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Επραξηζηίεο

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο.
Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Μπάια Κσλζηαληίλν ν νπνίνο
κε βνήζεζε κε ηηο γλώζεηο ηνπ . Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ππνζηήξημε πνπ
κνπ παξείρε θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαζώο θαη ηελ ππνκνλή ηνπ θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο
θίινπο κνπ γηα ηελ θαηαλόεζε πνπ έδεημαλ ηδηαίηεξα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη
πάλσ από όια ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημε θαη κε ζηεξίδεη όια απηά ηα ρξόληα.

Δπάγγεινο Γθάηδνο
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Πεξίιεςε
Μέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ πάλσ από 13.000 εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία
θαη δηαηίζεληαη ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά . Αξρηθά νη πεξηζζόηεξεο από απηέο
δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο γηαηξώλ, λνζειεπηώλ θαη θνηηεηώλ
ηαηξηθήο. Πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο απηέο κπνξνύλ πιένλ λα επηθνηλσλήζνπλ άκεζα
κε άιιεο ζπζθεπέο κέζσ αζύξκαησλ δηθηύσλ, ζηέιλνληαο βηνκεηξηθά δεδνκέλα.
Μεγάινο αξηζκόο από εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζηξέθνληαη
πιένλ ζε ιύζεηο ρακεινύ θόζηνπο, εθκεηαιιεπόκελεο ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ
smartphones θαη ησλ tablets.
Η πην θνηλή εθαξκνγή είλαη ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ησλ tablets θαη ησλ
ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ππεξεζίεο
πξόιεςεο πγείαο. Ωζηόζν είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ αζζελώλ
ώζηε λα ιάβνπλ ελεξγό ξόιν ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο ηνπο κε ηεζη
απηνεμέηαζεο (self-diagnostic tests) αμηνπνηώληαο ηηο «έμππλεο» ζπζθεπέο σο
δηαγλσζηηθά εξγαιεία. ηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ εθηόο από ηελ παξνπζία
πνιππύξελσλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ (>1 GHz), ελζσκαησκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο
γξαθηθώλ (>>100 GFlops), νζνλώλ αθήο πνιύ πςειήο αλάιπζεο (300 pixels per
inch) δηαζέηνπλ θαη πιήζνο άιισλ πεξηθεξεηαθώλ θαη αηζζεηήξσλ όπσο θάκεξα,
επηηαρπλζηόκεηξν, αηζζεηήξα εγγύηεηαο, γπξνζθόπην, καγλεηηθό αληρλεπηή,
αηζζεηήξα θσηόο, αηζζεηήξα πίεζεο θ.α.
Ο ζπληνληζκόο όισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε βάζε εμαηνκηθεπκέλεο θόξκεο αμηνιόγεζεο ηνπ ρξήζηεαζζελή θαη παξάιιεια ε επεμεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο αιγόξηζκνπο κεραληθήο
όξαζεο θαη αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ ζπληζηνύλ κηα δηαγλσζηηθή πιαηθόξκα πνπ
εθηείλεηαη από ηε δηαρείξηζε ρξόλησλ παζήζεσλ (επηηήξεζε) κέρξη ηελ
παξαθνινύζεζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ (έγθαηξε αληηκεηώπηζε ζε νμείεο
δπζιεηηνπξγίεο-δηαηαξαρέο).
Κνηλόο παξνλνκαζηήο είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο δηεπαθήο απνηίκεζεο ησλ
εθάζηνηε ζπκπησκάησλ κέζσ κηαο δηακνξθσκέλεο εθαξκνγήο απηνεμέηαζεο (selfdiagnostic app) ζε έλα εύρξεζην γξαθηθό πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο όπσο θαη ε
δπλαηόηεηα κεηαθνξάο – απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θαηάιιειν πάξνρν
ππεξεζηώλ πγείαο.
Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηεξίρζεθε ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ
αζζελώλ ώζηε λα έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ εμέηαζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο όξαζεο
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ηνπο κε ηεζη απηνεμέηαζεο. ηόρνο ηεο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο εύρξεζηεο
εθαξκνγήο απηνεμέηαζεο, όπνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εμεηάδεη ηελ
θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε όξαζε ηνπ. Οπζηαζηηθά, ε εθαξκνγή είλαη έλαο πξώηνο
έιεγρνο, ν νπνίνο βνεζά ηνλ ρξήζηε λα θαηαιάβεη αλ είλαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε ζε
έλαλ νθζαικίαηξν.
Δπίζεο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα εμεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ πξόνδν ηεο πγείαο ησλ καηηώλ ηνπ. Σα
απνηειέζκαηα κεηά από θάζε εμέηαζε απνζεθεύνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε θάζε ζπζθεπή πνπ εθηειείηαη ε εθαξκνγή.
Τπάξρνπλ κηα ζεηξά από tests (ζπλνιηθά 13), κε ηα νπνία ειέγρνληαη δηαθνξεηηθέο
αζζέλεηεο. Tα tests πνπ κπνξεί λα εμεηάζεη ν ρξήζηεο, είλαη:
1. Αζηηγκαηηζκόο
2. Μπσπία
3. Τπεξκεηξσπία
4. Eye chart
5. Amsler Grid
6. Macular Mapping Test
7. Video Static Test
8. Age – Related Macular Degeneration
9. Visual Acuity Check
10.Υξσκαηηθή Αληίιεςε γηα ελήιηθεο (Isihara plates)
11.Υξσκαηηθή αληίιεςε γηα παηδηά θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Neitz plates)
12.Contrast Vision Check
13.Color Vision Check
Η εθαξκνγή δεκηνπξγήζεθε γηα Windows ινγηζκηθό θαη ζε γιώζζα Java. Έρεη
δνθηκαζηεί θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε νζόλε αθήο.
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Δηζαγσγή
Οη ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζηελ Οθζαικηαηξηθή θαη ηελ Νεπξννθζαικνινγία
είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η δηαδξαζηηθόηεηα κεηαμύ ρξήζηε θαη ζπζθεπήο πεξηνξίδεηαη
θπξίσο ζηελ εκθάληζε ζηαηηθώλ εηθόλσλ θαη κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ρξήζηε λα
αμηνινγήζεη ν ίδηνο ηελ πνηόηεηα ηεο όξαζήο ηνπ.
ηελ εθαξκνγή έγηλε πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ δηαγλσζηηθώλ
νπηνκεηξηθώλ εμεηάζεσλ ζε ςεθηαθή κνξθή, θάηη πνπ δελ ππήξρε ζε κεγάιν βαζκό
κέρξη ηώξα. Η πνηθηιία δπλαηνηήησλ ησλ «έμππλσλ» ζπζθεπώλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθώλ κηαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα λα ηηο
εθκεηαιιεπηνύκε θαη λα κεηαηξέςνπκε έλα πιήζνο tests, πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ
θπξίσο νη νθζαικίαηξνη θαη νπηηθνί, ζε ςεθηαθή κνξθή.
Η ρξήζε απηήο ηεο εθαξκνγήο καο «ιύλεη» ηα ρέξηα αθνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
από ηνλ θαζέλα. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα έμππλε ζπζθεπή ή ππνινγηζηή κε
νζόλε αθήο.
Παξαθάησ, εμεγώ κε ιίγα ιόγηα ηηο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα εμεηάζεη ε εθαξκνγή:
Αζηηγκαηηζκόο: Δκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ εηθόλσλ, ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο θαιείηαη
λα παξαηεξήζεη ηελ έληαζε θάπνησλ ζεκείσλ θαη λα αλαθέξεη ηη βιέπεη.
Τπεξκεηξσπία: Δκθάληζε πξνηάζεσλ, ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εμεηάζεη
πνηα από όιεο βιέπεη θαζαξά θαη κε επθνιία θαη πνπ μεθηλά λα δπζθνιεύεηαη ή λα
ζνιώλνπλ ηα γξάκκαηα. Αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ, ηνπ πξνηείλεηαη θαη ε ρξήζηε
ηνπ αλάινγνπ θαθνύ.
Μπσπία: Δκθάληζε εηθόλσλ ζπγθεθξηκέλνπ ρξώκαηνο θαη θσηεηλόηεηαο, ζηηο νπνίεο
ν ρξήζηεο πξέπεη λα πεη ηελ γλώκε ηνπ γηα ηελ έληαζε ησλ καύξσλ ζπκβόισλ.
Εμέηαζε θαηάζηαζεο ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα: Υξήζε βίληεν κε ην νπνίν
ελήιηθνη ρξήζηεο ειέγρνπλ ηη βιέπνπλ θαη αλ πξέπεη λα ππάξμεη αλεζπρία ζρεηηθά κε
ηελ θαηάζηαζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα.
Οπηηθή νμύηεηα – Μέηξεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ νθζαικνύ, κέζσ ηεο
ειάρηζηεο αληηιεπηήο γσλίαο αλάκεζα ζε 2 δηαθξηηά ζεκεία, κε ηε ρξήζε εηδηθώλ
πηλάθσλ νπηνηύπσλ (π.ρ. πίλαθαο Snellen, Landolt C, tumbling E).
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Υξσκαηηθή αληίιεςε – Δμέηαζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ρξσκάησλ θαη
ρξσκαηηθώλ αληηζέζεσλ κέζσ ηεο πξνβνιήο ζηαηηθώλ εηθόλσλ δηαθόξσλ
ρξσκαηηζκώλ (π.ρ. Ishihara plates, Neitz test).
Αληίιεςε αληηζέζεσλ – Δμέηαζε ηεο αληίιεςεο αληηζέζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα
θσηεηλόηεηαο κέζσ ηεο πξνβνιήο εηθόλσλ κε ζηαδηαθή εμαζζέληζε αληηζέζεσλ. Γηα
ηε ρξσκαηηθή αληίιεςε, ηελ επαηζζεζία ζηηο αληηζέζεηο/επίπεδα θσηεηλόηεηαο θαη ηε
κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο, πξνηείλεηαη παηρλίδη αληαλαθιαζηηθώλ
πιεθηξνιόγεζεο, θαηά ην νπνίν ηα γξάκκαηα εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο
θαηεπζύλζεηο, κεγέζε θαη επίπεδα θσηεηλόηεηαο, βαζκηαία απμαλόκελεο δπζθνιίαο
θαη ν ρξήζηεο έρεη σο ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ γξακκάησλ κέζσ
ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηεο ζπζθεπήο, θαηαγξάθνληαο ηηο επηδόζεηο ηνπ θαη
πξνζπαζώληαο λα ηηο βειηηώζεη. ην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ε εθαξκνγή αμηνινγεί ην
ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηεο όξαζήο ηνπ.
Εθθπιηζκόο σρξάο θειίδαο – Δμέηαζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη ηεο θεληξηθήο όξαζεο
κέζσ ηεο πξνβνιήο εηδηθώλ πηλάθσλ νπηνηύπσλ (π.ρ. πίλαθαο Amsler).
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ηελ ζπλέρεηα κπνξνύκε λα δνύκε έλα block diagram ηεο εθαξκνγήο. Σα κέξα πνπ
απνηειείηαη είλαη:






User Interface
Java Code
Tests
Results
Database

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο εθαξκνγήο πνπ θάλεη θαηαλνεηό ηνλ
ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή:
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Κεθάιαην 1
1.1Σεζη Οπηηθήο Ομύηεηαο (Visual Acuity Check)

1.1.1Πεξηγξαθή
Η νπηηθή νμύηεηα κεηξάηαη πνζνηηθά κε έιεγρν ηνπ κηθξόηεξνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κπνξεί λα
δηαθξίλεη ν εμεηαδόκελνο ζε δεδνκέλε απόζηαζε. Σα αληηθείκελα απηά είλαη ζπλήζσο
γξάκκαηα ή αξηζκνί, πνπ πξνβάιινληαη ζε έλα νπηόηππν, ελώ ελαιιαθηηθά κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζρήκαηα ή δσγξαθηέο.
Κάζε κάηη εμεηάδεηαη ρσξηζηά. Η δηόθζαικε (θαη κε ηα δύν κάηηα αλνηθηά) κέηξεζε δελ
είλαη αμηόπηζηε θαη κπνξεί λα δώζεη «θπζηνινγηθά» απνηειέζκαηα, ελώ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην έλα από ηα δύν κάηηα κπνξεί λα ππνιείπεηαη. Ιδηαίηεξε κάιηζηα πξνζνρή
πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο ζηα παηδηά, ώζηε, όηαλ εμεηάδεηαη
ην έλα κάηη, ην παηδί λα κελ θξπθνθνηηάδεη κε ην άιιν.
Ο ηξόπνο πνπ εμεηάδεηαη ε νπηηθή νμύηεηα είλαη κε ηελ κέζνδν ησλ πεξηζηξεθόκελσλ Ε.
Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο εμέηαζεο γηα ηνπο ελήιηθεο. Έρεη, όκσο, δπν αθόκα
πιενλεθηήκαηα. πρλά αλαθέξνληαη ζηα παηδηά σο «πηξνπλάθηα» (κε ηελ εξώηεζε «πξνο ηα
πνύ θνηηάδεη ην πηξνπλάθη; πάλσ, θάησ, αξηζηεξά ή δεμηά») θαη πνπ όρη κόλν είλαη
θαηάιιεια γηα κηθξά παηδηά θαη αλαιθάβεηνπο, αιιά έρνπλ επηπιένλ ην πιενλέθηεκα όηη
δελ παξνπζηάδνπλ ηελ πνηθηιόηεηα ζηνλ βαζκό δπζθνιίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα γξάκκαηα,
όπσο ζηνλ πίλαθα ηνπ Snellen (όπνπ ην Σ κπνξεί λα δηαθξηζεί πην εύθνια π.ρ. από ην D, ην
νπνίν όκσο κνηάδεη κε ην Ο).
Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο απηό-εμέηαζεο είλαη πνιύ απιή. Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηελ εθαξκνγή
θαη εύθνια κπνξεί λα δεη ηελ εηθόλα θαζώο θαη ηα βειάθηα (βι. Δηθόλα 1) πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμεη ν ρξήζηεο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ραξαθηήξα Δ.
Ο ραξαθηήξαο Δ εκθαλίδεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε. Οη
θαηεπζύλζεηο, πνπ κπνξεί λα έρεη ην Δ, είλαη 4. Σν Δ κπνξεί λα «θνηηάεη» πξνο ηα
πάλσ, θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ην κέγεζνο ηνπ Δ
κεηώλεηαη θαη ε αλαγλώξηζε δπζθνιεύεη. Δθεί είλαη, όκσο, πνπ βαζίδεηαη ην ηεζη θαη
δίλεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.
16

Εηθόλα 1

1.1.2Αμηνπηζηία Σεζη 1
Σν ζπγθεθξηκέλν test απνηειεί έλα από κηα ζεηξά πνπ δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε εηαηξία ζηνλ
ηνκέα ηεο νθζαικνινγηθήο. Η εηαηξία νλνκάδεηαη Zeiss, θαη αλαθέξεη όηη ηα tests δελ είλαη
απζαίξεηα. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο θαη έρνπλ εμεηαζηεί πιήζνο αηόκσλ από δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο (αλήιηθα παηδηά, ελήιηθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). Η απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη ε αμηνπηζηία ηνπ test αγγίδεη ην 97%. Δπνκέλσο, είλαη έλα απιό θαη αμηόινγν test θαη
ζεώξεζα απαξαίηεην λα ην ζπκπεξηιάβσ ζηελ πιαηθόξκα ησλ tests πνπ δεκηνύξγεζα.

1.1.3Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Υξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα δείμεηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
ραξαθηήξα Δ
1.1.4 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ test εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιάζε είλαη 2-3, επαλαιάβεηε ην test θαη αλ ηα απνηειέζκαηα
παξακέλνπλ θαλνλίζηε έλα ξαληεβνύ κε ηνλ γηαηξό ζαο.
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Αλ ηα ιάζε, όκσο, μεπεξλνύλ ηα 3 ηόηε πξέπεη άκεζα λα επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν,
ρσξίο λα ην ακειήζεηε.
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Κεθάιαην 2
2.1Σεζη Αληίιεςεο Αληηζέζεσλ (Contrast Vision Check)
2.1.1 Πεξηγξαθή
Σo ηεζη γηα ηελ κέηξεζε ηεο αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο (Contrast Vision Check)
βαζκνινγεί ηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα δηαθξίλεη αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ηελ
ρξσκαηηθή ηνπο αληίζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (background). ΄Δηζη, θάπνηνη αζζελείο
π.ρ. κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ κηθξά αληηθείκελα κόλν όηαλ είλαη ζε πνιύ κεγάιε αληίζεζε κε
ην πιαίζηό ηνπο.
Αζζελείο κε ρακειό βαζκό αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο (low contrast sensitivity)
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε βξαδηλή νδήγεζε, όπσο αδπλακία λα δηαθξίλνπλ
πνιιέο θνξέο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο ή αθόκα θαη πεδνύο. Κάπνηνη ρξεηάδνληαη επηπιένλ
θσηηζκό γηα ην δηάβαζκα θαη ηα κάηηα ηνπο θνπξάδνληαη εύθνια όηαλ δηαβάδνπλ ή βιέπνπλ
ηειεόξαζε. Άηνκα κε ρακειό βαζκό αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο θηλδπλεύνπλ λα
ηξαπκαηηζηνύλ αθνύ δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ζθαινπάηηα ή πεδνδξόκηα ηδίνπ ρξώκαηνο.
Πνιιέο θνξέο ν ρακειόο βαζκόο αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο κπνξεί λα απνηειεί
ζύκπησκα θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ όπσο θαηαξξάθηε, γιαπθώκαηνο ή
δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ή λα είλαη πξνζσξηλή κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή ύζηεξα
από δηαζιαζηηθή επέκβαζε Lasik ή PRK. Η ζνιή όξαζε όκσο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε
κεησκέλνπ βαζκνύ αληίιεςε ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο.
Η αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ρακειό βαζκό αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο
κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα γίλεη κε ηε ρξήζε εηδηθώλ θαθώλ κε θίηξηλν θίιηξν πνπ
βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο αληίζεζεο. Δπίζεο πνιινί θαηαζθεπαζηέο γπαιηώλ αλαθέξνπλ όηη
ν βαζκόο αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο είλαη δπλαηόλ λα βειηησζεί κε θαθνύο πνπ
έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά (wavefront lenses) ώζηε λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο πςεινύ βαζκνύ
εθηξνπέο (higher order aberrations). ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ε εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία κε
Lasik ( custom ή wavefront lasik) είλαη δπλαηόλ λα κεηώζεη ηηο πςεινύ βαζκνύ εθηξνπέο πνπ
πξνθαινύλ απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο ρξσκαηηθήο αληίιεςεο.

Κάζε κάηη εμεηάδεηαη ρσξηζηά. Η δηόθζαικε (θαη κε ηα δύν κάηηα αλνηθηά) κέηξεζε δελ
είλαη αμηόπηζηε θαη κπνξεί λα δώζεη «θπζηνινγηθά» απνηειέζκαηα, ελώ ζηελ
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πξαγκαηηθόηεηα ην έλα από ηα δύν κάηηα κπνξεί λα ππνιείπεηαη. Ιδηαίηεξε κάιηζηα πξνζνρή
πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο ζηα παηδηά, ώζηε, όηαλ εμεηάδεηαη
ην έλα κάηη, ην παηδί λα κελ θξπθνθνηηάδεη κε ην άιιν.
Ο ηξόπνο πνπ εμεηάδεηαη ε αληίιεςεο ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο είλαη κε ηελ κέζνδν ησλ
πεξηζηξεθόκελσλ C. Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο εμέηαζεο γηα ελήιηθεο, παηδία θαη
αλαιθάβεηνπο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ν εμεηαδόκελνο δελ είλαη αλάγθε λα γλσξίδεη πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. Αξθεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα βειάθηα γηα λα δείρλεη πνπ ππάξρεη ην
θελό ηνπ «θύθινπ». Γελ παξνπζηάδνπλ ηελ πνηθηιόηεηα ζηνλ βαζκό δπζθνιίαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηα γξάκκαηα, όπσο ζηνλ πίλαθα ηνπ Snellen (όπνπ ην Σ κπνξεί λα δηαθξηζεί
πην εύθνια π.ρ. από ην D, ην νπνίν όκσο κνηάδεη κε ην Ο).
Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο απηό-εμέηαζεο είλαη πνιύ απιή. Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηελ εθαξκνγή
θαη εύθνια κπνξεί λα δεη ηελ εηθόλα θαζώο θαη ηα βειάθηα (βι. Δηθόλα 2) πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμεη ν ρξήζηεο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ραξαθηήξα C.
Ο ραξαθηήξαο C εκθαλίδεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε. Οη θαηεπζύλζεηο, πνπ
κπνξεί λα έρεη ην C, είλαη 4. Σν C κπνξεί λα «θνηηάεη» πξνο ηα πάλσ, θάησ, δεμηά θαη
αξηζηεξά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ε αληίζεζε ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο ηνπ C ζε ζρέζε
κε ην ιεπθό background κεηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη ε αλαγλώξηζε δπζθνιεύεη. Δθεί
είλαη, όκσο, πνπ βαζίδεηαη ην ηεζη θαη δίλεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.
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Εηθόλα 2

1

2.1.2Αμηνπηζηία Σεζη
Σν ζπγθεθξηκέλν test απνηειεί έλα από κηα ζεηξά πνπ δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε εηαηξία ζηνλ
ηνκέα ηεο νθζαικνινγηθήο. Η εηαηξία νλνκάδεηαη Zeiss, θαη αλαθέξεη όηη ηα tests δελ είλαη
απζαίξεηα. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο θαη έρνπλ εμεηαζηεί πιήζνο αηόκσλ από δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο (αλήιηθα παηδηά, ελήιηθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). Η απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη ε αμηνπηζηία ηνπ test αγγίδεη ην 97%. Δπνκέλσο, είλαη έλα απιό θαη αμηόινγν test θαη
ζεώξεζα απαξαίηεην λα ην ζπκπεξηιάβσ ζηελ πιαηθόξκα ησλ tests πνπ δεκηνύξγεζα.

2.1.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Υξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα δείμεηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
ραξαθηήξα C
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2.1.4 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ test εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιάζε είλαη 2-3, επαλαιάβεηε ην test θαη αλ ηα απνηειέζκαηα
παξακέλνπλ θαλνλίζηε έλα ξαληεβνύ κε ηνλ γηαηξό ζαο.
Αλ ηα ιάζε, όκσο, μεπεξλνύλ ηα 3 ηόηε πξέπεη άκεζα λα επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν,
ρσξίο λα ην ακειήζεηε.
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Κεθάιαην 3
3.1Σεζη Υξσκαηηθήο Αληίιεςεο/ Αρξσκαηνςίαο/Γπζρξσκαηνςίαο
3.1.1 Αρξσκαηνςία- Γπζρξσκαηνςία
Αρξσκαηνςία είλαη ε αδπλακία ηεο αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ. Γελ απνηειεί θάπνηα κνξθή
ηύθισζεο αιιά όηαλ θάπνηνο έρεη αρξσκαηνςία, έρεη δπζθνιία λα μερσξίζεηε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα, όπσο ην θόθθηλν θαη πξάζηλν ή ην κπιε θαη θίηξηλν. Η αδπλακία
αληίιεςεο ηνπ θόθθηλνπ-πξάζηλνπ είλαη ε πεξηζζόηεξν ζπρλή κνξθή αρξσκαηνςίαο.
Ληγόηεξν ζπρλή παξνπζηάδεηαη απηή ηεο αδπλακίαο αληίιεςεο ηνπ κπιε-θίηξηλνπ ρξώκαηνο.
ε αληίζεζε κε απηό πνπ πηζηεύεη ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο, είλαη ζπάλην έλα άηνκν πνπ
πάζρεη από αρξσκαηνςία λα βιέπεη κόλν ζε απνρξώζεηο ηνπ γθξη.
Η Αρξσκαηνςία νξίδεηαη σο ε αδπλακία αλαγλώξηζεο ησλ ρξσκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
βιέπνπκε, ύζηεξα από θάπνηα βιάβε ζηνλ νπηηθό θινηό ηνπ εγθεθάινπ καο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή V4. ε απηό ην είδνο αρξσκαηνςίαο πνπ εληάζζεηαη ζηηο
δηαηαξαρέο αλαγλώξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα άηνκα δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα
ρξώκαηα, αθόκε θη αλ ηα κάηηα ηνπο είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ ηα ρξσκαηηθά εξεζίζκαηα
ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ εγθεθαιηθή αρξσκαηνςία, έλα άηνκν δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα
ρξώκαηα. Οξηζκέλεο πεγέο ζεσξνύλ όηη δελ πξόθεηηαη γηα αρξσκαηνςία, γηαηί ε απνηπρία
είλαη ηεο αληίιεςεο, όρη ηεο όξαζεο. Σα µάηηα µαο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα μερσξίδνπλ ην
ρξώκα θαζώο θαη ηε θσηεηλόηεηα, θη απηό δηόηη ζην πίζσ κέξνο ηνπο δηαζέηνπλε ηα
ιεγόκελα θσλία θαη ξαβδία. Ο αλζξώπηλνο ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηώλαο ηνπ νθζαικνύ
πεξηέρεη δύν εηδώλ θύηηαξα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ θσηόο :ηα ξαβδία (ελεξγά ζην ρακειό
θσηηζκό) θαη ηα θσλία (ελεξγά ζην θπζηνινγηθό θσηηζκό). Φπζηνινγηθά ππάξρνπλ 3 είδε
θσλίσλ πνπ νλνκάδνληαη S-θώλνη, M-θώλνη, θαη L-θώλνη αιιά ζπρλά αλαθέξνληαη ζαλ
θσηνππνδνρείο γηα ην κπιε, ην πξάζηλν θαη ην θόθθηλν αληίζηνηρα παξά ηελ πιεζώξα ησλ
ρξσκάησλ πνπ βιέπνπκε. Γηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθό βαζκό. Σα θσλία αλαγλσξίδνπλε ην
ρξώκα θαη ηα ξαβδία αλαγλσξίδνπλε ηε θσηεηλόηεηα. Σα θσλία είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ
θεληξηθή πεξηνρή ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή. Απηνί πνπ έρνπλ πξόβιεκα αρξσκαηνςίαο έρνπλ
κεξηθή ή νιηθή έιιεηςε ζε κηα ή ζε πεξηζζόηεξεο από ηηο αλώηεξεο ρξσζηηθέο νπζίεο.
Αλάινγα µε ηνλ αξηζκό ησλ θσλίσλ πνπ έρεη ν θάζε αζζελήο µε αρξσκαηνςία πνηθίιεη θαη ν
βαζκόο ηεο αρξσκαηνςίαο πνπ έρεη. Έλα άηνκν πνπ πάζρεη από αρξσκαηνςία ζην θόθθηλν
θαη ην πξάζηλν δελ έρεη αξθεηά θόθθηλα θαη πξάζηλα θσλία. Απηό βεβαίσο δελ ζεκαίλεη όηη ν
αζζελήο από αρξσκαηνςία βιέπεη ηα πάληα αζπξόκαπξα αιιά όηη κπεξδεύεη ην θόθθηλν µε
ην πξάζηλν ή µε ην θαθέ θαζώο επίζεο θαη ην κπιε µε ην µνβ. Η ζύγρπζε ησλ ρξσκάησλ
πνπ έρεη ην άηνκν πνπ πάζρεη από αρξσκαηνςία εμαξηάηαη θαη από ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ.
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Γηα παξάδεηγκα ην άηνκν πνπ ζπγρέεη ην πξάζηλν ζα κπνξνύζε θάησ από έληνλν ειηθηαθό
θσο λα αλαγλσξίζεη έλα έληνλν πξάζηλν σο πξάζηλν. Αληηζέησο θάησ από µία ιάκπα
ηερλεηνύ θσηηζκνύ κηθξήο ηζρύνο κπνξεί λα κπεξδέςεη ην πξάζηλν ρξώκα µε ην θαθέ ή
αθόκε θαη ην θόθθηλν. Οη αζζελείο κε θπζηνινγηθή ρξσκαηηθή αληίιεςε νλνκάδνληαη
θαη ηξηρξσκαηηθνί. Οη αζζελείο κε δπζρξσκαηνςία θαη κε έιιεηςε κηαο ρξσζηηθήο
νλνκάδνληαη αλώκαινη ηξηρξσκαηηθνί (απηνί απνηεινύλ ηνλ ζπλεζέζηεξν ηύπν
αρξσκαηνςίαο – δπζρξσκαηνςίαο). Έλαο δπζρξσκαηηθόο έρεη απόιπηε έιιεηςε κίαο
ρξσζηηθήο ησλ θσλίσλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη ε έγρξσκε όξαζε είλαη πξνλόκην ησλ
αλζξώπσλ, ησλ ςαξηώλ, ησλ πνπιηώλ θαη πνιύ ιίγσλ εληόκσλ θαη εξπεηώλ. Δπίζεο νη
άλζξσπνη πνπ είλαη εηεξνδπγώηεο γηα κηα δηαηαξαρή θαίλεηαη όηη θέξνπλ θαη κηα ηέηαξηε
δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ρξσκάησλ πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηαηαξαρή ζε θάπνηα από ηα θσλία
ηνπο πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπο δίλεη θάπνην πιενλέθηεκα.

3.1.2Αηηίεο Πάζεζεο
Η αρξσκαηνςία κπνξεί λα πξνέξρεηαη από αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ ην νπηηθό λεύξν ή ηνλ
ακθηβιεζηξνεηδή. Η επίθηεηε αρξσκαηνςία πξνζβάιεη κόλν ην κάηη πνπ εκθαλίδεη ην
πξόβιεκα θαη κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Οη αζζελείο κε
αρξσκαηνςία πνπ νθείιεηαη ζε άιιεο αζζέλεηεο ζπλήζσο έρνπλ πξόβιεκα ζηνλ δηαρσξηζκό
ηνπ κπιε ή ηνπ θίηξηλνπ ρξώκαηνο. Σν γήξαο ή αζζέλεηεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα
ακθηβιεζηξνεηδηθά θύηηαξα ζε πνιύ αθξαίεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ επίζεο ζε
αρξσκαηνςία. Λόγσ θάπνηαο λεπξηθήο βιάβεο ή εγθεθαιηθήο θαζώο θαη ιόγσ έθζεζεο ζε
νξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο όπσο ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ν δηζεηάλζξαθαο, ιηπάζκαηα,
ζηπξόιην, θαη κεξηθέο πνπ πεξηέρνπλ κόιπβδν ή παξελέξγεηαο θάπνησλ θαξκάθσλ όπσο ηα
αληηβηνηηθά, ηα βαξβηηνπξηθά, ηα θάξκαθα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπκαηίσζεο, ηα
θάξκαθα γηα ηελ πςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο, θαη πνιιά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηε ζεξαπεία λεπξηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ.
Οξηζκέλα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη ην γιαύθσκα, ε εθθύιηζε ηεο σρξάο
θειίδαο, ν θαηαξξάθηεο, ή ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Άιιεο αηηίεο ηεο
αρξσκαηνςίαο πεξηιακβάλνπλ δεκηέο ζηνλ εγθέθαιν ή ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή πνπ
πξνθιήζεθαλ από ην ζύλδξνκν ηεο αλαηάξαμεο ηνπ κσξνύ, ηα αηπρήκαηα θαη άιια
ηξαύκαηα πνπ παξάγνπλ δηόγθσζε ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ ηληαθό ινβό, θαη βιάβε ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνύο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ έθζεζε ζε ππεξηώδε αθηηλνβνιία ηε λόζν ηνπ
Αιηζράηκεξ, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ιεπραηκία, επαηηθή λόζν, ρξόλην αιθννιηζκό, ε
ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, λόζν ηνπ Πάξθηλζνλ, δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία. Οη πεξηζζόηεξεο
δεκηέο από ην ππεξηώδεο θσο πξνθαινύληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη απηή ε κνξθή ηεο
εθθύιηζεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο είλαη ε θύξηα αηηία ηύθισζεο ζηνλ θόζκν.
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3.1.3 Γηάγλσζε
Δπεηδή ε αρξσκαηνςία ή ε δπζρξσκαηνςία κπνξεί λα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηε δσή ελόο
αηόκνπ, είλαη ζεκαληηθόο ν εληνπηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. ηα
παηδηά, πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε ρξσκάησλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλόηεηα
κάζεζεο θαη ηεο αλάγλσζεο θαζώο θαη ηεο ίδηαο ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Μπνξεί λα πεξηνξίζνπλ
ηηο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο. Οη πεξηζζόηεξνη εηδηθνί ζπληζηνύλ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα
ηα παηδηά κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 3 θαη 5. Οη εμεηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάγλσζε
ηεο αρξσκαηνςίαο είλαη απιέο θαη ζπγθεθξηκέλεο.
ηελ πιαηθόξκα πνπ δεκηνύξγεζα, ρξεζηκνπνίεζα, ηξεηο (3) κεζόδνπο γηα ηελ εμέηαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πάζεζεο. Καη νη 3 κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθνύο ρξσκαηηθνύο πίλαθεο, θαη
θάζε ηεζη αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εμέηαζεο.
Σα 3 tests είλαη:
 Σεζη ρξσκαηηθήο Αληίιεςεο / Color Vision Check
 Isihara Test
 Neitz Test
Οη παξαπάλσ κέζνδνη είλαη νη πην γλσζηέο, απνηειεζκαηηθέο θαη αμηόπηζηεο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από νθζαικίαηξνπο θαη νπηηθνύο. Μέρξη ζήκεξα δελ ππήξραλ ζε ςεθηαθή
κνξθή, θάηη πνπ πξνζπάζεζα λα πινπνηήζσ. Η ινγηθή ηεο εμέηαζεο είλαη ίδηα θαη γηα ηηο
ηξεηο αιιά δηαθέξνπλ νη ρξσκαηηθνί πίλαθεο. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεγήζσ ιεπηνκεξώο θαη ηα
ηξία tests.
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3.2 Σεζη Υξσκαηηθήο Αληίιεςεο (Color Vision Check)
3.2.1 Πεξηγξαθή
Σo ηεζη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ρξσκαηηθήο αληίιεςεο ( Color Vision Check) βαζκνινγεί ηελ
ηθαλόηεηα θάπνηνπ λα δηαθξίλεη αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (background). ΄Δηζη, θάπνηνη αζζελείο π.ρ. κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ
αληηθείκελα κόλν όηαλ είλαη ζε πνιύ κεγάιε αληίζεζε κε ην πιαίζηό ηνπο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη απνηειείηαη από κηα ζεηξά δηαθνξεηηθώλ πηλάθσλ (plates) κε
ρξσκαηηζηέο ηειείεο, ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγνύλ ην γξάκκα C, ην
νπνίν κπνξεί λα δεη θαλείο αλάινγα κε ην πώο αληηιακβάλεηαη ηα ρξώκαηα. Απηό ην απιό
ηεζη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζεη ηελ δπζθνιία ή θαη αδπλακία αληίιεςεο
ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ.. Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα είλαη γξήγνξν, απιό θαη
απνηειεζκαηηθό ζηνλ εληνπηζκό επξείαο θαηεγνξίαο αρξσκαηνςίαο.
Κάζε κάηη εμεηάδεηαη ρσξηζηά. Η δηόθζαικε (θαη κε ηα δύν κάηηα αλνηθηά) κέηξεζε δελ
είλαη αμηόπηζηε θαη κπνξεί λα δώζεη «θπζηνινγηθά» απνηειέζκαηα, ελώ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην έλα από ηα δύν κάηηα κπνξεί λα ππνιείπεηαη. Ιδηαίηεξε κάιηζηα πξνζνρή
πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο ζηα παηδηά, ώζηε, όηαλ εμεηάδεηαη
ην έλα κάηη, ην παηδί λα κελ θξπθνθνηηάδεη κε ην άιιν.
Ο ηξόπνο πνπ εμεηάδεηαη ε αληίιεςε ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ είλαη κε ηελ κέζνδν ησλ
πεξηζηξεθόκελσλ C. Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο εμέηαζεο γηα ελήιηθεο, παηδία θαη
αλαιθάβεηνπο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ν εμεηαδόκελνο δελ είλαη αλάγθε λα γλσξίδεη πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο. Αξθεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα βειάθηα γηα λα δείρλεη πνπ ππάξρεη ην
θελό ηνπ «θύθινπ». Γελ παξνπζηάδνπλ ηελ πνηθηιόηεηα ζηνλ βαζκό δπζθνιίαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηα γξάκκαηα, όπσο ζηνλ πίλαθα ηνπ Snellen (όπνπ ην Σ κπνξεί λα δηαθξηζεί
πην εύθνια π.ρ. από ην D, ην νπνίν όκσο κνηάδεη κε ην Ο).
Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο απηό-εμέηαζεο είλαη πνιύ απιή. Ο ρξήζηεο αλνίγεη ηελ εθαξκνγή
θαη εύθνια κπνξεί λα δεη ηελ εηθόλα θαζώο θαη ηα βειάθηα (βι. Δηθόλα 4) πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμεη ν ρξήζηεο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ραξαθηήξα C.
Ο ραξαθηήξαο C εκθαλίδεηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε. Οη θαηεπζύλζεηο, πνπ
κπνξεί λα έρεη ην C, είλαη 4. Σν C κπνξεί λα «θνηηάεη» πξνο ηα πάλσ, θάησ, δεμηά θαη
αξηζηεξά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ε ζπλδπαζκόο ηνπ ρξώκαηνο ηνπ C ζε ζρέζε κε
ην ρξώκα ηνπ background κεηαβάιιεηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη ε αλαγλώξηζε δπζθνιεύεη.
Δθεί είλαη, όκσο, πνπ βαζίδεηαη ην ηεζη θαη δίλεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.
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Εηθόλα 3
1

3.2.2Αμηνπηζηία Σεζη
Σν ζπγθεθξηκέλν test απνηειεί έλα από κηα ζεηξά πνπ δεκηνύξγεζε κηα κεγάιε εηαηξία ζηνλ
ηνκέα ηεο νθζαικνινγηθήο. Η εηαηξία νλνκάδεηαη Zeiss, θαη αλαθέξεη όηη ηα tests δελ είλαη
απζαίξεηα. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο θαη έρνπλ εμεηαζηεί πιήζνο αηόκσλ από δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο (αλήιηθα παηδηά, ελήιηθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). Η απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη ε αμηνπηζηία ηνπ test αγγίδεη ην 97%. Δπνκέλσο, είλαη έλα απιό θαη αμηόινγν test θαη
ζεώξεζα απαξαίηεην λα ην ζπκπεξηιάβσ ζηελ πιαηθόξκα ησλ tests πνπ δεκηνύξγεζα.

3.2.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Υξεζηκνπνηείζηε ηα βειάθηα γηα λα δείμεηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
ραξαθηήξα C, (βι. Δηθόλα 4)
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Εηθόλα 4

3.2.4 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ ηεζη εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ηνπιάρηζηνλ 1 ιάζνο ηόηε πξέπεη άκεζα λα επηζθεθζείηε έλαλ
νθζαικίαηξν, ρσξίο λα ην ακειήζεηε.
Σν ηεζη είλαη πνιύ απιό θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο ηόζν επδηάθξηηεο πνπ αλ
δπζθνιεπηνύκε θαηά ηελ εμέηαζε έζησ θαη ζε έλα ζεκείν πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε.
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3.3 Isihara Σεζη
3.3.1 Πεξηγξαθή
Σν ηεζη Isihara είλαη έλα δηαγλσζηηθό ηεζη όξαζεο κε ζηόρν ηε δηάγλσζε ηεο ζσζηήο
αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ θαη θπξίσο ηνπ θόθθηλνπ θαη ηνπ πξάζηλνπ. Πήξε ην όλνκά ηνπ
από ηνλ Ιάπσλα γηαηξό ηλόκπνπ Ιζηράξα, θαζεγεηή ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σόθην, ν νπνίνο
πξώηνο δεκνζίεπζε ην ηεζη απηό ην 1917.
Σν ηεζη ζπλίζηαηαη από κηα ζεηξά από ρξσκαηηζηέο πιάθεο, θαζεκηά από ηηο νπνίεο πεξηέρεη
έλα θύθιν κε θνπθίδεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηπραία επηινγή ζε ρξώκα θαη κέγεζνο. Οη
θνπθίδεο ζρεκαηίδνπλ έλαλ αξηζκό, ν νπνίνο γίλεηαη νξαηόο από αλζξώπνπο κε θπζηνινγηθή
ζηα ρξώκαηα όξαζε, ελώ ζηνπο αλζξώπνπο κε θάπνηα πάζεζε ν αξηζκόο είηε δελ γίλεηαη
εύθνια αληηιεπηόο, είηε είλαη αδύλαηνλ λα δηαθξηζεί.
Η πιήξεο δνθηκή απνηειείηαη από 38 πιάθεο, αιιά ε ύπαξμε ηεο ρξσκαηηθήο αλεπάξθεηαο
ζηελ όξαζε γίλεηαη ζπλήζσο ζαθήο κεηά από κεξηθέο πιάθεο. Οη δνθηκέο ηηο πξώηεο 14
πιάθεο δίλεη κία πην αθξηβή δηάγλσζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Οη ζπλεζηζκέλεο πιάθεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ θύθιν κε ηειείεο ζε απνρξώζεηο
ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε, κε δηαθνξνπνηεκέλν ζρήκα ζε απνρξώζεηο ηνπ θαθέ, ή έλαλ
θύθιν από ηειείεο ζε απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, πνξηνθαιί θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο, κε έλα
πνζνζηό ζε απνρξώζεηο ηνπ πξάζηλνπ (βι. εηθόλα 5).

Εηθόλα 5
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3.3.2 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. εκεηώζηε ζην πιαίζην ην λνύκεξν πνπ βιέπεηε
5. Παηήζηε ΟΚ γηα λα ζπλερίζεηε κε ηηο ππόινηπεο πιάθεο (βι. εηθόλα 6)

Εηθόλα 6

3.3.3 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ ηεζη εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ηνπιάρηζηνλ 1 ιάζνο ηόηε πξέπεη άκεζα λα επηζθεθζείηε έλαλ
νθζαικίαηξν, ρσξίο λα ην ακειήζεηε.
Σν ηεζη είλαη πνιύ απιό θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο ηόζν επδηάθξηηεο πνπ αλ
δπζθνιεπηνύκε θαηά ηελ εμέηαζε έζησ θαη ζε έλα ζεκείν πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε.
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3.4 Neitz Σεζη
3.4.1 Πεξηγξαθή
Το τεστ Neitz είναι ζνα διαγνωςτικό τεςτ όραςησ με ςτόχο τη διάγνωςη τησ ςωςτήσ
αντίληψησ των χρωμάτων.
Σν ηεζη ζπλίζηαηαη από κηα ζεηξά από ρξσκαηηζηέο πιάθεο, θαζεκηά από ηηο νπνίεο πεξηέρεη
έλα θύθιν κε θνπθίδεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηπραία επηινγή ζε ρξώκα θαη κέγεζνο. Οη
θνπθίδεο ζρεκαηίδνπλ έλα ζρήκα, ην νπνίν γίλεηαη νξαηό από αλζξώπνπο κε θπζηνινγηθή
ζηα ρξώκαηα όξαζε, ελώ ζηνπο αλζξώπνπο κε θάπνηα πάζεζε ην ζρήκα είηε δελ γίλεηαη
εύθνια αληηιεπηό, είηε είλαη αδύλαηνλ λα δηαθξηζεί.
Η ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη είλαη όηη δεκηνπξγήζεθε γηα αλήιηθα παηδία πνπ
δελ αλαγλσξίδνπλ λνύκεξα θαη ραξαθηήξεο, όπσο επίζεο θαη γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
γηα ηνλ ίδην αθξηβώο ιόγν. Δίλαη απινπνηεκέλν ζε ζρέζε κε ην Isihara test αιιά ε
ρξεζηκόηεηα ηνπ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή.
Η πξώηε έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαξηέιεο πνπ πεξηείραλ
ηνπο ρξσκαηηθνύο πίλαθεο θαη έλα καξθαδόξν .Ο εμεηαζηήο πξνζπαζνύζε λα ζρεδηάζεη ην
ζρήκα πνπ δηέθξηλε ζηελ θαξηέια ζε έλα ραξηί.
ηελ πιαηθόξκα ην κεηέηξεςα ζε ςεθηαθή κνξθή. Οη ρξσκαηηθνί πίλαθεο εκθαλίδνληαη κε
ηελ ζεηξά, θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν κε ην εηθνλίδην πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν ζην
ζρήκα πνπ δηαθξίλεη αλάκεζα ζηηο θνπθίδεο.
Η πιήξεο δνθηκή απνηειείηαη από 9 πιάθεο, αιιά ε ύπαξμε ηεο ρξσκαηηθήο αλεπάξθεηαο
ζηελ όξαζε γίλεηαη ζπλήζσο ζαθήο κεηά από κεξηθέο πιάθεο. Οη δνθηκέο ζηηο πξώηεο 9
πιάθεο δίλεη κία αθξηβή δηάγλσζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Οη ζπλεζηζκέλεο πιάθεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ θύθιν κε ηειείεο ζε απνρξώζεηο
ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ κπιε, κε δηαθνξνπνηεκέλν ζρήκα ζε απνρξώζεηο ηνπ θαθέ, ή έλαλ
θύθιν από ηειείεο ζε απνρξώζεηο ηνπ θόθθηλνπ, πνξηνθαιί θαη θίηξηλνπ ρξώκαηνο. Σα
ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο ηειείεο είλαη ζπγθεθξηκέλα. Καηά ηελ εμέηαζε κπνξεί
λα δηαθξίλεηε έλα θύθιν, έλα ηεηξάγσλν, έλα ηξίγσλν, έλα ξόκβν ή ηίπνηα από όια απηά.
(βι. εηθόλα 7)
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Εηθόλα 7
2

3.4.2Αμηνπηζηία Σεζη
πλνιηθά, εμεηάζηεθαλ 5129 παηδηά (2637 αγόξηα θαη 2492 γπλαίθεο), ειηθίαο 4-12 εηώλ.
Δμεηάζηεθαλ γηα πηζαλά πξνβιήκαηα αρξσκαηνςίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεζη
– Neitz test, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ραξηί θαη έλα κνιύβη. Από απηά ηα παηδηά, ηα 905 (18%)
έθαλαλ έλα ή πεξηζζόηεξα ιάζε, θαη επαλεμεηάζηεθαλ. Όια ηα παηδία, πνπ έθαλαλ έλα ή
πεξηζζόηεξα ιάζε κπήθαλ ζηελ θαηεγνξία κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηα πάζεζε ζηελ
ρξσκαηηθή αληίιεςε ηνπο. Όια ηα παηδηά πνπ δελ έθαλαλ θάπνην ιάζνο θαηά ηελ εμέηαζε
κπήθαλ ζηελ θαηεγνξία κε ηα άηνκα πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα κνξθή αρξσκαηνςίαο.
Η παξαπάλσ δηαδηθαζία έγηλε γηα λα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ηεζη θαη θαηά πόζν
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε θάπνηαο κνξθήο αρξσκαηνςίαο.
Δπίζεο, ηα παηδία πέξαζαλ από εμεηάζεηο κε ηελ ρξήζε θαη άιισλ ηεζη όπσο ην Isihara test,
American Optical- Hardy Rand θαη ην Apt – 5 Color Vision Tester. Όια ηα παηδία πνπ ήηαλ
ζηελ θαηεγνξία κε πηζαλή ρξσκαηηθή αλσκαιία, ζύκθσλα κε ην Neitz test, έθαλαλ
ηνπιάρηζηνλ έλα ιάζνο ζε όια ηα ππόινηπα tests.
Από όιν ην δείγκα ησλ αγνξηώλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ην 7.5% (197 από 2637)
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο άηνκα κε θάπνην πξόβιεκα ζηελ ρξσκαηηθή ηνπο αληίιεςε.
ύκθσλα κε κεγάιεο πιεζπζκηαθέο κειέηεο, έρεη παξαηεξεζεί όηη ε αλαινγία ησλ αηόκσλ
κε ρξσκαηηθέο αλσκαιίεο ζηελ όξαζε ηνπο είλαη 6.5-8.6%. Δπνκέλσο, απηό είλαη έλα
επηπιένλ ζηνηρείν πνπ καο δείρλεη όηη ην Neitz test δελ ραξαθηεξίδεη εζθαικέλα παηδηά κε
θαλνληθή ρξσκαηηθή αληίιεςε , σο άηνκα κε αρξσκαηνςία.
ηε ζπλέρεηα, γηα λα εληζρπζεί ε άπνςε όηη ην Neitz test είλαη αμηόπηζην, επηιέρζεθαλ ηπραία
145 παηδηά από απηά πνπ δελ έθαλαλ θάπνην ιάζνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Σα
παηδία εμεηάζηεθαλ μαλά, θαη θαλέλα από απηά δελ έθαλε θάπνην ιάζνο. Μπνξεί ην δείγκα
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ησλ 145 παηδηώλ λα θαίλεηαη κηθξό, αιιά όηαλ ζθεθηνύκε όηη ην απνηέιεζκα ήηαλ 0 παηδηά
από ηα 145 δελ έθαλε θάπνην ιάζνο, ηόηε έρνπκε έλα πνζνζηό εκπηζηνζύλεο 95%.
Δπνκέλσο, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην Neitz test είλαη ζρεδόλ αδύλαηνλ λα θαηαηάμεη
έλα παηδί κε θπζηνινγηθή ρξσκαηηθή αληίιεςε, ζηελ θαηεγνξία κε παηδηά πνπ έρνπλ θάπνην
πξόβιεκα αρξσκαηνςίαο.
Σέινο, έγηλαλ γελεηηθέο εμεηάζεηο ζε 115 παηδία από απηά πνπ έθαλα ιάζε θαη ηηο δύν θνξέο
πνπ εμεηάζηεθαλ από ην Neitz test. Οη γελεηηθέο εμεηάζεηο έγηλαλ γηα λα παξζνύλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαη ηελ αλαινγία ησλ γνληδίσλ ρξσζηηθήο ώζηε λα
πξνζδηνξηζζεί ν ηύπνο θαη ε ζνβαξόηεηαο ηεο αλεπάξθεηαο ζηελ ζσζηή αληίιεςε ησλ
ρξσκάησλ. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ γηα άιιε κηα θνξά ην Neitz test ζε πνζνζηό
97%.

3.4.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Δπηιέμηε ην πιήθηξν πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν ζην ζρήκα πνπ δηαθξίλεηαη κέζα ζηνλ
ρξσκαηηθό πίλαθα (βι. εηθόλα 8)
5. πλερίζηε ηελ δηαδηθαζία κέρξη ηέινπο
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Εηθόλα 8

3.4.4 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ ηεζη εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε 1 ιάζνο ή παξαπάλσ ηόηε επαλαιάβεηε ην test. Αλ θάλεηε πάιη
θάπνην ιάζνο πξέπεη άκεζα λα επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν, ρσξίο λα ην ακειήζεηε.
Σν ηεζη είλαη πνιύ απιό θαη νη ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο επδηάθξηηεο. Δπίζεο, νη έξεπλεο
δείρλνπλ ε αμηνπηζηία ηνπ είλαη κεγάιε θαη ε πηζαλόηεηα, λα κελ έρεηε θάπνην πξόβιεκα
ελώ θάλεηε ιάζε, κεδακηλή.
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Κεθάιαην 4
4.1 Δye chart – Snellen chart
4.1.1 Πεξηγξαθή
Σν δηάγξακκα Snellen είλαη έλα δηάγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από επαγγεικαηίεο
νθζαικίαηξνπο ή νπηηθνύο γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ νπηηθή νμύηεηα. Πήξα ην όλνκα ηνπ από
ηνλ Γαλό νθζαικίαηξν Hermann Snellen. Σν δηάγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη
ζε δηάθνξεο κνξθέο.
Σν παξαδνζηαθό Snellen δηάγξακκα απνηειείηαη από 11 γξακκέο πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα
blocks από ραξαθηήξεο. Η πξώηε γξακκή πεξηέρεη έλα ραξαθηήξα κεγάινπ κεγέζνπο. ηηο
ππόινηπεο ζεηξέο ν αξηζκόο ησλ ραξαθηήξσλ απμάλεηαη αιιά ην κέγεζόο ηνπο κεηώλεηαη.
Ο εμεηαδόκελνο θαιύπηεη ην έλα κάηη θαη μεθηλώληαο από ηελ πξώηε γξακκή δηαβάδεη
δπλαηά ηα γξάκκαηα ηεο θάζε γξακκήο, αξρίδνληαο από ηελ θνξπθή. Έηζη, ε κηθξόηεξε
ζεηξά πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ νπηηθή νμύηεηα ζην ελ ιόγσ κάηη.
Σα ζύκβνια ζε έλα γξάθεκα πνπ εμεηάδεη ηελ νμύηεηα είλαη γλσζηά σο «νπηόηππα» . ηελ
πεξίπησζε ηνπ παξαδνζηαθνύ Snellen δηαγξάκκαηνο, ηα νπηόηππα εκθαλίδνληαη κε
θεθαιαία γξάκκαηα. Γελ είλαη, σζηόζν, ηα γξάκκαηα κε νπνηαδήπνηε γξακκαηνζεηξά θαη
κέγεζνο. Έρνπλ ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία:
 Σν πάρνο ησλ γξακκώλ ηζνύηαη κε ην πάρνο ησλ ιεπθώλ δηαζηεκάησλ θαη ηνπ πάρνπο
ηνπ θελνύ ζην ραξαθηήξα C
 Σν ύςνο θαη ην πιάηνο ηνπ νπηόηππνπ είλαη πέληε θνξέο ην πάρνο ηεο γξακκήο
Μόλν δέθα (10) ζπγθεθξηκέλα γξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα παξαδνζηαθό δηάγξακκα
Snellen, θαη απηά είλαη C, D, E, F, L, N, O, P, T, Z. Γηα λα ππάξμεη δηάγξακκα Snellen
πξέπεη ηα 5 από ηα 6 γξάκκαηα πνπ πεξηέρεη λα είλαη από ηελ παξαπάλσ ιίζηα.
Σν πιενλέθηεκα ησλ δηαγξακκάησλ είλαη όηη δελ είλαη αθξηβά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά
γηα εθηίκεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο από γηαηξνύο θαη νθζαικίαηξνπο ζαλ κηα πξώηε
εμέηαζε. Πξέπεη, όκσο, λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ ν εμεηαδόκελνο πξνζπαζήζεη λα
εμαπαηήζεη ηνλ εμεηαζηή, είηε θνηηάδνληαο θαη κε ηα δύν κάηηα είηε απνκλεκνλεύνληαο εμ
αξρήο ηελ ζεηξά ησλ γξακκάησλ.
ύκθσλα κε ην BS 4274-1:2003 (British Standards Institution), νη λέεο πξνδηαγξαθέο ησλ
δηαγξακκάησλ Snellen είλαη:
 Η θσηεηλόηεηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηά ηελ εμέηαζε είλαη 120 cd/m2
 Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαγξακκάησλ δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην
20%
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4.1.2 Αμηνπηζηία Σεζη
Σν Eye Chart test είλαη γλσζηό ζε όινπο καο. Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ μεθηλήζακε λα
εμεηάδνπκε ηα κάηηα καο, ην πξώην κέξνο ηεο εμέηαζεο απνηειείηαη από απηό ηνλ πίλαθα.
Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ νθζαικνιόγν Hermann Snellen ην 1862 θαη ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη
ζήκεξα. Υξεζηκνπνηείηε γηα ηελ κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο, όπνπ έρεη κεγάιε
απνηειεζκαηηθόηεηα.
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ύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ νπηνκέηξε Dr. Kellye Knueppel, ην Eye Chart test είλαη πνιύ
ρξήζηκν θαη απνδνηηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπξίσο ηεο κπσπίαο. Γπζηπρώο, όκσο, ε
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πεξηνξίδεηαη εθεί.
Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή γηαηί δελ κπνξεί λα αληρλεύζεη ππεξκεηξσπία, αζηηγκαηηζκό ή έλα
«ηεκπέιηθν κάηη» . Μηα ρξήζε ηνπ ηεζη είλαη ζε κηθξνύο καζεηέο, ζηα πξώηα ηνπο ρξόληα
ζην ζρνιείν. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηαηί κηα παξεξκήλεπζε ησλ απνηειεζκάησλ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Δπίζεο, είλαη εύθνιν ν εμεηαδόκελνο λα «θιέςεη», εηδηθά όηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε παηδία
ή άηνκα πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ άδεηα νδήγεζεο.
Καηαιήγνληαο, όκσο, αλαθέξεη όηη είλαη ηδαληθό γηα εμέηαζε ηεο κπσπίαο θαζώο θαη ηεο
παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ηεζη είλαη αμηόπηζην θαη
απνηειεζκαηηθό ζε κεγάιν βαζκό, αξθεί ν εμεηαδόκελνο λα ηεξεί ηηο νδεγίεο.

4.1.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 3 κέηξα από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θίιν ζαο ζηνλ νπνίν ζα δηαβάδεηε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ βιέπεηε από
απόζηαζε θαη απηόο ζα ηνπο εηζάγεη ζηα θαηάιιεια πιαίζηα ή αιιηώο ρξεζηκνπνηήζηε έλα
αζύξκαην πιεθηξνιόγην (βι. εηθόλα 10)
5. πλερίζηε ηελ δηαδηθαζία κέρξη ηελ ηειεπηαία γξακκή
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Εηθόλα 10

4.1.4 Απνηειέζκαηα
Καηά ηελ εμέηαζε ην δηάγξακκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε 20 ft ή 6 m καθξηά
από ηνλ εμεηαδόκελν. Η γξακκή πνπ νξίδεηαη σο γξακκή 20/20 ή 6/6 είλαη ε κηθξόηεξε
γξακκή πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη έλα άηνκν κε θπζηνινγηθή νπηηθή νμύηεηα ζε απόζηαζε 20
πνδηώλ ή 6 κέηξσλ.
Σξείο γξακκέο παξαπάλσ, ηα γξάκκαηα έρνπλ ην δηπιάζην κέγεζνο ζε ζρέζε κε απηά ηηο
ηειεπηαίαο γξακκήο. Σόηε, ην δηάγξακκα είλαη ζε απόζηαζε 20ft, αιιά ν εμεηαδόκελνο
κπνξεί λα δηαβάζεη ηα γξάκκαηα ζαλ λα βξίζθνληαλ ζε απόζηαζε 40 ft. Απηή ε γξακκή
νξίδεηαη, ζύκθσλα κε ην θιάζκα, σο ε γξακκή 20/40 .
Αλ απηή είλαη ε κηθξόηεξε γξακκή πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί από ηνλ ρξήζηε, ηόηε ε νπηηθή
νμύηεηα ηνπ είλαη ¨20/40¨. Απηό, πξαθηηθά, ζεκαίλεη όηη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα δηαβαζηεί
από θάπνηνλ κε θπζηνινγηθή όξαζε ζηα 40 ft, απηόο κπνξεί λα ην δηαβάζεη ζηα 20 ft. Άξα,
ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη ην άηνκν απηό, δηαζέηεη ην «κηζό» ηεο θαλνληθήο νπηηθήο
νμύηεηαο.
Βέβαηα, θαηαιαβαίλνπκε όηη δύζθνια ζα βξνύκε θάπνην γξαθείν νθζαικίαηξνπ πνπ λα έρεη
απόζηαζε 20 πόδηα ή αιιηώο 6 κέηξα. πλήζσο, ε απόζηαζε είλαη ε κηζή, δειαδή, πεξίπνπ
3κέηξα. Γηα ηελ ζσζηή εμέηαζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα θαη ην δηάγξακκα, δειαδή, ην
κέγεζνο ησλ νπηνηύπσλ.
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Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη ην κεγαιύηεξν γξάκκα νξίδεηαη σο 20/200 ή 6/60 νπηηθή
νμύηεηα. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα ην αλαγλσξίζεη, ζεσξείηαη «λνκηθά»
ηπθιόο. Βέβαηα, πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηνπο αζζελείο κε κέηξηα κπσπία πνπ κπνξεί λα κελ
είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζνπλ ην κεγάιν Δ ρσξίο γπαιηά, αιιά δελ έρνπλ θαλέλα πξόβιεκα
ζηελ αλάγλσζε ηεο γξακκήο 20/20 κε ηελ ρξήζε ησλ γπαιηώλ.
Δπνκέλσο, λνκηθά ηπθιόο ζεσξείηαη όπνηνο δελ είλαη ηθαλόο λα δηαβάζεη ην κεγαιύηεξν
νπηόηππν (20/200) κε ηελ ρξήζε ηνπ κεγαιύηεξνπ θαθνύ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα
γπαιηά.
Υξεζηκνπνηώληαο ην αλάινγν ηεζη πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθαξκνγή κπνξείηε εύθνια λα
ππνινγίζεηε ηελ νπηηθή ζαο νμύηεηα. Μεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο, παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ζε δύν κνξθέο.
Η πξώηε κνξθή αθνξά ηα πόζα ιάζε θάλαηε θαηά ηελ εμέηαζε θαη ε δεύηεξε παξνπζηάδεη
ππνινγηζκέλε ηελ νπηηθή ζαο νμύηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην αλάινγν θιάζκα. Γειαδή, ζα
δείηε έλα απνηέιεζκα ηεο κνξθήο 20/40.
Γηα ηελ εύθνιε θαηαλόεζε θαη κεηαηξνπή ζε κέηξα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαθάησ
πίλαθαο (βι. εηθόλα 11 ):

Εηθόλα 11
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Κεθάιαην 5
5.1 Σεζη

Δθθύιηζεο Ωρξάο Κειίδαο

5.1.1 Ωρξά Κειίδα
ήκεξα, ε εθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο ζεσξείηαη ε θπξηόηεξε αηηία ζεκαληηθήο κείσζεο
ηεο όξαζεο ζε ειηθησκέλα άηνκα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ην αίηην είλαη άγλσζην.
Ωζηόζν, επεηδή ν θύξηνο παξάγνληαο θηλδύλνπ είλαη ε ειηθία, ε πάζεζε νλνκάδεηαη
Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο.
Η σρξά θειίδα είλαη ην θεληξηθό ηκήκα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή, έλα ιεπηό ζηξώκα
θσηνεπαίζζεησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ θαη ηλώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νθζαικνύ.
Ο ακθηβιεζηξνεηδήο κεηαηξέπεη ην θσηεηλό εξέζηζκα ζε λεπξηθό εξέζηζκα ην νπνίν ν
εγθέθαιόο καο κπνξεί θαη αληηιακβάλεηαη ζαλ εηθόλα. Η σρξά θειίδα είλαη ππεύζπλε γηα
ηελ θεληξηθή όξαζε θαη καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε κε κεγάιε επθξίλεηα έηζη ώζηε λα
αληηιακβαλόκαζηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθόλαο. Γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ην
δηάβαζκα, ηελ νδήγεζε, αθόκα θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνζώπσλ, είλαη ππεύζπλε ε σρξά
θειίδα.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ζνβαξή απηή πάζεζε, είλαη ρξήζηκν λα θαηαιάβνπκε κε απιό
ηξόπν ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν «σρξά θειίδα»
Φαληαζηείηε όηη ην κάηη έρεη ην ζρήκα κίαο κπάιαο. Σν θσο εηζέξρεηαη από κπξνζηά κέζσ
ηεο θόξεο θαη θαηαιήγεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ, ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή (εηθόλα 12).

Εηθόλα 12
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Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή, νλνκάδεηαη Ωρξά Κειίδα. Η
Ωρξά θειίδα είλαη πνιύ ζεκαληηθή πεξηνρή θαη ππεύζπλε γηα όηη κπνξνύκε λα δνύκε
θνηηώληαο επζεία (θεληξηθή όξαζε), δηαβάδνληαο θαη γξάθνληαο.
Πόηε ζα θαηαιάβεηε εάλ έρεηε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζή ζαο πνπ νθείινληαη ζε αιινηώζεηο
ηεο σρξάο θειίδαο ;
πρλά ζε άηνκα ζπλήζσο άλσ ησλ 50 εηώλ, ε Ωρξά Κειίδα αιινηώλεηαη θαη ε επεξρόκελε
βιάβε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηαδηαθά, παξακόξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Οη επζείεο
γξακκέο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη δηαζηξεβισκέλεο (εηθόλα 13) θαη ηα γξάκκαηα θαηά ην
δηάβαζκα λα «ρνξεύνπλ».

Εηθόλα 13
Καζώο ε πάζεζε εμειίζζεηαη, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ όξαζε θαη λα
δπζθνιέςεη ην δηάβαζκα θαη άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο. ε πξνρσξεκέλα ζηάδηα,
επεξεάδεηαη θπξίσο ε θεληξηθή όξαζε (εηθόλα 14).

Εηθόλα 14
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Πξέπεη λα εηπσζεί όηη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πάζεζεο, ίζσο λα κελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα
θαη ε όξαζε λα είλαη πνιύ θαιή θαη ζηαζεξή.
Ωζηόζν είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ πξνζβάιινληαη
ηαπηόρξνλα θαη νη δύν νθζαικνί. πλήζσο, ην έλα κάηη παξνπζηάδεη αιινηώζεηο θαη ην άιιν
κάηη βιέπεη θπζηνινγηθά. Γηα ην ιόγν απηό, πνιιέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβεηε εάλ
έρεηε πξόβιεκα. Γηα λα δηαπηζηώζεηε αλ έρεηε πξόβιεκα, έλαο απιόο ηξόπνο είλαη λα
θιείζεηε πξώηα ην έλα κάηη ζαο (γηα παξάδεηγκα ην δεμί κάηη), ώζηε λα δείηε αλ ην άιιν κάηη
βιέπεη θπζηνινγηθά. Δπαλαιάβεηε ην ίδην θαη γηα ην άιιν κάηη, θνξώληαο πάληα ηα γπαιηά
ζαο (εάλ έρεηε γπαιηά). Με ηνλ ηξόπν απηό ζα θαηαιάβεηε αλ έρεηε θάπνην πξόβιεκα γηα ην
νπνίν θαη ζα ρξεηαζζεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.
Όπσο αλαθέξζεθε, ε πάζεζε απηή είλαη ζνβαξή γηαηί ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα πξνθαιεί
κεγάιε κείσζε ηεο όξαζεο.
ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί (εηθόλα 15), θαίλεηαη ην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ
(ακθηβιεζηξνεηδήο) όπσο είλαη ζε θπζηνινγηθά άηνκα, αιιά θαη ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ
από ηελ πάζεζε (αξρηθά, ελδηάκεζα ζηάδηα θαη μεξή κνξθή ).

Εηθόλα 15
ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πάζεζεο, ε όξαζε ζπλήζσο είλαη πνιύ θαιή θαη ζηαζεξή. ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο δελ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία. πλίζηαηαη παξαθνινύζεζε (ζπλήζσο αλά έηνο)
θαη ίζσο ρξεηαζζνύλ αξρηθά θάπνηεο απιέο εμεηάζεηο (όπσο θσηνγξάθεζε ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηεο σρξάο θειίδαο) γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο,
ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ζην κέιινλ.
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ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο πάζεζεο, ε όξαζε ζπλήζσο είλαη θαιή, αιιά κπνξεί λα
παξαηεξεζεί κηα κηθξή παξακόξθσζε ηεο εηθόλαο (εηθόλα 3). ηηο πεξηπηώζεηο απηέο δελ
ρξεηάδεηαη ζεξαπεία. πλίζηαηαη παξαθνινύζεζε (ζπλήζσο αλά 6 έσο 8 κήλεο), δηελέξγεηα
θσηνγξάθεζεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηεο σρξάο θειίδαο, ελδερόκελα θαη εηδηθόηεξεο
εμεηάζεηο, όπσο ε νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο .
ηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λόζνπ, όπνπ θαη έρνπκε ζεκαληηθή κείσζε ηεο όξαζεο, ε
θαηάζηαζε είλαη αξθεηέο θνξέο πεξίπινθε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε πάζεζε εκθαλίδεηαη
κε 2 δηαθνξεηηθέο κνξθέο:

 Σελ ΞΗΡΗ κνξθή (γεσγξαθηθή αηξνθία), πνπ εμειίζζεηαη αξγά κε πξννδεπηηθή
αηξνθία θαη ιέπηπλζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ζηελ πεξηνρή ηεο σρξάο θειίδαο, πνπ
είλαη ππεύζπλε γηα ηελ κείσζε ηεο όξαζεο. Γηα ηε κνξθή απηή δελ ππάξρεη πξνο ην
παξόλ ζεξαπεία. Θα ρξεηαζζνύλ θάπνηεο εηδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
παξνύζαο θαηάζηαζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε παξαθνινύζεζε (ζπλήζσο αλά 6 κήλεο).
 Η δεύηεξε θαη ζνβαξόηεξε κνξθή ηεο πάζεζεο είλαη ε ΤΓΡΗ κνξθή. Πξόθεηηαη γηα
ηελ πην επηθίλδπλε κνξθή ηεο πάζεζεο. Η πεξηνρή ηεο Ωρξάο Κειίδαο
θαηαιακβάλεηαη από Τγξό ή θαη Αηκνξξαγία (εηθόλα 16). Η εμέιημε κπνξεί λα είλαη
θαη πνιύ γξήγνξε θαη λα νδεγήζεη ζε κεγάιε θαη απόηνκε κείσζε ηεο θεληξηθήο
όξαζεο.

Εηθόλα 16
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5.1.2 Γηάγλσζε
Απηό πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη όηη πξέπεη λα θάλνπκε ηαθηηθνύο ειέγρνπο θαη αλ
ρξεηαζηεί θαη κε ηελ ζύζηαζε ηνπ εηδηθνύ νθζαικηάηξνπ λα θάλνπκε κηα εηδηθή εμέηαζε γηα
ηελ θσηνγξάθηζε ηνπ βπζνύ αθνύ ρνξεγήζνπκε πξώηα κηα ρξσζηηθή, ηελ θινπνξεζείλε. Η
εμέηαζε νλνκάδεηαη θινπνξαγγεηνγξαθία. Με ηελ εμέηαζε απηή έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα
δνύκε αλ ππάξρνπλ βιάβεο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ζηελ σρξά θαη αλ ζρεκαηίδνληαη
παζνινγηθά αγγεία θάησ από απηά. Η δηαγλσζηηθή απηή κέζνδνο, γίλεηαη κε ηελ δηνρέηεπζε
ζην αίκα ρξσζηηθήο (θινπνξεζείλεο), πνπ θάλεη δπλαηή ηελ θσηνγξάθηζε ησλ παζνινγηθώλ
αγγείσλ θαη ηελ αθξηβή έθηαζε ηνπο.
Δπίζεο, ε νπηηθή ηνκνγξαθία ζπλνρήο (OCT) ηεο σρξάο θειίδαο θαηά ηελ νπνία
εμεηάδεηαη ζηνηβάδα πξνο ζηνηβάδα ν ακθηβιεζηξνεηδήο θαη εκθαλίδνληαη αιινηώζεηο πνπ
αθνξνύλ ηελ πεξηνρή ηεο σρξάο, λεναγγεηαθέο κεκβξάλεο πνπ μεθηλνύλ από ηνλ ρνξηνεηδή,
παξνπζία ή όρη πγξνύ θαη απηό ρσξίο ηελ ρξήζε ρξσζηηθήο ή άιιεο νπζίαο, ρσξίο κπδξίαζε
ζε πνιύ κηθξό ρξόλν. Σν OCT ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρνπκε θαη ηελ πνξεία ηεο
ζεξαπείαο θαη ηελ εμέιημε ηεο εθθύιηζεο ζηνλ ρξόλν.
Δπεηδή, όκσο, νη παξαπάλσ ηξόπνη δηάγλσζεο δελ είλαη ηόζν απινί θαη δελ κπνξνύλ λα
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, πξνζπάζεζα λα δεκηνπξγήζσ ζπγθεθξηκέλα tests
πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα πάζρνπκε από ηελ ζπγθεθξηκέλε πάζεζε θαζώο θαη ηελ
πνξεία ηεο.
Έηζη, ζηελ πιαηθόξκα πνπ δεκηνύξγεζα, ρξεζηκνπνίεζα, ηξεηο (3) κεζόδνπο γηα ηελ
εμέηαζε ηεο πγείαο ηεο σρξάο θειίδαο. Καη νη 3 κέζνδνη πξνζεγγίδνπλ ηελ πάζεζε κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν.
Σν πιενλέθηεκα είλαη όηη κε ηελ ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηεζη, ν ρξήζηεο κπνξεί λα απηό
– εμεηάδεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Απηό ηνλ γιηηώλεη από ηελ ζπρλή επίζθεςε ζε γηαηξνύο
θαη παξάιιεια ηνλ βνεζά λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο πάζεζεο παξαηεξώληαο ηα
απνηειέζκαηα θαη ην score κεηά από θάζε εμέηαζε.
Σα 3 tests είλαη:
 Maccular Mapping Test
 Isihara Test
 Neitz Test
Οη παξαπάλσ κέζνδνη είλαη νη πην γλσζηέο, απνηειεζκαηηθέο θαη αμηόπηζηεο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από νθζαικίαηξνπο θαη νπηηθνύο.. ηε ζπλέρεηα, εμεγώ ιεπηνκεξώο θαη
ηα ηξία tests.
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5.2 Maccular Mapping Test
5.2.1 Πεξηγξαθή
Σν Maccular Mapping Test – MMT (ή αιιηώο ραξηνγξάθεζε ηεο σρξάο θειίδαο) είρε
αξρηθά ζρεδηαζηεί θπξίσο γηα ηελ γξήγνξα εθηίκεζε ηεο ππνιεηπόκελεο όξαζεο ζε αζζελείο
κε πάζεζε ζηελ σρξά θειίδα (MacKeben 2007). Ωζηόζν, ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε
σο εξγαιείν γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο λόζνπ.
Σν ΜΜΣ ηεζη είλαη έλα πξόγξακκα πνπ αλαπηύρζεθε αξρηθά από ηνλ Manfred MacKeben
ζην Smith- Kettlewell Eye Research Institute. H νζόλε ηεο ζπζθεπήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ην ηεζη εκθαλίδεη έλα ζηαζεξό κνηίβν σο background, ην νπνίν κνηάδεη κε «ηξνρό βαγνληνύ»
(εηθόλα 17) . Σν ζπγθεθξηκέλν κνηίβν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα δηαηεξεί ηελ
ζπγθέληξσζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ ρξήζηε ζην θέληξν ηεο εηθόλαο, θαζόιε ηελ δηάξθεηα
ηεο εμέηαζεο.

Εηθόλα 17

Ο «ηξνρόο» πεξηέρεη 8 αθηίλεο, όπνπ ε θάζε αθηίλα πεξηέρεη ηέζζεξα (4) ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία όπνπ εκθαλίδνληαη ηα νπηόηππα. Δπίζεο, ζην θέληξν ηνπ «ηξνρνύ» ππάξρνπλ άιια
ηέζζεξα (4) ζεκεία. Δπνκέλσο, ζπλνιηθά δεκηνπξγνύληαη 36 ζεκεία ζε όιν ην κνηίβν.
Σα εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαη απξόβιεπηα θαη ζύληνκα ζε έλα από ηα 36 ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηεο εηθόλαο. Σα νπηόηππα απνηεινύληαη από ηνλ ραξαθηήξα Δ ζε δηαθνξεηηθά
κεγέζε θαη θαηεπζύλζεηο.
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Ο ρξήζηεο εζηηάδεη ζην θέληξν ηεο νζόλεο θαη θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ
ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδεηαη θάζε θνξά. Διέγρεη, δειαδή, αλ ην Δ «θνηηάεη» πξνο ηα πάλσ,
θάησ, δεμηά ή αξηζηεξά (εηθόλα 18).
Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα δώζεη ν εμεηαδόκελνο:
 Η θαηεύζπλζε ηνπ ραξαθηήξα αλαγλσξίζζεθε
 Ο ραξαθηήξαο αληρλεύζεθε αιιά δελ αλαγλσξίζηεθε ε θαηεύζπλζε ηνπ
 Γελ αληρλεύζεθε ν ραξαθηήξαο

Εηθόλα 18
Σν ηειηθό ζθνξ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν:
 Αλ ν ραξαθηήξαο δελ αληρλεύζεθε, ζθνξ = 0
 Αλ ν ραξαθηήξαο αληρλεύζεθε αιιά όρη θαη ε θαηεύζπλζε ηνπ, ζθνξ = 1
 Αλ αληρλεύζεθε θαη ν ραξαθηήξαο θαη ε θαηεύζπλζε ηνπ, ζθνξ = 2
Σν απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζην ηέινο θαη ε εμέηαζε δηαξθεί πεξίπνπ ηξία (3) ιεπηά γηα
θάζε κάηη.
5

5.2.2 Αμηνπηζηία Σεζη
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη απνιακβάλεη κεγάιε εκπηζηνζύλε από ηνπο εηδηθνύο, νθζαικίαηξνπο
θαη νπηηθνύο. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο, θαη ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ηελ εκπηζηνζύλε
πνπ ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη.
Ο Trauzettel Klosinski θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ην 2003 έθαλαλ κηα έξεπλα πάλσ ζην MMT
ηεζη θαη ζύγθξηλαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε εθείλα ηνπ Tubingen perimeter (κεράλεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηαηξεία από νθζαικίαηξνπο γηα ηελ εμέηαζε ηεο σρξάο θειίδαο). Γηα ηελ
έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πελήληα (50) αζζελείο κε κηα πνηθηιία δηαηαξαρώλ νη νπνίεο
παξάγνπλ αζζέλεηεο όπσο ε λόζνο Stargardt, εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη ε δηαβεηηθή
σρξνπάζεηα.
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ηε ζπλέρεηα, πάξζεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη άκεζα έγηλε ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο. Οη
εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ όηη ε ηαύηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν ηεζη ήηαλ κεγάιε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε πνζνζηό 87.5%. Απηό ππνδειώλεη όηη ππάξρεη κηθξή δηαθνξά ζηελ
ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο δηαηαξαρώλ ζηελ σρξά θειίδα κεηαμύ ησλ δπν κεζόδσλ. Δπίζεο,
παξαηήξεζαλ όηη ην MMT ηεζη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εμέηαζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο
πνξείαο ησλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο.
Η έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πιαηθόξκα πνπ δεκηνπξγήζεθε, έρεη ηξνπνπνηεζεί
από ηελ αξρηθή γηα λα επηηξέςεη ηελ απεπζείαο απηό-αμηνιόγεζε ηεο θεληξηθήο όξαζεο ζε
αζζελείο κε εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο.
Σν ηεζη, πιένλ, είλαη εύθνιν, θαηαλνεηό, γξήγνξα θαη δίλεη έλα πνζνηηθό απνηέιεζκα πνπ
δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα παξαθνινπζεί ηελ πξόνδν ηεο αζζέλεηαο κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξόλνπ.

5.2.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 40-50 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Δπηιέμηε ηελ ηαρύηεηα πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ηα ζύκβνια
3.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
4. Καιύςηε ην έλα κάηη
5. Με ηελ ρξήζε ησλ πιήθηξσλ δείμηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ζπκβόινπ Δ
6.Αλ είδαηε ην ζύκβνιν αιιά όρη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ παηήζηε ην πιήθηξν SPACE
7. Δπαλαιάβεηε γηα ην άιιν κάηη
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5.2.4 Απνηειέζκαηα
ην ηέινο ηνπ ηεζη εκθαλίδεηαη ην score πνπ πεηύραηε θαηά ηελ εμέηαζε.
Σν κέγηζην ζθνξ πνπ κπνξείηε λα πεηύρεηε είλαη 72.
Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε κηα πηζαλή κεηαβνιή άλσ ησλ 7 κνλάδσλ. ε απηή
ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε γηα ηελ εμέιημε ηεο πάζεζεο θαη λα
επηζθεθζνύκε άκεζα έλαλ νθζαικίαηξν.
Αλ από ηελ πξώηε εμέηαζε ην ζθνξ είλαη πνιύ πην ρακειά από 72 θαη ζπγθεθξηκέλα θάησ
από 65, πξέπεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε άκεζα λα πξνγξακκαηίζνπκε κηα επίζθεςε.
Με ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο είλαη εύθνιν θαη γξήγνξν λα παξαθνινπζνύκε θαζεκεξηλά
ηελ πξόνδν ηεο πάζεζεο θαη κπνξεί λα καο απνηξέςεη από δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, όπνπ ε
εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο έρεη θζάζεη ζε θξίζηκν ζηάδην.
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5.3 Amsler Grid Test
5.3.1 Πεξηγξαθή
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε έλα πην απιό ηεζη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν πνπ ειέγρεη
όκσο ηελ ίδηα πάζεζε, ηελ εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο.
O πίλαθαο Amsler (εηθόλα 19) είλαη έλα ρξήζηκν θαη απιό εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε θαη
παξαθνινύζεζε παζήζεσλ ηεο σρξάο θειίδαο θαη ηδηαίηεξα ηεο ειηθηαθήο εθθύιηζεο ηεο
σρξάο πγξνύ ηύπνπ.

Εηθόλα 19

Απηό ην απιό ηεζη επηθάλεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε ιεηηνπξγία ηεο σρξάο
θειίδαο (ην θέληξν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο).
Ο πίλαθαο ηνπ Amsler απνηειείηαη από νκαιήο θαηαλνκήο ρσξηζκέλεο νξηδόληηεο θαη
θάζεηεο γξακκέο, ηππσκέλεο ζε ιεπθό ή καύξν ραξηί.
Μία κηθξή ηειεία εληνπίδεηαη ζην θέληξν ηνπ πίλαθα γηα πξνζήισζε. Καζώο ν αζζελήο
θνηηάδεη επίκνλα ηελ θνπθίδα, ςάρλεη γηα θπκαηηζηέο γξακκέο ή θελέο πεξηνρέο ζηνλ πίλαθα.
Απηό ην ηεζη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνλ έιεγρν ηεο όξαζεο ζην ζπίηη.
Όηαλ ειέγρεηε ηελ όξαζή ζαο κε ηνλ πίλαθα ηνπ Amsler, ν νθζαικίαηξνο ελδηαθέξεηαη
θπξίσο γηα ηα εμήο:
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1. Μπνξείηε λα δείηε ηηο γσλίεο θαη ηηο πιεπξέο ηνπ ηεηξαγώλνπ?
2. Βιέπεηε θπκαηηζηέο γξακκέο?
3. Τπάξρνπλ νπέο ή θελέο πεξηνρέο?
Δάλ νη γξακκέο ηνπ πίλαθα δελ είλαη ίζηεο ή παξάιιειεο (εηθόλα 20) ή εάλ ππάξρνπλ θελέο
πεξηνρέο, ν νθζαικίαηξνο ζα εμεηάζεη ην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ (ηελ σρξά) πνιύ
πξνζεθηηθά.
Απηό ην ηεζη δίλεηαη ζπρλά ζε αζζελείο γηα ρξήζε ζην ζπίηη, γηα έιεγρν ηεο εθθύιηζεο ηεο
σρξάο θειίδαο.

Εηθόλα 20

5.3.2 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Φνξέζηε ηα γπαιηά ή ηνπο θαθνύο πνπ θνξάηε ζπλήζσο γηα δηάβαζκα
2.Σν ύςνο ησλ καηηώλ ζαο λα είλαη ζην ύςνο ηνπ πίλαθα, ζε ρώξν κε άπιεην θσο, θαη ζε
απόζηαζε αλάγλσζεο 30-40 εθαηνζηώλ
3.Καιύςηε ην έλα κάηη κε ην έλα ρέξη ρσξίο λα ην πηέδεηε θαη ζπγθεληξώζηε ην βιέκκα ζαο
κε ην άιιν κάηη ζηελ καύξε θνπθίδα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηα
4.Διέγμηε γηα ηπρόλ παξακνξθώζεηο πνπ παξαηεξείηε
5.Δπαλαιάβεηε ηνλ έιεγρν κε ην άιιν κάηη
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5.4 Vision Static Test
5.4.1 Πεξηγξαθή
Ο πίλαθαο Amsler κπνξεί λα είλαη έλα εύθνιν θαη απιό ηεζη, αιιά έλα κέξνο ησλ ρξεζηώλ
δπζθνιεύεηαη λα δηαθξίλεη παξακνξθώζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη ζσζηή δηάγλσζε.
Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ηεζη, πνπ απνηειεί εμέιημε ηνπ πίλαθα Amsler, δελ
είλαη ζηαηηθό θαη βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ ζσζηή απηό – δηάγλσζε. Δίλαη έλα
εξγαιείν πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύκε ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ
πξόνδν ηεο όξαζεο καο.
πγθεθξηκέλα, έρεη δεκηνπξγεζεί γηα άηνκα κε πξόβιεκα ζηελ σρξά θειίδα. Η έξεπλα έρεη
δείμεη όηη είλαη δπλαηόλ κέζα από ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε λα θαλνύλ ζε πξώηκν
ζηάδην ηα πξώηα ζπκπηώκαηα γηα πηζαλή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο. Απηό είλαη πνιύ
ζεκαληηθό, γηαηί ε αλίρλεπζε ζε πξώηκν ζηάδην, καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη
αθόκα πην ζεκαληηθό είλαη όηη κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα κόληκεο απώιεηαο ηεο όξαζεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεζη, παξνπζηάδεηαη έλα κηθξό «βίληεν». Γηα ηελ αθξίβεηα, ππάξρεη
σο background έλα βίληεν κε ιεπθό ζόξπβν ή όπσο είλαη γλσζηό ζε όινπο καο «ρηόληα».
Μεηά από θάπνηα δεπηεξόιεπηα, ην background αιιάδεη θαη από «ρηόληα» δείρλεη έλα γθξίδν
ζηαζεξό θόλην.
Δπίζεο, ζην θέληξν ηεο νζόλεο ππάξρεη κηα κπιε θνπθίδα θαη δεμηά ή αξηζηεξά (αλάινγα κε
ην κάηη πνπ εμεηάδεηαη) ππάξρεη κηα κεγαιύηεξε θνπθίδα πνπ ην ρξώκα ηεο ελαιιάζζεηαη ζε
απνρξώζεηο ηνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ πξάζηλνπ.

Εηθόλα 20
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Ο ρξήζηεο εζηηάδεη ζηελ κπιε θνπθίδα κε ην κάηη πνπ εμεηάδεη έρνληαο ην άιιν θιεηζηό.
Πξνζπαζεί λα βξεη ην «ηπθιό ζεκείν» ηνπ (blind spot)*, εθεί δειαδή πνπ εμαθαλίδεηαη από
ην νπηηθό ηνπ πεδίν ε κεγάιε θίηξηλε θνπθίδα.
ηε ζπλέρεηα, παξαηεξεί ηελ νζόλε θαη πξέπεη λα θαηαιάβεη αλ θάπνηα πεξηνρή θαίλεηαη
δηαθνξεηηθή από ηηο ππόινηπεο. Γειαδή, αλ έλα κέξνο ηεο νζόλεο είλαη πην ζθνύξν, πην
ζνιό, αθίλεην ή κε θάπνηα άιιε παξακόξθσζε.
Ιδηαίηεξα ζα ζαο βνεζήζεη θαη ε ελαιιαγή ζην θόλην, όηαλ από ιεπθό ζόξπβν γίλεηαη γθξη
ζηαζεξό. Ίζσο, ζε απηό ην ζεκείν είλαη πην εύθνιν λα παξαηεξήζεηε παξακνξθώζεηο.
Αλ γίλνπλ όια ηα παξαπάλσ, ε ππόινηπε δηαδηθαζία είλαη εύθνιε. Υξεζηκνπνηείηε ην
πνληίθη ή ην ρέξη ζαο (ζε νζόλε αθήο) γηα λα «καξθάξεηε» ηελ πεξηνρή πνπ βιέπεηε θάπνηα
παξακόξθσζε.

*Γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πώο κπνξείηε λα βξείηε ην blind spot ζαο, αλαηξέμηε ζην Κεθάιαην 11.
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6

5.4.2Αμηνπηζηία Σεζη
Όπσο είπακε, ε παξαδνζηαθή κέζνδνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο όξαζεο καο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηεο εθθύιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο , είλαη ε ρξήζε ηνπ πίλαθα Amsler.
Γπζηπρώο, όκσο, ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο απηή ε κέζνδνο λα απνηύρεη λα αληρλεύζεη
θάπνηα ειάηησκα ή αζζέλεηα. Έξεπλα έδεημε όηη ν πίλαθαο Amsler απνηπγράλεη λα εληνπίζεη
πξνβιήκαηα όξαζεο ζρεδόλ ζην 50% ησλ ρξεζηώλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ. Δπίζεο, είλαη
γλσζηό όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο αζζελώλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο
όξαζεο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε απνηπγράλεη κε ηελ ρξήζε ηνπ Amsler. πγθεθξηκέλα,
έξεπλα έδεημε όηη κόλν ην 30% ησλ αζζελώλ, κε εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, θαηαθέξλνπλ
λα ειέγρνπλ ζσζηά ηελ πξόνδν ηεο όξαζεο ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
ζεηξά από ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο παξαθνινύζεζεο ηεο όξαζεο. Η έξεπλα είρε σο
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θάπνησλ λέσλ αιιά αθξηβώλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε ηαηξεία θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ νθζαικίαηξνπ. Σα όξγαλα απηά
θνζηίδνπλ αξθεηέο ρηιηάδεο δνιάξηα, νπόηε δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από ηνπο αζζελείο ζην ζπίηη ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Μηα θζελή ηερλνινγία πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηνλ έιεγρν ηεο
εθθύιηζεο ηεο σρξάο θειίδαο είλαη γλσζηή σο «entoptic perimetry». ηελ ζπγθεθξηκέλε
ηερλνινγία είλαη βαζηζκέλε ην MyVision Test. Παξαδνζηαθά, ε ηερλνινγία «entoptic
perimetry» ιεηηνπξγεί ηνπνζεηώληαο ηνλ αζζελή απέλαληη από κηα νζόλε κε «ρηόληα».
Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δεκνζηεύζεη papers πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
απηήο ηεο κεζόδνπ ζε αζζέλεηεο όπσο ην γιαύθσκα θαη ε εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο.
Με ηελ ρξήζε ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγήζεθε ην MyVision Test, ην νπνίν είλαη κηα
εθαξκνγή βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία «entoptic perimetry». θνπόο ηεο είλαη λα
ιεηηνπξγήζεη σο εμέιημε ηνπ πίλαθα Amsler γηα ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ από εθθύιηζε
ηεο σρξάο θειίδαο θαη ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ πνξεία ηεο όξαζεο ηνπο
θαζεκεξηλά.
Η πξώηε έθδνζε ηνπ ηεζη δεκηνπξγήζεθε από ηνλ νπηνκέηξε Richard Trevino ζηελ Indiana.
Παξά ην γεγνλόο όηη πνιιέο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηελ νξζόηεηα ηεο
ηερλνινγίαο «entoptic perimetry» γηα ην ζθνπό ηεο αλίρλεπζεο ειαηησκάησλ ηεο όξαζεο πνπ
πξνθαιείηαη από ηελ εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο, δελ έρνπλ γίλεη αθόκα έξεπλεο όζν
αλαθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη. Ωζηόζν, ήδε έρνπλ μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο κε εξεπλεηέο θαη
ηα πξώηα απνηειέζκαηα δελ ζα αξγήζνπλ λα θαλνύλ.
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5.4.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 40-50 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2. Καιύςηε ην έλα κάηη
3.Βξείηε ην "ηπθιό ζεκείν" ζαο (blind spot)
4.πγθεληξσζείηε ζηελ κπιε θνπθίδα θαη κεηαθηλεζείηε κέρξη λα κελ βιέπεηε ηελ πξάζηλε
θνπθίδα πνπ αλαβνζβήλεη
5. Υξεζηκνπνηείζηε ην πνληίθη ή ην ρέξη ζαο, γηα λα καξθάξεηε ηελ πεξηνρή πνπ βιέπεηε
δηαθνξεηηθή
6. Δπαλαιάβεηε γηα ην άιιν κάηη

5.4.4 Απνηειέζκαηα
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζίδεηαη ζην αλ βιέπεηο ή όρη θάπνηα παξακόξθσζε. Σν
απνηέιεζκα πνπ δίλεη αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ έρεη καξθάξεη ν αζζελήο, ην κέγεζνο δειαδή
ηνπ πεδίνπ πνπ ππάξρεη παξακόξθσζε.
Η εμέηαζε γίλεηαη ζε θάζε κάηη μερσξηζηά θαη δελ είλαη δπλαηό λα εμάγεη ζσζηό
απνηέιεζκα αλ ν ρξήζηεο έρεη θαη ηα δπν κάηηα αλνηρηά.
Η ρξήζε ηνπ ηεζη κπνξεί λα γίλεηαη εύθνια ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ν ρξήζηεο λα ειέγρεη
αλ ην κέγεζνο ηεο παξακόξθσζεο κεηώλεηαη ή απμάλεηαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζεη ην ηεζη γηα πξώηε θνξά, ρσξίο λα γλσξίδεη
όηη πάζρεη από θάπνηα πάζεζε ζην κάηη ηνπ, θαη αλαθαιύςεη θάπνηα πεξηνρή πνπ είλαη
παξακνξθσκέλε ηόηε άκεζα πξέπεη λα επηζθεθζεί νθζαικίαηξν γηα εμέηαζε ηεο σρξάο
θειίδαο.
Με ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο είλαη εύθνιν θαη γξήγνξν λα παξαθνινπζνύκε θαζεκεξηλά
ηελ πξόνδν ηεο πάζεζεο θαη κπνξεί λα καο απνηξέςεη από δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, όπνπ ε
εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο έρεη θζάζεη ζε θξίζηκν ζηάδην.
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Κεθάιαην 6
6.1 Σεζη Αζηηγκαηηζκνύ
6.1.1 Αζηηγκαηηζκόο
Αλ βιέπεηε ηηο εηθόλεο παξακνξθσκέλεο ή βιέπεηε ζνιά ζε όιεο ηηο απνζηάζεηο, ηόζν θνληά
όζν θαη καθξηά, ηόηε κπνξεί λα έρεηε αζηηγκαηηζκό. Αθόκε θαη αλ ε όξαζή ζαο είλαη αξθεηά
θαζαξή αιιά έρεηε θάπνηα ζπκπηώκαηα όπσο, πνλνθέθαιν, θνύξαζε, δαξώλεηε ηα κάηηα
ζαο ή εξεζίδνληαη εύθνια, κπνξεί απηό λα είλαη έλδεημε ελόο κηθξνύ βαζκνύ αζηηγκαηηζκνύ.
Απηό κπνξείηε λα ην δηαπηζηώζεηε θάλνληαο κηα ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ καηηώλ ζαο.
Ο αζηηγκαηηζκόο δελ είλαη αζζέλεηα. Απιά ζεκαίλεη όηη έρεηε κηα κεηαβνιή ή αλσκαιία ζην
ζρήκα ηνπ θεξαηνεηδή ρηηώλα ηνπ καηηνύ ζαο (δειαδή ζηελ εμσηεξηθή δηάθαλε κεκβξάλε
ηνπ καηηνύ).
Ση είλαη ν αζηηγκαηηζκόο.
Ο αζηηγκαηηζκόο είλαη νπηηθόο όξνο πνπ δειώλεη ηελ ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ από έλα
ζεκείσλ εζηίαζεο. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ε επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή δελ είλαη ζθαηξηθή. Σν
θσο από έλα αληηθείκελν δελ εζηηάδεη αθξηβώο ζε έλα ζεκείν επάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή
αιιά ζε δύν μερσξηζηά ζεκεία. Ο αζηηγκαηηθόο νθζαικόο έρεη θακπύιεο πνπ ε κία είλαη πην
απόηνκε από ηελ άιιε. Γηα Αλήθεη ζε κηα νκάδα νθζαικηθώλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο
ιέγνληαη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο. Οη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο πξνθαινύλ κηα δηαηαξαρή
ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη αθηίλεο ηνπ θσηόο εζηηάδνληαη κέζα ζην κάηη. Ο αζηηγκαηηζκόο
ζπρλά ζπλαληάηαη ζε ζπλδπαζκό κε κπσπία ή ππεξκεηξσπία θαηαζηάζεηο πνπ θαη απηέο
απνηεινύλ δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο.

Εηθόλα 21

55

Ση πξνθαιεί ηνλ αζηηγκαηηζκό.
Ο αζηηγκαηηζκόο ζπλήζσο εθδειώλεηαη όηαλ ν θεξαηνεηδήο ρηηώλαο, πνπ βξίζθεηαη ζην
εκπξόο κέξνο ηνπ καηηνύ, έρεη αθαλόληζηε (κε ζθαηξηθή) θακππιόηεηα. Καλνληθά ε
επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη νκαιή θαη εμίζνπ θακπύιε ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο, έηζη νη
αθηίλεο ηνπ θσηόο δηαζιώληαη θαη επνκέλσο εζηηάδνληαη εμίζνπ ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο (ή
αιιηώο άμνλεο). ηνλ αζηηγκαηηζκό, ε πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή είλαη πεξηζζόηεξν
θπξηή, ζε κηα δηεύζπλζε από όηη είλαη ζηηο άιιεο. Έηζη ην ζρήκα ηνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε
κηα κπάια ηνπ ξάγθκππ παξά κε κπάια ηνπ κπάζθεη. Οη αθηίλεο ηνπ θσηόο όηαλ πέθηνπλ
ζηελ πην θπξηή επηθάλεηα ηνπ θεξαηνεηδή εζηηάδνληαη πξηλ από απηέο πνπ πέθηνπλ ζηελ
ιηγόηεξν θπξηή επηθάλεηα. αλ απνηέιεζκα έρνπκε κηα εηθόλα ε νπνία είλαη θαζαξή θαηά
κήθνο κηαο δηεύζπλζεο αιιά ζνιή θαηά κήθνο κηαο άιιεο.
Η όξαζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε απηή πνπ έρεη θαλείο θνηηώληαο
έλα παξακνξθσηηθό θαζξέπηε. Έρνπκε παξακόξθσζε γηαηί ην κάηη δελ κπνξεί λα εζηηάζεη
ηηο θσηεηλέο αθηίλεο ζε έλα θαη κόλν ζεκείν.
ε πνηνύο εκθαλίδεηαη ν αζηηγκαηηζκόο
Ο αζηηγκαηηζκόο είλαη έλα πνιύ θνηλό δηαζιαζηηθό πξόβιεκα. ρεδόλ όινη νη άλζξσπνη
έρνπλ έλα κηθξό βαζκό αζηηγκαηηζκνύ από ηελ γέλλεζή ηνπο, ην νπνίν όκσο κπνξεί λα
παξακείλεη ην ίδην θαη λα κελ κεγαιώζεη, γηα όιε ηνπο ηε δσή.
Πώο γίλεηαη ε δηάγλσζε
Μόλν θάπνηνο εηδηθόο γηα ηα κάηηα κπνξεί λα ζαο πξνηείλεη ηα ζσζηά δηνξζσηηθά γπαιηά γηα
ηνλ αζηηγκαηηζκό. Δάλ ν βαζκόο ηνπ αζηηγκαηηζκνύ είλαη πνιύ κηθξόο θαη δελ ππάξρνπλ
άιια δηαζιαζηηθά πξνβιήκαηα όπσο κπσπία ή ππεξκεηξσπία κπνξεί λα κελ ρξεηάδνληαη ηα
δηνξζσηηθά γπαιηά. Αλ όκσο ν βαζκόο ηνπ αζηηγκαηηζκνύ είλαη κεγάινο ή αλ πξνθαιεί
θνύξαζε ζηα κάηηα, παξακνξθσκέλε όξαζε ή πνλνθεθάινπο, ηόηε ρξεηάδνληαη δηνξζσηηθά
γπαιηά γηα θαζαξή θαη μεθνύξαζηε όξαζε.
Πώο αληηκεησπίδεηαη
Αληηκεησπίδεηαη κε δηνξζσηηθά γπαιηά ή θαθνύο επαθήο ηα νπνία κπνξεί πξνηείλεη κόλν
θάπνηνο εηδηθόο γηα ηα κάηηα. Οη δηνξζσηηθά θαθνί (θξύζηαιια ή θαθνί επαθήο) πνπ
ρξεηάδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο αζηηγκαηηζκνύ ιέγνληαη Σνξηθνί θαθνί θαη έρνπλ θαη έλα
πξόζζεην ζηνηρείν ζηελ πεξηγξαθή ηνπο ην νπνίν νλνκάδεηαη θύιηλδξνο. Έρνπλ κεγαιύηεξν
βαζκό (δηνπηξηθή δύλακε) ζε έλαλ άμνλα από όηη ζηνπο άιινπο.
Υεηξνηεξεύεη ν αζηηγκαηηζκόο;
Ο αζηηγκαηηζκόο κπνξεί λα κεγαιώζεη αιιά ζπλήζσο κε πνιύ αξγό ξπζκό ή θαζόινπ. Ο
ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο όξαζεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα δηαηεξήζεηε ηελ ζσζηή όξαζε.
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6.2 Astigmatism Test
6.2.1 Πεξηγξαθή
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη απνηειεί έλα πξώην έιεγρν θαηά ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη
απηό-δηάγλσζε θαη λα θαηαιάβεη αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πάζρεη από αζηηγκαηηζκό. Σν
ηεζη είλαη πνιύ απιό θαη απνηειείηαη από κηα ζεηξά εηθόλσλ.
Οη εηθόλεο δείρλνπλ έλα δηαθνξεηηθό ζρήκα ε θάζε κηα, ζην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη
θάπνηεο παξαηεξήζεηο. Όιεο νη εηθόλεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν format. Δίλαη αζπξόκαπξεο, θαη
απνηεινύληαη θπξίσο από επζείεο γξακκέο ζε δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνύο.
Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα παξαηεξήζεη ηηο εηθόλεο κηα-κηα ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, θαη λα
απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Αλ όιεο νη καύξεο γξακκέο (εηθόλα 22) :





Έρνπλ ην ίδην πάρνο
Έρνπλ ηελ ίδηα έληαζε
Αλ θάπνηεο είλαη πην ζθνύξεο ή θσηεηλέο
Αλ θάπνηεο είλαη πην ιεπηέο ή όρη από ηηο ππόινηπεο

Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα θάλεη
απηό-δηάγλσζε θαη λα ειέγμεη αλ έρεη αζηηγκαηηζκό ή όρη. Μεηά από έξεπλα δελ βξήθα θάηη
άιιν πνπ λα κνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θάπνηνπ ηεζη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Έιεγρνο ζε κεγαιύηεξν βάζνο κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ηαηξείν από νθζαικίαηξν. Ωζηόζν,
απηό δελ ζεκαίλεη όηη ην ηεζη δελ έρεη ρξεζηκόηεηα. Ίζα-ίζα πνπ είλαη απηό πνπ ζα ζνπ
δώζεη ηελ αθνξκή λα επηζθεθζείο έλαλ νθζαικίαηξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα
ηνπ ηεζη είλαη αλεζπρεηηθά.
7

6.2.2 Αμηνπηζηία Σεζη
Παξόιν πνπ ην ηεζη θαίλεηαη απιό, ε αμηνπηζηία ηνπ δελ ακθηζβεηείηαη. Με κηα γξήγνξα
καηηά ζην δηαδίθηπν, εύθνια παξαηεξνύκε όηη κεγάια site νθζαικηαηξηθώλ ηαηξείσλ ή
νπηηθώλ θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ ζίγνπξα κηα εηθόλα από απηέο γηα λα κπνξεί ν
αλαγλώζηεο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ.
Δπίζεο, νη εηθόλεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνπο νθζαικίαηξνπο θαηά ηελ εμέηαζε.
Δπνκέλσο, ζε απηό ην ηεζη ζπγθέληξσζα όιεο απηέο ηηο εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
απηό ην ζθνπό.
Η αμηνπηζηία ηνπ ηεζη είλαη δεδνκέλε, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κόλν θαη κόλν γηα λα καο
πξνεηδνπνηήζεη όηη θάηη «ηξέρεη» θαη λα καο δώζεη ηελ αθνξκή όηαλ είλαη απαξαίηεην λα
επηζθεθζνύκε ηνλ νθζαικίαηξν καο.
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6.2.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1. Δάλ έρεηε θαθνύο επαθήο ή γπαιηά, θνξέζηε ηα
2. Καζίζηε πεξίπνπ 35 εθ. από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Παξαηεξήζηε πώο εκθαλίδνληαη νη γξακκέο (γηα παξάδεηγκα, κε θπκαηηζκνύο ή ζνιά,
έρνπλ ην ίδην ρξώκα – έληαζε, είλαη ην ίδην κέγεζνο)
5. ηε ζπλέρεηα δνθηκάζηε ην άιιν κάηη κε ηνλ ίδην ηξόπν

Εηθόλα 22

6.2.4 Απνηειέζκαηα
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ζαο. Η απάληεζε πνπ έρεηε
λα δώζεηε είλαη λαη ή όρη. Αλ βιέπεηε όιεο ηηο καύξεο γξακκέο ίδηεο ή όρη.
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Σν ηεζη ζαο παξνπζηάδεη όιεο ηηο πηζαλέο εηθόλεο πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ πηζαλόηεηα
λα έρεηε αζηηγκαηηζκό θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζαο, ζαο πξνηείλεη ή όρη λα
επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν.
Καιό ζα είλαη λα κελ παξαιείςεηε ηελ πξνηξνπή ηνπ ηεζη γηαηί κπνξεί λα θαίλεηαη εύθνιν
αιιά ζα παξαηεξήζεηε όηη θαη θαηά ηελ εμέηαζε από ηνλ νθζαικίαηξν ζα εμεηαζηείηε πάλσ
ζε απηέο ηηο εηθόλεο.
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Κεθάιαην 7
7.1 Σεζη Τπεξκεηξσπίαο
7.1.1 Τπεξκεηξσπία
Τπεξκεηξσπία ιέγεηαη ε δηαζιαζηηθή αλσκαιία ηνπ καηηνύ, θαηά ηελ νπνία νη αθηίλεο ηνπ
θσηόο δελ ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, όπσο είλαη ην θπζηνινγηθό, αιιά πίζσ
από απηόλ (εηθόλα 23).
Η ππεξκεηξσπία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηθξό πξνζζνπίζζην άμνλα ηνπ καηηνύ ή ζε κηθξή
δηαζιαζηηθή δύλακε ηνπ καηηνύ ή ζε ζπλδπαζκό θαη ησλ δύν.

Εηθόλα 23
Αλ κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε καθξηλή απόζηαζε, αιιά έρεηε
πξόβιεκα λα δηαθξίλεηε ζσζηά ηα αληηθείκελα ζε θνληηλή απόζηαζε, κπνξεί λα έρεηε
ππεξκεηξσπία.
Η ππεξκεηξσπία αλαγθάδεη ηα κάηηα λα εμαζθνύλ παξαπάλσ πξνζπάζεηα γηα λα δνπλ ζηηο
θνληηλέο απνζηάζεηο. Αλ θνηηάδεηε αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζαο γηα αξθεηό
ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα αξρίζεηε λα ηα βιέπεηε ζνιά, λα έρεηε πνλνθεθάινπο θαη
θνύξαζε ησλ καηηώλ.
Παηδηά πνπ έρνπλ ππεξκεηξσπία κπνξεί λα βξίζθνπλ δύζθνιν ην δηάβαζκα.
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Η ππεξκεηξσπία δελ είλαη αζζέλεηα. Απιά αλαθέξεηαη ζε κία δηαθνξνπνίεζε ζην ζρήκα ηνπ
βνιβνύ ηνπ καηηνύ. Από ην βαζκό απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο εμαξηάηαη εάλ ζα ρξεηαζηείηε
δηνξζσηηθά γπαιηά ή όρη.
Ση πξνθαιεί ηελ ππεξκεηξσπία
Η ππεξκεηξσπία ζπλήζσο νθείιεηαη ζην όηη ν βνιβόο ηνπ καηηνύ είλαη κηθξόο ζε κήθνο,
δειαδή είλαη κηθξόηεξνο από ην θαλνληθό από εκπξόο κέξνο ηνπ έσο ην πίζσ. ε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο ε ππεξκεηξσπία νθείιεηαη ζηελ κηθξή θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή ρηηώλα
(δειαδή ζηελ εμσηεξηθή δηάθαλε κεκβξάλε ηνπ καηηνύ). Γελ είλαη γλσζηόο ζηνπο
επηζηήκνλεο ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην ζρήκα ηνπ βνιβνύ ηνπ καηηνύ δηαθέξεη, όκσο ε ηάζε
γηα ππεξκεηξσπία ζε θάπνην άηνκν έρεη θαη θιεξνλνκηθά αίηηα. Μπνξεί λα ζπκβάιινπλ θαη
άιινη παξάγνληεο αιιά ζε κηθξόηεξν βαζκό από απηόλ ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο.
Πώο ε ππεξκεηξσπία επεξεάδεη ηελ όξαζε.
Η ηθαλόηεηά καο λα βιέπνπκε μεθηλά όηαλ ην θσο εηζέξρεηαη κέζα ζην κάηη από ηνλ
θεξαηνεηδή. Σν ζρήκα απηήο ηεο εμσηεξηθήο δηάθαλεο κεκβξάλεο πνπ ιέγεηαη θεξαηνεηδήο
καδί κε ηα ππόινηπα αλαηνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην κάηη κεηαβάιινπλ ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ θσηόο (δηάζιαζε) κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην θσο λα εζηηάδεηαη αθξηβώο ζε
έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην πην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ θαη ιέγεηαη ακθηβιεζηξνεηδήο
ρηηώλαο.
Δάλ όκσο, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξκεηξσπίαο, ν βνιβόο ηνπ καηηνύ είλαη πνιύ
θνληόο, νη αθηίλεο ηνπ θσηόο εζηηάδνληαη ζε έλα ζεκείν πίζσ (πην πέξα) από ηνλ
ακθηβιεζηξνεηδή αληί γηα ην ζσζηό ζεκείν πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή
ρηηώλα. αλ απνηέιεζκα έρνπκε κηα ζνιή εηθόλα ηνπ αληηθεηκέλνπ από ην νπνίν
πξνέξρνληαη νη αθηίλεο ηνπ θσηόο.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γπαιηά κε θπξηνύο θαθνύο έηζη ώζηε λα
ζηξέθνπλ (δηαζινύλ) ηηο αθηίλεο ηνπ θσηόο πεξηζζόηεξν θαη απηέο λα εζηηάδνληαη ηειηθά
επάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή.
Πνηνί έρνπλ ππεξκεηξσπία.
Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ έλα κηθξό βαζκό ππεξκεηξσπίαο, όκσο ρξεηάδνληαη δηνξζσηηθά
γπαιηά κόλν όζνη από απηνύο έρνπλ κεησκέλε όξαζε ή ζπκπηώκαηα όπσο πνλνθεθάινπο θαη
θνύξαζε ησλ καηηώλ.
Πώο γίλεηαη ε δηάγλσζε.
Η δηάγλσζε ηεο ππεξκεηξσπίαο πνιύ ζπάληα γίλεηαη ζηνπο ζρνιηθνύο ηαθηηθνύο ειέγρνπο
ησλ καηηώλ θαη απηό γηαηί εθεί ζπλήζσο εμεηάδεηαη ε ηθαλόηεηα ηεο όξαζεο κόλν ζηελ
καθξηλή απόζηαζε. Γη' απηό είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο πγείαο
ησλ καηηώλ όπνπ ειέγρνληαη ηόζν ε καθξηλή όζν θαη ε θνληηλή όξαζε έηζη ώζηε λα
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δηαγλσζηεί ε ππεξκεηξσπία.

Πώο αληηκεησπίδεηαη
πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γπαιηά ή θαθνί επαθήο κε θπξηνύο θαθνύο. Αλ δελ έρεηε άιιν
πξόβιεκα όξαζεο όπσο π.ρ. αζηηγκαηηζκό, κπνξεί λα ρξεηάδεζηε ηα γπαιηά κόλν γηα ην
δηάβαζκα ή άιιεο αζρνιίεο ζε θνληηλή απόζηαζε.
Ο εηδηθόο πνπ ζα ζαο εμεηάζεη κπνξεί λα ζαο θάλεη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
ηξόπν δσήο, ην επάγγεικα, ηεο θαζεκεξηλέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ γεληθή ζαο πγεία
έηζη ώζηε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ζσζηόηεξν ηξόπν δηόξζσζεο ηεο όξαζήο ζαο.
Κάλνληαο κηα εμέηαζε ησλ καηηώλ ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα βνεζήζεη έηζη ώζηε
ε παξακηθξή αιιαγή ζηελ πνηόηεηα ηεο όξαζή ζαο λα εληνπίδεηαη έγθαηξα θαη
αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν, κε απνηέιεζκα ηελ θαζαξή θαη άλεηε όξαζε.
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7.2 Hyperopia Test
7.2.1 Πεξηγξαθή
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη απνηειεί έλα πξώην έιεγρν θαηά ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη
απηό-δηάγλσζε θαη λα θαηαιάβεη αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πάζρεη από ππεξκεηξσπία. Σν
ηεζη είλαη πνιύ απιό θαη απνηειείηαη από κηα ζεηξά πξνηάζεσλ.
Οη πξνηάζεηο δείρλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν θείκελν ην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη λα
πξνζπαζήζεη λα δηαβάζεη. Όιεο νη πξνηάζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν format. Έρνπλ ηελ ίδηα
γξακκαηνζεηξά, καύξνπ ρξώκαηνο θαη θάζε θνξά αιιάδεη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ.
Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα δηαβάζεη ηηο πξνηάζεηο θαη λα πξνζπαζήζεη λα παξαηεξήζεη πνηεο
βιέπεη θαζαξά θαη πνηεο όρη. Σν ζεκαληηθό είλαη λα θαηαιάβεη κέρξη πνην ζεκείν κπνξεί λα
δηαβάζεη άλεηα θαη θαζαξά κηα πξόηαζε ρσξίο δπζθνιία ή κηθξέο παξακνξθώζεηο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη είλαη ν κόλνο ηξόπνο πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα θάλεη
απηό-δηάγλσζε θαη λα ειέγμεη αλ έρεη ππεξκεηξσπία ή όρη. Μεηά από έξεπλα δελ βξήθα θάηη
άιιν πνπ λα κνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θάπνηνπ ηεζη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Έιεγρνο ζε κεγαιύηεξν βάζνο κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ηαηξείν από νθζαικίαηξν. Ωζηόζν,
απηό δελ ζεκαίλεη όηη ην ηεζη δελ έρεη ρξεζηκόηεηα. Ίζα-ίζα πνπ είλαη απηό πνπ ζα ζνπ
δώζεη ηελ αθνξκή λα επηζθεθζείο έλαλ νθζαικίαηξν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα
ηνπ ηεζη είλαη αλεζπρεηηθά.
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7.2.2Αμηνπηζηία Σεζη
Παξόιν πνπ ην ηεζη θαίλεηαη απιό, ε αμηνπηζηία ηνπ δελ ακθηζβεηείηαη. Με κηα γξήγνξα
καηηά ζην δηαδίθηπν, εύθνια παξαηεξνύκε όηη κεγάια site νθζαικηαηξηθώλ ηαηξείσλ ή
νπηηθώλ θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ αθνινπζία πξνηάζεσλ γηα λα κπνξεί ν
αλαγλώζηεο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ.
Δπίζεο, ηέηνηνπ είδνπο πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνπο νθζαικίαηξνπο θαηά ηελ
εμέηαζε. Σέινο, είλαη ην κόλν ηεζη πνπ κπόξεζα λα θέξσ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί από έλαλ ρξήζηε κέζσ απηήο ηεο πιαηθόξκαο.
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7.2.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1..Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Διέγμηε αλ βιέπεηε θάπνηα πξόηαζε πην ζνιή από άιιεο ή δπζθνιεύεζηε λα δηαβάζεηε
θάπνηα (εηθόλα 25)
5.Αλ ππάξρεη, ηόηε παηήζηε πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε

Εηθόλα 25
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7.2.4 Απνηειέζκαηα
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ζαο. Η απάληεζε πνπ έρεηε
λα δώζεηε είλαη κέρξη πνηα πξόηαζε κπνξείηε λα δηαβάζεηε θαζαξά θαη ρσξίο δπζθνιία.
Σν ηεζη ζαο παξνπζηάδεη κηα αθνινπζία από πξνηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ
πηζαλόηεηα λα έρεηε ππεξκεηξσπία θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζαο, ζαο πξνηείλεη ή όρη
λα επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν, θαζώο επίζεο θάλεη κηα εθηίκεζε γηα ηνλ θαθό πνπ ζα
ρξεηαζηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε.
Καιό ζα είλαη λα κελ παξαιείςεηε ηελ πξνηξνπή ηνπ ηεζη γηαηί κπνξεί λα θαίλεηαη εύθνιν
αιιά ζα παξαηεξήζεηε όηη θαη θαηά ηελ εμέηαζε από ηνλ νθζαικίαηξν ζα εμεηαζηείηε κε
παξόκνην ηξόπν.
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Κεθάιαην 8
8.1 Σεζη Μπσπίαο
8.1.1 Μπσπία
Η κπσπία είλαη δηαζιαζηηθή αλσκαιία ηνπ καηηνύ, θαηά ηελ νπνία νη αθηίλεο ηνπ θσηόο δελ
ζπγθεληξώλνληαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, όπσο είλαη ην θπζηνινγηθό, αιιά ζε θάπνην
ζεκείν κπξνζηά από απηόλ. Γηα απηόλ ην ιόγν ν κύσπαο αδπλαηεί λα δεη θαζαξά ηα
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη καθξηά θαη θιείλεη ειαθξηά ηα κάηηα.
Δάλ κπνξείηε λα δείηε ηα θνληηλά ζαο αληηθείκελα ρσξίο πξόβιεκα, αιιά δελ κπνξείηε λα
δηαθξίλεηε ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο ζηνλ δξόκν ή αλ ηα γξάκκαηα ζηνλ πίλαθα ηνπ
ζρνιείνπ ηα μερσξίδεηε δύζθνια κπνξεί λα έρεηε κπσπία. Η κπσπία δελ είλαη αζζέλεηα.
Απιά αλαθέξεηαη ζε κία δηαθνξνπνίεζε ζην ζρήκα ηνπ βνιβνύ ηνπ καηηνύ. Ο βαζκόο απηήο
ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξνζδηνξίδεη εάλ ρξεηάδεζηε δηνξζσηηθά γπαιηά ή όρη.

Εηθόλα 26

Σί πξνθαιεί ηελ κπσπία.
Η κπσπία ζην πιείζην ησλ πεξηπηώζεσλ νθείιεηαη ζην όηη ν βνιβόο ηνπ καηηνύ είλαη πην
καθξύο από ην θαλνληθό ζθαηξνεηδέο ζρήκα. Έλαο άιινο ιηγόηεξν ζπρλόο παξάγνληαο πνπ
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πξνθαιεί κπσπία είλαη ε κεγάιε θπξηόηεηα ηνπ θεξαηνεηδή (δει. ηεο δηάθαλεο κεκβξάλεο
ζην πην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ καηηνύ).
Πώο ε κπσπία επεξεάδεη ηελ όξαζε
Η ηθαλόηεηά καο λα βιέπνπκε μεθηλά όηαλ ην θσο εηζέξρεηαη κέζα ζην κάηη από ηνλ
θεξαηνεηδή. Σν ζρήκα απηήο ηεο εμσηεξηθήο δηάθαλεο κεκβξάλεο πνπ ιέγεηαη θεξαηνεηδήο
καδί κε ηα ππόινηπα αλαηνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην κάηη κεηαβάιινπλ ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ θσηόο (δηάζιαζε) κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην θσο λα εζηηάδεηαη αθξηβώο ζε
έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ καηηνύ πνπ ιέγεηαη ακθηβιεζηξνεηδήο
ρηηώλαο.
Αληηζέησο όκσο, όηαλ έρεηε κπσπία νη αθηίλεο ηνπ θσηόο πξνεξρόκελεο από έλα καθξηλό
ζεκείν εζηηάδνληαη ζε έλα ζεκείν κέζα ζην κάηη ην νπνίν βξίζθεηαη πην κπξνζηά από ηνλ
ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα.
Καζώο ινηπόλ νη αθηίλεο ηνπ θσηόο κπνξνύλ λα εζηηαζηνύλ κόλν ζε απηό ην ζεκείν, κέρξη
λα θζάζνπλ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ζα είλαη ήδε εθηόο εζηίαζεο κε απνηέιεζκα λα
ζρεκαηίδνπλ κηα ζνιή εηθόλα.
Πνηόο κπνξεί λα έρεη κπσπία.
πλήζσο ε κπσπία εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθίεο κεηαμύ 8-12 εηώλ. Καζώο ηα κάηηα ζπλερίδνπλ
λα αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ε κπσπία ζρεδόλ πάληνηε
εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ. πρλά ν βαζκόο ηεο κπσπίαο απμάλεηαη θαζώο
νιόθιεξν ην ζώκα αλαπηύζζεηαη γξήγνξα, ελώ κεηά ηελ ελειηθίσζε πνπ ζηακαηά ε
αλάπηπμε, ν βαζκόο ηεο κπσπίαο ζηαζεξνπνηείηαη.
Πώο γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο κπσπίαο.
πρλά έλαο δάζθαινο ζην ζρνιείν κπνξεί λα ππνπηεπζεί κπσπία ζε έλα παηδί όηαλ απηό
δαξώλεη (κηζνθιείλεη) λα κάηηα ηνπ γηα λα δεη ζηνλ πίλαθα. Βεβαίσο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ
εμέηαζε έηζη ώζηε λα δηεπθξηληζηεί ν βαζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η κπσπία κπνξεί λα
δηαγλσζηεί κε έλαλ θαλνληθό έιεγρν ηεο πγείαο ησλ καηηώλ. Όηαλ δηαγλσζηεί ε κπσπία
πξέπεη λα αθνινπζνύλ πεξηνδηθνί ηέηνηνη έιεγρνη έηζη ώζηε λα εληνπίδνληαη ηπρόλ αιιαγέο
πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ζηνπο βαζκνύο ηεο.
Πώο αληηκεησπίδεηαη ε κπσπία.
Υξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ κπξνζηά από ηα κάηηα θνίινη θαθνί έηζη ώζηε ην θσο λα
εζηηάδεηαη αθξηβώο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, όπνπ ζα ζρεκαηηζηεί ε θαζαξή εηθόλα. Αλάινγα
κε ηνλ βαζκό ηεο κπσπίαο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γπαιηά ε θαθνί επαθήο
γηα όιεο ηηο ώξεο έηζη ώζηε λα έρεηε θαζαξή όξαζε. Δάλ ν βαζκόο ηεο δηόξζσζεο είλαη
κηθξόο ηόηε ηα δηνξζσηηθά γπαιηά κπνξεί λα ρξεηάδνληαη κόλν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο
εθείλεο πνπ απαηηνύλ θαιή όξαζε γηα καθξηά, όπσο νδήγεζε, ηειεόξαζε ή δηάθνξα ζπνξ.
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8.2 Myopia Test
8.2.1 Πεξηγξαθή
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη απνηειεί έλα ηεζη θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη απηόδηάγλσζε θαη λα θαηαιάβεη αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πάζρεη από κπσπία. Σν ηεζη είλαη
πνιύ απιό θαη απνηειείηαη από κηα δπν εηθόλεο νπζηαζηηθά.
Η δεκηνπξγία ελόο ηεζη γηα ηελ δηάγλσζε ηεο κπσπίαο ήηαλ κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε έξεπλα,
αθνύ δελ ππήξραλ πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο ή κειέηεο νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα
κεηαηξαπνύλ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πιαηθόξκα.
Δπνκέλσο, ην ηεζη παξνπζηάδεη δπν εηθόλεο ζε πξάζηλν θαη θόθθηλν θόλην. Ο ρξήζηεο
θαιείηαη λα παξαηεξήζεη ην καύξν ζρέδην πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην πξάζηλν θαη θόθθηλν
θόλην. Αθνύ παξαηεξήζεη ηηο εηθόλεο, πξέπεη λα απαληήζεη ζε κηα εξώηεζε.
Αλ ην καύξν ζρέδην κνηάδεη πην έληνλν :
 ην πξάζηλν θόλην
 ην θόθθηλν θόλην
 Δίλαη ην ίδην
Μέζα από ηελ απάληεζε ηνπ ρξήζηε, ην ηεζη απαληά ζην εξώηεκα αλ ππάξρεη πηζαλόηεηα
κπσπίαο ή όρη.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη, όπσο πξνείπα, είλαη αξθεηά απιό. Παξόιαπηα, ζηελ εθαξκνγή πνπ
αλέπηπμα, είρακε σο ζηόρν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα εηζάγνπκε νπνηνδήπνηε ηεζη
«πέζεη» ζηελ αληίιεςε καο κεηά από ηελ ζρεηηθή έξεπλα.
Βέβαηα, ππάξρεη επηπιένλ ηξόπνο γηα έιεγρν ηεο κπσπίαο από ηελ ρξήζηε ηνπ Eye chart test
πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ.
8.2.2Αμηνπηζηία

Σεζη 9

Με κηα γξήγνξα καηηά ζην δηαδίθηπν, εύθνια παξαηεξνύκε όηη κεγάια site νθζαικηαηξηθώλ
ηαηξείσλ ή νπηηθώλ θαηαζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ αθνινπζία εηθόλσλ γηα λα
κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ.
Δπίζεο, ηέηνηνπ είδνπο εηθόλεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηνπο νθζαικίαηξνπο θαηά ηελ
εμέηαζε. Βέβαηα, ε παξνπζίαζε ηνπο γίλεηαη ζε πην επαγγεικαηηθό επίπεδν. Δπνκέλσο,
έθεξα ζε ςεθηαθή κνξθή ην κόλν ηεζη πνπ κπόξεζα λα θέξσ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από έλαλ ρξήζηε κέζσ απηήο ηεο πιαηθόξκαο.
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8.2.3 Οδεγίεο Υξήζεο
1..Καζίζηε πεξίπνπ 75 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2.Να ππάξρεη ήπην θπζηθό θσο
3. Καιύςηε ην έλα κάηη
4. Απιά θαιύςηε έλα κάηη θάζε θνξά θαη βξείηε ηελ εηθόλα πνπ ζαο θαίλεηαη πην έληνλν ην
καύξν ρξώκα. (εηθόλα 27)
5.Σέινο, επηιέμηε ηελ αλάινγε απάληεζε

Εηθόλα 27
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8.2.4 Απνηειέζκαηα
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ζαο. Η απάληεζε πνπ έρεηε
λα δώζεηε είλαη ζε πνηα εηθόλα παξαηεξείηαη ην καύξν ζρέδην πην έληνλν.
Σν ηεζη ζαο παξνπζηάδεη δπν εηθόλεο πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα έρεηε
κπσπία θαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζαο, ζαο πξνηείλεη ή όρη λα επηζθεθζείηε έλαλ
νθζαικίαηξν.
Καιό ζα είλαη λα κελ παξαιείςεηε ηελ πξνηξνπή ηνπ ηεζη γηαηί κπνξεί λα θαίλεηαη εύθνιν
αιιά ζα παξαηεξήζεηε όηη θαη θαηά ηελ εμέηαζε από ηνλ νθζαικίαηξν ζα εμεηαζηείηε κε
παξόκνην ηξόπν
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Κεθάιαην 9
9.1 Σεζη Ηιηαθήο Δθθύιηζεο ηεο Ωρξάο Κειίδαο
9.1.1 Ηιηαθή Δθθύιηζε Ωρξάο Κειίδαο
Η Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο (Η.Δ.Ω.Κ.) είλαη κηα πάζεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη
κε ηε κεγάιε ειηθία θαη ε νπνία πξννδεπηηθά θαηαζηξέθεη ηελ νμεία, θεληξηθή όξαζε. Η
θεληξηθή όξαζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα βιέπεη θαλείο θαζαξά ηα αληηθείκελα θαη είλαη
βαζηθή γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο είλαη ην δηάβαζκα θαη ε νδήγεζε.
Η Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο επεξεάδεη ηελ σρξά θειίδα, ην θνκκάηη ηνπ
νθζαικνύ πνπ καο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε κηθξέο ιεπηνκέξεηεο. Η Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο
Ωρξάο Κειίδαο δελ πξνθαιεί θαζόινπ πόλν.
ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο εμειίζζεηαη ηόζν αξγά
πνπ νη αζζελείο παξαηεξνύλ ειάρηζηε αιιαγή ζηελ όξαζή ηνπο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο ε
πάζεζε εμειίζζεηαη πνιύ πην γξήγνξα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απώιεηα ηεο θεληξηθήο
όξαζεο θαη ζηα δπν κάηηα. Η Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο είλαη ε ζπρλόηεξε
αηηία απώιεηαο ηεο όξαζεο ζε άηνκα κεγαιύηεξα ησλ 60 εηώλ ζην δπηηθό θόζκν.
Η Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο εκθαλίδεηαη ζε δπν κνξθέο: ηελ πγξή θαη ηελ
μεξή.
Πνπ βξίζθεηαη ε σρξά θειίδα;
Η σρξά θειίδα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο ρηηώλα, ν νπνίνο είλαη έλαο
θσηνεπαίζζεηνο ηζηόο ζην πίζσ θνκκάηη ηνπ καηηνύ. Ο ακθηβιεζηξνεηδήο κεηαηξέπεη
θσηεηλά εξεζίζκαηα θαη εηθόλεο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. ηε ζπλέρεηα ζηέιλεη απηά ηα
ζήκαηα κέζσ λεπξηθώλ νδώλ ζηνλ εγθέθαιν. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη εμαηξεηηθά
πεξίπινθεο.
Ση είλαη ε πγξή Ηιηθηαθή Εθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο;
Η πγξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο εκθαλίδεηαη όηαλ αλώκαια παζνινγηθά
αγγεία αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη θάησ από ηελ σρξά. Απηά ηα παζνινγηθά λέα αγγεία είλαη
πνιύ εύζξαπζηα θαη πνιύ ζπρλά εκθαλίδνπλ δηαξξνή αίκαηνο θαη πγξνύ. Η ζπιινγή
αίκαηνο θαη πγξνύ αλαζεθώλεη ηελ σρξά από ηελ θπζηνινγηθή ηεο ζέζε ζην πίζσ ηκήκα ηνπ
καηηνύ. Η βιάβε ζηελ σρξά γίλεηαη πνιύ γξήγνξα.
ηελ πγξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο ε πηώζε ηεο θεληξηθήο όξαζεο
εκθαλίδεηαη πνιύ γξήγνξα. Η πγξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο είλαη επίζεο
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γλσζηή θαη σο πξνρσξεκέλε Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο. Γελ έρεη ζηάδηα όπσο
ε μεξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο.
Έλα πξώηκν ζύκπησκα ηεο πγξήο Ηιηθηαθήο Δθθύιηζεο ηεο Ωρξάο Κειίδαο είλαη όηη νη
επζείεο γξακκέο εκθαλίδνληαη θπκαηηζηέο. Αλ πξνζέμεηε ηέηνηεο αιιαγέο ζηελ όξαζή ζαο
πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ νθζαικίαηξό ζαο ακέζσο. Υξεηάδεζηε επεηγόλησο κηα
νινθιεξσκέλε εμέηαζε, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη θαη εμέηαζε ηνπ βπζνύ κεηά από δηαζηνιή
ηεο θόξεο (βπζνζθόπεζε).

Εηθόλα 28

Ση είλαη ε μεξή Ηιηθηαθή Εθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο;
Η μεξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο εκθαλίδεηαη όηαλ ηα θσηνεπαίζζεηα
θύηηαξα ζηελ σρξά θειίδα θαηαζηξέθνληαη ζηγά ζηγά, έηζη ώζηε ζηαδηαθά λα κεηώλεηαη ε
όξαζε ζηα κάηηα κε ηελ πάζεζε. Καζώο ε μεξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο
ρεηξνηεξεύεη είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξήζεηε έλα ζνιό ζεκείν ζην θέληξν ηεο όξαζήο ζαο.
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, νη ιεηηνπξγίεο ηεο σρξάο θειίδαο κεηώλνληαη θαη ζπλεπώο ε
θεληξηθή όξαζε ράλεηαη ζηα πξνζβεβιεκέλα κάηηα.
Σν πην θνηλό ζύκπησκα ηεο μεξήο Ηιηθηαθήο Δθθύιηζεο ηεο Ωρξάο Κειίδαο είλαη ειαθξώο
ζνισκέλε όξαζε. Δίλαη πηζαλόλ λα έρεηε δπζθνιία λα αλαγλσξίζεηε πξόζσπα. Μπνξεί
επίζεο λα ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξν θσο γηα λα δηαβάζεηε ή γηα λα εθηειέζεηε άιιεο

72

δξαζηεξηόηεηεο. Η μεξή Ηιηθηαθή Δθθύιηζε ηεο Ωρξάο Κειίδαο θαηά θαλόλα επεξεάδεη θαη
ηα δπν κάηηα, αιιά ε απώιεηα ηεο όξαζεο κπνξεί λα πξνεγεζεί ζην έλα κάηη.
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9.2Age-Related Macular Degeneration Test
9.2.1 Πεξηγξαθή
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ θεθαιαίνπ 5, δειαδή ζηα
ηεζη πνπ ειέγρνπλ ηελ εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο. Παξόιαπηα, δελ ην ζπκπεξηέιαβα ζε
απηό ην θεθάιαην. Ο ιόγνο είλαη όηη ην A-RMD test απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε
ειηθησκέλα άηνκα, ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα (ΜΜΣ, Vision test θιπ) πνπ αλαθέξνληαη ζε
κεγαιύηεξε ειηθηαθή γθάκα αζζελώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα θαζεκεξηλή
παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ηεο όξαζεο ηνπο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη αλαθέξεηαη ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο. ύκθσλα κε έξεπλεο, έλαο
ζηνπο δέθα ειηθησκέλνπο ππνθέξεη από ειηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο (A-RMD).
Σν πνζνζηό είλαη ζεκαληηθό αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη απηό απμάλεηαη κε ηνλ θαηξό.
Απνηειεί έλα εύρξεζην θαη απνηειεζκαηηθό ηεζη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκα
κεγάιεο ειηθίαο θαη αο κελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία. Γελ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν,
θαη ν θαζέλαο κπνξεί εύθνια θαη άκεζα λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ.
πγθεθξηκέλα ην ηεζη απνηειείηαη από έλα κηθξό θαη επαλαιακβαλόκελν βίληεν. ηελ κέζε
ηεο νζόλεο βξίζθεηαη κηα ιεπθή κεγάιε θνπθίδα θαη ην θόλην είλαη καύξν. Ο ρξήζηεο
εζηηάδεη εθεί θαη παξάιιεια κηα ζηήιε από κηθξέο άζπξεο θνπθίδεο πεξλνύλ κπξνζηά από
ηελ νζόλε θαη «δηαζηαπξώλνληαη» κε ηελ κεγάιε θνπθίδα ζην θέληξν ηνπ κνηίβνπ.
Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα παξαηεξήζεη ηελ ζηηγκή πνπ «δηαζηαπξώλνληαη» όιεο νη θνπθίδεο
καδί θαη λα εμεγήζεη ηη βιέπεη. Μνηάδεη απιό αιιά έλα κεγάιν πνζνζηό ειηθησκέλσλ βιέπεη
θάπνηεο παξακνξθώζεηο πάλσ ζε απηή ηελ εηθόλα, θαη όρη ηελ παξαθάησ εηθόλα πνπ ζα δεη
έλαο ρξήζηεο ρσξίο πξνβιήκαηα όξαζεο(εηθόλα 29):

Εηθόλα 29
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Έλαο ρξήζηεο κε ειηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο ζα βιέπεη ηελ εηθόλα όπσο ε
παξαθάησ ή θάπνηα παξόκνηα παξακόξθσζε (εηθόλα 30) :

Εηθόλα 30
Αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ ρξήζηε ην ηεζη θαηαιαβαίλεη αλ ππάξρεη θίλδπλνο θαη πξέπεη
άκεζα λα επηζθεθζεί νθζαικίαηξν.

9.2.2 Οδεγίεο Υξήζεο
1.Καζίζηε πεξίπνπ 40-50 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ζαο
2. Καιύςηε ην έλα κάηη
3.πγθεληξσζείηε ζηελ θεληξηθή θνπθίδα
4.Διέγμηε θαη απαληήζηε αλ απηό πνπ βιέπεηε κνηάδεη κε ηελ εηθόλα 29
5. Αλ βιέπεηε θάηη δηαθνξεηηθό, ηόηε επηζθεθζείηε άκεζα ηνλ νθζαικίαηξν ζαο
6. Δπαλαιάβεηε γηα ην άιιν κάηη
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Εηθόλα 31

9.2.3 Απνηειέζκαηα
Οπζηαζηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε ζαο. Η απάληεζε πνπ έρεηε
λα δώζεηε είλαη αλ βιέπεηε ηελ εηθόλα 29 θαζαξά ή παξαηεξείηαη θάπνηα παξακόξθσζε
όπσο ζηελ εηθόλα 30.
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Σν ηεζη ζαο παξνπζηάδεη έλα επαλαιακβαλόκελν βίληεν πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ
πηζαλόηεηα λα πάζρεηε από ειηθηαθή εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδαο θαη αλάινγα κε ηηο
απαληήζεηο ζαο, ζαο πξνηείλεη ή όρη λα επηζθεθζείηε έλαλ νθζαικίαηξν.
Καιό ζα είλαη λα κελ παξαιείςεηε ηελ πξνηξνπή ηνπ ηεζη γηαηί κπνξεί λα θαίλεηαη εύθνιν
αιιά ζα παξαηεξήζεηε όηη θαη θαηά ηελ εμέηαζε από ηνλ νθζαικίαηξν ζα εμεηαζηείηε κε
παξόκνην ηξόπν.
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Κεθάιαην 10
10.1 Παξνπζίαζε Δθαξκνγήο
1. Με ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ηα ζηνηρεία
ηνπ, δειαδή ην όλνκα ηνπ, ην επώλπκν θαη έλα θσδηθό (π.ρ. ΑΜΚΑ, ηειέθσλν θιπ).
Δπίζεο, κε ηελ εηζαγσγή κόλν ηνπ θσδηθνύ ηνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη ην
ηζηνξηθό ηνπ ή λα δηαγξάςεη όια ηνπ ηα δεδνκέλα.
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2. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξώησλ δεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη θάπνηα
επηπιένλ πξνζσπηθά ζηνηρεία, δειαδή ηελ ειηθία ηνπ, ην θύιν, ηελ εκεξνκελία ηεο
εμέηαζεο (ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή), θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο, θαζώο θαη λα ζπκπιεξώζεη θάπνηα ζηνηρεία
από ην ηζηνξηθό ηνπ. ηελ κέζε ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη κηα κηθξή ηαπηόηεηα κε ην
όλνκα, ην επώλπκν θαη ηνλ θσδηθό ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, ππάξρεη ε επηινγή «Ιζηνξηθό
Υξήζηε» , πνπ αλ επηιεγεί, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα πξνεγνύκελα απνηειέζκαηα
ηνπ βάζεη εκεξνκελίαο.
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3. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην κελνύ ησλ εθαξκνγώλ. Οη εθαξκνγέο είλαη ζπλνιηθά 13.
Η θάζε κηα πεξηέρεη ηηο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα
από απηέο δηαιέμηε ην αλάινγν tab θαη πηέζηε ην θνπκπί εθθίλεζεο.

ην ηέινο, δελ πξέπεη λα μεράζεηε λα επηιέμεηε «Απνζήθεπζε» , ώζηε ε
εθαξκνγή λα θξαηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ tests πνπ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη.
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10.2 Γηάγξακκα ξνήο

Κεθάιαην 11
11.1 Δύξεζε «ηπθινύ ζεκείνπ» - (blind spot)
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Ο θαζέλαο καο έρεη έλα ηπθιό ζεκείν ζε θάζε κάηη. ην δεμί κάηη, ην ηπθιό ζεκείν
βξίζθεηαη ζηα δεμηά όπνπ θνηηάο θαη ζην αξηζηεξό κάηη, ζηα αξηζηεξά όπνπ θνηηάο. Δύθνια,
κπνξείηε λα βξείηε ην ηπθιό ζεκείν ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαθάησ θύθιν θαη ηνλ
ζηαπξό.

ηαζείηε 30-40 εθαηνζηά από ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο
Κιείζηε ην αξηζηεξό κάηη
Δζηηάζηε ζηνλ θύθιν κε ην δεμί κάηη
Αλ βιέπεηε αθόκα ηνλ ζηαπξό, ηόηε αξγά κεηαθηλεζείηε πξνο ηελ νζόλε κέρξη λα
εμαθαληζηεί
5. Πξέπεη λα θξαηάηε θιεηζηό ην αξηζηεξό ζαο κάηη θαη ην δεμί ζαο κάηη εζηηαζκέλν
ζηνλ θύθιν κέρξη ν ζηαπξόο λα εμαθαληζηεί. Αλ θνηηάηε καθξηά από ηνλ θύθιν ηόηε
δελ ζα κπνξέζεηε λα βξείηε ην ηπθιό ζαο ζεκείν
6. Γηα λα βξείηε ην ηπθιό ζαο ζεκείν ζην αξηζηεξό κάηη, θιείζηε ην δεμί θαη εζηηάζηε
ζηνλ ζηαπξό. Σώξα ζα εμαθαληζηεί ν θύθινο !
1.
2.
3.
4.
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Κεθάιαην 12
12.1 Βηβιηνγξαθία – Πεγέο
1. http://www.zeiss.com/corporate/en_de/global/home.html
http://www.medgadget.com/2012/05/zeiss-launches-online-vision-screening-platform-medgadgetinterview.html
2. A New Mass Screening Test for Color Vision Deficiencies in Children
Maureen Neitz, Jay Neitz
Department of Ophthalmology and Department of Cellular Biology, Neurobiology and Anatomy,
Medical
College of Wisconsin, 925 North 87th Street, Milwaukee, WI 53226-4812
3. Isihara test
4. Reliability of Snellen charts for testing visual acuity for driving: prospective study and postal
questionnaire
Zanna Currie, Archana Bhan, Irene Pepper
Ophthalmology Department, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, S10 2JF, BMJ 2000;
321:990–2
http://www.thevisiontherapycenter.com/discovering-vision-therapy/bid/58798/Why-the-SnellenChart-Fails-with-Certain-Vision-Problems
http://en.wikipedia.org/wiki/Snellen_chart#Description
5. The macular mapping test: a reliability study
Hannah Bartlett*, Leon N Davies and Frank Eperjesi
Ophthalmic and Physiological Optics Research Group, Aston University, Birmingham, UK
BMC Ophthalmology 2005, 5:18 doi:10.1186/1471-2415-5-18
http://m.myvisiontest.com/about.php
http://www.myvisiontest.com/
6. http://www.myvisiontest.com/about.php
http://secondopinion-tv.org/episode/macular-degeneration
http://www.amslergrid.org/
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7. http://www.prokerala.com/health/eye-care/eye-test/astigmatism-test.php
http://www.essilor.com/en/EyeHealth/LensesForYourVision/TestyourEyes/
Pages/EyetestforAstigmatism.aspx
http://www.sterlingoptical.com/eye_screening/4
8. http://www.sterlingoptical.com/eye_screening/4
http://www.essilor.com/en/EyeHealth/LensesForYourVision/
TestyourEyes/Pages/Eyetestformyopiaandhyperopia.aspx
9. http://www.essilor.com/en/EyeHealth/LensesForYourVision/
TestyourEyes/Pages/Eyetestformyopiaandhyperopia.aspx
10. http://www.perimetry.org/PerimetryHistory/White_Noise_Field_Campimetry.htm
11. A simple grating test for contrast sensitivity: preliminary results indicate value in screening for
glaucoma
G. B. Arden andj. J. Jacobson*
12. Lanthony 15-Hue Desaturated Test for Screening of Early Color Vision Defects in
Uncomplicated Juvenile Diabetes Cristiano Giusti Institute of Ophthalmology, University “La
Sapienza”, Rome, Italy
13. Color vision screening for individuals with intellectual disabilities: A comparison between the
Neitz Test of Color Vision and Color Vision Testing Made Easy™
Carmen Barnhardt, O.D., M.S.,a Sandra S. Block, O.D., M.Ed.,b Beth Deemer, O.D.,a
Amy Jo Calder, O.D.,a and Paul DeLand, Ph.D.c
14. Investigative Ophthalmology & Visual Science, Vol. 32, No. 10, September 1991
Copyright © Association for Research in Vision and Ophthalmology
Peripheral Color Contrast
A New Screening Test for Preglaucomarous Visual Loss
15. Advance Topics in Electronic Imaging – HPY 603
Lecture 1:Human Vision
Assoc.Prof Costas Balas , Technical University of Crete
16. http://www.eye-net.gr/public/optics3.asp

84

