηση της κοντινής οπτικής οξύτητας. Το γεγονός ότι η μία απόσταση 

αποτελεί ακέραιο πολλαπλάσιο της άλλης, επιτρέπει την αξιολόγηση της οπτικής 

οξύτητας στις αποστάσεις αυτές με τον ίδιο πίνακα. Ως κυκλοπληγικό κολλύριο 

επιλέχθηκε το Cyclogyl 1% , αφού η διάρκεια της κυκλοπληγικής του δράσης, επέτρεψε 

την διεκπεραίωση των διάφορων μετρήσεων έως ότου επανέλθει ένα σημαντικό ποσοστό 

προσαρμοστικής ικανότητας. Η επιλογή των τεχνητών κορών διαμέτρου 3,5 mm 

στηρίχθηκε στο γεγονός της ηλικιακής μύσης, όπου η μέση διάμετρος κόρης σε 

φωτοπικές συνθήκες «περιορίζεται» στα 3-3,5 mm σε άτομα με προχωρημένη 

πρεσβυωπία (πλήρη απώλεια της προσαρμοστικής ικανότητας του κρυσταλλοειδή 

φακού).  

Παράλληλα με την καταγραφή των τιμών οπτικής οξύτητας στις παραπάνω αποστάσεις, 

αξιολογήθηκε και το πλεονέκτημα που «παρέχει» η διόφθαλμη παρατήρηση σε συνθήκες 

«θόλωσης» λόγω κυκλοπληγίας στην κοντινή και στην ενδιάμεση απόσταση. Με τον όρο 

«θόλωση» στην συγκεκριμένη περίπτωση εννοούμε ένα αρνητικό σφάλμα αφεστίασης       

( negative defocus) , το οποίο δεν μπορεί να αντιρροπηθεί λόγω παράλυσης της 

προσαρμογής. 

Τέλος στο πλαίσιο της μελέτης, εκτιμήθηκε η επίδραση του διαθλαστικού σφάλματος των 

εξεταζομένων, στον βαθμό υποβάθμισης της ενδιάμεση και κοντινής οπτικής οξύτητας σε 

σχέση με την μακρινή, σε συνθήκες κυκλοπληγίας. 
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5.1)  Κύρια Ευρήματα 

Σε συνθήκες κυκλοπληγίας με την βέλτιστη διόρθωση για μακριά(4m): 

1. Υποβάθμιση της μέσης διόφθαλμης οπτικής οξύτητας στα 66 cm κατά 0,14 logMAR (7 

γράμματα) σε σχέση με την μακρινή οπτική οξύτητα. 

2. Υποβάθμιση της μέσης διόφθαλμης οπτικής οξύτητας στα 33 cm κατά 0,43 logMAR 

(21,5 γράμματα) σε σχέση με την μακρινή οπτική οξύτητα. 

3. Μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης της μέσης οπτικής οξύτητας (x3) μεταξύ ενδιάμεσης και 

κοντινής απόστασης καταγραφής, σε σχέση με το ρυθμό μείωσης μεταξύ μακρινής και 

ενδιάμεσης απόστασης καταγραφής. 

4. Αυξανόμενο πλεονέκτημα της διόφθαλμης παρατήρησης (binocular summation) με τη 

μείωση της απόστασης καταγραφής της οπτικής οξύτητας, με το μεγαλύτερο ποσοστό 

(21%) να παρατηρείται στα 33 cm. 

5. Σημαντική επίδραση του παράγοντα αλληλεπίδρασης (απόσταση*παρατήρηση) ( p = 

0,002). 

6. Μικρότερη υποβάθμιση της οπτικής οξύτητας με την μείωση της απόστασης εξέτασης 

σε οφθαλμούς με μυωπία (που λογικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή στην «θόλωση»). 

 

5.2) Συζήτηση Αποτελεσμάτων  

Η μείωση της οπτικής οξύτητας με την μείωση της απόστασης καταγραφής της, ήταν 

αναμενόμενη στην παρούσα μελέτη, λόγω της παράλυσης της προσαρμοστικής 

ικανότητας των εξεταζομένων με την χρήση κυκλοπληγικού κολλυρίου. Ωστόσο το 

ποσοστό μείωσης σε «πραγματικούς» πρεσβύωπες, αναμένεται να είναι μεγαλύτερο, 

εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται με την ηλικία και υποβαθμίζουν την 

οπτική οξύτητα. Τέτοιοι παράγοντες είναι διάφορες νευρωνικές εκφυλίσεις και η 

αυξημένη σκέδαση στον οφθαλμό. 

Η αύξηση του πλεονεκτήματος της διόφθαλμης παρατήρησης με την αύξηση της 

θόλωσης έχει διαπιστωθεί και από άλλες μελέτες με την χρήση θετικών φακών (simulated 

blur) και την καταγραφή VEP’S (Sotiris Plainis, Dionysia Petratou, Trisevgeni 
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Giannakopoulou, David A Atchison, Miltiadis K Tsilimabaris, 2010). Ωστόσο στην  

παρούσα μελέτη το summation ratio κατά την in-focus παρατήρηση στα 4 μέτρα βρέθηκε 

αρκετά χαμηλότερο (1.07 έναντι 1.18) σε σύγκριση με τα ευρήματα της παραπάνω 

μελέτης. Αυτό ίσως μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός, ότι οι μετρήσεις στην παρούσα 

μελέτη, έγιναν με μικρή διάμετρο κόρης, με αποτέλεσμα την εξάλειψη των εκτροπών και 

του φαινομένου της περίθλασης. Ως εκτούτου είναι πιθανό το ενδεχόμενο να «κλείνει» η 

ψαλίδα μεταξύ διόφθαλμης και μονόφθαλμης οπτικής οξύτητας. 

Επίσης αναφέραμε ότι ένα από τα κύρια ευρήματα της μελέτης ήταν η καλύτερη ανοχή 

που παρουσίασαν οι μύωπες στην θόλωση από την κυκλοπληγία. Έχει παρατηρηθεί ότι η 

μείωση της ευαισθησίας στην φωτεινή αντίθεση (contrast sensitivity) υπό την επίδραση 

αρνητικού defocus, είναι μικρότερη στους μύωπες από ότι στους εμμέτρωπες, ειδικά σε 

χαμηλές χωρικές συχνότητες ( Hema Radhakrishnan, Shanina Pardhan, Richard I 

Calver, Daniel J. O’Leary, 2004). 

Ακόμα η τοποθέτηση του πίνακα ETDRS στα 4 μέτρα για την μέτρηση της μακρινής 

οπτικής οξύτητας συνεπάγεται ένα αρνητικό defocus της τάξης των -0,25 D. Ως εκτούτου 

το βήμα αύξησης του αρνητικού defocus είναι μικρότερο μεταξύ ενδιάμεσης και κοντινής 

απόστασης (κατά 1,25 D) σε σχέση με την αύξηση  μεταξύ μακρινής και ενδιάμεσης 

απόστασης (κατά 1,50 D). Ίσως και αυτός να είναι ένας επιπλέον παράγοντας που 

οδήγησε στην μη γραμμική μείωση της οπτικής οξύτητας με την απόσταση μέτρησης. 

 

Τέλος το γεγονός ότι η βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) «υποβαθμίζεται» 

με την αύξηση του μυωπικού διαθλαστικού σφάλματος μεταξύ των εξεταζομένων, μπορεί 

να αποδοθεί σε κάποιο ποσοστό στη σμίκρυνση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, λόγω 

αρνητικών δοκιμαστικών φακών για την διόρθωση του μυωπικού σφάλματος. 

 

 

5.3) Περιοριστικοί παράγοντες 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η προσομοίωση της πρεσβυωπίας για τις ανάγκες τις μελέτης 

έγινε με την χρήση του κυκλοπληγικού κολλυρίου Cyclogyl (1%). Ένας καθοριστικός 

λοιπόν παράγοντας θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα της μελέτης είναι η 
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ύπαρξη υπολειπόμενης προσαρμογής μεταξύ των εξεταζομένων. Παρόλο που έχει 

αποδειχθεί από διάφορες μελέτες , ότι η κυκλοπεντολάτη αποτελεί το πιο αποτελεσματικό 

κυκλοπληγικό κολλύριο και με μεγάλη διάρκεια αποτελεσματικής δράσης, η παρουσία 

ενός μικρού ποσοστού υπολειπόμενης προσαρμοστικής ικανότητας είναι πιθανή. Στην 

πιθανή υπολειπόμενη προσαρμογή μπορεί να οφείλεται και η μη γραμμική μείωση της 

οπτικής οξύτητας μεταξύ των τριών αποστάσεων (μεγαλύτερο βήμα μείωσης μεταξύ 

ενδιάμεσης και κοντινής απόστασης), αφού η επίδραση της όποιας προσαρμογής (μικρού 

βαθμού) θα ήταν περισσότερο εμφανής στην μακρινή και ενδιάμεση απόσταση παρά 

στην κοντινή. 

Επίσης στην μελέτη θεωρήσαμε σαν κατάλληλη διάμετρο κόρης τα 3,5 mm, η οποία ήταν 

σταθερή σ’όλες τις αποστάσεις καταγραφής της οπτικής οξύτητας. Ωστόσο σε 

πραγματικές συνθήκες πρεσβυωπίας, με την μείωση της απόστασης παρατηρείται μύση 

λόγω εγγύτητας του στόχου παρατήρησης (τριάδα κοντινής όρασης), παρόλη την 

απουσία της προσαρμοστικής ικανότητας. 

5.4) Βελτιώσεις – Προτάσεις 

Η υποκειμενική αξιολόγηση της πιθανής υπολειπόμενης προσαρμοστικής ικανότητας που 

προκύπτει από την χρήση της κυκλοπεντολάτης (1%), ώστε να συνεκτιμηθεί η επίδραση 

της στην διαμόρφωση των τιμών της οπτικής οξύτητας στην ενδιάμεση και κοντινή 

απόσταση, αποτελεί μια προσεγγιστική βελτίωση της πειραματικής διαδικασίας. 

Μια προέκταση της παρούσας μελέτης θα ήταν η συλλογή δεδομένων οπτικής οξύτητας 

στις αντίστοιχες αποστάσεις μέτρησης σε «πραγματικούς» πρεσβύωπες με υγιείς 

οφθαλμούς (ηλικίας > 55 ετών), ώστε να συγκριθούν με τις ευρεθείσες τιμές οπτικής 

οξύτητας που προέκυψαν με την προσομοιωμένη «πρεσβυωπία». Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να εκτιμηθεί η επίδραση των άλλων παραγόντων (πέραν της απώλειας της 

προσαρμοστικής ικανότητας) στην μείωσης της οπτικής οξύτητας στις διάφορες 

αποστάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

1. Φόρμες Καταγραφής Letter score. 

 

 

 



pg. 78 
 

 

 

 

 



pg. 79 
 

 

 

 



pg. 80 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



pg. 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



pg. 82 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



pg. 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pg. 84 
 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           



pg. 85 
 

‘ 

 

             

 

 

 

 


	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
	ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
	«ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ»

