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Χαμηλή όραση

Τι είναι η χαμηλή όραση



Τι είναι η χαμηλή όραση

Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

αμφοτερόπλευρη οπτική οξύτητα, ή

Όταν έχουμε οπτικό πεδίο περιορισμένο το οποίο δεν

μπορεί να διορθωθεί με συμβατικά μέσα.

πχ. Μια περίπτωση στην οποία το ένα μάτι έχει αμβλυωπία

με οπτική οξύτητα 1/10 και το άλλο μάτι έχει

φυσιολογική οπτική οξύτητα , δεν κατατάσσεται στην

χαμηλή όραση



Νομικός διαχωρισμός μεταξύ
χαμηλής όρασης και τύφλωσης

Στις περισσότερες δυτικές χώρες το όριο που
υπάρχει νομικά είναι

Τύφλωση έχουμε όταν οπτική οξύτητα στο πιο
υγιές μάτι με την μέγιστη οπτική διόρθωση δεν
μπορεί να ξεπεράσει το 1/10 ή το οπτικό πεδίο να
είναι περιορισμένο σε 10° ή λιγότερο από ένα
κεντρικό σημείο προσήλωσης
Χαμηλή όραση έχουμε όταν ο ασθενής έχει

οπτική οξύτητα μεταξύ 0.4 και 0.1



Αιτίες

Συνήθως οι αιτίες που μπορούν να
προκαλέσουν χαμηλή όραση είναι
παθολογικής φύσεως.

Μπορούν να οφείλονται
Σε πρόβλημα στο βολβό του ματιού
Στην οπτική οδό
Στον ινιακό λοβό



Αιτίες

Η παθολογία μπορεί να είναι

Κληρονομική

Εκ γενετής

Επίκτητη



Παθολογίες που συνοδεύονται από
χαμηλή όραση

Εκφύλιση ωχράς και αμφιβληστροειδή
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς
Παθολογίες οπτικού νεύρου
Αποκόλληση αμφιβληστροειδή
Σταφύλωμα λόγω υψηλής μυωπίας
Γλαύκωμα

Καταρράκτης
Δυστροφίες κερατοειδή και
Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια



Παραδείγματα όρασης με ανωμαλίες
στον αμφιβληστροειδή

Διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια

Ηλικιακή εκφύλιση
ωχράς



Προβλήματα

Αλλοιώσεις στην χρωματική αντίληψη
Χαμηλή οπτική οξύτητα σε οπτότυπο
με χαμηλή αντίθεση (contrast 
sensitivity)
Χαμηλή προσαρμογή σε σκοτοπικές
συνθήκες
Χαμηλή οπτική αντίληψη



Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης δεν
μπορούν να κάνουν τον χρήστη τους
να βλέπει όπως πριν. 
Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να
δώσουν συγκεκριμένες λύσεις για
συγκεκριμένες ενέργειες



Τύποι βοηθημάτων

Οπτικά βοηθήματα
Για μακρινή διόρθωση
Για κοντινή διόρθωση
Για μεγέθυνση οπτικού πεδίου
Φίλτρα

Ηλεκτρονικά βοηθήματα
CCTV κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης



Τύποι βοηθημάτων

Μη οπτικά
βοηθήματα

Συστήματα φωτισμού

Αναλόγια

Αντικείμενα που

χρησιμοποιούνται στην

χαμηλή όραση (σκεύη

κουζίνας, τηλέφωνα με

μεγάλα νούμερα κτλ)



Οπτικά βοηθήματα

Μακρινή διόρθωση

Τηλεσκόπια τύπου Gallileo

Τηλεσκόπια τύπου Κeppler



Πώς λειτουργούν τα τηλεσκόπια

Τηλεσκόπια τύπου Γαλιλαίου



Τηλεσκόπια

Τηλεσκόπια τύπου Κέπλερ



Κοντινά τύπου Γαλιλαίου

Τα τηλεσκόπια
τύπου Γαλιλαίου
για την κοντινή
όραση έχουν τον
ίδιο σχεδιασμό με
τα μακρινά αλλά με
διαφορετική
εστιακή απόσταση.



Κοντινά τύπου Κέπλερ

Τα τηλεσκόπια τύπου Κέπλερ έχουν την
δυνατότητα να εστιάσουν από το άπειρο
μέχρι τα 70εκ αλλάζοντας μόνο την
απόσταση του αντικειμενικού από τον
προσοφθάλμιο φακό.



Βασικές διαφορές μεταξύ των
τηλεσκοπίων

Γαλιλαίου
Μεγάλο οπτικό
πεδίο
Μικρότερη
μεγέθυvση
Μεγαλύτερο βάθος
πεδίου

Κέπλερ
Μεγαλύτερη
μεγέθυvση
Μικρότερο οπτικό
πεδίο
Χαμηλότερο βάθος
πεδίου



Βασικές διαφορές μεταξύ των
τηλεσκοπίων

Χωρίς μεγέθυvση Μεγέθυvση 2Χ τηλεσκόπιο τύπου
Γαλιλαίου



Βασικές διαφορές μεταξύ των
τηλεσκοπίων

Μεγέθυνση 4Χ τηλεσκόπιο Μεγέθυνση 8Χ τηλεσκόπιο
τύπου Κέπλερ τύπου Κέπλερ



Μεγεθυντικοί φακοί

Μεγεθυντικοί φακοί
χειρός με φωτισμό
ή χωρίς

Μεγεθυντικοί φακοί
σταθερής
απόστασης με
φωτισμό ή χωρίς



Μεγεθυντικοί φακοί

Βασικές αρχές
μεγέθυνσης
Οι μεγεθυντικοί
φακοί
χρησιμοποιούν
συγκλίνοντες
φακούς
Κάθε 4.00 D η
μεγέθυνση
αυξάνεται κατά 1Χ



Μεγεθυντικοί φακοί
Από την διοπτρική
δύναμη του φακού
μπορούμε να βρούμε
την μεγέθυνση
χρησιμοποιώντας τον
τύπο φ/4
Το εύρος της
μεγέθυνσης εξαρτάται
και από τις αποστάσεις
αντικειμένου, φακού
και ματιού



Μεγεθυντικοί φακοί

Μεγέθυνση 4Χ
Μεγάλο οπτικό πεδίο
μικρή μεγέθυνση

Μεγέθυνση 10Χ
Μικρό οπτικό πεδίο
μεγάλη μεγέθυνση



Τύποι βοηθημάτων

Γυαλιά με ισχυρούς
θετικούς φακούς
έως 4Χ

Clip on με
διαφορετικές
μεγεθύνσεις



Οπτικά πεδία

Χρησιμοποιούνται
ειδικοί καθρέφτες
από διχρωϊκά υλικά
Πρίσματα για την
αλλαγή
κατεύθυνσης του
φωτός



Φίλτρα
Τα φίλτρα ανάλογα
με τα μήκος
κύματος που
κόβουν, μπορούν
να μεγαλώσουν το
contrast



Εξέταση

Ιστορικό
Συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως:
Βλέπετε τα νούμερα του τηλεφώνου;
Μπορείτε να ξεχωρίσετε το νούμερο
του λεωφορείου;
Μπορείτε να ξεχωρίσετε τα γράμματα
της εφημερίδας;



Τεστ
Σκιασκοπία
Οφθαλμοσκόπηση ( ανάλογα με την
περίπτωση στο τέλος της εξέτασης)
Κερατομετρία
Διάθλαση
Οπτικά Πεδία
Μέτρηση οπτικής οξύτητας χαμηλού
contrast
Χρωματική αντίληψη



Σκιασκοπία
Αντικειμενικός τρόπος
μέτρησης την
διαθλαστικής
ανωμαλίας με στατική
και δυναμική
σκιασκοπία.



Οφθαλμοσκόπηση

Καθορισμός της περιοχής που
παρουσιάζεται το πρόβλημα (πρόσθια
ή οπίσθια περιοχή του βολβού, 
κεντρική η περιφερειακή)
Έλεγχος για θολώσεις στην επιφάνεια
του κερατοειδή και του κρυσταλλοειδή
Προσδιορισμός της προσήλωσης
(έκκεντρη ή κανονική)



Κερατομετρία

Κερατομετρία για την καταγραφή του
κερατοειδικού αστιγματισμού



Χρωματική αντίληψη
Τα test που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είναι διάφορα
Σκοπός του test δεν είναι η καταγραφή της
χρωματικής αντίληψης του ασθενή, αλλά
μας δίνει δεδομένα για την κατάσταση της
κεντρικής του όρασης.

πχ. Αν ο ασθενής έχει μια παθολογία στην
κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδή,  
όπως στην ωχρά κηλίδα, θα έχει πολύ
χαμηλή οπτική οξύτητα και μειωμένη
χρωματική αντίληψη. 



Μείωση χρωματικής αντίληψης με
το πέρασμα του χρόνου



Διάθλαση
Μέτρηση της οπτικής
οξύτητας
μονόφθαλμα και
διόφθαλμα μακριά και
κοντά
χρησιμοποιώντας
οπτότυπα με
διαφορετικό contrast
Καθορισμός της
μέγιστης οπτικής
απόδοσης και
συσχέτιση με την
παθολογία, τον τρόπο
ζωής και τις ανάγκες
του ασθενή



Διάθλαση

Συνήθως χρησιμοποιείται
σταυροκύλινδρος με + 0.50 D ή
+ 1.00D για να είναι ποιο αισθητή η
διαφορά της εικόνας λόγω της
χαμηλής οπτικής οξύτητας
Καθορισμός του + addition για την
κοντινή όραση.



Διάθλαση
Καθορισμός addition σε περίπτωση μη
καλής συνεννόησης με τον ασθενή:
Τοποθετούμε στο δοκιμαστικό σκελετό
φακούς με διοπτρική δύναμη +4.00
Το σημείο εστίασης είναι στα 25εκ με
μεγέθυνση 1Χ
Μετράμε την οπτική οξύτητα για κοντά και
με βάση της ανάγκες του ασθενή, δηλαδή τι
θέλει να δει, αλλάζουμε την μεγέθυνση έτσι
ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό
αποτέλεσμα



Οπτικά Πεδία

Καθορισμός του
οπτικού πεδίου του
ασθενούς με:
Ηλεκτρονικά μέσα
(περίμετρο) 
Amsler test 
Penlight 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
nikosv@eyeart.org
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