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Ο ακριβής καθορισμός της διάθλασης είναι ένα ουσιαστικό προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση καθαρής και άνετης όρασης για τον
ασθενή. Θα πρέπει πάντοτε να δίνεται ειδική προσοχή στην εκτίμηση της.

Πρακτική Διάθλαση

Το παρόν έγγραφο τα σειράς Οφθαλμικών Οπτικών της Essilor εξετάζει τη διάθλαση από μια πρακτική προοπτική. Το αρχείο παρέχει μια συνοπτική περίληψη ενός αριθμού απλών και αποδεδειγμένων τεχνικών που έχουν επιλεγεί από ένα μεγάλο αριθμό διαθέσιμων μεθόδων. Σκοπός δεν είναι η εξαντλητική αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά η συζήτηση ορισμένων βασικών αρχών της διάθλασης που είναι χρήσιμες για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αρχείο έχει αναπτυχθεί σε απόκριση μεγάλου αριθμού αιτημάτων
εκ μέρους των επαγγελματιών του κλάδου σε χώρες όπου η πρακτική της διάθλασης επεκτείνεται ταχύτατα. Ο πρωτεύων αντικειμενικός στόχος του παρόντος αρχείου είναι να παράσχει βοήθεια στους επαγγελματίες προκειμένου να διαχειριστούν και να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους, με την ελπίδα ότι με τον τρόπο αυτό θα ανέβει το επίπεδο της ικανοποίησης τόσο των πελατών όσο και των επαγγελματιών.

Εισαγωγή

Εισαγωγή
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A Εμμετρωπία
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Ένα μάτι λέγεται πως είναι εμμετρωπικό (από τις ελληνικές λέξεις
έμμετρος = αναλογικός και ωψ = μάτι) όταν η εικόνα ενός αντικειμένου που εντοπίζεται στο άπειρο σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή
ενός μη-προσαρμοσμένου ματιού. Στο εμμετρωπικό μάτι, ο αμφιβληστροειδής είναι συναρμοσμένος με το οπτικό άπειρο και συνεπώς
βρίσκεται στο εστιακό επίπεδο του οφθαλμικού συστήματος. Το
εμμετρωπικό μάτι βλέπει τα μακρινά αντικείμενα καθαρά, δίχως
προσαρμογή.

Πρόσθια ακτίνα Οπίσθια ακτίνα
της κυρτότητας της κυρτότητας
(mm)
(mm)

Πάχος
(mm)

Διαθλαστικός
δείκτης

Κερατοειδής
χιτώνας,

0,55

1,377

7,8

6,5

Υδατοειδές υγρό

3,05

1,337

-

-

Κρυσταλλοειδής
φακός

4,00

1,420

10,2

6,0

Υαλοειδές υγρό

16,70

1,336

-

-

Συνολικό μήκος ματιού: 24.09mm
Αναφορά: Bennett και Robetts Clinical Visual Optics, τέταρτη
έκδοση, 2007.
Ένα απλοποιημένο μάτι μπορεί να αποδοθεί (Σχήμα 2) με την
απλοποίηση του μοντέλου αυτού, δηλαδή, από (i) το συνδυασμό
των στοιχείων που αποτελούν το μάτι, (ii) τη θεώρηση του κερατοειδούς χιτώνα και του φακού ως λεπτούς φακούς (σε αντιδιαστολή προς τους φακούς με πάχος), (iii) τη χρήση του ιδίου δείκτη n = 1.336 για το υδατοειδές υγρό και το υαλοειδές σώμα και
(iv) την στρογγυλοποίηση των υπολογισμών. Το απλοποιημένο
μάτι έχει συνολικά 60 διόπτρες, έχει μήκος 24mm και αποτελείται από μια διαφανή σφαίρα με μια οπτική ισχύ 42 διόπτρων (του
κερατοειδούς χιτώνα) που διαχωρίζει τον αέρα από το υδατοειδές
υγρό και ένα λεπτό φακό ισχύος 22 διόπτρων (ο φακός) που διαχωρίζει το υδατοειδές υγρό από το υαλοειδές, εντοπισμένο
5.8mm πίσω από τον κερατοειδή χιτώνα. Παρότι απλοποιημένο
σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο αυτό ωστόσο είναι μια αποδεκτή
αναπαράσταση του ανθρώπινου ματιού (στην μη-προσαρμοσμένη κατάσταση του).
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Το μάτι ως ένα οπτικό σύστημα:
Το μη-προσαρμοσμένο εμμετρωπικό μάτι μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα οπτικό σύστημα που αποτελείται από τον κερατοειδή
χιτώνα, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το
υαλοειδές σώμα. Τα χαρακτηριστικά ενός παρόμοιου θεωρητικού
συστήματος (που αποκαλείται σχηματικό μάτι) εμφανίζονται
στον παρακάτω πίνακα:

Σχήμα 1: Εμμετρωπικό Μάτι

+42

S

+22

n=1,336

L

n=1,336
l=24 mm

l

R

d=5,8 mm

Σχήμα 2: Απλοποιημένο Εμμετρωπικό Μάτι
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1

Εμμετρωπία
Αμετρωπία
Πρακτική Διάθλαση

1. Εμμετρωπία, Αμετρωπία,
Πρεσβυωπία και η διόρθωση τους

Εμμετρωπία
Αμετρωπία

B Αμετρωπία

2) Υπερμετρωπία:

Η Μυωπία είναι μια κατάσταση διαθλαστικού σφάλματος στην οποία
η εικόνα ενός αντικειμένου που εντοπίζεται στο άπειρο σχηματίζεται
από το μάτι (στην χαλαρή του κατάσταση) μπροστά από τον αμφιβληστροειδή. Η λέξη μυωπία προέρχεται από την ελληνική μύωψ
που σημαίνει ένα πρόσωπο που στενεύει τα μάτια του. Το άτομο με
αδιόρθωτη μυωπία βλέπει τα μακρινά αντικείμενα θολά αλλά μπορεί
να δει τα κοντινά αντικείμενα καθαρά.

Η υπερμετρωπία (ή υπερωπία) είναι μια κατάσταση διαθλαστικού
σφάλματος στην οποία η εικόνα ενός αντικειμένου που εντοπίζεται
στο άπειρο σχηματίζεται από το μάτι (στη χαλαρή του κατάσταση)
πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Η λέξη υπερμετρωπία προέρχεται
από την ελληνική υπέρ = πέρα και ωψ = μάτι.
Οπτικά το υπερμετρωπικό μάτι παρουσιάζει μιαν έλλειψη ισχύος
σχετικά με το μήκος του. Αυτό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί είτε
επειδή το μάτι είναι πολύ βραχύ σε σχέση με την ισχύ του (αξονική
υπερμετρωπία) (η πλειονότητα των περιπτώσεων της
υπερμετρωπίας πέραν των 5.00Β), ή επειδή το μάτι είναι ανεπαρκώς
ισχυρό σε σχέση με το μήκος του (διαθλαστική υπερμετρωπία).

Οπτικά το μυωπικό μάτι παρουσιάζει μιαν υπερβολή ισχύος σχετικά
με το μήκος του. Αυτό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί είτε επειδή το
μάτι είναι πολύ μακρύ σε σχέση με την ισχύ του (αξονική μυωπία) (η
πλειονότητα των περιπτώσεων της μυωπίας πέραν των 5.00Β), ή
επειδή το μάτι είναι πολύ ισχυρό σε σχέση με το μήκος του (διαθλαστική μυωπία).
Η μυωπία διορθώνεται με την εισαγωγή ενός αρνητικού φακού
(αρνητικής ισχύος), έτσι ώστε να κινηθεί η εικόνα προς τα πίσω και
να επανατοποθετηθεί στον αμφιβληστροειδή.
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Η υπερμετρωπία διορθώνεται με την εισαγωγή ενός θετικού φακού
(θετικής ισχύος), έτσι ώστε να κινηθεί η εικόνα προς τα εμπρός και
να επανατοποθετηθεί στον αμφιβληστροειδή.

© Essilor International 2007

Σχήμα 3: Το Μυωπικό Μάτι και η Αρχή της Διόρθωσης του

Πρακτική Διάθλαση

1) Μυωπία:

1

Ένα μάτι που δεν είναι εστιασμένο με ακρίβεια (δηλαδή, στην περίπτωση που η εικόνα ενός μακρινού αντικειμένου δεν σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή του μη-προσαρμοσμένου ματιού) λέγεται ότι έχει ένα διαθλαστικό σφάλμα ή μια αμετρωπία (από την ελληνική λέξη που σημαίνει
δυσανάλογο μάτι). Οι διάφοροι τύποι της αμετρωπίας κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός.

Σχήμα 4:Το Υπερμετρωπικό Μάτι και η Αρχή της Διόρθωσής του
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1

Εμμετρωπία
Αμετρωπία

Λέγεται πως ένα μάτι είναι αστιγματικό όταν η οπτική του ισχύ και
συνεπώς η εστίαση του διαφέρει σύμφωνα με τους μεσημβρινούς
του. Με τον τρόπο αυτό το μάτι παρουσιάζει μιαν ασύμμετρη
αμετρωπία με διαφορετικές θέσεις εστίασης σε διαφορετικά επίπεδα.
Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο με αστιγματισμό που κοιτάζει σε ένα
κεφαλαίο γράμμα Ε μπορεί να δει την κάθετη γραμμή καθαρά αλλά
τις οριζόντιες γραμμές θαμπά.
Σε ένα μάτι με αστιγματισμό, υπάρχει πάντοτε ένας μεσημβρινός
μέγιστης διαθλαστικής ισχύος και ένας άλλος μεσημβρινός ελάχιστης
διαθλαστικής ισχύος. Αυτοί ορίζονται ως οι κύριοι μεσημβρινοί.
Μεταξύ αυτών, η διαθλαστική ισχύς ποικίλει ανάμεσα στα μέγιστα
και τα ελάχιστα όρια.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αστιγματισμού, ανάλογα με τον εντοπισμό των δυο κυρίων εστιών (δηλαδή, των μεσημβρινών μέγιστης
και ελάχιστης διαθλαστικής ισχύος).
- αν είναι εμμετρωπικός σε έναν κύριο μεσημβρινό και μυωπικός
στον άλλο, ο αστιγματισμός ορίζεται ως απλός αστιγματισμός
- αν είναι εμμετρωπικός και υπερμετρωπικός, ορίζεται ως απλός
αστιγματισμός
- αν είναι μυωπικός σε όλους τους μεσημβρινούς, ορίζεται ως σύνθετος μυωπικός αστιγματισμός
- αν είναι υπερμετρωπικός σε όλους τους μεσημβρινούς, ορίζεται ως
σύνθετος υπερμετρωπικός αστιγματισμός
- αν είναι υπερμετρωπικός σε έναν κύριο μεσημβρινό και μυωπικός
στον άλλο, ορίζεται ως μικτός αστιγματισμός

Όταν ο αστιγματισμός είναι κανονικός, οι κύριες μεσημβρινές είναι
κατακόρυφες η μια προς την άλλη (δηλαδή απέχουν κατά 90°) και η
ισχύς ποικίλει με κανονικό τρόπο μεταξύ αυτών των ορίων. Ο
αστιγματισμός μπορεί επίσης να είναι και ακανόνιστος, εκεί όπου οι
κύριες μεσημβρινές δεν είναι κατακόρυφες η μια προς την άλλη.
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν τραυματισμό, για παράδειγμα, και
η διόρθωση του δεν είναι δυνατή μόνο με φακούς γυαλιών.
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Πρακτική Διάθλαση

3) Αστιγματισμός:

Σχήμα 5: Το Αστιγματικό Μάτι και η Αρχή της Διόρθωσης του

Ο αστιγματισμός λέγεται ότι είναι σύμφωνος με τον κανόνα στην
περίπτωση που ο πλέον ισχυρός μεσημβρινός του ματιού είναι πλησίον του κάθετου άξονα (δηλαδή, αν εντοπίζεται μεταξύ των αξόνων
70° και 110°). Λέγεται ότι είναι παρά τον κανόνα στην περίπτωση
που ο πλέον ισχυρός μεσημβρινός είναι πλησίον στον οριζόντιο
άξονα (εντοπίζεται μεταξύ 160° και 200°, ή +20° και -20°). Στην
περίπτωση που ο αστιγματισμός δεν είναι ούτε σύμφωνα με τον
κανόνα ούτε παρά τον κανόνα, λέγεται πως είναι πλάγιος.
Το οπτικό σύστημα ενός αστιγματικού ματιού σχηματίζει μια σύνθετη δέσμη φωτός ενός σημειακού αντικειμένου. Η δέσμη αυτή χαρακτηρίζεται από δυο μικρές γραμμικές εστίες, μια σε κάθε άκρο, που
είναι κατακόρυφες η μια προς την άλλη. Οι δυο αυτές εστίες αντιστοιχούν στις εικόνες που σχηματίζονται από τους κύριους μεσημβρινούς του ματιού. Μέσα σε αυτή την Ενδιάμεση Αναταραχή, βρίσκεται μια συγκεκριμένη θέση που αποκαλείται Δίσκος Ελάχιστης
Σύγχυσης. Στη θέση αυτή το τμήμα της αστιγματικής δέσμης είναι
ελάχιστο και στο μικρότερο του μέγεθος. Ο δίσκος ελάχιστης σύγχυσης είναι διοπτρικά ίσης απόστασης από τις δυο εστίες, δηλαδή, πλησίον του μέσου σημείου. Είναι αυτή η θέση που τοποθετείται στον
αμφιβληστροειδή όταν το σφαίρωμα καλύτερης όρασης είναι στη
θέση του (βλέπε παρακάτω).
Η αρχή της διόρθωσης του αστιγματικού ματιού είναι η εισαγωγή
ενός φακού μεταβαλλόμενης ισχύος ώστε να επανατοποθετηθεί η
εικόνα στον αμφιβληστροειδή. Η ισχύς του φακού ποικίλλει σύμφωνα με τους μεσημβρινούς του ματιού αντίστροφα ως προς τον αστιγματισμό του. Ο φακός αποκαλείται σφαιρο-κυλινδρικός, κυλινδρικός, ή τορικός. Η διαφορά ανάμεσα στη διαθλαστική ισχύ των μέγιστων και ελάχιστων μεσημβρινών του φακού (το κυλινδρικό του
στοιχείο) αντισταθμίζει τον αστιγματισμό του ματιού, και με τον
τρόπο αυτό συγχωνεύει τις δυο γραμμικές εστίες σε ένα μονό σημείο
εστίασης, ενώ το σφαιρικό του στοιχείο τοποθετεί την εικόνα στον
αμφιβληστροειδή. Ο αστιγματισμός σύμφωνα με τον κανόνα διορθώνεται από κυλινδρικό φακό μείον σε άξονα πλησίον στις 180° και ο
αστιγματισμός παρά τον κανόνα με ένα κυλινδρικό φακό μείον σε
άξονα πλησίον στις 90°. Ο άξονας του αστιγματισμού ποικίλει καθόλη τη διάρκεια της ζωής, σε γενικές γραμμές από σύμφωνα με τον
κανόνα σε παιδική ηλικία σε παρά τον κανόνα ως προχωρημένος
ενήλικας. Επίσης, ο άξονας του αστιγματισμού στα δυο μάτια είναι
τέτοιος ώστε να είναι γενικά συμμετρικός γύρω από τον κάθετο
μεσημβρινό (μύτη)..
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Εμμετρωπία
Αμετρωπία

Γ Κοντινή Όραση,
Προσαρμογή και Πρεσβυωπία
Όταν ένα αντικείμενο φέρνεται πλησιέστερα προς το μάτι, η εικόνα
του αντικειμένου αυτού σχηματίζεται πιο πίσω από τον αμφιβληστροειδή εκτός κι αν αυξηθεί η ισχύς του ματιού ώστε να διατηρηθεί
η εικόνα επάνω στον αμφιβληστροειδή. Το μάτι έχει την ικανότητα
να αυξάνει τη συνολική του ισχύ και αυτό επιτυγχάνεται με την αλλαγή των επιφανειακών κυρτοτήτων, του πάχους και της θέσης του
φακού. Η διαδικασία αυτή είναι το φαινόμενο της προσαρμογής.
Το εύρος της προσαρμογής είναι η εμβέλεια μέσα στην οποία το μάτι
μπορεί να εστιάζει. Εκφράζει την απόσταση μεταξύ του απώτερου
σημείου που διακρίνεται καθαρά δίχως προσαρμογή (το Απώτερο
Σημείο, ή Punctum Remotum) και του εγγύτερου σημείου που διακρίνεται καθαρά με μέγιστη προσαρμογή (το Εγγύς Σημείο, ή
Punctum Proximum). Στο εμμετρωπικό μάτι, αυτή η εμβέλεια προσαρμογής επεκτείνεται από το άπειρο στο εγγύς σημείο (που είναι
μια άπειρη απόσταση). Στο μυωπικό μάτι, η εμβέλεια είναι πραγματική και εντοπίζεται σε μιαν πεπερασμένη απόσταση μπροστά από
το μάτι. Στο υπερμετρωπικό μάτι, η προσαρμοστική εμβέλεια είναι
είτε μερικώς εικονική (πίσω από το μάτι) και μερικώς πραγματική
(μπροστά από το μάτι) ή εντελώς εικονική.
Η τιμή του εύρους της προσαρμογής προσδιορίζει το εγγύτερο
σημείο στο οποίο ένα αντικείμενο μπορεί να ιδωθεί και για το οποίο
το μάτι μπορεί να σχηματίσει μια καθαρή εικόνα στον αμφιβληστροειδή. Το εύρος της προσαρμογής (μέγιστο) είναι περίπου 20 διοπτρίες κατά τη γέννηση (που αντιστοιχούν σε ένα εγγύς σημείο
~5εκ.), > 10 διοπτρίες (~10εκ.) στην ηλικία των 20 ετών, όχι περισσότερες από λίγες διοπτρίες μέχρι την ηλικία των 40 ετών (~35εκ.),
με συνολική απώλεια της προσαρμογής μέχρι την ηλικία των 50 ετών
περίπου (σε εξάρτηση από ποικίλους παράγοντες). Αυτή η απώλεια
της ικανότητας του ματιού για προσαρμογή ορίζεται πρεσβυωπία.

Πρεσβυωπία:

Πρακτική Διάθλαση
© Essilor International 2007
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Ένα μάτι λέγεται πως είναι πρεσβυωπικό όταν το σχήμα και η θέση
του φακού του δεν είναι πλέον σε θέση να αλλάζουν επαρκώς ώστε
να επιτρέπουν επαρκή αύξηση σε διαθλαστική ισχύ για μια καθαρή
εικόνα των κοντινών αντικειμένων που σχηματίζονται στον αμφιβληστροειδή. Δηλαδή, όταν το εύρος της προσαρμογής είναι ανεπαρκές
για τις κοντινές οπτικές ανάγκες. Αν αφεθεί αδιόρθωτη, η πρεσβυωπία θα προκαλεί θαμπή όραση στα κοντινά αντικείμενα.
Η αρχή της διόρθωσης της πρεσβυωπίας είναι η αναπλήρωση της
ανεπάρκειας του εύρους της προσαρμογής (στην κοντινή όραση)
μέσω ενός θετικού φακού. Ο φακός αυτός, που είναι το addition σε
οποιαδήποτε διόρθωση της αμετρωπίας, καλείται addition για κοντά
ή απλούστερα addition. Έτσι:
- το πρεσβυωπικό εμμετρωπικό μάτι διορθώνεται από έναν επίπεδο
φακό για μακριά και ένα φακό συν για κοντά
- το πρεσβυωπικό μυωπικό μάτι διορθώνεται από ένα φακό μείον για
μακριά και ένα φακό που είναι «λιγότερο μείον» για κοντά (αυτό
σημαίνει πως στη διόρθωση για κοντά ο φακός μπορεί να είναι μείον,
επίπεδος ή ακόμα συν, σε σχέση με το βαθμό της μυωπίας και το
addition).
- το πρεσβυωπικό υπερμετρωπικό μάτι διορθώνεται από ένα φακό
συν για μακριά και από έναν ισχυρότερο φακό συν για κοντά.

Σχήμα 7: Αμετρωπία και Πρεσβυωπία

Σχήμα 6: Κοντινή Όραση
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Οπτικές Αρχές Διόρθωσης της Αμετρωπίας και της
Πρεσβυωπίας
Η Αρχή Διόρθωσης της Μυωπίας και της Υπερμετρωπίας

Η Αρχή της Διόρθωσης του Αστιγματισμού
Η αρχή της διόρθωσης του αστιγματικού ματιού είναι η εισαγωγή
ενός αστιγματικού φακού μεταβαλλόμενης ισχύος σύμφωνα με τους
διαφορετικούς μεσημβρινούς έτσι ώστε να εξουδετερωθεί ο αστιγματισμός του ματιού. Ο φακός αποκαλείται σφαιρο-κυλινδρικός, και
έχει μια διαφορά οπτικής ισχύος μεταξύ των μέγιστων και ελάχιστων
μεσημβρινών του (κύλινδρος) που αντισταθμίζει τον αστιγματισμό
του ματιού συγχωνεύοντας τις δυο γραμμικές εστίες σε ένα εστιακό
σημείο, και μια σφαιρική ισχύ που επανατοποθετεί το σημείο αυτό
επάνω στον αμφιβληστροειδή.

Η βασική οπτική αρχή για τη διόρθωσης της αμετρωπίας είναι η
χρήση ενός φακού για το σχηματισμό των οπτικών εικόνων (που
φαίνονται θαμπά από το αδιόρθωτο αμετρωπικό μάτι) τις οποίες το
αμετρωπικό μάτι μπορεί να δει καθαρά. Ειδικότερα, η διόρθωση
αποτελείται από την προβολή οπτικών εικόνων που διακρίνονται
θαμπά δίχως διόρθωση στο χώρο που φαίνονται καθαρά από το αμετρωπικό μάτι.
Ειδικότερα, για την αποκατάσταση του αμετρωπικού ματιού σε κατάσταση όμοια με του εμμετρωπικού, η διόρθωση αποτελείται από ένα
φακό που σχηματίζει ευκρινώς ένα μακρινό αντικείμενο στο αμετρωπικό μάτι δίχως την συμμετοχή της προσαρμογής. Καθώς η εικόνα ενός μακρινού αντικειμένου που σχηματίζεται από ένα φακό, εξ
ορισμού, εντοπίζεται στο εστιακό επίπεδο του, η αρχή της διόρθωσης
του αμετρωπικού ματιού είναι ο καθορισμός της διορθωτικής ισχύς
έτσι ώστε η δεύτερη κύρια εστία του φακού να συμπίπτει με το απώτερο σημείο του αμετρωπικού ματιού που θα διορθωθεί.

Η ισχύς του κυλίνδρου ενεργεί επάνω στη γραμμική εστία παράλληλα προς τον άξονα της. Στην περίπτωση μιας συνταγής για έναν
σφαιρο-κυλινδρικό φακό που εκφράζεται σε μορφή αρνητικού
κυλίνδρου, θα μπορούσε να λεχθεί πως ο κύλινδρος με άξονα 180°
επιδρά έτσι ώστε η οριζόντια εστία να συμπίπτει με την κάθετη
εστία, συγχωνεύοντας τες σε ένα μοναδικό σημείο, και ότι η σφαιρική ισχύς επανατοποθετεί το σημείο επάνω στον αμφιβληστροειδή. Ο
άξονας ισχύος ενός κυλινδρικού φακού είναι κάθετος ως προς τον
κυλινδρικό άξονα του.
Σχήμα 9: Η Αρχή Διόρθωσης του Αστιγματικού Ματιού

Στην περίπτωση του μυωπικού ματιού (Σχήμα 8α), η εικόνα ενός
αντικειμένου στο άπειρο σχηματίζεται στην (εικονική) εστία εικόνας
του αρνητικού φακού. Η εικόνα αυτή με τη σειρά της, γίνεται ένα
αντικείμενο για το μάτι που, επειδή κείται στο απώτερο σημείο, προβάλλεται καθαρά επάνω στον αμφιβληστροειδή επειδή είναι συναρμοσμένη διαμέσου του οπτικού συστήματος του ματιού. Στην περίπτωση του υπερμετρωπικού ματιού (Σχήμα 8β), η εικόνα ενός αντικειμένου στο άπειρο σχηματίζεται στην (πραγματική) εστία του θετικού φακού. Η εικόνα αυτή γίνεται ένα αντικείμενο για το μάτι, επειδή εντοπίζεται στο απώτερο σημείο και προβάλλεται καθαρά επάνω
στον αμφιβληστροειδή.

α) η επίδραση του κυλινδρικού συστατικού στοιχείου στη
διόρθωση

+
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-

Σχήμα 8: Η Αρχή Διόρθωσης της Αμετρωπίας
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+
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β) η επίδραση του σφαιρικού συστατικού στοιχείου στη διόρθωση

β) το υπερμετρωπικό μάτι
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Πρακτική Διάθλαση

1 Παράρτημα

Παράρτημα

Το αποτέλεσμα της συνταγοράφησης ενός addition για κοντά είναι η
αποκατάσταση της ικανότητας του πρεσβυωπικού ματιού να δει
καθαρά κοντινά αντικείμενα. Σκοπός είναι η παραγωγή μιας εικόνας
ενός κοντινού αντικειμένου σε μακρύτερη απόσταση η οποία βρίσκεται εντός της υπολειπόμενης εμβέλειας προσαρμογής. Η φαινομενική
εμβέλεια κοντινής όρασης που προκύπτει έχει την οπτική ιδιότητα να
κάνει το αντικείμενο να είναι συναρμοσμένο με την εμβέλεια προσαρμογής της μακρινής όρασης. Η εικόνα του απώτερου σημείου

1 Παράρτημα

Acc=max

RI
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Pp
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Πρακτική Διάθλαση

κοντινής όρασης Rp διαμέσου του addition είναι το απώτερο σημείο
μακρινής όρασης RI. H εικόνα του απώτερου σημείου κοντινής όρασης Pp διαμέσου του addition είναι το εγγύτερο σημείο της μακρινής
όρασης PI. Δεδομένου ότι το RI εντοπίζεται στο άπειρο (δηλαδή, στο
διορθωμένο απώτερο σημείο του αμετρωπικού ματιού ή το πραγματικό απώτερο σημείο του εμμετρωπικού ματιού), συνάγεται ότι το Rp
πάντοτε βρίσκεται στο εστιακό επίπεδο του addition (Σχήμα 10).

Η Οπτική Αρχή της Διόρθωσης της Πρεσβυωπίας

Σχήμα 10: Η Αρχή της Διόρθωσης του Πρεσβυωπικού Ματιού

Πραγματικοί και Εικονικοί Οπτικοί Χώροι
Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ δυο οπτικών χώρων στο διορθωμένο με γυαλί αμετρωπικό μάτι:
- ο φαινομενικός ή διορθωμένος οπτικός χώρος, που αποκαθίσταται
στο αμετρωπικό μάτι με τη διαθλαστική του διόρθωση και στον
οποίο υφίστανται τα φυσικά αντικείμενα που βλέπει. Αυτός είναι ο
χώρος αντικειμένου του φακού.
- ο πραγματικός οπτικός χώρος, που είναι ο οπτικός χώρος του ειδώλου για το φακό και ο χώρος αντικειμένου για το μάτι, στον οποίο
υφίστανται οι οπτικές εικόνες των αντικειμένων που σχηματίζονται
από το διορθωτικό φακό. Αυτές είναι οι εικόνες που βλέπει το αμετρωπικό μάτι και σχηματίζονται επάνω στον αμφιβληστροειδή του.

Οποιοσδήποτε οπτικός χώρος εκτείνεται πραγματικά ή εικονικά στο
άπειρο. Δηλαδή, ο φαινομενικός οπτικός χώρος εκτείνεται μπροστά
και πίσω από το φακό και ο πραγματικός οπτικός χώρος εκτείνεται
μπροστά και πίσω από το μάτι. Ο διορθωτικός φακός ενεργεί ως ο
δημιουργός του φαινομενικού οπτικού χώρου. Η εικόνα του χώρου
αυτού σχηματίζεται, διαμέσου του φακού, στον οπτικό χώρο που
γίνεται καθαρά αντιληπτός από το αμετρωπικό μάτι. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο είναι λίγο ανακριβές να μιλάμε για οπτική διόρθωση με φακούς γυαλιών καθώς ο φακός δεν διορθώνει την αμετρωπία στην πραγματικότητα. Θα ήταν ορθότερο αν μιλούσαμε για οπτική αντιστάθμιση της αμετρωπίας με φακούς γυαλιών.
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Εξοπλισμός
Για την εκτέλεση της διάθλασης, απαιτούνται ο ενδεδειγμένος εξοπλισμός και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.
Ο χώρος που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση ένα
δωμάτιο ειδικά προορισμένο για οπτικές εξετάσεις, εντοπισμένο σε
μιαν ήσυχη περιοχή, μακριά από τις άλλες δραστηριότητες του
ιατρείου ή του καταστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί το απόρρητο
του ασθενούς και η συγκέντρωση του. Ο φωτισμός του δωματίου θα
πρέπει να είναι μέσης φωτεινότητας ώστε να αντιστοιχεί σε τυπικές
συνθήκες όρασης. Είναι σημαντική η αποφυγή εκτέλεσης οπτικών
εξετάσεων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (εκτός κι αν αυτό απαιτείται για μια συγκεκριμένη εξέταση). Θα απαιτηθεί μια απόσταση 4
έως 6 μέτρων (ανάλογα τη χώρα) στην οποία θα τοποθετηθεί το
οπτότυπο για τη δοκιμή της μακρινής όρασης. Η απόσταση αυτή
μπορεί να ληφθεί άμεσα ή μέσω ανάκλασης σε καθρέφτη. Οι εξετάσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ύψος των ματιών του ασθενούς
(έτσι ώστε ο ασθενής να κοιτάζει μακριά σε κύρια βλεματική θέση).

Εξυπακούεται ότι η χρήση αυτών των διαφορετικών οργάνων περιορίζεται στους εκάστοτε επαγγελματίες οφθαλμικής και οπτικής φροντίδας με τον απαιτούμενο βαθμό προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους επιβαλλόμενους κανονισμούς κάθε χώρας.

Απαιτείται ένας ελάχιστος εξοπλισμός:
- Πίνακας Οπτικής Οξύτητας (για μακριά) (συμπεριλαμβανομένων
των πινάκων Οπτικής Οξύτητας για παιδιά (με διαγραμμίσεις σύγχυσης, και κάρτες ταιριάσματος κλπ.) και για ασθενείς που δεν επικοινωνούν (π.χ. για αγράμματους με το γράμμα Ε, Landolt C, κάρτες
ταιριάσματος)
- Κάρτα Ανάγνωσης ή πίνακας Οπτικής Οξύτητας (για κοντά)
- Σειρά Φακών (δοκιμαστικός σκελετός και σειρά δοκιμαστικών
φακών, χειροκίνητο φοροπτόμετρο ή αυτόματο φοροπτόμετρο)
- Σταυροκύλινδρος Jackson (με λαβή ή σε φοροπτόμετρο)
- Διάφραγμα
- Ενδεδειγμένα επίπεδα φωτισμού (για τη δοκιμή της μακρινής όρασης καθώς επίσης και εστιασμένος φωτισμός για την εκτίμηση της
κοντινής όρασης)
- Εξοπλισμός σχετικός με μιαν αντικειμενική μέθοδο μέτρησης της
διάθλασης (σκιασκόπιο ή αυτόματο διαθλασίμετρο)
- Φακόμετρο (το όνομα του διαφέρει από χώρα σε χώρα), για τη
μέτρηση των ήδη χρησιμοποιούμενων γυαλιών.
Πέραν αυτού του βασικού εξοπλισμού, θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα όργανα, συμπεριλαμβανόμενων: μετροταινίας (για τη
μέτρηση της απόστασης ανάγνωσης, εγγύς σημείου προσαρμογής
κλπ.), εκκρεμές (flipper) (για παράδειγμα “+/- 0.25D, 0.50D, 1.00D,
2.00D” και πρίσματος βάσης έσω/έξω), φακός στυλό, ερυθρό φίλτρο,
φακοί πόλωσης, πρισματικές ράβδοι, στερεοσκοπικά τεστ, κυκλοπληγικά σκευάσματα για χρήση κατά τη σκιασκοπία, όπου είναι διαθέσιμη και ενδεδειγμένη και ένα τεστ ευαισθησίας αντίθεσης.
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Πρακτική Διάθλαση
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Σχήμα 11: Εξοπλισμός Διάθλασης – Χειροκίνητο Φοροπτόμετρο
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Πρωταρχική
Εξέταση

2. Πρωταρχική Εξέταση
A Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, οι απαντήσεις του ασθενούς
μπορούν να αναδιατυπώνονται για την εξασφάλιση του ότι έχουν
γίνει καλά κατανοητές. Αν χρειάζεται κάντε λίγες πιο συγκεκριμένες
ερωτήσεις ή προτείνεται παραδείγματα για την διασαφήνιση των
απαντήσεων.
Επιπλέον των προσωπικών στοιχείων του ασθενή (όνομα, ημερομηνία γέννησης κλπ.), θα πρέπει να σημειώνετε το οπτικό ιστορικό και
ειδικότερα όλες τις λεπτομέρειες των προηγούμενων γυαλιών του
ασθενούς. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από το προηγούμενο αρχείο του
ασθενούς, ή διαμέσου πληροφοριών που παρέχονται από τον ασθενή
ή με το μέτρημα της συνταγής που φοράει ο ασθενής επί του παρόντος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πριν είτε μετά την εκτέλεση της διάθλασης, προτιμότερο μετά, ώστε να αποφευχθεί ο δυνητικός επηρεασμός της υποκειμενικής διάθλασης με το να έχετε γνώση προκαταβολικά της προηγούμενης διόρθωσης.
Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η γνώση του πώς και του πότε ο
ασθενής θα χρησιμοποιεί τα καινούργια του γυαλιά: ειδικά για ποιες
επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Και πάλι, αυτό θα
πρέπει να καθορίζεται με την υποβολή ορισμένων ερωτήσεων, όπως:
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Πρώτα, είναι πολύ σημαντική η κατανόηση των αιτιών της επίσκεψης, με το να τεθούν στον ασθενή λίγα απλά ερωτήματα όπως,
«Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψης σας;», «Ποιο φαίνεται να είναι
το πρόβλημα;», ή «Τι είδους οπτικά προβλήματα έχετε;»
Στη συνέχεια, κάντε ερωτήσεις που βοηθούν στη συγκεκριμενοποίηση των οπτικών προβλημάτων. Για παράδειγμα:
- την ακριβή φύση του προβλήματος: οπτική κόπωση, θαμπή όραση,
διπλή όραση;
- τη θέση στην οποία συμβαίνει το πρόβλημα: σε μακρινή απόσταση,
σε μέση απόσταση, κοντά, κεντρικά, περιφερικά, στο ένα μάτι ή και
στα δυο;
- οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζεται το πρόβλημα: διάβασμα, εργασία σε οθόνη υπολογιστή, οδήγηση;
- ο χρόνος και η συχνότητα εμφάνισης: πρωί, απόγευμα, διακεκομμένα, συνέχεια, αμέσως ή μετά από μακρά περίοδο ανάγνωσης;
- οι συνθήκες φωτισμού: σε δυνατό φως, σε χαμηλό φως, νυχτερινή
όραση, ευαισθησία στο θάμπωμα;
- η ημερομηνία και ο τρόπος του συμβάντος: πότε συνέβη, ήταν
πρώτη φορά, αιφνίδιο ή σταδιακό συμβάν;
- ο χρόνος εμφάνισης και η φύση του προβλήματος: το πρόβλημα
έχει καλυτερεύσει ή χειροτερέψει, ποιες λύσεις βρήκε ο ασθενής για
την ανακούφισή του ή την επιδείνωση της κατάστασης;
- κλπ.

- αναφορικά με επαγγελματικές δραστηριότητες: περιγραφή της
δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων, απαιτούμενη(ες) απόσταση(εις) εργασίας θέση εργασίας (για παράδειγμα: επάνω ή κάτω από
το επίπεδο ματιού, άμεσα εμπρός, ή προς τα πλάγια) περιβάλλον
φωτισμού, βαθμός προσοχής που απαιτείται, διάρκεια καθήκοντος,
κλπ.
- αναφορικά με ψυχαγωγικές δραστηριότητες: είδος(η) σπορ, ανάγνωση, μαστορέματα γύρω από το σπίτι, οδήγηση, τηλεόραση, μουσική, ζωγραφική, ράψιμο κλπ.
Το ιδεώδες στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι η δυνατότητα προσομοίωσης των οπτικών συνθηκών της/των κατάστασης(εων) που
συναντά συχνότερα ο ασθενής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η οπτική
διόρθωση που δίνεται είναι η πλέον ενδεδειγμένη.
Τέλος, είναι σημαντική επίσης η έρευνα σχετικά με οποιαδήποτε
ειδικά χαρακτηριστικά που θα επηρέαζαν την όραση του ασθενούς.
Ρωτήστε τους σχετικά με την υγεία των ματιών τους: για παράδειγμα, το οικογενειακό ιστορικό, μολύνσεις ματιού, εγχειρίσεις ματιού,
αν έχει κάνει οπτικές ασκήσεις κλπ. Επίσης ρωτήστε τον για τη γενική του υγεία: διαβήτης, υπέρταση, αλλεργίες, τραυματισμοί, φάρμακα που λαμβάνονται κλπ.
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Για την έναρξη οποιασδήποτε οπτικής εξέτασης, είναι αναγκαία η
εξέταση του ιστορικού του ασθενούς. Αυτό θα πρέπει να γίνει για την
κατανόηση των συμπτωμάτων που έχουν παρακινήσει τον ασθενή να
ζητήσει επαγγελματική συμβουλή καθώς επίσης και των οπτικών του
αναγκών. Η καταγραφή αυτών των πληροφοριών είναι πολύτιμη και
θα παράσχει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να εκτελέσει την
οπτική εξέταση με κανονικό τρόπο, καθώς επίσης και να γνωρίζει,
πριν ξεκινήσει η οπτική εξέταση, τα πιθανά αίτια για τα συμπτώματα (για παράδειγμα, ο τύπος του διαθλαστικού σφάλματος).

Σχήμα 12: Η Πρώτη Συνέντευξη: Μια Ουσιαστική Πρώτη
Επαφή
Η καταγραφή του ιστορικού του ασθενούς είναι υψίστης σημασίας. Η
αυστηρότητα και η σοβαρότητα με την οποία εκτελείται αυτή η
πρώτη συνέντευξη θα δώσει εμπιστοσύνη στον ασθενή για την υπόλοιπη εξέταση και θα παράσχει κρίσιμες πληροφορίες στον επαγγελματία. Με το τέλος του ιστορικού, ο εξεταστής θα πρέπει να έχει μια
καλή ιδέα για τα αίτια των συμπτωμάτων του ασθενούς και των πιθανών (διαθλαστικών) ευρημάτων όπως και των πλέον ενδεδειγμένων
διορθώσεων για τον ασθενή.
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B Πρωταρχικές Εξετάσεις
Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε οπτική εξέταση είναι η εκτέλεση ενός συγκεκριμένου αριθμού απλών πρωταρχικών
μετρήσεων. Ο επαγγελματίας θα πρέπει ήδη να έχει μιαν ιδέα
της διαθλαστικής κατάστασης του ματιού του ασθενούς χάρη
του ιστορικού. Επιπλέον, οι μετρήσεις αυτές θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει και να επιβεβαιώσει τα οπτικά προβλήματα του ασθενούς. Παρέχουν επίσης την ευκαιρία πλησιέστερης παρατήρησης της συμπεριφοράς του ασθενούς.
Ξεκινήστε εκτιμώντας το επίπεδο της μακρινής όρασης του
ασθενούς (αρχικά δίχως, στη συνέχεια με την τωρινή διόρθωση, μονοφθαλμικά στη συνέχεια διοφθαλμικά), και στη συνέχεια εκτιμήστε τη συμπεριφορά και την αναγνωστική ικανότητα των ματιών για κοντά, μετά ελέγξτε την οφθαλμική υπεροχή και τελικά, εξετάστε τον ασθενή για διοφθαλμικές οπτικές ανωμαλίες.

Μακρινή όραση
Η μακρινή όραση του ασθενούς συνήθως μετριέται επάνω σε ένα
πίνακα οπτικής οξύτητας τοποθετημένο σε απόσταση 4 έως 6
μέτρων, αρχικά δίχως, στη συνέχεια με διόρθωση, μονοφθαλμικά και
μετά διοφθαλμικά. Ο ασθενής διαβάζει φωναχτά τα γράμματα του
πίνακα. Οι ασθενείς συνήθως τείνουν να σταματούν το διάβασμα την
πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα να αποκρυπτογραφήσουν το γράμμα. Είναι σημαντικό να τους ενθαρρύνεται να συνεχίσουν ρωτώντας
τους, για παράδειγμα, «Τι γίνεται με την επόμενη γραμμή;» Το επίπεδο της όρασης που επιτυγχάνεται μπορεί να θεωρηθεί ως η μικρότερη γραμμή στην οποία τρία από πέντε γράμματα αναγνωρίζονται
σωστά. Εναλλακτικά, σε ένα πίνακα logMAR, με την αντίστοιχη
αναγνώριση των πέντε γραμμάτων ανά γραμμή και την κανονική
πρόοδο του μεγέθους μεταξύ των γραμμών, το κάθε γράμμα που διαβάζεται σωστά μπορεί να σημειώνεται: κάθε γράμμα που διαβάζεται
σωστά σκοράρει 0.02 μιας μονάδας logMAR, ξεκινώντας από την
γραμμή logMAR 1.0 (0.1 δεκαδικό).
Υπάρχουν πολλοί και ποικίλοι πίνακες οπτικής οξύτητας σε χρήση
και μια ποικιλία μεθόδων της σημειογραφίας της οπτικής οξύτητας.
Για διεθνή απλότητα, στο παρόν έγγραφο, θα χρησιμοποιείται η
δεκαδική σημειογραφία [Παρακαλούμε αναφερθείτε στο παράρτημα
«Οπτική Οξύτητα» για έναν συγκριτικό πίνακα διαφορετικών σημειογραφιών Οπτικής Οξύτητας και μια περισσότερο λεπτομερειακή
σύγκριση των διαφορετικών σημειογραφιών].
Ενώ ο ασθενής θα διαβάζει τον πίνακα Οπτικής Οξύτητας παρατηρήστε τη συμπεριφορά του: για παράδειγμα, να βεβαιώνεστε ότι ο
ασθενής δεν μισοκλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια της οπτικής
μέτρησης.
Κατά τη διάρκεια της μονόφθαλμης οπτικής δοκιμής είναι σημαντικό
να βεβαιώνεστε ότι το καλυμμένο μάτι δεν επηρεάζεται. Είναι προτιμητέο ο επαγγελματίας να κρατά μια καλύπτρα επάνω από το μάτι
του ασθενούς με τέτοιο τρόπο ώστε το μάτι να μένει ανέπαφο και να
αποφεύγεται η κάλυψη του ματιού από τον ασθενή με το χέρι του
σπρώχνοντας το μάτι του ή ακόμα και να το κλείνει, κάτι που επηρεάζει την όραση. Ορισμένοι θεωρούν πως μια θαμπή καλύπτρα είναι
προτιμητέα από μια αδιαφανή καλύπτρα, καθώς μπορεί ταυτόχρονα
να γίνεται η παρατήρηση του καλυμμένου ματιού. Ωστόσο, γενικά,
αυτό μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση του ξεχωριστού Τεστ Κάλυψης
(τόσο μονής κάλυψης όσο και επαλλάσσουσας) για μια πληρέστερη
εκτίμηση (αναφορά στη συνέχεια).

Λειτουργίες Προσαρμογής και Σύγκλισης
Είναι σημαντικός ο έλεγχος των λειτουργιών προσαρμογής και
σύγκλισης του ασθενούς για κοντά. Για το σκοπό αυτό εντοπίστε
- το Εγγύς Σημείο Προσαρμογής: κινήστε ένα πολύ μικρό στόχο
(π.χ. οπτότυπο ή μικρό στοιχείο) προς τον ασθενή (που θα φοράει τη
διόρθωση για μακριά) μέχρις ότου δεν μπορεί πλέον να το δει καθαρά. Σημειώστε την απόσταση, και στη συνέχεια, κινήστε το στόχο
μακριά από τον ασθενή μέχρι να το δει και πάλι καθαρά. Σημειώστε
τις αποστάσεις. Αυτές οι δυο θέσεις δε θα πρέπει να διαφέρουν
περισσότερο από 1 ή 2 εκ. Η μέτρηση αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί
μονόφθαλμα και διόφθαλμα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ασθενείς με
προ-πρεσβυωπία να εξεταστούν για προσαρμοστική δυσλειτουργία
και σε ασθενείς με ανισομετρωπία να αποδειχθούν οι προσαρμοστικές διαφορές μεταξύ των δυο ματιών. [Η υπόλοιπη προσαρμογή (σε
διοπτρίες) μπορεί να υπολογιστεί με τη μέθοδο Push Up, καθώς είναι
το αντίστροφο της πλησιέστερης απόστασης (σε μέτρα) στην οποία
ο ασθενής συνεχίζει να βλέπει καθαρά (δηλαδή, το εγγύς σημείο της
προσαρμογής). Η μέτρηση του εύρους της προσαρμογής με τη μέθοδο αυτή είναι απλή αλλά όχι η πλέον ακριβής μέθοδος του πραγματικού εύρους της προσαρμογής. Ωστόσο, για πρακτικούς σκοπούς
και για την παρούσα σειρά, επαρκεί και δίνει μια καλή ένδειξη εργασίας της προσαρμοστικής λειτουργίας του ασθενούς].
- Το Εγγύς Σημείο Σύγκλισης: ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε ένα λεπτό στόχο, όπως μια μύτη μολυβιού ή ένα μικρό γράμμα (με ανοιχτά τα δυο μάτια). Κινήστε αργά το στόχο πλησίον της
μύτης του ασθενούς μέχρις ότου ο ασθενής δει δυο στόχους αντί ένα
(διπλωπία) και/ή παρατηρείτε ότι ένα από τα μάτια του ασθενούς
χάνει τη σταθερότητα του (δηλαδή, παρεκκλίνει). Σημειώστε την
απόσταση αυτή (ρήξη) όπως και το πιο από τα μάτια απέκλινε. Τώρα
κινήστε αργά το στόχο μακριά από τον ασθενή μέχρις ότου δει ξανά
το αντικείμενο μονό οπότε και σημειώνετε μαζί με το πως επανακτάται η σταθερότητα και των δυο ματιών (ανάκτηση). Σημειώστε τις
αποστάσεις. Επαναλάβετε τη δοκιμή μια ή δυο φορές και σημειώστε
οποιαδήποτε μεγάλη παραλλαγή. Φυσιολογικά το σημείο ρήξης δεν
θα πρέπει να είναι μακρύτερα από 5-10 εκ από τη μύτη. Η διαφορά
ανάμεσα στη ρήξη και την ανάκτηση είναι μόνο μερικά εκατοστά το
πολύ και οι μετρήσεις να είναι επαναλήψιμες. Στην περίπτωση που
το σημείο ρήξης ενός ασθενούς είναι σε μια απόσταση > 20 εκ ή αν
υπαναχωρεί πολύ γρήγορα καθώς ο ασθενής κουράζεται με τις επαναλήψεις, αυτό είναι τότε ενδεικτικό ανεπάρκειας σύγκλισης.

Κοντινή Όραση
Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει την κάρτα ανάγνωσης σε οποιαδήποτε απόσταση ανάγνωσης φυσιολογικά επιλέξει. Πρέπει να
παρέχετε τον ενδεδειγμένο τοπικό φωτισμό. Ζητήστε από τον ασθενή να διαβάσει φωναχτά, όλο και μικρότερα στοιχεία μέχρι ότου φτάσει στα μικρότερα στοιχεία που μπορεί να διαβάσει. Όπως και με τη
δοκιμή μακρινής όρασης, ο ασθενής θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να
διαβάζει πέρα από εκεί που αντιμετωπίστηκε η πρώτη δυσκολία. Η
μέτρηση αυτή θα πρέπει να εκτελείται με τη χρήση στοιχείων υψηλής αντίθεσης (100%) σε καλές συνθήκες φωτισμού.
Η δοκιμή μπορεί επίσης να εκτελεστεί με στοιχεία χαμηλής αντίθεσης (10%). Η διαφορά μεταξύ των δυο μετρήσεων δε θα πρέπει να
ξεπερνά τις 1-2 παραγράφους (μείωση μεγέθους). Μια μεγαλύτερη
διαφορά μπορεί να είναι ενδεικτική μιας διαθλαστικής βλάβης ή ενός
παθολογικού προβλήματος.
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Πριν προχωρήσετε στη διάθλαση, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ποιο
μάτι το ασθενούς υπερισχύει. Όπως οι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες
και αριστερόχειρες, έτσι και όλοι γενικά έχουν μια προτίμηση σε ένα
από τα δύο μάτια. Χρησιμοποιήστε το Check Test™ (Σχήμα 14) για
τον καθορισμό του ποιο από τα μάτια είναι το κυρίαρχο. Ζητήστε
από τον ασθενή να κρατήσει το Check Test™ σε μήκος έκτασης
βραχίονα και να δει διαμέσου της οπής του οργάνου, με τα δύο μάτια
ανοιχτά, σε ένα μακρινό στόχο. Καλύψτε ένα από τα μάτια του ασθενούς κάθε φορά και ζητήστε του να συγκρίνει τη θέση του στόχου
εντός της οπής του Check Test™. Το κυρίαρχο μάτι είναι αυτό για το
οποίο ο στόχος είναι περισσότερο κεντραρισμένος όταν καλύπτεται
το άλλο μάτι. Η οφθαλμική κυριαρχία μπορεί ή όχι να αντιστοιχεί με
την κυριαρχία χεριού του ασθενούς. Το να γνωρίζετε ποιο μάτι είναι
κυρίαρχο έχει τριπλό ενδιαφέρον:
- ορισμένοι θεωρούν πως είναι προτιμητέα η έναρξη της διάθλασης με το μη-κυρίαρχο μάτι ώστε το υποκείμενο να μπορεί να
«ασκείται» πριν από τον καθορισμό της διάθλασης του κυρίαρχου
ματιού.
- Κατά τη διάρκεια της διόφθαλμης ισορροπίας, αν δεν μπορεί
να ληφθεί η τέλεια ισορροπία, θα πρέπει να ευνοηθεί το κυρίαρχο
μάτι
- Κατά την εκτέλεση της συνταγής το κεντράρισμα των φακών
μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάξει με οποιαδήποτε ισχυρή
πλαγιοποίηση, καθώς αυτό μπορεί να έχει μιαν επίδραση στη στάση
κεφαλής και ματιού του ασθενούς όταν κοιτάζει, ειδικά κοντά.
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Κυρίαρχο Μάτι

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη συνηθισμένη ή απαιτούμενη απόσταση εργασίας του ασθενούς. Αυτό μπορεί να ποικίλει σημαντικά
από το ένα άτομο στο άλλο. Για παράδειγμα, εργασία μεγάλης ακρίβειας στα 25 εκ., εργασία σε διαφορετικές θέσεις οθόνης υπολογιστή,
ή ειδικές εργασίες όπως διάβασμα μουσικής παρτιτούρας. Το οπτικό
περιβάλλον μπορεί επίσης να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Είναι συνεπώς σημαντική η πλήρης κατανόηση των κύριων κοντινών καθηκόντων του ασθενούς, ζητώντας λεπτομερειακές περιγραφές ή ακόμα
και προσομοιώσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την
οπτική διόρθωση ώστε να αρμόζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η απόσταση ανάγνωσης ποικίλει σύμφωνα με τα καθήκοντα του
ασθενούς και τις συνήθειες του και συχνά επίσης ανάλογα με το
φυσικό του μέγεθος. Για να ελέγξετε τη συνήθη απόσταση ανάγνωσης του ασθενούς ζητήστε του να κρατήσει μια κάρτα δοκιμής ανάγνωσης εκεί όπου θα αισθάνεται άνετα με αυτή. Μετρήστε την απόσταση από το μάτι στην κάρτα. Η απόσταση αυτή είναι συνήθως
συγκρίσιμη με την Απόσταση Harmon, η οποία είναι η απόσταση
από τον αγκώνα μέχρι το άκρο του δείκτη όταν αυτός αγγίζει τον
αντίχειρα (βλέπε Σχήμα 13). Αυτή είναι μια μέτρηση σημείο αναφοράς που γενικά εκφράζει την απόσταση ανάγνωσης ή γραφής στην
οποία ένα άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει άνετα.
Παρατηρήστε αν ο ασθενής διαβάζει φυσιολογικά πλησιέστερα ή
μακρύτερα από την απόσταση αυτή. Αυτό μπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το οπτικό επίπεδο της όρασης
(αδύνατη ή καλή), την προσαρμοστική ικανότητα (επαρκής ή όχι) και
τη διόφθαλμη συμπεριφορά (εσωφορική ή εξωφορική). Τέλος, κατά
τη διάρκεια αυτής της δοκιμής ελέγξτε αν ο ασθενής διαβάζει κεντρικά ή αν τείνει να μεταφέρει το κείμενο προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
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Απόσταση ανάγνωσης

Σχήμα 14: Καθορισμός του Κυρίαρχου Ματιού (με τη χρήση
του Check Test™)
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- Έλεγχος για ετεροφορία ή τροπία με το τεστ κάλυψης: σκοπός είναι ο έλεγχος για το αν ο ασθενής έχει μια λανθάνουσα παρέκκλιση των οπτικών αξόνων, για την οποία μπορεί να έχει δυσκολία
αντιστάθμισης της. Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε ένα
στόχο (η δοκιμή αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί τόσο για μακριά όσο
και για κοντά). Τοποθετήστε μια καλύπτρα μπροστά από ένα μάτι και
μετά αφαιρέστε την (Τεστ Μονής Κάλυψης). Παρατηρήστε αν και
πώς τα μάτια κινούνται κάτω από την καλύπτρα, αμέσως μετά που
έχουν καλυφθεί, και ενώ το άλλο μάτι είναι καλυμμένο. Παρατηρήστε τη διεύθυνση στην οποία κινείται το μάτι για την ανάκτηση της
προσήλωσης όταν η καλύπτρα έχει αφαιρεθεί. Στην περίπτωση που
ένα μάτι ευθυγραμμίζεται ξανά (για να προσηλωθεί στο στόχο) διαμέσου κρόταφο-ρινικής κίνησης ο ασθενής έχει εξωφορία. Αν η κίνηση είναι ρινο-κροταφική, ο ασθενής έχει εσωφορία. Αν το μάτι δεν
κινείται, ο ασθενής έχει ορθοφορία. Το τεστ μονής κάλυψης γίνεται
σε κάθε μάτι ξεχωριστά, πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο. Το τεστ
επαλλάσσουσας κάλυψης συνεπάγεται τη μεταβίβαση της καλύπτρας
άμεσα από το πρώτο μάτι στο άλλο, και πίσω πάλι, πριν από την
αποκάλυψη και επιστροφή του ασθενούς στη διόφθαλμη κατάσταση.
Οι κινήσεις των ματιών υπό κάλυψη και μετά την αφαίρεση του
καλύμματος, παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη
φορίας και τροπίας. Το εύρος και η ταχύτητα των κινήσεων (φορίας
ή τροπίας) θα πρέπει να σημειώνονται. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν
μόνο μια πρωταρχική ένδειξη, καθώς η ετεροφορία αποτελεί πρόβλημα μόνο όταν η αντιστάθμιση της αποδεικνύεται δύσκολη.
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Θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες δοκιμές:
- έλεγχος της συγχώνευσης με τη χρήση ενός ερυθρού φίλτρου: σκοπός είναι η εκτίμηση του επιπέδου της διόφθαλμης συγχώνευσης του ασθενούς με το μερικό διαχωρισμό των εικόνων των δυο
ματιών. Ζητήσετε από τον ασθενή να κοιτάξει σε ένα μακρινό σημείο
φωτός (για παράδειγμα, έναν ηλεκτρικό φακό στυλό στα 5-6 μέτρα).
Τοποθετήστε το ερυθρό φίλτρο επάνω στο ένα μάτι. Αν η συγχώνευση είναι καλή, ο ασθενής θα δει ένα μονό ροζ φως. Αν η συγχώνευση
είναι αδύνατη, ο ασθενής θα δει είτε δυο φώτα (ένα λευκό, ένα ερυθρό στην περίπτωση πλήρους διαχωρισμού των ματιών) ή ένα μόνο
φως (είτε λευκό, ή ερυθρό, σε εξάρτηση από το ποιο από τα μάτια
καταστέλλεται). Αν η καταστολή είναι ατελής, ο ασθενής μπορεί να
δει ένα φως, εναλλασσόμενο ερυθρό και λευκό (σε εξάρτηση από το
ποιο από τα μάτια καταστέλλεται). Εκτελέστε την εξέταση αυτή
τοποθετώντας το ερυθρό φίλτρο επάνω στο κάθε μάτι, σε ένα κάθε
φορά. Το σημειακό φως φαίνεται ως ένα σκούρο ροζ («περισσότερο
ερυθρό») όταν το ερυθρό φίλτρο τοποθετείται μπροστά από το
κυρίαρχο μάτι.

15c
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Πρωταρχική
Εξέταση
Πρακτική Διάθλαση

Εξέταση για Ανωμαλίες Διόφθαλμης Όρασης

Σχήμα 15: Εξέταση για Ανωμαλίες Διόφθαλμης Όρασης (με
την χρήση του Τεστ Κάλυψης)

Αυτές οι πρωταρχικές μετρήσεις γενικά παρέχουν ένα πλούτο πληροφοριών και συνήθως επιτρέπουν τον εντοπισμό ορισμένων από τα
προβλήματα του ασθενούς πριν την εκτέλεση της ίδιας της διάθλασης.
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Η οπτική οξύτητα είναι, εξ ορισμού, η ικανότητα του ματιού να διακρίνει τις μικρότερες λεπτομέρειες ενός αντικειμένου υψηλής αντίθεσης, δηλαδή, τη λεπτότερη λεπτομερειακή ανάλυση που είναι εφικτή. Ορίστηκε από τον Ολλανδό οφθαλμολόγο Herman Snellen
(1834-1908) ως η αναστροφή της γωνίας εκφραζόμενη σε λεπτά
τόξου υποτεινόμενα στο μάτι από τη μικρότερη λεπτομέρεια που θα
μπορούσε να διακριθεί από το μάτι. Το ανθρώπινο μάτι μπορεί, κατά
μέσο όρο, να διακρίνει δυο σημεία χωρισμένα από μια γωνία 1
λεπτού του τόξου (δηλαδή, το 1/60το της μιας μοίρας). Η τιμή (που
καθορίστηκε από τον Γερμανό οφθαλμολόγο Herman von
Helmholtz. 1821-1894) έχει γίνει αποδεκτή ως ένα παγκόσμιο σημείο
αναφοράς (Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ακόμα και
ανάμεσα σε έναν ανθρώπινο πληθυσμό με φυσιολογική όραση,
υπάρχει μια εμβέλεια φυσιολογικής οπτικής οξύτητας και ορισμένοι
θα δούνε ακόμα λεπτότερες λεπτομέρειες από το μέσο όρο του 1
λεπτού του τόξου).
Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι η οπτική οξύτητα είναι το μέτρο της
μέγιστης ικανότητας του ματιού να αναλύσει λεπτομέρειες υψηλής
αντίθεσης: είναι ένα μέτρο της μέγιστης ικανότητας του ματιού (το
μέγιστο εφικτό) και συνεπώς μετριέται κάτω από ιδεώδεις συνθήκες,
δηλαδή, μέγιστη αντίθεση, καλό επίπεδο φωτισμού και με καλή διαθλαστική διόρθωση. Συνεπώς, η οπτική οξύτητα σημειώνεται στο
τέλος της διάθλασης. Οποιεσδήποτε μετρήσεις όρασης με προηγούμενα γυαλιά, ή δίχως οποιαδήποτε διόρθωση διάθλασης, δεν είναι
μετρήσεις κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και είναι κατ’ επέκταση μετρήσεις «αδιόρθωτης όρασης» ή «όρασης με την τρέχουσα
διόρθωση/διορθωμένη όραση» παρά ένα πραγματικό μέτρο της
«καλύτερα διορθωμένης οπτικής οξύτητας».
Μακρινή Όραση
Στην κανονική διαθλαστική πρακτική, ο επαγγελματίας του κλάδου
προσδιορίζει τη μορφωσκοπική οξύτητα ή την οξύτητα αναγνώρισης
εικόνας (ζητώντας από τον ασθενή να διαβάσει μια ποικιλία γραμμάτων τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίσει διακρίνοντας τη λεπτομέρεια
του γράμματος και αναγνωρίζοντας το σχήμα του), παρά καθορίζοντας την ελάχιστη διάκριση του ματιού, όπως αυτό ελέγχεται με τη
χρήση των πινάκων E και C, για παράδειγμα (όπου το ίδιο σύμβολο
χρησιμοποιείται καθόλη την έκταση του πίνακα και συνεπώς είναι η
διάκριση που δοκιμάζεται παρά η αναγνώριση του γράμματος).
Η βαθμολόγηση της οπτικής οξύτητας διαφέρει από μια περιοχή του
κόσμου σε άλλη. Μιλώντας γενικά:
- στις Λατινικές χώρες η βαθμολόγηση είναι δεκαδική (0.1, 0.2,
0.3 … 1.0 κλπ) ή εκφράζεται σε δέκατα (1/10, 2/10, 3/10 … 10/10,
κλπ). Αντιστοιχεί με την αντιστροφή της γωνίας εκφραζόμενη σε
λεπτά τόξου υποτεινόμενα στο μάτι από την κρίσιμη λεπτομέρεια
του τυπωμένου γράμματος: 10’ του τόξου για 1/10, 5’ για 2/10, 2’ για
5/10, 1’ για 10/10 κλπ.
- στις αγγλόφωνες χώρες βαθμολόγηση εκφράζεται ως ένα κλάσμα του 6 (6/60, 6/36, 6/30 … 6/6 κλπ) ή του 20 (20/200, 20/120,
20/100 …. 20/20 κλπ) σε εξάρτηση από το αν η σταθερότυπη δοκιμή για απόσταση αναφέρεται σε μέτρα ή σε πόδια (6 μέτρα ~ 20
πόδια, 1 πόδι = 0.3048 m). H βαθμολόγηση αυτή χρησιμοποιεί την
αρχή του κλάσματος Snellen όπου ο αριθμητής εκφράζει την απόσταση της δοκιμής και ο παρανομαστής την απόσταση στην οποία η
μικρότερη λεπτομέρεια του στοιχείου υποτείνει μια γωνία 1 λεπτού
του τόξου στο μάτι (δηλαδή, η απόσταση στην οποία μπορεί να αποκωδικοποιηθεί από ένα άτομο με οπτική οξύτητα 1.0 (το

να αποκωδικοποιηθεί από ένα άτομο με οπτική οξύτητα 1.0 (το σημείο
αναφοράς για φυσιολογική όραση) Έτσι η οξύτητα των 6/12 (20/40)
δείχνει ότι το υποκείμενο μπορεί να διαβάζει σε 6 μέτρα (20 πόδια)
αυτό που ένα πρόσωπο με φυσιολογική μέση οξύτητα του 1.0 μπορεί
να διαβάζει στα 12 μέτρα (40 πόδια). Για τον ίδιο αριθμητή (απόσταση της δοκιμής) ο μεγαλύτερος παρανομαστής, σημαίνει χειρότερη
οπτική οξύτητα. Ο υπολογισμός του κλάσματος Snellen δίνει τη δεκαδική βαθμολογία (για παράδειγμα 6/6 – 20/20 – 1.0).
Συμβατικά, το ύψος ενός οπτότυπου αντιστοιχεί σε πέντε φορές τις
λεπτομέρειας που θα πρέπει να διακριθεί: το πάχος της γραμμής των
χαρακτήρων και το κενό του γράμματος C αντιπροσωπεύουν, για
παράδειγμα, το ένα πέμπτο το συνολικού ύψους του χαρακτήρα. Δηλαδή, το ύψος ενός οπτότυπου υποτείνει μια γωνία 5 λεπτών του τόξου
στο μάτι. Το πλάτος του γράμματος μπορεί να είναι 4 ή 5 φορές η
λεπτομέρεια που θα πρέπει να διακριθεί. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα
που προδιαγράφουν μορφές γραμμάτων (για παράδειγμα 5 x 4 και σε
μορφή δίχως πατούρα [non-serif]) και επίσης προδιαγράφουν τα στοιχεία ή την περιορισμένη επιλογή των γραμμάτων που θα χρησιμοποιούνται που είναι γράμματα παρόμοιας δυνατότητας ανάγνωσης.

Πρακτική Διάθλαση

Οπτική Οξύτητα

Παράρτημα

Παράρτημα

Εικόνα 16: Πίνακας οξύτητας λογαριθμικής προόδου (οπτότυπο Bailey - Lovie για μακριά)
Υπάρχουν πολλοί τύποι κλίμακας οπτικής οξύτητας:
- σε εξάρτηση από τον τύπο του οπτότυπου που χρησιμοποιείται: γράμματα, αριθμοί, ο δακτύλιος Landolt ή το C (1888), το E του
Snellen (1862), εικόνες κλπ.

17
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Παράρτημα
Πρακτική Διάθλαση

- σε εξάρτηση από την πρόοδο των τιμών οξύτητας: οι κλίμακες
μπορεί να είναι δεκαδικές (Monoyer 1875), γωνιώδεις (σε λεπτά του
τόξου (Mercier 1944), ανεστραμμένες (1/10, 1/9, 1/8 κλπ), λογικές
(δηλαδή, αντίστροφες για χαμηλές οξύτητες και στη συνέχεια δεκαδικές για υψηλότερες οξύτητες (Lissac, 1956) ή λογαριθμικές (Bailey
και Lovie, 1976).
H παρακάτω λογαριθμική κλίμακα παρουσιάζει μιαν αριθμητική
πρόοδο κατά 0.1 βήμα μονάδας του λογαρίθμου της Ελάχιστης
Γωνίας Ανάλυσης [MAR]. Με άλλα λόγια μια γεωμετρική πρόοδος
της τάξεως
= 1.259 της MAR. Αυτή η κανονική πρόοδος μεγέ10
θους μεταξύ√κάθε
γραμμής του πίνακα σημαίνει πως η τιμή της
γωνίας μειώνεται στο μισό (διπλασιάζεται) κάθε 3 γραμμές και πολλαπλασιάζετε (διαιρείται) επί 10 κάθε 10 γραμμές (για παράδειγμα
κατεβαίνοντας από τα μεγαλύτερα γράμματα στα μικρότερα, το μέγεθος των γραμμάτων στην κάθε 3η γραμμή μειώνεται στο μισό και
έτσι η οξύτητα διπλασιάζεται. Ανεβαίνοντας από τα μικρότερα γράμματα στα μεγαλύτερα, το μέγεθος των γραμμάτων διπλασιάζεται
κάθε 3 γραμμές). Αυτός ο τύπος κλιμακωτού πίνακα προσφέρει μια
κανονική πρόοδο, ευέλικτες αποστάσεις δοκιμής και ίδιο αριθμό
οπτοτύπων (και συνεπώς μια παρόμοια λήψη οξύτητας) στην κάθε
γραμμή του πίνακα, μια συνεκτική επιλογή γραμμάτων και απλή
μετατροπή της μέτρησης οπτικής οξύτητας σε όλες τις αποστάσεις
και έχει συνεπώς γίνει ένα διεθνές πρότυπο (Σχήμα 16)
Έχουν δημιουργηθεί πολλές κλίμακες οξύτητας από πολλούς συγγραφείς και ο παραπάνω δεν ήταν ένας εξαντλητικός κατάλογος.
10

Κοντινή Όραση
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για την
εκτίμηση της οπτικής απόδοσης ενός ασθενούς στην κοντινή όραση:
η οπτική οξύτητα του ασθενούς μπορεί να μετρηθεί με κλίμακα
κοντινής οπτικής οξύτητας, ή μπορεί να μετρηθεί η ικανότητα ανάγνωσης του ασθενούς με κείμενα που χρησιμοποιούν γραμματοσειρές διαφορετικών μεγεθών. (Σημειώστε ότι η μέτρηση της κοντινής
οπτικής οξύτητας είναι μια διαφορετική διαδικασία από την εκτίμηση ικανότητας ανάγνωσης ενός ασθενούς. Η τελευταία μπορεί να
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική της καθημερινής κοντινής
οπτικής λειτουργίας και δραστηριότητας).
Κλίμακες Κοντινής Οπτικής Οξύτητας
Όπως με την μακρινή όραση, μπορεί να υπάρχουν πολλές κλίμακες
κοντινής οπτικής οξύτητας. Η πλέον κοινώς χρησιμοποιούμενη είναι
η κλίμακα λογαριθμικής προόδου, μια έκδοση πολύ όμοια της κλίμακας που χρησιμοποιείται για μακρινή όραση.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος logMAR για κοντά είναι αυτά
που απαριθμήθηκαν παραπάνω, για την εκτίμηση για μακριά. Στον
πίνακα ανάγνωσης λέξεων Bailey-Lovie, μια ποικιλία λέξεων διαφορετικών μεγεθών έχουν ειδικά επιλεγεί για την εξασφάλιση μιας
συνεπούς διαδικασίας σε κάθε γραμμή, και το κείμενο αποτελείται
από ασύνδετες λέξεις παρά ένα απόσπασμα ενός κειμένου, έτσι ώστε
ο ασθενής να είναι υποχρεωμένος να διαβάζει κάθε λέξη παρά να
την εικάζεται από το πλαίσιο της πρότασης. Αυτό παρέχει μια περισσότερο ακριβή εκτίμηση της κοντινής οξύτητας του ασθενούς. Και
πάλι, η κανονική πρόοδος μεγέθους μεταξύ κάθε γραμμής του πίνακα επιτρέπει την εύκολη μετατροπή και ευελιξία της εξεταστικής
απόστασης, αλλά και εμπιστοσύνη στην προβλεψιμότητα της απόδοσης για αλλαγές διαφορετικών παραγόντων. Για τους λόγους αυτούς
ο πίνακας logMAR για κοντά είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος και
έχει ειδική εφαρμογή στην εξέταση για την εκτίμηση της χαμηλής
όρασης. Υπάρχει επίσης ο πίνακας ανάγνωσης Bailey-Lovie όπου το
κείμενο σχηματίζει μια συνεκτική πρόταση ή φράση που ανακλά ένα
καθήκον ανάγνωσης.
Κλίμακες Μέτρησης Ικανότητας ανάγνωσης
Οι κλίμακες και οι τύποι βαθμολόγησης διαφέρουν από χώρα σε
χώρα. Εδώ απαριθμούνται οι πλέον κοινές μέθοδοι:
- κλίμακα και βαθμολόγηση Parinaud (βαθμολόγηση Ρ): χρησιμοποιείται ευρέως στις γαλλόφωνες χώρες. Η κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από το Γάλλο οφθαλμολόγο Henri Parinaud. Η κλίμακα
υπολογίζεται για μιαν απόσταση 25 εκ. με μιαν αυθαίρετη 20% μεί
ωση στο μέγεθος των χαρακτήρων σχετικών με τις κλίμακες μακρινής

όρασης (4’ της οπτικής γωνίας αντί 5’). Η μείωση είναι σχεδιασμένη
να λάβει υπόψη τις επιδράσεις του μειωμένου μεγέθους της κόρης
για κοντινή όραση και με τον τρόπο αυτό κάνει την κλίμακα συγκρίσιμη με τη δοκιμή μακρινής οπτικής οξύτητας. Κάθε παράγραφος
αντιστοιχεί σε οξύτητα 1.0 για την απόσταση αναφοράς και έτσι επιτρέπει όπως η κοντινή οπτική οξύτητα να υπολογίζεται σύμφωνα με
την απόσταση, με την αναλογία απόσταση ανάγνωσης/απόσταση
αναφοράς (η απόσταση αναφοράς είναι ίση με 0.25 m x Αριθμός
Parinaud). Έτσι:
- Αν οι Ρ1, Ρ2, Ρ4 διαβάζονται στις αποστάσεις αναφοράς 0,25
m, 0.50 m 1.00 m αντίστοιχα, αυτό αντιστοιχεί σε 1.0 (10/10).
- Αν ο Ρ4 διαβάζεται στα 50 εκ. η οξύτητα είναι 0.50 m (4 x 0.25
m) – 0,25 (2.5/10) και αν ο Ρ1 διαβάζεται στα 45 εκ. η οξύτητα είναι
0.45 m / (1.5 x 0,25 m) = 1.2 (12/10).
Έχουν κυκλοφορήσει πολλές εκδόσεις της κλίμακας αυτής. Σήμερα
χρησιμοποιείται περισσότερο για παραδοσιακούς λόγους παρά για τα
χαρακτηριστικά ακρίβειας και απλότητας του.
- Κλίμακα και βαθμολόγηση σε τυπογραφικά σημεία (βαθμολόγηση Ν) – Χρησιμοποιείται επικρατέστερα στις Αγγλόφωνες
χώρες. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιεί σταθερότυπες τυπογραφικές
μονάδες (μεγέθη γραμματοσειρών). Χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά
“Times Roman” και οι παράγραφοι είναι διαβαθμισμένοι σύμφωνα
με το μέγεθος των χαρακτήρων, εκφρασμένων σε τυπογραφικά
σημεία (Ν5, Ν6, Ν8 κλπ.) Η απόδοση κοντινής ανάγνωσης σημειώνεται με Ν (near = κοντά), που ακολουθείται από το μέγεθος του
χαρακτήρα, μαζί με την απόσταση της δοκιμής της ανάγνωσης (για
παράδειγμα Ν5 στα 40 εκ.). Το πλεονέκτημα της δοκιμής αυτής είναι
ότι η απόδοση ανάγνωσης εκτιμάται επάνω ακριβώς στους ίδιους
τύπους έντυπου υλικού όπως αυτοί που αναμένεται ο ασθενής να
αντιμετωπίσει στην καθημερινή του ζωή.
- Κλίμακα και βαθμολόγηση Jaeger (βαθμολόγηση J). Συχνά
χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κλίμακα αυτή
επίσης χρησιμοποιεί τυπογραφικούς χαρακτήρες με μια βαθμολόγηση που εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η βαθμολόγηση είναι για παράδειγμα J1, J2, J3 κλπ. Το J προέρχεται από το
όνομα του εφευρέτη της (Βιεννέζος οφθαλμολόγος Eduard von
Jaeger, που ανέπτυξε το σύστημα αυτό το 1854) και τον αριθμό που
δείχνει το μέγεθος της γραμματοσειράς. Δυστυχώς, τα μεγέθη των
χαρακτήρων δεν είναι τυποποιημένα. Υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός
παραλλαγών της κλίμακας αυτής με αυθαίρετες βαθμονομήσεις και
ποικίλα μεγέθη χαρακτήρων. Παρά την ανακρίβεια της η κλίμακα
αυτή συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως.
- Μετρική κλίμακα και βαθμολόγηση (βαθμολόγηση Μ) – Το
σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από δυο Αμερικανούς ερευνητές επιστήμονες, τους Louise Sloan και Adelaide Habel το 1956. Το μέγεθος
των χαρακτήρων περιγράφεται από το γράμμα Μ που έπεται ενός
αριθμού που είναι η απόσταση σε μέτρα στα οποία οι χαρακτήρες
υποτείνουν στο μάτι μια γωνία των 5’ του τόξου. Η λεπτομέρεια που
θα πρέπει να διακριθεί είναι συμβατικά ίση με το πέμπτο το ύψους
του χαρακτήρα. Συνεπώς, για παράδειγμα οι βαθμολογήσεις 1.0Μ
και 0.50Μ σημαίνουν πως η οπτική οξύτητα είναι 1.0 στις αποστάσεις των 1.0 m και 0,5 m αντίστοιχα. Το μέγεθος των γραμμάτων προδιαγράφεται σε μονάδες Μ που αντιστοιχούν σε ένα ύψος 1.45 mm.
Έτσι το 1.0Μ αντιστοιχεί σε ένα χαρακτήρα ύψους 1.45 mm , το
0.50Μ σε 0.725 mm κλπ. Για να γνωρίσουμε την τιμή Μ ενός κειμένου, θα πρέπει απλά να διαιρέσουμε το ύψος των γραμμάτων με 1.45.
Αυτή η μονάδα Μ αντιστοιχεί επίσης στον παρανομαστή οξύτητας
που εκφράζεται ως κλάσμα Snellen. Αυτός ο τύπος βαθμολόγησης
είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, είναι απλός και πρακτικός και έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερης χρησιμότητας σε εκτιμήσεις χαμηλής όρασης.
Η κοινή συνιστώσα ανάμεσα σε αυτές τις κλίμακες για κοντά είναι
ότι, παρομοίως με τη μακρινή οπτική οξύτητα, η οπτική απόδοση του
ασθενούς εκτιμάται με τη βαθμολόγηση του μεγέθους των μικρότερων χαρακτήρων που αποκωδικοποιούνται, και που αναγκαστικά
συνοδεύεται από την απόσταση δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε. Για
παράδειγμα, Ρ1.5 στα 37 εκ., Ν5 στα 40 εκ. J2 στα 40 εκ. ή 0.4Μ στα
40 εκ. θεωρούνται καλά επίπεδα κοντινής όρασης.
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Ξεκινήστε την διαθλαστική εξέταση καθορίζοντας την αντικειμενική διάθλαση, όπως αποκαλείται επειδή δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε εισροή πληροφοριών από τον ασθενή. Για τον καθορισμό της αντικειμενικής διάθλασης, ο επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική που προσφέρεται από τα αυτόματα διαθλασίμετρα ή την κλασική τεχνική της σκιασκοπίας. Όποια κι αν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται, η αντικειμενική
διάθλαση θα πρέπει πάντοτε να εκτελείται, αλλά μπορεί να αποτελεί μόνο μιαν αρχική προσέγγιση στη διάθλαση η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί
στη συνέχεια από την υποκειμενική εξέταση της διάθλασης. Μόνο σε εξαιρετικές συνθήκες, όπου η υποκειμενική διάθλαση δεν είναι δυνατή, όπως
στην περίπτωση της εξέτασης ενός μωρού, μικρού παιδιού, ή άλλου ασθενούς που αδυνατεί να επικοινωνήσει, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η αντικειμενική διάθλαση για την τελική συνταγή.

Αντικειμενική
Διάθλαση

3. Αντικειμενική Διάθλαση

A Αυτόματη Διαθλασιμετρία
Τα αυτόματα διαθλασίμετρα συχνά επίσης ενσωματώνουν μια μέτρηση κερατοειδούς. Μαζί με την πρόδηλη εφαρμογή που η μέτρηση
αυτή έχει στην περίπτωση τοποθέτησης φακών επαφής, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του αν η αμετρωπία του
ασθενούς είναι περισσότερο αξονική ή διαθλαστική.
Ενώ δεν υπάρχει πρόθεση απαξίωσης της συμβολής των οργάνων
αυτών κατά οποιοδήποτε τρόπο, είναι σημαντικό να λεχθεί σαφώς
ότι η αυτόματη μέτρηση της διάθλασης από μόνη της δεν επαρκεί για
τον καθορισμό της διάθλασης του ασθενούς και ότι όπου είναι δυνατό θα πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται από υποκειμενική εξέταση.
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Τα περισσότερα αυτόματα διαθλασίμετρα λειτουργούν επάνω στην
αρχή της εκπομπής μιας υπέρυθρης δέσμης φωτός. Ένας οπτο-ηλεκτρονικός αισθητήρας συλλαμβάνει την εικόνα αυτής της δέσμης
αφού έχει ανακλαστεί στον αμφιβληστροειδή και έχει περάσει διαμέσου του ματιού δυο φορές (δηλαδή, με την είσοδο και την έξοδο). Η
εικόνα επεξεργάζεται και αναλύεται από λογισμικό του υπολογιστή
και εξάγεται η τιμή της διάθλασης. Χρησιμοποιούνται διάφορες οπτικές αρχές ανάλογα με το όργανο. Για περισσότερες λεπτομέρειες
παρακαλούμε αναφερθείτε στα τεχνικά δεδομένα από τον κατασκευαστή του οργάνου.
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα αυτόματα διαθλασίμετρα
δεν παρέχουν ακόμα μιαν εντελώς βάσιμη μέτρηση της διάθλασης.
συνήθως υπερδιορθώνεται (δηλαδή, η μυωπία υπέρ-εκτιμάται και η
υπερμετρωπία υπό-εκτιμάται) λόγω της διέγερσης της προσαρμογής
κατά τη διάρκεια του παρατήρησης μέσα στο όργανο (μυωπία οργάνου). Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της αμετρωπίας,
τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της ανακρίβειας. Για το λόγο αυτό
είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι ο ασθενής είναι δεόντως χαλαρός κατά τη μέτρηση και να χρησιμοποιείται το αποτέλεσμα μόνο ως
ένα αρχικό βήμα στον καθορισμό της διάθλασης του ασθενούς. Ο
κύλινδρος επίσης πολύ συχνά υπέρ-εκτιμάται και η ακρίβεια του
άξονα του (συχνά στο βαθμό) είναι ορισμένες φορές εσφαλμένα
υπερβολικός. Η προσήλωση και η προσοχή του ασθενή μπορεί επίσης να επηρεάσει την ακρίβεια της μέτρησης. Η τέχνη του επαγγελματία έγκειται στο να είναι σε θέση να διαχειριστεί τους παράγοντες
αυτούς ώστε να λάβει μια χρήσιμη μέτρηση, που στην πραγματικότητα είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί από ό,τι θα φαινόταν.

Πρακτική Διάθλαση

Η αυτόματη μέτρηση διάθλασης είναι ένας γρήγορος και εύκολος
τρόπος λήψης μιας αντικειμενικής μέτρησης της διάθλασης του
ασθενούς.
Ο ασθενής τοποθετεί το κεφάλι του στο ενδεδειγμένο υποσιάγωνο
και στα στηρίγματα μετώπου του οργάνου, έτσι ώστε να παραμένει
ακίνητος και στη συνέχεια προσηλώνεται στο στόχο μέσα στο όργανο ενώ ανοιγοκλείνει τα μάτια του φυσιολογικά όταν απαιτείται. Ο
εξεταστής στη συνέχεια κινεί το όργανο μέχρις ότου κεντραριστεί
στο μάτι του ασθενούς και εστιαστεί η εικόνα του ματιού. Όταν συμβεί αυτό, η μέτρηση μπορεί παρθεί αυτόματα ή χειροκίνητα, σε εξάρτηση από τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου που έχει επιλεγεί. Λαμβάνεται μια σειρά μετρήσεων και υπολογίζεται η μέση τιμή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για το άλλο μάτι και στη συνέχεια τυπώνονται τα αποτελέσματα.

Σχήμα 17: Αυτόματο διαθλασίμετρο
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Αντικειμενική
Διάθλαση

B Σκιασκοπία
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Πρακτική Διάθλαση

Η Σκιασκοπία είναι μια τεχνική που επιτρέπει μια εκτίμηση της διαθλαστικής κατάστασης ενός ματιού, με βάση την κίνηση της ανάκλασης του φωτός από το μάτι, όπως παρατηρείται διαμέσου ενός
οπτικού οργάνου που είναι γνωστό ως σκιασκόπιο. Εισήχθη στα τέλη
του 19ου αιώνα από τον Ferdinand Cuignet, ένα Γάλλο στρατιωτικό
οφθαλμολόγο (1823-1889). Επειδή είναι μια αντικειμενική τεχνική
δεν απαιτεί οποιαδήποτε ανταπόδοση από τον ασθενή και είναι συνεπώς χρήσιμη ως ένα προ-υποκειμενικό εργαλείο διάθλασης για όλους
τους ασθενείς, αλλά ειδικά για τα νήπια, και αυτούς που αδυνατούν
να επικοινωνήσουν. Παρέχει επίσης δευτερεύουσες πληροφορίες
σχετικά με τη διαύγεια και την κανονικότητα των οφθαλμικών μέσων
και κατά συνέπεια το αναμενόμενο επίπεδο όρασης.
Η σκιασκοπία προήλθε από την οφθαλμοσκόπηση και είναι παρόμοια με την τεχνική της χειρονακτικής ουδετεροποίησης φακού (και
των θεμελιακών αρχών της φακομέτρησης). Το φως από το σκιασκόπιο φωτίζεται στο μάτι του ασθενούς και ο αμφιβληστροειδής ενεργεί ως μια ανακλαστική οθόνη πάνω στην οποία κινείται το φως. Το
φως που ανακλάται από τον αμφιβληστροειδή (που τώρα δρα ως δευτερεύουσα πηγή φωτός) και συνεπώς από το μάτι αποκαλείται «ανάκλαση» (όπως η κόκκινη ανάκλαση διαμέσου της κόρης σε μια φωτογραφία με φλας). Στρέφετε το σκιασκόπιο ώστε το φως του να σαρώσει το μάτι. Σε σύγκριση με την κίνηση του φωτός από το σκιασκόπιο, η ανάκλαση θα κινηθεί στην
ίδια κατεύθυνση (ομόρροπα) ή
προς την αντίθετη κατεύθυνση
(αντίρροπα). Η κατεύθυνση, η
ταχύτητα και η λάμψη της ανάκλασης σχετίζονται με το διαθλαστικό σφάλμα (όσο φωτεινότερη είναι η ανάκλαση και όσο
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα,
τόσο χαμηλότερο είναι το διαθλαστικό σφάλμα). Ο παρατηρητής εκτιμά το σχήμα, την
κίνηση και τη φωτεινότητα της
ανάκλασης και τοποθετεί ενδεδειγμένους φακούς μπροστά στο
μάτι μέχρις ότου η ταχύτητα της
κίνησης είναι άπειρα γρήγορη
(«αντιστροφή»). Η ισχύς του
φακού στην οποία επιτυγχάνεται
η αντιστροφή είναι η ποσότητα
που εξουδετερώνει το διαθλαστικό σφάλμα του ματιού. Στην
περίπτωση του αστιγματισμού,
Σχήμα 18: Σκιασκόπιο
η εξουδετέρωση καθορίζεται
ανεξάρτητα σε κάθε κύριο
μεσημβρινό.

Ένας φακός απόστασης εργασίας γενικά είτε +1.50D (67 εκ.)
ή +2.00D (50 εκ.) θα πρέπει να τοποθετείται μπροστά από το
μάτι κατά τη διάρκεια της σκιασκοπίας δεδομένου ότι η παρατήρηση γίνεται διαμέσου του σκιασκόπιου το οποίο δεν βρίσκεται στο οπτικό άπειρο. Ο φακός απόστασης εργασίας θα
πρέπει να θεωρείται ξεχωριστά από την ισχύ του φακού στην
οποία συμβαίνει η εξουδετέρωση.
Το πλέον κοινό είδος σκιασκοπίας είναι η στατική σκιασκοπία
που περιγράφηκε παραπάνω. Σε αυτήν υπάρχουν δυο διαφορετικά είδη: η κυκλική (spot) και η ταινιωτή (streak) (ανάλογα με τη μορφή του φωτός που εκπέμπεται από το σκιασκόπιο). Υπάρχουν επίσης άλλες λιγότερο κοινές τεχνικές χρήσης
της σκιασκοπία, συμπεριλαμβανομένων των Σκιασκοπία για
Κοντά κατά Mοhindra και Δυναμική Σκιασκοπία, που μπορούν να παρέχουν μιαν εκτίμηση της διαθλαστικής και προσαρμοστικής κατάστασης για κοντά.
Η προσαρμογή θα πρέπει να σταθεροποιείται κατά τη διάρκεια της σκιασκοπίας και για το λόγο αυτό εκτελείται στο
σκοτάδι και ζητείται από τον ασθενή να παρατηρήσει ένα
μακρινό στόχο. Το μέγεθος του στόχου είναι μεγάλο, έτσι
ώστε να μπορεί να ιδωθεί διαμέσου της θαμπάδας που προκαλείται από το φακό απόστασης εργασίας. Μπορεί επίσης να
προκληθεί κυκλοπληγία πριν από την εκτέλεση της σκιασκοπίας και αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκτίμηση μικρών
παιδιών και ασθενών με μεγάλες ποσότητες λανθάνουσας
υπερμετρωπίας.
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Ομόρροπη
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Αντίρροπη

Αντικειμενική
Διάθλαση

Η χρήση της σκιασκοπίας απαιτεί εμπειρία που μπορεί να αποκτηθεί
μόνο με τακτική άσκηση. Παρότι η κατάκτηση της τεχνικής απαιτεί
περισσότερο χρόνο σε σχέση με την αυτόματη μέτρηση της διάθλασης, μπορεί να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική, και ορισμένες
φορές πιο πρακτική.

Πρακτική Διάθλαση

Σχήμα 19: Διαφορετικές Επιδράσεις Ανάκλασης στη Σκιασκοπία
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Πλάγια
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Σημείο εξουδετέρωσης ή «αντιστροφή»
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Η Υποκειμενική Διάθλαση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του διαθλαστικού σφάλματος του ματιού και συνεπάγεται την ικανότητα του ασθενούς να διακρίνει αλλαγές στη διαύγεια του στόχου όταν τοποθετούνται διαφορετικοί φακοί μπροστά από τα μάτια του. Εξ ορισμού, απαιτεί ανταπόδοση πληροφοριών
από τον ασθενή. Η Υποκειμενική Διάθλαση συνήθως θα εκτελείται ως ένας έλεγχος και «λεπτή ρύθμιση» μετά από μια αρχική αντικειμενική εκτίμηση της διάθλασης.
Το σημείο εκκίνησης θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της αντικειμενικής διάθλασης ή η προηγούμενη συνταγή. Η Υποκειμενική Διάθλαση εκτελείται πρώτα μονοφθαλμικά, και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται σε διόφθαλμες συνθήκες. Η συνιστάμενη σειρά για τη διαδικασία της εκτέλεσης της υποκειμενικής διάθλασης είναι: μονόφθαλμος καθορισμός της σφαιρώματος, του άξονα του κυλίνδρου και της ισχύος του κάθε ματιού, ακολουθούμενη από την εκτέλεση της διόφθαλμης ισορροπίας. Θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται αρνητικοί κύλινδροι. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω είναι μια αποδεδειγμένη μέθοδος, αλλά και μια από τις πολλές πιθανές μεθόδους υποκειμενικής διάθλασης.

A Καθορισμός της Σφαιρώματος
Η αποκαλούμενη μέθοδος «θόλωσης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την εύρεση της σφαιρώματος. Η ιδέα πίσω από τη μέθοδο αυτή είναι
ότι αρχικά δημιουργείται ένα θάμπωμα ή «ομίχλη», με σκοπό τη
χαλάρωση της προσαρμογής του ασθενούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επειδή ο ασθενής θα βιώσει ακόμα μεγαλύτερο θάμπωμα αν
προσαρμόσει, και έτσι σταδιακά χαλαρώνει την προσαρμογή για να
ελαχιστοποιήσει το θάμπωμα. Η μέθοδος συνεπάγεται την τοποθέτηση ενός φακού (θετικού) μπροστά από το μάτι του ασθενούς έτσι

Εικόνα 20: Αρχή της μεθόδου "΄θόλωσης"
a) θόλωση με +1,50 D
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4. Υποκειμενική Διάθλαση
Μακρινή Όραση
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b) θόλωση με +0,75 D

Η μέθοδος αυτή περιγράφεται παρακάτω:
1) Τοποθετήστε την αρχική διόρθωση (αντικειμενική διάθλαση ή
προηγούμενη συνταγή) μπροστά στο μάτι του ασθενούς (καλύψτε το
άλλο μάτι) και μετρήστε και καταγράψτε τη διορθωμένη όραση.

αμετρωπία με
Θάμπωμα (επιπλέον Οξύτητα ως κλασματική Οξύτητα ως δεκαδική Ισχύουσα
τον φακό θόλωσης στη
της αρχικής διάθλασης)
μορφή
μορφή
θέση του
+1,50 D
1/6
0,16 = 1,6/10
Sph -1,50 D
+1,25 D

1/5

0,2 = 2/10

Sph -1,25 D

+1,00 D

1/4

0,25 = 2,5/10

Sph -1,00 D

+0,75 D

1/3

0,33 = 3,3/10

Sph -0,75 D

+0,50 D

1/2

0,5 = 5/10

Sph -0,50 D

+0,25 D

1/1

1,0 = 10/10

Sph -0,25 D
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c) με το σφαίρωμα καλύτερης όρασης

ώστε η εικόνα του αμφιβληστροειδούς να ωθηθεί προς τα εμπρός και
μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, κάτι που δημιουργεί θάμπωμα,
και στη συνέχεια να
μειώνεται βαθμηδόν η ισχύς του φακού αυτού μέχρις ότου η εικόνα
να έρθει πίσω εστιασμένη στον αμφιβληστροειδή. Το πλέον κατάλληλο επίπεδο θαμπώματος έχει καθοριστεί ως εκείνο που μειώνει την
όραση του ασθενούς στο επίπεδο του ~0.16 (γενικά ~+1.50 DS).
Οποιοδήποτε μεγαλύτερο θάμπωμα από αυτό μπορεί να προκαλέσει
προσαρμογή σε τονικό επίπεδο, σαν τον προσαρμοστικό τόνο που
παρουσιάζεται στη σκοτεινή εστίαση, και λιγότερο θάμπωμα μπορεί
να μην ελέγξει την προσαρμογή επαρκώς.
Η σφαίρα καθορίζεται πρώτα μονόφθαλμα. Πολλοί επαγγελματίες
εκτελούν διάθλαση με την σταθερότυπη σειρά του δεξιού ματιού
πρώτα, μετά του αριστερού ματιού (μετά διοφθαλμικά), και αυτό έχει
το πλεονέκτημα ελαχιστοποίησης των σφαλμάτων αντιγραφής κατά
τη σημείωση των αποτελεσμάτων. Άλλοι πιστεύουν πως είναι χρήσιμο να εκτελέσουν διάθλαση στο μη-κυρίαρχο μάτι πρώτα, έτσι
ώστε ο ασθενής να μάθει την τεχνική και να εξασφαλίσουν ότι δίνει
καλές απαντήσεις για την ακόλουθη δοκιμή του κυρίαρχου ματιού.
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1/4

0,25

1/5

0,20

1/6

0,16

1/7

0,14
0,12

1/9

0,11

1/10

0,10

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
+2,50
+2,25
+2,00
+1,75
+1,50
+1,25
+1,00
+0,75
+0,50
+0,25
0

1/8

•

Fog / Brouillard

Accommodation (=3,00D)

Σχήμα 21: Επίπεδο Όρασης και Αφαίρεση του Θαμπώματος

© Essilor International 2007

0,33

4) Συνεχίστε την αφαίρεση του θαμπώματος μέχρι που το
επίπεδο της όρασης δεν βελτιώνεται άλλο, δηλαδή, όταν το
επίπεδο της όρασης φτάσει σε ένα σταθερό επίπεδο.

-4,00

1/3

•
•

-3,00

0,5

-2,00

1,0

1/2

-1,00

1/1

5) Επιστρέψτε στο σφαίρωμα πριν από την τελευταία αφαίρεση του θαμπώματος που δεν πρόσφερε κάποια βελτίωση
στην όραση, δηλαδή επιλέξτε το πλέον θετικό (το λιγότερο
αρνητικό) σφαίρωμα που δίνει μέγιστη όραση στο στάδιο
αυτό (ώστε να προληφθεί η μετατόπιση της αμφιβληστροειδικής εικόνας πίσω από τον αμφιβληστροειδή, και με τον τρόπο
αυτό να επιτραπεί στον ασθενή να προσαρμόσει). Να έχετε επίσης υπόψη τη σφαίρα που αναμένεται από το επίπεδο της
αδιόρθωτης όρασης και εξετάστε αν είναι σύμφωνη με το εύρημα αυτό (στο σημείο αυτό, αν ξεκινάτε από plano παρά από το
αποτέλεσμα της αντικειμενικής διάθλασης, το σφαίρωμα είναι
η Καλύτερη Σφαίρα Όρασης, και η όραση είναι η καλύτερη εφικτή με μια σφαιρική διόρθωση μόνο).

4

Υποκειμενική
Διάθλαση

Κατά την αφαίρεση της θόλωσης:
- Αν η όραση δε βελτιωθεί (ή χειροτερέψει) όταν η ισχύς του
φακού θαμπώματος μειωθεί κατά ένα επιπλέον 0.25D, ο ασθενής
μπορεί να έχει προσαρμόσει κατά 0.25D (ή περισσότερο). Στην περίπτωση αυτή περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα για να επιτραπεί στον
ασθενή να χαλαρώσει την προσαρμογή και ελέγξτε την όραση του
ξανά.
- Ελέγξτε το ότι η βελτίωση στην όραση είναι σύμφωνη με την
αναμενόμενη. Το επίπεδο της όρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά
πάσα στιγμή για την εκτίμηση της αμετρωπίας με τον φακό θόλωσης
στη θέση του, σύμφωνα με τον κανόνα Swaine.

Πρακτική Διάθλαση

2) Θαμπώστε τον ασθενή προσθέτοντας + 1.50D (γι’ αυτή την ισχύ
του σφαιρώματος, η όραση αναμένεται να μειωθεί στους ~0.16).
α. Αν η όραση είναι τώρα καλύτερη από 0.16, ο ασθενής είναι ανεπαρκώς θαμπωμένος, κάτι που υποδηλώνει πως η αρχική διόρθωση ήταν
ανεπαρκώς θετική. Θαμπώστε με επιπλέον αυξήσεις των 0.25D μέχρις
ότου η όραση μειωθεί στο επίπεδο του ~0.16.
β. Αν η όραση είναι τώρα χειρότερη από το επίπεδο του 0.16 αυτό υποδηλώνει πως η αρχική διόρθωση ήταν υπερβολικά θετική ή ανεπαρκώς
μυωπική. Αρχίστε να απομακρύνετε το θάμπωμα, προοδευτικά όπως
περιγράφεται παρακάτω.

3) Αφαιρέστε το θάμπωμα προοδευτικά σε βήματα των 0.25D
(δηλαδή, προσθέστε -0.25D ανά βήμα) και ελέγξτε σε κάθε βήμα το
ότι η όραση βελτιώνεται (κατά περίπου μια γραμμή ανά 0.25D)*
*Θεωρητικά, κάθε μείωση 0.25D θαμπώματος βελτιώνει την όραση
κατά μια βαθμονόμηση στην ανεστραμμένη κλίμακα οξύτητας (γνωστή στη Γαλλία ως ο «Κανόνας Swaine») σύμφωνα με την παρακάτω θεωρητική διαδοχή για σφαιρική αμετρωπία (ή της σφαιρικής
αντιστοιχίας της αμετρωπίας στην περίπτωση αστιγματισμού). Ο
κανόνας είναι: αμετρωπία = τιμή σφαιρώματος ~0.25D/επίπεδο όρασης (βλέπε πίνακα). Το παράδειγμα που δίνεται είναι αυτό ενός αμετρωπικού ματιού με αρχική διόρθωση plano και μέση φυσιολογική
οπτική οξύτητα 1.0.
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Μετά τον καθορισμό της σφαιρώματος, το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της ισχύος και του άξονα του κυλίνδρου. Πρώτα καθορίζεται ο άξονας του κυλίνδρου, ακολουθούμενος από την ισχύ του κυλίνδρου.
Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω χρησιμοποιεί τον Σταυροκύλινδρο Jackson. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι καλύτερα να έχετε το ασθενή να
κοιτάζει σε ένα στρογγυλό στόχο, για παράδειγμα είτε το γράμμα Ο (σε ενδεδειγμένο μέγεθος για το επίπεδο της όρασης του) ή τη δέσμη των στρογγυλών τελειών που είναι διαθέσιμη σε πολλούς προβολείς οπτότυπων.
Οι Αντίθετοι Κύλινδροι Jackson είναι διαθέσιμοι σε δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων των +/-0.25D και +/-0.50D. Ο κύλινδρος +/-0.25D επιτρέπει
ένα περισσότερο ακριβές αποτέλεσμα αλλά θα είναι δυσκολότερο για τον ασθενή να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των εικόνων κατά τη διάθλαση.
Ορισμένοι θεωρούν πως είναι περισσότερο ενδεδειγμένη η χρήση του +/-0.25D σε όλα τα στάδια, αλλάζοντας σε +/-0.50D μόνο όταν ο ασθενής
έχει εξασθενημένη όραση και αδυνατεί να διακρίνει τις προβαλλόμενες εικόνες. Άλλοι θεωρούν ότι ο +/-0.50D θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
τον καθορισμό του άξονα του κυλίνδρου και ο +/-0.25D για τον καθορισμό της ισχύος του κυλίνδρου.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ Ή
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΩΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

22a

1) Καθορισμός του άξονα του κυλίνδρου:
© Essilor International 2007

Ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάζει σε ένα γράμμα (μεγέθους ενδεδειγμένου για το επίπεδο όρασης του), προτιμητέα σε ένα στρογγυλό
γράμμα όπως το Ο ή σε μια δέσμη τελειών, καθόλη τη διάρκεια της
χρήσης του σταυροκυλίνδρου.
α. Τοποθετήστε τη λαβή του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος
του άξονα του διορθωτικού κυλίνδρου (στο σκελετό δοκιμής ή στο
φοροπτόμετρο). Πληροφορήστε τον ασθενή ότι είναι φυσιολογικό
αυτό να προκαλεί μια χειροτέρευση της όρασης. Αυτή είναι η θέση 1
του σταυροκυλίνδρου.

22b
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β. Περιστρέψτε τον σταυροκύλινδρο γρήγορα (γύρω από τον
άξονα της λαβής) έτσι ώστε να παρουσιάσει την εναλλακτική άποψη.
Θέση 2. Ζητήστε από τον ασθενή να υποδείξει πια από τις δυο
θέσεις προσφέρει καθαρότερη όραση (δηλαδή, εντονότερο, πιο
μαύρο, στρογγυλότερο στόχο) υποβάλλοντας μια ερώτηση όπως,
«Ποια εικόνα είναι λιγότερο θαμπή, η 1 ή η 2; … ή και οι δυο εικόνες είναι εξίσου θαμπές;» Σημειώστε τη θέση του αρνητικού άξονα
του σταυροκυλίνδρου για τη προτιμητέα αυτή θέση.
Να θυμάστε ότι η όραση του ασθενούς είναι θαμπή ελαφρώς από τον
σταυροκύλινδρο και έτσι και οι δυο θέσεις μπορεί να είναι κάπως
θαμπές. Επιβεβαιώστε στον ασθενή ότι αυτό που θέλετε να γνωρίζετε είναι το ποια εικόνα είναι καθαρότερη, ή ορθότερα, «λιγότερο
θαμπή».
Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τις θέσεις 1 και 2 συνεχίζοντας
να περιστρέφεται τον σταυροκύλινδρο και να παρουσιάζετε τις δυο
θέσεις, επιτρέποντας στον ασθενή να δει αρκετές φορές και να επιλέξει μεταξύ τους, ειδικά αν η διαφορά είναι ελάχιστη. Ορισμένες
φορές και οι δυο εικόνες μπορεί να φαίνονται εξίσου θαμπές στον
ασθενή.

22c
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Υποκειμενική
Διάθλαση
Πρακτική Διάθλαση

B Καθορισμός του Κυλίνδρου

γ. Αλλάξτε τον άξονα του (αρνητικού) διορθωτικού κυλίνδρου κατά 5°, στρέφοντας τον σταυροκύλινδρο προς τη θέση της
προτιμητέας αρνητικής θέσης.

© Essilor International 2007

22d

δ. Επαναλάβετε τα βήματα α έως γ μέχρις ότου ο ασθενής δε
βλέπει καμιά διαφορά ή σχεδόν καμιά διαφορά μεταξύ των δυο
θέσεων (εικόνων). Ο διορθωτικός κύλινδρος είναι τώρα ευθυγραμμισμένος κατά μήκος του σωστού κυλινδρικού άξονα (δηλαδή, του
άξονα του αστιγματισμού) όπως είναι και η λαβή του σταυροκυλίνδρου.
Σχήμα 22 α, β, γ, δ: Καθορισμός του Άξονα του Κυλίνδρου
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Υποκειμενική
Διάθλαση

2) Καθορισμός της ισχύος του κυλίνδρου

23a

© Essilor International 2007

a. Τοποθετήστε τον αρνητικό άξονα του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος του άξονα του (αρνητικού) διορθωτικού
κυλίνδρου. Αυτή είναι η θέση 1.
β. Στρέψτε τον σταυροκύλινδρο ώστε να παρουσιάσει
τη θέση 2 και ρωτήστε τον ασθενή να υποδηλώσει ποια θέση
παρέχει καθαρότερη (λιγότερο θαμπή) όραση.
γ. Αν ο ασθενής προτιμά τη θέση 1 (αρνητικός άξονας
του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος του άξονα του αρνητικού
διορθωτικού κυλίνδρου) αυτό δείχνει πως ο ασθενής προτιμά
περισσότερο αρνητικό κύλινδρο, έτσι αυξήστε τον αρνητικό
διορθωτικό κύλινδρο κατά -0.25D. Αν προτιμάται η θέση 2
αυτό δείχνει πως ο ασθενής προτιμά λιγότερο αρνητικό, έτσι
αφαιρέστε -0.25D.

© Essilor International 2007

23b

δ. Επαναλάβετε τα βήματα α έως γ μέχρις ότου ο ασθενής να μην έχει ή σχεδόν να μην έχει προτίμηση ή αν αντιστραφεί η προτίμηση. Αυτή είναι η ισχύς κυλίνδρου της διάθλασης.

Προκειμένου να διατηρήσετε τη σφαιρική ισοδυναμία,
θυμηθείτε να ρυθμίζετε την ισχύ του σφαιρώματος κατά
+0.25DS για κάθε πρόσθετο -0.50DC κυλίνδρου που προστέθηκε, και κατά 0.25DS για κάθε πρόσθετο -0.50DC που αφαιρέθηκε.

Πρακτική Διάθλαση

Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση έναν σταυροκύλινδρο
+/-0.25 και ένα τεστ οξύτητας.

© Essilor International 2007

23c

Αν αμφιταλαντεύεστε ανάμεσα σε δυο δυνάμεις κυλίνδρου
(δηλαδή, αν ο ασθενής δεν φτάσει σε ένα σημείο που οι δυο
επιλογές είναι ακριβώς ίσες, κινηθείτε προς την πλευρά
συνταγογράφησης της λιγότερης (αρνητικής) ισχύς κυλίνδρου.

© Essilor International 2007

23d

Σχήμα 23 α, β, γ, δ: Καθορισμός της Ισχύος του Κυλίνδρου
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Υποκειμενική
Διάθλαση

ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ

24a
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1) Καθορισμός του άξονα του κυλίνδρου

α. Τοποθετήστε τη λαβή του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος
του οριζόντιου άξονα (έτσι ώστε οι κύριες μεσημβρινές να είναι
κατά μήκος των 45° και 135°). Αυτή είναι η θέση 1. Στρέψτε τον
σταυροκύλινδρο ώστε να παρουσιαστεί η θέση 2 και ζητήστε από τον
ασθενή να υποδηλώσει ποια θέση παρέχει καθαρότερη (λιγότερη
θαμπή) όραση. Σημειώστε τον προσανατολισμό του αρνητικού
άξονα του σταυροκυλίνδρου γι’ αυτή την προτιμητέα θέση (κατά
μήκος των 45° ή 135°)

© Essilor International 2007

24b

β. Τώρα τοποθετήστε τη λαβή του αντίθετου κυλίνδρου κατά
μήκος των 45° (λαβή κατά μήκος των 45°, μεσημβρινές κατά μήκος
των 180° και 90°). Αυτή είναι η θέση 1. Στρέψτε τον σταυροκύλινδρο
ώστε να παρουσιάσει τη θέση 2 και ζητήστε από τον ασθενή να υποδηλώσει ποια θέση παρέχει καθαρότερη (λιγότερη θαμπή) όραση.
Σημειώστε τον προσανατολισμό του αρνητικού άξονα του σταυροκυλίνδρου γι’ αυτή την προτιμητέα θέση (κατά μήκος των 180° ή
90°) Σε συνδυασμό με την προηγούμενη μέτρηση (αποτελέσματα
των βημάτων α και β μαζί) ο άξονας του κυλίνδρου της διάθλασης
του ασθενούς τώρα είναι γνωστό ότι εντοπίζεται εντός ενός τμήματος 45°.

24c
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Πρακτική Διάθλαση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος:

γ. Τοποθετήστε τη λαβή του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος
της διχοτόμου του τμήματος των 45° που έχει εντοπιστεί (ή εμπειρικά, πλησιέστερα στο άξονα για τον οποίο το υποκείμενο έχει
εκφράσει σαφέστερη προτίμηση). Στρέψτε τον σταυροκύλινδρο και
ζητήστε από τον ασθενή να σας πει ποια εικόνα προτιμά.

24d

ε. Επαναλάβετε τα βήματα γ και δ μέχρις ότου ο ασθενής να
μην έχει προτίμηση ή σχεδόν να μην έχει για τις δυο εικόνες που
παρουσιάζονται. Η θέση της λαβής του σταυροκυλίνδρου δείχνει
τώρα τον άξονα του διορθωτικού κυλίνδρου.

© Essilor International 2007

δ. Περιστρέψτε τον άξονα του αρνητικού διορθωτικού κυλίνδρου 5° προς την κατεύθυνση του αρνητικού άξονα του προτιμητέου
σταυροκυλίνδρου (ή τοποθετήστε τον στη διχοτόμο της υπολειμματικής γωνίας μεταξύ της λαβής του σταυροκυλίνδρου και του ορίου
του τμήματος των 45°)

α, β, γ, δ: Εντοπισμός του άξονα κυλίνδρου εντός ενός τμήματος 45°
Σχήμα 24 a έως l: Καθορισμός του Άξονα Κυλίνδρου
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Υποκειμενική
Διάθλαση

θαμπή) όραση. Σημειώστε τη θέση του αρνητικού άξονα του σταυροκυλίνδρου γι’ αυτή την προτιμητέα θέση. Στρέψτε τον άξονα του
διορθωτικού κυλίνδρου με μια μικρή αύξηση προς τον άξονα του
αρνητικού κυλίνδρου του σταυροκυλίνδρου.
ε. Επαναλάβετε το βήμα δ μέχρι που ο ασθενής να μην έχει
προτίμηση ή σχεδόν να μην έχει μεταξύ των θέσεων 1 και 2. Ο διορθωτικός κύλινδρος είναι τώρα ευθυγραμμισμένος κατά μήκος του
άξονα του κυλίνδρου της διάθλασης του ασθενούς.
24i
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Πρακτική Διάθλαση
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ε, ζ, η, θ: Καθορισμός του άξονα κυλίνδρου με τη χρήση μόνο του
σταυροκυλίνδρου

Εναλλακτική τεχνική:
γ. Τοποθετήστε ένα -0.50D διορθωτικό κύλινδρο στο σκελετό δοκιμής ή στο φοροπτόμετρο, σε έναν άξονα που ευρίσκεται στο
μέσο του τμήματος 45° που έχει εντοπιστεί.
δ. Τοποθετήστε τη λαβή του σταυροκυλίνδρου κατά μήκος
του άξονα του κυλίνδρου αυτού (αυτή είναι η θέση 1). Στρέψτε τον
σταυροκύλινδρο ώστε να παρουσιάσει τη θέση 2 και ζητήστε από τον
ασθενή να υποδηλώσει ποια θέση παρέχει καθαρότερη (λιγότερη

ι, κ, λ, μ: Καθορισμός άξονα κυλίνδρου με τη χρήση ενός κυλίνδρου
δοκιμής και τον σταυροκύλινδρο
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Προχωρήστε όπως λεπτομερειακά αναφέρεται παραπάνω,
λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης του σφαιρώματος
καλύτερης όρασης (στη θέση του) και το διορθωτικό κύλινδρο -0.50Β
(στη θέση του) που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του άξονα του
κυλίνδρου.
Ζητήστε από τον ασθενή να συνεχίζει να προσηλώνεται στη δέσμη
των τελειών ή στο στρογγυλό οπτότυπο στο μακρινό πίνακα. Η ισχύς
του διορθωτικού κυλίνδρου θα ρυθμίζεται προοδευτικά με βήματα
των -0.25D καθώς θα παρουσιάζονται στον ασθενή οι διάφορες
εικόνες με τη χρήση του σταυροκυλίνδρου.

25b
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α. Τοποθετήστε τον σταυροκύλινδρο έτσι ώστε ο αρνητικός
άξονας του να είναι κατά μήκος του (αρνητικού) άξονα του
διορθωτικού κυλίνδρου.
β. Στρέψτε τον σταυροκύλινδρο για να παρουσιάσετε τις δυο
εικόνες και ρωτήστε τον ασθενή ποια από τις δυο θέσεις προτιμά.
γ. Στην περίπτωση που ο ασθενής προτιμά τη θέση με τον
αρνητικό άξονα του σταυροκυλίνδρου ευθυγραμμισμένο με το
αρνητικό άξονα του διορθωτικού κυλίνδρου, προσθέστε
περισσότερους αρνητικούς βαθμούς (-0.25) στο διορθωτικό
κύλινδρο, αλλιώς αφαιρέστε -0.25D. Να θυμάστε να διατηρείτε
επίσης το σφαιρικό ισοδύναμο – ρυθμίστε την ισχύ του σφαιρώματος
κατά +0.25DS για κάθε πρόσθετο -0.50DC κυλίνδρου που
προστίθεται και κατά -0.25DS για κάθε πρόσθετο -0,50DC που
αφαιρείται.

25c
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4

Υποκειμενική
Διάθλαση
Πρακτική Διάθλαση

2) Καθορισμός της ισχύος του κυλίνδρου:

δ. Επαναλάβετε τα βήματα α έως γ έως ότου ο ασθενής να
μην έχει προτίμηση μεταξύ των δυο εικόνων του σταυροκυλίνδρου
ή σχεδόν καμιά προτίμηση ή αν η προτίμηση αντιστραφεί.
25d
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ε. Επιλέξτε την τιμή που πιο αδύνατου αρνητικού
διορθωτικού κυλίνδρου που δίνει τη μέγιστη όραση.

Σχήμα 25: α, β, γ, δ: Καθορισμός της ισχύος κυλίνδρου.

28
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

3) Τελικός έλεγχος της σφαιρώματος
Μιας και ο άξονας και η ισχύς του διορθωτικού κυλίνδρου έχουν
καθοριστεί, προχωρήστε σε μονοφθάλμια επαλήθευση του σφαιρώματος μέσω + και -0.25D σφαιρικών φακών ώστε να επιβεβαιώσετε
ότι η σφαίρα που επιτεύχθηκε είναι στην πραγματικότητα η «μέγιστη
θετική που προσφέρει μέγιστη οπτική οξύτητα». Έτσι ώστε:
- με ένα πρόσθετο +0.25D η όραση θα μειώνεται ελαφρώς. Αν όχι,
προσθέστε +0.25D και επαναλάβετε τον έλεγχο του σφαιρώματος.
- με ένα πρόσθετο -0.25D, η όραση θα παραμένει ίδια (ή θα μειώνεται ελαφρώς).

Σχήμα 26: Τελική Μονοφθάλμια Επιβεβαίωση της Σφαιρώματος
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α) με +0.25D: η όραση μειώνεται

© Essilor International 2007

β) με -0.25D: η όραση παραμένει η ίδια

Η Μετατροπή της Σφαιρο-Κυλινδρικής Συνταγής
Για την μετατόπιση μιας συνταγής από θετική κυλινδρική μορφή
σε αρνητική και το αντίθετο:
Βήμα 1) το αλγεβρικό άθροισμα σφαίρωμα + κύλινδρο δίνει τη νέα
σφαίρα.
Βήμα 2) αλλάξτε το σήμα του κυλίνδρου → αυτό δίνει το νέο
κύλινδρο.
Βήμα 3) αλλάξτε τον άξονα του κυλίνδρου κατά 90° (είτε προσθέτοντας ή αφαιρόντας 90° όπως απαιτείται έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι μεταξύ 0° και 180°) → αυτό δίνει το νέο άξονα του
κυλίνδρου.

Υποκειμενική
Διάθλαση

Μια Αστιγματική Συνταγή θα Πρέπει Πάντοτε να Καθορίζεται
σε Μορφή Αρνητικού Κυλίνδρου
Μια αστιγματική διόρθωση μπορεί να εκφράζεται είτε σε θετική
είτε σε αρνητική μορφή κυλίνδρου. Ωστόσο, η συνταγή φυσιολογικά καθορίζεται ως αρνητικός κύλινδρος. Η μέθοδος «θόλωσης»
που περιγράφηκε παραπάνω συνεπάγεται το θόλωμα της όρασης
του ασθενούς με την τοποθέτηση αμφοτέρων των εστιών (των
κυρίων μεσημβρινών του αστιγματισμού) μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και στη συνέχεια μετακίνησης τους προς τα πίσω με
τη βαθμιαία προσθήκη αρνητικών σφαιρωμάτων ώστε να τοποθετηθεί η περισσότερο οπίσθια εστίαση στον αμφιβληστροειδή και
στη συνέχεια να γίνει συγχώνευση των δυο εστιών σε ένα μόνο
σημείο με τη χρήση αρνητικού κυλίνδρου για την κίνηση της
περισσότερο πρόσθιας εστίας προς τα πίσω.
Ωστόσο, ανάλογα τη χώρα, οι επαγγελματίες και οι κατασκευαστές μπορεί να εκφράζουν τη συνταγή σε μορφή θετικού ή αρνητικού κυλίνδρου. Η διαδικασία της μετατροπής επιτρέπει την
αλλαγή της μορφής κυλίνδρου από θετική σε αρνητική, και το
αντίθετο.

Πρακτική Διάθλαση

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Παράδειγμα:
Για τη μετατροπή -2.00 / + 3.00 x 105 σε μορφή αρνητικού κυλίνδρου
Βήμα 1) (-2.00) + (+3.00) = + 1.00 (η νέα σφαίρα)
Βήμα 2) 105 – 90 = 15 (ο νέος άξονας)
Έτσι ώστε η νέα συνταγή γραμμένη σε μορφή αρνητικού κυλίνδρου είναι: +1.00 / -3.00 x 15
(Σημειώστε ότι συμβατικά, το σύμβολο των μοιρών δεν γράφεται
στη συνταγή. Αυτό γίνεται για την αποφυγή πιθανής σύγχυσης.
Για παράδειγμα: το 18° μπορεί να παρανοηθεί για 180 και το αντίθετο).
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Πρακτική Διάθλαση

4 Παράρτημα

Παράρτημα:
Ο Υπολογισμός του Διαθλαστικού
Σφάλματος με βάση το Επίπεδο
της Αδιόρθωτης Μακρινής Όρασης
Το σφαιρικό ισοδύναμο του διαθλαστικού σφάλματος του ασθενούς
μπορεί να υπολογιστεί από το επίπεδο της αδιόρθωτης μακρινής
όρασης του. Παρότι αποδίδεται στη Γαλλία από τον Άγγλο φυσικό
και δάσκαλο οπτομετρίας William Swaine (1894-1986) και αποκαλείται ο Κανόνας Swaine, ο κανόνας αυτός δεν είναι γνωστός με το
όνομα αυτό στον αγγλόφωνο κόσμο. Ο κανόνας ορίζει ότι το επίπεδο της όρασης μειώνεται κατά ένα βήμα στην αντίστροφη κλίμακα
(1/1, 1/2, 1/3, 1/4 κλπ.) για κάθε σφαιρικό διαθλαστικό σφάλμα. Έτσι
ένας μυωπικός ασθενής με ένα διαθλαστικό σφάλμα των -0.50D αναμένεται να έχει μιαν αδιόρθωτη όραση περίπου 1/2
Επίπεδο Όρασης
(δεκαδικό)

Επίπεδο Όρασης
Αναμενόμενη Αμετρωπία
(ανεστραμμένη κλίμακα) (σφαιρικό αντίστοιχο)

1,00

1/1

0,25

0,50

1/2

0,50

0,33

1/3

0,75

0,25

1/4

1,00

0,20

1/5

1,25

0,16

1/6

1,50

0,14

1/7

1,75

0,12

1/8

2,00

0,11

1/9

2,25

0,10

1/10

2,50

(0.5), ένας μυωπικός ασθενής με διαθλαστικό σφάλμα -0.75D αδιόρθωτη όραση του 1/3 (0.3) και ούτω καθεξής (βλέπε πίνακα)
Ο κανόνας αυτός επιτρέπει στον επαγγελματία να υπολογίσει το διαθλαστικό σφάλμα του ασθενούς από το επίπεδο της αδιόρθωτης
μακρινής όρασης και κατά συνέπεια να έχει μιαν ιδέα της αναμενόμενης συνταγής πριν την έναρξη της αντικειμενικής και υποκειμενικής διάθλασης. Επίσης, κατά τη διάθλαση με τη χρήση της θόλωσης
(που συνεπάγεται το να καταστήσεις τον ασθενή ουσιαστικά μυωπικό με την προσθήκη του θετικού φακού), ο κανόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του σφαιρικού φακού θόλωσης που
έχει δημιουργηθεί και με τον τρόπο αυτό την αναμενόμενη τιμή της
τελικής αμετρωπίας του ασθενή. Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια της αρχικής θόλωσης, η όραση του ασθενούς είναι 1/6 (0.16), θα
μπορούσε να υπολογιστεί ότι η αμετρωπία του ασθενούς ισούται με
την τιμή της σφαιρώματος θόλωσης – (6 x 0.50Β) = + 1.50 – (1.50Β)
= plano. Αν η όραση είναι 1/5 (0,20), η αμετρωπία του ασθενούς είναι
~+1.50 – (5 x 0.25Β) = + 1.50 – 1.25 = + 0.25Β. Ο κανόνας επιτρέπει να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην όραση κατά τη θόλωση
και την απομάκρυνση της. Η κανόνας αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός για μυωπικά διαθλαστικά σφάλματα και λιγότερο συνεπής
στην υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό. Δεν είναι πάντοτε ένας
ακριβής κανόνας αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται ως ένας καλός
οδηγός, που επιτρέπει στον επαγγελματία την εκτίμηση του αναμενόμενου βαθμού της αμετρωπίας του ασθενούς με το τελικό εύρημα
της διάθλασης.

Ο Σταυροκύλινδρος Jackson
O καθορισμός του αστιγματισμού με τη μέθοδο σταυροκυλίνδρου
Jackson έγινε δημοφιλής στις αρχές του 20ου αιώνα από τον
Αμερικανό οφθαλμολόγο Edward Jackson (1856-1942). Ο
σταυροκύλινδρος είναι ένας σφαιρο-κυλινδρικός φακός, το σφαιρικό
ισοδύναμο του οποίου είναι plano. Η αρχής της τεχνικής είναι η
τοποθέτηση του κυλίνδρου αυτού μπροστά στο μάτι του ασθενούς
και η μελέτη των παραλλαγών της όρασης που προκύπτουν από τον
συνδυασμό του αστιγματισμού του ματιού και του κυλίνδρου που
τοποθετείται σε διαφορετικές θέσεις.
Ο σταυροκύλινδρος Jackson είναι ένας φακός που συνδυάζει δυο
επίπεδο-κυλινδρικούς φακούς ίδιας ισχύος αλλά με αντίθετα
πρόσημα. Οι άξονες του κυλίνδρου είναι κατακόρυφοι ο ένας στον
άλλο (από το οποίο και η ονομασία «σταυροκύλινδρος»). Ένας
σταυροκύλινδρος +/-0.25 (δηλαδή, ένας κύλινδρος
που
δημιουργείται από το συνδυασμό των κυλίνδρων +0.25D και -0.25D)
είναι ένας φακός +0.50/-1.00. Ο φακός αυτός τοποθετείται σε ένα
ειδικό πλαίσιο, η λαβή του οποίου τέμνει τους άξονες του κυλίνδρου,
έτσι ώστε ο θετικός και ο αρνητικός άξονας του σταυροκυλίνδρου να
εναλλάσσονται εύκολα με το στρίψιμο της λαβής (Σχήμα 27)
Όταν τοποθετείται μπροστά στο μάτι του ασθενούς και με τον τρόπο
αυτό συνδυάζεται με το αστιγματικό μάτι, ο σταυροκύλινδρος
επιτείνει ή μειώνει τον αστιγματισμό και συνεπώς προκαλεί
παραλλαγή του επιπέδου της όρασης του ασθενούς. Ο
σταυροκύλινδρος στρέφεται και κατ’ επέκταση οι δυο θέσεις του που
παρουσιάζονται στον ασθενή, από τον οποίο ζητείται στη συνέχεια
να υποδείξει ποια θέση του προσφέρει καλύτερη όραση. Ο
σταυροκύλινδρος χρησιμοποιείται από δυο διαφορετικές απόψεις
στην υποκειμενική διάθλαση: καθορίζει τον άξονα του κυλίνδρου και
την ισχύ του στη διάθλαση του ασθενή.
Λεπτομερειακές διαδικασίες της χρήσης του σταυροκυλίνδρου
περιγράφονται παραπάνω.

H Διχρωματική Δοκιμή
Η Διχρωματική Δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της
σφαιρικής διόρθωσης. Χρησιμοποιεί τη φυσιολογική αξονική
χρωματική εκτροπή του ματιού που προκαλεί στο φως διαφορετικού
μήκους κύματος να διαθλάται διαφορετικά από το μάτι. Μακρύτερα
μήκη κύματος (που γίνονται αντιληπτά ως ερυθρά) διαθλώνται
λιγότερο από βραχύτερα μήκη κύματος (που γίνονται αντιληπτά ως
πράσινα), έτσι ώστε το «ερυθρό» φως να εστιάζεται πιο πρόσθια από

Σχήμα 27: Σταυροκύλινδροι Jackson
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το «πράσινο» φως. (Αυτό προκαλεί μιαν εμβέλεια εστίας παρά ένα
πραγματικό σημείο εστίασης επάνω στο αμφιβληστροειδή. Το μάτι
είναι σωστά εστιασμένο όταν το κεντρικό σημείο αυτής της μικρής
εμβέλειας [που αντιστοιχεί σε «κίτρινο φως»] τοποθετείται επάνω
στον αμφιβληστροειδή). Η δοκιμή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση
της εστίασης του ματιού με την παρατήρηση χαρακτήρων σε ένα
ερυθρό ή πράσινο φόντο. Ζητείται από τον ασθενή να κοιτάξει σε ένα
πίνακα και να συγκρίνει τα γράμματα στο ερυθρό και στα πράσινο
φόντο. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρωτήσει, «Σε ποια πλευρά φαίνονται πιο μαύρα και καθαρότερα; .. ή φαίνονται εξίσου μαύρα και στις
δυο πλευρές; Έτσι όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 28.
α) Αν ο ασθενής βλέπει τους χαρακτήρες καθαρότερους στο ερυθρό φόντο, το κεντρικό σημείο εστίας είναι μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και έτσι απαιτείται ένας φακός μείον για τη διόρθωση
της εστίασης επάνω στον αμφιβληστροειδή (π.χ. αδιόρθωτη μυωπία
ή υπέρ-διορθωμένη υπερμετρωπία)
β) Αν ο ασθενής βλέπει τους χαρακτήρες καθαρότερα στο πράσινο φόντο, το κεντρικό σημείο της εστίας είναι πίσω από τον αμφιβληστροειδή και έτσι απαιτείται ένας φακός συν (ή ο ασθενής μπορεί να προσαρμόζει) για τη διόρθωση της εστίασης επάνω στον αμφιβληστροειδή (π.χ. υπέρ-διορθωμένη μυωπία ή υπό-διορθωμένη
υπερμετρωπία).

Σημειώστε επίσης ότι η χρωματική εκτροπή του ματιού αλλάζει με
τις αλλαγές που προκύπτουν εντός των διαθλαστικών μέσων του
ματιού με την πάροδο του χρόνου, και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη του καταρράκτη. Στην περίπτωση αυτή η Διχρωματική Δοκιμή
μπορεί να είναι αναξιόπιστη.

Για κοντά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς ενός νεαρού ασθενούς ή για τον έλεγχο του
addition σ’ έναν ασθενή με πρεσβυωπία.

28c

Το στενοπικό είναι μια μικρή οπή (συνήθως 1-2mm σε διάμετρο) στο
κέντρο ενός συμπαγούς μαύρου δίσκου. Η κύρια χρήση του κατά την
υποκειμενική διάθλαση είναι ότι, στην περίπτωση μιας μειωμένης
όρασης, μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης της
αιτίας της, μεταξύ διαθλαστικών και παθολογικών αιτιών. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης της ανακριβούς
διάθλασης από την αμβλυωπία («τεμπέλικο μάτι»).
Στην πράξη, το στενοπικό τοποθετείται κεντρικά μπροστά στο μάτι
του ασθενούς, επάνω σε οποιαδήποτε διόρθωση που είναι ήδη τοποθετημένη και μετριέται η όραση. Αν η όραση βελτιώνεται με το στενοπικό, η αιτία της μειωμένης όρασης είναι διαθλαστική, για παράδειγμα ένα αδιόρθωτο ή κακώς διορθωμένο διαθλαστικό σφάλμα. Αν
η όραση δεν βελτιώνεται ή αν χειροτερεύει, η αιτία δεν είναι διαθλαστική στην προέλευση της και θα πρέπει να υπάρξει υπόνοια για
αμβλυωπία ή άλλη παθολογία. Στην απουσία οποιασδήποτε παθολογίας ή αδιαφάνεια των διαθλαστικών μέσων του ματιού, το επίπεδο
της όρασης που επιτυγχάνεται με το στενοπικό θα πρέπει να λαμβάνεται με ακριβή διάθλαση.
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Σχήμα 28: Η Διχρωματική Δοκιμή: 28α, 28β, 28 γ
γ) Αν ο ασθενής βλέπει τους χαρακτήρες ως εξίσου καθαρούς
επάνω στο ερυθρό και το πράσινο φόντο, το κεντρικό σημείο της
εστίας είναι τοποθετημένο επάνω στον αμφιβληστροειδή και ο
ασθενής είναι ενδεδειγμένα εστιασμένος για αυτή την απόσταση
εξέτασης.
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Για να προληφθούν οι ανεπιθύμητες επιδράσεις της προσαρμογής
(που μπορούν να οδηγούν σε μια προτίμηση των χαρακτήρων στην
ερυθρή πλευρά), ο επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει από τον ασθενή
να κοιτάξει πρώτα στο πράσινο φόντο πριν το συγκρίνει με το
ερυθρό, ή ο εξεταστής μπορεί να θολώσει κατά +0.50D για να λάβει
μια προτίμηση για το ερυθρό και στη συνέχεια να αφαιρεί το
θάμπωμα προοδευτικά μέχρις ότου επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ
της ερυθράς και πράσινης πλευράς.
Σημειώστε ότι η Διχρωματική Δοκιμή είναι εξίσου εφαρμόσιμη σε
αυτούς που έχουν μιαν ανεπάρκεια έγχρωμης όρασης. Η αλλοιωμένη

Πρακτική Διάθλαση

Η δοκιμή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την μακρινή όσο
και για την κοντινή όραση, σε μονοφθάλμια κατάσταση για τον έλεγχο της σφαιρώματος και σε διόφθαλμη κατάσταση για την εξισορρόπηση της διόρθωσης και την τελική επαλήθευση της συνταγής.
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28a

Παράρτημα

αντίληψη χρωμάτων (φως διαφορετικού μήκους κύματος) είναι ανεξάρτητη από την χρωματική εκτροπή του ματιού. Στην περίπτωση
αυτή ζητήσετε απλά από τον ασθενή να υποδείξει την πλευρά του
πίνακα στην οποία βλέπει τα γράμματα καθαρότερα, παρά να ορίσει
την «ερυθρά πλευρά» ή την «πράσινη πλευρά».

H Διχρωματική Δοκιμή

Σχήμα 29: Η Αρχή του στενοπικού.
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Υποκειμενική
Διάθλαση
Πρακτική Διάθλαση

Γ Διόφθαλμη Ισορροπία
Έχοντας καθορίσει τις διαθλάσεις του δεξιού και του αριστερού ματιού ξεχωριστά κάτω από μονοφθάλμιες συνθήκες, είναι σημαντικό να
εξασφαλίσουμε ότι οι διαθλάσεις αυτές αντιστοιχούν καλά και κάτω
από διοφθαλμικές συνθήκες. Αυτός είναι ο σκοπός της διόφθαλμης
ισορροπίας. Το σφαιρικό συστατικό στοιχείο ρυθμίζεται όσο είναι
αναγκαίο ώστε να εξισορροπεί την προσαρμοστική προσπάθεια και
των δυο ματιών, έτσι ώστε οι αμφιβληστροειδικές εικόνες αμφοτέρων των ματιών να είναι ταυτόχρονα εστιασμένες. Αν δεν είναι αυτή
η περίπτωση, μπορεί να προκύψει ασθενωπία, καθώς η προσαρμογή
αποσταθεροποιείται.
Αρχικά, ο ασθενής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε (ατελείς) συνθήκες
διόφθαλμης όρασης, με τρόπο ώστε αμφότερα τα μάτια να βλέπουν
διαφορετικές εικόνες του ίδιου τεστ (ταυτόχρονη μονοφθάλμια
όραση). Με κάθε μάτι να βλέπει την ίδια εικόνα ξεχωριστά, η όραση
του δεξιού και του αριστερού ματιού μπορούν να συγκριθούν και να
βρεθεί η καλύτερη διαθλαστική ισορροπία.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μέθοδοι για την επίτευξη
των συνθηκών αυτής της «ταυτόχρονης μονοφθάλμιας» όρασης. Τα
δυο μάτια διαχωρίζονται έτσι ώστε είτε (i) αμφότερα τα μάτια βλέπουν τον ίδιο στόχο αλλά ποτέ ταυτόχρονα, ή (ii) κάθε μάτι βλέπει
μια διαφορετική εικόνα του ιδίου στόχου, και αμφότεροι οι στόχοι
διακρίνονται ταυτόχρονα. Συχνά ζητείται από τον ασθενή να συγκρί
νει την καθαρότητα των δυο εικόνων. Αν η μια διακρίνεται καθαρότερα από την άλλη, τοποθετούνται θετικοί φακοί στο μάτι που βλέπει την καθαρότερη εικόνα, μέχρις ότου και τα δυο μάτια βλέπουν
εξίσου καθαρά. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ένα σημείο στο
οποίο ο ασθενής θα βλέπει εξίσου καθαρά και με τα δυο μάτια, θα
πρέπει να προτιμηθεί το κυρίαρχο μάτι και να οριστεί ελαφρώς
καθαρότερο.
Σημειώστε ότι περισσότερες διοφθαλμικές τεχνικές ισορροπίας μπορούν να εκτελεστούν μόνο όταν ο ασθενής έχει ίση οπτική οξύτητα
και στα δυο μάτια. Μόνο ορισμένες τεχνικές επιτρέπουν την επίτευξη κάποιας διόφθαλμης ισορροπίας όταν οι οπτικές οξύτητες είναι
άνισες (για παράδειγμα, η Διπλή Διχρωματική μέθοδος).
Διαδικασία:
1. Διαχωρίστε τα δυο μάτια
2. προσθέστε +0.50D θάμπωμα
3. ζητήστε από τον ασθενή να υποδείξει ποιο μάτι βλέπει καθαρότερα
4. προσθέστε φακούς συν στο μάτι αυτό μέχρις ότου και τα δυο μάτια
βλέπουν εξίσου καλά (αν αμφότερα τα μάτια δε βλέπουν ποτέ εξίσου
καλά, προτιμήστε το κυρίαρχο μάτι [αφήστε το ελαφρώς καθαρότερο])
5. Αφαιρέστε το +0.50D από αμφότερα τα μάτια.

1) Διαχωρίστε τα δυο μάτια με:
- εναλλασσόμενη κάλυψη: αυτό συνεπάγεται την κάλυψη
πρώτα του ενός ματιού και μετά του άλλου και τη γρήγορη συνέχιση της κάλυψης αυτής έτσι ώστε ο ασθενής να βλέπει από τα δυο
μάτια αλλά ποτέ ταυτόχρονα. Κατά τη δοκιμή αυτή, ο ασθενής δε θα
πρέπει ποτέ να τοποθετηθεί σε συνθήκες διόφθαλμης όρασης στις
οποίες αμφότερα τα μάτια βλέπουν το στόχο ταυτόχρονα. Ειδικά
στην αρχή της δοκιμής (δηλαδή, στο τέλος της μονοφθάλμιας υποκειμενικής διάθλασης) καλύψτε το μάτι που είναι ανοικτό πριν αποκαλύψετε το μάτι που είναι ακόμη κλειστό.
- κάθετο πρίσμα αυτό συνεπάγεται την τοποθέτηση ενός πρίσματος
6Δ με βάση προς τα κάτω δεξιά για το διαχωρισμό των ματιών, μοιρασμένου μεταξύ των ματιών (3Δ ΒΚΔ και 3Δ ΒΑΑ ) έτσι ώστε η
επίδραση των πρισματικών φακών στην ποιότητα της όρασης να
είναι ίση για το κάθε μάτι. Η εισαγωγή του πρίσματος αυτού έχει ως
αποτέλεσμα δυο εικόνες: η υψηλότερη εικόνα βλέπεται από το δεξιό
μάτι, η χαμηλότερη από το αριστερό μάτι και έτσι ο ασθενής μπορεί
να συγκρίνει και τις δυο εικόνες/ μάτια.
- πολωτικά φίλτρα/ φακοί: η μέθοδος επιτυγχάνει διαχωρισμό με τη
χρήση πολωμένων στόχων και πολωτικών φακών με κατακόρυφο
μεταξύ τους προσανατολισμό. Οι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν
γράμματα ή πολωμένους διχρωματικούς πίνακες.
2) Θαμπώστε διοφθαλμικά κατά +0.50D: Η όραση μειώνεται ελαφρώς και παρόμοιες θαμπές συνθήκες επιτρέπουν στον ασθενή να
κάνει μια σύγκριση ευκολότερα.
3) Ζητήστε από τον ασθενή να συγκρίνει τις εικόνες (οι οποίες θα
είναι ελαφρώς θαμπές) που διακρίνονται από το δεξιό και το αριστερό μάτι και να υποδείξει ποιο από τα δύο μάτια βλέπει καθαρότερα (η εικόνα λιγότερο θαμπή).
4) Εξισώστε την όραση (εξισώστε το θάμπωμα) και των δυο
ματιών με περισσότερο θάμπωμα του ματιού που βλέπει καθαρότερα (λιγότερο θαμπά). Κάντε αυτό προσθέτοντας φακούς συν σε
βήματα +0.25D μέχρι τα δυο μάτια να βλέπουν εξίσου. Αν αμφότερα
τα μάτια ποτέ δεν βλέπουν ίδια, προτιμήστε το κυρίαρχο μάτι (αφήστε το ελαφρώς καθαρότερο) έτσι ώστε η διαθλαστική διόρθωση να
σεβαστεί τη φυσιολογική οπτική υπεροχή.
5) Αφαιρέστε το +0.50D από αμφότερα τα μάτια, τοποθετήστε τον
ασθενή σε πλήρη διόφθαλμη κατάσταση (και τα δυο μάτια ανοικτά,
βλέποντας τον ίδιο στόχο) και ελέγξτε το επίπεδο της όρασης, διοφθαλμικά.
Σημειώστε ότι η διόφθαλμη ισορροπία μπορεί να εκτελεστεί τόσο για
μακριά όσο και για κοντά (βλέπε παρακάτω).
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Σχήμα 36: Διόφθαλμη Ισορροπία
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β) ισορροπία στη θόλωση

Πρακτική Διάθλαση
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α) +0.50Β θάμπωμα
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γ) αφαίρεση της θόλωσης διοφθαλμικά

33
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Είναι προτιμητέο, αυτή η τελική διόφθαλμη επαλήθευση του σφαιρώματος να εκτελεστεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού σκελετού
κάτι που επιτρέπει περισσότερο φυσιολογικές οπτικές και χωρικές
συνθήκες από εκείνες που επιτυγχάνονται όταν ο ασθενής είναι
τοποθετημένος πίσω από ένα φορόπτερο.
Ζητήστε από τον ασθενή να δει μακριά σε κάποια μικρή λεπτομέρεια. Εφαρμόστε +/-0.50D και +/-0.25D διοφθαλμικά επάνω από την
υφιστάμενη διόρθωση και ζητήστε από τον ασθενή να επιλέξει ποιοι
φακοί δίνουν την καλύτερη όραση. Καταγράψτε τη διόφθαλμη οπτική οξύτητα.
Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη στην τελική συνταγή το γεγονός ότι η
υποκειμενική διάθλαση έχει εκτελεστεί σε μια περιορισμένη απόσταση και όχι στο οπτικό άπειρο. Για το λόγο αυτό όταν κρίνετε το
τελικό διόφθαλμο σφαίρωμα και την άνεση της συνταγής, είναι προτιμητέο να έχετε τον ασθενή να κοιτάζει έξω στον πραγματικό ορίζοντα. Μάλιστα, η συμβατική απόσταση δοκιμής δεν αντιστοιχεί στο
οπτικό άπειρο. Η υποκειμενική διάθλαση που έχει εκτελεστεί με τη
χρήση ενός πίνακα σε μιαν απόσταση 6m προκαλεί ένα σφάλμα της
τάξης του 1/6m = 0.16D, 5m ένα σφάλμα 1/5 – 0.20D. Παρότι τα
σφάλματα αυτά είναι μικρότερα από μιαν αύξηση συνταγής των
0.25D, παρά ταύτα είναι δυνητικά σημαντικά και μπορεί να απαιτήσουν τη ρύθμιση κατά -0.25DS διοφθαλμικά.
Η διόφθαλμη σφαίρα μπορεί να ελεγχθεί ως ακολούθως

3) Τώρα, με τον ίδιο τρόπο τοποθετήστε -0.25Β μπροστά σε
αμφότερα τα μάτια.
α. Αν η όραση είναι χειρότερη, το αποτέλεσμα διάθλασης στο δοκιμαστικό σκελετό είναι ορθό. Αυτή είναι η τελική διάθλαση.
β. Αν δεν υπάρχει αλλαγή, το αποτέλεσμα διάθλασης στο
δοκιμαστικό σκελετό είναι ορθό ή με ελαφρώς αυξημένο μείον. Θα
κρίνετε αν θα προσθέσετε ή όχι τον πρόσθετο 0.25D
γ. Αν η όραση είναι καλύτερη, η διάθλαση είναι ελαφρώς
με αυξημένο συν ή με μειωμένο μείον. Προσθέστε -0.25D και επαναλάβετε το βήμα 3. Αν χρειάζεται να προτεθεί > -0.50, εκτελέστε
ξανά τη διάθλαση.
Περιληπτικά, η επιδιωκόμενη απόκριση κατά τη διόφθαλμη επαλήθευση της διόρθωσης της σφαιρώματος είναι μια μείωση της διαύγειας και της άνεσης με έναν πρόσθετο +0.25D και η απουσία οποιαδήποτε πραγματικής αλλαγής που παρατηρείται με ένα πρόσθετο 0.25D. Η τιμή της σφαιρώματος στη διάθλαση του ασθενούς θα πρέπει να ρυθμίζεται διοφθαλμικά ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα
αυτό.

Σχήμα 31: Διοφθαλμικός Έλεγχος της Σφαιρώματος, Υποκειμενική Εκτίμηση και Άνεση
α) με +0,25D η όραση θαμπώνει
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Έχοντας καθορίσει τη διάθλαση κάθε ματιού ξεχωριστά και έχοντας
ισορροπήσει τη μια με την άλλη, το σφαίρωμα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί διόφθαλμα. Στη συνέχεια η διόφθαλμη οπτική οξύτητα του
ασθενούς μπορεί να μετρηθεί και επιπλέον η υποκειμενική εκτίμηση
του ασθενούς για την τελική συνταγή να κριθεί.

1) Τοποθετήστε το υποκειμενικό αποτέλεσμα της διάθλασης
σε ένα δοκιμαστικό σκελετό και ζητήστε από τον ασθενή να εστιάσει όσο μακριά είναι δυνατό (για παράδειγμα στον ορίζοντα), κοιτάζοντας με τα δυο μάτια ανοικτά.
2) Τοποθετήστε ένα επιπλέον +0.25Β μπροστά και από τα δύο
μάτια (χρησιμοποιώντας διοφθαλμικό συγκτρατητήρα φακών) και
ρωτήστε τον ασθενή αν αυτό κάνει την όραση, «καλύτερη, χειρότερη ή είναι αδιάφορο».
α. Αν η όραση είναι χειρότερη, το αποτέλεσμα της διάθλασης στο δοκιμαστικό σκελετό είναι σωστό ή έχει αυξημένο συν.
Μην προσθέτετε το πρόσθετο +0.25D στο αποτέλεσμα της διάθλασης. Πηγαίνετε στο βήμα 3).
β. Αν δεν υπάρχει αλλαγή, το αποτέλεσμα της διάθλασης
στο δοκιμαστικό σκελετό έχει αυξημένο μείον ή μειωμένο συν. Προσθέστε το +0.25D διοφθαλμικά στο αποτέλεσμα της διάθλασης και
επαναλάβετε το βήμα 2).
γ. Αν η όραση είναι καλύτερη, το αποτέλεσμα της διάθλασης στο δοκιμαστικό σκελετό είναι (ακόμα περισσότερο) με αυξημένο
μείον ή με μειωμένο συν. Προσθέστε +0.25D και επαναλάβετε το βήμα
2) Αν χρειάζεται να προτεθεί > +0.50, εκτελέστε ξανά τη διάθλαση.

β) με -0.25D η όραση είναι αναλλοίωτη
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Δ Τελικός Έλεγχος του Διόφθαλμου Σφαιρώματος, της
Υποκειμενικής Εκτίμησης και Άνεσης (συμπεριλαμβανομένου
του ελέγχου της Διόφθαλμης Όρασης)

1) δεν υπάρχει ολική ή μερική καταστολή της όρασης σε ένα από
τα μάτια, με την εξασφάλιση της μόνιμης παρουσίας δυο εικόνων.
2) Δεν υπάρχει εν δυνάμει απόκλιση ή σημαντική φορία, με τον έλεγχο της ευθυγράμμισης των δυο εικόνων.

Υποκειμενική
Διάθλαση
© Essilor International 2007

Στο στάδιο αυτό της εξέτασης, είναι σημαντικός ο έλεγχος της διόφθαλμης όρασης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντική
η επιβεβαίωση ότι ο ασθενής έχει καλή ταυτόχρονη όραση και ότι οι
εικόνες που γίνονται αντιληπτές από αμφότερα τα μάτια συγχωνεύονται δίχως δυσκολία. Για την εκτίμηση αυτού, η διόφθαλμη όραση
του ασθενούς θα πρέπει να διαχωριστεί ώστε να ελεγχθεί ότι:

Σχήμα 32: Διαχωρισμός με πρίσματα

Σημειώστε ότι η διόφθαλμη όραση μπορεί ήδη να έχει παρατηρηθεί
κατά τον έλεγχο της διόφθαλμης ισορροπίας.

Διαχωρισμός με πρίσματα (μέθοδος Von Graefe)
Η αρχή της τεχνικής είναι ο διαχωρισμός της διόφθαλμης όρασης
μέσω ενός κάθετου πρίσματος. Ο ασθενής κοιτά σε μια γραμμή γραμμάτων, πρώτα κάθετα και μετά οριζόντια. Προχωρήστε με τον εξής
τρόπο:
α) Τοποθετήστε ένα πρίσμα 6Δ με βάση προς τα κάτω μπροστά
από το δεξιό μάτι (ή 3ΔΒΚΔ και 3ΔΒΑΑ).
β) Ελέγξτε για το ότι βλέπει δυο εικόνες ταυτόχρονα, μιαν
υψηλή (η δεξιά) και μια χαμηλή (η αριστερή) (η κίνηση της εικόνας
είναι προς την κατεύθυνση της κορυφής του πρίσματος). Αν ο ασθενής βλέπει μόνο μιαν εικόνα, το ένα μάτι είναι κατεσταλμένο.
γ) Ζητήστε από τον ασθενή να εκτιμήσει τον οριζόντιο διαχωρισμό των δυο κάθετων γραμμών (ή μετρήστε μέσω των πρισμάτων)
α. Αν οι δυο γραμμές είναι ευθυγραμμισμένες, υπάρχει ορθοφορία.
β. Αν οι δυο γραμμές δεν είναι ευθυγραμμισμένες, υπάρχει (οριζόντια) ετεροφορία. (Συνδυασμένη οριζόντια και κάθετη φορία, η
κυκλοφορία, μπορεί επίσης να αποκαλυφθεί με τη δοκιμή αυτή).
δ)Τώρα εκτελέστε τη δοκιμή διαχωρίζοντας τα μάτια με τη
χρήση ενός οριζόντιου πρίσματος βάσης 10Δ έως 15Δ βάση μέσα
μπροστά από το ένα μάτι και ζητώντας από τον ασθενή να κοιτάξει
σε μιαν οριζόντια γραμμή γραμμάτων. Θα πρέπει να διακρίνονται
δυο εικόνες χωρισμένες οριζόντια. Οποιαδήποτε κάθετη ετεροφορία
μπορεί να αποδειχθεί και να μετρηθεί.
Να θυμάστε ότι για όλες τις δοκιμές διαχωρισμού:
- Αν η εικόνα που βλέπεται με το δεξιό μάτι είναι προς τα δεξιά
και η εικόνα που βλέπεται με το αριστερό μάτι είναι προς τα αριστερά, υπάρχει εσωφορία.
- Αντιθέτως, αν η εικόνα που βλέπεται από το δεξιό μάτι είναι
προς τα αριστερά και η εικόνα που βλέπεται με το αριστερό μάτι
προς τα δεξιά, υπάρχει εξωφορία.
- Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιο βαθμό ετεροφορίας,
Αυτό αποτελεί κάποιο πρόβλημα μόνο αν η αντιστάθμιση αυτής αποδεικνύεται δύσκολη.

Διαχωρισμός με χρωματιστά φίλτρα (Τεστ Schober):
Η δοκιμή αυτή αποτελείται από ένα ερυθρό σταυρό και 2 πράσινους
κύκλους που βλέπονται διαμέσου ερυθρών και πράσινων φίλτρων
από το δεξιό και το αριστερό μάτι. Το μάτι στο οποίο έχει φορεθεί το
ερυθρό φίλτρο βλέπει τον ερυθρό σταυρό. Το μάτι στο οποίο έχει
φορεθεί το πράσινο φίλτρο βλέπει τους πράσινους κύκλους.
Προχωρήστε ως εξής:
α)Τοποθετήστε ένα ερυθρό φίλτρο επάνω στο ένα μάτι και ένα
πράσινο στο άλλο
β) Ρωτήστε τον ασθενή τι βλέπει:
α. Αν βλέπει και τα δυο, το σταυρό και τους κύκλους, υπάρχει ταυτόχρονη όραση.
β. Αν βλέπει μόνο το σταυρό ή μόνο τους κύκλους, υπάρχει
καταστολή στο ένα μάτι.
γ) Ζητήστε από τον ασθενή να εντοπίσει την τοποθεσία του
σταυρού σε σχέση με τους κύκλους:
α. Στην περίπτωση που ο σταυρός φαίνεται στο κέντρο των
κύκλων, υπάρχει ορθοφορία.
β. Στην περίπτωση ο σταυρός φαίνεται έκκεντρα, υπάρχει ετεροφορία.
Φυσιολογικά ο ασθενής θα πρέπει να βλέπει τόσο τον ερυθρό σταυρό όσο και τους πράσινους κύκλους. Ο σταυρός θα πρέπει να είναι
εντός των πράσινων κύκλων.
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Ανάλογα με το αν η διόφθαλμη όραση είναι διαχωρισμένη μέσω πρισμάτων, ερυθρών ή πράσινων φίλτρων ή πολωμένων φίλτρων, για
παράδειγμα, θα μπορούσαν να εκτελεστούν οι ακόλουθες δοκιμές:

Πρακτική Διάθλαση

Διόφθαλμη Εξέταση Όρασης

Σχήμα 33: Το τεστ Schober
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Στερεοσκοπική όραση
Για την εκτίμηση της στερεοσκοπικής όρασης του εξεταζόμενου,
χρησιμοποιήστε τη δοκιμή που παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται δυο ξεχωριστές εικόνες . Οι εικόνες αυτές είναι σχεδόν
όμοιες αλλά ελαφρώς έκκεντρες η μια σε σχέση με την άλλη ώστε να
δημιουργούν μιαν αντίληψη ανάγλυφου όταν συγχωνεύονται (δηλαδή, τρισδιάστατη όραση). Οι δοκιμές αυτές επιτυγχάνουν το διαχωρισμό με τη χρήση ερυθρών και πράσινων φίλτρων (τεχνική Brock) ή
πολωτικών φίλτρων (για παράδειγμα δοκιμή πολωμένων γραμμών).
Συνεπάγονται δε τον έλεγχο ότι ένα τμήμα της εικόνας γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή ωσάν να είναι εγγύτερα ή μακρύτερα από το
υπόλοιπο της εικόνας. Η αρχή προτείνει ότι όταν τα δυο μάτια συγχωνεύουν τις εικόνες, τότε εφόσον η εικόνα που φαίνεται από το
δεξιό μάτι είναι ελαφρώς έκκεντρη προς τα δεξιά, και η εικόνα που
φαίνεται από το αριστερό μάτι είναι ελαφρώς έκκεντρη προς τα αριστερά, ο ασθενής έχει την εντύπωση ότι το πλάνο του τεστ οπισθοχωρεί. Αντιθέτως, αν η εικόνα που φαίνεται από το δεξιό μάτι είναι
ελαφρώς έκκεντρη προς τα αριστερά και αυτή που φαίνεται με το
αριστερό μάτι είναι ελαφρώς έκκεντρη προς τα δεξιά, ο ασθενής έχει
την εντύπωση ότι το πλάνο του τεστ προχωρεί. Η ύπαρξη ακόμα και
ενός ελαφρού βαθμού στερεοσκοπίας υποδηλώνει ένα πολύ καλό
επίπεδο διόφθαλμης όρασης.
Στην περίπτωση που ανιχνεύεται μια ανωμαλία διόφθαλμης όρασης,
προχωρήστε σε μια περισσότερο λεπτομερειακή εκτίμηση, όπως
αυτή που περιγράφεται παρακάτω στο Κεφάλαιο «Εκτίμηση Διόφθαλμης Όρασης»
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Διαχωρισμός με τεστ πόλωσης (Τεστ Πολωμένου Σταυρού)
Ο πολωμένος σταυρός είναι διαθέσιμος στην πλειονότητα των προβαλλόμενων πινάκων. Προχωρήστε ως ακολούθως:
α) Τοποθετήστε τα πολωτικά φίλτρα μπροστά από τα δυο μάτια.
β) Ζητήστε από τον ασθενή να δηλώσει αν τα δυο στελέχη του
σταυρού είναι καθαρά ορατά:
α. Αν ο πλήρης σταυρός είναι καθαρά ορατός, υπάρχει ταυτόχρονη
όραση.
β. Αν μόνο ένα στέλεχος είναι ορατό (ή αν ένα στέλεχος έχει την
τάση να εξαφανίζεται και να επανεμφανίζεται) υπάρχει (πλήρης ή
διαλείπουσα ) καταστολή του ενός ματιού.
γ) Ρωτήστε τον ασθενή αν τα δυο στελέχη του σταυρού είναι
τέλεια κεντραρισμένα ή ένα από αυτά φαίνεται να μην είναι κεντραρισμένο σε σχέση με το άλλο.
α. Αν τα στελέχη είναι κεντραρισμένα, υπάρχει ορθοφορία.
β. αν είναι εκτός κέντρου, οριζόντια και/ή κάθετα, υπάρχει ετεροφορία.

Σχήμα 34: Τεστ Πολωμένου Σταυρού
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Σχήμα 35: Τεστ Δακτυλίων Brock

Figure Σχήμα 36: Τεστ Πολωμένης Ράβδου
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A Προσθήκη του Addition για Κοντά (Πρεσβυωπία)
Ο ακριβής καθορισμός του ενδεδειγμένου addition για κοντά είναι
ζωτικός για τον πρεσβυωπικό ασθενή. Όπως και με την αμετρωπία
της μακρινής όρασης, η πρεσβυωπία του ασθενούς θα πρέπει να
μετριέται και το addition για κοντά να καθορίζεται από τη μέτρηση
του μέγιστου υπόλοιπου εύρους προσαρμογής. Αυτό προτείνεται
επειδή σε οποιαδήποτε δεδομένη ηλικία, το υπόλοιπο εύρος της προσαρμογής θα διαφέρει μεταξύ ασθενών.

Εύρος Προσαρμογής = 2.50Β – πρόσθετη ισχύ.
Προσδιορίστε το addition:
Ένας ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα για μια μακρά
περίοδο μόνο τα 2/3 του εύρους της προσαρμογής του (διατηρώντας με τον τρόπο αυτό ένα προσαρμοστικό απόθεμα τουλάχιστον 1/3 του εύρους προσαρμογής).
Έτσι η addition για κοντά δίνεται με τον ακόλουθο τύπο:
Addition για κοντά = 1 / απόσταση ανάγνωσης – 2/3 μέγιστο
εύρος προσαρμογής

1) ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
Η μέθοδος συνεπάγεται τον καθορισμό του μέγιστου υπόλοιπου
εύρους προσαρμογής του ασθενή και στη συνέχεια τον υπολογισμό
της τιμής του addition που θα συνταγογραφηθεί. Η διαδικασία εκτελείται σε συνθήκες διόφθαλμης όρασης, με τοποθετημένη τη διόρθωση μακρινής όρασης και με τη χρήση ενός τεστ ανάγνωσης που
μπορεί να είναι σε μια σταθερή ή μεταβλητή θέση.

Οι τιμές του addition για κοντά για τις αντίστοιχες αποστάσεις
ανάγνωσης των 50 εκ., 40 εκ., 33 εκ., και 25 εκ. δίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
Υπόλοιπο
Εύρος
Προσαρμογής

α) Μετρήστε το υπόλοιπο εύρος της προσαρμογής
Με τη χρήση του τεστ ανάγνωσης που μπορεί να κινηθεί, βρείτε τη
θέση του εγγύς σημείου της προσαρμογής κινώντας το κείμενο προς
τον ασθενή μέχρις ότου (μόλις) γίνει θαμπό (δηλαδή, βρείτε το πλησιέστερο σημείο στο οποίο ο ασθενής μπορεί να εστιάσει στα κοντά).
Το εύρος της προσαρμογής είναι το αντίστροφο της απόστασης
αυτής. Για παράδειγμα αν η απόσταση είναι 0.50m, το εύρος της προσαρμογής είναι 1/0.50m = 2.00B.
Χρησιμοποιώντας τη δοκιμή ανάγνωσης σε μια σταθερή θέση:
- Τοποθετήστε το τεστ στα 40 εκ. (1/0.40m – 2.50Β) και ζητήστε από τον ασθενή να εστιάσει στους μικρότερους δυνατούς χαρακτήρες.
- Αν το μικρότερο κείμενο είναι καθαρό, εισάγετε φακούς
των -0.25D, -0.50D, κλπ. μέχρις ότου ο ασθενής δεν μπορεί να δει το
κείμενο καθαρά.
- Αν το μικρότερο κείμενο είναι θαμπό, εισάγετε φακούς των
+0.25Β, +0.50Β, κλπ. μέχρι που ο ασθενής μπορεί (μόλις) να δει το
κείμενο καθαρά.

Άνετη
Addition
Addition
Addition
Addition
Προσαρμογή
Για 50 εκ
Για 40 εκ.
Για 33 εκ.
Για 25 εκ.
(Κριτήριο Percival)
(= 2.00D - 2/3 προσ.) (= 2.50D - 2/3 προσ.) (= 3.00D - 2/3 προσ.) (= 4.00Β - 2/3 προσ.)
(= ή < 2/3 μεγ. Προσ.)
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γ) Ελέγξτε την οπτική άνεση του ασθενή
- Ζητήστε από τον ασθενή να δοκιμάσει τη διόρθωση της μακρινής όρασης και το addition για κοντά (δοκιμαστικός σκελετός)
- Ζητήστε από τον ασθενή να εκτιμήσει την άνεση της κοντινής
όρασης κάνοντας μια δοκιμή ανάγνωσης
- Εξασφαλίστε ότι η τιμή του addition είναι σύμφωνη με την
απαιτούμενη από τον ασθενή απόσταση ανάγνωσης/εργασίας και
οποιεσδήποτε άλλες οπτικές ανάγκες. Ρυθμίστε αν είναι αναγκαίο.

Σχήμα 37: Μέτρηση του Εύρους της Προσαρμογής στον Πρεσβυωπικό Ασθενή
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2) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ADDITION
Η μέθοδος αυτή συνεπάγεται την αποκατάσταση της εμφανούς «προσαρμογής» των 3.50D (δηλαδή, την «προσαρμογή»
που είναι αναγκαία για τις συνήθης κοντινές δραστηριότητες
της καθημερινής ζωής) φέρνοντας το διορθωμένο εγγύς
σημείο σε μιαν απόσταση των 28 εκ. (= 1 / 3.50D). Για να
γίνει αυτό, καθορίστε την ελάχιστη αναγκαία addition ώστε
να διαβάζει στα 40 εκ. (εγγύτητα 2.50D) και στη συνέχεια
προσθέστε +0.75Β έως +1.00Β για την επίτευξη των 28 εκ.
(εγγύτητα 3.50Β).
α) Διορθώστε τη μακρινή όραση με ακρίβεια
Θυμηθείτε να διορθώσετε την αμετρωπία στο επίπεδο του μέγιστου συν για μέγιστη οπτική οξύτητα. Αυτό είναι σημαντικό
επειδή οποιαδήποτε υπό-διόρθωση της υπερμετρωπίας ή υπερβολική διόρθωση της μυωπίας μπορεί να μεταφραστεί σε υπερβολικό addition για κοντινή όραση και αυτό θα ήταν καλό να
αποφεύγεται.

Προσθέστε +0.75Β ή +1.00Β στην ελάχιστη addition για να βρείτε την άνετη addition.
δ) Ελέγξτε την οπτική άνεση του ασθενή
Με τη χρήση δοκιμαστικών σκελετών και ένα τεστ ανάγνωσης:
- ζητήστε από τον ασθενή να εκτιμήσει την οπτική άνεση με το
addition τοποθετημένο.
- Φέρτε το τεστ εγγύτερα στον ασθενή μέχρις ότου οι μικρότεροι
χαρακτήρες δεν είναι δυνατόν να ιδωθούν πλέον καθαρά. Αυτό
θα πρέπει να είναι περίπου στα 25 εκ. από τα μάτια (αν < 20 εκ.
το addition είναι πολύ δυνατό αν > 30 εκ. το addition είναι πολύ
αδύνατο).
- Ρυθμίστε την τιμή του addition (από 0.25D έως 0.50D) σύμφωνα με την απαιτούμενη απόσταση εργασίας ή ανάγνωσης, αν
είναι διαφορετική από τα 40 εκ. στα οποία έγινε η δοκιμή. Μειώστε το addition για μια μακρύτερη απόσταση εργασίας, αυξήστε
το για μια βραχύτερη απόσταση εργασίας.

n
6i
/1
cm

γ) Προσθέστε +0.75Β ή +1.00Β στην ελάχιστη addition για να
βρείτε την άνετη addition.
Σχήμα 38: Αρχή της Μεθόδου Ελάχιστης Addition
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Τοποθετήστε ένα τεστ ανάγνωσης στα 40 εκ. και ζητήστε από τον
ασθενή να εστιαστεί στους μικρότερους χαρακτήρες. Αν ο ασθενής είναι πρεσβύωπας οι μικρότεροι χαρακτήρες θα είναι θαμποί.
Προσθέστε +0.25Β, +0.50Β κλπ. διοφθαλμικά στη διόρθωση
μακρινής όρασης μέχρι ο ασθενής να μπορεί μόλις να βλέπει τους
μικρούς χαρακτήρες στο τεστ. Η τιμή των φακών που προστέθηκαν είναι η ελάχιστη addition.

+0
+1 ,75
,00 à
D

β) Καθορίστε το ελάχιστο addition στα 40 εκ.
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Α) Διορθώστε τη μακρινή όραση με ακρίβεια
Θυμηθείτε να δώσετε το μέγιστο συν για τη μέγιστη οπτική
οξύτητα.

Πρακτική Διάθλαση

a

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται τον καθορισμό του addition για
κοντά εισάγοντας έναν +/-0.50 σταυροκύλινδρο (συνταγή +0.50/
- 1.00x90) μπροστά σε αμφότερα τα μάτια και ζητώντας από τον
ασθενή να κοιτάξει σε ένα σταυρό που αποτελείται από
οριζόντιες και κάθετες γραμμές, σε μιαν απόσταση 40 εκ. Καθώς
ο πρεσβυωπικός ασθενής έχει ανεπαρκή προσαρμογή, και
δεδομένου του προσανατολισμού των αντίθετων κυλίνδρων, οι
οριζόντιες γραμμές του σταυρού φαίνονται αρχικά καθαρότερα
από της κάθετες. Στην συνέχεια εισάγονται θετικοί φακοί
διοφθαλμικά, προοδευτικά σε βήματα 0.25Β, μέχρις ότου οι
οριζόντιες και οι κάθετες γραμμές να φαίνονται εξίσου καθαρά.
Το θετικό, στο σημείο αυτό, είναι το addition για κοντά στα 40
εκ. Στην πράξη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα (ο απλούστερος
τρόπος είναι η χρήση του φοροπτόμετρου, καθώς οι διοφθαλμικοί
σταθεροί σταυροκύλινδροι είναι ενσωματωμένοι σε αυτό).

Β) Καθορίστε το addition:
- Ζητήστε από τον ασθενή να προσηλωθεί σε ένα σταυρό που
αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες γραμμές, τοποθετημένο
στα 40 εκ.
- Εισάγετε τον +/-0.50 σταυροκύλινδρο (ο αρνητικός άξονας
κατά μήκος 90°) μπροστά από αμφότερα τα μάτια. Ο ασθενής
τώρα βλέπει της οριζόντιες γραμμές του σταυρού
+_ περισσότερο
καθαρά.
- Εισάγετε διοφθαλμικούς φακούς των +0.25, +0.50, +0.75Β κλπ.
προοδευτικά μέχρις ότου ο ασθενής βλέπει της οριζόντιες και της
κάθετες γραμμές εξίσου μαύρες και εστιασμένες.
- Συνεχίστε μέχρις ότου ο ασθενής βλέπει της κάθετες γραμμές
καθαρότερα.
- Επιλέξτε ως addition την τιμή που δίνει την καλύτερη ισότητα
μεταξύ των οριζόντιων και των κάθετων γραμμών.

Υποκειμενική
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3) ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Σχήμα 39: Διόφθαλμη Δοκιμή Σταθερού Σταυροκυλίνδρου

Γ) Ελέγξτε την άνεση ανάγνωσης του ασθενή:
- Τοποθετήστε σε ένα δοκιμαστικό σκελετό τη διόρθωση της
μακρινής όρασης και το addition που έχει ληφθεί.
-Ζητήστε από τον ασθενή να εκτιμήσει την οπτική του άνεση
μέσω ενός τεστ ανάγνωσης.
-Ρυθμίστε την τιμή του addition σύμφωνα με την απόσταση
εργασίας ή ανάγνωσης που ζητείται από τον ασθενή.
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Οι Συνέπειες της Συνταγογράφησης ενός
Υπερβολικού Addition για Κοντά
Σχήμα 40: Βάθος Πεδίου Καθαρής Όρασης σε ένα Νέο Πρεσβύωπα
α) Μονοεστιακός φακός ισχύος +1.50D
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Ως ένα παράδειγμα θεωρείστε έναν νέο πρεσβύωπα ασθενή διορθωμένο με έναν μονοεστιακό φακό για κοντά ισχύος +1.50D
(Σχήμα 40α) ή έναν προοδευτικό φακό addition +1.50D (Σχήμα
40β). Σύμφωνα με τη μέθοδο ελάχιστου addition που περιγράφηκε προηγουμένως, το υπόλοιπο (μέγιστο) εύρος προσαρμογής
του ασθενούς είναι 2.00D. Ένας πολύ απλοποιημένος θεωρητικός
υπολογισμός δείχνει ότι αυτή η εμβέλεια προσαρμογής επεκτείνεται στη μακρινή όραση από το άπειρο έως τα 50 εκ. και στην
κοντινή όραση από τα 67 εκ. έως τα 28 εκ. Αν συνταγογραφηθεί
ένα addition των +2.00D αντί των +1.50D, η εμβέλεια της κοντινής όρασης τροποποιείται και στη συνέχεια επεκτείνεται μεταξύ
50 εκ. και 25 εκ. Έτσι, η υπέρ-διόρθωση του addition κατά
+0.50D έχει ως συνέπεια τη μείωση της εμβέλειας καθαρής όρασης κατά 17 εκ. στη μακρινή ζώνη (από 67 εκ. σε 50 εκ.) και αποκτά ένα κέρδος μόνο 3 εκ. για κοντά (από 28 σε 35 εκ.) Οι συνέπειες είναι ότι ο ασθενής έχει μια περισσότερο περιορισμένη
εμβέλεια καθαρής όρασης.
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- Ένα ισχυρότερο addition μειώνει το εμφανές βάθος της ωφέλιμης εμβέλειας της προσαρμογής.
- Καθώς η πρεσβυωπία προοδεύει, η αύξηση στο addition και η
μείωση του υπόλοιπου εύρους προσαρμογής συνδυάζονται στη
μείωση του βάθους της ωφέλιμης εμβέλειας της κοντινής όρασης.
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Η ποσότητα του addition που συνταγογραφείται επηρεάζει άμεσα
τη διορθωμένη εμβέλεια όρασης του πρεσβυωπικού ασθενή.
Μάλιστα, τα όρια της εμβέλειας της κοντινής όρασης καθορίζονται από την ισχύ του addition και του υπόλοιπου εύρους της
προσαρμογής. Η προσαρμοστική εμβέλεια της κοντινής όρασης
γίνεται επίσης βραχύτερη και περισσότερο περιορισμένη καθώς
το addition γίνεται δυνατότερο, και επίσης γίνεται περισσότερο
περιορισμένη καθώς το υπόλοιπο εύρος της προσαρμογής γίνεται
μικρότερο. Έτσι:

25

Πρακτική Διάθλαση

Παράρτημα

Παράρτημα

3,0μ0

Με+

D

Μακριά
1

2

20

40

80

Acc
.=0
,00D

Acc
.=1
,00 D
maxi

13

25
cm
28

Με

σα

5

m

200 in

ία

33

© Essilor International 2007

cm

Κοντά

cm
40
cm

Κατά τον καθορισμό του addition, οι περισσότεροι πρεσβυωπικοί
ασθενείς φυσιολογικά απαιτούν μεγαλύτερη ισχύ θετικού επειδή
αυτό σχετίζεται με τη μεγεθυντική επίδραση. Ωστόσο, μια αύξηση
+0.50D σε συνταγή για κοντά, φαινομενικά άνετη και ασφαλής κατά
τη διάθλαση, μπορεί να αποδειχθεί άβολη στην καθημερινότητα.
Αυτός είναι ο λόγος γιατί οποιαδήποτε συνταγή για κοντά θα πρέπει
να δοκιμάζεται από τον ασθενή σε φυσιολογικές συνθήκες, και η
καθαρή εμβέλεια της όρασης θα πρέπει να ελέγχεται πριν από τη
συνταγογράφηση. Η τέχνη της συνταγογράφησης βρίσκεται στη
γνώση της χρήσης του addition με μέτρο και της ακριβούς μέτρησης
της διόρθωσης της πρεσβυωπίας.

0,50

Πρακτική Διάθλαση

α) Μονοεστιακός φακός ισχύος +2.50D

0,33

Στους πολυεστιακούς φακούς η αύξηση του addition μειώνει το πεδίο
της όρασης όχι μόνο σε βάθος αλλά και σε πλάτος. Η προδιαγραφή
ενός υπερβολικού κοντινού addition αυξάνει τις πλάγιες εκτροπές
του φακού και με τον τρόπο αυτό μειώνει το ωφέλιμο πλάτος της
κεντρικής ζώνης και αυξάνει την επίδραση των περιφερικών παραμορφώσεων. Τα υπερβολικά κοντινά addition είναι μια μείζονα αιτία
δυσκολίας προσαρμογής στους πολυεστιακούς φακούς.

Παράρτημα

Σχήμα 41: Βάθος Πεδίου Καθαρής Όρασης σε ένα Μεγάλο
Πρεσβύωπα
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Μερικά χρόνια αργότερα ο ασθενής αυτός θα έχει ένα υπόλοιπο
εύρος προσαρμογής μόνο 1.00D και έτσι θα απαιτεί ακόμα, σύμφωνα με τη μέθοδο ελάχιστου addition, ένα addition των +2.50D (Σχήμα
41). Η εμβέλεια προσαρμογής της κοντινής όρασης του έχει φυσιολογικά μειωθεί και τώρα επεκτείνεται από τα 40 εκ. έως τα 28 εκ. Αν
η addition υπέρ-διορθωθεί κατά +0.50 (συνταγογραφόντας ένα addition των +3.00D αντί των +2.00D) η εμβέλεια της καθαρής όρασης
επεκτείνεται από τα 33 εκ. έως τα 25 εκ., έτσι υπάρχει μια απώλεια
και περιορισμός 7 εκ. στο βάθος πεδίου για ενδιάμεση όραση για ένα
κέρδος μόνο 3 εκ. στην πολύ κοντινή όραση.
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Μιας και έχουν καθοριστεί η διάθλαση της μακρινής όρασης και η
addition για κοντά, η διόφθαλμη ισορροπία του ασθενούς θα πρέπει
να ελεγχθεί για κοντά επίσης. Μάλιστα, η διόφθαλμη ισορροπία έχει
καθοριστεί για τη μακρινή όραση σε μια κατάσταση που σπάνια αντιμετωπίζεται: όραση σε μακρινή απόσταση σε κύρια βλεμματική θέση
(ακριβώς μπροστά, σε επίπεδο ματιού). Στην κοντινή όραση, η χαμηλωμένη γραμμή του βλέμματος και ο ερεθισμός της προσαρμογής
καθώς και η σύγκλιση μπορούν να τροποποιήσουν την ισορροπία
αυτή. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί με το διαχωρισμό της διόφθαλμης
όρασης στα κοντά με τα μάτια χαμηλωμένα. Αυτό μπορεί να εκτελεστεί με όργανα όπως το Optoprox® ή το Proximeter®. Η αρχή είναι
η ακόλουθη:

1) Διαχωρίστε τη διόφθαλμη όραση του ασθενούς για
κοντά:
Τοποθετήστε τη διόρθωση για κοντά του ασθενούς σε ένα δοκιμαστικό σκελετό. Τοποθετήστε το τεστ σε μια ορισμένη απόσταση (για
παράδειγμα 40 εκ.) και ελέγξτε ότι η γραμμή βλέμματος του ασθενούς είναι χαμηλωμένη. Διαχωρίστε τη διόφθαλμη του όραση:
α. Με πολωτικά ή με ερυθρά και πράσινα φίλτρα (Optoprox®)
β. Με διάφραγμα (Proximeter®)
Ο ασθενής είναι τώρα σε μια κατάσταση ατελούς διόφθαλμης όρασης
που επιτρέπει τη σύγκριση της όρασης των δυο ματιών.

2) Ζητήστε από το άτομο να συγκρίνει την όραση του
δεξιού και αριστερού ματιού και καθορίστε την ισορροπία:

© Essilor International 2007
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B Επιβεβαίωση της Διόφθαλμης Ισορροπίας στα Κοντά

Σχήμα 42: Optoprox®
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Να θυμάστε ότι η ισορροπία αυτή προϋποθέτει οπτική οξύτητα που
είναι ουσιαστικά ίση και στα δυο μάτια. Σημειώστε επίσης ότι είναι
αναγκαίο να γνωρίζετε ποιο είναι το κυρίαρχο μάτι του ασθενούς και
ότι μια ελαφρά ανισορροπία υπέρ του ματιού αυτού θα μπορούσε να
διατηρηθεί. Πιο συγκεκριμένα, να προσέχετε να μην αντιστρέφετε
ποτέ τη φυσιολογική υπεροχή του ενός ματιού σχετικά με το άλλο.

3) Εκτιμήστε την αποδοχή της ισορροπίας της κοντινής όρασης σε απόσταση:
Στην περίπτωση που η ισορροπία της κοντινής όρασης διαφέρει από
την ισορροπία μακρινής όρασης, γενικά είναι προτιμητέο να προτιμηθεί η ισορροπία για κοντά και ελέγξτε για το ότι αυτή είναι αποδεκτή στη μακρινή όραση. Για να το πετύχετε, εισάγετε το φακό
ισορροπίας (συνήθως +0.25 έως +0.50D) επάνω από ένα από τα
μάτια μπροστά από τη μακρινή διόρθωση του ασθενούς. Αν ο ασθενής δεν εκφράσει ενόχληση, διατηρήστε την ισορροπία αυτή.
Αλλιώς, θα χρειαστεί να συνταγογραφηθούν δυο σειρές φακών: μια
για μακρινή όραση, και η άλλη για κοντά.

Σχήμα 43: Έλεγχος της Διόφθαλμης Ισορροπίας για Κοντά με
τη χρήση του Proximeter®
Ο έλεγχος της διόφθαλμης ισορροπίας για κοντά είναι ειδικά σημαντικός για πρεσβυωπικούς ασθενείς, που λόγω απώλειας προσαρμογής, είναι πολύ ευαίσθητοι στην ταυτόχρονη δράση αμφοτέρων των
ματιών σε κοντινή όραση.
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Για μη-πρεσβυωπικούς ασθενείς, η εξέταση για κοντινή όραση συχνά εκτελείται μόνο αν ο ασθενής έχει συμπτώματα ή εκφράζει οπτικό παράπονο, ή
αν έχει ανακαλυφθεί μια ανωμαλία κατά τις προκαταρκτικές μετρήσεις.
Ωστόσο, θα πρέπει να εκτελείται σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς πολλές ανωμαλίες μπορεί να μην προκαλούν σημαντικά συμπτώματα. Συνήθως τα
συμπτώματα συνεπάγονται οπτική κόπωση (ασθενωπία) μετά από περιόδους
κοντινής εργασίας. Η κόπωση μπορεί να έχει διάφορες προελεύσεις που μπορεί να είναι φυσιολογικές (δηλαδή, κάποια κόπωση αναμένεται ακόμα και
όταν τα μάτια και το οπτικό σύστημα είναι εντελώς φυσιολογικά) ή ανώμαλες και, ειδικά, μπορεί να προκαλείται από αδιόρθωτη αμετρωπία, μια δυσλειτουργία της διόφθαλμης όρασης ή προσαρμοστική κόπωση.

1) Αδιόρθωτη Αμετρωπία
Συνήθως οι ασθενείς θα υποφέρουν από συμπτώματα οπτικής κόπωσης για
κοντά στην περίπτωση αδιόρθωτης αμετρωπίας ή για μακριά στην περίπτωση αδιόρθωτου αστιγματισμού. Η αδιόρθωτη υπερμετρωπία απαιτεί συνεχή
προσαρμοστική προσπάθεια που είναι κουραστική μακροχρόνια. Ο αδιόρθωτος αστιγματισμός αποσταθεροποιεί την προσαρμογή και απαιτεί μια προσπάθεια αντιστάθμισης (αντίρροπη προσπάθεια) που μπορεί να γίνει πηγή
πονοκεφάλων. Η λύση αποτελείται ουσιαστικά από την εξασφάλιση αποτελεσματικής διόρθωσης της μακρινής όρασης και τον έλεγχο για το ότι αυτό
παρέχει ανακούφιση στον ασθενή στην κοντινή όραση επίσης.
Μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτή του προ-πρεσβυωπικού ασθενή
που, στο στάδιο αυτό, έχει συχνά αρχίσει να αδυνατεί να αντισταθμίζει τη
λανθάνουσα υπερμετρωπία για κάποιο χρόνο. Η λανθάνουσα υπερμετρωπία
μπορεί να αναπτυχθεί πιο γρήγορα από την πρώιμη πρεσβυωπία. Να βεβαιώνεστε ότι δεν συγχέετε την υπερμετρωπία με την πρεσβυωπία και να διορθώνεται τη μακρινή όραση πλήρως. Συχνά, ο ασθενής φοράει τη διόρθωση
αυτή μόνο για κοντά, αρχικά, και στη συνέχεια προοδευτικά την υιοθετεί και
για μακρινή όραση.

2) Δυσλειτουργία Διόφθαλμης Όρασης
Οι δυο πλέον κοινές δυσλειτουργίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν
είναι η ανεπάρκεια σύγκλισης και η δυσκολία αντιστάθμισης της σοβαρής
ετεροφορίας.
- η ανεπάρκεια σύγκλισης θα ανιχνευτεί κατά τις προκαταρκτικές
μετρήσεις. Μπορεί να αντιμετωπιστεί πρωτίστως με εκπαίδευση και ασκήσεις κι αν αυτό αποδειχθεί αναποτελεσματικό, πιθανόν με πρισματική διόρθωση.
- Η σοβαρή ετεροφορία μπορεί να επιδεινωθεί σε χαμηλό βλέμμα
(δηλαδή, μια χαμηλωμένη γραμμή βλέμματος, όπως αυτή κατά την κοντινή
όραση). Μπορεί να εντοπιστεί για κοντά από το τεστ μονής κάλυψης, Ορισμένες φορές μπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα από το τεστ μονής κάλυψης
για κοντά, παρά για μακριά».

- προσαρμοστική ευκολία (μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση της
προσαρμοστικής μεθόδου Rock): φορώντας τη διόρθωση για μακριά ζητήστε
από τον ασθενή να προσηλωθεί σε μια μικρή λέξη τοποθετημένη στα 40 εκ..
Χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές (συγκρατητήρα διοφθαλμικού φακού) το
οποίο είναι εξοπλισμένο με φακούς +2.00Β και -2.00Β, εκτιμήστε τον αριθμό
των κύκλων προσαρμογής/αποπροσαρμογής που θα μπορούσε να εκτελέσει
ο ασθενής σε ένα λεπτό. Για να γίνει αυτό, πρώτα τοποθετήστε τους φακούς
+2.00D (για την χαλάρωση της προσαρμογής) και ζητήστε από τον ασθενή να
σας υποδείξει μόλις η λέξη είναι καθαρή. Στο σημείο αυτό, αμέσως
αντικαταστήστε τους φακούς ώστε τώρα οι φακοί -2.00D να είναι σε θέση (για
το ερεθισμό της προσαρμογής) και ζητήστε από τον ασθενή να σας υποδείξει
όταν η λέξη είναι καθαρή ξανά. Επαναλάβετε τον κύκλο αυτό για 1 λεπτό και
μετρήστε τον αριθμό των εκτελεσμένων κύκλων: γενικά θεωρείται ότι ~13 ή
περισσότεροι κύκλοι είναι φυσιολογικό, ~8 ή λιγότεροι κύκλοι αφύσικο. Στην
περίπτωση που ο ασθενής αδυνατεί να δει καθαρά το εκκρεμές +/-2.00D, θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το εκκρεμές +/-1.00D, παρότι αυτό δίνει ήδη
μιαν ένδειξη μειωμένου προσαρμοστικού εύρους και ευκολίας.
(Προσαρμοστική δυσκολία μπορεί συχνά να σχετίζεται με προσαρμοστική
ανεπάρκεια και υπερβολή σύγκλισης και έτσι δε θα πρέπει να μετρούνται
απομονωμένα).

Πρακτική Διάθλαση

Γ. Στην περίπτωση Μη-Πρεσβυωπικού Ασθενή

- το εύρος της προσαρμογής (με τη μέθοδο σταθερής δοκιμής που
περιγράφηκε προηγουμένως για πρεσβύωπες): μια δοκιμή ανάγνωσης
τοποθετείται κοντά, σε φυσιολογικό χαμηλό βλέμμα, στα 40 εκ. για
παράδειγμα. Προοδευτικά εισάγονται αρνητικοί φακοί (σε βήματα -0.25 έως
-0.50Β) μέχρις ότου ο ασθενής δεν μπορεί πλέον να δει τους μικρούς
χαρακτήρες καθαρά. Η τιμή στην οποία οι χαρακτήρες μπορούν μόλις να
διακριθούν καθαρά από τον ασθενή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
εύρους της προσαρμογής: εύρος προσαρμογής = 1/0.40m – προστιθέμενη
ισχύς. Η μέτρηση αυτή στη συνέχεια συγκρίνεται με στατιστικά πρότυπα. Το
εύρος της προσαρμογής συχνά αποδεικνύεται να είναι χαμηλότερο από το
μέσο όρο παρομοίων περιπτώσεων.

Υποκειμενική
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Κοντινή Όραση

Γ Στην περίπτωση
Μη-Πρεσβυωπικού Ασθενή

Στην περίπτωση που παρατηρείται προσαρμοστική ανεπάρκεια και/ή
μειωμένη προσαρμοστική ευκολία, αυτό μπορεί ορισμένες φορές να
θεραπευτεί με οπτική θεραπεία και ασκήσεις (vision therapy) ή με τη συνταγή
μιας μικρής θετικής διόρθωσης για κοντινή όραση, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν υπάρχουν διοφθαλμικές αντενδείξεις. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα
αυτά δε θα πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα και θα πρέπει να εκτελείται
μια πλήρης εκτίμηση της διόφθαλμης όρασης από έναν ειδικό.

3) Προσαρμοστική Κόπωση
© Essilor International 2007

Αυτή εκδηλώνεται ως μια δυσκολία διατήρησης της εστίασης κατά την κοντινή όραση. Ο ασθενής μπορεί να υποφέρει από κόπωση και θαμπή όραση μετά
από περιόδους εργασίας κοντά. Για παράδειγμα, η κατάσταση αυτή συχνά
συναντιέται σε μαθητές που έχουν μια μεγάλη απαίτηση για κοντά και έτσι
προσαρμόζουν έντονα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Για να βοηθηθεί ο
εντοπισμός της ακριβούς φύσης του προβλήματος, θα μπορούσαν να γίνουν
οι δυο ακόλουθες μετρήσεις:
Σχήμα 44: Προσαρμοστική Δοκιμή Rock
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Α Φορία, Αποθέματα Συγχώνευσης και Τροπία
Στην περίπτωση που ανιχνεύεται διόφθαλμη ανωμαλία κατά την εξέταση, είναι αναγκαίο να προχωρήσετε σε μια βαθύτερη εξέταση ώστε
να εντοπίσετε και να θεραπεύσετε το πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να
εκτελείται μόνο από έναν ειδικό, με παραπομπή σε αυτόν αν είναι
αναγκαίο.
Ο αντικειμενικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου δεν είναι να παράσχει μια πλήρη περιγραφή της έρευνας και της θεραπείας των διαταραχών διόφθαλμης όρασης. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και
πέραν του σκοπού της παρούσας σειράς. Σκοπός είναι απλώς να ανακαλέσει ορισμένες βασικές αρχές, να περιγράψει το πώς εντοπίζονται
ορισμένες διαταραχές διόφθαλμης όρασης και να προσφέρει ορισμένες συμβουλές για την συνταγογράφηση μιας πρισματικής διόρθωσης.

Ορισμοί
1) Φορία
Η ετεροφορία, συχνά αποκαλείται απλώς φορία, μπορεί να οριστεί
ως μια «λανθάνουσα απόκλιση των οπτικών αξόνων που αντισταθμίζεται από το ερέθισμα της διατήρησης της συγχώνευσης και της αποφυγής της διπλωπίας», ή με άλλα λόγια, η «τάση των δυο οπτικών
αξόνων του ματιού να μην στρέφονται προς το σημείο της προσήλωσης, στην απουσία επαρκούς ερεθίσματος για συγχώνευση». Τα
μάτια καταβάλλουν μια μόνιμη προσπάθεια αντιστάθμισης για οποιαδήποτε φορία έτσι ώστε να διατηρούν τους οπτικούς άξονες αμφοτέρων των ματιών στο σημείο της προσήλωσης.
Η φορία μπορεί να αποδειχθεί από το διαχωρισμό της διόφθαλμης
όρασης ώστε να ανασταλεί η συγχώνευση. Ο διαχωρισμός αυτός
μπορεί να είναι είτε αισθητήριος με τη διάσπαση της ομοιότητας των
εικόνων (διαχωρισμός με φίλτρα, για παράδειγμα) ή κινητήριος με τη
διάσπαση της υπέρθεσης των εικόνων (διαχωρισμός με πρίσματα, για
παράδειγμα). Σε εξάρτηση από το τεστ που επιλέγεται, ο διαχωρισμός θα μπορούσε να είναι επίσης ρηχός ή βαθύς, κεντρικός και/ή
περιφερικός, μερικός ή ολικός.
Ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης, δηλαδή, σε εξάρτηση από το διαχωρισμό που επιλέγεται, θα λέγεται αν η φορία είναι «συνδετική» ή
«ασύνδετη». Όταν η δοκιμή που χρησιμοποιείται συνεπάγεται ένα
στοιχείο συγχώνευσης, που γίνεται αντιληπτό από κοινού από αμφότερα τα μάτια, η φορία λέγεται ότι είναι «συνδετική» (η δοκιμή ερυθρού φίλτρου, η δοκιμή Mallett κλπ.). Όταν δεν υπάρχει στοιχείο
συγχώνευσης, η φορία λέγεται ότι είναι «ασύνδετη» (διχασμός με
πρίσματα, δοκιμή Maddox κλπ.)
Οι τυπικές τιμές για ασύνδετη οριζόντια φορία γενικά θεωρείται ότι
είναι ~0.5Δ εξωφορία για μακριά και 4-6Δ εξωφορία για κοντά. Για
ασύνδετη κάθετη φορία ~ορθοφορία (0°) τόσο για κοντά όσο και για
μακριά.

2) Συγχωνευτικά (Σύγκλισης/Απόκλισης)
Αποθέματα:
Τα μάτια φυσιολογικά διαθέτουν αποθέματα σύγκλισης/απόκλισης ή εύρη συγχώνευσης, ενδεικτικά της ικανότητας του οπτικού συστήματος να διατηρεί συγχώνευση
και να αντισταθμίζει οποιαδήποτε ετεροφορία. Τα συγχωνευτικά αποθέματα είναι η ανοχή των ματιών να συγκλίνουν και να αποκλίνουν σχετικά με ένα δεδομένο σημείο
προσήλωσης ή η ικανότητα τους να αντιστέκονται σε
οποιαδήποτε πρισματική διαταραχή της συγχώνευσης
τους. Όταν εκτιμώνται τα αποθέματα, θα πρέπει να σημειώνονται τρία συγκεκριμένα σημεία ή στάδια:
- το σημείο στο οποίο η σχετική κλίση προκαλεί προσαρμογή. Το σημείο αυτό σημειώνεται από το πρώτο
θάμπωμα του στόχου προσήλωσης (το σημείο αυτό είναι
το σημείο του θόλωσης)
- Το σημείο στο οποίο η συγχώνευση διασπάται και οι
εικόνες των δυο ματιών χωρίζονται. Αυτό συνήθως σημειώνεται από το διπλασιασμό της εικόνας, ή διπλωπίας (το
σημείο ρήξης)
- Το σημείο στο οποίο η συγχώνευση των δυο ματιών
ανακτάται. Αυτό συνήθως σημειώνεται από μια επιστροφή
σε μια μόνο εικόνα (σημείο ανάκτησης).
Οι τυπικές τιμές των συγχωνευτικών αποθεμάτων (των
σημείων θόλωσης/ρήξης/ανάκτησης) εμφανίζονται στο
Σχήμα 45. Στη μακρινή όραση είναι περίπου δυο φορές
μεγαλύτερες στη σύγκλιση σε σχέση με την απόκλιση.
Στην κοντινή όραση είναι εμφανώς πιο ισορροπημένες
μεταξύ σύγκλισης και απόκλισης. Στο κάθετο επίπεδο, τα
συγχωνευτικά αποθέματα είναι χαμηλά.
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6. Εκτίμηση Διόφθαλμης
Όρασης

Επαναφορά

Σχήμα 45: Τυπικές Τιμές Φορίας και Συγχωνευτικών Αποθεμάτων
α) μακριά
β) κοντά
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β) Μέτρηση συγχωνευτικών αποθεμάτων: αυτό συνεπάγεται τη
χρήση μιας ράβδου πρίσματος, ή πρισμάτων στο φοροπτόμετρο, για
την εισαγωγή πρισμάτων αυξανόμενης ισχύος ώστε να βρείτε τα
σημεία θαμπώματος, ρήξης και ανάκτησης. Για τη μέτρηση των οριζοντίων αποθεμάτων (απόκλιση πρώτα, και στη συνέχεια σύγκλιση),
ζητήστε από τον ασθενή να κοιτάξει σε μια κάθετη γραμμή μικρών
γραμμάτων ενδεδειγμένων για το επίπεδο όρασης του. Εισάγετε το
πρίσμα και προοδευτικά αυξήστε την ισχύ του, μέχρι που να συμβεί
η θόλωση (Στο στάδιο αυτό, η σύγκλιση θα έχει προκαλέσει τον ερεθισμό της προσαρμογής. Επίσης, μην ανησυχείτε αν ο ασθενής δεν
αντιληφθεί το θάμπωμα. Ορισμένοι δεν το αντιλαμβάνονται). Σημειώστε την ισχύ του πρίσματος στο σημείο της θόλωσης. Συνεχίστε
μέχρι που το ένα μάτι χάσει την προσήλωση του και/ή ο ασθενής βλέπει διπλά (δηλαδή, η συγχώνευση σπάζει και τα μάτια δεν μπορούν
πλέον να αντισταθμίζουν το πρίσμα). Σημειώστε τη ισχύ του πρίσματος στη ρήξη. Στη συνέχεια μειώστε την ισχύ του πρίσματος
μέχρις ότου ανακτηθεί η συγχώνευση (ανάκτηση). Προχωρήστε με
παρόμοιο τρόπο για τα κάθετα αποθέματα, αλλά με τον ασθενή να
κοιτάζει σε μιαν οριζόντια γραμμή γραμμάτων, και χρησιμοποιώντας
πολύ χαμηλότερες τιμές πρίσματος.
(η ευκολία σύγκλισης/απόκλισης μπορεί επίσης να μετρηθεί. Αυτό
δεν εξετάζεται στο παρόν).
3) Τροπία (ή στραβισμός)
Η θεμελιακή διαφορά μεταξύ ετεροφορίας και ετεροτροπίας είναι ότι
η βοθριακή προσήλωση διατηρείται στη φορία αλλά όχι στην τροπία.
Στην τροπία το ένα μάτι στρέφεται με τρόπο ώστε ο οπτικός άξονας
να μην συμπίπτει με το στόχο της προσήλωσης ή το αντικείμενο που

Εκτίμηση Διόφθαλμης Όρασης

β) απόκλιση

Πρακτική Διάθλαση

α) σύγκλιση
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α) Έλεγχος συγχωνευτικών αποθεμάτων: αυτό συνεπάγεται τον
έλεγχο της ικανότητας των ματιών να αντισταθμίζουν την εισαγωγή
πρισμάτων γνωστών τιμών. Για τη μακρινή όραση 10Δ βάσης προς
τα μέσα και 10Δ βάσης προς τα έξω. Στην πράξη ζητήστε από τον
ασθενή να κοιτάξει, για παράδειγμα, σε μια κάθετη γραμμή γραμμάτων και τοποθετήστε το πρίσμα μπροστά από το ένα μάτι του ασθενούς. Η εικόνα θα πρέπει αρχικά να ιδωθεί ως διπλή, μετά μονή
καθώς ο ασθενής συγχωνεύει. Αν αυτό δεν συμβαίνει και συνεχίζουν
να γίνονται αντιληπτές δυο εικόνες ακόμα και μετά από ορισμένα
δευτερόλεπτα τότε τα συγχωνευτικά αποθέματα είναι χαμηλά.

Σχήμα 46: Εξέταση των Αποθεμάτων Συγχώνευσης

© Essilor International 2007

Για την εκτίμηση των συγχωνευτικών αποθεμάτων του ασθενούς, ο
επαγγελματίας μπορεί είτε να ελέγξει τη συγχωνευτική ικανότητα
είτε να μετρήσει τη σύγκλιση (που επίσης αποκαλείται θετική σχετική σύγκλιση) και τα αποθέματα απόκλισης (αρνητική σχετική
σύγκλιση). Η αρχή είναι η εισαγωγή πρισμάτων διαφορετικών ποσοτήτων και ο έλεγχος σε κάθε στάδιο για το ότι ο ασθενής μπορεί να
αντισταθμίσει την επίδραση τους σε ένα δεδομένο σημείο προσήλωσης και προσαρμογής. Για την πρόκληση της σύγκλισης εισάγετε ένα
πρίσμα βάσης προς τα έξω ενώ για την πρόκληση απόκλισης ένα πρίσμα βάσης προς τα μέσα. Πάντοτε να προκαλείτε και να μετράτε ικανότητα απόκλισης πριν δοκιμάσετε τη σύγκλιση.

παρατηρείται από τον ασθενή και κατ’ επέκταση η εικόνα του δεν
πέφτει στο βοθρίο του τροπικού ματιού. Η τροπία μπορεί να προέρχεται από πολλές αιτίες (διαθλαστικές, ανατομικές, νευρολογικές ή
παθολογικές) και μπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπουσα, μονομερής
ή επαλλάσσουσα, προσαρμοστική ή μη-προσαρμοστική για παράδειγμα.
Μια από τις αιτίες θα μπορούσε να είναι η έλλειψη αντιρροπήσεως
της φορίας. Όταν τα μάτια δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλέον τη
φορία η απόκλιση των εστραμμένων ματιών γίνεται εμφανής κάτω
από συνήθης συνθήκες όρασης και μπορεί επίσης να γίνει συνεχής.
Ο οπτικός άξονας του ενός ματιού δεν περνά πλέον διαμέσου του
σημείου προσήλωσης και είναι στο σημείο αυτό που η φορία μετατρέπεται σε τροπία. Εξωτροπία αν το μάτι αποκλίνει, εσωτροπία αν
συγκλίνει, υπερτροπία να στρέφεται προς τα πάνω ή υποτροπία αν
στρέφεται προς τα κάτω. Μπορεί να συνοδεύεται από διπλωπία
(αναγνώριση διπλής όρασης, δηλαδή, δυο διαφορετικών εικόνων από
τα δυο μάτια) αλλά αντί γι’ αυτό συχνά συνοδεύεται από φλοιώδη
καταστολή της όρασης του εστραμμένου ματιού. Η διάγνωση και η
θεραπεία της τροπίας είναι σύνθετη και απαιτεί τις ικανότητες ενός
ειδικού στη διόφθαλμη όραση. Το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου δεν συζητά τα ζητήματα αυτά λεπτομερειακά αλλά μόνο περιγράφει και εντοπίζει ορισμένα παραδείγματα της κατάστασης.
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Β Εντοπισμός του Προβλήματος
Όταν ανιχνεύεται μια ανωμαλία διόφθαλμης όρασης κατά την
αρχική εξέταση ή κατά τη διόφθαλμη επαλήθευση της διάθλασης, η φύση του προβλήματος θα πρέπει να εντοπιστεί. Πιο
συγκεκριμένα, είναι ζωτικής σημασίας ο καθορισμός του αν η
ανωμαλία σχετίζεται με μια φτωχά αντισταθμισμένη φορία ή μια
τροπία. Και στις δυο περιπτώσεις, η κατάσταση θα πρέπει να
μετριέται και να αναλύεται.

1) Η Διαφοροποίηση της φορίας από την τροπία
Η φορία και η τροπία θα πρέπει να διαφοροποιούνται με τα μονά
ή επαλλάσσοντα τεστ κάλυψης. Έχοντας ήδη αναφερθεί στις
πρωταρχικές δοκιμές, αυτό συνεπάγεται παρατήρηση των κινήσεων των ματιών κατά την κάλυψη και την αποκάλυψη του ενός
ματιού και μετά του άλλου, ενώ ο ασθενής εστιάζει σε ένα στόχο
μακριά ή κοντά.
(Παρακαλούμε σημειώστε:
- τα παραδείγματα που δίνονται παρακάτω περιλαμβάνουν
μόνο ορισμένους τύπους φορίας και τροπίας.
- Ορισμένες ελάχιστες φορίες και τροπίες μπορούν να ξεφύγουν παρατήρησης με γυμνό μάτι.
- Το μέγεθος της απόκλισης μπορεί να ποικίλει σε εξάρτηση
από την ταχύτητα με την οποία εκτελείται η δοκιμή κάλυψης
[δηλαδή η διάρκεια της κάλυψης και η ταχύτητα της κάλυψης/αποκάλυψης]).

α) Απόδειξη της τροπίας (με τη χρήση του τεστ μονής κάλυψης):
- Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε ένα στόχο.
- Καλύψτε το δεξιό μάτι ενώ παρατηρείτε το αριστερό μάτι.
- Αν δεν παρατηρηθεί κίνηση, το αριστερό μάτι προσηλωνόταν
και δεν απέκλινε.
- Αν μια κίνηση ανά-προσήλωσης παρατηρήθηκε, το μάτι εκείνο
απέκλινε.
- Αν η κίνηση ανά-προσήλωσης είναι προς τη μύτη (δηλαδή, αν
το μάτι στράφηκε προς τα έξω) τότε έχουμε εξωτροπία. Αν η
κίνηση ήταν προς τον κρόταφο τότε έχουμε εσωτροπία.
- Αν η κίνηση ήταν προς τα κάτω – υπερτροπία. Αν προς τα
επάνω – υποτροπία
- Αφαιρέστε την καλύπτρα από το δεξιό μάτι.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία, καλύπτοντας το αριστερό μάτι και
παρατηρώντας το δεξιό.
- Αν μια κίνηση παρατηρείται στο ένα μάτι ή στο άλλο, εντοπίζεται τροπία, το τεστ είναι πλήρες.
- Αν δεν παρατηρηθεί οποιαδήποτε κίνηση, προχωρήστε με την
έρευνα για φορία ([βήμα β], παρακάτω).
β) Απόδειξη φορίας (με τη χρήση του τεστ μονής κάλυψης) (σε
συνέχεια της απόδειξης της τροπίας, παραπάνω, αν δεν έχει
αποδειχθεί τροπία):
- Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε ένα μικρό στόχο
- καλύψτε το δεξιό μάτι για 1 έως 2 δευτερόλεπτα
- Αποκαλύψτε γρήγορα παρατηρώντας το δεξιό μάτι καθώς αποκαλύπτεται.
- Αν δεν παρατηρείται κίνηση, υπάρχει ορθοφορία, η χαμηλού
βαθμού ετεροφορία
- Αν παρατηρείται μια κίνηση ανά-προσήλωσης, (υπάρχει ετεροφορία)
- Εξωφορία, αν η κίνηση είναι προς τη μύτη, Εσωφορία αν η
κίνηση είναι προς τον κρόταφο.
- Υπερφορία αν η κίνηση είναι προς τα κάτω. Υποφορία αν προς
τα επάνω.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία καλύπτοντας το αριστερό μάτι και
επιβεβαιώστε τη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στο δεξιό
μάτι.
- Αν παρατηρείται κίνηση στο ένα μάτι ή στο άλλο, εντοπίζεται
φορία ή τουλάχιστον μέτριο εύρος.
- Αν δεν παρατηρείται κίνηση, υπάρχει ορθοφορία ή χαμηλού
βαθμού ετεροφορία (λιγότερη των 2 έως 3Δ)
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γ) Εσωτροπία
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α) Εσωφορία
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Φορία
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δ) Εξωτροπία

β) Εξωφορία

Σχήμα 47: Παρουσίαση Τροπίας και Φορίας με τη χρήση της Τεστ Μονής Κάλυψη
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2) Μέτρηση και ανάλυση φορίας:

Πρακτική Διάθλαση

Μιας και η ύπαρξη της φορίας έχει εντοπιστεί, θα πρέπει να μετριέται η επίδραση της και θα πρέπει να εκτιμάται η ικανότητα του ασθενούς για την αντιστάθμιση της. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τόσο για
μακριά όσο και για κοντά.
α) Μέτρηση φορίας και ευρών συγχώνευσης
Από τις πολλές πιθανές μεθόδους μέτρησης της φορίας, η μέθοδος
που χρησιμοποιεί το τεστ επαλλάσσουσας κάλυψης, ενός σκελετού
δοκιμής και μιας ράβδου πρίσματος περιγράφεται παρακάτω. Η
μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα της μέτρησης της φορίας σε συνθήκες χωρικής όρασης, στην οποία διατηρείται κάποια συγχώνευση.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εκεί όπου η υποκειμενική παροχή
πληροφοριών είναι αδύνατη, παρότι βασίζεται στην παρατήρηση με
γυμνό μάτι κι έτσι μικρές φορίες θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Η μέτρηση γίνεται ως ακολούθως, με τη διορθωτική διάθλαση στη θέση της:
- Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε ένα στόχο
- Καλύψτε το ένα μάτι για 2 έως 3 δευτερόλεπτα
- Γρήγορα αποκαλύψτε το μάτι αυτό και αλλάξτε ώστε να καλύψετε το άλλο μάτι δίχως να επιτρέπετε διόφθαλμη όραση ενώ θα
μετακινείτε την καλύπτρα μεταξύ των ματιών
- Καλύψτε το μάτι αυτό για 2 έως 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια γρήγορα καλύψτε το άλλο και ούτω καθεξής
- Παρατηρήστε την κίνηση ανά-προσήλωσης του ακάλυπτου
ματιού σε κάθε πέρασμα από το ένα μάτι στο άλλο
- Ενώ θα συνεχίζετε να εναλλάσσετε την κάλυψη, τοποθετήστε
τη ράβδο του πρίσματος μπροστά στο ένα μάτι και αυξήστε την
ποσότητα του πρίσματος με μικρά βήματα μέχρις ότου η κίνηση ανάπροσήλωσης ουδετεροποιηθεί
- Η τιμή του πρίσματος που ουδετεροποιεί την κίνηση δίνει τη
μέτρηση της φορίας.
Η ράβδος πρίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο
για τη μέτρηση των συγχωνευτικών αποθεμάτων:
- Οριζόντια αποθέματα:
- Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε μια κάθετη γραμμή γραμμάτων μεγέθους ανάλογου με το επίπεδο της όρασης του.
- Για απόκλιση (αρνητική σχετική σύγκλιση):
- Τοποθετήστε ένα πρίσμα χαμηλής ισχύος με βάση προς τα μέσα
μπροστά από το ένα μάτι
- αυξήστε την τιμή του πρίσματος (κάθε 2 έως 3 δευτερόλεπτα) μέχρι
που ο ασθενής να αναφέρει πως τα γράμματα έχουν γίνει θαμπά ερυθρά *(θόλωση), μετά ότι η γραμμή βλέπεται διπλή **(ρήξη)
- μειώστε την τιμή του πρίσματος μέχρις ότου ο ασθενής δει τα γράμματα ξανά ως μια γραμμή (ανάκτηση)
- Αφαιρέστε τη ράβδο του πρίσματος και σημειώστε τα σημεία θόλωσης/ρήξης/ανάκτησης.

Για σύγκλιση (θετική σχετική σύγκλιση):
- Τοποθετήστε ένα πρίσμα χαμηλής ισχύος με βάση προς τα έξω
μπροστά από το ένα μάτι
- αυξήστε την τιμή του πρίσματος μέχρι που ο ασθενής αναφέρει πως
τα γράμματα έχουν γίνει θαμπά ερυθρά *(θόλωση), μετά ότι η γραμμή φαίνεται διπλή **(ρήξη)
- μειώστε την τιμή του πρίσματος μέχρις ότου ο ασθενής δει τα γράμματα ξανά ως μια γραμμή (ανάκτηση)
* ορισμένοι ασθενείς δεν παρατηρούν το σημείο θόλωσης και μπορεί
να μη συμβαίνει στην αρνητική σχετική σύγκλιση.
**Αν ο ασθενής δεν δει διπλά, σημειώστε τη θέση στην οποία το ένα
μάτι χάνει την προσήλωση του.
Κάθετα αποθέματα:
- Ζητήστε από τον ασθενή να εστιαστεί σε μιαν οριζόντια γραμμή γραμμάτων
- Εισάγετε ένα πρίσμα βάσεως προς τα κάτω. Αυξήστε την τιμή
του πρίσματος προοδευτικά μέχρι που ο ασθενής να δει τη γραμμή
ως διπλή, στη συνέχεια μειώστε το πρίσμα μέχρι που ο ασθενής βλέπει μια μονή γραμμή
- Επαναλάβετε την ίδια διαδοχή με ένα πρίσμα βάσεως προς τα
επάνω
- Σημειώστε τα σημεία ρήξης και ανάκτησης (δεν υπάρχει
σημείο θόλωσης εδώ καθώς οι κάθετες κινήσεις κλίσης δεν ερεθίζουν
την προσαρμογή).
β) Ανάλυση φορίας:
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το μέγεθος της φορίας είναι
ένας παράγοντας μικρότερης σημασίας σε σχέση με την ικανότητα
του ασθενή να την αντισταθμίσει. Με άλλα λόγια, ακόμα και μια
σημαντική φορία δεν προβάλλει δυσκολία αν ο ασθενής κατέχει
επαρκή συγχωνευτικά αποθέματα για την αντιστάθμιση της με
άνεση. Στην πράξη η φορία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο όταν
ο ασθενής πάσχει από συμπτώματα όπως η ασθενωπία, διπλή ή θολή
όραση, ή κόπωση ή παρουσιάζει σημεία λειτουργικών διαταραχών
όπως αφύσικα κοντές ή μακριές αποστάσεις ανάγνωσης. Άλλα
συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, ερεθισμένα ή κόκκινα
μάτια, οπτική ενόχληση, ύγρανση των ματιών, και μπορούν να εμφανιστούν ειδικά μετά από μακρές περιόδους εργασίας. (Βέβαια τα
συμπτώματα αυτά δεν είναι ειδικά της ανεπαρκώς αντισταθμισμένης
φορίας).
Η ανάλυση μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια:
- Το κριτήριο Percival, που προτείνει πως η ζήτηση για κλίση θα
πρέπει να βρίσκεται στο μεσαίο τρίτο της ζώνης μονής καθαρής διόφθαλμης όρασης, όπως οριοθετείται από τα σημεία θόλωσης ή
ρήξης.
- Το κριτήριο Sheard, που προτείνει πως «τα συγχωνευτικά αποθέματα που εναντιώνονται στη φορία θα πρέπει να είναι ίσα τουλάχιστον με δυο φορές αυτά της φορίας ώστε να αντισταθμιστεί η φορία
σωστά».

48
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Η φύση οποιασδήποτε τροπίας θα πρέπει να καθορίζεται
από μια σε βάθος ανάλυση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η
ανακάλυψη των ακόλουθων χαρακτηριστικών της τροπίας:
- διαρκής ή διαλείπουσα: είναι η παρέκκλιση πάντοτε
παρούσα;
- σταθερή ή επαλλάσσουσα: είναι πάντοτε το ίδιο μάτι που
παρεκκλίνει;
- Είναι η παρέκκλιση ίδια σε όλες τις βλεμματικές θέσεις;
- προσαρμοστική ή μη-προσαρμοστική: ποικίλει η παρέκκλιση με την προσαρμογή; (για παράδειγμα εσωτροπία
που προκαλείται από μεγάλου βαθμού αδιόρθωτη υπερμετρωπία)
- πρόσφατη ή μακροχρόνια: υπήρχε για πολλή χρόνο ή
εμφανίστηκε πρόσφατα;
- Προοδευτική ή σταθερή; (αν προοδευτική, υποψιαστείτε
παθολογική προέλευση)
- Ποια είναι η γωνία της παρέκκλισης; Ποικίλει με την
απόσταση της προσήλωσης;
- Συνοδεύεται η τροπία από έκκεντρη προσήλωση ή από
αμβλυωπία;
- Ποιος είναι ο βαθμός της συγχώνευσης; Ποιο είναι το
βάθος οποιασδήποτε καταστολής;
- κλπ.

Εκτίμηση Διόφθαλμης Όρασης
Πρακτική Διάθλαση

© Essilor International 2007

3) Εκτίμηση και ανάλυσης τροπίας:
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Η γωνία της παρέκκλισης μπορεί να μετρηθεί με τη μέθοδο επαλλάσσουσας κάλυψης (βλέπε παραπάνω για τη
μέτρηση της φορίας) για τον καθορισμό της τιμής του πρίσματος που ουδετεροποιεί την κίνηση επαναπροσήλωσης
κατά το τεστ.

Σχήμα 48: Μέτρηση Φορίας και Συγχωνευτικών Αποθεμάτων

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να δίνουν τη δυνατότητα καθορισμού της
τιμής οποιασδήποτε πρισματικής συνταγής, η οποία να εξασφαλίζει διόφθαλμη άνεση στον ασθενή.

Η τροπία μπορεί να έχει πολλαπλά αίτια και η θεραπεία
της είναι σύνθετη. Είναι ζωτικής σημασίας ο λεπτομερής
έλεγχος της κινητήριας και αισθητήριας διόφθαλμης όρασης του ασθενούς και ο εντοπισμός του αιτίου(ων) της
τροπίας. Από τη στιγμή που η διάγνωση έχει επισημοποιηθεί, η φροντίδα του ασθενούς μπορεί να συνεπάγεται διαθλαστική διόρθωση, εκπαίδευση όρασης, πρισματική
συνταγογράφηση, χειρουργική ή άλλη θεραπεία αν το
αίτιο είναι παθολογικής προέλευσης. Είναι σαφές πως η
θεραπεία της τροπίας απαιτεί τις ικανότητες ειδικού διόφθαλμης όρασης κάτι που είναι πέραν της έκτασης της
παρούσας σειράς.

Ως γενικός κανόνας, η εκπαίδευση όρασης (vision training) (ασκήσεις που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των συγχωνευτικών αποθεμάτων του ασθενούς) είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής, με τη συνταγογράφηση πρίσματος να διατηρείται ως μια δευτερεύουσα θεραπεία.
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Γ. Συνταγογράφηση του πρίσματος
Όταν θα συνταγογραφηθεί το πρίσμα η τιμή του πρίσματος θα
πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια. Ως γενικό κανόνα να επιδιώκετε να συνταγογραφείτε πάντοτε την ελάχιστη τιμή του πρίσματος που αποκαθιστά άνετη συγχώνευση. Να θυμάστε ότι, στην
πράξη, το πρίσμα δρα ως υποκατάστατο για τα μάτια, αφήνει το
μάτι στην παρέκκλιση («τακτοποιεί» το ελάττωμα) και ορισμένες
φορές «απορροφάται» από τον ασθενή.
Με αυτά κατά νου, θα είναι σκόπιμο να:
α) εργάζεστε με σκελετούς δοκιμής παρά με φοροπτόμετρο,
ώστε να επιτρέπετε στον ασθενή να διατηρεί περιφερική συγχώνευση.
β) συνταγογραφήσετε την ελάχιστη τιμή πρίσματος που αποκαθιστά τη συγχώνευση, για παράδειγμα, ενός αδύνατου διαχωριστή συγχώνευσης (όπως το ερυθρό φίλτρο που περιγράφεται
παρακάτω).
Διάφορες μέθοδοι, που βασίζονται σε διαφορετικές αρχές, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της τιμής του
πρίσματος που θα δοθεί. Παρότι οι μέθοδοι αυτοί είναι συχνά
αντικείμενο συζήτησης, δεν είναι σκοπός της παρούσας σειράς
να συζητήσει τις σχετικές τους αξίες. Εδώ, προδιαγράφεται μόνο
μια μέθοδος, αυτή του ερυθρού φίλτρου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακριά και για κοντά. Η διαδικασία είναι ως ακολούθως:
- Ζητήστε από τον ασθενή να προσηλωθεί σε ένα σημειακό
φως
- Τοποθετήστε το ερυθρό φίλτρο επάνω στο ένα μάτι: ο
ασθενής θα πρέπει να βλέπει δυο φωτεινά σημεία: το ένα λευκό
και το άλλο ερυθρό.
- Σημειώστε τη θέση του λευκού φωτός σε σχέση με το ερυθρό φως
- Τοποθετήστε ένα πρίσμα ενδεδειγμένης ισχύος και προσανατολισμού επάνω στο μάτι δίχως το ερυθρό φίλτρο. Τα λευκό
φως κινείται προς την κορυφή του πρίσματος.
- Αυξήστε την τιμή του πρίσματος πολύ προοδευτικά μέχρις
ότου ο ασθενής να βλέπει μόνο ένα σημειακό φως. Αυτή η αντίληψη θα πρέπει να διατηρείται από τον ασθενή (δώστε στον
ασθενή χρόνο να εκτιμήσει και να ρυθμίσει την όραση του).
Σημειώστε αυτή την ποσότητα του πρίσματος.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία, τοποθετώντας το ερυθρό φίλτρο επάνω στο άλλο μάτι και σημειώστε την ποσότητα πρίσματος
που απαιτείται στην περίπτωση αυτή.
- Επιλέξτε ως τιμή του διορθωτικού πρίσματος, την μικρότερη αυτών των ποσοτήτων που επιτρέπουν στον ασθενή την αποκατάσταση της συγχώνευσης.

Η συνταγογράφηση του πρίσματος:
- είναι προτιμητέο να συνταγογραφήσετε ένα ισοδύναμο λοξό
πρίσμα για ένα μάτι παρά το μοίρασμα ενός οριζόντιου πρίσματος μπροστά από ένα μάτι και ενός καθέτου πρίσματος μπροστά
από το άλλο.
- Μοιράστε το περισσότερο ή όλο το πρίσμα του μη-κυρίαρχου
ματιού ώστε να αποφύγετε ή να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
διαταραχής της όρασης του κυρίαρχου ματιού από τις εκτροπές
που εισάγονται από το πρίσμα.
- Ελέγξτε ότι μια τιμή πρίσματος είναι αποδεκτή για τη μακρινή
και την κοντινή όραση. Αν όχι θα είναι αναγκαίες ξεχωριστές
συνταγές για μακριά και κοντά.
- Είναι προτιμητέο να μετριέται η ποσότητα του διορθωτικού
πρίσματος σε διαφορετικές ημέρες ή ευκαιρίες όταν ο ασθενής
είναι λιγότερο ή περισσότερο κουρασμένος, καθώς η μέτρηση
μπορεί να διαφέρει. Συγκολλητικά (Fresnel) πρίσματα (εφαρμοσμένα στα γυαλιά του ασθενούς) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή ενός πρίσματος πριν από τη συνταγογράφηση
του.
Υπάρχουν πολλές άλλες μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της τιμής του πρίσματος που θα
δοθεί. Αυτές συμπεριλαμβάνουν μεθόδους που βασίζονται στη
μέτρηση της ίδιας της φορίας, στην εκτίμηση του αντίρροπου
συγχωνευτικού αποθέματος ή στη μέτρηση της ανισότητας προσήλωσης. Κάθε μια από τις μεθόδους αυτές έχει τους ακολούθους
της και τους εναντίους της και καμιά μέθοδος δεν εγκρίνεται ομόφωνα. Ωστόσο, άσχετα από τη συνεχιζόμενη συζήτηση, αυτό που
παραμένει είναι η εύρεση μιας λύσης οποιουδήποτε προβλήματος
διόφθαλμης όρασης που ο ασθενής θα μπορούσε να έχει, είτε με
άμεση θεραπεία ή με παραπομπή του σε επαγγελματία που εξειδικεύεται στο πεδίο αυτό.
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Παράρτημα

Παράρτημα:
Ορισμός, Μέτρηση και Άθροισμα του Πρίσματος

Η επίσημη μονάδα μέτρησης της παρέκκλισης είναι η πρισματική
διόπτρα ή cm/m που συμβολίζεται από το ελληνικό Δέλτα (Δ). Ένα
πρίσμα των 1Δ θα παρεκκλίνει ακτίνες φωτός κατά 1 εκ. σε απόσταση 1 μέτρου.
Μια άλλη μονάδα που χρησιμοποιείται είναι η πρισματική μοίρα.
Αυτή είναι συνήθως η κορυφαία γωνία του πρίσματος, αλλά και ορισμένες φορές η παρέκκλιση που παράγεται από το πρίσμα, με έκφραση σε μοίρες. Για ένα υλικό δείκτη διάθλασης 1.50 η παρέκκλιση σε
μοίρες είναι ισοδύναμη με τη μισή τιμή της κορυφαίας γωνίας του
πρίσματος. Τα πρίσματα σε δοκιμαστικές σειρές ή οι πρισματικές
ράβδοι συχνά συνεχίζουν να αποδίδονται με τη μονάδα αυτή.
Για την μετατροπή της κορυφαίας γωνίας από μοίρες σε πρισματικές
διόπτρες, Ρ χρησιμοποιήστε την τριγωνομετρική αναλογία, Ρ = 100 x
tan [n-1) x a] όπου Ρ είναι το αποτέλεσμα του πρίσματος (σε Δ), n ο
δείκτης διάθλασης του υλικού και a η γωνία του πρίσματος (°), ή
απλούστερα χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα (υπολογισμένος
για n = 1.5).
Δείχνει, για παράδειγμα, ότι ένα πρίσμα με μια κορυφαία γωνία των
10° αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα πρίσματος των 8.75Δ, και, αντιστρόφως, ένα αποτέλεσμα πρίσματος 7Δ αντιστοιχεί σε ένα πρίσμα
με μια κορυφαία γωνία των 8°. Το κύριο σφάλμα που διαπράττεται
κατά την μετατροπή των πρισματικών μοιρών σε πρισματικές διοπτρίες είναι ένας υπέρ-υπολογισμός της τάξης περίπου 10 έως 15%.
Το σφάλμα αυτό είναι αμελητέο όταν χρησιμοποιούνται πρίσματα
μικρής γωνίας (λιγότερων των 10°) και γίνεται σημαντικό μόνο πάνω
από το όριο αυτό.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΟΣ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ
Όταν μια πρισματική συνταγή αποτελείται από ένα οριζόντιο
πρίσμα και ένα κάθετο πρίσμα, αυτά μπορούν να συνδυαστούν σε
ένα προκύπτον λοξό πρίσμα. Το προκύπτον πρίσμα υπολογίζεται
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ισχύ όσο και τη διεύθυνση των πρισμάτων, όπως αθροίζονται τα ανύσματα. Το Σχήμα 49 εμφανίζει
μιαν απλή γραφική λύση. Εξετάστε το παρακάτω παράδειγμα
μιας συνταγής πρίσματος των 4Δ βάσης μέσα και 7Δ βάσης κάτω
δεξιά: από την προοπτική αντικρίσματος του ασθενούς, κοιτάζοντας το δεξιό μάτι, ξεκινήστε από το κέντρο του γραφήματος και
χαράξτε στην κλίμακα μια γραμμή 4 τετραγώνων στα αριστερά
(ρινικά ή με τη βάση προς τα μέσα) (που αντιπροσωπεύει το οριζόντιο πρίσμα), από το σημείο εκείνο χαράξτε μια γραμμή 7
τετραγώνων προς τα κάτω (που αντιπροσωπεύει το κάθετο πρίσμα, με τη βάση προς τα κάτω). Το σημείο που έχετε φτάσει βρίσκεται στη διασταύρωση του ομόκεντρου κύκλου 8 και μιας
ευθείας γραμμής που δείχνει μια γωνία 300°. Το προκύπτον
(λοξό) πρίσμα είναι ένα πρίσμα 8Δ βάσης 300.

Κορυφαία Γωνία
(σε %)

Αποτέλεσμα
Πρίσματος (σε Δ)

Κορυφαία Γωνία
(σε %)

1

0,9

11

9,6

2

1,7

12

10,5

3

2,6

13

11,4

4

3,5

14

12,3

5

4,3

15

13,2

6

5,2

16

14,1

7

6,1

17

14,9

8

7,0

18

15,8

9

7,8

19

16,7

10

8,7

20

17,6
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Πίνακας μετατροπής: πρισματικές μοίρες σε πρισματικές διοπτρίες

Πρακτική Διάθλαση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αποτέλεσμα
Πρίσματος (σε Δ)

Σχήμα 49: Άθροισμα Πρίσματος – Γραφικός Καθορισμός του
Προκύπτοντος Πρίσματος
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Η Συνταγή

7. Η Συνταγή

Η διάθλαση όπως καθορίστηκε από τις παραπάνω μεθόδους δεν
είναι πάντοτε αυτό που τελικά συνταγογράφεται. Είναι εδώ που
η «τέχνη» της συνταγογράφησης μπαίνει στο παιχνίδι, ακολουθώντας την «επιστήμη» της διάθλασης. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση του
επαγγελματία αναφορικά με την τελική συνταγή και ορισμένοι
από αυτούς θα συζητηθούν παρακάτω:
- Ένα από τα πρώτα στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστεί
είναι η αλλαγή της διόρθωσης μεταξύ της νέας και της προηγούμενης συνταγής. Αν έχει καθοριστεί μια σημαντική αλλαγή
και θα πρέπει να συνταγογραφηθεί (για παράδειγμα, >-0.75DS
σφαίρωμα, > 0.50DC κύλινδρος, > 10° στον άξονα ή > +0.75D
στο addition), οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιηθούν σχετικά με τη «διαδικασία μάθησης» μέσω της οποίας πολύ πιθανόν θα πρέπει να διέλθουν με τη νέα τους διόρθωση. (Ένας
ασθενής μπορεί να το βρει ευκολότερο να «ανέβει» στην πλήρη
αλλαγή μέσω μικρών βημάτων).
- Οι φακοί γυαλιών κατασκευάζονται σε βήματα 0.25D (με
σταθερότυπες ανοχές) αλλά το μάτι είναι ένα βιολογικό όργανο
που δεν συμμορφώνεται με τον τρόπο αυτό. Συχνά, συνεπώς,
κατά τη διάθλαση, θα πρέπει να γίνει μια επιλογή μεταξύ δυο
οριακών βημάτων που απέχουν 0.25D. Για το σφαιρικό συστατικό μέρος της διόρθωσης, συνιστάται το σφάλμα από την πλευρά του λιγότερο αρνητικού και του μέγιστου θετικού – Μέγιστο
Συν (Ελάχιστο Μείον) για Μέγιστη Οπτική Οξύτητα.
* Στην περίπτωση της μυωπίας σε νεαρό ασθενή που έχει ακόμα
σημαντικό εύρος προσαρμογής η υπέρ-διόρθωση συχνά θα εκτιμηθεί από τον ασθενή λόγω της μεγαλύτερης αντίθεσης που
δίνει. Θα μπορούσε να συζητηθεί ότι -0.25D υπέρ-διόρθωσης
μπορεί να είναι αποδεκτό σε μια παρόμοια περίπτωση. Ωστόσο,
η πολύ υπέρ-διόρθωση θα πρέπει να αποφεύγεται για λόγους
οπτικής (προσαρμοστικής άνεσης) και σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρόοδος στη μυωπία μπορεί να επιταχυνθεί από την
υπέρ-διόρθωση, ειδικά όταν τα γυαλιά φοριούνται για κοντινή
εργασία.
* Στην περίπτωση της υπερμετρωπίας ενός νεαρού ασθενούς
που ακόμα έχει σημαντικό εύρος προσαρμογής, η διόρθωση
μπορεί να είναι δύσκολη επειδή οι ασθενείς αυτοί έχουν συχνά
συνηθίσει να προσαρμόζουν και έτσι δεν θα αποδέχονται την
πλήρη διόρθωση. Από την άλλη πλευρά, ο ασθενής μπορεί να
είναι ευαίσθητος στην υπέρ-διόρθωση και μπορεί να υποφέρει
από ασθενωπία αν αφεθεί πολύ υπό-διορθωμένος. Οι ασθενείς
με υπερμετρωπία θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν τη μέγιστη
συν ισχύ που δεν προκαλεί οποιαδήποτε χειροτέρευση στη
μακρινή τους όραση.
* Να θυμάστε ότι στην τελική επιλογή της σφαιρώματος, η διόφθαλμη ισορροπία και η οπτική κυριαρχία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά.

- Να θυμάστε να λαμβάνετε υπόψη την απόσταση δοκιμής
στην οποία εκτελέστηκε η υποκειμενική διάθλαση και να ρυθμίζεται στη συνέχεια για το οπτικό άπειρο. (Για παράδειγμα,
μια υποκειμενική διάθλαση που εκτελέστηκε σε μιαν απόσταση
εξέτασης 5 μέτρων θα είναι 0.20D δηλαδή, 1/5m ισχύς F (διοπτρίες) = 1/εστιακή απόσταση (μέτρα), εγγύτερα από το οπτικό
άπειρο και έτσι το σφαίρωμα θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα
(αφαιρέστε +0.25D ή προσθέστε -0.25D)). Αυτό είναι ειδικά
σημαντικό για διαθλάσεις που εκτελέστηκαν σε σημαντικά
εγγύτερες αποστάσεις όπως τα 3m, όπου το αντίστοιχο διαθλαστικό βήμα είναι μεγαλύτερο των βημάτων φακού 0.25D που
δύνανται να συνταγογραφηθούν.
- Για τη διόρθωση του κυλίνδρου, είναι προτιμητέο το
σφάλμα από την πλευρά το λιγότερου κυλίνδρου αν θα πρέπει
να γίνει μια επιλογή μεταξύ βημάτων 0.25D. Οι περισσότεροι
θεωρούν πως το δόσιμο λιγότερου κυλίνδρου δίνει την καλύτερη όραση. Υπάρχουν πολλές σχολές σκέψης σχετικά με την
συνταγογράφηση του κυλίνδρου. Γενικά, προτιμάται η συνταγογράφηση της πλήρους διόρθωσης του κυλίνδρου ακριβώς
στον άξονα που βρέθηκε.
- Αν η διόρθωση κυλίνδρου είναι μεγάλη ή σημαντικά διαφορετική από την προηγούμενη διόρθωση και συνεπώς είναι
αναμενόμενες άνισο-εικονικές επιδράσεις, να είστε προετοιμασμένος γι’ αυτό προειδοποιώντας τον ασθενή. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, ακόμα και με σημαντικές διορθώσεις
κυλίνδρου, ο ασθενής θα εκτιμήσει την καλύτερα διορθωμένη
οπτική οξύτητα που η πλήρης συνταγή προσφέρει και προσαρμόζεται σε οποιεσδήποτε άνισο-εικονικές επιδράσεις εντός
σύντομης χρονικής περιόδου. Σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό δεν
είναι το ζήτημα, οπότε η διόρθωση του κυλίνδρου ή η ανισομετρωπία της διόρθωσης του κυλίνδρου μπορεί να μειωθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς η διόρθωση του κυλίνδρου μειώνεται, η σφαίρα θα πρέπει επίσης να ρυθμίζεται έτσι ώστε να
σέβεται τη σφαιρική αντιστοιχία της πλήρους διόρθωσης (για
παράδειγμα, αν μειωθεί η διόρθωση του κυλίνδρου σε μια
συνταγή +6.00/-4.00 x 90 σε μια διόρθωση κυλίνδρου -3.00,
ρυθμίστε τη σφαίρα επίσης και δώστε +5.50/-3.00 x 90 έτσι
ώστε η σφαιρική αντιστοιχία των +4.00D να διατηρείται και
στην πλήρη και στη μειωμένη συνταγή.
- Γενικά τα Δ/Α μάτια θα είναι παρόμοια (ελάχιστη ανισομετρωπία) και οι άξονες κυλίνδρου θα είναι χονδρικά συμμετρικοί γύρω
από τους κάθετους άξονες τους (μύτη) (Για παράδειγμα Δ 170, Α 10).
Αν υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική ανισομετρωπία ή αλλαγή στη
συνταγή, προειδοποιήστε τον ασθενή για πιθανές άνισο-εικονικές
επιδράσεις που μπορούν να προκληθούν από τη νέα συνταγή, τo
χρόνο προσαρμογής που απαιτείται και για τις προφυλάξεις που θα
πρέπει να λαμβάνονται στο ενδιάμεσο διάστημα. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ανησυχία του ασθενούς κατά την περίοδο της
μάθησης.

52
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

- Για ασθενείς με πρεσβυωπία, για τη διόρθωση της κοντινής
όρασης, συνταγογραφήστε το ελάχιστο addition για κοντά που
απαιτείται και ποτέ μην υπέρ-συνταγογραφήσετε. Οι ασθενείς
συχνά δηλώνουν προτίμηση για ισχυρότερα addition από ό,τι
είναι αναγκαίο λόγω της κοντινής μεγέθυνσης που παρέχει, αλλά
επίσης περιορίζει την απόσταση εργασίας και μειώνει το βάθος
του πεδίου. Η συνταγογράφηση ενός addition για κοντά που είναι
ισχυρότερο από .ό,τι είναι αναγκαίο θα έχει ανεπιθύμητες συνέπειες για την άνεση της κοντινής όρασης του ασθενούς σε όλους
τους τύπους των γυαλιών (μονοεστιακά, διπλεστιακά, τριπλεστιακά και ειδικά στους πολυεστιακούς φακούς όπου αυτό θα
αυξήσει την περιφερική παραμόρφωση). Εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις τα additions για κοντά θα πρέπει να είναι
πάντοτε τα ίδια και για τα δυο μάτια.

Η Συνταγή

- Εκτός από τα οπτικά ζητήματα που περιγράφηκαν παραπάνω, υπάρχουν επίσης πολλά και ποικίλα εργονομικά και πρακτικά ζητήματα που θα πρέπει να εξετάζονται στην επιλογή της
τελικής συνταγής για τον ασθενή. Σ’ αυτό το σημείο το ιστορικό
του περιστατικού γίνεται ξανά σημαντικό, επειδή το να γνωρίζει
κάποιος τις οπτικές απαιτήσεις, το εργασιακό περιβάλλον, και τις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να συμβουλέψει τον
ασθενή για τα πλέον ενδεδειγμένα είδη διαθλαστικής διόρθωσης
που ταιριάζουν σε αυτά τα διαφορετικά καθήκοντα. Κανένας
διορθωτικός φακός δεν είναι τέλειος. Διαφορετικοί τύποι φακών
ταιριάζουν σε διαφορετικά καθήκοντα. Ο καθορισμός της καλύτερης μορφής της συνταγής για τον ασθενή σας είναι μέρος της
τέχνης της συνταγογράφησης. Συζητήστε μαζί του τις καταστάσεις και τα καθήκοντα για τα οποία τα γυαλιά (ή οι φακοί επαφής
κλπ.) θα χρησιμοποιούνται και εξηγήστε ότι διαφορετικοί τύποι
φακών μπορεί να απαιτηθούν για διαφορετικά καθήκοντα. Φακοί
γυαλιών υπάρχουν ως μονοεστιακοί, διπλεστιακοί, τριπλεστιακοί, πολυεστιακοί και σε διάφορες μορφές ανάλογα με την απασχόληση. Υπάρχουν επίσης επιλογές του υλικού του φακού, της
απόχρωσης των επιστρώσεων κλπ. που θα πρέπει επίσης να εξεταστούν.

Πρακτική Διάθλαση

- Για ασθενείς με πρεσβυωπία, η διόρθωση της μακρινής
όρασης θα πρέπει να είναι ακριβής για δυο ειδικούς λόγους: (i) η
προσαρμογή είναι παρούσα για περισσότερο χρόνο και έτσι η
υπέρ-διόρθωση της μυωπίας ή η υπό-διόρθωση της υπερμετρωπίας είναι ανεπιθύμητη και θα χειροτερέψει την όραση, και (ii)
οποιοδήποτε σφάλμα διόρθωσης της μακρινής όρασης μπορεί
(λανθασμένα) να αντισταθμίζεται από αύξηση της addition για
κοντά, κάτι που θα έχει ανεπιθύμητες συνέπειες. Επίσης, η διόφθαλμη ισορροπία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή τόσο για μακριά
όσο και για κοντά.

Όλες αυτές οι θεωρήσεις εισέρχονται στη διαδικασία επιλογής
της τελικής συνταγής ή συνταγών.

- Για διαθλαστικές διορθώσεις των 4.00D και μεγαλύτερες
(θετικές και αρνητικές), οι αλλαγές της απόστασης vertex γίνονται σημαντικές. Αν μια υποκειμενική διάθλαση έχει καθοριστεί
σε μια απόσταση vertex που είναι διαφορετική από αυτή που θα
τοποθετηθούν οι φακοί μπροστά στα μάτια του ασθενούς όταν θα
φορά το σκελετό των γυαλιών, η τελική συνταγή που θα δοθεί θα
πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα. (Η αποτελεσματική ισχύς ενός
διορθωτικού φακού ποικίλει με την απόσταση vertex στην οποία
τοποθετείται). Αυτή η ρύθμιση θα μπορούσε να αποφευχθεί αν
εξασφαλίζετε ότι η υποκειμενική διάθλαση εκτελείται στη σταθερότυπη απόσταση των 12-14mm και ο σκελετός των γυαλιών του
ασθενούς ρυθμίζεται σε αυτή την απόσταση vertex.
- Ως γενικός κανόνας, αν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή
δώστε προτεραιότητα στην οπτική άνεση αντί στην οπτική οξύτητα. Να θυμάστε ότι η οξύτητα είναι μόνο ένα στοιχείο της όρασης και το μόνο που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάθλαση. Άλλοι
παράγοντες όπως η περιφερική αντίληψη των σχημάτων και των
κινήσεων συμβάλλουν επίσης στην οπτική άνεση του ασθενούς.
Γι’ αυτό το λόγο η συνταγή θα πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται
στην «αντιληπτική εκτίμηση» του ασθενούς. Στο τέλος της εξέτασης, να δοκιμάζετε πάντοτε τη διόρθωση σε συνθήκες «πραγματικής ζωής» με ένα σκελετό δοκιμής. Ζητήστε από τους ασθενείς να εκτιμήσουν την οπτική του άνεση, όχι μόνο με όρους
μακρινής και κοντινής όρασης αλλά με όρους του άμεσου περιβάλλοντος τους. Η γνώμη του ασθενούς συχνά φωτισμένη και
σχετική μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στην τελική επιλογή της
διόρθωσης.

Οι λίγες ενδείξεις που παρουσιάστηκαν στο τμήμα αυτό είναι
σκέψεις που μοιράζονται και βασίζονται στην εμπειρία μιας ομάδας επαγγελματιών. Κατά κανένα τρόπο δεν σκοπεύουν να
εκφράσουν απόλυτους κανόνες σχετικά με τη συνταγή και βέβαια
είναι πάντοτε ανοικτές για συζήτηση.
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Πρακτική Διάθλαση

Συμπέρασμα

Συμπέρασμα

Η διάθλαση είναι μια επιστήμη αλλά επίσης και μια τέχνη. Είναι, πρωτίστως, η τεχνική του καθορισμού και της διόρθωσης
των διαθλαστικών σφαλμάτων του ματιού. Ωστόσο, είναι επίσης και η τέχνη της γνώσης της επιλογής της συνταγής εκείνης
που θα προσφέρει στους ασθενείς τόσο την καλύτερη δυνατή όραση όσο και την καλύτερη δυνατή άνεση. Αν η τεχνική της
διάθλασης μπορεί να διδαχθεί, η τέχνη της συνταγής μπορεί να αποκτηθεί μόνο με άσκηση και κλινική εμπειρία.
Η «Πρακτική Διάθλαση» της Σειράς Οφθαλμικών Οπτικών είναι σχεδιασμένη για να μοιραστεί τα θεμελιώδη μιας τεχνικής
διάθλασης. Η προσέγγιση είναι σκοπίμως πρακτική, με τις θεωρητικές θεωρήσεις περιορισμένες στο ελάχιστο. Εξυπακούεται ότι ένα θέμα τόσο τεράστιο όπως αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως σε ένα τόσο σύντομο κείμενο. Συνεπώς,
συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέχουν σε πολλές υφιστάμενες εκδόσεις σχετικές με τη διάθλαση και την οπτική εξέταση ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Παρότι παρασχέθηκαν λίγες γενικές οδηγίες αναφορικά με τη συνταγή, τίποτε
άλλο από την συστηματική άσκηση δεν θα παράσχει την ικανότητα στον επαγγελματία να αποκτήσει όχι μόνο τις τεχνικές
δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση της διάθλασης αλλά και την εμπειρία και την κλινική κρίση που απαιτείται ώστε
να μπορεί κάποιος να κάνει την καλύτερη επιλογή συνταγής για κάθε ασθενή.
Ελπίζουμε ότι η παρούσα σειρά θα βοηθήσει τους επαγγελματίες στην καθημερινή τους άσκηση διάθλασης. Πάνω από όλα
ελπίζουμε ότι θα τους βοηθήσει να συνταγογραφούν τις καλύτερες δυνατές οπτικές διορθώσεις, ώστε να βοηθούν πάντοτε
τους ασθενείς του να «βλέπουν καλύτερα για να ζουν καλύτερα»!
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