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Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας
σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες
ΣΚΟΠΟΣ
Είναι εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται όλο και μεγαλύτερος
αριθμός εφήβων και ενηλίκων με διαθλαστικό σφάλμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης
αποτέλεσε ο έλεγχος της υπόθεσης ότι η προσαρμοστική ικανότητα (και ιδιαίτερα τα
«σφάλματα» υποπροσαρμογής) αποτελεί έναν παράγοντα μυωπογένεσης. Για αυτό τον
σκοπό α) διερευνήθηκε σε παιδιά σχολικής ηλικίας, με διαφορετικό διαθλαστικό
σφάλμα, η προσαρμοστική τους ικανότητα, ενώ β) αξιολογήθηκε η προσαρμοστική
απόκρισή σε ενήλικες όπως αποδόθηκε τόσο φυσιολογικά με χρήση κοντινών
ερεθισμάτων, όσο και φαρμακολογικά με πιλοκαρπίνη.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στο πρώτο σκέλος της εργασίας εξετάστηκαν 381 μαθητές (Δημοτικού και
Γυμνασίου), ηλικίας 11-16 ετών, εμμέτρωπες και ελαφρά μύωπες (διορθωμένοι με
γυαλιά ή αδιόρθωτοι). Έγινε υποκειμενική μονόφθαλμη εξέταση οπτικής οξύτητας σε
πρότυπο πίνακα EDTRS με την συνήθη διόρθωση για τους διοπτροφόρους καθώς και
αντικειμενικός έλεγχος του διαθλαστικού σφάλματος με αυτόματο διαθλασίμετρο και
χρήση εκτροπόμετρου COAS. Επιπλέον, σε 260 μαθητές μετρήθηκε η απόκριση της
προσαρμογής τους με τη βοήθεια Badal οπτόμετρου για στόχο διοπτρικής απόστασης 4,11D με ταυτόχρονη καταγραφή των εκτροπών υψηλής τάξης (η ανάλυση έγινε για 3.5
mm κόρη).
Στο δεύτερο σκέλος εξετάστηκε η απόκριση της προσαρμογής έξι ενηλίκων
σκούρας ίριδας, ηλικίας 23-36 ετών, με δύο τρόπους: (ι) «φυσιολογικά» για ένα εύρος
απαιτούμενης προσαρμογής (+0,84 έως -8,05D) και (ιι) φαρμακολογικά με ενστάλλαξη
μιας σταγόνας πιλοκαρπίνης 4%. Η δυναμική καταγραφή των αποκρίσεων
πραγματοποιήθηκε για μεσοδιαστήματα 5 λεπτών. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων
έγινε με τα προγράμματα MICROSOFT EXCEL , MATLAB και SPSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην ομάδα των μαθητών επιβεβαιώθηκε κατά μέσο όρο ένα ελαφρά μυωπικό
σφάλμα (-0,48D για τους μαθητές Δημοτικού και -1,00D για του Γυμνασίου). Αν και ένα
υψηλό ποσοστό παιδιών εμφανίζει οπτική οξύτητα >1,0, 1 στους 3 μαθητές Δημπτικού
και 1 στους 2 Γυμνασίου παρουσίασε οπτική οξύτητα <0,8. Η μέση υποπροσαρμογή
βρέθηκε, ελαφρά μεγαλύτερη στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (κυρίως τα κορίτσια) αλλά
και μεγαλύτερη στους μύωπες (-1,48D) έναντι εμμετρώπων (-1,19D) και αστιγματικών (1,33D). Η σφαιρική εκτροπή ήταν μεγαλύτερη (κατά 0,04) για τους μύωπες έναντι των
άλλων διαθλαστικών ομάδων.
Στην μελέτη της φυσιολογικής προσαρμογής σε ενήλικες, επιβεβαιώθηκε για τα
υψηλά επίπεδα προσαρμογής μια υποπροσαρμογή. Η μέγιστη τιμή προσαρμογής που
επιτεύχθει σε ερέθισμα -8 D ήταν κατά μέσο όρο -5,44D ενώ η σφαιρική εκτροπή
βρέθηκε να μειώνεται (προς τις μικρότερες θετικές ή πλέον αρνητικές τιμές) με την
προσαρμογή. Η απόκριση μετά την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης έδειξε, κατά τρόπο όμοιο
σε όλους του εξεταζόμενους, αυξητική πρόοδο μέχρι το σημείο μέγιστης απόδοσης και
εν συνεχεία η προσαρμογή μειώνεται βαθμιαία, μέχρι σχεδόν η προσαρμογή να
πλησιάσει την αρχική τιμή της. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των
εξεταζόμενων στην μέγιστη τιμή προσαρμογής (-2,65D έως -10,086D) και στους
χρόνους που επιτεύχθηκε (37 έως 85 λεπτά). Η σφαιρική εκτροπή, στο πλήθος των
εξεταζομένων, παρουσίασε τιμή μειούμενη αρχικά προς τις πλέον αρνητικές τιμές μέχρι
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επίτευξης περίπου του μισού της συνολικής προσαρμογής, (ή χρονικά σε 20 λεπτά) ενώ
για μεγαλύτερα επίπεδα προσαρμογής παρουσίασε θετικότερες τιμές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνολικά 1 στα 3 παιδιά και 1 στους 2 εφήβους είχε μειωμένη ευκρίνεια όρασης
(<0,8) κατά την παρουσία του στις διδακτικές αίθουσες, με τα κορίτσια Δημοτικού σε
σχέση με του Γυμνασίου να τείνουν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά αλλά και
μεταξύ των δύο φύλων μεγαλύτερης ηλικίας. Επιβεβαιώθηκε στατιστικά ότι οι
εμμέτρωπες παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκριση προσαρμογής σε σχέση με τους
μύωπες. Ο βαθμός υποπροσαρμογής βρέθηκε να διαφέροει στατιστικά μεταξύ των
κοριτσιών του Δημοτικού έναντι του Γυμνασίου (κάτι που δεν παρατηρήθηκε με τα
αγόρια) επιδεικνύοντας την ανησυχία για γρηγορότερη σωματική ανάπτυξη στα κορίτσια
ηλικίας 13-16. Η αύξηση της συχνότητας παρουσίας του μυωπικού σφάλματος σε
εφήβους, πιστεύεται ότι οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως στην
αυξημένη κοντινή εργασία, το διάβασμα, τη χρήση Η/Υ. Επίσης, είναι πιθανόν το
αυξημένο σφάλμα προσαρμογής σε παιδιά σχολικής ηλικίας, να οδηγεί σε αύξηση του
αξονικού μήκους των οφθαλμών, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της
μυωπίας. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα
παιδιών.
Κατά την «φυσιολογική» προσαρμογή (παρουσίας στόχου), παρατηρήθηκε
γραμμική συσχέτιση της προσαρμογής με την απαιτούμενη προσαρμογή, με
παράλληλη αλλαγή της σφαιρικής εκτροπή σε πιο αρνητικές τιμές σε αυξανόμενη
προσαρμοστική απαίτηση. Με την πιλοκαρπίνη παρατηρούνται διαφορές τόσο στη
χρονική απόδοση της μέγιστης προσαρμογής όσο και στην τιμή αυτής. Επιπλέον,
παρατηρήθηκε ότι η σφαιρική εκτροπή μειωνότανε σε πιο αρνητικές τιμές για χαμηλά
επίπεδα προσαρμογής, με αναστροφή του φαινομένου σε μεγαλύτερα επίπεδα
προσαρμογής. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ «φυσιολογικής» και «φαρμακευτικής»
προσαρμογής, γεγονός που κλονίζει την αξιοπιστία στην χρήση της πιλοκαρπίνης για
εξομοίωση της «φυσιολογικής» προσαρμογής.
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Evaluation of accommodative ability
in children of school age and adults
PURPOSE
It is obvious that during recent years more and more teenagers and adults
present refractive errors. The purpose of this study is to examine the hypothesis which
indicates that accommodative defects (especially lag of accommodation) can become
factors of myopiogenesis. In order to proceed a) we examined accommodative ability in
school age children groups of different refractive status b) we examined the
accommodative response in adults under physiological stimulus conditions and under
pilocarpine’s effect.
METHODOLOGY
In the first part of the study 381 students were examined (elementary and high
school), of 11 – 16 years old, who were emmetropes and low myopes (corrected or
uncorrected). Visual acuity performance was tested with an EDTRS chart with habitual
correction in place, and objective refractive measurements have been taken with an
autorefractor and a COAS aberrometer. In 260 subjects we also measured the
accommodative response of a -4,11D stimulus with a badal optometer along with high
order aberrations recordings (the analysis referred to 3,5 mm pupil’s diameter).
In the second part, the accommodative response of six adults (23 – 36 years old,
having dark pupils) were measured in two ways: (i) “physiologically” for an
accommodative demand ranging from +0,84 to -8,05 and (ii) pharmacologically with
installation of one drop of pilocarpine 4%. The dynamic recordings were conducted with
5 minutes intervals. Process of the data was done with MICROSOFT EXCEL, MATLAB
and SPSS tools.
RESULTS
In the student group a small myopic shift (-0,48D for elementary school students
and -1,00D for high school students) was confirmed. Although a high percentage of
students reported visual acuity > 1,0, there is 1 out of 3 in elementary school and 1 out
of 2 in high school children presenting visual acuity < 0,8. The mean lag of
accommodation was found slightly higher especially in older females and among
myopes (-1,48 D) as compared to emmetropes (-1,19 D) and astigmatic ones (-1,33 D).
Spherical aberration was higher (0,04) for the myopic group compared with other
refractive groups.
The study on the physiological accommodative response in adults confirmed an
lag of accommodation response for high accommodative stimulus. The maximum
response to a -8,05 D stimulus was found to be -5,44 D (average) while the spherical
aberration was decreasing during the response (towards lower positive or even negative
values). The accommodative response after pilocarpine’s installation, showed an
increasing rate till reaching maximum state and a grading decrease later towards the
starting point. Significant differences were noted among subjects concerning the
maximum accommodative response (-2,65 D to -10,086 D) and time reaction too (37 to
85 minutes). Spherical aberration presented decreasing values at the beginning in all
subjects until reaching half of the total accommodative amount (in 20 minutes more or
less), while for higher accommodative response the aberration was presenting more
positive values.
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CONCLUSIONS
In total, 1 out of 3 children and 1 out of 2 teenagers has limited visual acuity
(<0,8) in the classroom, with younger females tending to present statistically higher
difference compared to older females and also between two sexes in older years. It has
been statistically confirmed that emmetropes show higher accommodative responses
than myopes. The lag of accommodation show differences between females in
elementary and high school (males show no differences). This fact seems to be close
related to bodily developmental changes from 13 to 16 years old. The increasing
frequency of the myopic errors in teenagers is believed to depend on environmental
factors such as close work, reading, computer use. It is also possible that lag of
accommodation in school age children, may lead in increasing axial length which is an
important factor in myopia development. A bigger sample group is needed to be tested
in order to extract more stable results.
During “physiological” accommodation (target present), a linear correlation of
accommodative demand and accommodative response was found, with simultaneous
changes in spherical aberration towards more negative values when increasing
demand. Under pilocarpine’s effect there are differences in maximum responses and
time in which this takes place. Spherical aberration seemed to decrease towards
negative values for small accommodative demands but reverse response for higher
accommodative demands. No correlation was found between “physiologically” and
“pharmaceutically” induced accommodation, which means that the use of pilocarpine is
not reliable when trying to simulate physical accommodative response.
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«Αξιολόγηση διαθλαστικού σφάλματος & απόκρισης της προσαρμογής σε
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3.2.1.2. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε 3,5 mm διάμετρο κόρης
(ατομική)
3.2.1.3 Αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης (ατομική)
3.2.1.4 Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε φυσιολογική κόρη (ομαδικές)
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3.2.1.8 Απόκριση προσαρμογής στο άπειρο
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4.1.3 Συσχέτιση υποπροσαρμογής και εξέλιξης μυωπίας
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4.2.1.2 Αξιολόγηση
διαμέτρου
κόρης
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ενεργοποιημένης
προσαρμογής
4.2.1.3 Αξιολόγηση εκτροπών φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής
4.2.1.4 Συσχέτιση εκτροπών και μυωπίας φυσιολογικά ενεργοποιημένης
προσαρμογής
4.2.2 Συμπεράσματα Β 2 μέρους
4.2.2.1 Πιλοκαρπίνη
4.2.2.2 Χρόνος μέγιστης προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
4.2.2.3 Μέγιστη τιμή προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
4.2.2.4 Μύση λόγω πιλοκαρπίνης
4.2.2.5 Αξιολόγηση εκτροπών μετά από πιλοκαρπίνη
4.2.2.6 Αποκατάσταση της προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
4.2.2.7 Σύγκριση φαρμακολογικά-φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής
4.3
Μελλοντικές έρευνες
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1ο
Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ-ΕΚΤΡΟΠΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΓΕΝΕΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ» ΜΥΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

13

“Aξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην Όραση
Είναι γνωστό ότι σχεδόν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί πάνω στη γη αντιδρούν
και εξαρτώνται από το φως. Τα φυτά δέχονται την ενέργεια του φωτός και πολλά
μάλιστα αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση αυτού, ακολουθώντας στον ορίζοντα την
καθημερινή ηλιακή πορεία.
Ανταπόκριση στο φως έχουμε ακόμα και από μονοκύτταρους οργανισμούς,
ενώ σε πιο σύνθετες μορφές συναντάμε εξειδικευμένα φωτοευαίσθητα κύτταρα στην
επιφάνειά τους. Πρόκειται σίγουρα για τα πρώτα υποτυπώδη μάτια. Όντας όμως στην
επιφάνεια είναι εκτεθειμένα στους κινδύνους του περιβάλλοντος και έτσι η εξελικτική
τους πορεία τα οδήγησε σε μια ημισφαιρική εσοχή (εικόνα 1.1.1α). Σε αυτά τα αρχέγονα
μάτια, το φως έπρεπε πλέον να εστιαστεί με κάποιο τρόπο μέσα στην κοιλότητα όπου
φυλάσσεται η φωτοευαίσθητη επιφάνειά τους. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιτευχθεί
αυτό.
Ο πρώτος είναι η στένωση της εισόδου για δημιουργία στενωπικής οπής
(εικόνα 1.1.1β). Με τον τρόπο αυτό ελάχιστες μεν αλλά επαρκής ακτίνες μπορούν να
εστιαστούν στο επίπεδο των φωτοευαίσθητων κυττάρων. Αυτός ο όχι και τόσο
αποδοτικός τρόπος εστίασης συναντάται στο μάτι που διαθέτει ένα κεφαλόποδο με το
όνομα Nautilus. Η επιβίωση του δε στη θάλασσα επιτρέπει στο νερό να εισέρχεται από
την οπή και να ξεπλένει αλλά και να διατηρεί τον στοιχειώδη αμφιβληστροειδή του.
Ο δεύτερος τρόπος εστίασης συνίσταται στη δημιουργία μιας ανακλαστικής
κοιλότητας που θα λειτουργεί ως κοίλος καθρέφτης (εικόνα 1.1.1γ). Αυτό συναντάται
στο χτένι (όστρακο) Pecten όπου η κοιλότητα του αποτελείται από κρυστάλλους στο
πίσω μέρος του ματιού του που σχηματίζουν είδωλο στο επίπεδο του αμφιβληστροειδή.
Ούτε αυτός όμως ο τρόπος αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτικός και έτσι η φύση
εφάρμοσε την τεχνική αυτή σε ένα μόνο ακόμα είδος το οστρακοειδές Gigantocypris
που ζει σε θάλασσες μεγάλου βάθους.
Ο τρίτος και αποδοτικότερος τρόπος είναι η χρήση ενός συγκλίνοντος φακού,
κάτι που συναντάμε στα σπονδυλωτά, στα χταπόδια και στα καλαμάρια. Η οφθαλμική
εσοχή εδώ πλέον είναι κλειστή φροντίζοντας όμως να δημιουργήσει ένα διάφανο
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«παράθυρο» για της φωτεινές ακτίνες με την μορφή φακού, ενώ το ρόλο που έπαιζε η
θάλασσα στο Nautilus παίζει τώρα το υαλώδες σώμα (εικόνα 1.1.1δ).
Η ανάγκη της αλληλεπίδρασης του οργανισμού με το περιβάλλον απαιτεί στην
εξέλιξη των οργανισμών όλο και περισσότερο ποικίλες εστιάσεις αποστάσεων. Για τον
λόγο αυτό η εξέλιξη επέβαλε την ανεξαρτητοποίηση του φακού από την εξωτερική
επιφάνεια, που παρέμεινε διαυγής ως κερατοειδής πια, προκειμένου να υπάρχει η
δυνατότητα διοπτρικής αλλαγής. Η αλλαγή αυτή στα ψάρια επιτυγχάνεται με έναν
σκληρό σφαιρικό φακό που δύναται να κινείται κατά μήκος του προσθοπίσθιου άξονα
εξασφαλίζοντας εστίαση των ακτίνων τόσο κοντά όσο και μακριά (εικόνα 1.1.1.ε). Ο
αετός έχει τη δυνατότητα αλλαγής της κυρτότητας του φακού του με επιπρόσθετη
μετακίνηση του μπρος – πίσω γεγονός που του εξασφαλίζει ταχεία και μεγάλου εύρους
εστιακή δυνατότητα. Ο άνθρωπος και άλλα θηλαστικά περιορίζονται στην αλλαγή
κυρτότητας του φακού τους και μόνο, καταφέρνοντας έτσι να εστιάζουν στις
απαραίτητες γι’ αυτά αποστάσεις.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ίδια η ύπαρξη φακού στο οπτικό σύστημα των
ζωντανών οργανισμών έχει έναν μοναδικό σκοπό. Την επαρκή και ακριβή συλλογή
πληροφοριών που μεταφέρει συγκεκριμένο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
του περιβάλλοντος γνωστής και ως φως. Η ανάγκη να προσαρμόσουμε της
πληροφορίες αυτές εστιάζοντας τες στο οπτικό μας σύστημα προκειμένου να
προσαρμοστούμε και εμείς οι ίδιοι στο περιβάλλον μας, φαίνεται ξεκάθαρα από το
παράδειγμα του ψαριού Anableps. Το ψάρι αυτό κινούμενο στα όρια της επιφάνειας της
θάλασσας διαθέτει έναν ελλειπτικό φακό τοποθετημένο σε κλίση έτσι ώστε οι ακτίνες
που εισέρχονται από τον αέρα να προσπίπτουν σε πιο επίπεδη επιφάνεια του φακού
ενώ αντίθετα οι ακτίνες που εισέρχονται από το νερό να προσπίπτουν σε πιο κυρτή
επιφάνεια αυτού (εικόνα 1.1.1.ζ).
Αυτή τη θαυμάσια λειτουργία της ανθρώπινης προσαρμογής αναλύουμε
ουσιαστικά

στην

εργασία

αυτή

εξετάζοντας

την

μέσα

από

το

πρίσμα

της

λειτουργικότητας, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στην σύγχρονη κοινωνία και της
απαιτήσεις της.
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α
β
γ

δ
ε

Επιφάνεια θάλασσας

ζ

Εικόνα 1.1.1 : Με έντονη γραμμή διαγράφεται η φωτοευαίσθητη
επιφάνεια, ενώ με τα πορτοκαλί τόξα ορίζονται οι φωτεινές ακτίνες.
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1.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

1.2.1. Γενική ανατομική εικόνα οφθαλμού
Ο οφθαλμός είναι το όργανο της οράσεως που συλλέγει το φως ποικίλης έντασης
και

χρώματος, και μετατρέπει αυτές τις πληροφορίες σε νευρικά σήματα τα οποία

υποβάλλονται σε επεξεργασία στα έξω γονατώδη σώματα πριν μεταδοθούν στον ινιακό
λοβό όπου βρίσκεται το κέντρο όρασης.

Εικόνα 1.2.1.1 : Τομή ανθρώπινου οφθαλμού και ανατομικά μέρη
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1.2.2. Δομή του ανθρώπινου οφθαλμού
Ανατομικά το σύστημα της όρασης αποτελείται από τον οφθαλμικό βολβό, με
την απόληξη του το οπτικό νεύρο, ενώ υπεύθυνοι για την κίνηση και στήριξή του μέσα
στον οφθαλμικό κόγχο είναι οι 6 εξωβολβικοί μύες. Βοηθητικά και προασπιστικά μέρησυστήματα είναι τα βλέφαρα, ο επιπεφυκότας και η δακρυϊκή συσκευή.

Εικόνα

1.2.2.1 : Απεικόνιση του βολβού του οφθαλμού μέσα στον

οφθαλμικό κόγχο , με τους υπεύθυνους για την κίνησή του μυς.

1.2.3. Τα μέρη του οφθαλμού
Τα μέρη στα οποία διακρίνεται ο οφθαλμός είναι δύο, πρόσθιο και οπίσθιο. Το
πρόσθιο μέρος αποτελεί και την σημαντική λειτουργικά διαθλαστική συσκευή του
ματιού. Το πρώτο πιο ισχυρό διαθλαστικό στοιχείο που συναντά στην πορεία της μια
ακτίνα φωτός είναι ο διάφανος κερατοειδής, ακολουθεί το υδατοειδές υγρό και στη
συνέχεια ο κρυσταλλοειδής φακός, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς πίσω από την ίριδα που
επιτρέπει από το ελεύθερο άνοιγμά της , την κόρη, την διέλευση του φωτός προς τον
αμφιβληστροειδή. Το οπίσθιο μέρος είναι υπεύθυνο για την αντίληψη της εικόνας με τον
φωτοευαίσθητο αμφιβληστροειδή, ο οποίος αποτελεί και το εσώτερο χιτώνα του
τοιχώματος του οφθαλμού.
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1.2.4. Το τοίχωμα του οφθαλμού
Το τοίχωμα του βολβού αποτελείται από τρεις χιτώνες. Εξωτερικά είναι ο ινώδης,
ο οποίος διακρίνεται στον κερατοειδή και τον σκληρό. Ενδιάμεσα βρίσκεται ο αγγειώδης
χιτώνας, που όπως προδίδει και το όνομά του είναι ο κύριος υπεύθυνος για την
αγγείωση του οφθαλμού, με τον χοριοειδή, το ακτινωτό σώμα και την ίριδα προς τα
εμπρός. Τέλος εσωτερικά καλύπτεται από το αμφιβληστροειδή χιτώνα με τα
φωτοευαίσθητα κωνία και ραβδία.

Εικόνα 1.2.4.1 : τα τοιχώματα του οφθαλμού α) ο ινώδης (κερατοειδής και
σκληρός) β) ο αγγειώδης (χοριοειδής, ακτινωτό σώμα και ίριδα) και γ)
αμφιβληστροειδής (μελάγχρουν επιθήλιο και νευρικός αμφιβληστροειδής)

1.2.5. Οι κοιλότητες του οφθαλμού
Οι κοιλότητες του οφθαλμού είναι τρεις. Ο πρόσθιος θάλαμος, που περικλείει το
υδατοειδές υγρό, σχηματίζεται από τον κερατοειδή μπροστά και την ίριδα πίσω. Ενώ ο
οπίσθιος θάλαμος, που περικλείει και αυτός υδατοειδές υγρό, σχηματίζεται από την
δακτυλιοειδή κοιλότητα που σχηματίζει το οπίσθιο μέρος της ίριδας με το πρόσθιο
μέρος της περιφέρειας του κρυσταλλοειδή, το ακτινωτό σώμα και τις ίνες της Ζιννείου
Ζώνης. Η τρίτη κοιλότητα του βολβού συμπεριλαμβάνει το υαλοειδές σώμα που πληρεί
τον χώρο από την οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλοειδή ως τον αμφιβληστροειδή.
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Εικόνα 1.2.5.1 : Ανατομικά μέρη και κοιλότητες του οφθαλμού.

1.2.6. Οφθαλμός-φωτογραφική μηχανή
Ο οφθαλμός παραλληλίζεται με την δομή και λειτουργία της φωτογραφικής
μηχανής. Το σύστημα των φακών εστίασης της φωτογραφικής μηχανής αντιστοιχεί στην
οπτική

ομάδα

κερατοειδή-

υδατοειδές-

κρυσταλλοειδής

φακός

(στοιχείο-φακός

μεταβλητής εστίας), με το διάφραγμα να αλλάζει διάμετρο όπως το άνοιγμα της ίριδας
και το φωτοευαίσθητο φωτογραφικό φιλμ στην θέση του αμφιβληστροειδή. Όμως τα
νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος όρασης είναι πιο πολύπλοκα και
εξειδικευμένα για την αρτιότερη επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών.

Εικόνα 1.2.6.1 : Συλλογή του φωτός από τα οπτικά μέρη του οφθαλμού
στον φωτοευαίσθητο αμφιβληστροειδή και μεταφορά των νευρικών
σημάτων από το οπτικό νεύρο στον εγκέφαλο.
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1.3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
1.3.1 Μικρή Εισαγωγή
Είναι αντιληπτό ότι είναι απαραίτητο ο οφθαλμός να εστιάζει στον
αμφιβληστροειδή με μεγάλη ευκρίνεια αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές
αποστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την λειτουργία του μηχανισμού της προσαρμογής.
Έτσι προκαλείται μία σειρά από αλλαγές στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του
οφθαλμού , με σκοπό τα είδωλα των αντικειμένων παρατήρησης των οφθαλμών να
εστιάζονται με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην περιοχή με την μέγιστη ευκρίνεια δηλ.
στο κεντρικό βοθρίο της ωχράς κηλίδας (Campbell & Westheimer, 1960). Τα στοιχεία
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον να μελετηθούν αναλυτικά για την δομή και λειτουργία
τους είναι ο κρυσταλλοειδής φακός, το ακτινωτό σώμα , και οι ίνες της Ζιννείου ζώνης.
1.3.2 Κρυσταλλοειδής φακός
Το 1801 πρώτος ο Thomas Young ταυτίζει σωστά

το ρόλο του

κρυσταλοειδούς φακού κατά την διάρκεια της προσαρμογής. Ο φακός είναι διαφανής,
ινώδης, ελαστικός

και ανάγγειας δομής , έγκλειστος σε μια ελαστική κάψουλα , το

περιφάκιο (Alpern 1969 book) (εικόνα 1.3.2.1).Τα ανατομικά χαρακτηριστικά του
οφθαλμού, όπως και ο φακός, αναπτύσσονται και μεταβάλλονται με την ηλικία κατά την
διάρκεια της ζωής. Νέες ίνες παράγονται στον ισημερινό και στη συνέχεια
αναπτύσσονται και επιμηκύνονται προς την πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια (Weale,
1982,book). Η κάθε διαδοχική στιβάδα των ινών του φακού έχει διαφορετικό δείκτη
διάθλασης, με τον πυρήνα του φακού να έχει τον μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης
(Gullstrand 1908).

Εικόνα 1.3.2.1: Πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού κατά την λειτουργία της
προσαρμογής με τον κρυσταλλοειδή να αυξάνει σε πάχος με μία ελαφρά
κίνηση προς τα μπροστά με την σύσπαση του ακτινωτού μυ
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Η κάψουλα η οποία περιβάλει τον φακό επίσης αναπτύσσεται κατά την
διάρκεια της ζωής εξαιτίας του διαχωρισμού των επιθηλιακών κυττάρων στον ισημερινό
(Alpern 1969). Το πάχος της ποικίλει, με τον οπίσθιο πόλο να είναι λεπτότερος, και μια
ζώνη 2-3mm από τον πρόσθιο πόλο να είναι η πιο παχύς. Κατά την αυξημένη
προσαρμογή, πολλές αλλαγές συμβαίνουν στον φακό, πρώτιστα στην πρόσθια
επιφάνεια (Fincham 1951, Alpern 1969 book, Wyatt 1988, Ciuffreda 1991).

Εικόνα
α)Φακός

1.3.2.2

επιπεδωμένος

:
σε

σε χαλάρωση λόγω σύσπασης
του ακτινωτού σώματος.

χαλαρή κατάσταση με τις ίνες της

Εικόνα1.3.2.3 :

Ζιννείου Ζώνης σε τάση και τον

Α. Γενική εικόνα οφθαλμού μη-

μυ του ακτινωτού σώματος σε

προσαρμογής Β. Ακτινωτό σώμα

χαλάρωση. β) Φακός σε πιο

C.Γενική εικόνα Προσαρμογής D.

κυρτή

Ακτινωτό

μορφή

σε

κατάσταση

σώμα.

προσαρμογής με τις Ζίννειες ίνες

Η θέση του φακού στο οπτικό σύστημα του οφθαλμού εξασφαλίζεται από την
υποστήριξη που παρέχουν στον ισημερινό οι ίνες της Ζιννείου ζώνης μέσω των
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συνδέσεών τους με το περιφάκιο καθώς επίσης και από την ίριδα (στο πρόσθιο μέρος)
και το υαλώδες σώμα (στο οπίσθιο μέρος). Στην πραγματικότητα το περιφάκιο και οι
ίνες της Ζιννείου ζώνης αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ του φακού και του ακτινωτού
μυ για αυτό και παίζουν σημαντικό ρόλο στην «μετάδοση» της δύναμης που
προκαλείται από την σύσπαση του ακτινωτού μυ για την αλλαγή του σχήματος και της
ισχύς του φακού, την απαραίτητη προϋπόθεση στην προσαρμογή (Alpern 1969 book,
Ciuffreda 1997, Πλαΐνης Accommodative response-notes).

Σχήμα 1.3.2.4. : Βασικές δομές του κρυσταλλοειδή φακού. Να σημειωθεί
ότι στην δεξιά εικόνα ο φακός είναι in vitro, έχει δηλαδή αφαιρεθεί από τον
οφθαλμό µε αποτέλεσμα, λόγω της ελαστικότητάς του (και απουσία των
δυνάμεων που ασκούνται από τις ίνες της Ζιννείου ζώνης), οι επιφάνειές
του (και ιδιαίτερα η πρόσθια) να ανακτούν την πιο κυρτή φυσιολογική
μορφή τους.
Καθώς ο ακτινωτός μυς συσπάται και μετακινείται εμπρός, δύο γεγονότα
συμβαίνουν: α) ο ελαστικός χοριοειδής επιμηκύνεται με την άκρη του να μετακινείται
μπροστά και β) η Ζίννειος τάση μειώνεται. Το τελευταίο επιτρέπει στην κάψα του φακού
να ασκεί την τάση της στην ύλη του φακού. Οι ελαστικές προδιαγραφές του φακού
προκαλούν ελαφρά προεκβολή (προεξοχή) στην κεντρική πρόσθια επιφάνεια στην
περιοχή όπου η κάψουλα του φακού είναι λεπτότερη. Αυτά τα αποτελέσματα στον
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πρόσθιο πόλο, με κύρτωση προς τα εμπρός κατά την αυξημένη προσαρμογή,
επιφέρουν ένα προφίλ με γεωμετρία υπερβολής.
Κατά την μέγιστη προσαρμογή σε ένα νέο άτομο η κεντρική πρόσθια ακτίνα
καμπυλότητας του φακού μειώνεται από 12 σε 5mm, ενώ η οπίσθια ακτίνα
καμπυλότητας υποβάλλεται σε σχετικά ασήμαντη αλλαγή από κατά προσέγγιση 5,5 σε
5mm (Fincham 1951). Ο πρόσθιος πόλος του φακού προχωρεί μπροστά κατά 0,3mm,
καθώς ο οπίσθιος πόλος πιθανώς κινείται προς τα πίσω σε λιγότερο από το μισό αυτού
του ποσού (Fincham 1951). Τέλος ο φακός αυξάνεται σε κεντρικό πάχος κατά
προσέγγιση 0,5mm, ενώ η διάμετρος του ισημερινού μειώνεται κατά 0,4mm (Fincham
1951).
Τα αντίθετα ακριβώς συμβαίνουν κατά την μείωση της προσαρμογής. Πρέπει
να τονισθεί ότι τώρα ο χοριοειδής είναι αρχικά υπεύθυνος της μετακίνησης του
ακτινωτού μυ πίσω στην κανονική θέση δια μέσου της ελαστικής αποδεσμευμένης του
δράσης (Wyatt 1988).

1.3.2. Ακτινωτός μυς
Ο ακτινωτός μυς είναι συνέχεια του χοριοειδή (Alpern 1969). Συνίσταται από
ένα δακτύλιο λείου μυ ενωμένο στην εσωτερική επιφάνεια του πρόσθιου σκληρού
χιτώνα (Moses 1987 book). Οι μυϊκές ίνες εκφύονται στο σκληροκερατοειδικό όριο και
εισέρχονται στο άνοιγμα των ινιδίων των Ινών της Ζιννείου ζώνης στην μεμβράνη του
Bruch (Rohen 1979, Stark 1988). Η σύσπαση του ακτινωτού μυ έχει σαν αποτέλεσμα
την αξονική-πεταλοειδή μετακίνηση (πχ προς τα μπροστά και έσω) της ζώνης σύνδεσης
, με μια ταυτόχρονη εμπρόσθια έλξη του χοριοειδή (Moses 1987 book). Η σύσπαση
έλκει το άνοιγμα των ινιδίων, το οποίο σε αλλαγή θέσης παράγει αυξημένη τάση στο
περιφερικό τμήμα των ινών (Stark 1988). Αυτό ελευθερώνει το αξονικό τμήμα των ινών
και επιτρέπει στον φακό να πάρει ένα πιο σφαιρικό σχήμα (Εικόνα 1.3.1.1 ).
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Εικόνα 1.3.2.1 : Ο ινώδης σκληρός με την επέκταση του στο
ακτινωτό σώμα και τις ίνες της Ζιννείου Ζώνης.
Οι ίνες του ακτινωτού μυ παραδοσιακά έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με
τον

προσανατολισμό

της

έκτασης

των

ινών

(Salzmann

1912

book).

Αυτές

περιλαμβάνουν : 1) τις διαμήκης ίνες, γνωστές και ως μεσημβρινές ή μυς του Brueck, οι
οποίες κινούνται προσθι-οπίσθια, 2) οι κυκλικές ίνες (σφιγκτήρας μυς ή μυς του
Mueller), που είναι οι ενδότατες ίνες και κινούνται περιφερειακά γύρω από τη σφαίρα ,
και 3) η τρίτη μυϊκή ομάδα , τις ακτινωτές ίνες που συνδέουν τις άλλες δυο ομάδες ινών.
Αυτές οι τρεις ομάδες εμφανίζονται σαν μπερδεμένο πλέγμα , που παρόλα αυτά, στην
πραγματικότητα συνιστούν ένα χωριστό μυ συγκεντρωτικής λειτουργίας.
1.3.3. Ίνες Ζιννείου Ζώνης
Οι κρεμαστήριοι σύνδεσμοι του φακού, γνωστοί και ως ίνες Ζιννείου Ζώνης,
αποτελούνται από σειρές λεπτών μη κυτταρικών ινιδίων (Alpern 1969 book). Ξεκινούν
μια διαμήκη πορεία από την περιοχή Pars Plana* του ακτινωτού σώματος και
δημιουργούν αναστομώσεις μεταξύ τους (Rohen 1979). Στο επίπεδο της Pars Plicata**,
συνενωμένα πλέγματα ινών της Ζιννείου Ζώνης είναι διαμορφωμένα και συνδεδεμένα
στα πλευρικά τοιχώματα της απόφυσής του ακτινωτού. Πιο μπροστά, το πλέγμα ινών
μοιάζει να κατευθύνεται προς μία γωνία και τελικά διαιρείται στη «διχάλα της Ζιννείου
ζώνης» (Rohen 1979) η οποία συνδέεται με το Ζίννειο οστέινο πέταλο στην κάψουλα
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του φακού (Alpern 1969 book, Rohen 1979). Η σύνδεση της Ζιννείου Ζώνης στην
κάψουλα του φακού βρέθηκε ότι διαχωρίζεται σε τρεις ομάδες ινών. Οι δυο πιο
χαρακτηριστικές που συνθέτουν την «διχάλα της Ζιννείου ζώνης» συνδέονται στην
πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια της κάψουλας του φακού, ενώ η λιγότερο πυκνή
συνδέεται στον ισημερινό (Rohen 1979, Moses 1987 book). Κάποιες από τις ίνες επίσης
εκτείνονται στον μεσημβρινό μέσα από το ίδιο το ακτινωτό σώμα (Moses 1987 book),
ενώ άλλες εκτείνονται οπίσθια προς το υαλώδες και την ora serrata (McCulloch 1954,
Moses 1987 book).

Εικόνα 1.3.3.1 : Απεικόνιση των ινών της Ζιννείου Ζώνης που
συγκρατούν τον φακό επισυναπτόμενες στις περιοχές ora serrata και
pars plana.

* Pars Plana: Οπίσθια επίπεδη περιοχή έκτασης 4mm. Το στρώμα του αποτελεί
συνέχεια του χοριοειδή δεδομένου ότι το εξώτερο χρωστικό επιθήλιο του ακτινωτού
σώματος είναι η συνέχεια του αμφιβληστροειδή στο ora serrata.
** Pars Plicata: Αυτό αποτελείται από 70 μυϊκές αποφύσεις, οι οποίες είναι σχηματίζουν
ραβδώσεις ή πτυχές 2mm μήκους, κάθε μια με ένα πυρήνα από στρώμα και αγγεία
αίματος και καλύπτονται από δύο στρώματα κιονοειδούς επιθηλίου.
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1.4 ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ – ΕΚΤΡΟΠΕΣ
1.4.1. Εισαγωγή
Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού πάσχει από οπτικές εκτροπές οι οποίες σε
κάποιες περιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της όρασης. Η θεωρία λέει
ότι μια σαφής ακτίνα ή μια ομοιόμορφη ομάδα ακτίνων σε ένα πρωτότυπο σύστημα,
σίγουρα θα αποκαλύψει ασυνέπειες με τα αντίστοιχα παραξονικά χαρακτηριστικά. Οι
αποκλίσεις από την ιδεατή κατάσταση ονομάζονται εκτροπές. Όπως γίνεται φανερό και
από εργασίες όπου το οπτικό σύστημα του οφθαλμού μοντελοποιείται, οι συνολικές
οπτικές εκτροπές του οφθαλμού καθορίζονται από τη γεωμετρία των διαθλαστικών του
επιφανειών, καθώς και από την ομοιογένεια των διαθλαστικών του μέσων (Optics,
Eugene Hecht & Optics Atchison).
Οι εκτροπές διακρίνονται σε δύο ομάδες, τις πολυχρωματικές και τις
μονοχρωματικές. Οι μονοχρωματικές περιλαμβάνουν μια μεγάλη σειρά εκτροπών
αλλά αντιπροσωπευτικές είναι οι
πέντε ακόλουθες που χωρίζοντάς
τις σε

δυο ομάδες είναι α) η

σφαιρική εκτροπή, ο αστιγματισμός
και η κόμη και β) η καμπύλωση
πεδίου και η παραμόρφωση, οι
οποίες είναι συνήθως μικρές στην
κεντρική περιοχή διαμέτρου 2mm
της

κόρης

ραγδαία

σε

αλλά

αυξάνονται

διασταλμένη

κόρη.

Επειδή πρώτα μελετήθηκαν από
τον Ludwig von Seidel (1850)
ονομάζονται εκτροπές Seidel ή
απλά εκτροπές 3ης τάξης (Optics,
Eugene Hecht & Optics Atchison).
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής
μας απασχολούν
πρώτη

ομάδας

μόνο οι

της

μονοχρωματικές

εκτροπές.
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Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την γρήγορη και ακριβή μέτρηση των
συνολικών οπτικών εκτροπών. Μεγαλύτερη απήχηση έχει η τεχνική του εκτροπόμετρου
Hartman-Shack (Thibos et al. 2000, Cheng et al. 2003). Τα εκτροπόμετρα επιτυγχάνουν
την καταγραφή της κλίσης του μετώπου κύματος σημείο προς σημείο της κόρης, ενώ
στην συνέχεια με την βοήθεια υπολογιστικού συστήματος καθίσταται δυνατή η
αξιολόγηση των συνολικών εκτροπών του οφθαλμού. Η απόδοση των εκτροπών γίνεται
μέσω ενός γραμμικού αθροίσματος πολυωνύμων, τα πολυώνυμα Zernike.
1.4.2 Άπω σημείο οράσεως
Το πεδίο μακρινού σημείου είναι εκείνο το πεδίο που είναι συνεζευγμένο με τον
αμφιβληστροειδή όταν ο οφθαλμός δεν προσαρμόζει. Το διαθλαστικό σφάλμα ενός
οφθαλμού είναι το διοπτρικό αντίστοιχο της απόστασης μακρινού σημείου (Οπτική &
Διάθλαση).
1.4.3. Εμμετρωπία
Το διοπτρικό σύστημα του οφθαλμού μπορεί αν θεωρηθεί ως ένας απλός
φακός. Ένας εμμετρωπικός οφθαλμός, εξ ορισμού, είναι αυτός στον οποίο ο απλός
φακός θα εστιάσει ένα μακρινό είδωλο ακριβώς επάνω στον αμφιβληστροειδή (με την
προϋπόθεση ότι η ισχύς του οφθαλμού δεν αλλοιώνεται από την προσαρμογή). Σε ένα
τέτοιο οφθαλμό, το είδωλο επί του αμφιβληστροειδούς θα συγκλίνει μ’ ένα αντικείμενο
στο άπειρο, άρα το πεδίο μακρινού σημείου ενός εμμετρωπικού οφθαλμού βρίσκεται
στο άπειρο (Οπτική & Διάθλαση). (εικόνα 1.4.3.1)

Εικόνα 1.4.3.1 : Εμμετρωπικός οφθαλμός
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1.4.4. Αμετρωπία
Στην περίπτωση που το μακρινό σημείο δεν βρίσκεται σε άπειρη απόσταση
μπροστά από το μάτι, τότε ο οφθαλμός είναι αμετρωπικός και οι παράλληλες ακτίνες
που προσπίπτουν στο μάτι, αφού διαθλασθούν από το οπτικό σύστημα του οφθαλμού,
δεν εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδούς.
Στην αξονική αμετρωπία, το μήκος του βολβού είτε είναι αφύσικα μεγάλο
(μυωπία), είτε είναι αφύσικα μικρό (υπερμετρωπία) ή ο κρυσταλλοειδής είναι
τοποθετημένος πιο μπροστά (μυωπία) ή πιο πίσω (υπερμετρωπία) από την φυσική του
θέση.
Στην διαθλαστική αμετρωπία, η συνολική δύναμη του οφθαλμού (κερατοειδή
και κρυσταλλοειδή) είναι «ανώμαλη»: μεγαλύτερη στην μυωπία ή μικρότερη στην
υπερμετρωπία, με φυσιολογικό αξονικό μήκος ή ασύμμετρος, ποικίλλοντας σε
διαφορετικούς μεσημβρινούς στον αστιγματισμό.
Στην λόγω κλίσης αμετρωπία αυτό συμβαίνει είτε λόγω κλίσης του φακού
(αστιγματισμός) είτε στον αμφιβληστροειδή (μυωπία). Στην λόγω ανώμαλου δείκτη
διάθλασης αμετρωπία είτε ο δείκτης διάθλασης στο υδατοειδές είναι χαμηλός, ή του
υαλώδους υψηλός ή του κρυσταλλοειδή χαμηλός για την υπερμετρωπία, είτε το
αντίστροφο για την μυωπία (Duke-Elder’s practice of refraction).

Εικόνα 1.4.4.1 :Σφάλματα
Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

29

“Aξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες”
1.4.4.1 Εκτροπές απεστίασης
1.4.4.1.1 Μυωπία
Εάν το διοπτρικό σύστημα έχει πολύ μεγάλη ισχύ σύγκλισης για ένα δεδομένο
αξονικό μήκος, το αντικείμενο στο άπειρο θα εστιαστεί κάπου μπροστά από τον
αμφιβληστροειδή , και το αντικείμενο θα πρέπει να μετακινηθεί κοντύτερα στον οφθαλμό
έτσι ώστε το είδωλο να μετακινηθεί προς τα πίσω και να εστιασθεί ακριβώς πάνω στον
αμφιβληστροειδή. Σε αυτόν τον οφθαλμό, αν ένα σημείο επί του αμφιβληστροειδούς
θεωρηθεί ως το «αντικείμενο», το ειδώλου εκείνου του σημείου θα βρίσκεται κάπου
μπροστά από τον οφθαλμό αλλά κοντύτερα από το άπειρο και αυτό είναι , εξ ορισμού,
το μακρινό σημείο του οφθαλμού. Το πεδίο του είναι το πεδίο μακρινού σημείου το
οποίο συγκλίνει με τον αμφιβληστροειδή και εξ ορισμού ένας τέτοιος οφθαλμός είναι
μυωπικός. (εικόνα 1.4.4.1.1) (Οπτική & Διάθλαση).

Εικόνα 1.4.4.1.1 : Μυωπικός οφθαλμός
Στην πλειονότητα του μυωπικού πληθυσμού, κυρίως στους υψηλούς βαθμούς, η
μυωπία είναι αξονική. Π.χ. 1mm αλλαγή στην καμπυλότητα συνεπάγεται 6dpt μυωπίας.
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1.4.4.1.2 Υπερμετρωπία
Στον υπερμετρωπικό οφθαλμό, το διοπτρικό σύστημα δεν κατέχει επαρκή ισχύ
σύγκλισης για το αξονικό μήκος του οφθαλμού. Συνεπώς, το είδωλο ενός αντικειμένου
στο άπειρο θα ήταν τοποθετημένο πίσω

από τον αμφιβληστροειδή. Εάν υπάρχει

επαρκής προσαρμογή, η σύγκλιση είναι δυνατόν να αυξηθεί έτσι ώστε να φθάσουν σε
ακριβή

εστίαση

επί

του

αμφιβληστροειδούς.

Επομένως,

σταθερές

αυξήσεις

προσαρμογής και λανθάνουσα υπερμετρωπία συμβαίνουν κατά την θέαση ενός
μακρινού αντικειμένου. Σε έναν μη προσαρμοστικό υπερμετρωπικό οφθαλμό (καθώς η
διαθλαστική ισχύς του διοπτρικού συστήματος είναι ανεπαρκής), οι ακτίνες φωτός από
το αμφιβληστροειδικό πεδίο θα αποκλίνουν καθώς απομακρύνονται από τον οφθαλμό
και εάν θεωρηθεί ένα σημείο επί του αμφιβληστροειδούς ως το αντικείμενο, το είδωλό
του θα είναι φανταστικό και τοποθετημένο πίσω από τον οφθαλμό. Συνεπώς, το πεδίο
μακρινού

σημείου

του

υπερμετρωπικού

οφθαλμού

βρίσκεται

πίσω

από

τον

αμφιβληστροειδή. (εικόνα 1.4.4.1.2.1) (Οπτική & Διάθλαση).

Εικόνα 1.4.4.1.2.1 : Υπερμετρωπικός οφθαλμός
Στην πλειοψηφία της η υπερμετρωπία είναι αξονική. Πχ 1mm αλλαγή στην
καμπυλότητα συνεπάγεται 6dpt υπερμετρωπίας. Είναι η πιο κοινή από όλες της
διαθλαστικές καταστάσεις . Πρακτικά κατά την γέννηση όλα τα μάτια είναι
υπερμετρωπικά μεταξύ 2,50-3,00 dpt και με την ανάπτυξη του σώματος αυξάνεται και
το προσθοπίσθιο μήκος του βολβού.
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1.4.4.2. Αστιγματισμός
Στον αστιγματισμό η διαθλαστική επιφάνεια (συνήθως ο κερατοειδής) είναι
μάλλον τορική παρά σφαιρική, και ως εκ τούτου η διαθλαστική ισχύς της δεν είναι η ίδια
για όλους τους μεσημβρινούς λόγω ασυμμετρίας εκ περιστροφής γύρω από τον άξονα
οράσεως κεντρικά ή περιφερικά του κερατοειδή (εικόνες 1.4.4.2.1-2). Εκτός από
σφάλμα της καμπυλότητας, λιγότερο συχνά μπορεί να είναι αποτέλεσμα κακού
κεντραρίσματος ή δείκτη διάθλασης του κρυσταλλοειδή (Duke-Elder’s practice of
refraction).
Στον ομαλό αστιγματισμό, η διαθλαστική ισχύς αλλάζει διαδοχικά από τον έναν
μεσημβρινό στον επόμενο, και ο κάθε μεσημβρινός έχει έναν ομοιόμορφο τύπο
καμπύλης. Στον αστιγματισμό αυτό οι μεσημβρινοί της μέγιστης και ελάχιστης ισχύος
(βασικοί μεσημβρινοί) είναι σε ορθές γωνίες. Αν όμως οι βασικοί μεσημβρινοί δεν
βρίσκονται σε ή κοντα στις 90 και 180 μοίρες, ονομάζεται πλέον λοξός αστιγματισμός
(Οπτική & Διάθλαση).

Εικόνα 1.4.4.2.1 :
Αστιγματικός οφθαλμός

Εικόνα 1.4.4.2.2 : Απεικόνιση
αστιγματικού κερατοειδή

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, όταν μια δέση φωτός εισαχθεί στο μάτι από μια
σημειακή πηγή, αυτή θα εστιαστεί σε δύο κάθετες μεταξύ τους και ευδιάκριτες εστιακές
γραμμές σε διαφορετικές θέσης μέσα στο μάτι, ενώ μεταξύ των δύο αυτών θέσεων
υπάρχει και μια περιοχή με την βέλτιστη δυνατή ευκρίνεια και λέγεται κύκλος ελάχιστης
σύγχυσης (εικόνα 1.4.4.2.3) (Optics, Eugene Hecht & Optics Atchison).
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Εικόνα 1.4.4.2.4 : Απεικόνιση
αστιγματικού σφάλματος με Zernike
Εικόνα 1.4.4.2.3: Αστιγματικό
σφάλμα

1.4.4.3. Σφαιρική εκτροπή
Όταν οι ακτίνες φωτός διαθλόμενες από διαφορετικά ύψη ενός οπτικού
συστήματος (οπτικά μέρη οφθαλμού), σε σχέση με τον γεωμετρικό του άξονα, τέμνουν
τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σημεία αναφερόμαστε στο σφαιρικό σφάλμα (εικόνα
1.4.4.3.1), με τις περιφερικές ακτίνες διαθλώνται ισχυρότερα ή ασθενέστερα σε σχέση
με τις αξονικές.

Εικόνα 1.4.4.3.1: Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής με τις ακτίνες που διαθλώνται σε
μικρότερο ύψος από το κέντρο του φακού να εστιάζονται πιο μακριά και τις πιο
απομακρυσμένες ακτίνες να εστιάζονται πιο κοντά.
Ο ανθρώπινος οφθαλμός έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει μέρος της σφαιρικής
εκτροπής. Η μερική αυτή διόρθωση επιτυγχάνεται κυρίως λόγω του διαφορετικού δείκτη
διάθλασης του κρυσταλλοειδή και λιγότερο από το φαινόμενο Stiles-Crawford (η
ευαισθησία φωτεινής αντίληψης εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης στον
αμφιβληστροειδή).
Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη
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1.4.4.4. Κόμη
Για ένα περιστροφικό συμμετρικό σύστημα, η κόμη είναι μια «εκτός άξονα» εκτροπή
(σφάλμα κόμης ή σφάλμα ασυμμετρίας). Το είδωλο έχει ένα ευθυγραμμισμένο σχήμα
κόμης, με την αιχμή να τελειώνει είτε προς τον οπτικό άξονα είτε μακριά από αυτόν. Η
κατανομή του φωτός δεν είναι ομοιόμορφη κατά μήκος της κηλίδας, αλλά είναι πιο
έντονο στην αιχμή της και μειώνεται προς τα κάτω (εικόνα 1.4.4.4.1). Η εκτροπή αυτή
παρουσιάζεται λόγω απουσίας συμμετρίας του οφθαλμού ενός ορθού καθορισμένου
άξονα (Optics – Atchison) και η μέτρηση του γίνεται σε δύο άξονες, οριζόντιο και
κάθετο.

Εικόνα 1.4.4.4.1 : Σφάλμα κόμης

Εικόνα 1.4.4.4.2: Σφάλματος
κόμης με Zernike

Αλλαγές στην προσαρμογή παράγουν οι αλλαγές τόσο στις εκτροπές της κόμης όσο και
στις σφαιρικές εκτροπές (Howland & Buettner 1989, Lu et al. 1993).
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1.5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Ζούμε σε ένα κόσμο όπου επικρατεί μια διαρκής μάχη κατά του γήρατος,
αυξάνοντας τον αγώνα κατά των εξωτερικών ενδείξεων αυτού, χρησιμοποιώντας ακόμα
και την κοσμητική χειρουργική. Οι επιστήμονες ,επιπλέον, είναι περισσότερο
δεσμευμένοι στην ανεύρεση λύσεων, όμως παρόλη την έρευνα σχετικά με τα
φυσιολογικά χαρακτηριστικά της μείωσης της προσαρμογής με την ηλικία ή μελετάται
ως ένας κύριος παράγοντας που οδηγεί στην πρεσβυωπία.

1.5.1 Προσαρμογή (ορισμός)
Η προσαρμογή αναφέρεται στην λειτουργία κατά την οποία πραγματοποιείται
πολύπλακα ένας κύκλος ελάχιστης σύγχυσης επιτυγχάνεται η διατήρηση ευκρινούς
ειδώλου στον αμφιβληστροειδή μέσω κατάλληλης αλλαγή της διοπτρικής ισχύς του
κρυσταλλοειδούς φακού (Ciuffreda 1991) (εικόνα 1.3.1.1). Με αυτόν τον τρόπο
μεγιστοποιείται το contrast του αμφιβληστροειδικού ειδώλου (Heath 1956b). Κατά την
παρατήρηση ενός μακρινού αντικειμένου , το αμφιβληστροειδικό είδωλο είναι καλά
εστιασμένο. Για ευκρινή διάκριση αντικειμένων σε κοντινές αποστάσεις ο οφθαλμός
πρέπει να αλλάξει το σημείο εστίασης, αυξάνοντας την διαθλαστική του ισχύ (Πλαΐνης
Accommodative response-notes).

1.5.2. Προσαρμογή (γενικός σχολιασμός-review θεωριών)
Δεν υπάρχει κάποια διαφωνία ότι η προσαρμογή είναι επαρκώς κατανοητή.
Συγκρινόμενη με άλλα συστήματα, μοιάζει να είναι σχετικά απλή: ο φακός αλλάζει το
σχήμα του σαν απόκριση σε απαιτήσεις κοντινής παρατήρησης με την λειτουργία
επιμήκυνσης και χαλάρωσης που ελέγχεται από την λειτουργία του ακτινωτού μυ και
της μετακίνησης του φακού εμπρόσθια.
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1.5.3. Η επίδραση της προσαρμογής σε άλλα στοιχεία του οφθαλμού
1.5.3.1 Η αύξηση της σφαιρικότητας με την προσαρμογή
Οι πιο εξεζητημένες λεπτομέρειες που αφορούν και συνδέονται με την
προσαρμογή έχουν περιγραφεί από πλήθος ερευνητών. Πιο διαχρονική και η πλέον
αποδεκτή παγκοσμίως είναι η περιγραφή του Helmholtz (1855). Ο Helmholtz προτείνει
ότι παρατηρώντας ένα αντικείμενο μακριά, ο φακός επιμηκύνεται (τεντώνεται)
παίρνοντας μια πιο λεπτή, μικρότερης καμπυλότητας μορφή χάρις στην επιμήκυνση
των ινών της Ζιννείου Ζώνης κατά την κίνηση του ακτινωτού μυ. Ενώ όταν απαιτείται η
εστίαση σε ένα κοντινό αντικείμενο, ο ακτινωτός μυς συσπάται κινούμενος προς τα
εμπρός και χαλαρώνοντας την τάση στις ίνες της Ζιννείου με αποτέλεσμα στην συμβολή
της αύξησης της ακτίνας καμπυλότητας του φακού (χαλάρωση του φακού). Όμως η
θεωρία αυτή δεν είναι από όλους αποδεκτή. Ο Tscherning (1904) ήταν υποστηριχτής
μιας θεωρίας αντίθετης από την προηγούμενη, βασισμένης σε έρευνες και άλλων
επιστημόνων της εποχής. Ισχυριζόταν ότι κατά την διάρκεια της προσαρμογής οι ίνες
της Ζιννείου δεν χαλαρώνουν και οι τάση τους αλλάζει το σχήμα του φακού σε μια
κωνοειδή μορφή, με μεγαλύτερη καμπυλότητα στους πόλους, μια πιο επίπεδη
περιφέρεια και μια αυξημένη διάμετρο στον ισημερινό. Θεωρία όμως που δεν είχε ποτέ
μεγάλη απήχηση σε σχέση με την θεωρία του Helmholtz. Ακόμα μία θεωρία, αυτή του
Schachar αναφέρει ότι, υπάρχουν τρία είδη ινών Ζιννείου Ζώνης (πρόσθιες, οπίσθιες
και ισημερινού). Όπως μελετήθηκαν σε πιθήκους, οι μεν πρόσθιες και οπίσθιες ίνες είναι
συνδεδεμένες με τον οπίσθιο μέρος του ακτινωτού σώματος (pars plana) ενώ οι ίνες
από τον ισημερινό συνδέονται στο πρόσθιο ακτινωτό σώμα (pars plicata) και υπάρχει
ανταγωνιστική δράση μεταξύ του τμήματος του ισημερινού και των δύο άλλων
τμημάτων. Έτσι κατά την παρατήρηση μακρινών αντικειμένων, η πιο επίπεδη μορφή
του φακού που δεν βρίσκεται σε προσαρμογή, επιτυγχάνεται με την χαλάρωση των
ινών του ισημερινού και αύξηση της τάσης των άλλων δύο ομάδων των ινών, ενώ κατά
την προσαρμογή η τάση των ινών του ισημερινού αυξάνεται σε αντίθεση με τις
υπόλοιπες ίνες που χαλαρώνουν. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει κάποια κατάσταση κατά
την οποία όλες οι ίνες να είναι σε πλήρη χαλάρωση, καθώς επίσης οι ίνες του
ισημερινού πιστεύεται ότι αποτελούν τον κινητήριο ενεργό μετατροπέα κατά την δράση
της προσαρμογής, με τις πρόσθιες και οπίσθιες ομάδες ινών να σταθεροποιούν την
δράση αυτής. Αυτή η ανταγωνιστική δράση απεικονίζεται και στην πιο κάτω εικόνα
1.5.3.1.1.

Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

36

“Aξιολόγηση της προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας & ενήλικες”

1.5.3.1.1.α

Α

1.5.3.1.1.β

Ρ

Εικόνα 1.5.3.1.1: Διαγραμματική αναπαράσταση του φακού α) σε κατάσταση μη
προσαρμογής και β) σε προσαρμογή κατά τον Schachar (Α: πρόσθια διαχείριση
Β:οπίσθια διαχείριση). Κατά την προσαρμογή οι ίνες του ισημερινού κινούνται
προς τα έξω (προς την πλευρά του σκληρού) αυξάνοντας την διάμετρό τους.
Κατά συνέπεια αυξάνεται η καμπυλότητα του φακού αξονικά.
Οι έρευνες το 1997 από τον Bron, έδειξαν ότι οι ομάδες των ινών της Ζιννείου
Ζώνης είναι τέσσερις, με τις 2 τελευταίες να είναι πιο αδύναμες από τις πρώτες δύο και
τις ίνες του ισημερινού να έχουν απλά λειτουργικό ρόλο (σχήμα 1.5.3.1.2):
•

Πρόσθιες ίνες που ξεκινούν από το pars plana (πρόσθια από το Ora Serrata)
μέχρι το πρόσθιο μέρος της κάψουλας (Α)

•

Οπίσθιες ίνες που ξεκινούν από την pars plicata μέχρι το οπίσθιο μέρος της
κάψουλας (Β)

•

Ισημερινές ίνες που ξεκινούν από την pars plicata μέχρι τον ισημερινό (C)

•

Υαλοειδής ίνες που ξεκινούν από pars plana μέχρι το οπίσθιο μέρος της
κάψουλας (D)
Η παρατήρηση των ινών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η χρήση σχισμοειδούς

λυχνίας (Grossman 1904, Fincham 1951) συναντά εμπόδια λόγω της ίριδας, όμως σε
παρατήρηση σε περιπτώσεις ανιριδίας (Storey,1924) ήταν δυνατή η διαπίστωση ότι
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κατά την προσαρμογή η καμπυλότητα αυξάνεται όταν η διάμετρος των ινών του
ισημερινού μειώνεται. Με την χρήση υπέρηχων λίγο αργότερα οι Storey & Rabie (1985)
έδειξαν ότι η διάμετρος των ινών του ισημερινού μειώνεται με την προσαρμογή, κάτι
που απέδειξε και το 1997 ο Wilson με την φωτογραφία υπερύθρων, αλλά βρήκε το
αντίθετο από τις έρευνες του ο Schachar το 1996. Όμως η χρήση υπερήχων
βιομικροσκοπίας δείχνει να υποστηρίζει την θεωρία του Helmholtz.

Α
C

Β

Hyaloid fibres D

Σχήμα 1.5.3.1.2 : Επισυνάψεις των ινών της Ζιννείου Ζώνης στον φακό.
Μια ομάδα ινών εισέρχεται πρόσθια του ισημερινού του φακού, μια
δεύτερη εισέρχεται οπίσθια του ισημερινού και μια Τρίτη μικρότερη ομάδα
καταλήγει στον ισημερινό. (Streeten,1995)

1.4.3.2. Αλλαγή στο σχήμα του κερατοειδή κατά την προσαρμογή
Η Κεντρική κερατοειδική καμπυλότητα αλλάζει κατά την λειτουργία της
προσαρμογής όπως παρατηρήθηκε με την χρήση κερατομέτρου (Pierscionek 2001),
ενώ μελέτη με την βοήθεια κερατοειδικού τοπογράφου έδειξε ανάμικτα αποτελέσματα
αλλαγής. Πλήθος άλλων μελετών (He, Gwiazda et al.2003) αποκάλυψαν κερατοειδικές
αλλαγές, ενώ άλλες (However et al.2003) δεν υποστήριζαν την παρατήρηση αυτή. Η
χρήση τοπογραφικού οργάνου δεν αποτελεί και το πλέον κατάλληλο όργανο
παρατήρησης και μελέτης και δεν το καθιστά καλύτερο από το κερατόμετρο.
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1.5.3.3. Αλλαγή στο σχήμα του βολβού του οφθαλμού κατά την προσαρμογή
Με την χρήση της μη-παρεμβατικής τεχνικής του συμβολόμετρου, που διαθέτει
ακρίβεια στην ανάλυση και στις μετρήσεις (Drexler et al 1998), βρέθηκε πως καθώς ο
φακός προσαρμόζει, ο βολβός του οφθαλμού επιμηκύνεται. Ο βαθμός της επιμήκυνσης
για δεδομένη κατάσταση προσαρμογής, είναι μεγαλύτερος στους εμμέτρωπες παρά
στους μύωπες. Από τους Walker & Mutti (2002) διαπιστώθηκε όχι μόνο η επιμήκυνση
του οφθαλμού αλλά και η διατήρηση της αλλαγής αυτής του σχήματος έως και 45 λεπτά
μετά από την περίοδο παρατεταμένης κοντινής εργασίας. Σύμφωνα με την μελέτη αυτή,
ο βολβός γίνεται πιο προμήκης (μικρότερο αξονικό μήκος:στροφή προς την
υπερμετρωπία) με την προσαρμογή και στη συνέχεια επιστρέφει πολύ αργά στην
αρχικά επίπεδα αφού χαλαρώνει η προσαρμογή. Παρόλα αυτά, αμέσως αφού επέλθει η
χαλάρωση αυτή της προσαρμογής, υπάρχει μια στροφή προς την μυωπία (το μάτι
γίνεται πιο μυωπικό σε σχέση με τις αρχική κατάσταση).
Η αλλαγές αυτές στον οφθαλμό , τόσο στον κερατοειδή του , όσο και στο σχήμα
του βολβού είναι πιθανόν να οφείλονται στην προς τα έσω και εμπρός κίνηση του
ακτινωτού μυός κατά την σύσπαση αυτού και την αλλαγή στην τάση του σε απαίτηση
από την λειτουργία της προσαρμογής. Όμως το ποσό της διαθλαστικής δύναμης που
συντελείται και από τους δύο παραπάνω παράγοντες (κερατοειδής και επιμήκυνση
βολβού) στον οφθαλμό, είναι μικρό και δύσκολα μετρίσιμο. Το ποσό όμως αυτό
καθίσταται ικανό να μετρηθεί με την χρήση εκτροπόμετρου με την βοήθεια ερεθισμάτων
και την χρήση οπτομέτρου Badal ή και φαρμακευτική ενεργοποίηση της προσαρμογής.

1.5.3.4. Εμπρόσθια κίνηση φακού με την προσαρμογή
Σύμφωνα με τη θεωρεία του Helmholtz ο φακός κινείται πρόσθια κατά την
λειτουργία

της

προσαρμογής

αυξάνοντας

έτσι

την

ουσιαστική

ισχύ

του

κρυσταλλοειδούς. Μια θεωρεία βασισμένη στο συμπέρασμα του Young (1801). Όμως ο
πρώτος που το παρατήρησε ήταν ο Muller 2 χρόνια νωρίτερα, ο οποίος θεώρησε ότι η
σύσπαση του ακτινωτού μυ συνεπάγεται την μετακίνηση προς τα εμπρός του
υαλοειδούς σώματος, σπρώχνοντας τον φακό εμπρός και αυξάνοντας έτσι την ισχύ του
φακού. Σύμφωνα με τον Donders (1864) η πρόσθια επιφάνεια του φακού γίνεται πιο
κυρτή και πλησιάζει τον κερατοειδή. Οι Cramer(1851), Tscherning (1900) και Pflakg
(1935) ισχυρίζονται για την εστίαση του ματιού κοντά , πρόσθια μετακίνηση του φακού,
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και την καμπύλη της πρόσθιας επιφάνειας να γίνεται πιο κωνοειδής. Σε μια μελέτη που
αγνοήθηκε, ο Johnson (1924) συμπέρανε ότι στην αύξηση της καμπυλότητας του φακού
μετέχει μια υδραυλική πίεση από τα υγρά του περιβάλλοντα χώρου του φακού επί της
σύσπασης του ακτινωτού σώματος, με αποτέλεσμα την κύρτωση της πρόσθιας
επιφάνειας του φακού και την μετακίνηση του εμπρός (Johnson, 1924). Αρκετά χρόνια
αργότερα ο Coleman (1970 & 1986) επιβεβαιώνει την πρόσθια μετακίνηση του φακού,
καθώς και ο Thortnon (1985 & 1986) με την τεχνολογία των υπερήχων (Thortnon 1986,
2005).

Εικόνα 1.5.3.4.1 : Κίνηση του φακού και του ακτινωτού σώματος σε 6χρονο πίθηκο κατά την προσαρμογή (η προσαρμογή επιτεύχθη με την
χρήση «παρασυμπαθητικομιμητικών φαρμάκων). Ο ισημερινός του φακού
και το ακτινωτό σώμα μετακινούνται κατά την ίδια κατεύθυνση (μακριά από
τον σκληρό χιτώνα), ενώ υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ του ποσού
μετακίνησης και προσαρμογής. Οι κινήσεις καταγράφηκαν με βίντεογωνιοσκοπία (Glasser & Kaufman,1999)
Η επιβεβαίωση της πρόσθιας μετακίνησης του κρυσταλλοειδή (φαρμακολογική
ενεργοποίηση), ως συνιστώσα της προσαρμογής, έρχεται από μελέτες πολλών
ερευνητών και οι περισσότεροι προσαρμοστικοί ενδοφακοί (IOL) βασίζονται για την
μερική αποκατάσταση της προσαρμοστικής ικανότητας στην πρόσθια μετακίνησή τους.
Επίσης με σκληρεκτομή του πρόσθιου ακτινωτού μυ αφού διατηρείται η ελαστικότητα
του φυσικού φακού, αυξάνοντας τον χώρο εργασίας στην οπίσθια κοιλότητα ακτινωτού
– ινών – φακού. Τέλος, σε μελέτη των Nawa et al. (2003) σε οφθαλμό αξονικού μήκους
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21mm, το 1mm πρόσθιας μετακίνησης του ενδοφακού (ισχύος 20D) συνεπάγεται
2,30dpt μυωπική αλλαγή του ματιού (με την κερατοειδική ακτίνα καμπυλότητας να
κυμαίνεται μεταξύ 6,5-9,5mm, την ισχύ του φακού μεταξύ 10-30D και το αξονικό μήκος
του οφθαλμού στα 24mm, 1mm μετακίνηση του ενδοφακού συνεπάγεται 0,5 έως 1,9D)
και φυσικά τα μικρότερου μήκους μάτια προσαρμόζουν καλύτερα με την κίνηση των
IOL.
Η αύξηση της διαθλαστικής ισχύς του φακού είναι ένα αποτέλεσμα τριών
παραμέτρων: α) την ισχύ του φακού β) την οπίσθια θέση του φακού και γ)την πρόσθια
μετατόπιση του (Thornton 2005). Όμως παρά την σκλήρυνση του φακού με την πάροδο
των χρόνων, o μηχανισμός της προσαρμογής είναι παρών χάρις τα υπόλοιπα στοιχεία
του οφθαλμού (Guttman C. et al.2003), αφού σφαιρικότητα και πρόσθια κίνηση του
φακού παράγουν χωριστά μερική προσαρμογή.

1.5.4 Εύρος και όρια προσαρμογής
Σαν όρια προσαρμογής (range of accommodation) καλείται η απόσταξη
μεταξύ απώτερου σημείου και εγγύτερου σημείου, δηλαδή η απόσταση μέσα στην
οποία η προσαρμογή είναι ενεργή. Η διαφορά της διαθλαστικότητας του ματιού μεταξύ
των δύο αυτών συνθηκών –όταν το μάτι είναι σε χαλάρωση με τη μικρότερη διαθλαστική
ισχύ και όταν είναι πλήρως προσαρμοσμένο με μέγιστη διαθλαστική ισχύ- καλείται
εύρος προσαρμογής (amplitude of accommodation) (Duke-Elder’s Practice Refraction)
στην υποκειμενική μέτρηση. Το εύρος της προσαρμογής αποτελεί μέτρηση που έχει
πρακτική αξία στην πρεσβυωπία, προκειμένου να ελεγχθεί το χρήσιμο εύρος καθαρής
όρασης όταν χρησιμοποιείται ένας δεδομένος φακός.

Εικόνα 1.5.4.1: Εύρος προσαρμογής από το απώτερο σημείο όρασης μέχρι το
εγγύς σημείο ευκρινούς όρασης.
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1.5.5. Διαθεσιμότητα της προσαρμογής
Τα όρια της προσαρμογής δεν είναι ανάλογα του εύρους της προσαρμογής.
Στους εμμέτρωπες μια μεγάλη αλλαγή από το άπειρο στα 6 μέτρα μπορεί αν επιτευχθεί
χωρίς κόπο και όσο κοντύτερα πλησιάζει στο μάτι το αντικείμενο παρατήρησης, μια
προοδευτικά αυξανόμενη ισχύς απαιτείται για να το καλύψει. Ένας υπερμέτρωπας
χρειάζεται να χρησιμοποιεί ένα μεγαλύτερο ποσό προσαρμογής ώστε να επιτευχθεί
καθαρή όραση σε απόσταση 10 εκατοστών σε σχέση με έναν εμμέτρωπα, ενώ ένας
μύωπας θα δει στην θέση αυτή χωρίς κόπο. Άρα τα όρια της προσαρμογής δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκφραστεί η εργασία που γίνεται κατά την
προσαρμογή. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί από την εξέταση του εύρους. Τα όρια, από την
άλλη, είναι μια ένδειξη της διαθεσιμότητας της προσαρμογής που δίνει ουσιαστικά μια
αίσθηση της απόστασης στην οποία καθίσταται δυνατή η καθαρή όραση (Duke-Elder’s
Practice Refraction).
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1.6. ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Οι εκτροπές του οφθαλμού επηρεάζονται κατά την προσαρμογή του οφθαλμού
σε στόχους διαφορετικών αποστάσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή στα πιο σύνθετα οπτικά
συστήματα οι εκτροπές απορρέουν τόσο από την οπτική ποιότητα των ανεξάρτητων
στοιχείων, όσο και από την έλλειψη ευθυγράμμισης των σχετιζόμενων θέσεων των
οπτικών αυτών στοιχείων.
Στον προσαρμοζόμενο οφθαλμό οι εκτροπές μετώπου κύματος ενδέχεται να
αλλάζουν λόγο της δομής του οφθαλμού, κυρίως λόγο σχήματος, θέσης και
μεταβαλλόμενου δείκτη διάθλασης του κρυσταλλοειδή φακού κατά την προσαρμογή
(Garner&Yap, 1997, Garner&Smith, 1997, Koretz, et al.2002). Πολλές μελέτες
παρουσιάζουν αύξηση στις αλλαγές των εκτροπών λόγο προσαρμογής, που
περιλαμβάνουν αλλαγές στην απεστίαση (defocus) (Ciuffreda,1991), τον αστιγματισμό
(Millodot & Thibault, 1985, Ukai & Ichihishi, 1991, Mutti, et al. 2001, Tsukamoto et
al.2000), την σφαιρική εκτροπή (Ivanoff 1956,Jenkins 1963, Koomen et al. 1949, van
den Brink 1962), και άλλες εκτροπές υψηλής τάξης (Atchison et al. 1995, He et al. 2000,
Ninomiya et al. 2002, He et al. 1998, Howland & Buettner 1989, Lu et al. 1994, Vilupuru
et al. 2004).
Οι οφθαλμικές εκτροπές μετώπου κύματος παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία
μεταξύ των εξεταζομένων με μια τάση όμως για συμμετρία «καθρέπτη» μεταξύ δεξιού
και αριστερού οφθαλμού (Castejon-Mochon et al. 2002, Liang & Williams 2001, Thibos
et al. 2002). Οι εκτροπές αυξάνονται όσο αυξάνεται και το μεγεθος της κόρης, ενώ για
όμοιας διαμέτρου κόρες, οι εκτροπές μειώνονται για υψηλότερης τάξης Zernike
(Castejon-Mochon et al. 2002, Thibos et al.2002). Μελέτες στις μονοχρωματικές
εκτροπές σε σχέση με την ηλικία έχουν δείξει ότι οι εκτροπές του οφθαλμού, με κύρια
την σφαιρική εκτροπή, τόσο του κερατοειδή όσο και το σύνολο όλων των εκτροπών,
αυξάνονται καθώς μεγαλώνει η ηλικία (Calver et al. 1999, Guirao et al. 2000, Oshika et
al. 1999, McLellan et al. 2001).
1.6.1. Ερευνητικές μελέτες
Οι μελέτες των αλλαγών των εκτροπών με την προσαρμογή ανατρέχουν 2
δεκαετίες πίσω, παρόλα αυτά «η ακριβής φύση των αλλαγών αυτών παραμένει υπό
πλήρη έρευνα» (Charman 1991). Στην έρευνα των Atchison et al. (1995) έγινα οι
πρώτες προσπάθειες να χαρακτηριστούν οι εκτροπές μετώπου κύματος του οφθαλμού
με λεπτομέρειες. Με την χρήση της τεχνικής των αντικειμενικών εκτροπομέτρων
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πραγματοποίησαν μέτρηση των εκτροπών μέχρι και τέταρτης τάξης για τρεις
καταστάσεις προσαρμογής (0, -1,5 και -3D). Το σύνολο των 15 εξεταζομένων έδωσε
εκτροπές χωρίς ξεκάθαρη κλίση κατά την προσαρμογή. Για παράδειγμα, οι μισοί εξ
αυτών παρουσίασαν μια κλασική κλίση προς την λιγότερο θετική ή περισσότερο
αρνητική σφαιρική εκτροπή καθώς η προσαρμογή αυξάνεται (Ivanoff 1956, Koomen
et al. 1956, van de Brink 1962 Jenkins 1963). Από τους άλλους μισούς 3 έδειξαν
μέγιστο θετικό ποσό και 3 μέγιστο αρνητικό ποσό για το επίπεδο των -1,5D και ένας
εξεταζόμενος είχε αλλαγή στην σφαιρική εκτροπή κατά ένα τρόπο αντίθετο της κλασικής
κλίσης. Στην μελέτη αυτή δεν υπάρχουν πληροφορίες για το σφάλμα της κόμης. Ο
μεγαλύτερος αριθμός των εκτροπών μετώπου κύματος, που σχετίζεται με την όλη
οπτική ποιότητα του οφθαλμού, δεν αλλάζει με την προσαρμογή, παρουσιάζοντας ένα
μέγιστο ή ένα ελάχιστο μέσα στην διακύμανση για το επίπεδο της -1,5D.
Γενικά, η σφαιρική εκτροπή αλλάζει προς μια πιο αρνητική κατεύθυνση όσο
αυξάνεται

η

προσαρμογή,

όμως

υπάρχει

μεγάλη

διακύμανση

μεταξύ

των

εξεταζόμενων αλλά και των ερευνών σε σύνολο (Koomen et al. 1949, Ivanoff 1956,
Jenkins 1963, He et al. 2000, Ninomiya et al. 2002). Για παράδειγμα στις μελέτες των
He et al.(2000) και Plainis et al (2005) δείχνουν ξεκάθαρη μείωση της σφαιρικής
εκτροπής με την αύξηση της προσαρμογής (εικόνα 1.1.3.1.1), ενώ στον Atchison (1995)
μόνο οι μισοί είχαν παρόμοια αποτελέσματα.
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Εικόνα 1.6.1.1 Σφάλμα σφαιρικής εκτροπής με τάση προς αρνητικές τιμές με την
αύξηση της προσαρμογής (Plainis et al. 2005).
Για τις εκτροπές υψηλής τάξης στον προσαρμοζόμενο οφθαλμό πέραν τις
σφαιρικής εκτροπής, έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερες μελέτες και τα αποτελέσματα
ήταν αμφισβητήσιμα. Οι αλλαγές στην κόμη ποικίλουν πάρα πολύ μεταξύ των
εξεταζομένων και δεν υπάρχει σαφής τάση (He et al. 2002, Howland & Buettner 1989,
Lu et al. 1994, Atchinson et al. 1995). Μόνο η οριζόντια κόμη παρουσιάζει μια σχετική
τάση προς τις πιο θετικές τιμές όσο αυξάνεται η προσαρμοστική απαίτηση σύμφωνα με
την έρευνα των Plainis et al (2005) (εικόνα 1.13.1.2). Οι Howland & Buettner (1989)
παρατήρησαν μείωση του μεγέθους της κόμης με την προσαρμογή. Οι Lopez et al.
(1998) παρουσίασαν ότι το μάτι τείνει να γίνει πιο συμμετρικό όταν προσαρμόζει
πληροφορία που πηγάζει από την παρατήρηση της μείωσης του ποσού της κόμης ή
αύξησης του ποσού των άλλων συμμετρικών εκτροπών. Οι Lu et al. (1993) σε μεγάλο
εύρος προσαρμοστικών απαιτήσεων ασχολήθηκαν με τις αλλαγές της σφαιρικής
εκτροπής και της κόμης που αλλάζουν σημαντικά με την προσαρμογή, προτείνοντας
πως η κόμη ισορροπεί την σφαιρική εκτροπή.

Εικόνα 1.6.1.2: Σφάλμα οριζόντιας κόμης με τάση προς θετικές τιμές με την
αύξηση της προσαρμογής (Plainis et al. 2005)
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1.6.2. Αντικειμενική αξιολόγηση ποιότητας όρασης κατά την προσαρμογή
Η αλλαγή της ποιότητας του ειδώλου με την προσαρμογή αξιολογούνταν στο
παρελθόν με την χρήση της ασυμφωνίας των σφαλμάτων μετώπου κύματος ή από την
ρίζα του μέσης τιμής των τετραγώνων της διαφοράς των εκτροπών (RMS-root mean
square) του συνόλου της απόκλισης του μετώπου κύματος (Atchison et al 1995, He et
al 2000, Lopez Gil et al. 1998, Cheng 2004). Η τιμή αυτή είναι δυνατόν να είναι αρκετά
όμοια σε δυο διαφορετικά οπτικά συστήματα με διαφορετικές τιμές σφαλμάτων.
Οι πιο πάνω μελέτες έδειξαν μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των εξεταζόμενων, με
την μέση τιμή του RMS να αυξάνεται σε υψηλά προσαρμοστικά επίπεδα. Καθώς
επίσης υπάρχει μια τάση στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου να είναι
ευνοϊκότερο στο σημείο άνετης παρατήρησης της προσαρμογή (δηλ. στις μεταξύ 1-2D
απόκρισης), με τις εκτροπές να αυξάνονται για στόχους πιο κοντά από το σημείο άνετης
παρατήρησης (Charman 1999, He et al. 2000). Για παράδειγμα στην μελέτη των He et
al. (2000) παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις, το μέσο RMS μειώνεται από 0 σε 1D και
παραμένει ελάχιστο μεταξύ 1 και 3D και άνω των 3D αυξάνεται όσο αυξάνεται η
προσαρμογή (εικόνα 1.13.2.1). Σε αντίθεση οι Ninomiya et al. (2002) και Atchison et al.
(1995) ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 0 και 3D προσαρμογής. Όμως, σε
αυτές τις μελέτες δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η μύση της κόρης που συνοδεύει την
προσαρμογή και ελαττώνει την συνολική επίδραση των εκτροπών υψηλής τάξης στην
ποιότητα της όρασης.

Εικόνα 1.6.2.1 : Απεικόνιση RMS σφάλματος σαν συνάρτηση του προσαρμοστικού
ερεθίσματος (He et al. 2000)
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Οι μικρής διαμέτρου κόρες ( <3 mm) προσμένετε να παράγουν μεγάλα σφάλματα
με την αύξηση του βάθους πεδίου και μείωση των πληροφοριών της υψηλής χωρικής
συχνότητας από το αμφιβληστροειδικό είδωλο λόγω των διαθλαστικών αποτελεσμάτων
(Ward & Charman 1985). Eνώ για την ίδια κόρη οι εκτροπές μειώνονται όσο αυξάνεται η
σειρά των υψηλών εκτροπών (Thibos et al. 2002).
Το σύνολο των παλαιοτέρων μελετών που έχουν γίνει για την προσαρμογή και
τις εκτροπές αυξάνουν την δυσκολία σύγκρισης λόγο μικρού αριθμού εξεταζόμενων
ομάδων, ποικίλα μεγέθη κόρης κτλ.
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1.7. ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
1.7.1 Ορισμός
Με την πάροδο της ηλικίας επέρχεται σταδιακή απώλεια της προσαρμοστικής
αντίδρασης, η λεγόμενη πρεσβυωπία (εικόνα 1.7.1.1). Καθίσταται κλινικό πρόβλημα ,
όταν το εναπομείναν κλινικό μέγεθος (προσαρμοστική απόκριση) δεν επαρκεί για να
έρθει σε πέρας η λειτουργία της όρασης στις απαιτήσεις κοντινής εργασίας. Είναι
προφανές ότι η απαρχή της πρεσβυωπίας εξαρτάται από το διαθλαστικό πρόβλημα, το
βάθος εστίας (μέγεθος κόρης), τη φύση των οπτικών αναγκών και πλήθος μεταβλητών .
Η συνέπεια ηλικιακής ανάπτυξης του οργανισμού είναι η υποκειμενική ευρύτητα
της προσαρμογής που λιγοστεύει σταθερά γραμμικά από την ηλικία της εφηβείας
πέφτοντας σε ένα σχετικά σταθερό επίπεδο στην ηλικία των 50-55 ετών (εικόνα
1.7.1.1). Το εύρος της προσαρμογής και στην ηλικία αυτή εξηγείται υποκειμενικά από το
αυξημένο βάθος πεδίου λόγω μικρής κόρης αλλά και λόγω πολυεστιακότητας του
συστήματος (πχ αστιγματισμός). Η ευρύτητα λιγοστεύει κάνοντας εμφανές το πρόβλημα
κόπωσης στην τέταρτη δεκαετία της ζωής με επίπεδο πλάτος προσαρμογής περίπου
4,5 D. Μέχρι την έκτη με έβδομη δεκαετία η ευρύτητα προσαρμογής γίνεται σχεδόν
μηδενική και ως ανάγκη των τελευταίων δεκαετιών είναι τόσο σε εμμετρωπικά ή
διορθωμένα αμετρωπικά άτομα η διόρθωση της όρασης όσο αφορά την κοντινή
εργασία. Αντικειμενικά όμως θα μπορούσε η προσαρμογή να μηδενιστεί στην ηλικία των
45 ετών.

Εικόνα 1.7.1.1: Προσαρμοστική ικανότητα με την ηλικία. Η προσαρμογή
μειώνεται γραμμικά από την παιδική ηλικία και γίνεται ελάχιστη έως μηδενική
στην 6η με 7η δεκαετία της ζωής.
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Ηλικία

Πλάτος Προσαρμογής

Εγγύς σημείο προσαρμογής
(σε έναν εμμετρωπικό οφθαλμό)

5

16.00 dpt

6.3 cm

10

14.00 dpt

7.1 cm

15

12.00 dpt

8.3 cm

20

10.00 dpt

10.0 cm

25

8.50 dpt

11.8 cm

30

7.00 dpt

14.3 cm

35

5.50 dpt

18.2 cm

40

4.50 dpt

22.2 cm

45

3.50 dpt

28.6 cm

50

2.50 dpt

40.0 cm

55

1.75 dpt

57.0 cm

60

1.00 dpt

100.0 cm

65

0.50 dpt

200.0 cm

70

0.25 dpt

400.0 cm

75

0.12 dpt

Οπτικό άπειρο

Πίνακας 1.7.1.2 : Αντιπροσωπευτικές αποστάσεις προσαρμογής(ευρύτητα
προσαρμογής) σε συνάρτηση με την ηλικία. Οι τιμές αυτές χρειάζεται κα
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

1.7.2. Θεωρίες της πρεσβυωπίας
Οι απαντήσεις για την αιτιολογία της πρεσβυωπίας βρίσκουν πολλές μελέτες και
θεωρίες να συγκρούονται και να αλληλοαναιρούνται. Η πλέον αποδεκτή εξήγηση είναι η
πολυπαραγοντική, δηλαδή μια σειρά από ηλικιακές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα
σχεδόν σε όλες τις δομές που συμμετέχουν στον μηχανισμό της προσαρμογής. Οι
πλέον επικρατέστερες θεωρίες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τις "φακικές" που
βασίζονται στην υπόθεση ότι η πρεσβυωπία προκαλείται από τις ηλικιακές αλλαγές στη
γεωμετρία ή/ και τις μηχανικές ιδιότητες του φακού (αυξανόμενη συγκόλληση μεταξύ
των φακικών ινών στον πυρήνα τον καθιστά λιγότερο ελαστικό) και του περιφακίου και
τις "έξω-φακικές" στις οποίες η πρεσβυωπία αποδίδεται σε μηχανικές ή/ και
γεωμετρικές αλλαγές στις ίνες της Ζιννείου ζώνης (μειώνεται ο χώρος δράσης μεταξύ
ακτινωτού και φακού, άρα αλλάζει η γωνία προσκόλλησης των ινών), το ακτινωτό σώμα
[από γεροντική εκφύλιση του μυ (Tamm 1992, Nishida 1992) ή μερική μείωση στην
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συστολή του ακτινωτού (Strenk 1999)] και άλλες δομές που περιβάλλουν το φακό
(απώλεια ελαστικότητας χοριοειδή άρα ισχύει η απώλεια ικανότητας αποπροσαρμογής).
Ένας περιοριστικός παράγοντας που έχει οδηγήσει στην αντιπαράθεση και
σύγχυση σχετικά με τους μηχανισμούς της προσαρμογής και της πρεσβυωπίας έγκειται
στο γεγονός ότι δεν είναι εφικτή η in-vivo απεικόνιση των ανατομικών δομών του
ανθρώπινου οφθαλμού που συμμετέχουν στην προσαρμογή. Για παράδειγμα η θέση
της ίριδας εμποδίζει την άμεση απεικόνιση του ακτινωτού μυ και της περιφέρειας του
φακού, ενώ η διαθλαστική ισχύς του κερατοειδή παραμορφώνει την απεικόνιση του
φακού σε νέες απεικονιστικές τεχνικές.

1.7.3. Διόρθωση πρεσβυωπίας
Η χρήση των οφθαλμικών φακών ή φακών επαφής μονοεστιακών, διπλεστιακών,
πολυεστιακών ή και monovision (για του φακούς επαφής) είναι η πιο διαδεδομένη και
κλασική μη επεμβατική λύση για την διόρθωση της πρεσβυωπίας. Η τεχνογνωσία και
τεχνολογία δίνει και άλλες λύσεις στην αναστροφή της πρεσβυωπίας για την απόκτηση
και πάλι δυναμικής προσαρμογής που θεωρητικά φτάνει τις 3D όπως είναι η
κερατοπλαστική με την χρήση ραδιοσυχνοτήτων, η εμφύτευση πολυεστιακών ή
«προσαρμοστικών» ενδοφακών (accommodative IOLs), η τοποθέτηση σκληρικών
ενθεμάτων, η αντικατάσταση του φακού με σιλικονούχα γέλη (Haefliger 1987) ή
εμφύτευση ενδοφακικού μπαλονιού (Nishi 1993) και πλήθος άλλων τεχνικών.
Σημαντικότερες από τις μελέτες αυτές είναι:

1.7.3.1. «Προσαρμοστικοί» ενδοφακοί
Βασισμένοι στην υπόθεση δυσκαμψίας του κρυσταλοειδή φακού με την ηλικία, ενώ
η ελαστικότητα αυτού και η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων δομών διατηρείται,
λύση αποτελεί η αντικατάστασή του από συνθετικό υλικό παρόμοιων μηχανικών/
οπτικών ιδιοτήτων. Οι νέοι φακοί αυτοί «προσαρμοστικοί» ενδοφακοί λειτουργούν με
προσθοπίσθιο κίνησής τους χάρις την κίνηση από τα (haptics) στηρίγματά τους από την
συμπίεση του ακτινωτού σώματος και του περιφακίου (Cumming 2001, Kuchle 2002,
Javitt 2000). Η προσαρμογή που επιτυγχάνεται βρέθηκε από μελέτες ότι είναι 1,2 D
(τιμή που εξαρτάται από την ισχύ του ενδοφακού), ενώ μεταβάλλεται και το βάθος
προσθίου θαλάμου κατά 0,60mm (Kuchle 2002, Nawa 2003, Langenbucher 2003).
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Όμως

φαρμακευτική

ενεργοποίηση

της

προσαρμογής

(χρήση

πιλοκαρπίνης)

αποδεικνύει ότι δεν επιβεβαιώνονται οι θεωρητικές υποθέσεις αφού προκαλεί
προσαρμογή 0,50D και μετατόπιση του ενδοφακού κατά 0,40mm. Τοπικά όμως, υπό
φυσιολογικές συνθήκες προσαρμογής, η χρήση πιλοκαρπίνης μπορεί να προκαλέσει
μεγαλύτερα επίπεδα προσαρμογής από την εκούσια.

1.7.3.2.

Σκληρικά ενθέματα

Βασισμένοι στην θεωρεία που Schachar με τον φακό να αυξάνει σε όγκο και τις
ίνες της Ζιννείου ζώνης να χαλαρώνουν λόγω μειωμένης απόστασης ισημερινού φακού
και ακτινωτής απόφυσης, λύση αποτελεί η αύξηση της απόστασης αυτής με την τεχνική
των 4 σκληρικών ενθεμάτων επέκτασης (scleral expansion banding) (Schachar 2001,
Schachar 1992, Engelman 2002) από υλικό ΡΜΜΑ. Παρόμοια τεχνική αποτελεί και αυτή
της πρόσθιας ακτινωτής σκληροτομής, όπου οι ακτινωτές τομές πραγματοποιούνται στο
ακτινωτό σώμα για την επέκτασή του (Hamilton 2002, Fukasaku 2001). Όμως μελέτες
δείχνουν ότι η προσαρμογή δεν αποκαθίσταται αλλά βελτιώνεται

λόγω ψευδο-

προσαρμογής (από την ύπαρξη μετεγχειρητικού αστιγματισμού και αυξημένης
σφαιρικής εκτροπής που πιθανόν προκαλούν κερατοειδική πολυεστιακότητα και την
αύξηση του βάθους πεδίου λόγω μικρού μεγέθους κόρης) (Charman 2003). Είναι
συνήθης η εφαρμογή κολλυρίου πιλοκαρπίνης για την βελτίωση της λειτουργίας της
προσαρμογής.
Εφόσον η δυσκαμψία όμως του φακού είναι ο λόγος της πρεσβυωπίας, τότε τα
σκληρικά ενθέματα δεν δίνουν λύση, ενώ στην περίπτωση που τα αίτια πρεσβυωπίας
είναι πολυπαραγοντικά, οι «προσαρμοστικοί» ενδοφακοί δεν παράγουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
Τόσο όμως οι αντικειμενικές όσο και οι υποκειμενικές μέθοδοι παρουσιάζουν
στοιχεία ακαταλληλότητας για την μέτρηση της προσαρμογής πριν και μετά την
οποιαδήποτε επέμβαση. Ακόμα παράγοντες όπως η ευαισθησία στην θόλωση, οι
οφθαλμικές εκτροπές και το βάθος πεδίου (Atchison 1997) αποτελούν περιοριστικούς
παράγοντες.
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1.8 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
1.8.1. Θόλωση ή «αντανακλαστικό» της προσαρμογής. Η θόλωση αποδόθηκε από
τον Heath ( Heath 1956b) ως ο αρχικός οδηγός της προσαρμογής. Η ανακλαστική
προσαρμογή αναφέρεται στην αυτόματη ρύθμιση της διαθλαστικής κατάστασης του
οφθαλμού στην απόκριση της θολότητας , η οποία προφανώς εκφράζει αλλαγές στην
κλίση του contrast του οφθαλμικού ειδώλου, για να επιτύχει και να διατηρήσει το μέγιστο
contrast και διαύγεια του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Η αντανακλαστική προσαρμογή
είναι υπεύθυνη για μικρότερα ποσά θόλωσης μέχρι περίπου 2dpt πάνω-κάτω (Fincham
1951). Αυτό είναι περιορισμένο οπτικά από το βάθος πεδίου.
1.8.2 Προσαρμογή λόγω εγγύτητας. Αυτή αναφέρεται στην προσαρμογή που βγαίνει
από τη γνώση της φαινομενικής ή αντιλαμβανόμενης εγγύτητας ενός αντικειμένου.
Μπορεί επίσης να επικαλεστεί ως δράση νοερής φαντασίας πχ. «σκεφτόμενοι κοντά».
Τυπικά μετράται υπό ειδική χωρίς-θόλωση ή ανοιχτών συνθηκών (open-loop)
καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο έχει πλήρη επίγνωση της εγγύτητας του στόχου και
του παρακείμενου περιβάλλοντος. Η μυωπία οργάνου (instrument myopia) είναι η
εκδήλωση της εγγύς προσαρμογής.
1.8.3 Η προσαρμογή των συζυγών οφθαλμικών κινήσεων (Vergence). Βάση της
νευρικής σύνδεσης από τις συζυγής οφθαλμικές κινήσεις λόγω ασυμφωνίας (Disparity
or Fusional vergence*) (Ciuffreda & Kenyon 1983 book) , όλες οι συζυγής οφθαλμικές
κινήσεις συνοδεύονται από ισοδύναμη προσαρμοστική αλλαγή , το μέγεθος της οποίας
εξαρτάται από τον λόγο της ατομικής απόκρισης της προσαρμογής/προσαρμογή, ή
AΠ/Π. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή των συζυγών οφθαλμικών κινήσεων αναφέρεται
στο ποσό της προσαρμογής που προκαλείται

από την

δράση των συζυγών

οφθαλμικών κινήσεων , με δευτερεύον να υποκινείται από αμφιβληστροειδική
ασυμφωνία.
1.8.4.

Τονική

προσαρμογή.

Στην

απουσία

των

προαναφερόμενων

τριών

συνιστωσών, για παράδειγμα σε ένα μεγάλο και σκοτεινό δωμάτιο το προσαρμοστικό
σύστημα στρέφεται προς την τονική προσαρμοστική κατάσταση (Rosenfield et al.1993).
Αυτό αναφέρεται και σαν α) σκοτοπική εστίαση (dark focus) β)θέση άνετης
προσαρμογής (resting state) γ) ή τονικό επίπεδο abias (Charman 1999) . Προφανώς
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αντανακλά τη νευρωνική δραστηριότητα στη βάση του μεσεγκεφάλου (Fisher et al.
1987). Έτσι η τονική προσαρμογή αναφέρεται στην διαθλαστική κατάσταση του
οφθαλμού όταν η οπτική ανάδραση έχει αποδοθεί άκαρπη πχ όταν το σύστημα της
προσαρμογής και της σύγκλισης αντίστοιχα έχουν αποδοθεί open loop με την χρήση
στενοπικών οπών και απόφραξης αντίστοιχα, για να απομακρύνουν τόσο την θολή
όραση όσο και την διαφορά , και όταν όλες οι γνωστικές, και άλλες τέτοιες επιδράσεις
είναι είτε απών ή ελάχιστες. Η τονική προσαρμογή τυπικά υπολογίζεται σε ολικό σκότος
(υπό έλλειψη contrast “ganzfeld” συνθηκών ή με την χρήση στενοπικής οπής υπό κατά
τα άλλα κανονικές συνθήκες όρασης). Η τονική προσαρμογή έχει μέση τιμή περίπου
1,50D (Leibowitz & Owens, 1978), όμως πιο πρόσφατες μελέτες όπου γινόταν χρήση
επιστημονικών οργάνων με πιο ανοιχτό πεδίο , αποκάλυψαν ένα πιο μικρό μέσο ποσό
των 0,5 έως 1 dpt σε νεαρούς ενήλικες (Rosenfield et al. 1993). Η νυχτερινή μυωπία και
η μυωπία άδειου πεδίου μπορεί να θεωρηθεί ως εκδήλωση της τονικής προσαρμογής.
Στις συνιστώσες τις προσαρμογής πιστεύεται ότι συμμετέχουν και οι οπτικές
εκτροπές υψηλής τάξης (πχ η σφαιρική εκτροπή), οι οποίες μειώνουν την ποιότητα
του εστιασμένου ειδώλου, παρέχοντας ισχυρά κατευθυντικά ερεθίσματα για την
προσαρμογή. Η προσαρμογή έχει αποδειχθεί για παράδειγμα ότι είναι σταθερότερη σε
πολυχρωματικούς στόχους από ότι σε μονοχρωματικούς καθώς και ότι η παρουσία της
χρωματικής εκτροπής επηρεάζει ευμενώς το εύρος και την ακρίβεια της προσαρμογής.
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασυμμετρικές μονοχρωματικές εκτροπές, όπως
ο αστιγματισμός και το κώμα, προσδίδουν αρκετή υποβοήθεια στον μηχανισμό της
προσαρμογής (Πλαΐνης Accommodative response-notes).
* Fusional vergence: η απόκριση σύγκλισης η οποία εξυπηρετεί στην διατήρηση της
ένωσης των ειδώλων από κάθε οφθαλμό σε ένα και μόνο είδωλο. Τα μάτια στρέφονται
με μια αργή ομαλή τονική κίνηση ή με μια γρήγορη αλματώδη κίνηση που ονομάζεται
φασική. κίνηση ή με μια γρήγορη αλματώδη κίνηση που ονομάζεται φασική.
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1.9. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
Ο προσδιορισμός των ερεθισμάτων που «οδηγούν» την προσαρμογή έχει
αποτελέσει μία από τις πρωταρχικές περιοχές έρευνας. Ως εκ τούτου, το
προσαρμοστικό σύστημα αρχικά οδηγείται και ελέγχεται από την αμφιβληστροειδική
θολή εμφάνιση ενός οπτικού ερεθίσματος, αφού το κύριο ερέθισμα για την
ενεργοποίηση του μηχανισμού προσαρμογής είναι η διατήρηση της ευκρίνειας του
αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πλήθος οπτικών και μη
οπτικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση (Ciuffreda 1991).
Η συνολική απόκριση γενικά θεωρείται ότι είναι μια μη προσθετική-γραμμική
(non-linearly

additive

aggregate)

συναθροιζόμενη

από

τέσσερις

παράγοντες

ταξινομημένους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματός τους (Heath 1956b)
(εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 1.6.1-4). Αυτή η ταξινόμηση είναι ανάλογη με αυτή που
προτάθηκε από τον Maddox (1893) για τις συζυγείς οφθαλμικές κινήσεις(vergence).

Εικόνα 1.9.1 : Ο οφθαλμός σε κάθετη τομή. Δείχνει τις σημαντικότερες
δομές του κατά την φάση μη προσαρμογής (πάνω) και προσαρμογής
(κάτω).
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1.10. ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Όταν καμία συνειδητή λειτουργία δεν πραγματοποιείται, η διάθλαση του ματιού
καλείται στατική ενώ όταν η διάθλαση αλλάζει λόγω δράσης της προσαρμογής, καλείται
δυναμική.
1.10.1. «Σφάλματα» εστίασης
Το προσαρμοστικό ερέθισμα / λειτουργία της προσαρμογής παρέχει μια
εκτίμηση της (steady-state) προσαρμογής πάνω από μια γκάμα διοπτρικών δεδομένων1
(Ciuffreda & Kenyon 1983 book, Ciuffreda 1991). Αυτό μπορεί να προκληθεί
μεταβάλλοντας την απόσταση του στόχου εντός ενός οπτικού συστήματος Badal
optometer , ή με σφαιρικούς μυωπικούς φακούς τοποθετημένους μπροστά από τα
μάτια.
Ένα τυπικό προφίλ απόκρισης προσαρμογής παρουσιάζει (εικόνα 1.10.1.1.):
a)

Ένα βάθος πεδίου σχετιζόμενης επηρεασμένης υπερεστιακής

διάθλασης (υπερπροσαρμογής) να κατευθύνει για μακρύτερες αποστάσεις
(πχ πέρα από τα 2 μέτρα περίπου),
b)

Μια υποπροσαρμογή σε κοντινότερες αποστάσεις ερεθίσματος

(κοντύτερα από ένα μέτρο περίπου), με χαρακτηριστική τυπική βελτίωση (πχ
το προσαρμοστικό ερέθισμα διαιρεμένο με την απόκριση της προσαρμογής)
στην μεσογραμμική περιοχή κατά προσέγγιση 0,7 με 0,9 (Ciuffreda et al.
1984, Ong et al. 1993) και
c)

ένα προσαρμοστικό σφάλμα για κοντά , το οποίο είναι ανάλογο του

προσαρμοστικού ερεθίσματος, έτσι ώστε ευρίσκονται αυξανόμενα lags για
προοδευτικά υψηλότερα επίπεδα ερεθίσματος.
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6
5
4
3
1

2

Προσαρμογή (D)

Απαιτούμενη Προσαρμογή (D)

Απαιτούμενη Προσαρμογή (D)
Σχήμα 1.10.1.1 : Τυπική μορφή καμπύλης (πάνω) συσχετισμού της απόκρισης της
προσαρμογής με την απαιτούμενη προσαρμογή (υπολογισμένη από την απόσταση των
ερεθισμάτων). Είναι προφανές ότι η αντιστοιχία δεν είναι ένα προς ένα (1:1 αντιστοιχία
αποτελεί η διακεκομμένη γραμμή). Ο οφθαλμός προσαρμόζει περισσότερο για
αντικείμενο που είναι μακριά (υπερπροσαρμογή –lead) και λιγότερο για αντικείμενα που
βρίσκονται κοντά (υποπροσαρμογή- lag). Επίσης (εικόνα κάτω) μια σειρά από τέτοιες
καμπύλες για άτομα ηλικίας 24-33 ετών όπως μετρήθηκαν από εκτροπόμετρο COAS (με
οπτόμετρο Badal για την προβολή γράμματος σε διαφορετικές αποστάσεις).
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Πιο

συγκεκριμένα

,

το

προσαρμοστικό

ερέθισμα

/λειτουργία

της

προσαρμογής, διαιρείται σε έξι περιοχές:
1)

Περιοχή υπερμετρωπικής απεστίασης (Hyperopic defocus region): Αν

το διοπτρικό ερέθισμα τοποθετείται προοδευτικά πέρα από το οπτικό άπειρο
(δυνατό μόνο στα οπτικά συστήματα), η απόκριση της προσαρμογής βαθμιαία
μεταβάλλεται (σχετικά με την απόκριση στο οπτικό άπειρο) ελαφρά υψηλότερα
έναντι του τονικού επιπέδου προσαρμογής. Αυτή η αυξανόμενη υπερπροσαρμογή
έρχεται στο φως εξαιτίας της ανικανότητας του προσαρμοστικού συστήματος να
επιτύχει διαύγεια του στόχου πχ όταν δεν προσαρμόζει πέρα από το οπτικό
άπειρο αν είναι πλήρως διορθωμένος κάποιος, με την επακόλουθη μηεξουδετερωμένη αμφιβληστροειδική απεστίαση οδηγώντας το σύστημα προς την
«έλλειψη» («defocus») τονικού επίπεδου.
2)

Αρχική μη γραμμική περιοχή: Αυτή χαρακτηρίζεται και από το lead της

προσαρμογής . Περιλαμβάνει τα επίπεδα ερεθίσματος με έκταση από μηδέν μέχρι
κατά προσέγγιση 1,5dpt. Αυτή η περιοχή απόκρισης αρχικά είναι επηρεασμένη
από την τονική προσαρμογή και το βάθος πεδίου (Hung & Semmlow, 1980)
3)

Προφανής γραμμική περιοχή: Πάνω από αυτήν την περιοχή η αλλαγή

στο προσαρμοστικό ερέθισμα παράγει μία αντίστοιχη αναλογική αλλαγή στην
απόκριση της προσαρμογής και ένα βάθος πεδίου με «τεμπέλικο» lag τυπικά
έκδηλο. Αυτή είναι η αρχική περιοχή πάνω από την οποία υπολογίζεται η steadystate προσαρμογή για κοντά τόσο πειραματικά όσο και κλινικά.
4)

«Μαλακού» (Soft) κορεσμού περιοχή: Αυτή η μη γραμμική περιοχή

χαρακτηρίζεται από μικρές αυξήσεις της απόκρισης της προσαρμογής για
προοδευτικά

μεγαλύτερες

αυξήσεις

προσαρμοστικών

ερεθισμάτων.

Κατά

συνέπεια, το lag της προσαρμογής , και ως εκ τούτου το στατικό και steady-state
σφάλμα, προοδευτικά αυξάνεται με περαιτέρω αυξήσεις με το επίπεδο
προσαρμοστικού ερεθίσματος.
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5)

«Σκληρού» (Hard) κορεσμού περιοχή: Αυτή η περιοχή είναι μη

γραμμική επίσης. Περαιτέρω αλλαγές στα προσαρμοστικά ερεθίσματα δεν είναι
ικανές να εξάγουν καμία αλλαγή στην απόκριση της προσαρμογής. Το αρχικό
τμήμα αυτής της περιοχής αποδίδει το κλινικό εύρος της προσαρμογής.
6)

Μυωπική

περιοχή

απεστίασης:

Αυτή

συναντάται

όταν

το

προσαρμοστικό ερέθισμα υπερβαίνει το ατομικό εύρος της προσαρμογής κατά
προσέγγιση 1 έως 2 dpt, παράγοντας αυξανόμενα ποσά υποπροσαρμογής και
επακόλουθα απεστίαση αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Πέρα από αυτό το σημείο , η
απόκριση γίνεται προοδευτικά μικρότερη και βαθμιαία στρέφεται προς το τονικό
επίπεδο προσαρμογής.

1.10.2. Μικροδιακυμάνσεις εστίασης «Microfluctuations»
Η απόκριση της προσαρμογής συνεχώς επιδεικνύει ταλαντώσεις μικρού
μεγέθους (±0,1 dpt περίπου) (Charman & Heron 1988). Αυτές οι διακυμάνσεις είναι
γενικά πιο έντονες τόσο στις πιο βραδύς (0,01 με 0,5 Hz) όσο και στις πιο ταχύς (1,5 με
2 Hz) περιοχές σε σχέση με οπουδήποτε αλλού πάνω από τα 5 Hz (Champbell et al.
1959). Οι διακυμάνσεις είναι μέγιστες σε ενδιάμεσες και κοντινές αποστάσεις και
προοδευτικά μειώνεται είτε για πολύ κοντινές ή πολύ μακρινές αποστάσεις (Miege &
Deneul 1988), πιθανώς λόγω βιο-μηχανικών ορίων των ινών της Ζιννείου ζώνης. Οι
μικροδιακυμάνσεις προτάθηκε ότι είναι κεντρικές εν τη γένεση κατά γενική ομολογία
(Campbell 1960). Ο ρόλος της συνιστώσας των 2 Hz αρχικά προτάθηκε ότι παρέχει
κατευθυντικές υποδείξεις στην προσαρμογή (Campbell et al. 1959), αλλά πιο
πρόσφατες ενδείξεις υπέδειξαν ότι αφορά τον βιολογικό θόρυβο που σχετίζεται με τον
καρδιακό παλμό (Winn et al. 1990). Παρόλα αυτά , οι πιο χαμηλής συχνότητας
ταλαντώσεις πιθανώς συμβάλουν στην ακρίβεια της steady-state προσαρμογής
(Charman & Heron 1988).
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Σχήμα 1.10.2.1 : Διοπτρικές διακυμάνσεις της προσαρμογής για χρονικό
διάστημα 6 sec για διαφορετικά επίπεδα απαιτούμενης προσαρμογής (από το
οπτικό άπειρο μέχρι 7,63D) για δύο εξεταζόμενους. Για μακρινά ερεθίσματα οι
διακυμάνσεις παρουσιάζουν το μικρότερο εύρος, το οποίο αυξάνεται όσο ο
στόχος πλησιάζει στον οφθαλμό, με διαφορετικό εύρος διακυμάνσεων μεταξύ
εξεταζόμενων (Plainis et al. 2005).

1.11 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
1.11.1 Εισαγωγή
Η κεντρομόλος πορεία αρχίζει με την διέγερση των κωνίων από ένα μηεστιασμένο αμφιβληστροειδικό είδωλο (Campbell 1954, Heath 1956a). Τα θολά σήματα
που παράγονται από τα κωνία περνούν μέσω του στρώματος των magno κυττάρων και
μεταβιβάζονται στην φλοιώδη περιοχή του εγκεφάλου 17 (V1-οπτικός φλοιός) (Dean
1981). Το σήμα στη συνέχεια περνά στον βρεγματικό λοβό για περαιτέρω διεργασία
(Jampel 1959, Harrison 1987, Ohtsuka et al. 1988). Το νευρικό σήμα μετατρέπεται σε
κινητική εντολή στον μεσεγκέφαλο-οφθαλμοκινητικό πυρήνα/ Edinger- Westphal
πυρήνα (Jaeger & Benevento 1980, Judge & Cummings 1986). Η απαγωγός πορεία
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περιλαμβάνει το τρίτο κρανιακό νεύρο (οφθαλμοκινητικό νεύρο), το ακτινωτό γάγγλιο και
βραχύ ακτινωτό νεύρο το οποίο εν τέλει ενεργοποιεί τον ακτινωτό μυ (Netter 1962). Η
σύσπαση

του ακτινωτού μυ έχει

σαν αποτέλεσμα

αντίστοιχες αλλαγές του

κρυσταλλοειδή φακού και άλλων σχετιζόμενων δομών (κόρη οφθαλμού, κερατοειδής
κτλ.) όπως περιγράφηκαν πιο πάνω.
Το προσαρμοστικό σύστημα νευρώνεται, με διπλό-ερεθισμό, από το
Αυτόνομο

Νευρικό

Σύστημα.

Απαρτίζεται

κυρίως

από

μια

συνιστώσα

του

Παρασυμπαθητικού και δευτερευόντως από μια συνιστώσα του Συμπαθητικού
(Gilmartin et al. 1992). Το Παρασυμπαθητικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μια γρήγορη
προσωρινή απόκριση η οποία ολοκληρώνεται σε 1-2 δευτερόλεπτα (Champbell &
Westheimer 1960) και είναι η κύρια (προφανώς μοναδική) συνισταμένη διέγερσης που
εμπλέκεται με τις γρήγορες αλλαγές της προσαρμογής που συμβαίνουν υπό φυσικές
συνθήκες («θετική» προσαρμογή). Η δράση του Συμπαθητικού είναι ανταγωνιστική με
αυτή του Παρασυμπαθητικού, με ένα ερεθισμό που χαρακτηρίζεται σαν ανασταλτικός
στην ουσία καταλήγοντας σε μείωση ή «αρνητική» προσαρμογή (Gilmartin et al 1984,
Gilmartin 1986). Το μέγεθος της συμπαθητικής απόκρισης σχετίζεται με το ταυτόχρονο
επίπεδο παρασκηνιακής παρασυμπαθητικής λειτουργίας, αλλά είναι γενικά μικρότερο,
με ένα μέγιστο αποτέλεσμα μόλις 1,5 dpt περίπου (Tornqvist 1967). Κατά συνέπεια, ο
ρόλος του Συμπαθητικού ερεθισμού στην απόκριση των καθημερινών οπτικών
απαιτήσεων του ανθρώπου, που χαρακτηρίζονται από πολλαπλές και γρήγορες
αλλαγές στο προσαρμοστικό επίπεδο, είναι πιθανώς ελάχιστος. Παρόλα αυτά έχει
προταθεί ότι η Συμπαθητική δράση πρέπει να είναι πιο αρμόδια σε παρατεταμένη
κοντινή εργασία (Gilmartin & Hogan 1985b) και ίσως να εμπλέκεται στη εξασθένιση της
διατήρησης αλλαγών (φακικών αλλαγών κυρίως), λόγω κοντινής εργασίας, δηλαδή της
ψευδομυωπίας για μακριά μετά από την κοντινή ενασχόληση (post-task distance)
(Gilmartin & Bullimore 1987). Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το μέγεθος και η διάρκεια
κάθε προσαρμοστικής προσαρμογής ως δευτερεύουσα συνέπεια της εργασίας για
κοντά (Ciuffreda 1997).
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1.11.2. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) και το μάτι
Είναι γνωστό ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποτελεί μαζί με το κεντρικό
νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σκέλος του νευρικού συστήματος το οποίο ρυθμίζει την
λειτουργία όλων των αυτόματων λειτουργιών του οργανισμού.
Το αυτόματο νευρικό σύστημα διακρίνεται σε δύο μέρη-συστήματα, στο
συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό, με λειτουργίες συμπληρωματικές του ενός με το
άλλο και μάλιστα ανταγωνιστικές. Έτσι λοιπόν τα φάρμακα διακρίνονται αντίστοιχα στα
α) αγωνιστικά που προωθούν την δράση του ενός ή του άλλου σκέλους του συστήματος
αυτού και σαν συνέπεια χαρακτηρίζονται συμπαθητικομιμητικά, τα οποία διεγείρουν το
συμπαθητικό

σκέλος

παρασυμπαθητικό

και

παρασυμπαθητικομιμητικά

σκέλος

και

β)

ανταγωνιστικά

τα

οποία

διεγείρουν

το

(συμπαθητικολυτικά

&

παρασυμπαθητικολυτικά) (Tsoxas 1997 book).
Η μύση εμφανίζεται φυσιολογικά στον ύπνο, στο φως, στην κοντινή όραση, σε
αντίθεση με την μυδρίαση (αύξηση της κόρης της ίριδας) που εμφανίζεται στο σκοτάδι ή
στην μακρινή όραση. Μύση έχουμε και σε διέγερση του παρασυμπαθητικού, από
σύσπαση του σφιγκτήρα μυ της κόρης. Τα φάρμακα που προκαλούν μύση λέγονται
μυωτικά ενώ αυτά που προκαλούν μυδρίαση από σύσπαση του διαστολέα της κόρης με
διέγερση του συμπαθητικού, λέγονται μυδριατικά (Tsoxas 1997 book).
Τα

αμιγώς

μυωτικά

φάρμακα,

δηλαδή

τα

παρασυμπαθητικομιμητικά,

διακρίνονται στα άμεσα παρασυμπαθητικομιμητικά και στα έμμεσα. Στα άμεσα
παρασυμπαθητικομιμητικά υπάρχει η διάκριση των μικρής διάρκειας και μεγάλης
διάρκειας δράσης (όπου ανήκει και η Pilocarpine). Τα φάρμακα αυτά εμφανίζουν
ασθενέστερη δράση στα σκούρα μάτια ή που έχουν χρώμα ίριδας καστανό, επειδή
απορροφούνται από την κόκκωση του χρώματος, ενώ παράλληλα εμφανίζουν
αγγειοδιασταλτική δράση στα αγγεία του επιπεφυκότα, της ίριδας και του ακτινωτού μυ.
Ενδείξεις εφαρμογής των φαρμάκων αυτών αποτελούν το γλαύκωμα ανοιχτής ή
κλειστής γωνίας και το δευτεροπαθές γλαύκωμα, με την χρήση της pilocarpine να
γενικεύεται επειδή εμφανίζει τις λιγότερο ανεπιθύμητες δράσεις (Tsoxas 1997 book).
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1.12. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Το προσαρμοστικό σύστημα λαμβάνει διπλό ανταγωνιστικό ερεθισμό από το
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Αυτό συνίσταται αρχικά από μια παρασυμπαθητική και
δευτερογενώς από μια συμπαθητική συνιστώσα (Gilmartin et al.1992, Garner 1983). Οι
παρασυμπαθητικές εισροές παρεμβάλλονται από την δράση της ακετυλοχολίνης στους
μουσκαρινικούς υποδοχείς , των οποίων η διέγερση ή ο αυξημένος ερεθισμός
συνεπάγεται σε αύξηση της προσαρμογής (Biggs et al.1959, Tornqvist 1967).
Ενδείξεις του κυρίαρχου ρόλου της παρασυμπαθητικής συνιστώσας ήταν
ασφαλώς φανερά σε μια in-vivo φαρμακολογική μελέτη από τους Biggs et al. (1959).
Ενστάλαξη

τοπικά

παρασυμπαθητικολυτικών

παραγόντων

όπως

είναι

η

κυκλοπεντολάτη και η οματροπίνη πρακτικά εξάλειψε όλη την προσαρμογή και
εμφάνισε υποχώρηση του απώτερου σημείου όρασης (Biggs et al.1959). Σε αντίθεση ,
έγχυση υπό του επιπεφυκότα του μη επιλεγμένου συμπαθητικομιμιτικού

φαρμάκου

όπως η επινεφρίνη, είχε σαν αποτέλεσμα λιγότερο δραματικές προσαρμοστικές
αλλαγές. Η πρωταρχική αλλαγή που συμβαίνει στο πλάτος της προσαρμογής, εμφανίζει
μια αξιοσημείωτη μείωση 2,5D, ενώ η σταθερότητα διατηρείται τόσο για το απώτερο
σημείο προσαρμογής όσο και για την κλίση του προσαρμοστικού ερεθίσματος/
λειτουργία απόκρισης (Biggs et al. 1959).

1.13. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΓΕΝΕΣΗΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ» ΜΥΩΠΙΑΣ
Μπορούμε να παρατηρήσουμε συμπερασματικά μια πληθώρα διαφορετικών
τρόπων ζωής , διαφορετικής διατροφής, διαφορετικής γενετικής κληρονομικότητας,
διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου ανά τον κόσμο.
Μετά την ανάπτυξη του οφθαλμού , η σταθεροποίηση της διαθλαστικής ισχύς
μπορεί συχνά να οδηγεί στην μυωπία. Η αιτιολογία της αξονικής μυωπίας αποτελεί
τεράστιο πεδίο έρευνας. Τα μάτια ταυτίζονται με τον εγκέφαλο στην ανάπτυξη και μέχρι
την ηλικία των τεσσάρων ο εγκέφαλος έχει αποκτήσει το 84% του συνολικού του όγκου,
ενώ τα μάτια το 78% και το υπόλοιπο του σώματος το 21%. Μετά από αυτό, ακολουθεί
μια αργή αύξηση του μεγέθους εγκεφάλου και ματιών μέχρι το 20ό έτος που
ολοκληρώνεται πλέον σε μέγεθος.
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1.13.1. Μυωπιογένεση - Ιστορική αναδρομή
Το 1604 ο Kepler ήταν ο πρώτος που έθεσε την ιδέα συσχέτισης της μυωπίας με
το κοντινό περιβάλλον εργασίας (Duke-Elder). Ισχυρίστηκε πως όσο αυξάνεται αξιόλογα
το διάβασμα και το γράψιμο, τόσο αυξάνεται η μυωπία. Λίγο αργότερα (1713) ο
Ramazzini σημειώνει ότι η παρατεταμένη ενασχόληση με κοντινή εργασία έχει σαν
συνέπεια την αδυναμία της όρασης λόγω κόπωσης των μεμβρανών και ινών. Ομοίως
στην ίδια σκέψη κλείνει και ο Donders (1864) ο οποίος προσάπτει την πρόοδο της
μυωπίας «στην τάση του

ματιού για κοντινές εργασίες». Λίγο αργότερα ο Cohn

(1867,1883) παρουσίασε την πρότασή του με την «θεωρεία χρήσης-κατάχρησης», που
όπως αποκαλύπτει το όνομά της η συνεχώς αυξανόμενη χρήση της όρασης σε κοντινές
εργασίες συνεπάγεται την εκδήλωση μυωπίας. Οι απόψεις όλων των ερευνών
συγκλίνουν στις πιο πάνω θέσεις σημειώνοντας ότι η κοντινή εργασία είναι η βασική
αιτία μυωπιογένεσης.
Όμως παράγοντες όπως το φυσικό στρες λόγω εργασίας ή το ψυχολογικό στρες
έχουν συνδεθεί με τις αιτιολογίες ανάπτυξης της μυωπίας (Forrest 1988) προσδίδοντας
έναν βαθμό πολυπλοκότητας. Στην συνέχεια των ερευνών παρατηρήθηκε μια αυξημένη
τάση μυωπίας σε ομάδες που μελετήθηκαν με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή με
κύρια ενασχόληση που περιλαμβάνει την εντατική κοντινή οπτικά εργασία (Curtin 1985,
Adams et al. 1989). Το κοινό σημείο είναι η κοντινή εργασία και σύμφωνα με τον DukeElder (1949) συμπερασματικά αναφέρει τα εξής: «Μέσα από όλο αυτό το σύνολο
θεωριών, από κοινού αντιφατικά και ευφάνταστα, υπάρχουν δύο απειλές που συνδέουν
την έναρξη και πρόοδο της μυωπίας με τους περιβαλλοντικούς σωματικούς παράγοντες
–καταχρηστική κοντινή εργασία- και την γενική εξασθένιση».
1.13.2. Αιτιολογία
Η αιτιολογία της μυωπίας είναι πολυπαραγωντική, αλλά με σημαντικότερους
παράγοντες αυτούς της γενετικής λειτουργίας και περιβαλλοντικής επίδρασης.
1.13.2.1

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει υψηλότερη τάση της μυωπίας σε
ακαδημαϊκούς πληθυσμούς, σχετίζοντάς την με το επίπεδο εκπαίδευσης (Beldwin
1991). Η μυωπία ξεκινά συνήθως στην σχολική ηλικία και παρουσιάζει αυξητική τάση
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και για αυτό ονομάζεται «σχολική μυωπία». Σε μελέτη στους
Νότιους Εσκιμώους και Ινδιάνους οι Morgan & Munro (1973) ηλικίας 15-25 ετών
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παρουσιάστηκε μια μυωπική τάση των 35% ενώ σε μελέτη του Young et al. (1969)
στους Εσκιμώους δεν βρέθηκε μυωπία μεγαλύτερη από -0,25D (2%) σε πληθυσμό
μεγαλύτερης ηλικίας (άρα και με χαμηλότερη εκπαίδευση) σε αντίθεση με την νεώτερη
γενιά που φέρει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εμφάνιση αντίστοιχα 59% ,
επιβεβαιώνοντας για τον πληθυσμό αυτό ότι η κοντινή οπτική εργασία αυξάνει την
μυωπία. Στην ομάδα όμως των Εσκιμώων επειδή οι κλιματολογικές και διατροφικές
συνήθειες είναι μοναδικές δεν μπορούν να αποτελέσουν την μόνη αιτιολογία. Οι Richler
& Bear (1980) έλεγξαν και απέδειξαν την απόλυτη σχέση μυωπίας, εκπαίδευσης και
κοντινής εργασίας συνήθειες σε τρεις αγροτικές ομάδες στη Νέα Γη. Και λίγο αργότερα
στην έρευνα Spedruto et al. (1983) σε 12-25 ετών πληθυσμό, βρέθηκε σπουδαία
διαφορά μεταξύ 5ετούς σχολικής εκπαίδευσης (3-6%) και 12ετούς σχολικής
εκπαίδευσης (31-40%).
Η υπερίσχυση της μυωπίας διαφέρει μεταξύ διαφορετικών εθνικών ομάδων και
μορφωτικών περιβαλλόντων εφόσον πλήθος μελετών συσχετίζουν την μυωπία με το
μορφωτικό επίπεδο και το ποσό ενασχόλησης με το διάβασμα. Αξιοσημείωτα είναι τα
στατιστικά αποτελέσματα όπου το 25-35 % των Ευρωπαίων βιομηχανικών χωρών και
περισσότερο από το 70% των υψηλής εκπαίδευσης Ασιατών χρήζουν μυωπικής
διόρθωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ινδία είναι 10—18% ενώ των Ινδών που
ζουν στην Σιγκαπούρη είναι 68,7%.
Στην Αγγλία οι Bullimore et al. (1989) βρήκαν ποσοστό 55,5% των φοιτητών
Οπτομετρίας μυωπικό, καθώς σε έρευνα των Guggenheim et al. (2003) η μυωπία
παρουσιάζεται σε ποσοστό 81% στους Ασιάτες μαθητές έναντι 55% στους λευκούς
μαθητές. Αντίστοιχα ποσοστά στην Νορβηγία και Δανία ήταν 50% , στις ΗΠΑ 66%.
Από την έρευνα των Logan et al. (2005) σε μια ομάδα φοιτητών που είχαν όλη
την βασική του εκπαίδευση από τα 4-5 έτη τους στην Βρετανία, με εθνική ποικιλότητα
βρέθηκε ποσοστό 52,7% του συνόλου να έχει μυωπία, για τους λευκούς φοιτητές
(Βρετανούς & Ιρλανδούς) το ποσοστό ήταν 50% και για τους Βρετανούς-Ασιάτες
(καταγωγή από Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές) φοιτητές 53,4% , ενώ και οι οκτώ εκ
των Κινέζων φοιτητών ήταν μύωπες ενώ κανένας των έγχρωμων φοιτητών δεν
παρουσίαζε μυωπία. Η παρουσία υπερμετρωπίας και εμμετρωπίας ήταν παρόμοια
μεταξύ των δυο ερευνηθέντων ομάδων (οι κινέζοι και οι έγχρωμοι αποκλείστηκαν από
την μελέτη λόγο του μικρού αριθμού τους) όπως φαίνεται και στο διάγραμμα (εικόνα
1.13.2.1.1). Συμπερασματικά δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στο διαθλαστικό
σφάλμα της υπερμετρωπίας και στις οπτικές συνιστώσες μεταξύ λευκών και Βρετανών
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Ασιατών που είναι υπό το ίδιο μορφωτικό σύστημα από την έναρξη της σχολικής τους
πορείας, με 18,8% των λευκών και 17,3% των Βρετανών-Ασιατών να είναι
υπερμέτρωπες και αντίστοιχα το 31,2% και 29,3% ήταν εμμέτρωπες. Το μέσο
διαθλαστικό σφάλμα ήταν -1,23D ±2,45 και το 90% των συμμετεχόντων είχαν
αστιγματισμό ≤0,75DC. Ο διαχωρισμός του διαθλαστικού σφάλματος όπως οι ερευνητές
όρισαν ήταν το σφαιρικό ισοδύναμο για τους μύωπες ≤-0,50D ενώ για τους
υπερμέτρωπες ≥+0,50D. Οι τιμές αυτές είναι παρόμοιες με άλλων ερευνητών.

Εικόνα 1.13.2.1.1 :Η παρουσία υπερμετρωπίας και εμμετρωπίας είναι παρόμοια
μεταξύ των δυο ερευνηθέντων ομάδων λευκών και Βρετανών Ασιατών φοιτητών:
18,8% λευκών και 17,3% Βρετανών Ασιατών είναι υπερμέτρωπες και 31,2% για
τους λευκούς έναντι 29,3% για τους Βρετανούς Ασιάτες είναι εμμέτρωπες. (Logan
et al. 2005)
Σε ιθαγενείς του άπω Αμαζονίου στην Βραζιλία (Thorn et al. 2005) με
επιβεβαιωμένα ανύπαρκτη μόρφωση και τυπική διατροφή ανθρώπων που ζουν σε
τροπικά δάση που έγινε έρευνα για την ύπαρξη μυωπίας βρέθηκε μόνο το 2,3 % του
πληθυσμού είχε μυωπικό σφαιρικό ισοδύναμο ≥-1,00D ενώ η υπερμετρωπία (≥+2,00D)
έφτανε το 5,4%. Άρα η μεγαλύτερη πλειοψηφία είχε εμμετρωπικό σφαιρικό ισοδύναμο
(Εικόνα 1.13.2.1.2).
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Εικόνα 1.13.2.1.2 : Σφαιρικό ισοδύναμο σφάλμα σε δεξί και αριστερό οφθαλμό
ιθαγενών του Αμαζονίου. Η καμπύλη γραμμή αναπαριστά την βέλτιστη
γκαουσιανή γραμμή για τα δεδομένα μεταξύ -3,00D και +4,00D. (Thorn et al.
2005)
Συγκριτικά ο πληθυσμός από την Βραζιλία με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης,
στην ίδια μελέτη (Thorn et al. 2005) έδειξε να παρουσιάζει πιο αυξημένο ποσοστό
μυωπίας (11,3%) έναντι των ιθαγενών αλλά και ελαφρώς λιγότερη υπερμετρωπία. Οι
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα εκτροπών και αστιγματισμού
επιτρέπουν ένα καθαρό αμφιβληστροειδικό είδωλο που με την σειρά τους δίνουν την
δυνατότητα στον οφθαλμό να αναπτυχθεί εμμετρωπικός.
Η συχνότητα της μυωπίας στα παιδιά διαφόρων χωρών, συμπερασματικά από
ένα μεγάλο σύνολο μελετών είναι ποικίλη. Αναφορικά ακολουθούν κάποια ποσοστά:
Γερμανία 10%, Ταϊβάν-Νότια Κορέα 70%, Ιαπωνία 95% (έναντι 15% το 1920, 36% το
1940 και 50-60% το 1985), Σιγκαπούρη 74% και Μεξικό 44%.
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Πληθυσμός
(Ασία) Κινέζοι

Χαμηλή μυωπία

Υψηλή μυωπία

Πολύ υψηλή

(-1,00 εως-5,00D)

(-5,10 έως-10,00D)

μυωπία (>-10,00D)

41%

14,7%

0,8%

37,8%

8,5%

3,0%

34,3%

7,7,%

0,9%

ΗΠΑ (4-74ετών)

43%

3,2%

0,2%

Β.Αμερική (3-40)

32,4%

4,1%

(5-65 ετών)
(Ασία) Μαλαισιανοί
(5-65 ετών
(Ασία) Ινδοί
(5-65 ετών)

1.13.2.2.

Γενετικοί (γεωγραφικοί) παράγοντες
Λίγες μελέτες έχουν γίνει για την εύρεση συσχέτισης της μυωπίας με την

κληρονομικότητα. Μια τέτοια πλήρης γονιδιακή έρευνα απαιτεί διαφορετικά στάδια
μελέτης (γενεαλογική έρευνα, γενετική χαρτογράφηση, απομόνωση και εξέταση
γονιδίων, κλπ.) που την καθιστά χρονοβόρα και εξαιρετικά πολύπλοκη. Οι μεμονωμένες
έρευνες που υπάρχουν παρουσιάζουν μια αντιφατική εικόνα. Υπάρχει λόγου χάρη
μεγάλος αριθμός παιδιών που σχηματίζουν μυωπικό σφάλμα ενώ κανένας από τους
γονείς και τους προγόνους δεν έχει διαθλαστικό πρόβλημα, όπως στους Εσκιμώους
που οι νέες γενεές παρουσιάζουν μυωπία έναντι της προηγούμενης γενιάς. Όμως είναι
εξίσου σημαντική η παρατήρηση πως μύωπες γονείς έχουν συνήθως μύωπες
απογόνους και πόσο μάλλον αν και οι δύο γονείς είναι μύωπες όπου οι πιθανότητες τα
παιδιά τους να γίνουν μύωπες είναι επταπλάσιες (Goldschmidt et al.1981, Ashton 1985,
Gwiazda et al.1993, Minkovitz et al.1993). Οι δε έρευνες σε δίδυμους (226
μονοζυγωτικούς και 280 διζυγωτικούς) παρουσιάζει μια ισχυρή κληρονομικότητα που
αγγίζει το 90% εάν θεωρήσουμε την μυωπία ως δυαδικό κληρονομικό χαρακτηριστικό
(Hammond et al. 2001).
Οι πιο πρόσφατες έρευνες (Paluru et al. 2003) εντοπίζουν συγκεκριμένα γονίδια
ως «βασικούς ύποπτους» για την ανάπτυξη της μυωπίας στα χρωμοσώματα 12, 17, 18.
Οι ίδιοι ερευνητές έχουν ισχυρές ενδείξεις και για άλλα τρία χρωμοσώματα που
φέρονται στενά συνδεδεμένα με την υψηλή μυωπία και αφορούν τα χρωμοσώματα 2, 4
και 10. Αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσεις στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι η
ανάπτυξη της μυωπίας είναι απόλυτα προκαθορισμένη (χωρίς να υπάρχει επίδραση του
περιβάλλοντος). Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει αφού έρευνα σε οικογένειες
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με υψηλή μυωπία υπέδειξε ελάχιστη γονιδιακή συμμετοχή (Farbrother et al.2004), ενώ
παρόμοια αποτελέσματα αναδεικνύουν και οι έρευνες σε περιπτώσεις χαμηλής μυωπίας
(Mutti, et al. 2002 και Hammond et al. 2004). Ο τελευταίος μάλιστα κατέληξε στην
υποψία και άλλων γονιδίων στα χρωμοσώματα 4, 8 (ήδη γνωστό) και 11, ανεβάζοντας
τον αριθμό των γνωστών σε σχέση με την μυωπία γονιδίων σε οκτώ. Το γονίδιο PAX6
στο χρωμόσωμα 11 φαίνεται να έχει την ισχυρότερη σχέση με την μυωπία αφού το
συγκεκριμένο είναι ήδη γνωστό ότι συνδέεται με την ανάπτυξη του βολβού.
Αν και απαιτείται μεγαλύτερα έρευνα στον τομέα, τα μέχρι στιγμής στοιχειά
στηρίζουν την γενετική προδιάθεση αλλά όχι και την προβλεψιμότητα της εμφάνισης της
μυωπίας

αφού

σημαντικότατο

ρόλο

διαδραματίζουν

τόσο

οι

περιβαλλοντικοί

παράγοντες όσο και οι κοινωνικο-φυλετικοί.

1.14. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα από το πλήθος μελετών προτείνουν ότι η λειτουργία της
προσαρμογής ποικίλει με το διαθλαστικό σφάλμα, με την πλέον κοινή τάση προοδευτικά
μειούμενης κλίσης να ξεκινά από τους υπερμέτρωπες που ακολουθούνται από τους
εμμέτρωπες και εκείνοι με την σειρά τους από τους μύωπες (Ramsdale 1979, Mcbrien &
Millodot 1986b, Rosenfield & Gilmartin 1987c, Rosenfield & Gilmartin1988c, Jones
1990, Bullimore et al. 1992, Gwiazda et al. 1993 1995). Όμως υπάρχουν και μελέτες
που δεν βρίσκουν κάποια ουσιαστική διαφορά με την προσαρμογή υπό σταθερές
καταστάσεις μεταξύ των διαθλαστικών ομάδων (Ramsdale 1985, Rosenfield & Gilmartin
1987a, Tokoro 1988, Bullimore et al 1992, Gwiazda et al. 1993).
Μια από τις πλέον δημοφιλής έρευνες είναι αυτή του McBrien & Milodot (1986b)
όπου φαίνεται ότι οι υπερμέτρωπες έχουν την μεγαλύτερη κλίση (0,97), μετά οι
εμμέτρωπες (0,92) , οι early-onset μύωπες* (0,88) και οι late-onset μύωπες** (0,87).
Όμως και πάλι η συσχέτιση αυτή παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Οι διαφορές των
κλίσεων μεταξύ των διαθλαστικών ομάδων υποτίθεται πως οφείλετε στις διαφορές της
υποπροσαρμογής (lag of accommodation), κυρίως στα υψηλά προσαρμοστικά επίπεδα.
Στατιστικά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαθλαστικών ομάδων μόνο στα
ερεθίσματα επιπέδου 4-5D. Οι late-onset μύωπες εμφανίζουν την μεγαλύτερη
υποπροσαρμογή (0,64 με 0,83D), ακολουθούνται από τους early-onset μύωπες (0,56
με 0,69D), τους εμμέτρωπες (0,35 με 0,54D) και τους υπερμέτρωπες (0,30 με 0,38D) με
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φθίνουσα σειρά και την μέγιστη μέση διαφορά υποπροσαρμογής μεταξύ των ομάδων
να είναι 0,45D).
Στην προηγούμενη μελέτη γίνεται αναφορά στην ιδέα του Charman (1982), η
οποία

ενέπλεκε

την

τονική

προσαρμογή

ως

το

σημείο

ισορροπίας

μεταξύ

παρασυμπαθητικού και συμπαθητικού ερεθισμού του ακτινωτού μυ.
Οι παρασυμπαθητικές ίνες ερεθιζόμενες είναι υπεύθυνες για την «θετική» ή
αυξανόμενη προσαρμογή, και οι συμπαθητικές ίνες αντίστοιχα υπεύθυνες για την
«αρνητική» ή μειούμενη προσαρμογή. Η μυωπία πιστεύεται ότι οφείλεται σε έναν φτωχό
ερεθισμό του συμπαθητικού ή ισχυρό του παρασυμπαθητικού. Παρόλα αυτά, η ιδέα
αυτή δεν βρίσκει την πλήρη αποδοχή από άλλες μελέτες.
* Η εμφάνιση της μυωπίας ξεκινά από μικρή ηλικία
** Η εμφάνιση της μυωπίας ξεκινά γύρω στο 20ο έτος της ηλικίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΠΕΙΡΑΜΑ
2.1

«Απόκριση προσαρμογής σε σχολεία»

2.1.1

Εξεταζόμενοι
Στο πρώτο μέρος της εργασίας το πλήθος των 260 εξεταζομένων (134 αγόρια

και 126 κορίτσια) ήταν μαθητές γυμνασίου και δημοτικού μέσου όρου ηλικίας 13 ετών
και ηλικίες μεταξύ 11 και 16. Η επιλογή των σχολείων έγινε τυχαία καθώς και η επιλογή
των εξεταζομένων η οποία έγινε με γνώμονα το διαθλαστικό τους σφάλμα. Οι
εξεταζόμενοι ήταν κατά κύριο λόγο εμμέτρωπες με οπτική οξύτητα ≥6/6 (20/20) αλλά και
ελαφρά μύωπες με ≤2,00 dpt σφαιρικό ισοδύναμο, τόσο διορθωμένοι με οφθαλμικούς
φακούς αλλά και αδιόρθωτοι έχοντας όμως άριστη οπτική οξύτητα. Οι συμμετέχοντες
ήταν άτομα εξοικειωμένα με τις μετρήσεις και χωρίς ενδείξεις οφθαλμικών παθήσεων,
τραυμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων. Από τους κηδεμόνες των εξεταζομένων
υπήρχε ενυπόγραφη δήλωση άδειας εξέτασης στα πλαίσια της πραγματοποίησης των
μετρήσεων καθώς και ειδική άδεια που δόθηκε αρχικά από τον τοπικό φορέα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν συνεχεία από τα αρμόδια όργανα των σχολεία που
έλαβαν μέρος στις μελέτες.

2.1.2

Εξοπλισμός

2.1.2.1

Αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο

Για τις ανάγκες του α’ μέρους του πειράματος χρησιμοποιήθηκε αυτόματο
κερατοδιαθλασίμετρο Potec RK-5000 (ESSILOR) (Εικόνα 2.1.2.1). Η διάταξη του
οργάνου επιτρέπει έναν αδρό υπολογισμό του διαθλαστικού σφάλματος του
εξεταζόμενου αφού παρέχει αντικειμενική μέτρηση της διάθλασης καθώς και μετρήσεις
της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας σε δυο άξονες με πληροφορίες ακτίνας
καμπυλότητας, διοπτρικής ισχύς και κερατοειδικού αστιγματισμού. Ο χειρισμός του
γίνεται με την βοήθεια πολύ-κατευθυνόμενου μοχλού πραγματοποιώντας ξεχωριστή
μέτρηση για τον κάθε οφθαλμό καθώς ο εξεταζόμενος διατηρεί και τα δυο μάτια ανοιχτά,
ατενίζονταw έναν έγχρωμο ευρυγώνιο στόχο επιτρέποντας στον εξεταζόμενο να είναι
χαλαρός επιτυγχάνοντας καλύτερη προσήλωση. Η λειτουργία αυτόματης θόλωσης που
διαθέτei μειώνει τα φαινόμενα τεχνητής μυωπίας και προσαρμογής του εξεταζόμενου
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Εικόνα (2.1.2.1) : Αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο Potec PRK-5000
Essilor (Σ.Α. Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε.). Μέτρηση σε σχολεία.

2.1.2.2

Εκτροπόμετρο COAS -Badal φακός

Η μονόφθαλμη δυναμική απόκριση της προσαρμογής μελετήθηκε με ένα ειδικά
κατασκευασμένο COAS εκτροπόμετρο μετώπου κύματος σε συνδυασμό με ένα
οπτόμετρο Badal. Αυτή η διάταξη επιτρέπει την αξιολόγηση των οπτικών εκτροπών
(καθώς και της ποιότητας του ειδώλου) όταν γίνεται προσαρμογή σε ένα θολό (bluronly) ερέθισμα.
Το εκτροπόμετρο Complete Ophthalmic Analysis System (COAS, Wavefront
Sciences Ltd) είναι βασισμένο στην αρχή λειτουργίας του Hartmann-Shack (Thibos
2000, Ginis et al. 2004). Το COAS παρέχει μια πραγματικού χρόνου απεικόνιση της
κόρης , που χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση της γραμμής όρασης του
εξεταζομένου με τον άξονα του μηχανήματος. Το COAS χρησιμοποιεί μία 840nm
μήκους κύματος ακτινοβόλο δίοδο σαν πηγή φωτισμού και περιλαμβάνει μια τετράγωνη
παράταξη

φακιδίων (33x44 σύνολο 1452 φακίδια) με κάθε φακίδιο να έχει πλάτος

144μm. Το λογισμικό επιτρέπει την συνεχή καταγραφή των Shack-Hartmann ειδώλων
και του μεγέθους της κόρης (130 ms για την κάθε σύλληψη εικόνας). Τα εξερχόμενα
δεδομένα αποτελούνται από ένα σετ συντελεστών Ζερνίκε (μέχρι 4ης τάξης) (εικόνα
2.1.2.2) σε μορφή Malacara που προσδιορίζουν τον τύπο και το μέγεθος των εκτροπών
που παρουσιάζονται.
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Εικόνα

2.1.2.2.1

:

Για

την

πραγματοποίηση

των

μετρήσεων

χρησιμοποιείται το πρόγραμμα υπολογισμού εκτροπών του WASCA. Η
απεικόνιση μιας φόρμας μέτρησης από το πρόγραμμα δίνεται στην
εικόνα. Επάνω δεξιά φαίνεται μια ποιοτική μέτρηση των συνολικών
εκτροπών ενώ κάτω δεξιά των εκτροπών υψηλής τάξης. Το πλήθος
τιμών στα δεδομένα της μέτρησης αποτελούνται από τους αριθμούς
Zernike, την διάμετρο της κόρης , του μετρικού RMS.
Ένα ειδικά κατασκευασμένο Οπτόμετρο Badal όπως απεικονίζεται και στην
ακόλουθη εικόνα (εικόνα 2.1.2.2.2), είναι τοποθετημένο στην κορυφή του αισθητήρα
COAS. Παρόλο που το συγκεκριμένο οπτόμετρο έχει δυο βραχίονες στόχων, μόνο ο
ένας χρησιμοποιήθηκε. Ο στόχος για τον έλεγχο της προσαρμογής ήταν ορατός στον
εξεταζόμενο μέσω ενός ημιδιαπερατού καθρέπτη , ο οποίος επέτρεπε την συνεχή
καταγραφή των εκτροπών μετώπου κύματος του εξεταζόμενου οφθαλμού. Ο κύβος
εστίασης του Badal αποτελείται από δύο τμήματα Badal φακών. Η ρύθμιση των
ερεθισμάτων καθίσταται δυνατή με χειροκίνητη χρήση μπροστά και πίσω προκαλώντας
αλλαγή στα όρια του στόχου από +0,84 και έως –8,05 διοπτριών με βήματα όπως
φαίνεται και στον πίνακα 2.2.2.3. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την αλλαγή του μεγέθους
του στόχου, προκαλώντας έτσι ένα θολό ερέθισμα για προσαρμογή.
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Εικόνα 2.1.2.2.2: Σχηματική απεικόνιση του οπτομέτρου Badal που
χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το COAS επιτρέποντας την καταγραφή
των εκτροπών μετώπου κύματος του εξεταζόμενου οφθαλμού κατά την
διάρκεια της προσαρμογής με την χρήση του τμήματος κοντινού στόχου
(near target) μέρους του οργάνου που καθιστά δυνατή την μεταβολή της
απόστασης του στόχου από το άπειρο (+0,84D) έως και -8,05D.

2.1.2.4

Στόχος

Ο στόχος ήταν ένα μόνο γράμμα Ε υψηλού κοντράστ (>80%) τυπωμένο επάνω
σε λευκό χαρτί και φωτισμένο με μια λάμπα πυρακτώσεως. Το γράμμα έχει γωνιακό
άνοιγμα 1,75° (έχοντας άκρα με άνοιγμα πλάτους 21’ arc , ισοδύναμο με ένα γράμμα
6/126 ή 1/20). Το κέντρο του γράμματος συμπίπτει με τον οπτικό άξονα του οπτομέτρου
Badal το οποίο επίσης ήταν ευθυγραμμισμένο με τον οπτικό άξονα του συστήματος
COAS. Η φωτεινότητα του φόντου ήταν 5 cd/m2. Παρόλα αυτά η αμφιβληστροειδική
φωτεινότητα δεν ήταν σταθερή για τον κάθε εξεταζόμενο λόγω διαφορών στο μέγεθος
της κόρης.
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2.1.3

Διαδικασία καταγραφής
Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν μια σειρά εξετάσεων των

νεαρών μαθητών σε σχετικά σκοτεινό χώρο. Αρχικά έγινε αντικειμενικός έλεγχος της
οπτικής

τους

οξύτητας

χωριστά

για

τον

κάθε

οφθαλμό

με

αυτόματο

κερατοδιαθλασίμετρο, το οποίο παρείχε πληροφορίες για το διαθλαστικό σφάλμα και
την κερατομετρία των οφθαλμών. Στους εξεταζόμενους γινόταν ενημέρωση για την
διαδικασία της μέτρησης αλλά και παρότρυνση να διατηρούν σταθερό το βλέμμα τους
στον στόχο εντός του οργάνου μέτρησης και με τα δύο μάτια, χωρίς καμία παραπέρα
απαίτησης προσαρμογής για παράδειγμα. Ακολουθούσε ένα σύντομο τεστ έλεγχου
υπερέχον οφθαλμού και χεριού, το οποίο πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ειδικά
σχεδιασμένου χάρακα . Στη συνέχεια ακολουθούσε υποκειμενική εξέταση μονόφθαλμα
(με τον άλλο οφθαλμό κλειστό), σε φωτιζόμενο πρότυπο πίνακα ελέγχου οπτικής
οξύτητας EDTRS από απόσταση 4 μέτρων και με την συνήθη διόρθωση για τους
αμέτρωπες. Στο τελικό στάδιο της μελέτης , οι εξεταζόμενοι ενημερώνονταν εκ νέου για
την νέα διαδικασία, ενώ για την μέτρηση των εκτροπών τους, ζητούνταν από τον
εκάστοτε συμμετέχοντα να κοιτά με τον ελεύθερο οφθαλμό σε ένα γράμμα ενός
απομακρυσμένου οπτοτύπου για την διατήρηση σταθερής προσήλωσης. Μετά την
συλλογή

των

αποτελεσμάτων

αυτών,

εφόσον

ο

εξεταζόμενος

τηρούσε

τις

προδιαγραφές όπως προαναφέρθηκαν (βλέπε κεφάλαιο 2.1.1), στο εκτροπόμετρο
COAS τοποθετούνταν ο πρισματικός φακός Badal ενώ η διοπτρική απόσταση του
στόχου ήταν -4,11 D. Από τους συμμετέχοντες ζητούνταν να κλείσουν με το χέρι τους
τον αντίθετο οφθαλμό από εκείνον που είχε επιλεγεί να μετρηθεί με κριτήριο τα
καλύτερα αποτελέσματα εκ των δύο κατά την μέτρηση των εκτροπών. Μέσω του φακού
Badal ήταν δυνατή η παρατήρηση ενός γράμματος Ε τον οποίο ο εξεταζόμενος
παροτρυνόταν να «ξεκαθαρίσει» όσο το δυνατό περισσότερο και γινόταν καταγραφή 2-5
μετρήσεων των προσπαθειών τους.
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Εικόνα 2.1.3 : Εκτροπόμετρο WASCA και φακός Badal κατά την
διαδικασία καταγραφής της προσπάθειας προσαρμογής σε ερέθισμα
ένα στόχο από νεαρό μαθητή.

2.1.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων
Η καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων (στατιστική ανάλυση,
διαγραμματική απεικόνιση)

έγινε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

στο

υπολογιστικό πρόγραμμα του MICROSOFT EXCEL. Ο μαθηματικός υπολογισμός έγινε
με το ειδικά κατασκευασμένο πρόγραμμα σε μορφή MATLAB. Το ανάπτυγμα των
συντελεστών Zernike προερχόμενο από κυματική κλίση των δεδομένων για πλήρη
διάμετρο κόρης, αρχικά με μαθηματικούς υπολογισμούς έγινε η μετατροπή τους σε
μορφή σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Οπτικών, OSA format (Thibos et al.2000),
και διορθώθηκαν για το χρωματικό σφάλμα (από 840 έως 550nm), επίσης έγινε
υπολογισμός μετρικών (πχ RMS κτλ.) και υπολογισμός των εκτροπών για μικρότερης
διαμέτρου κόρη.
Η απόκριση σε κάθε στόχο αποτιμήθηκε υπολογίζοντας το τετραγωνικό
ισοδύναμο του χάρτη μετώπου κύματος (όπως δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση A)
με την χρήση «παραξονικού συνταιριάσματος καμπύλωσης» (πχ. Της δεύτερης τάξης
παραξονική εστίαση c20 και την τέταρτης τάξης σφαιρική εκτροπή [c40]). Αυτό
αναπτύσσει μια προσέγγιση του σφαιρικού ισοδύναμου (Seidel Sphere) που
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χρησιμοποιείται σε κοινούς οφθαλμικούς υπολογισμούς, και έχει βρεθεί ότι αποτελεί την
πιο ακριβή μέθοδο στην πρόβλεψη της αντικειμενικής διάθλασης (Thibos et al. 2004).
M=4(-c204√3 + c4012√5 )/r2

(εξίσωση Α) όπου c20 το σφάλμα απεστίασης
c40 η σφαιρική εκτροπή και
r η διάμετρος της κόρης

Η διαφορά από το Sphere είναι ότι δεν συνυπολογίζεται το δεύτερο μέρος του
εκθέτη με την σφαιρική εκτροπή : M=4(c204√3)/r2
Παρά

τον

αρχικό

διαχωρισμό

των

παιδιών

σε

διοπτροφόρους

,

μη

διοπτροφόρους και χρήστες βοηθητικών γυαλιών (δηλαδή όχι συνεχή χρήση γυαλιών)
έγινε νέος διαχωρισμός ανάλογα το διαθλαστικό τους σφάλμα σε τρεις διαθλαστικές
ομάδες, μύωπες , εμμέτρωπες και αστιγματικοί. Ως μύωπες χαρακτηρίστηκαν όσοι ήταν
διοπτροφόροι αλλά και όσοι είχαν μικρότερη οπτική οξύτητα από 10/10 ενώ στο
διαθλασίμετρο παρουσίαζαν μεγαλύτερο σφαιρικό ισοδύναμο από -0,75D. Ως
εμμέτρωπες θεωρήθηκαν όσοι ήταν μη διοπτροφόροι και διέθεταν οπτική οξύτητα
καλύτερη από 10/10. Ενώ η ομάδα των αστιγματικών περιελάμβανε τόσο τους
διοπτροφόρους ή μη διοπτροφόρους που από την μέτρηση στο διαθλασίμετρο
παρουσίαζαν αστιγματισμό μεγαλύτερο από -0,75D.
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Β’ ΠΕΙΡΑΜΑ
2.2

«Μετρήσεις προσαρμοστικής ικανότητας με
φυσικά ερεθίσματα και προκαλούμενης από πιλοκαρπίνη»

2.2.2

Εξεταζόμενοι
Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση του υπερέχον οφθαλμού έξι νέων ατόμων

(τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 27 και εύρος από 23 έως 36
έτη) με τον άλλο οφθαλμό ανοιχτό και με σκούρο χρώμα ίριδας. Οι εξεταζόμενοι ήταν
εμμέτρωπες, εκτός από έναν διορθωμένο χαμηλό μύωπα (≤2,00 D), με αστιγματισμό
≤0,5dpt και η διορθωμένη τους οπτική οξύτητα είναι ≥6/6 (20/20). Οι συμμετέχοντες
ήταν άτομα εξοικειωμένα με τις μετρήσεις, με μεγάλο αριθμό ενασχόλησης με κοντινή
εργασία (διάβασμα, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) στα πλαίσια ακαδημαϊκής
εργασίας ή μεταπτυχιακών μελετών και χωρίς ενδείξεις οφθαλμικών παθήσεων,
τραυμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων και με κανονικά πλάτη προσαρμογής (όπως
μετρήθηκαν με την μέθοδο RAF), κανονική διόφθαλμη όραση, φορία και κοντινό σημείο
σύγκλισης. Η διάθλασή τους εκτιμήθηκε πριν από το κυρίως πείραμα με αυτόματο
διαθλασίμετρο καθώς επίσης μετρήθηκε αντικειμενικά το πλάτος προσαρμογής με
σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι τα ποσά ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια με το ηλικιακό γκρουπ
των εξεταζομένων.

2.2.3

Εξοπλισμός

2.2.3.1

Εκτροπόμετρο COAS – Badal φακός

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία του εκτροπόμετρου COAS
αναφέρονται με λεπτομέρειες στην ενότητα «Πείραμα Α’- εξοπλισμός – εκτροπόμετρο
COAS» (παράγραφος: 2.1.2.2).
2.2.3.2

Στόχος

Τα χαρακτηριστικά του στόχου αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «Πείραμα Α’
- Εξοπλισμός- Στόχος» ( παράγραφος: 2.1.2.3).
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2.2.3.3

Ερεθίσματα

Το σετ των ερεθισμάτων της απαιτούμενης προσαρμογής αποτελείται από εννέα
στόχους με διαφορετικές αποστάσεις διοπτρικών απαιτήσεων, που περιλαμβάνουν
ερέθισμα από το άπειρο (+0,84 D) και έως -8,05 D με βήματα τα οποία δίνονται στον
ακόλουθο πίνακα 2.2.2.3. :

Α. Βήματα

Β. Διοπτρίες

0

+0,84 D

1
2
3

-0,15 D
-1,15 D
-2,14 D

4
5
6

-3,13 D
-4,11 D
-5,10 D

7
8

-6,09 D
-7,07 D

9

-8,05 D

Πίνακας 2.2.2.3 α) Βήματα ερεθισμάτων για την αλλαγή των ορίων
του στόχου β) αντιστοιχία διοπτρικών αποστάσεων των στόχων του
προσαρμοστικού ερεθίσματος.
Η διοπτρική ισχύς των στόχων υπολογίστηκε και διορθώθηκε για τον έναν
συμμετέχοντα που πραγματοποίησε την πειραματική διαδικασία με την χρήση των
γυαλιών του, σύμφωνα με τον επόμενο τύπο:
Α=-L(1+2αΚ) (εξίσωση Β)
όπου Α είναι η προσαρμοστική απαίτηση, L η απόσταση του στόχου, α η απόσταση
vertex (13mm) των γυαλιών από τον κερατοειδή και Κ η διαθλαστική ισχύς των φακών
του εξεταζομένου.
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2.2.2.4

Φαρμακολογία
Τα παρασυμπαθητικομιμητικά φάρμακα ή παρασυμπαθομιμητικά ή

χολινεργικά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Οφθαλμολογία , αφού ο κύριος εκπρόσωπός
τους η pilocarpine βρίσκει εφαρμογή στο μάτι , εφαρμοζόμενο στο γλαύκωμα κλειστής
γωνίας κυρίως
Σκευάσματα:
2.2.2.4.1

Phenylephrine (ή Phenylephrine Hydrochloride)

Είναι μία συνθετική συμπαθητικομιμητική αμίνη η οποία φέρεται και σε
οφθαλμικά διαλύματα με περιεκτικότητα 0,12-2-2,5-3-10% και ph 4-7,5. Στο πείραμα
χρησιμοποιήθηκε σε πυκνότητα 10% (phenylephrine Hydrochloride 10% Cooper) όπου
και εμφανίζει μυδρίαση της κόρης και δεν προκαλεί κυκλοπληγία.

Εικόνα 2.2.2.4.1: Χημική δομή φαινυλεφρίνης
Όπως όλα τα μυδριασικά, είναι λιγότερο δραστική στα σκούρα μάτια, δρώντας
σχεδόν αποκλειστικά στον διαστολέα μυ της κόρης προκαλώντας γρήγορη μυδρίαση
(σε λιγότερο από 30-60 λεπτά και διάρκειας 6-12 ωρών). Η τελευταία δεν είναι πλήρης,
το αντανακλαστικό της κόρης στο φως επιβραδύνεται αλλά δεν καταργείται και δεν
επηρεάζει

το

εύρος

προσαρμογής

του

οφθαλμού.

Μιμείται

την

δράση

της

νοραδρεναλίνης που απελευθερώνεται από μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες.
Η ενστάλαξη της πριν από της πιλοκαρπίνης είναι ικανή να μειώσει την μυωτική
δράση της πιλοκαρπίνης, επιτρέποντας ευκολότερη και συνεχές μετρήσεις της
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προσαρμογής. Το εκτροπόμετρο Wasca δίνει την δυνατότητα καταγραφής των
εκτροπών ακόμα και σε μικρές διαμέτρους κόρης <3mm.
2.2.2.4.2

Pilocarpine (Pilocarpine Chlorate, Pilocarpine Nitrate)

Είναι αλκαλοειδές του φυτού Pilocarpous microphyllus ή Pilocarpus jaborandi και
ανήκει στα άμεσα παρασυμπαθητικομιμητικά με την μεγαλύτερη διάδοση, για την
αντιγλαυκωματική της δράση.
Σε χρήση, για τοπική εφαρμογή στο μάτι, υπάρχουν διάφορες μορφές
οφθαλμικών διαλυμάτων, με πειραματική χρήση κυρίως αλάτων υδροχλωρικής
πιλοκαρπίνης περιεκτικότητας

0,25- 0,5- 1- 2-3-4-5-6-8-10% με ph 3,5-5,5. Στο

συγκεκριμένο πειράματα έγινε χρήση στείρου κολλυρίου pilocarpine 4% (Isopto-Carpine
4% Alcon).

Εικόνα 2.2.2.4.2. : Χημική δομή πιλοκαρπίνης
Η δράση του διαλύματος σε ότι αφορά την μύση εμφανίζεται σε 15-30 λεπτά της
ώρας (με βάση διαλύματα περιεκτικτικότητας 1%) με μέγιστο τα 30 λεπτά και συνολική
διάρκεια γύρω στις 4-8 ώρες. Προκαλεί άμεση διέγερση των μουσκαρινικών νευρικών
υποδοχέων και των λείων μυών όπως η ίριδα και οι εκκριτικοί αδένες. Η πιλοκαρπίνη
προκαλεί μύση, μέσω συστολής του σφιγκτήρα της ίριδας, δημιουργώντας έτσι
αυξημένη τάση στον σκληρό και άνοιγμα των πόρων του δοκιδωτού δικτύου από όπου
διευκολύνεται η εκροή του υδατοειδούς υγρού. Με τον μηχανισμό αυτό ελαττώνεται η
αντίσταση στην εκροή του υδατοειδούς, γεγονός που μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση.
Επίσης το σκεύασμα αυτό προκαλεί σπασμό της προσαρμογής ενεργοποιώντας την
σύσπαση του ακτινωτού μυ, την αύξηση του πάχους του φακού (Abramson 1972,
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Abramson 1974, Abramson 1976) δράση που διαρκεί περίπου μια ώρα, καθώς επίσης
η πιλοκαρπίνη προξενεί και στένωση του προσθίου θαλάμου και εισαγωγή της
μυωπίας. Τέλος επιφέρει μείωση της ακτίνας καμπυλότητας του κερατοειδή με την
ελάττωση της ενδοφθαλμίου πιέσεως (Yasuda 2005, Poinoosawmy et al 1976).
Η

κόρη

όμως

μικραίνει

δραματικά

σύντομα

μετά

την

ενστάλαξη

της

πιλοκαρπίνης, καθιστώντας δύσκολη την μέτρηση της προσαρμοστικής απόκρισης για
αυτό και ενσταλάσεται προκαταβολικά φαινυλεφρύνη.
Κάποιες παράπλευρες ενέργειες όπως η φαρμακολογία του σκευάσματος
παρουσιάζει αλλά και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των εξεταζομένων, είναι ένας
ελαφρύς οφθαλμικός πόνος, ο οποίος πιθανόν να γεννάται από τη συστολή του
ακτινωτού σώματος, η θολή όραση από τον οφθαλμό όπου έγινε ενστάλαξη του
κολλυρίου και ελαφρύς πονοκέφαλος. Οι παρενέργειες αυτές μειώνονται σταδιακά
αμέσως μετά τα 20 πρώτα λεπτά και έως το πέρας δράσης του εκάστοτε φαρμάκου.

2.2.3

Διαδικασία καταγραφής
Για το δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις σε δυο

φάσεις, πριν και μετά την ενστάλαξη συμπαθητικού και παρασυμπαθητικομιμητικού
κολλυρίου.
2.2.3.1

Μετρήσεις προσαρμοστικής ικανότητας

Στο μέρος αυτό του πειράματος μετρήθηκαν οι αποκρίσεις της προσαρμογής των
εξεταζομένων για ένα εύρος στόχων (με ελάχιστο τις +1 και μέγιστο ανώτατο όριο τις 12
D). Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την αλλαγή του μεγέθους του στόχου Ε και μόνο με την
δημιουργία θολού ερεθίσματος για την ενεργοποίηση της προσαρμογής. Στους
συμμετέχοντες δινόταν οδηγίες να διατηρούν τον στόχο όσο το δυνατόν πιο ευκρινή
καθ’ όλη την διάρκεια των μετρήσεων, ενώ ο μη εξεταζόμενος οφθαλμός παρέμενε
κλειστός. Επίσης το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε για να επιτύχουμε την προσαρμογή
«κενού πεδίου» (στην αρχή και στο τέλος των μετρήσεων).
Ο εξεταζόμενος μετρούνταν αρχικά από τον στόχο μικρότερης προς τον στόχο
μεγαλύτερης προσαρμοστικής απαίτησης καθώς τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος
γινόταν και μια επιπλέον μέτρηση για το ερέθισμα της μικρότερης προσαρμοστικής
απαίτησης για ερέθισμα θεωρητικά στο άπειρο. Όλες οι μετρήσεις αυτής της φάσης
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πραγματοποιήθηκαν με φυσικές κόρες χωρίς την χρήση κάποιου φαρμάκου. Ο
φωτισμός του χώρου ήταν χαμηλός ώστε να επιτευχθεί μεγάλη διάμετρος κόρης.
Οι εξεταζόμενοι τοποθετούσαν το κεφάλι τους στο στήριγμα του πηγουνιού του
μηχανήματος. Ο χειριστής χειροκίνητα ευθυγράμμιζε το κέντρο της κόρης με τον οπτικό
άξονα της συσκευής με την μέθοδο έξι σημείων (τα οποία εκτείνονται σε έναν κύκλο
ομόκεντρο με την κόρη) όπως απεικονίζονται στην οθόνη του συνδεδεμένου
υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η γραμμή όρασης του
εξεταζόμενου είναι ομοαξονική με τον οπτικό άξονα του μηχανήματος. Σε κάθε
κατάσταση ερεθισμάτων έγινε μια σειρά από πενήντα συνεχόμενες μετρήσεις
(συνολικού χρόνου εγγραφής 6,5 δευτερολέπτων) για πλήρη κόρη. Για όλες τις
μετρήσεις από τους εξεταζόμενους ζητούνταν να βλεφαρίζουν πριν την μέτρηση για την
αποφυγή γρήγορης/ άμεσης ξηροφθαλμίας.
2.2.3.2.
Οι

Μέτρηση προσαρμοστικής ικανότητας από πιλοκαρπίνη
μετρήσεις

της

προκαλούμενης

από

την

πιλοκαρπίνη

προσαρμογής

πραγματοποιήθηκαν σε επόμενη μέρα. Μια βασική μέτρηση της διάθλασης και των
εκτροπών μετώπου κύματος πραγματοποιήθηκε αρχικά πριν την οποιαδήποτε
φαρμακευτική αγωγή και με το μη εξεταζόμενο μάτι πάντα ανοιχτό να εστιάζει στο
άπειρο. Στους συμμετέχοντες δινόταν οδηγίες να διατηρούν σταθερή προσήλωση. Στη
συνέχεια έγινε ενστάλαξη τριών σταγόνων υδροχλωρικής φαινυλεφρίνης 10%
(Phenylephrine, Cooper), προκαλώντας έτσι μυδρίαση της κόρης αλλά όχι κυκλοπληγία.
Η ενστάλαξη έγινε στο κάτω σάκο του επιπεφυκότα και με χρονική διαφορά μεταξύ των
ενσταλάξεων ενός λεπτού αρχικά και 15 λεπτών η τελευταία με σκοπό να ενισχύσουμε
την δράση του φαρμάκου λόγω της σκούρου χρώματος της ίριδας των εξεταζομένων ,
που όπως έχουν δείξει επιστημονικές μελέτες, υπάρχει διαφορά στο ποσό
προσαρμογής που μπορεί να επιτευχθεί ανάλογα το χρώμα της ίριδας και με αυτό να
είναι μεγαλύτερο και γρηγορότερο για τα μάτια με ανοιχτό χρώμα ίριδας (Wold,2003).
Άλλη μία βασική μέτρηση των εκτροπών πραγματοποιήθηκε και λίγο πριν από τα
πρώτα 20 λεπτά . Μετά από 20 λεπτά έγινε ενστάλαξη μιας σταγόνας υδροχλωρικής
πιλοκαρπίνης 4% (isopto-carpine, Alcon) στον κάτω σάκο του επιπεφυκότα με σκοπό
να αυξήσουμε την χρονική δράση του φαρμάκου. Η προσαρμογή μετρήθηκε αμέσως
μετά την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης και ξανά στην αρχή κάθε 5/λεπτης περιόδου για την
πρώτη ώρα και συνεχίστηκαν στην αρχή κάθε 10λεπτης περιόδου για την υπόλοιπη 1,5
ώρα έως ότου 3 επιτυχημένα 5/λεπτα μεσοδιαστήματα δεν έδειχναν περαιτέρω αύξηση
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της προσαρμογής. Η διαφορά μεταξύ της βασικής διάθλασης και της αυξημένης
διάθλασης λόγο πιλοκαρπίνης δίνει το εύρος προσαρμογής.
Στην κάθε καταγραφή της προσαρμογής και των δύο φάσεων έγινε καταγραφή
50 συνεχόμενων μετρήσεων , για τον λόγο αυτό και ο εξεταζόμενος παροτρυνόταν να
διατηρήσει το βλέμμα σταθερό και χωρίς βλεφαρισμούς. Επίσης στους χαμηλούς
μύωπες, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την συνήθη διοπτρική τους διόρθωση των
γυαλιών , παράγοντας ο οποίος ελήφθη υπόψη και συνυπολογίσθηκε στις επεξεργασία
των αποτελεσμάτων.

2.2.4

Ανάλυση αποτελεσμάτων
Η καταγραφή και επεξεργασία των αποτελεσμάτων (στατιστική ανάλυση,

διαγραμματική απεικόνιση)

έγινε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

στο

υπολογιστικό πρόγραμμα του MICROSOFT EXCEL και ο μαθηματικός υπολογισμός με
το πρόγραμμα MATLAB.
Τα δεδομένα από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και περιείχαν
πληροφορίες μετώπου κύματος, αναλύθηκαν σε ειδικά για αυτό το σκοπό γραμμένο
μαθηματικό πρόγραμμα Matlab. Ο συντελεστής ανάπτυξης των Zernike παραγόμενος
από τα δεδομένα της κλίσης του κύματος για την πλήρη κόρη, αρχικά μετατράπηκαν σε
μορφή OSA (συνιστώμενη από την Optical Society of America, Thibos, Applegate,
Schwiegerling, & Webb, 2000) και διορθώθηκαν για τις χρωματικές τους εκτροπές (από
850 μέχρι 550nm) (παράρτημα Α Ginis, Plainis, & Pallikaris, 2004) ώστε να εκτιμηθεί η
απόκριση της προσαρμογής για κάθε στόχο.

Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

6

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες»

3ο
Αποτελέσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 «Αξιολόγηση διαθλαστικού σφάλματος & απόκρισης της
προσαρμογής σε μαθητές»
3.1.1 ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ- ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
3.1.1.1. Γενικές πληροφορίες διαθλαστικού σφάλματος
Το σύνολο των εξεταζομένων είναι

381 άτομα, εκ των οποίων τα 164 είναι

παιδιά Δημοτικού και τα 217 έφηβοι Γυμνασίου. Από την ομάδα των παιδιών στα
Δημοτικά ηλικίας 11-12 ετών, βρέθηκαν το 17,7% διοπτροφόροι , το 3% χρήστες
βοηθητικών γυαλιών (δεν τα χρησιμοποιούν καθημερινά) και το 79,3% μη χρήστες
γυαλιών (διάγραμμα 3.1.1.1.1α). Ο μέσος όρος διαθλαστικού σφάλματος για τον δεξιό
οφθαλμό (παρόμοιες τιμές και για τον αριστερό) είναι: -0,48 ± 1,36 D (sph) / -0,54 ± 0,55
D (cyl), ενώ για τους διοπτροφόρους είναι -1,83 ± 2,48 D (sph) / -0,96 ± 0,92 D (cyl) και
για τους μη-χρήστες γυαλιών -0,18 ± 0,70 D (sph) / -0,45 ± 0,39 D (cyl).
Δημοτικό
ΕΜΜΕΤΡΩΠ

∆ΙΟΠΤΡΟΦΟ
ΡΟΙ 17,70%

Γυμνάσιο
61,20%
ΕΜΜΕΤΡΩΠ
ΕΣ

ΕΣ 79,30%

29,40%
∆ΙΟΠΤΡΟΦΟ
ΡΟΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ 3%

9,40%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΓΥΑΛΙΑ

3.1.1.1.1.α.

3.1.1.1.1.β.

Διάγραμμα 3.1.1.1.1 α-β: Ποσοστά επί τις εκατό στο σύνολο των εξεταζομένων
Δημοτικού (α) και Γυμνασίου (β) διοπτροφόρων, μη διοπτροφόρων και χρηστών
βοηθητικών γυαλιών.
Οι αντίστοιχες τιμές και ποσοστά για τα παιδιά Γυμνασίου, ηλικίας 13-17 ετών,
διαμορφώνονται ως εξής: το 29,4% είναι διοπτροφόροι, το 9,4% χρήστες βοηθητικών
γυαλιών και το 61,2% μη χρήστες γυαλιών (διάγραμμα 3.1.1.1.1.β). Ο μέσος όρος
διαθλαστικού σφάλματος για τον δεξιό οφθαλμό (τιμή παρόμοια και στον αριστερό)
είναι: -1,00 ± 1,63 D (sph) / -0,51 ± 0,48 D (cyl), ενώ για τους διοπτροφόρους είναι: 2,60 ± 1,64 D (sph) / -0,58 ± 0,56 D (cyl) και για τους μη-χρήστες γυαλιών : -0,32 ±1,07
D (sph) / -0,50 ± 0,44 D (cyl).
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Διαχωρίζοντας το διαθλαστικό σφάλμα για τις δύο ηλικιακές ομάδες Δημοτικού
(11-12 ετών) και Γυμνασίου (13-16 ετών) σε αυτή των κοριτσιών και αγοριών οι μέσες
τιμές αυτών είναι -0,44±0,53 για τα κορίτσια Δημοτικού έναντι -0,69±0,74 του Γυμνασίου
που τείνουν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,057, t-test) και -0,26±0,57 για
τα αγόρια Δημοτικού έναντί -0,41±0,62 για του Γυμνασίου που όμως δεν έχουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,792, t-test). Eπίσης δεν παρατηρείται στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων της μικρής ηλικιακής ομάδας (p=0,100 t-test)
αλλά μόνο της μεγάλης ηλικιακής ομάδας (p=0,035 - t-test).
3.1.1.2. Γενικές πληροφορίες οπτικής οξύτητας
Η συχνότητα εμφάνισης της οπτικής οξύτητας (VA) και για τους δύο οφθαλμούς
στο σύνολο των 381 συμμετεχόντων από όλα τα σχολεία (Δημοτικά και Γυμνάσιο)
παραθέτονται στο ακόλουθο διάγραμμα 3.1.1.2.1 με τις τιμές της οπτικής οξύτητας να
αποδίδονται ταυτόχρονα σε δυο κλίμακες, δεκαδική και LogMar. Είναι εμφανές ότι αν
και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών εμφανίζει οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 1,0
ένα σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει μειωμένη όραση (< 0,8).

Αριθμός εξεταζόμενων

Οπτική Οξύτητα (δεκαδική κλίμακα)

Οπτική Οξύτητα (κλίμακα LogMAR)
Διάγραμμα 3.1.1.2.1 : Διάγραμμα συχνότητας εμφάνισης οπτικής οξύτητας στους
μαθητές Γυμνασίου-Δημοτικού σε δεκαδική κλίμακα (πάνω άξονας) και σε LogMAR
κλίμακα (κάτω άξονας) για δεξιό (αριστερό σχήμα) και αριστερό (δεξιό σχήμα) οφθαλμό.
Να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνήθη διαθλαστική διόρθωση
για τους διοπτροφόρους.
Η μέση οπτική οξύτητα (VA) για τους μαθητές δημοτικού

είναι 1,07 ± 0,36

(1,12±0,34 για τους μη χρήστες γυαλιών – βλ. διάγραμμα 3.1.1.2.2.α και 0,83±0,32 για
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τους διοπτροφόρους – βλ. διάγραμμα 3.1.1.2.2.β), ενώ για τους μαθητές γυμνασίου
είναι 1,03 ± 0,34 (0,99±0,29 για τους διοπτροφόρους – βλ. διάγραμμα 3.1.1.2.3.β και
1,04±0,36 για τους μη χρήστες γυαλιών – βλ. διάγραμμα 3.1.1.2.3.α).
Δημοτικό διοπτροφόροι

Δημοτικό εμμέτρωπες
VA<0,5 8,90%

VA<0,5

VA>1.0

17,20%

0,8>VA>0,5

44,80%

5,90%

1,0>VA>0,8
5,90%

0,8>VA>0,5
34,50%

1,0>VA>0,8

VA>1.0

3,40%

79,30%

3.1.1.2.2.α.

3.1.1.2.2.β.

Διάγραμμα 3.1.1.2.2 : Ποσοστά επί τις εκατό εμφάνισης διαφόρων μεγεθών οπτικής
οξύτητας (VA) σε μαθητές Δημοτικού μη-χρήστες γυαλιών (α), διοπτροφόρων (β).
Γυμνάσιο εμμέτρωπες

Γυμνάσιο διοπτροφόροι

VA<0,5 11,63%

VA<0,5 7%

0,8>VA>0,5
VA>1.0

15,70%

67,44%

0,8>VA>0,5

VA>1.0

19,70%

55,00%

1,0>VA>0,8
5,23%

1,0>VA>0,8
18,30%

3.1.1.2.3.α.

3.1.1.2.3.β.

Διάγραμμα 3.1.1.2.3 : Ποσοστά επί τις εκατό εμφάνισης διαφόρων μεγεθών οπτικής
οξύτητας (VA) σε μαθητές Γυμνασίου μη χρήστες γυαλιών (α), διοπτροφόρων (β).
Η οπτική οξύτητα (VA) όπως προκύπτει από το σύνολο των παιδιών που
εξετάστηκαν και ως προς την απόκριση της προσαρμογής τους (260 εξεταζομένων εκ
των οποίων 134 αγόρια και 126 κορίτσια) είναι 1,13 ± 0,30. Για τους μη χρήστες
γυαλιών η τιμή είναι επίσης 1,13 ± 0,30, για τους διοπτροφόρους οι οποίοι εξετάστηκαν
με τα γυαλιά τους που έφεραν την συνήθη τους διόρθωση, μειώνεται στα 1,10 ± 0,29
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και για τους χρήστες βοηθητικών γυαλιών όπως μετρήθηκαν χωρίς την χρήση των
γυαλιών τους, η τιμή είναι 0,81 ± 0,33.
3.1.1.3. Συσχέτιση οπτικής οξύτητας και διάθλασης
Το σύνολο των 260 συμμετεχόντων (εμμετρώπων, μυώπων, χρήστες ή μη
γυαλιών) δεν δείχνει να παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση (R2=0,0428) μεταξύ της
οπτικής οξύτητας και του διαθλαστικού σφάλματος για μακριά, έτσι όπως μετρήθηκε με
την χρήση αυτόματου διαθλασίμετρου (διάγραμμα 3.1.1.3.1), αλλά με μια τάση αύξησης
της οπτικής οξύτητας για μικρές τιμές διαθλαστικού σφάλματος (σφαιρικό ισοδύναμο
όπως προκύπτει από το εκτροπόμετρο) κατά 0,427 ανά διοπτρία. Η μικρή συσχέτιση
οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαθλαστικά σφάλματα που καταγράφηκαν ήταν μικρού
μεγέθους.

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ (ΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ - ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΟ)(D)

2,0

1,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)

Διάγραμμα 3.1.1.3.1 : Διαθλαστικό σφάλμα σύμφωνα με τη μέτρηση σε εκτροπόμετρο
όλων των συμμετεχόντων (παιδιά εμμέτρωπες, μύωπες, χρήστες ή μη γυαλιών,
ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας) συναρτήσει της οπτικής του οξύτητας όπως αποδίδεται
σε δεκαδική κλίμακα.
Επίσης, αντίστοιχη με πριν συσχέτιση υπάρχει και μεταξύ του διαθλαστικού
σφάλματος, όπως μετρήθηκε από διαθλασίμετρο (σφαιρικό ισοδύναμο διαθλασίμετρου),
των εξεταζομένων που δεν ήταν χρήστες γυαλιών (R2=0,0784) ως προς την οπτική τους
οξύτητα (διάγραμμα 3.1.1.3.2), αλλά η σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική, με μια
σχετικά μεγαλύτερη τάση αύξησης της οπτικής οξύτητας κατά 0,5258 ανά διοπτρία. Οι
δυο πιο πάνω τάσεις θα ήταν πιο αξιόπιστες αν η κλίμακα της οπτικής οξύτητας ήταν σε
LogMar κλίμακα και όχι δεκαδική.
Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

6

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες»

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
(ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΙΟΔΥΝΑΜΟΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ) (D)

1,5

0,5

-0,5

-1,5

-2,5
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)

Διάγραμμα 3.1.1.3.2 : Διαθλαστικό σφάλμα σύμφωνα με τη μέτρηση σε διαθλασίμετρο
των παιδιών που δεν είναι χρήστες γυαλιών, (ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας)
συναρτήσει της οπτικής του οξύτητας όπως αποδίδεται σε δεκαδική κλίμακα.
3.1.1.4. Συσχέτιση οπτικής οξύτητας και ηλικίας-φύλου
Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων και των 5 διαφορετικών ηλικιών είναι
μικρές και οι ακριβής τιμές αποδίδονται στο ακόλουθο διάγραμμα 3.1.1.4.1. Η οπτική
οξύτητα των κοριτσιών είναι ελάχιστα μικρότερη (από 0,04 έως 0,08) σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες με μικρότερη οπτική οξύτητα όλων (κορίτσια 1,01 και αγόρια 1,10) να
παρουσιάζουν τα παιδιά ηλικίας 13 -14 ετών.

ΚΛΙΜΑΚΑ)

(ΔΕΚΑΔΙΚΗ

ΟΠΤΙΚΗ

ΟΞΥΤΗΤΑ

1 ,4 0
1 ,2 0
1 ,0 0
0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0
1 1

1 2

Η Λ ΙΚ ΙΑ

1 3

1 4

(Α Ν Α

F

1 5

1 6

Φ Υ Λ Ο )

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

F

1 ,1 0

1 ,1 4

1 ,0 4

1 ,0 1

1 ,1 0

1 ,3 3

M

1 ,1 4

1 ,1 6

1 ,1 0

1 ,1 8

1 ,1 9

1 ,3 2

Διάγραμμα 3.1.1.4.1 : Μέγεθος οπτικής οξύτητας ανά ηλικία και φύλο στο σύνολο των
παιδιών (διοπτροφόρων και μη). F - κορίτσια και Μ - αγόρια.
Μελετώντας μόνο το σύνολο των εμμετρώπων (διάγραμμα 3.1.1.2.2), που δεν
είναι δηλαδή χρήστες γυαλιών και επιπλέον διαθέτουν άριστη (>1,0) οπτική οξύτητα,
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παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι της οπτικής οξύτητας φέρουν τιμές 1,31±0,20 για τα
κορίτσια και 1,28±0,18 για τα αγόρια με την οπτική οξύτητα των κοριτσιών να φαίνεται
ελάχιστα μεγαλύτερη (έως και 0,11 μεγαλύτερη τιμή).
1 ,2 0
1 ,0 0

ΚΛΙΜΑΚΑ)

(ΔΕΚΑΔΙΚΗ

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

1 ,4 0

0 ,8 0
0 ,6 0
0 ,4 0
0 ,2 0
0 ,0 0

F

1 1

1 2

1 3

Η Λ ΙΚ ΙΑ

1 4

(Α Ν Α

1 5

1 6

Φ Υ Λ Ο )

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

F

1 ,1 9

1 ,3 3

1 ,2 8

1 ,2 7

1 ,3 4

1 ,3 3

M

1 ,2 4

1 ,2 3

1 ,1 7

1 ,2 5

1 ,3 0

1 ,3 2

Διάγραμμα 3.1.1.2.2 : Μέγεθος οπτικής οξύτητας ανά ηλικία και φύλο στο σύνολο των
παιδιών (εμμέτρωπες με άριστη οπτική οξύτητα). F - κορίτσια και Μ - αγόρια.
Διαχωρίζοντας την οπτική οξύτητα για τις δύο ηλικιακές ομάδες Δημοτικού (11-12
ετών) και Γυμνασίου (13-16 ετών) σε αυτή των κοριτσιών και αγοριών οι μέσες τιμές
αυτών είναι 1,21±0,28 για τα κορίτσια Δημοτικού έναντι 1,14±0,34 του Γυμνασίου που
δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,276 t-test) και 1,18±0,24 για τα αγόρια
Δημοτικού έναντί 1,19±0,27 για του Γυμνασίου που δεν έχουν στατιστικά σημαντική
διαφορά (p=0,792 t-test). Στατιστικά σημαντική διαφορά επίσης δεν παρατηρείται ούτε
μεταξύ των δύο φύλων της μικρής ηλικιακής ομάδας (p=0,548 t-test) ούτε και της
μεγάλης ηλικιακής ομάδας (p=0,381 t-test).
3.1.2 ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
3.1.2.1. Συσχέτιση προσαρμογής-υποπροσαρμογής και διαμέτρου κόρης
Κατά την απόκριση της προσαρμογής είναι γνωστή η μείωση της διαμέτρου της
κόρης. Το ακόλουθο διάγραμμα 3.1.2.1.1 παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση στην
απόκριση της μύσης της κόρης μεταξύ των εξεταζομένων με συσχέτιση που δεν
παρουσιάζει

στατιστικά

σημαντική

σχέση

(R2=0,0269)

μεταξύ

απόκρισης

της

προσαρμογής και διαφοράς διαμέτρου κόρης (διαφορά μεταξύ διαμέτρου κόρης κατά
την προσαρμογή για μακρινό στόχο και διαμέτρου κόρης προσαρμογής σε -4,11 D
κοντινό στόχο).
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΗΣ (mm)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Α Π Ο Κ ΡΙΣΗ Π Ρ Ο ΣΑ ΡΜ Ο ΓΗΣ (D)

Διάγραμμα 3.1.2.1.1 : Συσχέτιση διαφοράς διαμέτρου κόρης και απόκρισης
προσαρμογής για το σύνολο όλων των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας,
χρήσης ή μη γυαλιών.
3.1.2.2.

Συσχέτιση

προσαρμογής-υποπροσαρμογής

και

απαιτούμενης

προσαρμογής
Η απόκριση της προσαρμογής σε σχέση με την απαιτούμενη προσαρμογή, όπως
μετρήθηκε με την βοήθεια του οπτομέτρου, για το πλήθος όλων των εξεταζομένων
ανεξαρτήτως διαθλαστικής ομάδας και φύλου αποδίδεται στο διάγραμμα που ακολουθεί
(3.1.2.2.1). Ως απόκριση προσαρμογής για κοντά, στην ομάδα των εμμετρώπων έχει
θεωρηθεί η μέτρηση της απόκρισης στον κοντινό στόχο. Εν αντιθέσει με τις ομάδες
μυώπων και αστιγματικών που ως απόκριση προσαρμογής θεωρείται η διαφορά
απόκρισης για κοντά από την απόκριση για μακριά. Η απαιτούμενη δε προσαρμογή για
τους εμμέτρωπες ορίζεται όσο η διοπτρική απαίτηση του στόχου δηλαδή -4,11D, ενώ
για τους μύωπες και αστιγματικούς θεωρείται η διαφορά της διαθλαστικής απαίτησης
του στόχου και του σφαιρικού ισοδύναμου διαθλαστικού σφάλματος των ατόμων αυτών
όπως δόθηκε από το διαθλασίμετρο.
Η συσχέτιση είναι χαμηλή (R2=0,2811) με εμφανή τάση αύξησης της απόκρισης
της προσαρμογής (διάγραμμα 3.1.2.2.1) για μεγαλύτερη προσαρμοστική απαίτηση, με
ρυθμό 0,88D/D.
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
(D)

-6
y = 0,8782x + 1,0429
R 2 = 0,2811

-5
-4
-3
-2
-1
0
0

-1

-2
-3
-4
Α Π Α ΙΤΟ ΥΜ Ε Ν Η Π Ρ Ο ΣΑ Ρ Μ Ο ΓΗ (D )

Διάγραμμα 3.1.2.2.1 : Απόκριση προσαρμογής
προσαρμογής για όλους τους συμμετέχοντες.
Αντίστοιχα,

όπως

είναι

αναμενόμενο,

για

-5

συναρτήσει

το

σφάλμα

απαιτούμενης

προσαρμογής,

παρατηρούμε ότι η υποπροσαρμογή παρουσιάζει καλή συσχέτιση στατιστικά σημαντική
(R2=0,466) με την απαιτούμενη προσαρμογή και με καλή τάση μείωσης (-0,51D/D) όσο
αυξάνεται η προσαρμοστική απαίτηση (διάγραμμα 3.1.2.2.2).
ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
0

-1

-2
-3
-4
ΑΠ ΑΙΤ Ο ΥΜ ΕΝ Η Π ΡΟ ΣΑΡΜ Ο ΓΗ (D)

-5

Διάγραμμα 3.1.2.2.2 : Σφάλμα προσαρμογής-υποπροσαρμογή
απαιτούμενης προσαρμογής για όλους τους συμμετέχοντες.

-6

συναρτήσει

3.1.2.3. Συσχέτιση προσαρμογής-υποπροσαρμογής & διαθλαστικού σφάλματος
Η απόκριση της προσαρμογής μετρήθηκε με την βοήθεια του εκτροπόμετρου
WASCA και του Badal φακού, αλλά το διαθλαστικό σφάλμα μετρήθηκε τόσο με το
εκτροπόμετρο όσο και με το αυτόματο διαθλασίμετρο. Οι τιμές τους για όλο το πλήθος
των εξεταζομένων, χρήστες ή μη γυαλιών, απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα
3.1.2.3.1 και η προσαρμογή υπολογίζεται ως η διαφορά της απόκρισης για κοντά μείον
της απόκρισης για μακριά όπως προκύπτει από τις τιμές Sphere κατά Seidel χωρίς
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περαιτέρω επεξεργασία. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών όχι όμως
στατιστικά σημαντική όταν η μέτρηση του διαθλαστικού σφάλματος γίνεται με την χρήση
διαθλασίμετρου (R2=0,1632 για όλους) με εμφανή τάση μικρότερης απόκρισης της
προσαρμογής όσο μεγαλύτερο είναι το διαθλαστικό σφάλμα. Όταν η μέτρηση του
διαθλαστικού σφάλματος γίνεται με την χρήση του εκτροπόμετρου, παρατηρείται μια
σχετική συσχέτιση (R2=0,4338 για όλους) αυτού και της απόκρισης της προσαρμογής
με τάση που παρουσιάζει μεγαλύτερη κλίση έναντι του διαθλασίμετρου (-0,56D/D για το
διαθλασίμετρο και -0,47D/D για το εκτροπόμετρο).
-5
y = -0,5543x - 2,5661
R 2 = 0,1632

y = -0,4696x - 1,6387
R 2 = 0,4338

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-4

-3

-2

-1

0
1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (D)

ΟΛΟΙ-ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ
Γραμμική (ΟΛΟΙ-ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ)

ΟΛΟΙ-ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΟ
Γραμμική (ΟΛΟΙ-ΕΚΤΡΟΠΟΜΕΤΡΟ)

Διάγραμμα 3.1.2.3.1 : Απεικόνιση απόκρισης προσαρμογής συναρτήσει σφαιρικού
ισοδύναμου μετρούμενου με εκτροπόμετρο και διαθλασίμετρο για όλους τους
εξεταζόμενους αλλά και για τους μη διοπτροφόρους.
Στη μελέτη όμως του διαθλαστικού σφάλματος γίνεται χρήση του σφαιρικού
ισοδύναμου διαθλαστικού σφάλματος όπως προκύπτει από το διαθλασίμετρο.
Η υποπροσαρμογή για τους εμμέτρωπες θεωρήθηκε η διαφορά του ερεθίσματος
των -4,11D από την απόκριση της στον κοντινό αυτό στόχο. Ενώ για τις άλλες δυο
ομάδες των μυώπων και αστιγματικών η υποπροσαρμογή υπολογίστηκε ως η διαφορά
της διορθωμένης διοπτρικής απαίτησης του στόχου (με βάση το διαθλαστικό σφάλμα
όπως αποδόθηκε από τον υπολογισμό του σφαιρικού ισοδύναμου από το
διαθλασίμετρο), και της διαφοράς της απόκρισης της προσαρμογής από μακριά για
κοντά.
Για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες το σφάλμα εστίασης συναρτήσει του σφαιρικού
ισοδύναμου του διαθλαστικού σφάλματος όπως αποδίδεται από το διαθλασίμετρο
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απεικονίζεται στο διάγραμμα 3.1.2.3.2 που ακολουθεί. Η συσχέτιση για τους
αστιγματικούς είναι πολύ χαμηλή (R2=0,2162) ενώ για τις άλλες δύο ομάδες δεν
υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών (R2=0,1317
για τους μύωπες και R2=0,0114 για τους εμμέτρωπες). Όμως είναι φανερή η τάση
μείωσης της υποπροσαρμογής σε λιγότερο αρνητικές τιμές όσο αυξάνεται η τιμή του
διαθλαστικού σφάλματος. Με μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης στους μύωπες (-0,5D/D) ενώ
ακολουθούν οι αστιγματικοί (-0,47D/D) και τέλος οι εμμέτρωπες με μικρότερο ρυθμό
μείωσης (-0,12 D/D).
ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

-3,5

ΜΥΩΠΕΣ
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ
Γραμμική (ΜΥΩΠΕΣ)
Γραμμική (ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ)
Γραμμική (ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ)

y = -0,4997x - 2,0906
2
R = 0,1317

-3,0

y = -0,1263x - 1,2182
2
R = 0,0114

-2,5

y = -0,4724x - 1,5622
2
R = 0,2162

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0
1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ) (D)

Διάγραμμα 3.1.2.3.2 :Σχέση σφάλματος προσαρμογής συναρτήσει του σφαιρικού
ισοδύναμου του διαθλαστικού σφάλματος όπως αποδίδεται από το διαθλασίμετρο. Οι
αρνητικές τιμές του σφάλματος προσαρμογής είναι η υποπροσαρμογή ενώ οι θετικές η
υπερπροσαρμογή.
3.1.2.4. Συσχέτιση προσαρμογής και διαθλαστικών ομάδων
Για την καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν αναγκαίος ο διαχωρισμός
των

παιδιών

σε

διαθλαστικές

ομάδες

(βλ.

κεφ.

«Μεθοδολογία»

ανάλυση

αποτελεσμάτων α’ πειραματικού μέρους) . Η απόκριση της προσαρμογής για την
διαθλαστική ομάδα των εμμετρώπων θεωρείται η απόκριση για κοντά , ενώ τόσο για
τους μύωπες όσο και τους αστιγματικούς η απόκριση της προσαρμογής λαμβάνεται η
διαφορά της μακρινής και κοντινής απόκρισης όπως μετρήθηκε από το εκτροπόμετρο.
Για τους εμμέτρωπες παρατηρούμε την μεγαλύτερη προσαρμογή για τον στόχο
των -4,11D με ποσά κατά μέσο όρο -2,92 ± 0,07 D για τα κορίτσια και -2,96 ± 0,06 D για
τα αγόρια ανεξαρτήτου ηλικίας. Αμέσως χαμηλότερη τιμή παρουσιάζουν οι αστιγματικοί
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με τιμές -2,21 ± 0,15 D για τα κορίτσια και -2,32 ± 0,13 D για τα αγόρια. Την χαμηλότερη
τιμή παρουσιάζουν οι μύωπες με -1,34 ± 0,16 D προσαρμογή για τα κορίτσια και -1,66 ±
0,21 D προσαρμογή για τα αγόρια (διάγραμμα 3.1.2.4.1). Ενώ οι τιμές αυτές

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ανεξαρτήτως φύλου απεικονίζονται και στον πίνακα που ακολουθεί του διαγράμματος.
-4,11

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ

-3,61
-3,11
-2,61
-2,11
-1,61
-1,11
-0,61
-0,11

ΜΥΩΠΕΣ

ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

-1,34

-2,92

-2,21

ΑΓΟΡΙΑ

-1,66

-2,96

-2,32

Απόκριση

-1,41

-2,94

-2,27

προσαρμογής

± 0,11

± 0,05

± 0,10

(D)

F(n=25) M(n=16)

F(n=77) M(n=110)

F(n=33) M(n=35)

Διάγραμμα 3.1.2.4.1 : Μέσες τιμές απόκρισης προσαρμογής για τις τρεις διαθλαστικές
ομάδες εμμετρώπων , μυώπων και αστιγματικών, για τα δύο φύλα. Και πίνακας μέσων
τιμών ανεξαρτήτως φύλου με τον αριθμό συμμετοχής από κάθε φύλο.
Οι μέσες τιμές της υποπροσαρμογής για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες
αποδίδεται στο διάγραμμα 3.1.2.4.2 που διαχωρίζονται τα διαθλαστικά σφάλματα και
ανά

φύλο.

Εμφανή

μεγαλύτερη

υποπροσαρμογή

παρουσιάζουν

τα

κορίτσια

ανεξαρτήτου ομάδας (με διαφορές που κυμαίνονται μεταξύ 0,02 έως 0,22D, όπως
δίνεται και στον πίνακα, ενώ στο σύνολο μεγαλύτερη υποπροσαρμογή παρουσιάζει η
μυωπική ομάδα (-1,48 D έναντι -1,19 D για τους εμμέτρωπες και -1,33 D για τους
αστιγματικούς).

Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

6

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες»
-4,11
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ

ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣΥΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

-3,61
-3,11
-2,61
-2,11
-1,61
-1,11
-0,61
-0,11
ΜΥΩΠΕΣ

ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

-1,56

-1,19

-1,49

ΑΓΟΡΙΑ

-1,34

-1,15

-1,26

Σφάλμα

-1,48

-1,19

-1,33

προσαρμογής

± 0,11

± 0,05

± 0,09

(D)

F(n=25) M(n=16)

F(n=77) M(n=110)

F(n=33) M(n=35)

Διάγραμμα 3.1.2.4.2 : Μέσες τιμές σφάλματος υποπροσαρμογής για μύωπες,
εμμέτρωπες και αστιγματικούς σε σχέση και με το φύλο με πίνακα των τιμώ αυτών. Οι
κάθετες γραμμές αποδίδουν το τυπικό σφάλμα των μέσων τιμών ανεξαρτήτως φύλου με
τον αριθμό από κάθε φύλο.

3.1.2.5. Συσχέτιση προσαρμογής και βαθμού αστιγματισμού
Η

ομάδα

των

αστιγματικών

παρουσιάζει

τιμές

περιορισμένου

εύρους

διαθλαστικού σφάλματος με μεγαλύτερη συχνότητα -0,75cyl ενώ ακολουθούν οι τιμές 1,00cyl, -1,25cyl & -1,75cyl έτσι όπως μετρήθηκε από το αυτόματο διαθλασίμετρο
(διάγραμμα 3.1.2.5.1). Μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών δεν μπορούμε να βρούμε
συσχέτιση (R2=0,007). Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μειούμενη τάση απόκρισης όσο
αυξάνει ο βαθμός του κυλίνδρου (-0,37D/D).
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-4,5

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
-0,5

-0,75

-1

-1,25
-1,5
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ (D)

-1,75

-2

Διάγραμμα 3.1.2.5.1 : Συσχέτιση απόκρισης προσαρμογής και βαθμού αστιγματισμού
για την ομάδα των αστιγματικών.

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα του σφάλματος της προσαρμογής με
παρόμοια έλλειψη συσχέτισης (R2=0,0006) με τον βαθμό του αστιγματισμού για την
ομάδα των αστιγματικών, όπως παρατηρούμε στο ακόλουθο διάγραμμα 3.1.2.5.2 με
αυξητική τάση της υποπροσαρμογής κατά 0,10D/D.

ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0
-0,5

-0,75

-1

-1,25

-1,5

-1,75

-2

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ (D)

Διάγραμμα 3.1.2.4.2 : Συσχέτιση σφάλματος προσαρμογής και βαθμού αστιγματισμού
για την ομάδα των αστιγματικών. Οι αρνητικές τιμές αντιστοιχούν σε υποπροσαρμογή.
3.1.2.6. Συσχέτιση προσαρμογής και οπτική οξύτητας
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Στο

διάγραμμα

3.1.2.6.1

παρουσιάζεται

η

συσχέτιση

απόκρισης

της

προσαρμογής με την οπτική οξύτητα η οποία αποδίδεται σε LogMar κλίμακα. Μεταξύ
των δύο αυτών μεγεθών υπάρχει σχετικά καλή συσχέτιση (R2=0,1809). Η απόκριση της
προσαρμογής παίρνει μεγαλύτερη τιμή (κατά 2,81D ανά μονάδα οπτικής οξύτητας) για
μεγαλύτερη οπτική οξύτητα.

-3,5

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-6
-5

-2,5

-4

-2

-1,5

-3

-1

-0,5

-2
-1
0
0,5

-3

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

0
0,5
1
0,5

3.1.2.6.1

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

-0,3

ΟΠΤΙΚΗΟΞΥΤΗΤΑ(LOGMAR)

ΟΠΤΙΚΗΟΞΥΤΗΤΑ(LOGMAR)

3.1.2.6.2

Διάγραμμα 3.1.2.6.1 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει οπτικής οξύτητας για όλους
τους συμμετέχοντες.
Διάγραμμα 3.1.2.6.2 : Σφάλμα εστίασης (υποπροσαρμογής) σε σχέση με την οπτική
οξύτητα σε LogMar κλίμακα για όλους τους συμμετέχοντες.
Στο διάγραμμα 3.1.2.6.2 παρουσιάζεται η συσχέτιση του σφάλματος της
προσαρμογής με την οπτική οξύτητα. Μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών για το σύνολο
των συμμετεχόντων δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση (R2=0,0448). Η υποπροσαρμογή
παίρνει μικρότερη τιμή, με τάση όπου μειώνεται το σφάλμα προσαρμογής όσο
αυξάνεται ο βαθμός της οπτικής οξύτητας με ρυθμό -1,05 διοπτριών ανά μονάδα
οπτικής οξύτητας .
Μελετώντας την συσχέτιση της απόκρισης της προσαρμογής με την οπτική
οξύτητα σε κλίμακα LogMar για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες εμμετρώπων , μυώπων
και αστιγματικών παίρνουμε τα αποτελέσματα του διαγράμματος 3.1.2.6.3 που
ακολουθεί. Καμία από τις ομάδες δεν παρουσιάζει κάποια καλή συσχέτιση στατιστικά
σημαντική μεταξύ προσαρμογής και οπτικής οξύτητας. Η αυξητική τάση της απόκρισης
της προσαρμογής με την αυξημένη οπτική οξύτητα είναι εμφανής με διαφορετικές τάσης
μεταξύ των ομάδων (0,84D για τους εμμέτρωπες, 1,28D για τους μύωπες και 2,52D ανά
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μονάδα οπτικής οξύτητας για τους αστιγματικούς). Όμως για την ομάδα των
εμμετρώπων δεν μπορούν να αποδοθεί σαφή εικόνα λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης
και διασποράς τους στην περιοχή υψηλής οπτικής οξύτητας.

-6

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-5

-4

ΜΥΩΠΕΣ
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ
Γραμμική (ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ)
Γραμμική (ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ)
Γραμμική (ΜΥΩΠΕΣ)
y = 1,2764x - 1,5891
2
R = 0,0868

-3 y = 0,8437x - 2,8578
R2 = 0,007

-2

y = 2,5284x - 2,2928
2
R = 0,1918

-1

0
0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΚΛΙΜΑΚΑ LOGMAR)

Διάγραμμα 3.1.2.6.3 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει οπτικής οξύτητας για τις
τρεις διαθλαστικές ομάδες, εμμετρώπων , μυώπων και αστιγματικών.
Η σχέση της υποπροσαρμογής με την οπτική οξύτητα (διάγραμμα 3.1.2.6.4)
παρουσιάζει συσχέτιση όχι όμως στατιστικά σημαντική για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες
(R2=0,1055 για τους μύωπες, R2=0,0141 για τους εμμέτρωπες και R2=0,0045 για τους
αστιγματικούς),

αλλά

παρουσιάζει

όμοια

τάση

ακριβώς

αντίθετη

από

του

προηγούμενου, όπως ήταν αναμενόμενο, διαγράμματος (με ρυθμός μείωσης -1,41D για
τους μύωπες, -1,14D για εμμέτρωπες και -0,37D για αστιγματικούς).
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ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -ΥΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
(D)

-3,5
-3,0
-2,5

y = -1,4138x - 1,2514
2
R = 0,1055
y = -1,1425x - 1,2967
2
R = 0,0141
y = -0,3648x - 1,3294
2
R = 0,0045

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
0,50

ΜΥΩΠΕΣ
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ
Γραμμική (ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ)
Γραμμική (ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ)
Γραμμική (ΜΥΩΠΕΣ)
0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

-0,10

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)

-0,20

-0,30

Διάγραμμα 3.1.2.6.4 : Σχέση σφάλματος προσαρμογής (υποπροσαρμογή) συναρτήσει
οπτικής οξύτητας για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες.
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3.1.2.7. Συσχέτιση προσαρμογής και ηλικίας
Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές της απόκρισης της προσαρμογής ανά έτος ηλικίας
για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια προκύπτει
το ακόλουθο διάγραμμα 3.1.2.7.1 με τον πίνακα των τιμών. Οι κάθετες γραμμές
αποτελούν τα σφάλμα των μετρήσεων δεδομένου του αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε
ομάδα. Στον πίνακα αμέσως μετά το διάγραμμα αναφέρει τις μέσες τιμές ανά έτος
ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου.

-4,11

ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-3,61
-3,11
-2,61
-2,11
-1,61
-1,11
-0,61
-0,11
11

12

13

14

15

16

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΜΜ/ΠΕΣ

-2,74

-2,79

-1,75

-2,27

-2,59

-3,01

ΑΓΟΡΙΑ ΕΜΜ/ΠΕΣ

-2,81

-2,68

-2,41

-2,43

-2,43

-1,74

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-2,35

-1,42

-1,38

-0,74

-1,36

ΑΓΟΡΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-1,34

-1,39

-2,11

-1,67

-1,81

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΣΤ/ΚΟΙ

-2,97

-2,39

-1,67

-1,81

-1,23

-3,01

ΑΓΟΡΙΑ ΑΣΤ/ΚΟΙ

-2,44

-2,09

-2,26

-2,30

-2,47

-1,19

ΗΛΙΚΙΑ
11

12

13

14

15

16

Εμμέτρωπες

-2,79

-2,74

-2,19

-2,36

-2,50

-2,38

Μύωπες

-1,72

-1,41

-1,35

-0,87

-1,54

Αστιγματικοί

-2,61

-2,28

-1,74

-1,99

-2,37

-2,41

Διάγραμμα 3.1.2.7.1 : Πίνακας της μέσης τιμής της απόκρισης προσαρμογής για τις
τρεις διαθλαστικές ομάδες ανά ηλικιακό έτος με τη γραμμή σφάλματός τους και τις τιμές
αυτών. Ενώ στον πίνακα κάτω από το διάγραμμα ακολουθούν οι μέσες τιμές των
αποκρίσεων σε σχέση με την ηλικία ανεξαρτήτως φύλου.
Συγκρίνοντας τις μέσες τιμές της υποπροσαρμογής ανά έτος ηλικίας για
τις τρεις διαθλαστικές ομάδες τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια προκύπτει το
ακόλουθο διάγραμμα 3.1.2.7.2 με τον πίνακα των τιμών. Οι κάθετες γραμμές αποτελούν
τα σφάλμα των μετρήσεων δεδομένου του αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα.
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-4,11

ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

-3,61
-3,11
-2,61
-2,11
-1,61
-1,11
-0,61

ΗΛΙΚΙΑ

-0,11
11

12

13

14

15

16

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

-1,03

-1,16

-1,32

-1,48

-1,17

-0,36

ΑΓΟΡΙΑ

-0,92

-1,29

-1,20

-1,23

-1,23

-1,67

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-0,97

-1,44

-1,20

-2,39

-1,43

ΑΓΟΡΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-1,40

-1,72

-1,73

-1,44

-0,95

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ

-0,66

-1,84

-1,32

-1,60

-1,13

-0,72

ΑΓΟΡΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ

-0,96

-1,83

-2,35

-1,44

-0,95

-2,05

Εμμέτρωπες ΟΛΟΙ

-1,00

-1,23

-1,24

-1,34

-1,21

Μύωπες ΟΛΟΙ

-1,24

-1,53

-1,35

-2,26

-1,23

Αστιγματικοί ΟΛΟΙ

-0,87

-1,83

-1,47

-1,54

-0,97

-1,25
-1,16

Διάγραμμα 3.1.2.7.2 : Πίνακας της μέσης τιμής υποπροσαρμογής για τις τρεις
διαθλαστικές ομάδες ανά ηλικιακό έτος με τις τυπικές αποκλίσεις τους και τις τιμές αυτών.
Ενώ στον πίνακα κάτω από το διάγραμμα ακολουθούν οι μέσες τιμές της
υποπροσαρμογής σε σχέση με την ηλικία ανεξαρτήτως φύλου. Στον πίνακα αμέσως
μετά το διάγραμμα αναφέρει τις μέσες τιμές ανά έτος ηλικίας ανεξαρτήτως φύλου.
Διαχωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε δυο ηλικιακές ομάδες (διάγραμμα
3.1.2.7.3), μια ομάδα Α’ τα παιδιά σχολικής ηλικίας Δημοτικού μεταξύ 11 και 12 ετών και
μια ομάδα Β’ ηλικίας Γυμνασίου μεταξύ 13-16 ετών, καθίσταται δυνατή η σύγκριση της
υποπροσαρμογής σε σχέση με την ηλικία όσο και σε σχέση με το φύλο και την ομάδα
διάθλασης που ανήκουν.
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-4,11

ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

-3,61
-3,11
-2,61
-2,11
-1,61
-1,11
-0,61
-0,11

11 ως 12

13 ως 16

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΜΜ/ΠΕΣ

-1,11

-1,23

ΑΓΟΡΙΑ ΕΜΜ/ΠΕΣ

-1,07

-1,21

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-1,24

-1,69

ΑΓΟΡΙΑ ΜΥΩΠΕΣ

-1,49

-1,21

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΣΤ/ΚΟΙ

-1,47

ΑΓΟΡΙΑ ΑΣΤ/ΚΟΙ

Εμμέτρωπες ΟΛΟΙ
Μύωπες ΟΛΟΙ
Αστιγματικοί ΟΛΟΙ

-1,30

-1,36

ΗΛΙΚΙΑ

-1,21

-1,12 ± 0,06 D

-1,26 ± 0,06 D

F (n=41) M (n=59)

F (n=36) M (n=51)

-1,36 ± 0,21 D

-1,54 ± 0,14 D

F (n=7) M (n=7)

F (n=18) M (n=9)

-1,38 ± 0,14 D

-1,28 ± 0,13 D

F (n=16) M (n=18)

F (n=17) M (n=17)

Διάγραμμα 3.1.2.7.3 : Σχέση μέσης απόκρισης προσαρμογής για τις δυο ηλικιακές
ομάδες (11-12 ετών και 13-16 ετών) για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες σε αγόρια και
κορίτσια. Στον πίνακα αποδίδονται οι μέσες τιμές με τις τυπικές αποκλίσεις.
Ανεξαρτήτως διαθλαστικής ομάδας η μέση τιμή υποπροσαρμογής για τις δύο
ηλικιακές ομάδες είναι -1,13±0,62 για τα κορίτσια Δημοτικού έναντι -1,42±0,72 του
Γυμνασίου που έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,031) και -1,12±0,76 για τα
αγόρια Δημοτικού έναντί -1,23±0,51 για του Γυμνασίου που όμως δεν έχουν στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,340 t-test) με ένα ελαφρά μεγαλύτερο σφάλμα προσαρμογής
για μεγαλύτερες ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου. Στατιστικά σημαντική διαφορά επίσης δεν
παρατηρείται ούτε μεταξύ των δύο φύλων της μικρής ηλικιακής ομάδας (p=0,938 t-test)
ούτε και της μεγάλης ηλικιακής ομάδας (p=0,108 t-test).
Στις τρεις από τις έξι υποομάδες που ακολουθούν (κορίτσια και αγόρια
εμμέτρωπες και κορίτσια μύωπες) είναι φανερή η ελαφρά μικρότερη υποπροσαρμογή
στην μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα σε αντίθεση με τις άλλες τρεις υποομάδες (αγόρια
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μύωπες και κορίτσια και αγόρια αστιγματικοί). Μέγιστη υποπροσαρμογή παρουσιάζουν
τα κορίτσια μύωπες μεγάλης ηλικίας ενώ την μικρότερη μέση απόκριση έχουν τα αγόρια
εμμέτρωπες μικρής ηλικίας.
Στατιστικά σημαντική διαφορά στην υποπροσαρμογή, όπως έδωσε έλεγχος ttest, έχουν οι εμμέτρωπες και οι μύωπες ανεξαρτήτως φύλου (p=0,02 t-test), αλλά και
τα κορίτσια εμμέτρωπες και μύωπες (p=0,04 t-test) ενώ δεν έχουν στατιστικά σημαντική
διαφορά τα αγόρια εμμέτρωπες (p=0,32 t-test).
3.1.3 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ
3.1.3.1. Συσχέτιση προσαρμογής και σφαιρικής εκτροπής
Στο σύνολο των συμμετεχόντων υπολογίστηκαν οι αποκρίσεις της προσαρμογής
συναρτήσει των εκτροπών έτσι όπως δίνονται μετά από την επεξεργασία τους για
διάμετρο κόρης 5 χιλιοστών.
Η σφαιρική εκτροπή (διάγραμμα 3.1.3.1.1) δεν παρουσιάζει συσχέτιση με την
απόκριση της προσαρμογής (R2=0,0016 για εμμέτρωπες, R2=0,0615 για μύωπες και
R2=0,0015 για αστιγματικούς), αλλά με εμφανή τάση προς τις πλέον αρνητικές τιμές όσο
αυξάνεται η προσαρμογή μόνο για την διαθλαστική ομάδα των μυώπων (3,79D/μm). Η
ομάδα των εμμετρώπων και αστιγματικών δείχνει μικρό ρυθμό αύξησης της τιμής της
σφαιρικής εκτροπής, όπως ήταν αναμενόμενο, προς τις πλέον θετικές τιμές όσο
αυξάνεται η απόκριση (-0,47D/μm).
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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0
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0
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0,1

0,15

0,2
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ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Ζ 4 0 (μm)

Διάγραμμα 3.1.3.1.1 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει της σφαιρικής εκτροπής για
τις τρεις διαθλαστικές ομάδες.
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Ανεξαρτήτως διαθλαστικής ομάδας η μέση τιμή σφαιρικής εκτροπής για τις δύο
ηλικιακές ομάδες είναι -0,05±0,10 για τα κορίτσια Δημοτικού έναντι -0,10±0,09 του
Γυμνασίου που έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,002 t-test) και -0,05±0,10 για
τα αγόρια Δημοτικού έναντί –0,08±0,20 για του Γυμνασίου που όμως δεν έχουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,230 t-test). Στατιστικά σημαντική διαφορά επίσης
δεν παρατηρείται ούτε μεταξύ των δύο φύλων της μικρής ηλικιακής ομάδας (p=0,926)
ούτε και της μεγάλης ηλικιακής ομάδας (p=0,434 t-test).
Στο διάγραμμα 3.1.3.1.2 που ακολουθεί παραθέτονται οι μέσες τιμές της
σφαιρικής εκτροπής για μακριά για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες με διαχωρισμό των
τιμών ανάλογα το φύλο. Είναι εμφανής η μεγαλύτερη μέση τιμή σφαιρικής εκτροπής για
τα αγόρια μύωπες, η οποία ομάδα αγοριών είναι και η μόνη που παρουσιάζει
μεγαλύτερη μέση τιμή από αυτή των κοριτσιών στο σύνολο των τριών ομάδων. Στον

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Ζ 4 0 (mm)

πίνακα δίνονται οι ακριβείς μέσες τιμές.
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ

ΜΥΩΠΕΣ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΚΟΙ

F

0,03

0,04

0,04

M

0,02

0,07

0,03

Διάγραμμα 3.1.3.1.2 : Μέσες αποκρίσεις του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής ανά
φύλο για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες. Όπου F είναι τα κορίτσια και M τα αγόρια, ενώ οι
κάθετες γραμμές αποτελούν την τυπική απόκλιση.
Με πραγματοποίηση στατιστικού ελέγχου t-test μεταξύ του συνόλου των
εμμετρώπων και μυώπων για την σφαιρική εκτροπή, δεν παρουσιάζει οριακά στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,07 t-test), ενώ η μέση τιμή της σφαιρικής εκτροπής είναι 0,02 ±
0,06 για τους εμμέτρωπες και 0,04 ± 0,06 για τους μύωπες. Ενώ ανεξαρτήτως ηλικίας
τα αγόρια εμμέτρωπες σε σχέση με τα αγόρια μύωπες παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική διαφορά (p=0,01 t-test) έναντι των κοριτσιών αντίστοιχα που δεν έχουν
διαφορά (p=0,94 t-test).
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3.1.3.2. Συσχέτιση προσαρμογής και μετρικής RMS HIGH
Η μετρική RMS (διάγραμμα 3.1.3.2.1) δεν δείχνει να συσχετίζεται με την
απόκριση της προσαρμογής για καμία διαθλαστική ομάδα (R2=0,002 για τους
εμμέτρωπες, R2=0,0072 για τους μύωπες και R2=0,0187 για τους αστιγματικούς). Οι
μύωπες και πάλι είναι οι μόνοι που παρουσιάζουν τέτοια τάση που όσο πιο αυξημένη
είναι απόκριση της προσαρμογής τόσο πιο θετική τιμή RMS λαμβάνεται (-1,03D/μm). Σε
αντίθεση οι εμμέτρωπες και οι αστιγματικοί παρουσιάζουν αντίθετη συμπεριφορά. Οι
ομάδες αυτές δείχνουν πως για μικρότερη απόκριση παίρνουμε μεγαλύτερη μετρική
RMS.
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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R2 = 0,0187
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0
0

0,05
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Διάγραμμα 3.1.3.2.1 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει της μετρικής RMS High για
τις τρεις διαθλαστικές ομάδες.
3.1.3.3. Συσχέτιση προσαρμογής και οριζόντιας κόμης
Το σφάλμα οριζόντιας κόμης (διάγραμμα 3.1.3.3.1) δεν δείχνει να συσχετίζεται με
την απόκριση της προσαρμογής για καμία διαθλαστική ομάδα (R2=0,0057 για τους
εμμέτρωπες, R2=0,0127 για τους μύωπες και R2=0,0463 για τους αστιγματικούς). Οι
μύωπες και πάλι είναι οι μόνοι που παρουσιάζουν τέτοια τάση που όσο πιο αυξημένη
είναι απόκριση της προσαρμογής τόσο πιο θετική τιμή οριζόντιας κόμης λαμβάνεται (0,8259D/μm). Σε αντίθεση οι εμμέτρωπες και οι αστιγματικοί παρουσιάζουν αντίθετη
συμπεριφορά. Οι ομάδες αυτές δείχνουν πως για μικρότερη απόκριση παίρνουμε
μεγαλύτερη οριζόντια κόμη.
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ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ

-6

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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R2 = 0,0057
-5

y = -0,8259x - 1,4635
R2 = 0,0127
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R2 = 0,0463

Γραμμική
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0
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Διάγραμμα 3.1.3.3.1 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει του σφάλματος οριζόντιας
κόμης για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες.
3.1.3.4. Συσχέτιση προσαρμογής και κάθετης κόμης
Τέλος το σφάλμα κάθετης κόμης (διάγραμμα 3.1.3.4.1) δεν δείχνει να
συσχετίζεται επίσης με την απόκριση της προσαρμογής για καμία διαθλαστική ομάδα
(R2<0,01). Και οι τρεις διαθλαστικές ομάδες δείχνουν πως για μικρότερη απόκριση
παίρνουμε μεγαλύτερη οριζόντια κόμη.
ΕΜΜΕΤΡΩΠΕΣ
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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R2 = 0,0036
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Διάγραμμα 3.1.3.4.1 : Απόκριση προσαρμογής συναρτήσει του σφάλματος κάθετης
κόμης για τις τρεις διαθλαστικές ομάδες.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.2

«Μελέτη προσαρμογής (φυσική έναντι φαρμακολογική) σε

ενήλικες»
3.2 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
3.2.1.1. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε φυσική κόρη (ατομική)
Στα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης
ενός από τους εξεταζόμενους (SP) για φυσιολογική διάμετρο κόρης (τα αποτελέσματα
για όλους τους εξεταζόμενους παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1). Στο διάγραμμα
3.2.1.1.1.α απεικονίζεται η προσαρμοστική ικανότητα σε συνάρτηση με τα ερεθίσματα
που χρησιμοποιήθηκαν (όπως υπολογίστηκε από το σφαιρικό ισοδύναμο των
εκτροπών μετώπου κύματος). Η σχέση τους δεν είναι απόλυτα γραμμική εφόσον η
καμπύλη απόκρισης παρουσιάζει περιοχές που αποκλίνουν από την ιδεατή 1:1
απόκριση με τμήματα υπερπροσαρμογής για στόχους μικρής προσαρμοστικής
απαίτησης και υποπροσαρμογής για στόχους μεγάλης απαίτησης αντίστοιχα. Ενώ στο
διάγραμμα 3.2.1.1.1.β η απεικόνιση της διαμέτρου της κόρης σε συνάρτηση με τα
ερεθίσματα

που

προσαρμογής

χρησιμοποιήθηκαν

παρουσιάζουν

για

αρκετά

την
καλή

ενεργοποίηση
γραμμική

της

απαιτούμενης

συσχέτιση

(R2=0,363

συμπεριλαμβανομένου του αρχικού ερεθίσματος στο άπειρο) και με τάση μείωσης της
κόρης κατά 0,0476mm/D.
8
7

-7
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3.2.1.1.1.α.
3.2.1.1.1.β.
Διάγραμμα 3.2.1.1.1.: α) Απόκριση της προσαρμογής και β) διάμετρος της κόρης του
εξεταζόμενου SP σε συνάρτηση με το ερέθισμα ενεργοποίησης της προσαρμογής με όλο
το πλήθος των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Με γκρι διακεκομμένη γραμμή
παριστάνεται η 1:1 ιδεατή απόκριση της προσαρμογής, ενώ η πολύστικτη γραμμή είναι η
γραμμική τάση.
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Στα επόμενα δύο διαγράμματα 3.2.1.1.2.α και 3.2.1.1.2.β παρουσιάζονται μόνο
οι μέσες τιμές των μετρήσεων με το τυπικό σφάλμα. Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ
προσαρμογής και προσαρμοστικού ερεθίσματος είναι πολύ καλή (R2=0,9657) με
μέγεθος αλλαγής της απόκρισης της προσαρμογής κατά 0,65D/D και με μεγαλύτερες
αποκλίσεις από την ιδεατή απόκριση 1:1 για στόχους μεγαλύτερης προσαρμοστικής
απαίτησης . Σχετικά καλή είναι η γραμμική συσχέτιση της διαμέτρου της κόρης σε
αντιστοιχία με το προσαρμοστικό ερέθισμα (R2=0,4374) και με μικρή διαφορά από την
συσχέτιση που προκύπτει με όλο το πλήθος των δεδομένων (R2=0,5731) και με ρυθμό
μείωσης καθώς αυξάνεται η προσαρμοστική απαίτηση 0,049mm/D.
6
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3.2.1.1.2.α.
3.2.1.1.2.β.
Διάγραμμα 3.2.1.1.2. : α) Απόκριση της προσαρμογής (μέσες τιμές και τυπική
απόκλιση) και β) διάμετρος της κόρης του εξεταζόμενου SP σε συνάρτηση με το
προσαρμοστικό ερέθισμα ενεργοποίησης της προσαρμογής(μέσες τιμές και τυπική
απόκλιση). Κάθε σημείο αποτελεί την μέση τιμή μιας 50άδας μετρήσεων οι μπάρες
παρουσιάζουν μια τυπική απόκλιση των μετρήσεων. Η διακεκομμένη γραμμή στο
διάγραμμα «α» είναι η ιδεατή 1:1 για την προσαρμογή που επιτεύχθει στο
προσαρμοστικό ερέθισμα, ενώ η πολύστικτη γραμμή είναι η γραμμική τάση.
Το πραγματικό σφάλμα εστίασης για τον εξεταζόμενο SP, δηλαδή η
υπερπροσαρμογή (lead of accommodation) για απομακρυσμένους στόχους όσο και η
υποπροσαρμογή (lag of accommodation) για κοντινούς στόχους, φαίνεται στο
διάγραμμα 3.2.1.1.2.α αλλά και στο ακόλουθο διάγραμμα 3.2.1.1.3. Όπου για
προσαρμοστική απαίτηση πχ. 5 D η απόκριση της προσαρμογής είναι 1 D μικρότερη
(υποπροσαρμογή 1D). Η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του σφάλματος εστίασης και
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της απόστασης του στόχου είναι πολύ καλή και γραμμική (R2=0,8895) και με ρυθμό
αύξησης της υποπροσαρμογής 0,3355D/D.

ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

Διάγραμμα 3.2.1.1.3. : Υποπροσαρμογή (θετικές τιμές) ή υπερπροσαρμογή
(αρνητικές τιμές) σε ερεθίσματα υψηλών ή χαμηλών επιπέδων προσαρμοστικών
ερεθισμάτων αντίστοιχα με γραμμική συσχέτιση R2=0,8895.
3.2.1.2. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε 3,5 mm διάμετρο κόρης (ατομική)
Λόγω του γεγονότος ότι

η διάμετρος της κόρης διαφέρει μεταξύ των

εξεταζομένων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για σταθερή διάμετρο κόρης. Η απόκριση
της προσαρμογής για διάμετρο κόρης 3,5mm για τον ίδιο εξεταζόμενο παρουσιάζεται
στο διάγραμμα 3.2.1.2.1.α και όντως δείχνει παρόμοια συμπεριφορά (R2=0,9693) σε
σχέση με τον βαθμό συσχέτισης της απόκρισης προσαρμογής με φυσική διάμετρο
κόρη (R2=0,9717). Η απόκριση της προσαρμογής στα 3,5 mm κόρης για αυτόν τον
εξεταζόμενο είναι κατά 0,13D μικρότερη (πιο υπερμετρωπική) από την απόκριση σε
φυσική κόρη. Ενώ το σφάλμα εστίασης είναι κατά 0,015D μεγαλύτερο από αυτό στην
φυσικής διαμέτρου κόρη (διάγραμμα 3.2.1.2.1.β)
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3.2.1.2.1.α
3.2.1.2.1.β
Διάγραμμα 3.2.1.2.1.α : Απόκριση της προσαρμογής σε συνάρτηση με το
προσαρμοστικό ερέθισμα για ομοιόμορφη διάμετρο κόρης 3,5mm. Η διακεκομμένη
γραμμή είναι η ιδεατή 1:1, για την προσαρμογή που επιτεύχθει στο προσαρμοστικό
ερέθισμα, ενώ η πολύστικτη γραμμή είναι η γραμμική τάση. Διάγραμμα 3.2.1.2.1.α
: Σφάλμα εστίασης προσαρμογής σε συνάρτηση με την απαιτούμενη προσαρμογή
για ομοιόμορφη διάμετρο κόρης 3,5mm.
3.2.1.3. Αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης (ατομική)
Μετά την επεξεργασία των πολυωνύμων Zernike για διάμετρο κόρης 3,5mm
καθίσταται δυνατή η παρατήρηση των εκτροπών υψηλής τάξης όπως της σφαιρικής
εκτροπής (Z40), της κάθετης κόμης (Z31), της οριζόντιας κόμης (Z3-1) και του RMS-high οι
οποίες για τον εξεταζόμενο SP απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα 3.2.1.3.1. αδ.
Τα στοιχεία που αποδίδουν τα διαγράμματα, παρουσιάζουν την αλλαγή των
εκτροπών που συμβαίνει με την μεταβολή της προσαρμογής. Η μεγαλύτερη συσχέτιση
παρατηρείται στην σφαιρική εκτροπή διάγραμμα 3.2.1.3.1.α (R2=0,9732) με κατεύθυνση
από θετικές τιμές προς τις πλέον αρνητικές, η οποία συσχέτιση φαίνεται να είναι
απόλυτα γραμμική όπως σχετίζεται με το προσαρμοστικό ερέθισμα. Ο ρυθμός μείωσης
της σφαιρικής εκτροπής είναι 0,0249mm/D και το τυπικό σφάλμα κυμαίνεται περίπου
στα ±0,0017mm.
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3.2.1.3.1.γ.
3.2.1.3.1.δ.
Διάγραμμα 3.2.1.3.1.:α)Σφαιρική εκτροπή (Z40) συναρτήσει προσαρμογής
β)Μετρική RMS (RMS High) σε συνάρτηση με την προσαρμογή
γ) Σφάλμα κάθετης κόμης (Z31) συνάρτηση με την προσαρμογή
δ) Σφάλμα οριζόντιας κόμης (Z3-1) συνάρτηση με την προσαρμογή
Με συνεχή γραμμή αποδίδεται η γραμμική τάση τους για το σύνολο των ερεθισμάτων
εκτός της αρχικής απόκρισης στο άπειρο, ενώ για κάθε μέση τιμή δίνεται και το τυπικό
σφάλμα.
Η μεν οριζόντια κόμη δείχνει να έχει μια τάση όμοια της σφαιρικής εκτροπής,
διάγραμμα 3.2.1.3.1.δ (R2=0,4511) που να αλλάζει προς τις πιο αρνητικές τιμές με την
αύξηση της απόκρισης της προσαρμογής, ενώ η δε κάθετη κόμη στον συγκεκριμένο
εξεταζόμενο παρουσιάζει μέτρια συσχέτιση με την προσαρμογή (R2=0,3777) διάγραμμα
3.2.1.3.1.γ και με τάση κατεύθυνσης προς πιο αρνητικές τιμές για αυξανόμενη απόκριση
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της προσαρμογής. Το τυπικό σφάλμα τόσο για την οριζόντια όσο και την κάθετη κόμη
είναι κατά μέσω όρο ±0,0028mm.
Οι συνολικές εκτροπές μετώπου κύματος όπως εκφράζονται με την αντικειμενική
αξιολόγηση της βαρύτητας όλων των εκτροπών (RMS) μπορούν να συγκριθούν για τον
εξεταζόμενο SP . Η συνεχώς αυξανόμενη προσαρμογή συσχετίζεται σχετικά καλά
γραμμικά (R2=0,7224) καθώς αυξάνεται και το RMS ενώ το τυπικό σφάλμα είναι κατά
μέσω όρο ±0,003mm.
Όπως γίνεται κατανοητό και από το επόμενο υποκεφάλαιο, οι εξεταζόμενοι
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στις καμπύλες απόκρισης της προσαρμογής (ελάχιστες
διαφορές

για

φυσικά

ερεθίσματα

και

μεγάλες

διαφορές

για

φαρμακολογική

ενεργοποίηση της προσαρμογής) αλλά και ακόμα μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στις
αλλαγές των εκτροπών υψηλής τάξης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα για καθέναν από
τους εξεταζόμενους απεικονίζονται στο Παράρτημα B στο τέλος του βιβλίου.
3.2.1.4. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε φυσιολογική κόρη (ομαδικές)
Η

εικόνα

3.2.1.4.1.α

παριστάνει

τις

μέσες

μονόφθαλμες

αποκρίσεις

προσαρμογής (όπως υπολογίστηκαν από το Seidel Sphere των εκτροπών μετώπου
κύματος στο στάδιο ανάλυσης των αποτελεσμάτων) στα δέκα ερεθίσματα για κάθε έναν
από τους έξι εξεταζόμενους ξεχωριστά, οι οποίοι παρουσιάζονται με διαφορετικά
σύμβολα και χρώματα. Η διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά τα αποτελέσματα που θα
επιτυγχάνονταν με ένα σύστημα προσαρμογής που ακολουθεί το ερέθισμα ακριβώς. Οι
αποκρίσεις της προσαρμογής που αντιστοιχούν σε σημεία πάνω από την «ιδεατή» αυτή
γραμμή υποδεικνύουν ότι το μάτι βρίσκεται σε φάση υπερπροσαρμογής (lead of
accommodation), ενώ οι αποκρίσεις που αντιστοιχούν σε σημεία κάτω από την γραμμή
αυτή φανερώνουν την φάση υποπροσαρμογής του ματιού (lag of accommodation). Έτσι
η εικόνα 3.2.1.4.1.α δείχνει μια υπερπροσαρμογή για χαμηλά επίπεδα προσαρμογής και
αντίστοιχα για τα υψηλά επίπεδα προσαρμογής μια υποπροσαρμογή για όλους τους
εξεταζόμενους. Η μέση μέγιστη προσαρμογή για το σύνολο των εξεταζόμενων είναι
περίπου 5 D.
Παρατηρώντας το μέσο όρο των αποκρίσεων της προσαρμογής συναρτήσει της
προσαρμοστικής απαίτησης υπάρχει ένα σημείο που οι δύο προηγούμενοι όροι είναι
παρόμοιοι σε μία εγγύτητα -1,75D με εξαίρεση τους συμμετέχοντες SP και VZ, που για
τον μεν πρώτο η τιμή πλησιάζει το μηδέν ενώ για τον δεύτερο τις -3D . Αυτή η
διασταύρωση της καμπύλη προσαρμοστικής απαίτησης/ απόκρισης προσαρμογής με
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την ιδεατή καμπύλη, που θεωρείται ότι αποτελεί και το σημείο «άνετης παρατήρησης» ή
σημείο «τονικής προσαρμογής» (Toates 1972), παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ των εξεταζομένων (με εύρος -0,15D με -3,13D).
-9

-7

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΗΣ (mm)
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1.2.1.4.1.α.
1.2.1.4.1.β.
Διάγραμμα 3.2.1.4.1.α : Μέσες μονόφθαλμες αποκρίσεις της προσαρμογής για έξι
εξεταζόμενους σαν συνάρτηση της προσαρμοστικής απαίτησης όπως υπολογίστηκαν
από το σφαιρικό ισοδύναμο των εκτροπών μετώπου κύματος στο στάδιο ανάλυσης των
αποτελεσμάτων. Οι αποκρίσεις κάθε εξεταζόμενου παριστάνονται με διαφορετικό χρώμα
και σχήμα και αποτελούν τον μέσο όρο από 50 μετρήσεις, ενώ οι κάθετες γραμμές
αποδίδουν μια τυπική απόκλιση.
Διάγραμμα 3.2.1.4.1.β : Διάμετρος κόρης σαν
συνάρτηση της απόκρισης της
προσαρμογής από όλους τους εξεταζόμενους . Η συνεχής γραμμή παριστά γραμμή
τάσης κάθε εξεταζόμενου χωριστά.
sp

vz

ep

ps

tg

vd

Γ ρ α μ μ ικ ή ( s p )

Γ ρ α μ μ ικ ή ( v z )

Γ ρ α μ μ ικ ή ( e p )

Γ ρ α μ μ ικ ή ( p s )

Γ ρ α μ μ ικ ή ( t g )

Γ ρ α μ μ ικ ή ( v d )

Πίνακας 3.2.1.4.2. Σύμβολα και χρώματα που αποδίδονται για τον κάθε εξεταζόμενο.
Στο διάγραμμα 3.2.1.4.1.β είναι εμφανής η συνήθης μείωση της διαμέτρου της
κόρης (μύση) με την αυξανόμενη απόκριση της προσαρμογής. Όσο πιο αυξημένη είναι
η απόκριση της προσαρμογής τόσο μικρότερη είναι η διάμετρος της κόρης, μια σχέση
απόλυτα γραμμική. Για κάθε διοπτρία προσαρμογής, σύμφωνα με τις γραμμές τάσεων
των εξεταζομένων, η μέση μείωση της διαμέτρου της κόρης είναι 0,21mm (ή 0,21mm/D). Μεταξύ των εξεταζομένων υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση με την τελευταία
αντιστοιχία να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών -0,11mm/D και -0,30mm/D καθώς επίσης
και ο συντελεστής συσχέτισης R2 κυμαίνεται και αυτός μεταξύ των τιμών 0,96 και 0,50.
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Να σημειωθεί ότι αυτή η γραμμική σχέση καθυστερεί σε κάποιο βαθμό απόκρισης της
προσαρμογής, καθώς και ότι η μύση της κόρης εμποδίζεται όταν η απόκριση της
προσαρμογής φτάνει στο όριό της (Plainis et al. 2005).
Το σφάλμα εστίασης που προκύπτει από την ελλιπή προσαρμογή (lag of
accommodation – περιοχή θετικών τιμών) για ερεθίσματα υψηλής προσαρμοστικής
απαίτησης ή περίσσιας προσαρμογής (lead of accommodation – περιοχή αρνητικών
τιμών) από τα ερεθίσματα χαμηλής προσαρμοστικής απαίτησης, σε σχέση με την
«ιδεατή» απόκρισης, απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα 3.2.1.4.2. (αλλά είναι
φανερό και από το διάγραμμα 3.2.1.4.1.α). Για παράδειγμα για ένα ερέθισμα
απαιτούμενης προσαρμογής -5D, η προσαρμογή είναι περίπου κατά 1D μικρότερη
(υποπροσαρμογή 1D).

ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (D)
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (D)

Διάγραμμα 3.2.1.4.2. : Σφάλμα εστίασης υποπροσαρμογής-lag (θετικές τιμές) για
στόχους υψηλής προσαρμοστικής απαίτησης και υπερπροσαρμογή-lead (αρνητικές
τιμές) για στόχους χαμηλής προσαρμοστικής απαίτησης.
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3.2.1.5. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε 3,5 mm διάμετρο κόρης
(ομαδικές)
Η απόκριση της προσαρμογής για ομοιόμορφη κόρη 3,5mm παρουσιάζεται στο
διάγραμμα 3.2.1.5.1. και όντως δείχνει μια όμοια συμπεριφορά (ελαφρώς μικρότερη) σε
σχέση με την συσχέτιση απόκρισης προσαρμογής με φυσική κόρη όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 3.2.1.2.1.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D) 3,5mm
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Διάγραμμα 3.2.1.5.1. : Απόκριση της προσαρμογής έξι εξεταζομένων σε
συνάρτηση του προσαρμοστικού ερεθίσματος για σταθερή διάμετρο κόρης 3,5mm.
Η διακεκομμένη γραμμή είναι η ιδεατή 1:1 απόκριση, ενώ η πολύστικτη γραμμή
είναι η γραμμική τάση.
3.2.1.6. Αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης (ομαδικές)
Το διάγραμμα 3.2.1.6.1.α. δείχνει την αλλαγή της βασικής σφαιρικής εκτροπής με
την προσαρμογή για όλους τους έξι εξεταζόμενους , όπου για κάθε ερέθισμα έχει
αποδοθεί η μέση τιμή μιας 50άδας μετρήσεων με διαφορετικό χρώμα και σχήμα για
κάθε άτομο. Η σφαιρική εκτροπή μειώνεται για όλους τους εξεταζόμενους καθώς
αυξάνεται η απόκριση της προσαρμογής (άρα και η προσαρμοστική απαίτηση) με τάση
να πηγαίνει από την πλέον μεγαλύτερη θετική στην μικρότερη θετική ή και στην πλέον
μεγαλύτερη αρνητική λόγω ατομικής διαφοροποίησης. Η συστηματική αλλαγή της
σφαιρικής εκτροπής είναι απόλυτα γραμμικής συσχέτισης με την προσαρμογή με το R2
να κυμαίνεται από 0,90 έως 0,99 και το μέγεθος της αλλαγής αυτής έχει μέση τιμή
0,0085mm/D (εύρος από 0,0067 έως 0,0097mm/D).
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3.2.1.6.1.γ
3.2.1.6.1.δ
Διάγραμμα 3.2.1.6.1.α : Σφαιρική εκτροπή σε σχέση με την προσαρμογή με φανερή
μείωση της εκτροπής με κατεύθυνση προς την μεγαλύτερη αρνητική τιμή με την αύξηση
της προσαρμογής.
Διάγραμμα 3.2.1.6.1.β : Μετρική υψηλών εκτροπών RMS συναρτήσει της
προσαρμογής με κατεύθυνση προς τις μεγαλύτερες θετικές τιμές καθώς αυξάνεται η
προσαρμογή.
Διάγραμμα 3.2.1.6.1.γ : Κάθετη κόμη συναρτήσει της προσαρμογής με κατεύθυνση
προς την πιο μεγάλη θετική τιμή της εκτροπής με την αύξηση της προσαρμογής με μόνη
εξαίρεση τον εξεταζόμενο SP που παρουσιάζει αντίθετη κατεύθυνση από τις υψηλές
θετικές προς τις υψηλές αρνητικές τιμές.
Διάγραμμα 3.2.1.6.1.δ : Οριζόντια κόμη συναρτήσει της προσαρμογής χωρίς καμία
φανερή τάση. Τρεις εξεταζόμενοι μεταβάλουν την οριζόντια κόμη προς την μεγαλύτερη
θετική τιμή ενώ οι άλλοι τρεις αντίθετα προς την μεγαλύτερη αρνητική.
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Το διάγραμμα 3.2.1.6.1.γ δίδει την συσχέτιση της κάθετης κόμης συναρτήσει της
προσαρμογής για το σύνολο των εξεταζομένων. Όλοι οι εξεταζόμενοι, με μία εξαίρεση,
δείχνουν να έχουν αυξητική τάση της εκτροπής της κάθετης κόμης με την αυξανόμενη
προσαρμογή και μάλιστα με πολύ καλή συσχέτιση οι περισσότεροι από αυτούς (με R2
μεγαλύτερο από 0,62). Το μέγεθος της εκτροπής κατευθύνεται από την μικρότερο θετική
τιμή στην μεγαλύτερη θετική τιμή. Εξαίρεση αποτελεί ο εξεταζόμενος PS ο οποίος και
παρουσιάζει μεγάλη μείωση της εκτροπής της κάθετης κόμης με την αυξανόμενη
προσαρμογή και με σχετική συσχέτιση (R2=0,9659) με το μέγεθος της εκτροπής να
παίρνει τιμές από την μεγαλύτερη θετική στην μεγαλύτερη αρνητική.
Παρατηρώντας το διάγραμμα 3.2.1.6.1.δ όπου αποδίδεται η συσχέτιση της
οριζόντιας κόμης με την προσαρμογή, διαπιστώνουμε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ
των τάσεων των εξεταζομένων με κατεύθυνση είτε προς τις πλέον αρνητικές τιμές (για
τρεις εξεταζόμενους- SP, TG, VZ- με σχετική συσχέτιση μεγαλύτερη από R2=0,37), είτε
προς τις πλέον θετικές τιμές (για τους άλλους τρεις εξεταζόμενους- PS, EP, VD- με
πολύ καλή συσχέτιση μεγαλύτερη από R2=0,76), οπότε αδυνατούμε να δώσουμε μια
συγκεκριμένη τάση για το σύνολο των μετρήσεων.
Για την μετρική των εκτροπών υψηλής τάξης RMS HIGH συναρτήσει της
προσαρμογής παρουσιάζει γραμμική τάση με καλή συσχέτιση (μεγαλύτερη από
R2=0,73 για την πλειονότητα των εξεταζομένων) και εμφανή κατεύθυνση προς τις πλέον
μεγαλύτερες θετικές τιμές αλλά με αρκετή διαφοροποίηση μεταξύ των εξεταζομένων.
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3.2.1.7. Επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων
Για τον εξεταζόμενο SP πραγματοποιήθηκαν ξανά οι μετρήσεις προσαρμοστικής
ικανότητας

(διάγραμμα

3.2.1.7.1)

στους

έντεκα

στόχους-ερεθίσματα

που

χρησιμοποιήθηκαν για να ενεργοποιήσουν την προσαρμογή. Οι δύο μετρήσεις έγιναν
σε διαφορετικές ημέρες με γραμμική συσχέτιση που είναι R2=0,9677 και αντίστοιχα
0,69D για κάθε διοπτρική απαίτηση προσαρμογής για την πρώτη μέτρηση και
R2=0,9693 και αντίστοιχα προσαρμογή 0,67D ανά διοπτρική απαίτηση προσαρμογής
για την δεύτερη μέτρηση. Στην δεύτερη καμπύλη “sp” παρατηρούμε μια καμπύλη
απόκρισης που πλησιάζει περισσότερο την θεωρητική καμπύλη.
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Διάγραμμα 3.2.1.7.1. :Απόκριση της προσαρμογής σε σχέση με την απαιτούμενη
προσαρμογή για τον εξεταζόμενο SP σε δύο διαφορετικές χρονικά μετρήσεις,
επιβεβαιώνοντας την επαναληψιμότητα της προσαρμοστικής ικανότητας.

3.2.1.8. Απόκριση προσαρμογής στο άπειρο
Τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος των μετρήσεων της προσαρμογής
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της απόκρισης της προσαρμογής σε στόχους που
θεωρητικά βρισκόταν στο άπειρο (+0,84D) και όπως είναι φανερό από το διάγραμμα
3.2.1.8.1 οι τιμές της προσαρμογής μετά από την απαιτούμενη παρατήρηση των
στόχων, συνεχώς αυξανόμενης προσαρμοστικής απαίτησης, μοιάζουν να είναι
παρόμοιες των αρχικών τιμών. Η χρονική διαφορά από μέτρηση σε μέτρηση είναι κάτι
περισσότερο από 2 λεπτά και ο χρόνος αυτός μεσολάβησε και πριν την τελευταία
μέτρηση στο άπειρο, χρόνος σχετικά αρκετός για την επαναφορά σχεδόν όλης της
αρχικής προσαρμογής για μακριά.
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Διάγραμμα 3.2.1.8.1 : Απόκριση της προσαρμογής συναρτήσει της απαιτούμενης
προσαρμογής συμπεριλαμβανομένου δυο μετρήσεων στο άπειρο, στην αρχή και στο
τέλος της πειραματικής διαδικασίας.
Οι τιμές των αποκρίσεων της προσαρμογής για τα δύο ερεθίσματα στο άπειρο
όπως καταγράφηκαν από το εκτροπόμετρο στην αρχή (μπλε) και μετά το τέλος των
μετρήσεων στα υπόλοιπα ερεθίσματα (μοβ) απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα
3.2.1.8.2 με εμφανή τους τέσσερις εξεταζόμενους SP, EP, PS και VD να έχουν
μεγαλύτερη τιμή προσαρμογής στο άπειρο μετά την παρατεταμένη παρακολούθηση
των ερεθισμάτων υψηλής διοπτρικής απαίτησης με μέση τιμή διαφοράς -0,15D (τιμές
μεταξύ 0,065 και 0,24D). Εξαίρεση αποτελούν οι συμμετέχοντες VZ και TG με τιμές
προσαρμογής μεγαλύτερες στην αρχική παρά στην τελική μέτρηση (διαφορά μεταξύ
των τιμών 0,312 και 0,043 D).
-2,5
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Διάγραμμα 3.2.1.8.2 : Απόκριση της προσαρμογής στο άπειρο (αρχική μέτρηση-μπλε
και τελική μέτρηση-μοβ) για το σύνολο των εξεταζομένων.
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3.3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ
3.2.2.1. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε φυσική κόρη (ατομική)
Στα επόμενα δύο διαγράμματα που ακολουθούν αποδίδεται η απόκριση της
προσαρμογής ενδεικτικά για έναν εξεταζόμενο (ΕΡ) όταν αυτή ενεργοποιείται
φαρμακευτικά με την επίδραση πιλοκαρπίνης (μπλε καμπύλη). Οι αρνητικές τιμές του
χρόνου αποδίδουν την περίοδο πριν την ενστάλαξη πιλοκαρπίνη και οι μετρήσεις που
παρουσιάζονται στην περίοδο αυτή (ροζ καμπύλες) αποτελούν τις αποκρίσεις αρχικά
χωρίς εφαρμογή κανενός κολλυρίου καθώς και με ενστάλαξη φαινυλεφρίνης. Κάθε
σημείο είναι ο μέσος όρος 50 μετρήσεων για φυσιολογική διάμετρο κόρης.
8
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3.2.2.1.1α
3.2.2.1.1.β
Διάγραμμα 3.2.2.1.1.α : Φαρμακευτική ενεργοποίηση της προσαρμογής με πιλοκαρπίνη
συναρτήσει του χρόνου για φυσική διάμετρο κόρης. Τα ροζ σημεία αποδίδουν μετρήσεις
χωρίς φαρμακευτική επίδραση και μετά από ενστάλαξη φαινυλεφρίνης. Τα μπλε σημεία
αποδίδουν τις μέσες τιμές 50άδων μετρήσεων της προσαρμογής μετά την ενστάλαξη
πιλοκαρπίνης και οι κάθετες γραμμές αποτελούν τις γραμμές σφάλματος.
Διάγραμμα 3.2.2.1.1.β : Μείωση της διαμέτρου της κόρης μετά την ενστάλαξη
πιλοκαρπίνης (και φαινυλεφρίνης αρχικά).
Στο

διάγραμμα

3.2.2.1.1α

αποδίδεται

η

απόκριση

της

φαρμακευτικά

ενεργοποιημένης προσαρμογής χρονικά. Για τα πρώτα περίπου 50 λεπτά μετά την
ενστάλαξη της πιλοκαρπίνης, η προσαρμογή παρουσιάζει αυξητική τάση, πολύ πιο
απότομη στα πρώτα 20 λεπτά και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό, για τον εξεταζόμενο
αυτό, συναντά την μέγιστη τιμή της (-2,65D). Στην συνέχεια η δράση της πιλοκαρπίνης
εξασθενεί και για τα επόμενα 70 λεπτά καταγράφεται μείωση την προσαρμογής
επιστρέφοντας πια στο αρχικό επίπεδο της προσαρμογής προ φαρμακευτικής
επίδρασης συνολικά μετά από 120 λεπτά (2 ώρες) από την ενστάλαξη της
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πιλοκαρπίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στο 65ο λεπτό όσο και στο

88ο λεπτό

παρατηρείται μια μικρή αύξηση της προσαρμογής σε σχέση με την μειούμενη ακολουθία
των μετρήσεων της προσαρμογής. Το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων είναι κατά μέσο
όρο ±0,089D (από 0,045 έως0,199D)
Το διάγραμμα 3.2.2.1.1.β αποδίδει την μύση της κόρης όπως μειώνεται λόγω
πιλοκαρπίνης αλλά με περιορισμένη ταχύτητα μείωσης της διαμέτρου όπως έχει
επιτευχθεί από την δράση της φαινυλεφρίνης. Είναι φανερή η ταχεία μείωση της
διαμέτρου της κόρης στα 40 πρώτα λεπτά, χρόνος που συμπίπτει με την μέγιστη τιμή
της προσαρμογής. Στη συνέχεια η μύση συμβαίνει αλλά με μικρότερη ταχύτητα
μείωσης, ενώ μετά από 90 λεπτά (1,5 ώρα) η διάμετρος της κόρης παρατηρείται
σταθερή. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την κύρια δράση της πιλοκαρπίνης, κατά το
χρονικό διάστημα της επαναφορά της προσαρμογής στα αρχικά επίπεδα, παρατηρούμε
την συνέχιση μείωσης της διαμέτρου της κόρης, τιμή συνεχώς μειούμενη μέχρι της
σταθεροποίησής της στα 3mm περίπου. Η τυπική απόκλιση είναι μικρή με μέσο όρο
0,042mm (κυμαίνεται μεταξύ 0,02 και 0,17mm).
3.2.2.2. Καμπύλη απόκρισης προσαρμογής σε 3,5 mm διάμετρο κόρης (ατομική)
Ο εξεταζόμενος ΕΡ χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα λόγω της επανάληψης του
πειράματος αυτού, πιθανόν όμως δεν αποτελεί και το πλέον ενδεικτικό άτομο (ως
«μέσος» εξεταζόμενος) λόγω της διαφορετικής δράσης που είχε η φαρμακολογική
ενεργοποίηση της προσαρμογής με πιλοκαρπίνη σε σχέση με την ενεργοποίηση της με
φυσικά ερεθίσματα.
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Διάγραμμα 3.2.2.2.1. : Φαρμακευτική ενεργοποίηση της προσαρμογής με πιλοκαρπίνη
συναρτήσει του χρόνου για ομοιόμορφη διάμετρο κόρης 3,5mm.
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Η φαρμακευτική απόκριση της προσαρμογής για τον εξεταζόμενο EP για
ομοιόμορφη διάμετρο κόρης 3,5mm καθ’ όλη την πορεία της πειραματικής μελέτης
απεικονίζεται στο διάγραμμα 3.2.2.2.1 και δείχνει παρόμοια συμπεριφορά σε κάθε
μέτρηση συγκρινόμενη με απόκριση σε φυσική διάμετρο κόρης όπως δείχνει το
διάγραμμα 3.2.2.1.1.α με τυπικό σφάλμα ίδιο.
3.2.2.3. Αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης (ατομική)
Για τον εξεταζόμενο ΕΡ ακολουθούν τα διαγράμματα των εκτροπών υψηλής
τάξης, της σφαιρικής εκτροπής, της κάθετης και της οριζόντιας κόμης καθώς και η
μετρική υψηλών εκτροπών RMS, συναρτήσει της απόκρισης προσαρμογής για σταθερή
διάμετρο κόρης 3,5mm.
Η σφαιρική εκτροπή (Ζ40) συναρτήσει του χρόνου αποδίδεται στο ακόλουθο
διάγραμμα 3.2.2.3.1 όπου παρατηρούμε πως με το πέρασμα του χρόνου από την
στιγμή εφαρμογής της πιλοκαρπίνης η εκτροπή παρουσιάζει αύξηση προς τις πλέον
θετικές τιμές με μεγάλη κλίση μεταξύ 10 και 30 λεπτών και μικρότερη κλίση όταν
πλησιάζει και φτάνει στην μέγιστη τιμή της η προσαρμογή. Μόνο για τα πρώτα 10 λεπτά
η σφαιρική εκτροπή παρουσιάζει μείωση προς πιο αρνητικές τιμές, όπως συμβαίνει
συνεχώς στην απόκριση φυσικών ερεθισμάτων της προσαρμογής. Το τυπικό σφάλμα
για τις μετρήσεις αυτές απεικονίζεται με τις κάθετες γραμμές και έχει μέση τιμή
±0,0023μm (από 0,007 έως 0,0048μm).

σφ.ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Z 4 0 (μm)
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Διάγραμμα 3.2.2.3.1 Αλλαγή της σφαιρικής εκτροπής (Ζ40) συναρτήσει του
χρόνου για τον εξεταζόμενο ΕΡ από την στιγμή ενστάλαξης της πιλοκαρπίνης και μέχρι
την μέγιστη τιμή προσαρμογής για σταθερή διάμετρο κόρης 3,5mm.
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Στο διάγραμμα 3.2.2.3.2.α αποδίδεται η σφαιρική εκτροπή όπως αυτή
καταγράφηκε

μετά

την

φαρμακολογική

ενεργοποίηση

της

προσαρμογής

από

πιλοκαρπίνη συναρτήσει της προσαρμογής με πολύ καλή συσχέτιση (R2 = 0,956,
πολυωνυμική) και περιλαμβάνει τα δεδομένα μέχρι την μέγιστη απόκριση της
προσαρμογής (και όχι δηλαδή τα δεδομένα από την επαναφορά της μετά το πέρας
δράσης του φαρμάκου). Κάθε σημείο αποδίδει το μέσο όρο μιας 50άδας μετρήσεων
(όπως το ίδιο ισχύει για όλα τα διαγράμματα) ενώ η συνεχής γραμμή αποτελεί την
πολυωνυμική τάση τους. Η κατεύθυνση αυτής είναι από τις πλέον θετικές προς τις
πλέον αρνητικές τιμές μέχρι το μισό της απόκρισης της προσαρμογής ενώ στην
συνέχεια παρατηρούμε μια μεγαλύτερη τάση από τις πιο αρνητικές τιμές στις πλέον
θετικές τιμές (αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν όταν η προσαρμογή αλλάζει ως επίδραση
ερεθισμάτων). Το τυπικό σφάλμα είναι κατά μέσο όρο ±0,0023μm (από 0,0007 έως
0,0048μm). Στο διάγραμμα 3.2.2.3.2.β απεικονίζονται όλες οι μετρήσεις με τις αλλαγές
της σφαιρικής εκτροπής (Ζ40) όταν δρα η πιλοκαρπίνη (μαύρα στίγματα) αλλά και όταν
ενεργοποιείται η προσαρμογή με φυσικά ερεθίσματα (κόκκινα στίγματα) συναρτήσει της
απόκρισης της προσαρμογής. Στο διάγραμμα αυτό η συσχέτιση μειώνεται ελαφρώς
λόγω της απόδοσης όλων των δεδομένων (R2 = 0,8399, η βέλτιστη απόδοση είναι μια
πολυωνυμική τάση) έναντι της γραμμικά μειούμενης σφαιρικής εκτροπής συναρτήσει
της προκαλούμενης από φυσικά ερεθίσματα προσαρμογής , η οποία παρουσιάσει πολύ
καλή συσχέτιση (R2=0,9459). Όπως φανερώνει και το διάγραμμα 3.2.2.3.2.β η
απόκριση της προσαρμογής για τον εξεταζόμενο ΕΡ με τις δύο διαφορετικές μεθόδους
είναι διαφορετική από ένα σημείο(σχολιασμός στο κεφ. 4- Συμπεράσματα).
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Διάγραμμα 3.2.2.3.2.α : Σφαιρική εκτροπή συναρτήσει της προσαρμογής
ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη. Κάθε σημείο αποτελεί την μέση τιμή 50άδας
μετρήσεων. Κατεύθυνση τάσης προς τις πλέον θετικές τιμές.
Διάγραμμα 3.2.2.3.2.β : Σφαιρική εκτροπή με όλο το πλήθος των δεδομένων
συναρτήσει της προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη (μαύρες κουκίδες) και
με ερεθίσματα (κόκκινες κουκίδες).
Ομοίως για το σφάλμα κάθετης κόμης συναρτήσει της προσαρμογής όπως το
διάγραμμα 3.2.2.3.3.α δείχνει παρατηρείται μείωση προς τις πλέον αρνητικές τιμές για
τον εξεταζόμενο ΕΡ όσο αυξάνεται η προσαρμογή λόγω δράσης της πιλοκαρπίνης με
πολύ καλή συσχέτιση (R2=0,9404 και εξίσου καλή συσχέτιση όταν αποδίδονται όλες οι
μετρήσεις R2 = 0,8493). Η αλλαγή όμως αυτή γίνεται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή
της προσαρμογής ως απόκριση σε ερεθίσματα (διάγραμμα 3.2.2.3.3.β) η οποία και
παρουσιάζει αρκετά καλή συσχέτιση για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα (R2=0,62). Το
τυπικό σφάλμα για την κάθετη κόμη όπως προκύπτει μέχρι την μέγιστη απόκριση της
προσαρμογής είναι ±0,0039μm (από 0,0017 έως 0,0071μm).
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3.2.2.3.3.α
3.2.2.3.3.β.
Διάγραμμα 3.2.2.3.3.α : Σφάλμα κάθετης κόμης συναρτήσει της προσαρμογής
ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη. Κάθε σημείο αποτελεί την μέση τιμή 50άδας
μετρήσεων. Κατεύθυνση τάσης προς τις πλέον αρνητικές τιμές.
Διάγραμμα 3.2.2.3.3.β : Σφάλμα κάθετης κόμης με όλο το πλήθος των δεδομένων
συναρτήσει της προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη (μαύρες κουκίδες) και
με ερεθίσματα (κόκκινες κουκίδες).
Το σφάλμα οριζόντιας κόμης συναρτήσει της προσαρμογής όπως το διάγραμμα
3.2.2.3.4.α δείχνει, παρατηρείται αύξηση προς τις πιο θετικές τιμές μέχρι το μισό της
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προσαρμογής που επιτεύχθει αλλά στην συνέχεια μείωση προς τις πλέον αρνητικές
τιμές για τον εξεταζόμενο όσο αυξάνεται η προσαρμογή λόγω δράσης της πιλοκαρπίνης
με σχετικά καλή συσχέτιση (R2=0,6331) για τον μέσο όρο των 50άδων των μετρήσεων
και αναμενόμενα λίγο χειρότερη συσχέτιση για τον πλήρη όγκο δεδομένων (R2=0,5224).
Η αλλαγή όμως αυτή γίνεται και πάλι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της
προσαρμογής ως απόκριση σε ερεθίσματα (διάγραμμα 3.2.2.3.4.β) η οποία και
παρουσιάζει λίγο καλύτερη γραμμική συσχέτιση (R2=0,6964). Το τυπικό σφάλμα είναι
κατά μέσο όρο ±0,0049mm (από 0,0017 έως 0,0135μm). Όμως και πάλι παρατηρούμε
την διαφορετική συμπεριφορά της εκτροπής μεταξύ των δύο μεθόδων, όπου με την
δράση της πιλοκαρπίνης παρατηρούμε αυξητική τάση της οριζόντιας κόμης όπως και
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3.2.2.3.4.α
3.2.2.3.4.β
Διάγραμμα 3.2.2.3.4α : Σφάλμα οριζόντιας κόμης συναρτήσει της προσαρμογής
ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη. Κάθε σημείο αποτελεί την μέση τιμή 50άδας
μετρήσεων. Κατεύθυνση τάσης προς τις πλέον αρνητικές τιμές.
Διάγραμμα 3.2.2.3.4.β : Σφάλμα οριζόντιας κόμης με όλο το πλήθος των δεδομένων
συναρτήσει της προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη (μαύρες κουκίδες) και
με ερεθίσματα (κόκκινες κουκίδες).
Τέλος στην μετρική υψηλών σφαλμάτων RMS συναρτήσει της προσαρμογής
(διάγραμμα 3.2.2.3.5.α) παρατηρείται αύξηση προς τις πλέον θετικές τιμές για τον
εξεταζόμενο ΕΡ όσο αυξάνεται η προσαρμογή λόγω δράσης της πιλοκαρπίνης με
μέτρια πολυωνυμική συσχέτιση (R2=0,5715) και με χαρακτηριστικό πλατό αρχικά μέχρι
το ήμισυ της απόκρισης της προσαρμογής αλλά με μεγάλη αυξητική τάση στο
υπόλοιπο. Η συσχέτιση για την οριζόντια κόμη συναρτήσει της προσαρμογής έχει
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μικρότερη συσχέτιση (R2=0,3502) για πλήρη δεδομένα. Η αλλαγή της κόμης γίνεται σε
εξίσου ίδια κατεύθυνση με αυτή της προσαρμογής ως απόκριση σε ερεθίσματα, η οποία
και παρουσιάζει πολύ καλή γραμμική συσχέτιση (R2=0,8529). Το τυπικό σφάλμα για τις
μέσες τιμές της μετρικής RMS high είναι κατά μέσο όρο είναι ±0,0042μm (από 0,0015
έως 0,0054μm).
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3.2.2.3.5.α
3.2.2.3.5.β
Διάγραμμα 3.2.2.3.5.α : Μετρική υψηλών εκτροπών RMS συναρτήσει της
προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη. Κάθε σημείο αποτελεί την μέση τιμή
50άδας μετρήσεων. Κατεύθυνση τάσης προς τις πλέον θετικές τιμές.
Διάγραμμα 3.2.2.3.5.β : Μετρική υψηλών εκτροπών RMS με όλο το πλήθος των
δεδομένων συναρτήσει της προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη (μαύρες
κουκίδες) και με ερεθίσματα (κόκκινες κουκίδες).

3.2.2.4. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε φυσική κόρη (ομαδικές)
Ομαδικά οι αποκρίσεις της ενεργοποιημένης φαρμακολογικά προσαρμογής
συναρτήσει του χρόνου αποδίδονται στο διάγραμμα 3.2.2.4.1.α με τις μέσες τιμές των
μετρημένων 50άδων και τις τυπικές αποκλίσεις τους. Τα τμήματα που αντιστοιχούν στην
αρνητική περιοχή του χρόνου είναι οι μετρήσεις χωρίς καμία φαρμακολογική επίδραση
και εν συνεχεία με τη δράση της φαινυλεφρίνης , ενώ από την θετική πλευρά του άξονα
αντιστοιχούν οι μετρήσεις της προσαρμογής μετά την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης. Η
καμπύλη της προσαρμογής παρουσιάζει αυξητική πρόοδο αρχικά, μέχρι το σημείο
μέγιστης απόδοσής της, ενώ εν συνεχεία η καμπύλη φθίνει κατά όμοιο τρόπο σε όλους
του εξεταζόμενους μέχρι σχεδόν η προσαρμοστική τους απόκριση να πλησιάζει την
αρχική τιμή της με εξαίρεση έναν εξεταζόμενο (SP). Η μέγιστη τιμή προσαρμογής για
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τον κάθε εξεταζόμενο είναι εντελώς διαφορετική (διάγραμμα 3.2.2.4.1.β) με εύρος από 2,65D έως -10,086D γεγονός που επιτεύχθει και σε διαφορετικούς χρόνους όπως
φαίνεται και στο διάγραμμα που ποικίλει από 37 έως 85 λεπτά της ώρας.
Εξαίρεση αποτελεί ο εξεταζόμενος SP ο οποίος δεν εμφανίζει την ίδια μείωση της
προσαρμογής μετά την επίτευξη της μέγιστης τιμής, αλλά η προσαρμοστική του
απόκριση παραμένει σχεδόν σταθερή για 40 λεπτά και στην συνέχεια φθίνει με μικρή
τάση μέχρι το πέρας του πειράματος. Ανεξαιρέτως για όλους τους εξεταζόμενους
παρατηρούμε μια μικρή σταθεροποίηση ή και πτώση της προσαρμογής της τάξης των 0,25D περίπου, γύρω στην μισή ώρα μετά την χορήγηση πιλοκαρπίνης και συμβαίνει
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3.2.2.4.1.α
3.2.2.4.1.β.
Διάγραμμα 3.2.2.4.1.α : Χρονική απόκριση της προσαρμογής, ενεργοποιημένης με
πιλοκαρπίνη (πλήρεις μετρήσεις)
Διάγραμμα 3.2.2.4.1.β : Χρονική απόκριση της προσαρμογής, ενεργοποιημένης με
πιλοκαρπίνη μέχρι την μέγιστη τιμή προσαρμογής που επιτεύχθει.
Όσο αφορά την προσαρμογή αξίζει να σημειώσουμε την διαφορετική χρονική
συμπεριφορά και δράση του φαρμάκου στο σύνολο των εξεταζομένων. Στον πίνακα
που ακολουθεί αποδίδονται οι χρόνοι που χρειάστηκε κάθε άτομο χωριστά για να
προσεγγίσει προσαρμογή 4D.
Τρεις από τους έξι συμμετέχοντες (SP, TG και VD) φτάνουν τις 4D προσαρμογή
γύρω στα 30 λεπτά ενώ άλλοι δύο (PS και VZ) γύρω στα 20 λεπτά. Ο εξεταζόμενος ΕΡ
όμως δεν καταφέρνει να φτάσει ποτέ την προσαρμογή των 4 διοπτριών.
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ΧΡΟΝΟΣ (λεπτά)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ
SP

30,78

VZ

20,84

EP

ποτέ

PS

16,46

TG

37,57

VD

33,76

Η μεταβολή της διαμέτρου της κόρης για το σύνολο των εξεταζομένων έδειξε
μειούμενη μεταβολή μετά την χορήγηση πιλοκαρπίνης, η οποία και ήταν ίδια
ανεξαιρέτως των εξεταζομένων, του φύλου ή της ηλικίας. Η ταχύς μείωση της κόρης,
από τα κατά μέσω όρο 6,33mm κόρη για το σύνολο των συμμετεχόντων, φτάνει σε ένα
επίπεδο σχεδόν σταθερό, με τιμή γύρω στα 3mm για τους 4 εξεταζόμενους μετά τα 60
πρώτα λεπτά της ώρας (διάγραμμα 3.2.2.4.2.α με εξαίρεση τον VZ που παρουσιάζει η
κόρη την σταθερή τιμή της στα 4,8mm και τον VD που αργεί πολύ περισσότερο να
παρουσιάσει πλατό (περίπου στα 4mm 115 λεπτά μετά την ενστάλαξη του κολλυρίου).
Η συνεχώς μειούμενη διάμετρος είναι φανερή και στην κανονικοποιημένη κλίμακα
(διάγραμμα 3.2.2.4.2.β).
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Διάγραμμα 3.2.2.4.2. : Απόκριση (μύση) της διαμέτρου της κόρης (3.2.2.4.2.α) χρονικά
για όλους τους εξεταζόμενους μετά την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης μέχρι το πέρας της
πειραματικής μελέτης και σε κανονικοποιημένη κλίμακα (3.2.2.4.2.β).
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3.2.2.5. Καμπύλες απόκρισης προσαρμογής σε 3,5 mm διάμετρο κόρης
(ομαδικές)

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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Διάγραμμα 3.2.2.5.1 : Χρονική απόκρισης της προσαρμογής για ομοιόμορφη κόρη 3,5
mm μετά από ενστάλαξη πιλοκαρπίνης
Οι αποκρίσεις της προσαρμογής μετά την φαρμακολογική ενεργοποίηση της
προσαρμογής για διάμετρο κόρης 3,5mm είναι ίδια με αυτή σε φυσική κόρη (διάγραμμα
3.2.2.5.1.).

3.2.2.6. Αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης (ομαδικές)
Μετά την επεξεργασία των δεδομένων μας και μετατροπή αυτών για 3,5mm
διαμέτρου κόρη μελετήθηκαν οι εκτροπές. Η σφαιρική εκτροπή για τους τέσσερις (SP,
EP, PS και TG) εκ των έξι εξεταζομένων παρουσιάζει παρόμοια τάση (διάγραμμα
3.2.2.6.1.α), με τιμή που μειώνεται αρχικά προς τις πλέον αρνητικές τιμές περίπου μέχρι
να επιτευχθεί το μισό της συνολικής προσαρμογής που πραγματοποιείται τελικά και εν
συνεχεία αυξάνεται προς τις θετικές τιμές όσο αυξάνεται το επίπεδο της προσαρμογής.
Η σφαιρική εκτροπή όπως αυτή μεταβάλλεται

με την προσαρμογή από φυσικά

ερεθίσματα έχει εμφανώς διαφορετική συμπεριφορά και κλίση από την φαρμακολογικά
ενεργοποιημένη προσαρμογή. Ενώ για τους εξεταζόμενους VZ και VD (διάγραμμα
3.2.2.6.1.β) οι τιμές της σφαιρικής εκτροπής τείνουν συνεχώς προς τις πλέον αρνητικές
τιμές με κλίση που πλησιάζει την γραμμική. Καθώς επίσης οι αλλαγές που σημειώνει η
σφαιρική εκτροπή συναρτήσει της φυσιολογικής προσαρμογής (ιδίου χρώματος
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σύμβολα χωρίς γέμισμα) παρουσιάζει επομένως παρόμοια συμπεριφορά τα δυο αυτά
άτομα.
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-11

3.2.2.6.1.α
3.2.2.6.1.β
Διάγραμμα 3.2.2.6.1.α : Σφαιρική εκτροπή συναρτήσει της προσαρμογής από
πιλοκαρπίνη για τους εξεταζόμενους SP, EP, PS , TG με αυξητικές τάσεις.
Διάγραμμα 3.2.2.6.1.β : Σφαιρική εκτροπή συναρτήσει της προσαρμογής από
πιλοκαρπίνη για τους εξεταζόμενους VZ, VD με μειούμενες τάσεις.
Με ιδίου χρώματος σύμβολα (χωρίς γέμισμα) απεικονίζονται οι αλλαγές της σφαιρικής
εκτροπής με φυσικό ερεθισμό της προσαρμογής.
Η σφαιρική εκτροπή (Ζ 4 0) για το σύνολο των εξεταζομένων συναρτήσει του
χρόνου αποδίδεται στο ακόλουθο διάγραμμα 3.2.2.6.2.α μέχρι την μέγιστη απόκριση
της προσαρμογής. Οι τέσσερις SP, VZ, PS, και TG παρουσιάζουν αλλαγή στην
σφαιρική εκτροπή προς πιο αρνητικές τιμές στα πρώτα 20 λεπτά και εν συνεχεία
αύξηση της εκτροπής μέχρι της στιγμή που επιτυγχάνεται η μέγιστη απόκριση της
προσαρμογής. Εξαίρεση αποτελούν ο εξεταζόμενος ΕΡ που η αλλαγή στην τάση αυτή
γίνεται στα 10 λεπτά και ο εξεταζόμενος VD με μειούμενη τάση μέχρι την μέγιστη
απόκριση της προσαρμογής του.
Στο διάγραμμα 3.2.2.6.2.β δίνεται η συνολική αλλαγή της σφαιρικής εκτροπής
συναρτήσει του χρόνου μέχρι το πέρας της πειραματικής μελέτης για τον κάθε
συμμετέχοντα με εμφανή την αυξητική τάση προς τις πιο θετικές τιμές της εκτροπές
προς το δεύτερο ήμισυ της πειραματικής διαδικασίας.
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3.2
.2.6.2.β
Διάγραμμα 3.2.2.6.2.α : Σφαιρική εκτροπή για όλους τους εξεταζόμενους συναρτήσει
του χρόνου από την στιγμή ενστάλαξης της πιλοκαρπίνης και έως την στιγμή που
επιτυγχάνεται η μέγιστη απόκριση της προσαρμογής.
Διάγραμμα 3.2.2.6.2.β : Σφαιρική εκτροπή για όλους τους εξεταζόμενους συναρτήσει
του χρόνου. Οι κάθετες γραμμές αποτελούν τις γραμμές σφάλματος των μετρήσεων.
Η κάθετη κόμη παρουσιάζει διαχωρισμό στην συμπεριφορά των εξεταζομένων
όπως προηγουμένως με την ομάδα των τεσσάρων (SP, EP, PS και TG) να παρουσιάζει
αύξηση προς τις θετικές τιμές και μετά μείωσης προς τις πλέον αρνητικές όσο αυξάνεται
η προσαρμογή (διάγραμμα 3.2.2.6.3.α). Η επίδραση της πιλοκαρπίνης στην κάθετη
κόμη για του άλλους δύο εξεταζόμενους VZ και VD είναι αντιθέτως μειούμενη αρχικά και
αυξητική σε μεγαλύτερες προσαρμοστικές αποκρίσεις (διάγραμμα 3.2.2.6.3.β).
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3.2.2.6.3.α
3.2.2.6.3.β
Διάγραμμα 3.2.2.6.3.α : Εκτροπή κάθετης κόμης συναρτήσει της προσαρμογής από
πιλοκαρπίνη για τους εξεταζόμενους SP, EP, PS , TG με μειούμενες τάσεις.
Διάγραμμα 3.2.2.6.3.β : Εκτροπή κάθετης κόμης συναρτήσει της προσαρμογής από
πιλοκαρπίνη για τους εξεταζόμενους VZ και VD με αυξητικές τάσεις.
Η επίδραση της προσαρμογής με πιλοκαρπίνη στην εκτροπή οριζόντιας κόμης
παρουσιάζει παρόμοια ποικίλη συμπεριφορά όπως και στην κάθετη κόμη (διάγραμμα
3.2.2.6.4.α).
Η μετρική υψηλών εκτροπών RMS

παρουσιάζει ελαφρά μείωση προς τις

μικρότερες θετικές τιμές ενώ όσο αυξάνεται η απόκριση της προσαρμογής για την
πλειοψηφία των εξεταζομένων η τιμή αυξάνεται προς τις πλέον θετικές τιμές. Εξαίρεση
αποτελεί ο εξεταζόμενος TG με ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά.
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3.2.2.6.4.α
3.2.2.6.4.β
Διάγραμμα 3.2.2.6.4.α : Εκτροπή οριζόντιας κόμης συναρτήσει της προσαρμογής από
πιλοκαρπίνη για το σύνολο των εξεταζομένων
Διάγραμμα 3.2.2.6.4.β : Μετρική υψηλών εκτροπών RMS συναρτήσει της
προσαρμογής από πιλοκαρπίνη για το σύνολο των εξεταζομένων.
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3.2.2.7.

Επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων

Για τον εξεταζόμενο ΕP πραγματοποιήθηκε ξανά η πειραματική διαδικασία
ενεργοποίησης της προσαρμογής φαρμακολογικά με την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης
(διάγραμμα 3.2.2.7.1). Στην πρώτη καμπύλη παρατηρούμε μια καμπύλη απόκρισης
που πλησιάζει κατά πολύ περισσότερο την θεωρητική καμπύλη επιβεβαιώνοντας έτσι
την όμοια συμπεριφορά δράσης της πιλοκαρπίνης από τον ίδιο εξεταζόμενο σε
διαφορετικές ημέρες.
-4

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)
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Διάγραμμα 3.2.2.7.1 : Απόκριση της φαρμακολογικά με πιλοκαρπίνη ενεργοποιημένης
προσαρμογής σε σχέση με τον χρόνο για τον εξεταζόμενο ΕP σε δύο διαφορετικές
χρονικά μετρήσεις, επιβεβαιώνοντας την επαναληψιμότητα της προσαρμοστικής
ικανότητας.
3.2.2.8.

Μέγιστες αποκρίσεις προσαρμογής

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (διάγραμμα 3.2.2.8.1) αποτυπώνεται η μέγιστη
απόκριση της προσαρμογής που επιτεύχθει όταν αυτή ήταν ενεργοποιημένη φυσικά με
ερεθίσματα,

συναρτήσει

της

μέγιστης

τιμής

της

προσαρμογής

όταν

αυτή

ενεργοποιήθηκε φαρμακολογικά από πιλοκαρπίνη για όλους τους εξεταζόμενους. Η
διακεκομμένη γραμμή δίνει την 1:1 συσχέτιση και όπως είναι φανερό δεν υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων (R2=0,0026). Η μέγιστη τιμή προσαρμογής με
ερεθίσματα φτάνει σε ενιαία σχετικά τιμή γύρω από τις -5,50D ενώ η μέγιστη
προσαρμογή με πιλοκαρπίνη παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των
εξεταζομένων, αν και η μέση τιμή όπως η τάση αποδίδει είναι όμοια.
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
(ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ) (D)
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Διάγραμμα 3.2.2.8.1 : Μέγιστες αποκρίσεις της προσαρμογής ενεργοποιημένης φυσικά
με ερεθίσματα προς τις μέγιστες αποκρίσεις της προσαρμογής ενεργοποιημένης
φαρμακολογικά με πιλοκαρπίνη.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποδίδονται οι ακριβείς μέγιστες τιμές προσαρμογής
που επιτεύχθηκαν με τις δυο μεθόδους, καθώς και οι χρόνοι απόδοσης της μέγιστης
προσαρμογής ενεργοποιημένης με πιλοκαρπίνη.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣ/ΓΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣ/ΓΗ

ΧΡΟΝΟΣ (λεπτά)

(ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ) (D)

(ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ)(D)

(ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ)

sp

-5,01

-5,98

79

vz

-6,07

-7,99

56

ep

-5,88

-2,65

47

ps

-5,34

-10,08

85

tg

-5,17

-5,07

38

vd

-5,15

-5,79

74

Η μέγιστη απόκριση της προσαρμογής είναι παραπλήσια για τους εξεταζόμενους
SP, TG και VD και με μικρή διαφορά 2 D περίπου για τον εξεταζόμενο VZ ενώ για τους
εξεταζόμενους PS και EP οι συμπεριφορές ήταν διαφορετικές. Για τον μεν PS η
προσαρμογή στα ερεθίσματα ήταν 5,3D ενώ με την εφαρμογή πιλοκαρπίνης επιτεύχθει
σχεδόν διπλάσια (10 D) προσαρμογή. Τέλος για τον εξεταζόμενο ΕΡ η φαρμακολογική
προσαρμογή που έφτασε στο σχεδόν στο μισό (2,65D) της φυσικής εξ ερεθισμάτων
προσαρμογής (5,9D).
Χρονικά η προσαρμογή έφτασε στη μέγιστη τιμή της για τους τρεις εξεταζόμενους
SP, VD και PS σε χρόνο γύρω στα 80 λεπτά , ενώ για τους υπόλοιπους τρεις
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εξεταζόμενους VZ, EP, TG μεταξύ των 40 – 60 λεπτών. Μεταξύ χρόνου μέγιστης
απόκρισης της προσαρμογής και ποσού προσαρμογής που επιτεύχθει με την εφαρμογή
πιλοκαρπίνης δεν αποδεικνύεται να παρουσιάζει κάποια εμφανή σχέση αφού στο
σύνολό τους οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν διαφορετικές αποκρίσεις.
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4ο
Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ
ΟΞΥΤΗΤΑΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1 Συμπεράσματα Α’ μέρους
4.1.1 Αξιολόγηση διαθλαστικού σφάλματος και οπτικής οξύτητας σε παιδιά
Από το σύνολο των συμμετεχόντων στα Δημοτικά ηλικίας 11-12 ετών, το 17,7%
είναι διοπτροφόροι, έναντι μεγαλύτερου ποσοστού (29,4%) που βρέθηκε στα παιδιά
Γυμνασίου ηλικίας 13-16 ετών. Ο μέσος όρος διαθλαστικού σφάλματος για το δεξιό
οφθαλμό (βλ. Κεφ.3 Αποτελέσματα α’ πειράματος) είναι: -0,48D (sph), έναντι περίπου 1,00D για τους μαθητές Γυμνασίου, ενώ οι τιμές για τους διοπτροφόρους γίνονται 1,83D στο Δημοτικό και -2,60D στο Γυμνάσιο.
Από την κατανομή της οπτικής οξύτητας για τους δύο οφθαλμούς των παιδιών
που έλαβαν μέρος στην μελέτη, είναι εμφανές ότι αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των
μαθητών εμφανίζει οπτική οξύτητα μεγαλύτερη από 10/10 (αν και δεν ήταν όλοι ιδανικά
διορθωμένοι), ένα σημαντικό ποσοστό παρουσιάζεται κατά την εξέταση με μειωμένη
όραση (< 0,8). Επίσης η οπτική οξύτητα παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις ανά ηλικιακό
έτος με χαρακτηριστική καλύτερη οπτική οξύτητα στα αγόρια, σε αντίθεση στο σύνολο
των εμμετρώπων όπου υπερτερούν τα κορίτσια.
Οι χρήστες γυαλιών στο Δημοτικό αλλά και αυτοί που δεν φορούν γυαλιά με
οπτική οξύτητα <0,8 αποτελούν το 29,9% του συνόλου. Το ποσό αυτό είναι 25% για
οπτική οξύτητα <0,5. Οι τιμές για τα παιδιά του Γυμνασίου είναι σημαντικά μεγαλύτερες
(48,6% και 37,4% αντίστοιχα).
Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο όλων των παιδιών, 1 στους 2
μαθητές που χρησιμοποιούν γυαλιά δεν είχαν ≥10/10 οπτική οξύτητα. Συνολικά, 1 στα 3
παιδιά και 1 στους 2 εφήβους είχε μειωμένη ευκρίνεια όρασης (<0,8) κατά την παρουσία
του στις διδακτικές αίθουσες. Το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με αποτελέσματα
ερευνών που έγιναν πριν από 40 χρόνια, όπου μειωμένη οπτική οξύτητα παρουσίαζε
περίπου το 20% των εφήβων, με τα στοιχεία να υποδηλώνουν μια πιθανή υπερίσχυση
της μυωπίας και την αυξημένη αυτή τιμή σε πληθυσμιακές ομάδες με Καυκασιανή
καταγωγή (Rose et al. 2002). Η αύξηση της συχνότητας μυωπικού διαθλαστικού
σφάλματος σε εφήβους, επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι κυρίως περιβαλλοντικοί
παράγοντες, όπως η αυξημένη κοντινή εργασία, το διάβασμα, η χρήση Η/Υ κα., είναι
υπεύθυνοι για την εξέλιξη του διαθλαστικού σφάλματος της μυωπίας, έναντι των
γενετικών παραγόντων που δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα στο χρόνο. Βέβαια, για την
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εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα παιδιών. Άμεσες
συγκρίσεις με αποτελέσματα άλλων μελετών είναι δύσκολο να γίνουν λόγω της
φυλετικής και γεωγραφικής διαφοράς στο σύνολο όλων των εξεταζομένων, των
διαφορετικών

ηλικιακών

ομάδων

που

μελετήθηκαν

αλλά

κυρίως

λόγω

των

διαφορετικών μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί και ορισμών των διαθλαστικών
σφαλμάτων.
4.1.2 Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας για σταθερό στόχο σε παιδιά
Η μέγιστη απόκριση της προσαρμογής σε παιδιά και εφήβους, έχει σχολιαστεί
από πλήθος ερευνών (Pandian et al. 2006, Nakatsuka et al. 2005, Mutti et al. 2006) με
χαρακτηριστική αυξητική τάση όσο αυξάνεται η ηλικία, η οποία τείνει να σταθεροποιηθεί
πριν την ενηλικίωση (Jimenez et al. 2003) και να μειώνεται σταθερά μετά από αυτήν.
Μια μεγαλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα αλλά και μέγιστη τιμή της προσαρμοστικής
απόκρισης που παρατηρείται, δικαιολογείται και λόγω του υψηλότερου επιπέδου
κατανόησης και ικανότητας απόκρισης στις μετρήσεις στους συμμετέχοντες της μελέτης
αυτής έναντι άλλων μελετών σε μικρότερης ηλικίας συμμετέχοντες. Παρά την μέτρια
συσχέτιση επιβεβαιώνεται η αυξημένη απόκριση της προσαρμογής για μεγαλύτερη
απαίτηση προσαρμογής στα παιδιά που εξετάστηκαν.
Διαχωρίζοντας τους συμμετέχοντες σε δυο ηλικιακές ομάδες, ανεξαρτήτως
διαθλαστικού σφάλματος, είναι εμφανής (στατιστικά σημαντική διαφορά) η μειωμένη
ελαφρά απόκριση στα άτομα ηλικίας 13-16 ετών, έναντι των παιδιών ηλικίας 11-12 με τα
κορίτσια να έχουν ελαφρά βελτιωμένη απόδοση στην μικρότερη ηλικιακά ομάδα έναντι
των αγοριών, γεγονός που αντιστρέφεται σε μεγαλύτερη ηλικία, επιδεικνύοντας την
ανησυχία για γρηγορότερη σωματική ανάπτυξη στα κορίτσια της ηλικίας 13-16 έναντι
των αγοριών της ηλικίας αυτής, άρα και πιο προοδευμένης διαθλαστικής κατάστασης
στα κορίτσια. Η τιμή της απόκρισης εξαρτάται από το μέγεθος του διαθλαστικού
σφάλματος, με την τιμή της προσαρμογής να μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το
ισοδύναμο μυωπικό σφάλμα.
Για την διαθλαστική ομάδα των εμμετρώπων (των παιδιών με οπτική οξύτητα
μεγαλύτερη από 1,0) παρατηρείται μεγαλύτερη απόκριση προσαρμογής (και αντίστοιχα
μικρότερη υποπροσαρμογή) σε σχέση με τους μύωπες (δηλαδή το σύνολο των παιδιών
που είναι διοπτροφόροι ή έχουν μυωπικό σφάλμα μεγαλύτερο του -0,75D με οπτική
οξύτητα μικρότερη από 1,0) και τους αστιγματικούς.
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Τα αποτελέσματα συμφωνούν με παλαιότερες μελέτες (Nakatsuka et al. 2005,
Charman 1999, Gwiazda et al. 1993, Bullimore et al. 1992) οι οποίες παρατήρησαν
μικρότερη απόκριση προσαρμογής στους μύωπες συγκριτικά με τους εμμέτρωπες.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι μύωπες χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν και άλλες συνιστώσες
για την βελτίωση της απόκρισης όπως η εγγύτητα και η ανομοιότητα του στόχου ή
ακόμα και λόγω νευρικής ή βιο-μηχανικής φύσης του συστήματος (όπως είναι ο φακός,
ο ακτινωτός μυς ή οι ίνες της Ζιννείου) (Bullimore et al. 1992). Οι βιομετρικές μελέτες
στα τελευταία ανατομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τις θέσεις αυτές. Τέλος διαφορές στον
βαθμό σύγκλισης που υπάρχουν μεταξύ των διαθλαστικών ομάδων μπορεί να έχουν
επηρεάσει το αποτέλεσμα (Bullimore et al. 1992).
Οι τιμές αστιγματισμού που μετρήθηκαν στα παιδιά ήταν αρκετά χαμηλές. Οι
βαθμοί κυμαίνονταν από -0,75 έως -1,75D με μεγαλύτερη συχνότητα στις τιμές -0,75 και
-1,00D γεγονός που δεν μας επιτρέπει να έχουμε σαφή άποψη της επίδρασης του
βαθμού του αστιγματισμού στην ικανότητα προσαρμογής άρα και δεν μπορεί ένας
στατιστικός έλεγχος να δώσει αξιόπιστο αποτέλεσμα. Είναι γνωστό βέβαια ότι λόγω της
πολυεστιακότητας οι εξεταζόμενοι με αστιγματισμό δεν χρειάζεται να προσαρμόσουν
πλήρως (Stark et al. 2003).
Πλήθος ερευνών έχουν αναφέρει διαφορετικές τιμές υποπροσαρμογής για
απαιτούμενο προσαρμοστικά στόχο -3D: -0,1D (ενήλικες, Abbott et al. 1998), 0,3 D
(ενήλικες, Shaeffel et al. 1999) 0,4D (ενήλικες,

Mc Brien & Millodot 1986), 0,78D

(παιδιά, Gwiazda et al. 1993), περισσότερο από -1D σε παιδιά και ενήλικες (Mutti et al.
2001). Η διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων οφείλεται σε διαφορετικά οπτικά
ερεθίσματα που χρησιμοποιήθηκαν στον μετρούμενο πληθυσμό, σε διαφορές στα
όργανα μέτρησης, διαφορές στις ηλικιακές ομάδες που εξετάστηκαν και στην
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της προσαρμογής (αντικειμενικά
και υποκειμενικά).
Επειδή οι μετρήσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την ομάδα των
διοπτροφόρων πραγματοποιήθηκαν χωρίς την χρήση των γυαλιών τους, η απαιτούμενη
προσαρμογή κανονικοποιήθηκε ώστε να συνυπολογιστεί και το μυωπικό σφάλμα των
εξεταζομένων. Η τιμή της υποπροσαρμογής για τους μύωπες είναι εμφανώς μειούμενη
όσο αυξάνεται το διαθλαστικό σφάλμα, όπως επιβεβαιώνουν και άλλες μελέτες
(Nakatsuka et al 2005, Mutti et al. 2006). Και για την ομάδα των αστιγματικών, όπως και
των μυώπων, η υποπροσαρμογή παίρνει μεγαλύτερη τιμή από αυτή των εμμετρώπων
με μικρή διαφοροποίηση στο φύλο, όπου τα κορίτσια έχουν στους μύωπες και
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αστιγματικούς ελαφρά μεγαλύτερη υποπροσαρμογή από τα αγόρια, παρατήρηση που
συμφωνεί και με άλλες μελέτες (Abbott et al. 1998, Bullimore et al. 1992, Chat et al.
2002, Gwiazda et al 1993, McBrien et al 1986, Seidemann et al. 2003). Είναι λόγος για
τον οποίο οι μύωπες υποπροσαρμόζουν περισσότερο από τους εμμέτρωπες
(Nakatsuka et al. 2005). Είναι γεγονός ότι τα γυαλιά τους είναι ελαφρά υποδιορθωμένα,
επιτρέποντας έτσι στον οφθαλμό να μειώσει το σφάλμα προσαρμογής, βελτιώνοντας σε
μικρό ποσοστό την τελική απόκριση για κοντά. Η μέτρηση κατά την παρούσα εξέταση
έγινε χωρίς χρήση γυαλιών για τους διοπτροφόρους.
Επακόλουθο της προηγούμενης θέσης είναι και η τάση της υποπροσαρμογής για
συνεχώς μειούμενη τιμή όσο αυξάνεται ο βαθμός της οπτικής οξύτητας. Η συσχέτιση
αυτή παραμένει ανεξαρτήτως διαθλαστικής ομάδας. Στοιχείο όμως όχι απολύτως
σωστό λόγω της χρήσης γυαλιών κατά την μέτρηση της οπτικής οξύτητας.
Στις δύο ηλικιακές ομάδες των παιδιών παρατηρείται μια σχετική ισορροπία
μεταξύ της υποπροσαρμογής τους. Με την μέση τιμή του σφάλματος προσαρμογής
στην ομάδων των 11-12 ετών να έχει κατά μέσω όρο τιμή ελαφρά μικρότερη από αυτή
των παιδιών ηλικίας 13-16 (-1,28D έναντι -1,32D). Τα κορίτσια Δημοτικού έναντι του
Γυμνασίου στη μέτρηση της υποπροσαρμογής είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε
αντίθεση

με τα αγόρια που δεν είχαν. Οι εμμέτρωπες και οι μύωπες επίσης

παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά, ανεξαρτήτως φύλου, αλλά και τα κορίτσια
εμμέτρωπες και μύωπες.
4.1.3 Συσχέτιση υποπροσαρμογής και εξέλιξης μυωπίας
Το σφάλμα προσαρμογής αποτελεί ένα πιθανό παράγοντα εμφάνισης και
εξέλιξης της μυωπίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας όπου σε μελέτες που έχουν ήδη γίνει
(Gwiazda et al.1993 Gwiazda et al. 1995) αναγνωρίζεται αυτή η θέση. Όμως η εμφάνιση
του μυωπικού σφάλματος όπως εισαγωγικά έχει δοθεί, είναι πολυπαραγοντική, με
κάποια στοιχεία που μελετώνται και στα πλαίσια της έρευνας αυτής να αποτελούν
παράγοντες μυωπιογένεσης. Σε παιδιά κυρίως που έχουν μυωπικούς γονείς είναι πιο
πιθανή η εμφάνιση της μυωπίας στα σχολικά χρόνια , αλλά και εκείνα που έχουν
μειωμένη προσαρμογή έχουν προδιάθεση να παρουσιάσουν μυωπικό σφάλμα. Ενώ η
προκύπτων υποπροσαρμογή, που ακολουθεί κατά την ανάπτυξη του παιδιού και όχι
από την γέννηση αυτού (Mutti et al. 2006) μπορεί να αποτελέσει επακόλουθο και όχι
αιτία εμφάνισης της μυωπίας.
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Οι ερευνητές Gwiazda et al. (1993) σύγκριναν την κλίση μεταξύ μυωπικών και
εμμετρωπικών παιδιών, αναφέροντας ότι οι αποκρίσεις της προσαρμογής, στην
μειωμένη ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου είναι χαμηλές και αυτή η
παρατήρηση είναι πιο έντονη για τα παιδιά μύωπες. Ετούτη ακόμα η έρευνα συντηρεί
ένα νέο σενάριο μυωπιογένεσης, σύμφωνα με το οποίο, ένας μεγάλος βαθμός
υποπροσαρμογής κατά την διάρκεια κοντινής εργασίας μπορεί να επιμηκύνει το αξονικό
μήκος του ματιού προκαλώντας αξονική μυωπία ως επακόλουθο του μηχανισμού
οπτικής ρύθμισης του αξονικού μήκους. Τόσο όμως η προσαρμοστική ικανότητα όσο
και η υποπροσαρμογή σε κοντινή εργασία επηρεάζουν την απεστίαση του
αμφιβληστροειδικού ειδώλου, η οποία απεστίαση θεωρείται ότι είναι ένας σημαντικός
περιβαλλοντικός παράγοντας στην εξέλιξη της μυωπίας στους νέους. Επειδή η
υποπροσαρμογή συνδέεται με το βαθμό της μυωπίας, μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερος
αιτιολογικός παράγοντας ανάπτυξης της μυωπίας σε μεγαλύτερο «βαθμό».
Ο Gwiazda βρήκε μεγάλη συσχέτιση (R2=0,77) μεταξύ υποπροσαρμογής
και προόδου της μυωπίας στους νεαρούς συμμετέχοντες της μελέτης του σε αντίθεση
με την χαμηλή συσχέτιση που βρέθηκε από τους Allen et al. (2006) ο οποίος ομοίως
υποστηρίζει την άποψη αυτή ότι η υποπροσαρμογή προλέγει την εμφάνιση της
μυωπίας. Η καθυστέρηση (Hung et al. 1999) της χαλάρωσης της προσαρμογής σε ένα
βασικό επίπεδο μετά από παρατεταμένη κοντινή οπτικά εργασία, έχει ονομαστεί «τονική
μυωπία» (near-work induced transient myopia – ΝΙΤΜ) (Ong – Ciuffreda , Myopia, nearwork & accommodation). Έχει προταθεί πως η συχνή , έντονη κοντινή εργασία και η
απεστίαση που δημιουργείται λόγω προσαρμοστικής υστέρησης (υποπροσαρμογής)
κατά την διάρκεια παρατεταμένης χρονικής περιόδου μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα
προόδου της μυωπίας σε ευαίσθητα άτομα (Ong et al. 1995, Ciuffreda et al. 2002).
Αυτό αποτελεί και την πρόταση χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος που συνδέει την
παρατεταμένη κοντινή εργασία με την εμφάνιση και την πρόοδο της μυωπίας.

4.1.4 Αξιολόγηση εκτροπών υψηλής τάξης με προσαρμογή σε σταθερό στόχο
Στην παρούσα μελέτη, παρατηρώντας την σφαιρική εκτροπή συναρτήσει της
απόκρισης της προσαρμογής, είναι αξιοσημείωτη η τάση των μυώπων να παίρνουν οι
εκτροπές πιο αρνητικές, μεγαλύτερες στο σύνολο, τιμές για μεγαλύτερη προσαρμοστική
απόκριση, έναντι των εμμετρώπων που δεν δείχνουν να επηρεάζονται παίρνοντας
μικρότερες τιμές στο σύνολο. Τα κορίτσια Δημοτικού σε σχέση με του Γυμνασίου
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παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά έναντι των αγοριών. Καθώς επίσης
ανεξαρτήτως ηλικίας τα αγόρια εμμέτρωπες σε σχέση με τα αγόρια μύωπες
παρουσιάζει

στατιστικά

σημαντική

διαφορά

έναντι

των

κοριτσιών

που

δεν

ποιότητας

του

παρουσιάζουν διαφορά.
Η

μετρική

RMS

είναι

ένας

έμμεσος

δείκτης

της

αμφιβληστροειδικού ειδώλου που έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές (Liang et
al. 1994, Liang & Williams 1997, He et al. 1998, He et al. 2000, He et al. 2002), όμως η
σχέση αυτή δεν είναι και η πλέον απλή και κατανοητή. Από τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης, οι μύωπες είναι οι μόνοι που τείνουν να έχουν θετικότερη τιμή RMS
(αποτέλεσμα επηρεασμένο από την απόκριση της σφαιρικής εκτροπής) για μεγαλύτερη
απόκριση προσαρμογής σε σχέση με τις άλλες διαθλαστικές ομάδες που παρουσιάζουν
κακής συσχέτισης τάση πιο θετικών τιμών για μικρότερη προσαρμογή.
Τα αποτελέσματα για την οριζόντια και κάθετη κόμη είναι παρόμοια μεταξύ τους
και δεν δείχνουν σαφή εικόνα συσχέτισης με την απόκριση της προσαρμογής για τις
τρεις διαθλαστικές ομάδες.
Οι εκτροπές υψηλής τάξης ως θεμελιώδης οπτικός μηχανισμός, με την σειρά
τους, στην εξέλιξη της μυωπίας έχουν γενετικές και περιβαλλοντικές εισφορές. Γενετικά,
οι εκτροπές που οφείλονται σε οπτικές ανωμαλίες του κερατοειδή και του
κρυσταλλοειδή φακού μπορεί να είναι κληρονομικές (Mutti et al. 1994, Pacella et al.
1999) οδηγώντας σε μειωμένη ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου παρά την
βέλτιστη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων. Στο μεταξύ, περιβαλλοντικοί
παράγοντες, όπως η κοντινή οπτικά εργασία, δεν μπορεί να εξαιρεθούν. Εντονότερες
εκτροπές έχουν αναφερθεί σε έρευνες για τους οφθαλμούς κατά την προσαρμογή (He
et al. 2000). Η προσαρμογή λόγω κοντινής εργασίας καθίσταται ικανή να εκθέσει τον
οφθαλμό σε ισχυρότερο υποβιβασμό του ειδώλου, με επακόλουθες αυξημένες
πιθανότητες στην εξέλιξη της μυωπίας (He et al. 2002). Επιπλέον υπάρχει η θεώρηση
ότι τα παιδιά εμμέτρωπες έχουν περισσότερες εκτροπές από τους ενήλικες
εμμέτρωπες.
Δεν υπάρχουν βέβαια επιβεβαιωμένες ενδείξεις που να καθιστούν τις εκτροπές
κύριο αίτιο της μυωπίας, με τους μύωπες να έχουν σαφώς μεγαλύτερες τιμές εκτροπών
από τους εμμέτρωπες, αν και στην παρούσα μελέτη μας επιτρέπεται να θεωρήσουμε τις
εκτροπές ως μια ακόμα αιτία της εξέλιξης της μυωπίας. Επί της θέσης αυτής όμως στο
σύνολό τους οι έρευνες έχουν αντιφατικές απόψεις, με τις εκτροπές στους μύωπες να
έχουν το ίδιο μέγεθος με τους εμμέτρωπες ή και μικρότερο από τους εμμέτρωπες.
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4.2.1 Συμπεράσματα Β’ 1 μέρους
4.2.1.1 Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας φυσιολογικά ενεργοποιημένης
Η καμπύλη απόκρισης της προσαρμογής συναρτήσει της απαιτούμενης
προσαρμογής, έχει αναφερθεί και αποδοθεί από πλήθος ερευνητών (Ciuffreda &
Kenyon 1983, Ciuffreda 1991). Τα αποτελέσματα από αυτή την μελέτη (βλ. διάγραμμα
3.2.1.4.1.α) επιβεβαιώνουν την γραμμική συσχέτισή τους. Η μέγιστη τιμή που επιτεύχθει
σε προσαρμοστικό ερέθισμα -8D ήταν κατά μέσο όρο -5,44±0,43D (με τις τιμές να
κυμαίνονται μεταξύ -5 και -6D). Αρκετή διαφοροποίηση παρουσιάζει το σημείο τονικής
προσαρμογής με τους τέσσερις να έχουν τιμή μεταξύ -1,00 και -1,75D και τους άλλους
δυο εξεταζόμενους να έχουν τιμές 0D και -3D περίπου.
Τα σφάλματα απόκρισης της προσαρμογής, δηλαδή η υποπροσαρμογή («lag»)
για υψηλού διοπτρικού επιπέδου ερεθίσματα και η υπερπροσαρμογή («lead») για
χαμηλού διοπτρικού επιπέδου ερεθίσματα αναφέρεται αποδεδειγμένα από πολλούς
συγγραφείς (Charman 1999, Hazel et al. 2003, He et al. 2000, Kasthurirangan, Vilupupu
& Glasser 2003, Schaeffel et.al 1993).
Στην παρούσα μελέτη το αυξημένο σφάλμα εστίασης (βλ. διάγραμμα 3.2.1.4.2)
για κοντινούς στόχους ήταν έκδηλο για όλους τους εξεταζόμενους, όμως το ακριβές
ποσό της υποπροσαρμογής καθώς επίσης και το σημείο τονικής προσαρμογής
παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας
προηγούμενες μελέτες (Charman 1995, Charman 1999, Plainis et al. 2005). Το μέγεθος
του σφάλματος δείχνει να είναι σχετικά μεγαλύτερο (2,55 ± 0,38 D) από αυτό που
προαναφέρεται σε προηγούμενες μελέτες. Είναι όμως λογικό να συμβαίνει λόγο της
μονόφθαλμης

εξέτασης

(Jaschinski

2001,

Plainis

et

al.

2005)

και

της

αμφιβληστροειδικής συμφωνίας και σύγκλισης , η οποία επίσης οδηγεί την απόκριση
της προσαρμογής αλλά δεν επηρεάζει ιδιαίτερα λόγω της φύσης της εξέτασης (Fincham
& Walton 1957). Η ακρίβεια της απόκρισης της προσαρμογής επιπλέον, είναι γνωστό
ότι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος, όπως είναι η φωτεινότητα
(Johnson 1976), η φωτεινή αντίθεση (Tucker & Charman 1987, Ward 1987), το χρώμα
(Aggarwala et al. 1995) και τα χωρικά χαρακτηριστικά (Charman & Tucker 1977) του
στόχου. Σαν συμπέρασμα, ο αρκετά μεγάλος στόχος (1,75ο γωνιακό άνοιγμα) που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι πιθανόν να προξένησε σφάλματα
εστίασης μεγαλύτερου μεγέθους. Επιπλέον , οι παλαιότερες μετρήσεις της απόκρισης
της

προσαρμογής

έγιναν
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σφαιροκυλινδρική διάθλαση σε μια μικρή μετρούμενη ζώνη (~3,5mm) έχοντας ως
αποτέλεσμα μια υποεκτίμηση του σφάλματος εστίασης σε υψηλότερα προσαρμοστικά
επίπεδα (Collins 2001, Hazel et al. 2003).
Σε στόχο που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην έναρξη της πειραματικής διαδικασίας
όσο και στο τέλος, προκαλώντας τον ερεθισμό της προσαρμογής στο θεωρητικά
άπειρο, δεν παρατηρήθηκε να διαφέρουν οι αποκρίσεις. Η μέση τιμή της απόκρισης
αρχικά ήταν -1,00 ± 0,75D ενώ μετά το πέρας όλων των μετρήσεων η τιμή
διαφοροποιείται σε -1,04 ± 0,64 D.Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη
πειραματική διαδικασία παρατηρούμε ότι δεν επηρέασε την τιμή της υπερπροσαρμογής
στους στόχους του οπτικού άπειρου. Αυτό συνέβη διότι ο χρόνος που μεσολαβούσε
μεταξύ των μετρήσεων ήταν περίπου δύο λεπτά, χρόνος αρκετός για να επέλθει απόπροσαρμογή.
4.2.1.2 Αξιολόγηση διαμέτρου κόρης φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής
Η διάμετρος της κόρης είναι μειούμενη γραμμικά με την απόκριση της
προσαρμογής μέχρι που το προσαρμοστικό σύστημα φτάνει στο όριο που δεν
αποκρίνεται πλέον (διάγραμμα 3.2.1.4.1.β). Ο μέσος όρος τάσης μείωσης της διαμέτρου
συναρτήσει της προσαρμογής ήταν -0,21mm/D (τιμή παραπλήσια των αποτελεσμάτων
[-0,18 mm/D] από την έρευνα Plainis et al. 2005) και χαμηλότερος έναντι άλλων
μελετών (Alpern, Mason & Jadinico 1961) με τιμή -0,45 mm/D. Προφανώς να οφείλεται
στον περιορισμό του προσαρμοστικού ερεθίσματος στην θόλωση του ειδώλου, αφού
είναι γνωστό ότι η συστολή της κόρης ερεθίζεται και από άλλες μεταβλητές, όπως το
μέγεθος του ειδώλου και η σύγκλιση λόγω προσαρμογής. Όμως οι υπολογισμοί σε αυτή
τη μελέτη έγιναν σε αποκρίσεις κόρης σε ερεθίσματα μέχρι -8D (συγκρινόμενοι με άλλες
μελέτες σε στόχους -4D από τους Alpern et al. 1961) και είναι γνωστό ότι η τάση της
διαμέτρου της κόρης συναρτήσει της προσαρμοστικής απόκρισης είναι μεγιστοποιημένη
για χαμηλού επιπέδου αποκρίσεις προσαρμογής (Schaeffel et al. 1993).
Θα ήταν αναμενόμενο ότι η μύση της κόρης, με την αύξηση του βάθους εστίασης,
θα απαιτούσε λιγότερη ακρίβεια από το προσαρμοστικό σύστημα οδηγώντας σε ένα
αυξημένο ποσό υποπροσαρμογής. Παρόλα αυτά , η παρατήρηση αυτή ισχύει για
διαμέτρους κόρης μικρότερες των 3mm (Tucker & Charman 1975, Ward & Charman
1985). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σημειώθηκαν μειώσεις της
διαμέτρου της κόρης της τάξης του 1mm, που σημαίνει ότι οι αλλαγές στο βάθος εστίας
χαλαρώνουν την απόκριση της προσαρμογής κατά ±0,05 D (Campbell 1957).
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4.2.1.3 Αξιολόγηση εκτροπών φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής
Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στις εκτροπές μετώπου κύματος κατά την άσκηση
της προσαρμογής στην συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και η μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ
των εξεταζομένων, έχει ήδη αναφερθεί από πλήθος ερευνών και συμφωνούν με αυτές
(Atchison et al. 1995, Cheng et al. 2004, Vilupuru, Roorda & Glasser 2004, Hazel et al.
2003, He 2000, Collins 1995). Για το σφάλμα της κόμης (κυρίως κάθετη Z31) υπάρχει
μια τάση για πιο θετικές τιμές, εν αντιθέσει της ποικιλίας αλλαγών στην οριζόντια Z3-1 σε
σχέση με την σφαιρική εκτροπή (Ζ40) που τείνει ξεκάθαρα προς τις πιο αρνητικές τιμές
όσο αυξάνεται η προσαρμοστική απαίτηση (Cheng et al. 2004, He et al. 2000, Vilupuru
et al. 2004). Αυτές οι τάσεις αποδίδονται στις αλλαγές που συμβαίνουν στο σχήμα, στην
κατανομή του δείκτη διάθλασης και στην θέση του κρυσταλλοειδή φακού κατά την φάση
της προσαρμογής (Drexler, Baumgartner Findl, Hitzenberger & Fercher 1997, Roorda &
Glasser 2004).
Σε αντίθεση με τις αλλαγές της σφαιρικής εκτροπής που παρουσιάζουν
ομοιόμορφη συμπεριφορά για όλους τους εξεταζόμενους, οι αλλαγές στην κόμη δεν
είναι τόσο απλές, παρουσιάζοντας μια σύνθετη μορφή στο σύνολο τους. Έτσι στην
κάθετη κόμη ένας εκ των εξεταζομένων απόδωσε αντίθετη τάση από τους υπόλοιπους
με τις τιμές της εκτροπής να παίρνουν ακόμα πιο αρνητικές τιμές για μεγαλύτερη
απόκριση προσαρμογής. Η συμπεριφορά των εξεταζομένων στην οριζόντια κόμη είναι
ακόμα πιο πολύπλοκη, σύμφωνα και με άλλες μελέτες (Cheng et al. 2004) με τους
μισούς συμμετέχοντες να παρουσιάζουν μειούμενη τάση και τους άλλους μισούς
αυξητική τάση που δεν μας επιτρέπει να έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση σε αντίθεση με
άλλες έρευνες που παρά την ποικιλομορφία δίνουν μια συνολική αυξητική τάση της
εκτροπής για υψηλά προσαρμοστικά επίπεδα (Plainis et al 2005).
Οι αλλαγές των προαναφερθέντων εκτροπών με την αυξανόμενες απαιτήσεις της
προσαρμογής είναι σύμφωνες με την κίνηση του φακού κατά την προσαρμογή. Δηλαδή
η ασταθής συμπεριφορά της κόμης μπορεί να προέρχεται από πλευρική εκτόπιση του
φακού αναφορικά με τον κερατοειδή καθώς ο φακός κινείται κατά την λειτουργία της
προσαρμογής (Drexler et al. 1997). Αλλά και στο σύνολο ένα μέρος των εκτροπών
προκύπτει από την μετατόπιση του φακού.
Παρά την συστηματική αρνητική τάση αλλαγής της σφαιρικής εκτροπής για όλους
τους συμμετέχοντες υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά πρότυπα τάσης: α) εξεταζόμενοι με
θετική σφαιρική εκτροπή στην κατάσταση χωρίς προσαρμογή, η οποία αλλάζει προς
αρνητικές τιμές με την προσαρμογή του οφθαλμού ( πλέον σύνηθες) β) εκείνοι που
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έχουν θετική σφαιρική εκτροπή και φτάνουν σε λιγότερο θετική τιμή με την άσκηση της
προσαρμογής (χωρίς να περνούν την τιμή του μηδέν) και γ) αυτοί που έχουν αρνητική
τιμή σφαιρικής εκτροπής και με την προσαρμογή προοδευτικά η εκτροπή παίρνει πιο
αρνητική τιμή. Από τα αποτελέσματα κατά την μέτρηση της απόκρισης της
προσαρμογής σε φυσιολογικά ερεθίσματα βρέθηκαν και οι τρεις πιο πάνω πρότυπες
αποκρίσεις της σφαιρικής εκτροπής.
Η ποιότητα του ειδώλου σχετίζεται με το σύνολο των σφαλμάτων μετώπου
κύματος, έτσι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως επιδρά η προσαρμογή στο RMS των
συνολικών εκτροπών. Μετρικές για τον υπολογισμό της απόδοσης της διάθλασης του
οφθαλμού υπάρχουν πολλές. Στο επίπεδο των εκτροπών του οφθαλμού , το RMS δεν
είναι ο καλύτερος δείκτης για την ποιότητα του ειδώλου (Applegate et al. 2003) και
άλλες μετρικές μπορεί να είναι καλύτερες από αυτό (Guirao & Williams 2003, Marsack
et al. 2004, Cheng et al 2004, Thibos et al. 2004). Παρόλα αυτά η μετρική RMS είναι μια
καθιερωμένη μετρική για να ποσοτικοποιήσουμε το μέγεθος των αλλαγών των
εκτροπών για αυτό και αναφέρεται και σε αυτήν την μελέτη.
4.2.1.4

Συσχέτιση

εκτροπών

και

μυωπίας

φυσιολογικά

ενεργοποιημένης

προσαρμογής
Αν οι αλλαγές στις εκτροπές υψηλής τάξης κατά την διάρκεια άσκησης της
προσαρμογής, και μάλιστα μετά από παρατεταμένη χρήση της τελευταίας, παίζουν έναν
ρόλο στην εξέλιξη της μυωπίας, ο πιο προφανής μηχανισμός στην ανάπτυξη του
οφθαλμού είναι η αλλαγή της ποιότητας του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. Τα αυξημένα
επίπεδα εκτροπών υψηλής τάξης μπορούν να δημιουργήσουν θόλωση στον
αμφιβληστροειδή, όμως είναι αυτά σε επαρκή μέγεθος ώστε να ανιχνευτούν; Οι αλλαγές
στις οπτικές εκτροπές μετώπου κύματος που σχετίζονται με την κοντινή εργασία (όπως
πχ το διάβασμα) που από έρευνα των Buehren et al. (2004) έχει αποδειχθεί, είναι
αρκετά μεγάλες για να προκαλούν αντιληπτές αλλαγές στην ποιότητα του ειδώλου, με
υψηλά επίπεδα θόλωσης. Αυτή η αλλαγή στην ποιότητα του αμφιβληστροειδικού
ειδώλου είναι πιθανόν να συνεισφέρει στην εξέλιξη της μυωπίας όπως προτείνεται από
θεωρίες που απαιτούν την θόλωση στο είδωλο του αμφιβληστροειδή (Bartmann &
Schaeffel 1994, Flitcroft 1998) ή είναι πιθανή η επίδραση του γενετικού προπρογραμματισμένου φυσιολογικού ρυθμού ανάπτυξης του οφθαλμού (Hung & Ciuffreda
2000). Από μια άλλη οπτική γωνία η πρόοδος της μυωπίας μπορεί να ερεθίζεται από
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αλλαγές στο είδωλο του αμφιβληστροειδή οι οποίες ελέγχουν κατευθυντικούς ρόλους
στην ανάπτυξη του οφθαλμού.
Δεδομένου ότι η σφαιρική εκτροπή είναι η πιο σημαντική εκτροπή υψηλής τάξης
στον προσδιορισμό της ισοδύναμης διαθλαστικής ισχύς του οφθαλμού (Charman &
Walsh 1989), η αλλαγή στην πολικότητά του με την αυξανόμενη προσαρμοστική
απαίτηση αναμένεται να συνεισφέρει στα σφάλματα εστίασης της απόκρισης της
προσαρμογής (Plainis et al. 2005).

4.2.2 Συμπεράσματα Β’ 2 μέρους
4.2.2.1 Πιλοκαρπίνη
Η ενστάλαξη τοπικά πιλοκαρπίνης αποτελεί μια αντικειμενική μέθοδο ερεθισμού
της προσαρμογής σε ανθρώπους. Μικρή ποικιλομορφία στις συμπεριφορές της
φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής παρουσιάζεται εν μέρει λόγω της
διαφορετικής δυναμικής των εξεταζομένων να προσαρμόσουν οικειοθελώς σε διάφορα
είδη ερεθισμάτων. Αυτή η οικειοθελής συνιστώσα της προσαρμογής είναι πιθανόν να
εξαλειφθεί με την πιλοκαρπίνη, όμως δεν αποδεικνύεται ότι αποτελεί κατάλληλη μέθοδο.
Η πιλοκαρπίνη συνηγορεί ως μια κατάλληλη μέθοδος και είναι ευρέως διαδεδομένη
στον ερεθισμό της προσαρμογής, αλλά λίγες είναι οι έρευνες εκείνες που με βιομετρικά
δεδομένα υπολογίζουν τις διαθλαστικές αλλαγές με τον ερεθισμό με πιλοκαρπίνη (Wold
et al. 2003, Koeppl et al. 2005,Ostrin & Glasser 2003, Ostrin & Glasser 2005).
4.2.2.2 Χρόνος μέγιστης προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
Στην παρούσα μελέτη παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στην χρονική
απόδοση της μέγιστης τιμής της προσαρμογής μεταξύ των εξεταζομένων, που
συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες (Wold et al. 2003). Κατά μέσο όρο ο χρόνος αυτός
είναι 63 λεπτά (χρόνοι μεταξύ 37 και 85 λεπτών), τιμή που είναι αρκετά μεγαλύτερη από
την μέχρι τώρα βιβλιογραφία, με πιθανό μικρό επηρεασμό λόγω χρήσης πιλοκαρπίνης
4% έναντι άλλων και επηρεάζεται πολύ και από την αξιοσημείωτη τιμή που παρουσίασε
ένας εκ των εξεταζομένων με χρόνο 85 λεπτά μετά την εφαρμογή του κολλυρίου (ίδια
παρατήρηση και με έρευνα του Wold et al. 2003). Η επιστροφή της προσαρμογής
σχεδόν σε αρχικά επίπεδα συμβαίνει σε χρόνο 110-160 λεπτά όπως ήταν
προβλεπόμενο

από

την
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εξεταζόμενος (SP) που δεν ήταν εφικτό μέσα στον χρόνο πραγματοποίησης του
πειράματος (~2,5 ώρες) να επιστρέψει η προσαρμογή σε αρχικό επίπεδο, με
χαρακτηριστική ηλικιακή διαφορά από το σύνολο των εξεταζομένων.
Παρατηρώντας όμως την χρονική απόδοση για παράδειγμα -4D προσαρμοστικής
απόκρισης με την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης είναι κατά μέσο όρο 28 λεπτά, τιμή
παρόμοια για όλους τους εξεταζόμενους με εξαίρεση έναν εξεταζόμενο (ΕΡ) που δεν
ήταν δυνατή η επίτευξη τιμής πάνω από -4D.
Κατά μέσο όρο, η μέγιστη απόκριση της προσαρμογής μετά από την εφαρμογή
μιας σταγόνας πιλοκαρπίνης 6%, συμβαίνει σε 33 λεπτά σύμφωνα με μελέτη των Wold
et al. (2003) και εξασθενεί σε συμμετέχοντες με ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες
ίριδες. Σε έρευνα των Ostrin & Glasser (2004) η μέγιστη απόκριση στην πιλοκαρπίνη
6% επιτυγχάνεται σε 25 λεπτά και μειώνεται με παράγοντα την ηλικία. Ενώ σε
παλαιότερη έρευνα των Abramson et al. (1973) με απεικόνιση μέσω χρήσης υπερήχων
(αλλά όχι διάθλαση) βρέθηκε ότι τη μέγιστη τιμή η προσαρμογής την αποκτά χρονικά 40
λεπτά μετά την ενστάλαξη (μεγάλη ηλικιακά ομάδα) και επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα
σε 120 λεπτά. Συγκριτικά από ένα σύνολο και άλλων μελετών στην χρονική δράση του
φαρμάκου στον ακτινωτό μυ (Abramson et al. 1974, Abramson 1972, Francois et al.
1977) οι χρόνοι κυμαίνονται μεταξύ 30 και 60 λεπτών και εξαρτώνται και από το
ποσοστό.
4.2.2.3 Μέγιστη τιμή προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
Η μέγιστη απόδοση του ερεθισμού της πιλοκαρπίνης στο προσαρμοστικό
σύστημα παρουσίασε μεγάλη διαφορά μεταξύ των εξεταζομένων με τις τιμές να
ποικίλουν μεταξύ -2,65 και -10,01D και κατά μέσο όρο -6,26 ± 2,54 D. Ο παράγοντας
ηλικία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα εφόσον οι εξεταζόμενοι ανήκαν στη ίδια
ηλικιακή ομάδα, εκτός από έναν μεγαλύτερης ηλικίας εξεταζόμενο (SP) που δεν
παρουσίασε

ιδιαίτερα

διαφορετική

συμπεριφορά

από

το

σύνολο.

Ακόμα,

οι

διαφοροποιήσεις στις αποκρίσεις της προσαρμογής δεν μπορούν να αποδοθούν στην
διαφορά χρώματος της ίριδας εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες είχαν σκούρο χρώμα.
Εκτός και αν οι μικρές διαφοροποιήσεις στην σκουρότητα επηρέασαν το αποτέλεσμα
κατά κάποιο ποσοστό.
Διαφορές στην δυναμικότητα επίδρασης της πιλοκαρπίνης σε διαφορετικού
χρώματος ίριδες έχουν ήδη αναφερθεί (Melikian et al. 1971,Haris et al.1971, Ostrin et
al. 2004) με τις ανοιχτόχρωμες ίριδες να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής
Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

6

«Αξιολόγηση προσαρμοστικής ικανότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας και ενήλικες»
με χρήση πιλοκαρπίνης, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους μέτρησης και σε αντίθεση οι
σκουρόχρωμες ίριδες να πετυχαίνουν μικρότερες αποκρίσεις. Όμως και πάλι δεν
προσδιορίζεται η ακριβής σχέση σκουρότητας χρώματος ίριδας και απόκρισης
προσαρμογής (Wold 2003, Croft et al. 1996, Abramson et al. 1973).
Οι καμπύλες απόκρισης της προσαρμογής με φαρμακολογική ενεργοποίηση
είναι αρκετά όμοιες για όλους τους εξεταζόμενους, επιβεβαιώνοντας την μορφή της
καμπύλης δράσης της προσαρμογής και σε παλαιότερες μελέτες (Wold 2003,Ostrin
2004, Ostrin 2005) με αυξητική γρήγορη τάση μετά τα πρώτα λίγα λεπτά από την
εφαρμογή πιλοκαρπίνης μέχρι την μέγιστη απόκρισή της. Πριν την μέγιστη αυτή τιμή
έχουν προηγηθεί ένα έως δυο μικρότερες κορυφές απόκρισης, ενώ στη συνέχεια η απόπροσαρμογή συμβαίνει με μικρότερη ταχύτητα.
Η ποικιλομορφία στην μέγιστη τιμή της προσαρμογής είναι εμφανής και σε άλλες
μελέτες (Wold et al. 2003, Ostrin & Glasser 2004) και πιστεύεται ότι η πιλοκαρπίνη δεν
είναι πάντα επιτυχημένη στον καθορισμό της μέγιστης προσαρμοστικής απόκρισης,
παρόλο που είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ερεθισμού και εκδήλωσης της
παρουσίας της προσαρμογής.
4.2.2.4. Μύση λόγω πιλοκαρπίνης
Μια σταγόνα πιλοκαρπίνης μπορεί να προκαλέσει σημαντική μύση της κόρης. Οι
μικρής διαμέτρου κόρες καθιστούν δύσκολες και μη αξιόπιστες τις μετρήσεις της
διάθλασης με τα εκτροπόμετρα μετώπου κύματος και μπορούν να μας οδηγήσουν σε
υπερεκτίμηση της προσαρμογής. Όσο η κόρη παραμένει διασταλμένη οι μετρήσεις δεν
επηρεάζονται μέχρι που η διάμετρος της κόρης γίνεται αρκετά μικρότερη από την
απαιτούμενη σταθερή διάμετρο κόρης, όπως ορίζει και το εκτροπόμετρο για έγκυρες
μετρήσεις. Στην μελέτη αύτη όπως και σε άλλες μελέτες (Wold et al. 2003) έγινε χρήση
φαινυλεφρίνης 10%. Τρεις σταγόνες φαινυλεφρίνης ήταν ικανές να μειώσουν τον ρυθμό
μύσης της κόρης και να παρατείνουν την χρονική περίοδο που καθίσταται δυνατή η
μέτρηση της διάθλασης και των εκτροπών μετώπου κύματος των εξεταζόμενων
οφθαλμών.
Στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε ότι η χρήση φαινυλεφρίνης δεν αλλοιώνει τα
αποτελέσματα της φαρμακολογικής ενεργοποίησης της προσαρμογής. Όμως οι Gimpel
et al. (1994) μέτρησαν την επίδραση της φαινυλεφρίνης 2,5% στην απόκριση της
προσαρμογής με μια διαφορετική τεχνική, Push-Up, και ανέφεραν μείωση της
προσαρμογής κατά 1,22D. Σημαντικό είναι πως πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη
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υποκειμενική τεχνική δεν είναι έγκυρη γιατί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο
βάθος εστίασης λόγω της διασταλμένης κόρης και θολότερο είδωλο λόγω αυξημένων
εκτροπών. Αντικειμενικές μέθοδοι μέτρησης για αυτήν την επίδραση θα ήταν σίγουρα
πιο αξιόπιστες.
4.2.2.5 Αξιολόγηση εκτροπών μετά από πιλοκαρπίνη
Από το σύνολο των μετρήσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η
ποικιλομορφία των εκτροπών στους εξεταζόμενους μετά την ενστάλαξη πιλοκαρπίνης
όσο και η διαφορετική συμπεριφορά των εκτροπών συγκριτικά με τον φυσιολογικό
ερεθισμό της προσαρμογής.
Σημαντικότερη των εκτροπών είναι η σφαιρική εκτροπή (Ζ40) με χαρακτηριστική
τάση μειούμενης τιμής (στους τέσσερις εκ των έξι εξεταζομένων-SP, EP, TG, PS) προς
τις πλέον αρνητικές τιμές περίπου μέχρι να επιτευχθεί το μισό της συνολικής
προσαρμογής ενώ εν συνεχεία αυξάνεται προς τις θετικές τιμές όσο αυξάνεται η
απόκριση της προσαρμογής. Για τους άλλους δύο εξεταζόμενους (VZ, VD) η τάση της
σφαιρικής εκτροπής πλησιάζει την γραμμική μορφή, αν και παρουσιάζουν ένα πλατό
στο τέλος, όπως και στην φυσιολογικά ερεθισμένη προσαρμογή. Μελετώντας την
χρονική συμπεριφορά της σφαιρικής εκτροπής είναι αξιοσημείωτη η μειούμενη τάση της
μέχρι τα πρώτα περίπου 20 λεπτά από την ενστάλαξη της πιλοκαρπίνης. Ενώ μετά από
την χρονική αυτή περίοδο, οι τιμές γενικά παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις αλλά με
μικρές αυξομειώσεις τόσο μέχρι την επίτευξη της μέγιστης προσαρμοστικής απόκρισης
όσο και μέχρι την επαναφορά αυτής στο αρχικό επίπεδο.
Η επίδραση της φαρμακολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής σε οριζόντια
αλλά και κάθετη κόμη δίνει ποικιλία στην συμπεριφορά χωρίς σαφή τάση. Οι τιμές είτε
είναι αρχικά αυξημένες και εν συνεχεία μειούμενες ή το αντίθετο. Η μετρική υψηλών
εκτροπών RMS παρουσιάζει πολύ ελαφρά μείωση προς τις μικρότερες θετικές τιμές
(σχεδόν πλατό) όσο αυξάνεται η απόκριση της προσαρμογής, με εξαίρεση έναν
εξεταζόμενο (TG) με αντίθετη ακριβώς συμπεριφορά. Ενώ γενικότερα υπάρχει διαφορά
με τις αλλαγές των εκτροπών με φυσιολογική ενεργοποίηση της προσαρμογής.
4.2.2.6 Αποκατάσταση της προσαρμογής μετά από πιλοκαρπίνη
Καθώς η πρεσβυωπία επενεργεί σε όλους, είναι προφανές ότι η επανάκτηση της
προσαρμοστικής ισχύς με χειρουργική μεσολάβηση έχει κερδίσει μεγάλο επιστημονικό
ενδιαφέρον. Με σκοπό την διόρθωση του καταρράκτη, πολλές προσπάθειες έγιναν με
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τελικό στόχο την αποκατάσταση της προσαρμογής. Για να αποτιμηθεί η προσαρμοστική
ικανότητα των «προσαρμοστικών» (accommodative) ενδοφακών και το ποσό κίνησης
του φακού αντικειμενικά πχ με μεθόδους βιομετρίας, οι περισσότερες μελέτες
χρησιμοποιούν

την

πιλοκαρπίνη

για

τον

ερεθισμό

του

ακτινωτού

σώματος,

συστέλλοντας το, προκαλώντας χαλάρωση των Ζιννείων Ινών και αύξηση του πάχους
του κρυσταλλοειδή φακού και εμπρόσθια κίνηση του τελευταίου, ενώ τέλος συνέπεια
αυτών είναι και η μείωση του βάθους του προσθίου θαλάμου (Langenbucher et al.
2003a,b, Abramson et al. 1974, Abramson et al. 1972, Abramson et al. 1976, Fransois
et al. 1977, Poinosawmy et al. 1976). Όμως η πιλοκαρπίνη εχει διαφορετική επίδραση
στα διαφορετικά είδη ενδοφακών. Οι ερευνητές Findl et al. (2003 και 2004) βρήκαν μια
εμπρόσθια κίνηση στους ενδοφακούς με απτικούς δίσκους, κατά -162mm, καθώς
επίσης

-222mm και -314mm στους «προσαρμοστικούς» ενδοφακούς (με απτικούς

δακτυλίους για τον ενδοφακό από την Morcher και 1CU από την Human Optics,
αντίστοιχα), αποτελέσματα παρόμοια και με άλλες έρευνες (Koeppl et al. 2005). Οι
«προσαρμοστικοί» ενδοφακοί, με προοπτική την αποκατάσταση της προσαρμογής,
σχεδιάστηκαν με βάση την πρόσθια αυτή μετακίνηση, που οι προηγούμενες μελέτες
επιβεβαιώνουν ότι συμβαίνει στα πρεσβυωπικά μάτια, με μικρό βέβαια εύρος
προσαρμογής.
Ενώ συμπερασματικά κάποιες μελέτες θεωρούν φυσιολογική την δράση της
πιλοκαρπίνης σε νεαρά φακικά άτομα, υπάρχει η άποψη υπέρ-ερεθισμού του ακτινωτού
σε πρεσβυωπικά φακικά μάτια και σε διαφορετικά είδη ενδοφακών, σχολιάζοντας την
κίνηση των «προσαρμοστικών» ενδοφακών υπέρ-εκτιμημένη.
Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη
μέθοδος χρήσης της πιλοκαρπίνης γιατί οδηγεί σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της
φυσιολογικής λειτουργίας της προσαρμογής.
4.2.2.7 Σύγκριση φαρμακολογικά-φυσιολογικά ενεργοποιημένης προσαρμογής
Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την σύγκριση της απόδοσης της
προσαρμογής με φαρμακολογική και φυσιολογική ενεργοποίηση έγιναν με ποικίλες
δύσκολα συγκρίσιμες μεθόδους. Έτσι για παράδειγμα σε έρευνα νεαρών ατόμων από
τους Ostrin & Glasser (2004), αναφέρεται ότι η ερεθισμένη με αρνητικούς φακούς
προσαρμογή

δίνει

πιο

συνεπή

και

αξιόπιστα

αποτελέσματα

από

ενεργοποιημένης από πιλοκαρπίνη. Σύμφωνα με μελέτη των Wold

αυτά

της

et al. (2003)

συγκρίνονται οι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί μέθοδοι μέτρησης της προσαρμογής.
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Αναφέρουν έτσι ότι η πιλοκαρπίνη παράγει περισσότερη προσαρμογή από αυτήν που
είναι δυνατή με ερεθισμό της σε φυσικά ερεθίσματα κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή
με ανοιχτό χρώμα ίριδας. Επίσης αναφέρουν ότι ακόμα και οι υποκειμενικές τεχνικές
μπορούν να υπερεκτιμήσουν την πραγματική τιμή της προσαρμογής.
Από την παρούσα μελέτη παρατηρήθηκαν διαφορετικές τιμές μέγιστης
απόκρισης της προσαρμογής μεταξύ των δύο μεθόδων (φυσιολογική ενεργοποίηση με
ερεθίσματα

και

φαρμακολογική

ενεργοποίηση).

Χαρακτηριστικά

δυο

εκ

των

εξεταζομένων παρουσίασαν ακραίες αποκρίσεις. Το ένα άτομο παρουσίαση υπέρενεργοποίηση της προσαρμογής, με τιμή που έφτασε τις -10D με πιλοκαρπίνη
συγκριτικά σχεδόν διπλάσια από την φυσικά ερεθισμένη τιμή του που ήταν -5,3D. Ενώ
για το δεύτερο άτομο η φαρμακολογική ενεργοποίηση της προσαρμογής έδωσε τιμή 2,65D σε σχέση με την διπλάσια φυσιολογικά ερεθισμένη απόκριση με τιμή -5,88D.
Έτσι εξαιρώντας τα αποτελέσματα των δυο αυτών συμμετεχόντων θα μπορούσαμε να
έχουμε καλύτερη τάση συσχέτισης μεταξύ των δύο μεθόδων.
4.3 Μελλοντικές έρευνες
Τα παραπάνω συμπεράσματα δείχνουν ότι η ανάλυση των εκτροπών
μετώπου κύματος και συγκεκριμένα οι αλλαγές της σφαιρικής εκτροπής κατά την
προσαρμογή αποτελούν σημαντικό στοιχείο στην μελέτη της μυωπιογένεσης.
Σημαντική, όμως, είναι η αξιολόγηση της όρασης στην συγκεκριμένη ομάδα
παιδιών σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας έτσι την συσχέτιση των αλλαγών στο
διαθλαστικό σφάλμα με παράλληλες αλλαγές και στις εκτροπές υψηλής τάξης και στην
προσαρμογή τους. Επίσης σημαντικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν
από συσχέτιση των διαθλαστικών αλλαγών με βιομετρικά δεδομένα του οφθαλμού των
παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση θα εξάγονταν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον
ρόλο της προσαρμογής στις αλλαγές για παράδειγμα στο αξονικό μήκος του οφθαλμού.
Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή του διαθλαστικού
σφάλματος και την ικανότητα προσαρμογής είναι αναγκαία η εκπόνηση μετρήσεων σε
μεγαλύτερο δείγμα. Σε μια τέτοια μελέτη ενδιαφέρον στοιχείο θα αποτελούσε η
συσχέτιση του διαθλαστικού σφάλματος με τον τρόπο ζωής των παιδιών, π.χ. είναι
πιθανόν το παρατεταμένο διάβασμα και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (και άλλων
παιχνιδιών) να αποτελεί έναν παράγοντα εξέλιξης της μυωπίας.
Η δράση της πιλοκαρπίνης έχει αποδειχθεί σε πολλούς φυσιολογικούς
εξεταζόμενους σε πλήθος ηλικιών και χρωμάτων ίριδας. Αν χρησιμοποιείται αυτή η
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μέθοδος για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των ενδοφακών που αποκαθιστούν την
προσαρμογή, μόνο προεγχειρητικοί και μετεγχειρητικοί έλεγχοι της απόδοσής τους
μπορούν να δώσουν μια σαφή εικόνα. Για την μελέτη των φυσιολογικών αλλαγών μετά
από χρήση πιλοκαρπίνης και για τον ακριβή τρόπο δράσης της είναι αναγκαία η
μέτρηση βιομετρικών δεδομένων, κάτι που είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τεχνικές
απεικόνισης με υπέρηχους.
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-9

α.

20

70

120

ΧΡΟΝΟΣ (ΛΕΠΤΑ)

β.

Απόκριση προσαρμογής φυσιολογικά ενεργοποιημένης (α) και με πιλοκαρπίνη (β)

0,04

0,04

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Z 4 0 (μm)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ Z 4 0 (μm)

y = 0,0071x + 0,0372
2
R = 0,8989
0,03

0,02

0,01

0

0,03

0,02

0,01

0

-0,01

-0,01

-0,02
-1

-3

-5

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

γ.
Σφαιρική εκτροπή

-7

-1

-3

-5

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (D)

-7

δ.
(Ζ40)

σε ενεργοποίηση προσαρμογής φυσιολογικά (γ) & με

πιλοκαρπίνη (δ) έως την μέγιστη τιμή της προσαρμογής.

Πλευρίδη Ελευθερία-Αριάδνη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική & Όραση»

6

