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Προετοιμασία ασθενούς για ΟΠ. Τοποθέτηση. Οδηγίες. 

Ειδικές περιπτώσεις 

Η προετοιμασία του ασθενούς για να εκτελέσει μια εξέταση ΟΠ παίζει 

ιδιαίτερο ρόλο και δεν θα πρέπει να παραβλέπεται από το γιατρό. Για να 

είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής θα πραγματοποιήσει κατά το δυνατό πιο 

αξιόπιστη εξέταση θα πρέπει: 

1. Ο ασθενής να είναι ξεκούραστος την ημέρα που θα εκτελέσει μια 

εξέταση ΟΠ. Η κόπωση, ο ελλιπής ύπνος την προηγούμενη ημέρα, η 

μεγάλη αναμονή πριν την εξέταση, η εκτέλεση του ΟΠ αργά την ημέρα, 

μπορεί να συμβάλλουν λιγότερο η περισσότερο σε ένα αναξιόπιστο ΟΠ. 

2. Όταν ο ασθενής θα είναι έτοιμος για να εκτελέσει το ΟΠ, ιδιαίτερα αν 

είναι η πρώτη ή οι πρώτες φόρες που πραγματοποιεί την εξέταση, είναι 

σημαντικό να γίνει σωστή ενημέρωση για τη διαδικασία. Ένα σημαντικό 

λάθος που γίνεται από τους ασθενείς και οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά 

στην λανθασμένη ενημέρωσή τους από πλευράς του ιατρού, είναι ότι 

θεωρούν την εκτέλεση των ΟΠ ως ένα τεστ όπου πρέπει να δουν όλα τα 

«φωτάκια». Αυτό τους κάνει νευρικούς, κινούν συνεχώς το υπό εξέταση 

μάτι ή πατούν το κουμπί χωρίς να βλέπουν στόχο (happy triggers). 

Επίσης θεωρούν το ΟΠ ως ένα ανταγωνιστικό με το γιατρό παιχνίδι όπου 

προσπαθούν να πείσουν τόσο το γιατρό όσο και τον εαυτό τους ότι δεν 

έχουν πρόβλημα με το οπτικό τους πεδίο.  

3.  Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση του ασθενούς σωστά μπροστά 

από το μηχάνημα των ΟΠ. Αν ο ασθενής γέρνει προς τη μια ή την άλλη 

πλευρά, ή το μηχάνημα δεν είναι ρυθμισμένο σωστά καθ’ ύψος, θα έχει 

σαν αποτέλεσμα, είτε να μετακινείται η καλύπτρα κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, είτε ο ασθενής να αρχίσει να νιώθει άβολα με αποτέλεσμα να 

αποσπάται η προσοχή του. 

4. Στη συνεχεία θα πρέπει να γίνει προσεκτικό κλείσιμο του έτερου 

οφθαλμού.  

5. Πριν αρχίσει το ΟΠ θα πρέπει να τοποθετηθεί η διόρθωση για κοντά 

στο προσοφθάλμιο. Ο υπολογισμός της απαιτουμένης διόρθωσης γίνεται 

με βάση τη διόρθωση για μακριά και την ηλικία του ασθενούς και είναι 

διαφορετική για κάθε μηχάνημα. Σε κάποια μηχανήματα περιμετρίας η 

διόρθωση υπολογίζεται από το ίδιο το μηχάνημα (π.χ. Humphrey), ενώ σε 

άλλα ο υπολογισμός γίνεται με βάση την ηλικία και ειδικό πινάκα που 

περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο του μηχανήματος (π.χ. Octopus). Οι φακοί 

που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για το 

μηχάνημα, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται οι φακοί που 

χρησιμοποιούνται για διάθλαση, διότι η στεφάνη που τους περιβάλλει 

είναι συνήθως μικρότερης διαμέτρου και αυτό μπορεί να προκαλέσει 

κυκλοτερές σκότωμα. Ακόμη είναι σημαντικό όταν τοποθετηθεί ο φακός 

μπροστά από το εξεταζόμενο μάτι, να μην ακουμπά τις βλεφαρίδες, διότι 

τότε ενοχλεί, αλλά και να μην είναι πολύ μακριά. Το ιδανικό είναι να 

τοποθετείται 12,5mm από τον κερατοειδή του ασθενούς. 

6. Το προτελευταίο βήμα πριν την έναρξη του ΟΠ είναι να δοθεί στον 

ασθενή το κουμπί και να του ζητηθεί να το πατήσει μερικές φόρες, ώστε 

να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του. Επίσης το χέρι του ασθενούς θα 

πρέπει να ακουμπήσει κάπου (συνήθως στο γόνατό του), διότι αν το 

-Ξεκούραστος ασθενής 

-Ενημερωμένος για τη 

διαδικασία 
-Τοποθετημένος σωστά 

και άνετα στο μηχάνημα 
-Κλείσιμο του άλλου 

οφθαλμού 
- Εισαγωγή της 

διόρθωσης 
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κρατεί στον αέρα θα κουραστεί. Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται από 

τους ασθενείς κατά την εκτέλεση του ΟΠ είναι να πατούν το κουμπί και 

να το κρατούν πατημένο. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει 

να το πατούν στιγμιαία. 

7. Το τελευταίο βήμα πριν την έναρξη του ΟΠ είναι η ενημέρωση για τη 

διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό όχι μονό όταν εκτελείται ΟΠ για πρώτη 

φορά, αλλά και κάθε επόμενη, διότι οι ασθενείς είναι συνήθως μεγάλης 

ηλικίας και τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εξετάσεων αρκετά μεγάλα. Η 

ενημέρωση πρέπει να γίνεται με απόλυτα συστηματικό τρόπο και να 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα σημεία που θα εξασφαλίσουν ένα αξιόπιστο 

ΟΠ. Προτείνουμε το παρακάτω κείμενο το όποιο μπορεί να 

επαναλαμβάνεται αυτούσιο κάθε φορά που πρόκειται να γίνει μια 

εξέταση: 

«Κοιτάτε συνεχεία στο κέντρο όπου υπάρχει ένα κίτρινο λαμπάκι. Το 

βλέπετε;». Αφού λάβουμε την καταφατική απάντηση συνεχίζουμε ως 

εξής: «Όταν θα αρχίσει η εξέταση θα αρχίσουν να ανάβουν κάποια 

φωτάκια τόσο κοντά όσο και μακριά από το κέντρο. Κάποια θα είναι πιο 

έντονα ενώ κάποια πιο αμυδρά. Εσείς κάθε φορά που βλέπετε λαμπάκι θα 

πατάτε το κουμπί. Ακόμη και αν έχετε υποψία ότι είδατε λαμπάκι, πάλι θα 

πατάτε το κουμπί. Τα περισσότερα λαμπάκια ΔΕΝ θα τα δείτε γιατί ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ να τα δείτε. Θα κοιτάτε λοιπόν συνεχεία στο κέντρο ΜΕ 

ΥΠΟΜΟΝΗ και όποτε βλέπετε λαμπάκι και μόνο τότε θα πατάτε το 

κουμπί». 

Το παραπάνω κείμενο έχει αποδεδειχθεί από την εμπειρία μας ότι 

εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και χρησιμοποιείται 

αυτούσιο σε κάθε εξέταση. Αμέσως μετά ξεκινάμε την εξέταση. Θα πρέπει 

να έχουμε ήδη εισάγει όλα τα στοιχειά από πριν (βλέπετε σχετικό 

κεφάλαιο), ώστε η εξέταση να αρχίσει αμέσως. Οι ασθενείς είναι πολλές 

φόρες αρκετά αγχωμένοι και μια καθυστέρηση σε εκείνη τη φάση πρέπει 

να αποφεύγεται. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να είμαστε παρόντες (είτε κάποιος 

εκπαιδευμένος βοηθός μας), να παρατηρούμε και να επεμβαίνουμε. 

Συγκεκριμένα προσέχουμε:  

1) Να είναι σταθερά προσηλωμένο το μάτι του ασθενούς. Αυτό το 

παρατηρούμε μέσα από την κάμερα που μας παρέχει το μηχάνημα στην 

οθόνη του. Εφιστούμε την προσοχή του ασθενούς, ώστε να μην ξεχνιέται 

και αναζητά τους στόχους όπως επίσης να μην κινεί το μάτι του προς την 

κατεύθυνση που είδε τον στόχο. Επίσης είναι σημαντικό να είναι απόλυτα 

επικεντρωμένο το μάτι κατά τα πρώτα στάδια της εξέτασης, διότι τότε 

γίνεται ο προσδιορισμός και η καταγραφή του τυφλού σημείου. Επίσης 

επειδή κατά την φάση αυτή ο ασθενής δεν βλέπει τα φωτάκια που του 

είχαμε περιγράψει στην αρχή, μπορεί να αγχωθεί και να αρχίσει να κινεί 

το μάτι του. Αν διαπιστώσουμε ότι παρόλα αυτά κατά την φάση αυτή δεν 

ήταν απόλυτα επικεντρωμένο το μάτι αλλά στη συνεχεία το διορθώσαμε 

και παρέμεινε σταθερό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εξέτασης, 

μπορούμε να το σημειώσουμε πάνω στο εκτυπωμένο ΟΠ, ώστε να μη 

λάβουμε υπόψη τα υψηλά ποσοστά απώλειας της προσήλωσης (Fixation 
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Losses) τα οποία σε αυτήν την περίπτωση πλησιάζουν το 100% (βλέπε 

κεφάλαιο: Αξιολόγηση των Οπτικών Πεδίων). 

2) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορούμε να διορθώνουμε την 

επικέντρωση του ματιού με τα σχετικά βελάκια. Αν διαπιστώσουμε ότι 

αναγκαζόμαστε να διορθώνουμε συνεχώς προς μια κατεύθυνση, τότε το 

πιο πιθανό είναι ότι ο ασθενής στρίβει ολόκληρο το κεφάλι του προς την 

αντίθετη κατεύθυνση και το μέτωπο του δεν ακουμπάει σωστά. Αυτό 

συνήθως οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση της καρέκλας του ασθενούς, η 

οποία θα έπρεπε να είναι ακριβώς απέναντι από την οθόνη ώστε να μην 

αναγκάζεται να γέρνει ο ασθενής για να κρατήσει το κεφάλι του στη θέση 

του. Επίσης ένα συνηθισμένο σφάλμα που οφείλεται σε λανθασμένη 

ρύθμιση του ύψους του μηχανήματος είναι να μην ακουμπάει ο ασθενής 

πάνω στο υποσιάγωνο αλλά να κρατάει το κεφάλι του στον αέρα. Αυτό 

θα πρέπει να το υποψιαστούμε σε περίπτωση που αναγκαζόμαστε να 

κατεβάζουμε συνεχώς το υποσιάγωνο και μάλιστα χωρίς αυτό να 

διορθώνει τη θέση του ματιού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

ανεβάσουμε το ύψος του μηχανήματος και όχι να κατεβάζουμε το 

υποσιάγωνο. 

3) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι σημαντικό να διατηρούμε επικοινωνία 

με τον ασθενή και να τον παροτρύνουμε, διότι η εξέταση είναι αρκετά 

απαιτητική και κοπιώδης. Έτσι φράσεις όπως «Συνεχίστε, τα πατέ πολύ 

καλά», θα πρέπει να λέγονται κάθε 2-3 λεπτά, ώστε να συνεχίσει ο 

ασθενής να εκτελεί το ΟΠ. Μάλιστα καλό είναι ο ασθενής να έχει μια ιδέα 

του συνολικού χρόνου και του χρόνου που υπολείπεται για το τέλος της 

εξέτασης. Έτσι πριν αρχίσει η εξέταση θα του πούμε πόση ώρα θα 

κρατήσει (με μια μικρή υπερβολή προς τα πάνω) ενώ όταν βρίσκεται στα 

2/3 της εξέτασης καλό είναι να του πούμε ότι «Έχουμε ολοκληρώσει το 

μισό της εξέτασης». Όσο προχωράει η εξέταση, ο χρόνος «κυλάει» πιο 

«βασανιστικά» για τον ασθενή. Έτσι με την παραπάνω φράση 

προετοιμάζεται για τον υπολειπόμενο χρόνο, ενώ το ότι τελειώνει πιο 

νωρίς είναι μια «ευχάριστη έκπληξη». 

4) Αν διαπιστώσουμε ότι κατά τα πρώτα λεπτά της εξέτασης ο ασθενής κάνει 

πολλά σφάλματα ή μετακινείται συνεχώς όποτε η εξέταση είναι πιθανό να 

είναι αναξιόπιστη, είναι προτιμότερο να σταματήσουμε την εξέταση, να 

ξαναδώσουμε οδηγίες και να την επαναλάβουμε από την αρχή. 

5) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει το φως του δωματίου να είναι 

σβηστό. 

6) Θα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του εξεταζόμενου. 

7) Επί αμφιβολιών – ιδιαίτερα στο πρώτο οπτικό πεδία – θα πρέπει να 

ζητείται επανάληψη. 
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Ανάλυση εκτύπωσης οπτικού πεδίου (Humphrey) 

Ένα τυπικό οπτικό πεδίο του μηχανήματος περιμετρίας Humphrey φαίνεται παρακάτω: 
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Το ΟΠ αποτελείται από 4 περιοχές οι οποίες αξιολογούνται ξεχωριστά.  

Στην περιοχή Α περιλαμβάνονται όλα τα στοιχειά που αφορούν στον 

ασθενή και τα χαρακτηριστικά της εξέτασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο επάνω μέρος φαίνονται: 

 Το όνομα του ασθενούς. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάζεται 

σχολαστικά ότι το συγκεκριμένο οπτικό πεδίο αντιστοιχεί στον 

συγκεκριμένο ασθενή. Ιδίως σε ένα ιατρείο γλαυκώματος με πολύ 

κίνηση είναι πιθανό να μπερδευτούν εκτυπώσεις και να 

δημιουργηθούν διαγνωστικά ή/και νομικά ζητήματα. Είναι 

εξαιρετικά σημαντικό ασθενείς που έχουν ξαναεξετασθεί στο ίδιο 

μηχάνημα περιμετρίας να ανευρίσκονται στη βάση δεδομένων 

του μηχανήματος, διότι αν εισαχθούν τα στοιχεία τους από την 

αρχή, το μηχάνημα θα θεωρήσει ότι πρόκειται για διαφορετικούς 

ασθενείς και δε θα μπορεί να συγκρίνει τις διαδοχικές εξετάσεις 

μεταξύ τους. 

 Ο αριθμός μητρώου (ID) του ασθενούς αν έχει εισαχθεί. Η 

χρήση του εξαρτάται από την πολιτική του κάθε ιατρείου, αλλά 

συνιστάται να χρησιμοποιείται για λόγους διευκόλυνσης 

αρχειοθέτησης, ιδίως αν χρησιμοποιείται κεντρικός ηλεκτρονικός 

φάκελος. 

 Η ημερομηνία γέννησης του ασθενούς. Πρέπει να ελέγχουμε, 

ιδίως στο πρώτο οπτικό πεδίο κάθε ασθενούς ότι η ημερομηνία 

γέννησης έχει εισαχθεί σωστά, διότι λάθος έτος γέννησης θα 

δώσει λανθασμένα αποτελέσματα όπως φαίνεται παρακάτω στο 

κείμενο. 

 Αν πρόκειται για δεξί ή αριστερό μάτι. Συμβουλή: Η θέση της 

τυφλής κηλίδας στη γράφημα grayscale (περιοχή Β) αντιστοιχεί 

και στο εξεταζόμενο μάτι (π.χ. στο ΟΠ του δεξιού ματιού, η 

τυφλή κηλίδα βρίσκεται δεξιά). Να σημειωθεί ότι υπό ορισμένες 

συνθήκες δεν εμφανίζεται τυφλή κηλίδα. Είναι σημαντικό να 

σιγουρευτούμε ότι πρόκειται για το μάτι ενδιαφέροντός μας.  

Κάτω από το όνομα αναφέρεται το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. 

Το όνομα του προγράμματος αποτελείται από 4 τμήματα. Στο 

παράδειγμα αναγράφεται Central 30-2 Threshold test.  

 Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στην περιοχή η οποία εξετάζεται. 

Μπορεί να είναι Central, Periphery, ή Macula, ενώ υπάρχουν και 

πιο εξειδικευμένα (Περισσότερα αναφέρονται στο σχετικό 

Λάθος ημερομηνία γέν-
νησης μπορεί να μετα-

βάλλει τα αποτελέσματα 

της εξέτασης. 
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παράρτημα, ενώ για πλήρη κατάλογο μπορεί ο αναγνώστης να 

αναφερθεί στο εγχειρίδιο του περιμέτρου).  

 Το δεύτερο τμήμα (30 στο παράδειγμα) αναφέρεται στις μοίρες 

του οπτικού πεδίου που εξετάζονται. 

 Το τρίτο τμήμα αναφέρεται στο αν υπάρχουν ή όχι εξεταζόμενα 

σημεία κατά μήκος της οριζόντιας και κάθετης μέσης 

γραμμής. Στην περίπτωση που στο πρόγραμμα υπάρχουν σημεία 

κατά μήκος των μέσων γραμμών αυτό υποσημαίνεται με τον 

αριθμό 1, ενώ στην αντίθετη περίπτωση με τον αριθμό 2. Στο 

παράδειγμά (-2) δεν εξετάζονται σημεία κατά μήκος της μέσης 

γραμμής αλλά εκατέρωθεν αυτής.  

 Στο τέταρτο τμήμα φαίνεται αν πρόκειται για ουδικό ή 

υπερουδικό πρόγραμμα εξέτασης.  

Στη συνέχεια ακολουθούν 4 στήλες με πληροφορίες για τον ασθενή και 

για το Οπτικό Πεδίο.  

 

 

1η στήλη: 

 Fixation Monitor: Αναφέρεται στον τρόπο δυναμικής παρακολούθησης της 

προσήλωσης του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης το μηχάνημα 

μπορεί να παρακολουθεί αν ο ασθενής μετακινεί το μάτι του από το 

σημείο προσήλωσης γεγονός που, όπως αναλύεται πιο κάτω, μειώνει την 

αξιοπιστία των ευρημάτων. Οι δυνατές επιλογές είναι:  

o Μέθοδος Blindspot όπου γίνεται περιοδικά προβολή φωτεινών 

ερεθισμάτων επί του τυφλού σημείου (μέθοδος Heijl-Krakau). Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή υποθέτουμε ότι αν η προσήλωση είναι σταθερή, 

παραμένει σταθερό και το τυφλό σημείο. Κατά την έναρξη της εξέτασης 

γίνεται χαρτογράφηση του τυφλού σημείου και κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, προβάλλονται περιοδικά στόχοι πάνω στο τυφλό σημείο, οπότε 

αν κάποιος στόχος που προβάλλεται στο υποτιθέμενο τυφλό σημείο γίνει 

αντιληπτός τότε θεωρείται ότι ο ασθενής έχει απολέσει την προσήλωσή 

του. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι: 

 Αν κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της εξέτασης ο ασθενής κινήσει 

το μάτι του, τότε θα γίνει λανθασμένη χαρτογράφηση του 

τυφλού σημείου. Σαν αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, οι δοκιμαστικοί στόχοι θα προβάλλονται εκτός του 

τυφλού σημείου ακόμη κι εάν ο ασθενής έχει σωστή 

προσήλωση. Αν αυτό γίνει αντιληπτό από τον εξεταστή, δηλαδή 

νωρίς στην εξέταση καταγράφονται Fixation Losses (βλέπε 

παρακάτω), ενώ ο ασθενής προσηλώνει, τότε πρέπει να 

σταματήσει την εξέταση και να επαναπροσδιορίσει το τυφλό 

σημείο.   

 Σε μία συνήθη εξέταση οι δοκιμαστικοί στόχοι προβάλλονται 

τυχαία με συχνότητα ένας κάθε 20 εξεταστικούς στόχους  

(περίπου 10 δοκιμαστικοί στόχοι ανά εξέταση). Έτσι ο έλεγχος 

δεν είναι συνεχής οπότε ενδιάμεσες απώλειες προσήλωσης δεν 

καταγραφονται. 

Αν διαπιστωθεί νωρίς 
στην εξέταση ότι 

καταγράφονται Fixation 

Losses, ενώ ο ασθενής 
προσηλώνει, τότε πρέπει 

να σταματήσει η εξέταση 
και να επαναπροσδιο-
ρίστει το τυφλό σημείο. 
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 Αν κατά την προβολή των δοκιμαστικών στόχων, κάποιος από 

αυτούς πέσει πάνω σε σκότωμα (γλαυκωματικής ή άλλης 

αιτιολογίας) – παρόλο που ο ασθενής δεν προσηλώνει, δεν θα 

καταγραφεί η απώλεια προσήλωσης. 

 Ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται. 

 Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιες στρατηγικές (π.χ. 10-

2) 

 Ανατομικές παραλλαγές ή κλίση της κεφαλής μπορεί να 

προκαλέσουν ψευδείς απώλειες προσήλωσης, 

o Μέθοδος Gaze κατά την οποία γίνεται δυναμική παρακολούθηση 

με υπέρυθρο φωτισμό των κινήσεων του βολβού. Συγκεκριμένα, 

ελέγχεται η θέση της αντανάκλασης του υπέρυθρου φωτός επί του 

κερατοειδούς σε σχέση με το κέντρο της κόρης. Το σύστημα αυτό είναι 

σε θέση να μετρήσει μετατοπίσεις με ακρίβεια 1 μοίρας. Ο έλεγχος γίνεται 

μόνο κατά τη διάρκεια προβολής των στόχων και όχι στα 

μεσοδιαστήματα. 

Οι κινήσεις καταγράφονται συνεχώς στο κάτω μέρος της οθόνης και 

εκτυπώνονται και στο κάτω μέρος του οπτικού πεδίου. Με γραμμή προς 

τα πάνω καταγράφονται οι μετακινήσεις του οφθαλμού, ενώ με γραμμή 

προς τα κάτω ο βλεφαρισμός. 

o Μέθοδος Blindspot/Gaze που αποτελεί συνδυασμό των δυο 

παραπάνω μεθόδων. 

o Off που επιλέγεται, όταν δεν καταγράφεται η προσήλωση του 

ασθενούς. 

 Fixation Target: Αναφέρεται στο είδος του στόχου προσήλωσης. Οι 

δυνατές επιλογές είναι:  

o Central όπου προβάλλεται ένας κίτρινος στόχος προσήλωσης στο 

κέντρο. Είναι ο συνήθης και εξ’ ορισμού (default) στόχος ο όποιος 

χρησιμοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει παθολογία της ώχρας κηλίδας 

η οποία εμποδίζει την κεντρική προσήλωση. 

o Small Diamond όπου προβάλλονται 4 στόχοι σε σχήμα ρόμβου 

δίνοντας τη δυνατότητα προσήλωσης σε άτομα με παθολογική 

κεντρική όραση (π.χ. σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς). 

Αν είναι γνωστό ή υπάρχει υποψία κεντρικού σκοτώματος, είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιείται αυτός ο στόχος προσήλωσης. 

o Large Diamond όπου προβάλλονται 4 στόχοι σε σχήμα ρόμβου 

μεγαλύτερου μεγέθους. Χρησιμοποιείται αν ο ασθενής λόγω του 

μεγέθους του κεντρικού του σκοτώματος, δεν μπορεί να δει ούτε το 

Small Diamond. 

 Fixation Losses: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στη μέθοδο ελέγχου 

προσήλωσης Heijl-Krakau, οι απώλειες προσήλωσης διαπιστώνονται με 

την προβολή στόχων επί του τυφλού σημείου τα όρια του οποίου έχουν 

προσδιοριστεί από το μηχάνημα στην αρχή της εξέτασης. Ψευδής 

καταγραφή απώλειας προσήλωσης μπορεί να υπάρξει αν η κεφαλή του 

ασθενούς έχει περιστραφεί ή αν το τυφλό σημείο δεν βρίσκεται στην 

αναμενόμενη περιοχή. 

Αν είναι γνωστό ή 
υπάρχει υποψία 

κεντρικού σκοτώματος, 

πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται οι στόχοι Small 

Diamond ή Large 
Diamond. 
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Η τυπική ανοχή για απώλειες προσήλωσης είναι 20%. Στην περίπτωση 

που ο ασθενής υπερβεί τον αριθμό αυτό, εμφανίζεται το «ΧΧ» δίπλα από 

τον αριθμό. Είναι σημαντικό να διευκρινισθούν τα εξής: 

o Υψηλό ποσοστό απωλειών προσήλωσης (Fixation Losses) δεν 

καθιστά απαραίτητα την εξέταση άχρηστη. Ένα τέτοιο οπτικό πεδίο 

μπορεί να παρέχει πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι η μέτρηση 

αφορά μόνο το 5% του εξεταστικού χρόνου, οπότε αν ο εξεταστής 

διαπιστώνει σταθερή προσήλωση στο μεγαλύτερο μέρος της 

εξέτασης, μπορεί να το υποσημειώσει στην εκτύπωση και ο ιατρός 

να το λάβει υπόψη του στην αξιολόγηση. Επίσης αν ο εξεταστής 

διαπιστώσει ότι παρόλη τη σταθερή προσήλωση του ασθενούς ο 

αριθμός των Fixation Losses αυξάνεται στην πορεία της εξέτασης, 

αυτό σημαίνει λανθασμένο προσδιορισμό του τυφλού σημείου κατά 

την έναρξη της εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να 

αποφασίσει είτε τη συνέχιση της εξέτασης, είτε τον 

επαναπροσδιορισμό του τυφλού σημείου (κηλίδας). 

o Ασθενείς με υψηλό ποσοστό False Positive απαντήσεων (βλέπε 

παρακάτω) μπορεί να έχουν και αυξημένο ποσοστό Fixation Losses 

λόγω της τάσης τους να πατούν το κουμπί χωρίς να βλέπουν 

φωτεινά ερεθίσματα. 

 False POS Errors: Τα False Positive Errors (FP) προσδιορίζουν την τάση 

του ασθενούς να πατάει το κουμπί χωρίς να έχει προβληθεί φωτεινό 

ερέθισμα. Οι ασθενείς αυτοί ονομάζονται “Happy Triggers”. Οι ασθενείς 

μπορεί να πατάνε το κουμπί είτε τυχαία, είτε διότι χρονικά αναμένουν να 

εμφανιστεί στόχος, είτε διότι παρασύρονται από ηχητικό σήμα χωρίς στόχο 

(«στόχοι παγίδες»). 

Οι «στόχοι παγίδες» προβάλλονται τυχαία με συχνότητα 1 κάθε 33 

κανονικούς στόχους, δηλαδή 10-15 φορές κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 

εξέτασης. Στην εκτύπωση αν το ποσοστό ξεπερνάει το 33%, αυτό 

υποσημειώνεται με «ΧΧ» ενώ εμφανίζεται το μήνυμα «Low test reliability» 

(βλέπε παρακάτω). 

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι τα FP Errors μπορούν να επηρεάσουν 

σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της εξέτασης, ακόμη και πριν φτάσουν στο 

33%. Ένας ασθενής ο οποίος έχει την τάση να πατάει το κουμπί χωρίς να 

βλέπει στόχο, έχει σαν αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έχει «δει» στόχους 

μικρότερης φωτεινότητας από αυτή που μπορεί κανονικά για κάποια σημεία. 

Αυτό σημαίνει ότι το Οπτικό Πεδίο θα είναι ψευδώς «βελτιωμένο» σε σχέση 

με το πραγματικό. Μία συνέπεια είναι να φαίνεται ότι ο ασθενής σε κάποια 

σημεία έχει δει αφύσικα χαμηλής φωτεινότητας στόχους γεγονός που 

αποτυπώνεται στην εκτύπωση ως «λευκό σκότωμα».  

Κατά τα πρώτα στάδια μιας εξέτασης και αφού προσδιοριστεί το τυφλό 

σημείο, προσδιορίζεται η ευαισθησία σε ένα σημείο σε κάθε τεταρτημόριο 

του Οπτικού Πεδίου. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται ως τιμή εκκίνησης για τον 

προσδιορισμό της ευαισθησίας των υπολοίπων σημείων του κάθε 

τεταρτημορίου. Αν ο ασθενής έχει False Positive απαντήσεις στο στάδιο 

αυτό, τότε η ευαισθησία ενδέχεται να είναι μη φυσιολογικά υψηλή για 

ολόκληρο το τεταρτημόριο (quadrant white scotoma). 

Υψηλό ποσοστό 
Fixation Losses δεν 

καθιστά απαραίτητα 
την εξέταση άχρηστη. 

Τα FP μπορούν να 

επηρεάσουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό το 
αποτέλεσμα του 

Οπτικού Πεδίου. 

Στόχος παγίδα 
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Επίσης υψηλά False Positive Errors επηρεάζουν τις τιμές τόσο του Pattern 

Standard Deviation (PSD) όσο και της μέσης απόκλισης Mean Defect (MD) – 

[βλέπε παρακάτω]. Αν κατά την πορεία μιας εξέτασης διαπιστωθεί υψηλός 

αριθμός False Positive Errors, συνιστάται η διακοπή της, η επανάληψη των 

οδηγιών και η επανέναρξη της εξέτασης. 

Σημείωση: στην στρατηγική SITA είναι περιορισμένος ο αριθμός των 

«στόχων παγίδες». Αντίθετα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκρισης του 

ασθενούς στα προβαλλόμενα φωτεινά ερεθίσματα. Έτσι χρόνοι απόκρισης 

αφύσικα μικροί (π.χ. κάτω από 50msec) δε θεωρούνται False Positive 

Errors.  

 False NEG Errors: Τα False Negative Errors αποτελούν μη ανταπόκριση 

του ασθενούς σε στόχους των οποίων η φωτεινότητα είναι υπερουδική 

ως προς την ευαισθησία που έχει ήδη καταγραφεί για το συγκεκριμένο ή 

γειτονικό του σημείο.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δέκα προκαθορισμένα σημεία – στη 

στρατηγική Full Threshold – επανεξετάζονται με την προβολή στόχου ο 

οποίος είναι 9dB πιο φωτεινός από αυτόν που έχει ήδη προσδιοριστεί. Αν 

ο ασθενής δεν απαντήσει στον στόχο αυτό, αυτό υποδηλώνει είτε 

κόπωση, είτε απώλεια συγκέντρωσης.  

Αν ο ασθενής εμφανίσει προοδευτική ελάττωση της συγκέντρωσης κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης, τα σημεία που ελέγχθηκαν αρχικά (ένα ανά 

τεταρτημόριο) δεν επηρεάζονται αλλά επηρεάζονται τα γειτονικά τους τα 

οποία εμφανίζονται ως μειωμένης ευαισθησίας. Έτσι στο γράφημα 

Grayscale της εκτύπωσης εμφανίζεται η χαρακτηριστική εικόνα «δίκην 

τετράφυλλου τριφυλλιού (cloverleaf)».   

Ο μεγάλος αριθμός False Negative Errors μπορεί να προκαλέσει ψευδώς 

«παθολογικό» Mean Defect (MD) ενώ τα PSD και SF μπορεί να 

επηρεαστούν επίσης (βλέπε παρακάτω). 

Στις στρατηγικές Full Threshold και FASTPAC τα False Negative Errors 

εκφράζονται ως αριθμητική αναλογία των στόχων επανελέγχου στους 

οποίους ο ασθενής δεν απάντησε προς το συνολικό αριθμό αυτών. Αν το 

κλάσμα υπερβαίνει το 1/3, τότε αυτό υποσημειώνεται στην εκτύπωση με 

το «ΧΧ». Στις στρατηγικές SITA Standard και SITA Fast τα False Negative 

Errors εμφανίζονται ως εκατοστιαία αναλογία. 

Προσοχή! Τα False Negative Errors είναι δυνατό να εμφανίζονται 

αυξημένα σε παθολογικά Οπτικά Πεδία λόγω της διακύμανσης που 

παρατηρείται στους γλαυκωματικούς ασθενείς σε περιοχές πέριξ των 

σκοτωμάτων και όχι λόγω κόπωσης ή λόγω απώλειας προσοχής. Για το 

λόγο αυτό στις στρατηγικές SITA Standard και SITA Fast τα σημεία που 

ελέγχονται δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά επιλέγονται σημεία τα οποία 

έχουν το δυνατό φυσιολογικό ουδό. 

 Test Duration: Η διάρκεια της εξέτασης εξαρτάται αφενός από τη 

στρατηγική που έχει επιλεγεί (Full Threshold ~15min, FASTPAC ~10min, 

SITA Standard ~7min, SITA Fast ~4min), αφετέρου από το πόσο 

προχωρημένο είναι το γλαύκωμα του ασθενούς. Όσο πιο προχωρημένο 

είναι το γλαύκωμα τόσο περισσότερο διαρκεί η εξέταση.  

Βεβαίως σημαντικό ρόλο στη διάρκεια παίζει και η αξιοπιστία του 

ασθενούς όπως επίσης και τα αντανακλαστικά του. Έτσι ασθενείς με 

Αν διαπιστωθεί στην 

πορεία της εξέτασης 
υψηλός αριθμός False 

Positive Errors 

συνιστάται η 
επανέναρξη της 

εξέτασης. 

Τα False Negative 
Errors είναι δυνατό να 

εμφανίζονται αυξημένα 

σε παθολογικά Οπτικά 
Πεδία. 
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χαμηλή αξιοπιστία όπως και εκείνοι που καθυστερούν να πατήσουν το 

κουμπί μετά την προβολή του φωτεινού ερεθίσματος παρουσιάζουν 

αυξημένο χρόνο εξέτασης. 

 Fovea: Μπορεί να επιλεγεί αν στην εξέταση θα γίνει έλεγχος του κεντρικού 

βοθρίου. Συνιστάται να γίνεται αυτός ο έλεγχος, διότι υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου 

με την καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα. Κατά συνέπεια χαμηλή 

ευαισθησία με καλή οπτική οξύτητα σημαίνει λανθασμένη εισαγωγή της 

διόρθωσης κατά την εξέταση. 

 

2η στήλη: 

 Stimulus: Προσδιορίζονται το μέγεθος και το χρώμα του στόχου. 

Υπάρχουν 6 μεγέθη στόχων, κατ’ επέκταση των στόχων της κινητικής 

περιμετρίας Goldmann. Οι στόχοι προσδιορίζονται με λατινικούς 

αριθμούς (0 έως V). Από το κάθε μέγεθος στο επόμενο, η διάμετρος 

διπλασιάζεται (οπότε το εμβαδόν τετραπλασιάζεται). Στην 

πραγματικότητα, επειδή τα σύγχρονα μηχανήματα περιμετρίας έχουν 

θόλο διαφορετικής διαμέτρου (συνήθως μικρότερης) από το περίμετρο 

του Goldmann και προκειμένου να διατηρηθεί η αντιστοιχία, τα μεγέθη 

προσδιορίζονται σε μοίρες γωνίας. Στη συνήθη πρακτική τα οπτικά πεδία 

πραγματοποιούνται με τον στόχο ΙΙΙ που αντιστοιχεί σε 0,43 μοίρες 

γωνίας, ενώ μόνο σε προχωρημένο γλαύκωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ο στόχος V.  

Το χρώμα του στόχου είναι λευκό στην White-on-White κλασσική 

αυτοματοποιημένη περιμετρία ή μπλε στην Blue-on-Yellow (SWAP) 

περιμετρία. Κόκκινος στόχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές 

εφαρμογές. 

 Background: Προσδιορίζεται η ένταση της φωτεινότητας του θόλου του 

μηχανήματος. Η τιμή είναι 31,5 asb καθώς αυτό είναι το κατώτερο όριο 

φωτοπικών συνθηκών. Μπορεί να είναι διαφορετικό μόνο σε 

εξατομικευμένες εξετάσεις όπου ο εξεταστής για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. 

ερευνητική εργασία) θέλει να ορίσει διαφορετικά τη φωτεινότητα του 

θόλου. 

 Strategy: Οι στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να είναι μία από τις 

ακόλουθες: Full Threshold, Full Threshold from prior data, Fast 

Threshold, FASTPAC, SITA Standard και SITA Fast.  

o Full Threshold: Στη στρατηγική αυτή κάθε σημείο ελέγχεται 

με βάση το αλγόριθμο 4-2. Βάση αυτού του αλγορίθμου, ένας 

αρχικός στόχος προβάλεται με φωτεινότητα που αναμένεται να 

γίνει αντιληπτή από τον ασθενή (υπερουδική). Αν ο ασθενής 

απαντήσει, η φωτεινότητα ελαττώνεται σε βήματα των 4dB 

μέχρι να πάψει να είναι ορατή. Στο σημείο αυτό αυξάνεται η 

ένταση του στόχου, αυτή τη φορά κατά 2dB μέχρι να ξαναγίνει 

ορατός. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση (φωτεινότητα) του 

στόχου διασταυρώνεται δύο φορές με τον ουδό του ασθενούς 

για το κάθε σημείο του οπτικού πεδίου και ως ουδός 

καταγράφεται η ένταση του τελευταίου στόχου που έγινε 

αντιληπτός από τον ασθενή. Στην περίπτωση που ο αρχικός 

Μέγεθος Στόχων 
           Διαμ         Εμβ 

          (mm)   (mm2) 

0 0,28     1/16 
I 0,56     1/4 

II   `  1,13     1 
III 2,26     4 

IV 4,51     16 

V 9,03     64 
  

ΟΡΑΤΟ 

ΜΗ ΟΡΑΤΟ 

4dB 

2dB 

2dB 
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στόχος δε γίνει αντιληπτός, η ένταση του αυξάνεται κατά 4dB 

μέχρι να γίνει ορατός και στη συνέχεια μειώνεται κατά 2 dB.  

Στη στρατηγική αυτή ο ουδός προσδιορίζεται αρχικά σε 4 

σημεία, ένα σε κάθε τατρτημόριο τα οποία βρίσκονται 

συμμετρικά τοποθετημένα 9 μοίρες από τη μέση οριζόντια και 

μέση κάθετη γραμμή. Ο ουδός προσδιορίζεται 2 φορές σε 

καθένα από αυτά τα 4 σημεία. Στη συνέχεια ο ουδός αυτών των 

σημείων χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για τον 

προσδιορισμό της ευαισθησίας των παρακείμενων σημείων με 

τη παραδοχή  ότι γύρω από σημεία με φυσιολογική ευαισθησία 

θα βρίσκονται επίσης σημεία με φυσιολογική ευαισθησία, ενώ 

γύρω από παθολογικά σημεία θα βρίσκονται επίσης παθολογικά 

σημεια. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό κάθε επόμενου 

σημείου.  

Εκτός από τα 4 αρχικά σημεία (σε διακεκομμένο κύκλο) ο ουδός 

προσδιορίζεται 2 φορές σε άλλα 6 προκαθορισμένα σημεία (σε 

συνεχή κύκλο) οπότε τα 10 συνολικά αυτά σημεία 

χρησιμοποιούνται ώστε να προσδιοριστεί η βραχυπρόθεσμη 

διακύμανση (Short-term Fluctuation – SF) η οποία είναι μέτρο 

της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης εξέτασης. Να σημειωθεί ότι 

οι γλαυκωματικοί ασθενείς σε διαδοχικές εξετάσεις εμφανίζουν 

διακυμάνσεις της ουδού ευαισθησίας πιο συχνά στα όρια των 

σκοτωμάτων. Αυτό ονομάζεται μακροπρόθεσμη διακύμανση 

(Long-term Fluctuation). Επίσης κάθε άλλο σημείο του οποίου ο 

ουδός προσδιορίζεται πάνω από 4dB από το φυσιολογικό 

υπόκειται σε επανέλεγχο, όμως οι τιμές αυτές δεν λαμβάνονται 

υπόψη στον υπολογισμό του SF. 

o Full Threshold from the prior data: Αυτή η στρατηγική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει προηγούμενο 

οπτικό πεδίο στρατηγικής Full Threshold αποθηκευμένο στο 

μηχάνημα. Ο ουδός ευαισθησίας για κάθε σημείο  

προσδιορίζεται ξεκινώντας 2dB υψηλότερα από την 

αποθηκευμένη τιμή. 

o Fast Threshold: Στη στρατηγική αυτή προβάλεται αρχικά ένας 

στόχος 2dB φωτεινότερος από αυτόν του προηγούμενου 

οπτικού πεδίου και μόνο αν ο στόχος δε γίνει αντιληπτός 

ακολουθείται η στρατηγική Full Threshold, θεωρώντας ότι 

υπάρχει παρέκκλιση από την αρχική τιμή. 

o FASTPAC: Στη στρατηγική FASTPAC τα φωτεινά ερεθίσματα 

παρουσιάζονται σε βήματα των 3dB, ενώ ο ουδός για κάθε 

σημείο διασταυρώνεται μόνο μία φορά. Η στρατηγική FASTPAC 

είναι πιο γρήγορη από τη Full Threshold αφού ο χρόνος 

εξέτασης είναι κατά 35-40% μικρότερος. Αυτό βοηθάει στον 

περιορισμό των φαινομένων που προκύπτουν από την κόπωση 

του ασθενούς. Οι μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις (Long-term 

Fluctuations) είναι συγκρίσιμες με αυτές της στρατηγικής Full 

Threshold.  

Η στρατηγική FASTPAC έχει δύο μειονεκτήματα: το πρώτο είναι 

ΟΡΑΤΟ 

ΜΗ ΟΡΑΤΟ 

3dB 

3dB 
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ότι η ακρίβεια προσδιορισμού της ουδού είναι μικρότερη, αφού 

τα βήματα είναι των 3dB και δεύτερον εμφανίζεται υψηλότερη 

βραχυπρόθεσμη διακύμανση σε σχέση με τη Full Threshold για 

τον ίδιο λόγο. Δεν είναι πλέον πολύ διαδεδομένη. 

o SITA Standard: Τα αρχικά SITA σημαίνουν Swedish 

Interactive Threshold Algorithm και η τεχνική αναπτύχθηκε τη 

δεκαετία του 1990 σε μία προσπάθεια να μειωθεί η διάρκεια 

εξέτασης χωρίς να μειωθεί η ευαισθησία και η αξιοπιστία της 

εξέτασης. Μόνο 4 προγράμματα είναι διαθέσιμα για τη 

στρατηγική αυτή: Central 10-2, Central 24-2, Central 30-2 και 

Peripheral 60-2. Επίσης χρησιμοποιείται ως προεπιλογή λευκός 

στόχος μεγέθους III χωρίς να δίνεται η δυνατότητα μεταβολής 

της παραμέτρου αυτής.  

Η στρατηγική SITA Standard χρειάζεται περίπου το μισό χρόνο 

για να ολοκληρωθεί σε σχέση με τη στρατηγική Full Threshold. 

Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί μοντέλα βασιζόμενα στην 

ηλικία του ασθενούς και σε μια βάση δεδομένων από 

φυσιολογικούς και γλαυκωματικούς ασθενείς, οπότε για κάθε 

σημείο η φωτεινότητα του ερεθίσματος εκκίνησης προεπιλέγεται 

κοντά στο αναμενόμενο. Επίσης βασιζόμενη στις απαντήσεις 

του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εξέτασης επαναπροσδιορίζει 

συνεχώς την ένταση του φωτεινού ερεθίσματος εκκίνησης κάθε 

γειτονικού σημείου.  

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπολογίζεται με βάση έναν 

αλγόριθμο αλλά και τις προηγούμενες απαντήσειις του ασθενή, 

μια αναμενόμενη τιμή ευαισθησίας (δείκτης βεβαιότητας) για 

κάθε σημείο του οπτικού πεδίου. Αν  ο ασθενής επιτύχει την 

τιμή αυτή η εξέταση ολοκληρώνεται για το συγκεκριμένο σημείο 

και ο υπόλοιπος χρόνος αφιερώνεται  σε σημεία που απέχουν 

από τις αναμενώμενες τιμές ευαισθησίας.  

Επιπλέον ο χρόνος αντίδρασης του κάθε ασθενούς 

χρησιμοποιείται ώστε τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των στόχων 

να μεταβάλλονται αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, σε ασθενείς οι 

οποίοι απαντάνε ταχέως μετά την προβολή του στόχου, το 

μεσοδιάστημα μειώνεται αντιστοιχα συμβάλλοντας έτσι στην 

εξοικονόμηση χρόνου αλλά και στην αποφυγή κόπωσης και 

απόσπασης της προσοχής του ασθενή.  

Μετά το πέρας της εξέτασης, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο, 

γίνεται επανυπολογισμός της ευαισθησίας για κάθε σημείο με 

βάση τις συνολικές απαντήσεις και των γειτονικών σημείων.  

Τέλος η στρατηγική SITA Standard χρησιμοποιεί πολύ 

λιγότερους «στόχους παγίδες». Όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αντίδρασης για την 

απάντηση σε κάθε φωτεινό ερέθισμα που προβάλλεται. Έτσι 

χρόνοι αντίδρασης «αφύσικα» μικροί εκλαμβάνονται ως False 

Positive Errors.  

o SITA Fast: Η στρατηγική SITA Fast χρειάζεται περίπου το μισό 

χρόνο για να ολοκληρώσει μία εξέταση σε σχέση με τη 

Διαθέσιμα 
προγράμματα στη 

στρατηγική SITA: 
 Central 10-2 

 Central 24-2 

 Central 30-2 
 Peripheral 60-2 

Στη στρατηγική SITA ο 
στόχος είναι πάντα 

μεγέθους Goldmann 

III. 
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στρατηγική FASTPAC. Χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια τεχνάσματα 

με τη στρατηγική SITA Standard με τη διαφορά ότι γίνεται 

εκτίμηση της ευαισθησίας σε μεγαλύτερο βαθμό καθ’ 

υπολογισμό και όχι με άμεση μέτρηση. Τα αποτελέσματα βέβαια 

είναι λιγότερο ακριβή αλλά η ευαισθησία και ειδικότητα της 

εξέτασης δε διαφέρει σημαντικά. 

Σημείωση: Η προσωπική μας επιλογή για την παρακολούθηση 

γλαυκωματικών ασθενών είναι η στρατηγική SITA-Standard. Θεωρούμε 

ότι αποτελεί έναν πολύ καλό συγκερασμό ευαισθησίας / ειδικότητας και 

ταχύτητας / αξιοπιστίας.  

 

3η στήλη: 

 Pupil Diameter: Η διάμετρος της κόρης εισάγεται χειροκίνητα για κάθε 

εξέταση και εξυπηρετεί τη συγκρισιμότητα διαδοχικών εξετάσεων του 

κάθε ασθενούς. Αν η διάμετρος της κόρης είναι μικρή, τότε λιγότερο 

φως φτάνει στον αμφιβληστροειδή και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια 

και κατά αντιστοιχία τα οπτικά πεδία θα εμφανίζονται ψευδώς 

επιβαρημένα ή βελτιωμένα δυσχεραίνοντας τη σύγκρισή τους. Στόχος 

είναι η κατά το δυνατό σταθερή διάμετρος της κόρης. 

 Visual Acuity: Η οπτική οξύτητα εισάγεται χειροκίνητα και είναι 

σημαντική για τη συνολική εκτίμηση των οπτικών πεδίων και κυρίως της 

τιμής ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου που εμφανίζεται στην πρώτη 

στήλη και έχει ήδη αναφερθεί. 

Rx: Η διόρθωση του ασθενούς για κοντά εισάγεται χειροκίνητα και 

βοηθάει στον εντοπισμό πιθανού σφάλματος κατά την εκτίμηση της 

απαιτούμενης διόρθωσης, καθώς επίσης και για την συντόμευση του 

χρόνου προετοιμασίας για επόμενες εξετάσεις οπτικών πεδίων.  

4η στήλη: 

 Date: Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης. Είναι πολύ 

σημαντικό, ιδίως σε ασθενείς που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο 

αριθμό οπτικών πεδίων, αυτά να αρχειοθετούνται σε χρονολογική 

σειρά, προκειμένου να διευκολύνεται η εκτίμηση της πορείας του 

γλαυκώματος. 

 Time: Η ώρα πραγματοποίησης της εξέτασης. Παρόλο που σπάνια 

λαμβάνεται υπόψη στην καθημερινή πράξη, είναι σημαντικό να γνωρίζει 

ο ιατρός ότι εξετάσεις που πραγματοποιούνται προς το τέλος της 

ημέρας με τον ασθενή κουρασμένο είναι περισσότερο πιθανό να έχουν 

χαμηλή αξιοπιστία σε σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται με τον 

ασθενή ξεκούραστο. 

 Age: Η ηλικία του ασθενούς είναι ένας τρόπος ελέγχου της ορθής 

εισαγωγής της ημερομηνίας γέννησης, παράγοντας πολύ σημαντικός για 

την ορθότητα των αποτελεσμάτων όπως έχει αναφερθεί. 
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Στην περιοχή Β εμφανίζονται τα μη επεξεργασμένα αριθμητικά δεδομένα 

(Raw Numeric Data) και το γράφημα αποχρώσεων του γκρι (Gray Scale 

Map) 

 Raw Numeric Data: Τα αριθμητικά δεδομένα της εξέτασης εκφράζουν 

σε Decibel (dB) την ευαισθησία στα φωτεινά ερεθίσματα κάθε 

ελεγχόμενου σημείου του αμφιβληστροειδή που εξετάστηκε. Οι τιμές 

που μπορεί να πάρει κάθε σημείο είναι από 0 έως 40dB. Τα 40dB 

αντιστοιχούν σε πολύ μεγάλη ευαισθησία, δηλαδή πολύ αμυδρό στόχο 

φωτεινότητας μόλις 1 apostilb (asb) περισσότερο από τη φωτεινότητα 

του θόλου (32,5 asb κατά απόλυτη τιμή). Τα 0dB αντιστοιχούν στη 

μέγιστη φωτεινότητα που μπορεί να προβάλλει το μηχάνημα στατικής 

περιμετρίας Humphrey δηλαδή τα 10.000 asb. Κατά συνέπεια αν ο 

εξεταζόμενος έχει δει μόνο τον πλέον φωτεινό στόχο, η τιμή που θα 

εμφανιστεί θα είναι 0dB, ενώ αν δε δει ούτε αυτόν τότε εμφανίζεται η 

τιμή <0dB. Η φυσική σημασία και ο τρόπος μέτρησης της 

φωτεινότητας αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο.  

Στην περίπτωση που για λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, ο 

ουδός σε κάποιο σημείο υπολογίζεται και δεύτερη φορά, η νέα τιμή 

καταγράφεται μέσα σε παρένθεση κάτω από την πρώτη (π.χ. σε 

στρατηγικές Full Threshold). 

 Gray Scale Map: Στον χάρτη (γράφημα) αυτό απεικονίζονται οι τιμές 

των απόλυτων τιμών ευαισθησίας ανά σημείο (Raw Numeric Data) σε 8 

αποχρώσεις του γκρι. Κάθε απόχρωση αντιπροσωπεύει ένα εύρος 5dB. 

Υψηλότερη ευαισθησία (δηλαδή μεγαλύτερη τιμή σε dB) καταγράφεται 

με ανοιχτότερες αποχρώσεις του γκρι και το αντίστροφο. Με απόλυτο 

μαύρο καταγράφονται οι τιμές <0dB ενώ με άσπρο καταγράφονται 

τιμές πάνω από 40dB.  

Ο χάρτης αποχρώσεων του γκρι είναι πολύ χρήσιμος στην αποτύπωση 

περιοχών με μειωμένη ευαισθησία, στην ταχεία δηλαδή αξιολόγηση του 

οπτικού πεδίου, ενώ αναδεικνύει χαρακτηριστικά πρότυπα 

γλαυκωματικής βλάβης (τοξοειδές σκότωμα, ρινικό βήμα κ.ο.κ.) ή 

νευρολογικής βλάβης (ημιανοψία, τεταρτανοψία κλπ).   

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί το γεγονός ότι η ανάλυση του 

οπτικού πεδίου πρέπει να γίνεται με βάση τις αριθμητικές τιμές 

ευαισθησίας και όχι με τον χάρτη αποχρώσεων του γκρι. Αφού κάθε 

απόχρωση του γκρι αντιπροσωπεύει ένα εύρος 5dB, μεταξύ δύο 

περιοχών με διαφορά μίας απόχρωσης του γκρι μπορεί να υπάρχει 

αριθμητική διαφορά από 1dB έως 9dB! 

 

 

Δεν πρέπει να γίνεται 
ανάλυση του οπτικού 

πεδίου μόνο με βάση 

το χάρτη 
αποχρώσεων του 
γκρι. 
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Στην περιοχή Γ εμφανίζονται δύο χάρτες: ο χάρτης Total Deviation και ο 

χάρτης Pattern Deviation. Κάτω από καθένα χάρτη αποτυπώνεται ο 

αντίστοιχος χάρτης πιθανοτήτων. 

 Total Deviation: Η βασική πληροφορία της εξέτασης του οπτικού 

πεδίου αποτυπώνεται στον χάρτη Raw Numeric Data όπως αναλύθηκε 

παραπάνω. Όμως η πληροφορία που ενδιαφέρει κλινικά τον θεράποντα 

ιατρό είναι το κατά πόσο η τιμή ευαισθησίας για κάθε σημείο της 

εξέτασης διαφέρει από τη φυσιολογική για την ηλικία του ασθενή τιμή. 

Υπενθυμίζεται ότι η φυσιολογική ευαισθησία του οπτικού πεδίου 

ελαττώνεται με την ηλικία. Αυτή ακριβώς η πληροφορία αποτυπώνεται 

στον χάρτη Total Deviation: για κάθε σημείο του οπτικού πεδίου 

αποτυπώνεται η διαφορά σε dB μεταξύ της ευαισθησίας που μετρήθηκε 

και της φυσιολογικής για την ηλικία του ασθενούς. Η σύγκριση 

στηρίζεται σε βάση δεδομένων που βρίσκεται αποθηκευμένη στο 

μηχάνημα στατικής περιμετρίας.  

Κάτω από τον χάρτη τιμών Total Deviation βρίσκεται ο αντίστοιχος 

χάρτης πιθανοτήτων. Για την τιμή κάθε σημείου αποτυπώνεται σε 5 

αποχρώσεις του γκρι η πιθανότητα αυτή η απόκλιση από τη 

φυσιολογική τιμή να είναι τυχαία ή συνέπεια πραγματικής παθολογίας 

(δηλαδή ο βαθμός στατιστικής σημαντικότητας). Βασίζεται στο 

υπόμνημα που βρίσκεται δεξιά του χάρτη και οι συμβολισμοί 

αντιστοιχούν σε <5%, <2%, <1% και <0,5% πιθανότητα η απόκλιση 

να μη συνιστά πραγματική παθολογία και να οφείλεται σε τυχαίο 

γεγονός. Οι τιμές >5% συμβολίζονται με μια τελεία. 

Σε παλαιότερα μοντέλα, κάθε απόκλιση >5dB θεωρείτο παθολογική. 

Στα νεότερα μοντέλα περιμέτρου, εφαρμόζεται κλιμάκωση εξαρτώμενη 

από την απόσταση του σημείου από το κέντρο. Έτσι διαφορές ακόμη 

και <5dB κοντά στο κέντρο εκλαμβάνονται ως σημαντικές, ενώ στην 

περιφέρεια διαφορές μεγαλύτερες μπορούν να εκληφθούν ως 

φυσιολογικές.  

Στο γράφημα Total Deviation εκτός από τα πιθανά γλαυκωματικά 

σκοτώματα αποτυπώνεται και η συνολική ελάττωση της ευαισθησίας 

που μπορεί να οφείλεται σε καταρράκτη, διαθλαστικό σφάλμα, μύση 

κλπ.  

 Pattern Deviation: Η γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας που 

μπορεί να έχει μη γλαυκωματική αιτιολογία (π.χ. καταρράκτης, 

διαθλαστικό σφάλμα) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη ή 

την υποτίμηση της έκτασης της γλαυκωματικής βλάβης όπως αυτή 

αποτυπώνεται στο οπτικό πεδίο. Ο χάρτης Pattern Deviation βοηθάει 

ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Προκύπτει από 

τον χάρτη Total Deviation, όταν σε κάθε ελεγχόμενο σημείο του 

οπτικού πεδίου αφαιρείται ο ίδιος αριθμός σε dB ώστε να εξαλειφθεί η 

γενικευμένη μείωση της ευαισθησίας.  

Ως σημείο αναφοράς ορίζεται η απόκλιση του 7ου χειρότερου σημείου 

στο γράφημα  Total Deviation των κεντρικών 24 μοιρών (αγνοούνται 

δηλαδή τα 6 χειρότερα σημεία). Αφαιρείται συνεπώς αλγεβρικά 

(προστίθεται) η απόκλιση του 7ου χειρότερου σημείων από όλες τις 

τιμές ευαισθησίας σημείο προς σημείο και αναπροσαρμόζονται οι τιμές 
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προς τα πάνω έτσι ώστε να εξομαλύνονται γενικευμένες αποκλίσεις που 

οφείλονται σε διαθλαστικά αίτια και να τονίζονται εντοπισμένα 

σκοτώματα. Για την εύρεση του σημείου με την 7η υψηλότερη 

ευαισθησία, λαμβάνονται υπόψη μόνο 51 σημεία τόσο σε 30-2 όσο και 

σε 24-2 στρατηγικές. Συγκεκριμένα δε λαμβάνονται υπόψη τα 3 σημεία 

πλησίον του τυφλού σημείου, ενώ στο 30-2 δε λαμβάνονται υπόψη όσα 

σημεία δεν περιλαμβάνονται στο 24-2.  

Όπως στο Total Deviation, έτσι και στο Pattern Deviation, κάτω από 

τον χάρτη απολύτων τιμών βρίσκεται ο αντίστοιχος χάρτης 

πιθανοτήτων. Για  κάθε σημείο αποτυπώνεται σε 5 αποχρώσεις του γκρι 

η πιθανότητα αυτή η αναπροσαρμοσμένη τιμή ευαισθησίας 

(διορθωμένη απόκλιση) να οφείλεται σε τυχαία διακύμανση (δηλαδή ο 

βαθμός στατιστικής σημαντικότητας). Βασίζεται στο υπόμνημα που 

βρίσκεται αριστερά του χάρτη και οι συμβολισμοί αντιστοιχούν σε 

<5%, <2%, <1% και <0,5% πιθανότητα η απόκλιση να μη συνιστά 

πραγματική παθολογία και να οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.  

Ο χάρτης Pattern Deviation είναι ίσως ο σημαντικότερος χάρτης της 

εκτύπωσης του οπτικού πεδίου, αφού σε αυτόν αναζητούνται τα 

χαρακτηριστικά πρότυπα γλαυκωματικής βλάβης.  

Να σημειωθεί ότι και στους δύο παραπάνω χάρτες δεν αποτυπώνονται 

τα δύο σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στο τυφλό σημείο. 

 

 

Στην περιοχή Δ εμφανίζονται οι συνολικοί δείκτες (Global Indices), 

αριθμητικές τιμές δηλαδή που περιγράφουν συνολικά  κάποια δεδομένα 

της εξέτασης,  και η δοκιμασία ημιπεδίου γλαυκώματος (Glaucoma 

Hemifield Test – GHT). 

 Global Indices: Τα Global Indices αποτελούν αριθμητικούς δείκτες 

που αφορούν στο σύνολο του οπτικου πεδίου. Συνολικά είναι 

τέσσερεις. Οι πρώτοι δύο (Mean Deviation –MD- και Pattern Standard 

Deviation –PSD) εμφανίζονται σε όλες τις στρατηγικές, ενώ οι άλλοι 

δύο (Short-term Fluctuation –SF- και Corrected Pattern Standard 

Deviation –CPSD) εμφανίζονται μόνο στις στρατηγικές που 

χρησιμοποιουν το στατιστικό προγραμμα ανάλυσης STATPAC δηλαδή 

στις στρατηγικές Full Threshold και FASTPAC. 

 Mean Deviation (MD): Ο δείκτης μέσης απόκλισης MD αποτελεί το 

μέσο όρο των διαφορών κάθε σημείου του οπτικού πεδίου από την 

αντίστοιχη φυσιολογική για την ηλικία του ασθενους τιμή. Η τιμή του 

προκύπτει από τον χάρτη Total Deviation και μετριέται σε dB.  

Οι φυσιολογικές τιμές του είναι από -2 έως +2. Τιμή μικρότερη από -

2dB σημαίνει απώλεια ευαισθησίας πέραν του φυσιολογικού που μπορεί 

να οφείλεται είτε σε γενικευμένη μείωση της ευαισθησίας, είτε σε 

ύπαρξη εντοπισμένων σκοτομάτων χωρίς να μπορεί να γίνει 

διαχωρισμός αυτών των δύο. Αντίθετα τιμές μεγαλύτερες από +2dB 

υποδηλώνει αυξημένη ευαισθησία του οπτικού πεδίου και μπορεί να 

οφείλεται είτε σε μεγάλο αριθμό False Positive απαντήσεων (το 

συνηθέστερο) είτε σε λανθασμένη εισαγωγή της ημερομηνίας γέννησης 

του ασθενούς.  

Ο χάρτης Pattern 
Deviation είναι ο 

σημαντικότερος χάρτης  

του οπτικού πεδίου, 
αφού σε αυτόν 

αναζητούνται τα 
χαρακτηριστικά 

πρότυπα 

γλαυκωματικής βλάβης.
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Δίπλα ακριβώς αναγράφεται ο βαθμός στατιστικής σημαντικότητας της 

απόκλισης αυτής της παραμέτρου από τις φυσιολογικές για την ηλικία 

τιμές (p<10%, p<5%, p<2%, p<1%, p<0,5%). 

 Pattern Standard Deviation (PSD): Ο δείκτης PSD δείχνει πόσο 

διακυμαίνονται οι τιμές ευαισθησίας του οπτικού πεδίου γύρω από την 

τιμή της μέσης απόκλισης Mean Deviation (MD). Δείχνει δηλαδή τον 

βαθμό ανομοιομορφίας του οπτικού πεδίου ανεξάρτητα από τη 

συνολική μείωση της ευαισθησίας του. Προκύπτει από τον χάρτη 

Pattern Deviation και αυξάνει επί παρουσίας εντοπισμένων 

σκοτωμάτων.  

Οι τιμές που λαμβάνει είναι πάντα θετικές και όσο περισσότερο η τιμή 

του πλησιάζει στο μηδέν τόσο περισσότερο ομοιόμορφο είναι το οπτικό 

πεδίο και το αντίστροφο. Δίπλα στην απόλυτη τιμή του δείκτη πάντα 

αναφέρεται η στατιστική πιθανότητα το εύρημα να οφείλεται σε τυχαία 

διακύμανση ή σε πραγματική παθολογία. (Για την τιμή του υπολογίζεται 

η θετική τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου των τετραγώνων των 

διαφορών κάθε σημείου του χάρτη Pattern Deviation από τις ανά 

σημείο φυσιολογικές τιμές).  

Έτσι ένα φυσιολογικό οπτικό πεδίο θα έχει φυσιολογικές τιμές MD και 

PSD. Ένα οπτικό πεδίο με ένα μοναδικό εντοπισμένο μικρό σκότωμα 

μπορεί να έχει φυσιολογικό MD αλλά παθολογικό PSD. Ένα οπτικό 

πεδίο με μεγάλο εντοπισμένο σκότωμα θα έχει παθολογικό MD αλλά 

ακόμα παθολογικότερο PSD. Ένα οπτικό πεδίο με γενικευμένη 

ελάττωση της ευαισθησίας (π.χ. λόγω καταρράκτη) χωρίς εντοπισμένο 

σκότωμα θα έχει ελαττωμένο MD αλλά το PSD θα είναι φυσιολογικό. 

Επίσης ένα οπτικό πεδίο ασθενούς με προχωρημένο γλαύκωμα (π.χ. 

συμμετρικά ανώτερα και κατώτερα τοξοειδή σκοτώματα) θα έχει 

σημαντική ελάττωση του MD αλλά το PSD θα είναι σχεδόν 

φυσιολογικό! 

Η αξιολόγηση των συνολικών δεικτών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Short-term Fluctuations (SF): Ο δείκτης των βραχυπρόθεσμων 

διακυμάνσεων SF (που υπολογίζεται μόνο στις στρατηγικές Full 

Threshold και FastPac) δείχνει τη μεταβλητότητα (variation) κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης. Χρησιμοποιούνται δέκα προκαθορισμένα σημεία 

του οπτικού πεδίου στα οποία η ευαισθησία υπολογίζεται δύο φορές. Η 

δεύτερη τιμή εμφανίζεται στο χάρτη Raw Numeric Data σε παρένθεση 

κάτω από την πρώτη τιμή. (Για την τιμή του SF υπολογίζεται η θετική 

τιμή της τετραγωνικής ρίζας του μέσου όρου των τετραγώνων των 

διαφορών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης τιμής του οπτικού 

πεδίου που μετρήθηκε για τα δέκα προκαθορισμένα σημεία).  

MD PSD Αξιολόγηση 

Φυσιολογική Φυσιολογική Φυσιολογικά ΟΠ 

Παθολογική Φυσιολογική Γενικευμένη μείωση ευαισθησίας 

Φυσιολογική Παθολογική Εντοπισμένο έλλειμμα (σκότωμα) 

Παθολογική Παθολογική Εντοπισμένο έλλειμμα με γενικευμένη 

μείωση ευαισθησίας 



 19 

Αποδεκτές θεωρούνται τιμές μικρότερες από 3dB, ενώ παθολογικές 

τιμές δείχνουν χαμηλή αξιοπιστία της εξέτασης. Όμως χρειάζεται 

προσοχή στην αξιολόγηση του δείκτη SF, διότι η τιμή του μπορεί να 

είναι αυξημένη ακόμα και σε αξιόπιστα οπτικά πεδία, αν τα 

προκαθορισμένα σημεία που επανεξετάζονται βρίσκονται στα όρια 

γλαυκωματικού σκοτώματος οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχει 

σημαντική διακύμανση.  

Ο δείκτης SF χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό του δείκτη 

Corrected Pattern Standard Deviation (CPSD). 

 Corrected Pattern Standard Deviation (CPSD): Ο δείκτης CPSD 

υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και ο δείκτης PSD με τη 

διαφορά ότι είναι διορθωμένος και ως προς δείκτη SF. Είναι δηλαδή 

διορθωμένος για τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης. Χρειάζεται όμως προσοχή στην αξιολόγησή του, αν οι 

προκαθορισμένες θέσεις επανεξέτασης για τον υπολογισμό του SF 

γειτνιάζουν με σκοτώματα.  

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τελευταίοι δείκτες (SF, CPSD) δεν 

υπολογίζονται στις στρατηγικές SITA Standard και SITA Fast. 

 Glaucoma Hemifield Test (GHT): Το GHT πραγματοποιεί μία 

ανάλυση του οπτικού πεδίου με σκοπό την τεκμηρίωση πιθανών 

γλαυκωματικών αλλοιώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας εκφράζεται 

λεκτικά. Το οπτικό πεδίο χωρίζεται σε πέντε περιοχές (όπως φαίνεται 

στο παράπλευρο σχήμα) οι οποίες είναι συμμετρικές ως προς την 

οριζόντια μέση γραμμή και οι οποίες αντανακλούν την πορεία των 

συστοιχιών νευρικών ινών. Δεν χρησιμοποιούνται όλα τα σημεία αλλά 

μόνο 44 (τα σκιασμένα σημεία του σχήματος). Στη συνέχεια γίνεται 

σύγκριση των αντίστοιχων σημείων της κάθε περιοχής μεταξύ του άνω 

και του κάτω ημίσεως του οπτικού πεδίου (βλέπε και παράδειγμα 2). Το 

GHT παρέχεται στις στρατηγικές Full Threshold, SITA Standard και 

SITA Fast αλλά όχι στη στρατηγική FASTPAC. Ο δείκτης αυτός 

εμφανίζει ειδικότητα 94%, η οποία επίσης εξαρτάται από τη 

σοβαρότητα του γλαυκώματος  

Το GHT  μπορεί να έχει τα εξής 5 αποτελέσματα: 

 Outside normal limits (εκτός φυσιολογικών ορίων): Το 

αποτέλεσμα θεωρείται εκτός των φυσιολογικών ορίων, αν σε 

τουλάχιστον ένα ζεύγος περιοχών, η μέση διαφορά της άνω από 

την κάτω απαντάται σε λιγότερο από 1% του φυσιολογικού 

πληθυσμού. Επίσης θεωρείται εκτός φυσιολογικών ορίων αν για 

ένα τουλάχιστον ζεύγος περιοχών η διαφορά οποιουδήποτε 

σημείου από το αντίστοιχο της αντικατοπτρικής περιοχής 

απαντάται σε λιγότερο από 0,5% του φυσιολογικού πληθυσμού. 

 Borderline (οριακό αποτέλεσμα): Το αποτέλεσμα θεωρείται 

οριακό, όταν συγκρίνοντας οποιαδήποτε περιοχή με την 

αντίστοιχή της στο άλλο ημιπεδίο, η διαφορά της απαντάται σε 

λιγότερο από 3% του φυσιολογικού πληθυσμού. 

 General reduction of sensitivity (γενικευμένη ελάττωση 

της ευαισθησίας): Γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας 

καταγράφεται, όταν ένα πεδίο έχει συνολική μείωση της 
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ευαισθησίας σε βαθμό που απαντάται σε λιγότερο από 0,5% του 

φυσιολογικού πληθυσμού για την ηλικία του ασθενούς. 

 Abnormally high sensitivity (μη φυσιολογικά υψηλή 

ευαισθησία): Μη φυσιολογικά υψηλή ευαισθησία καταγράφεται, 

όταν η συνολική ευαισθησία είναι υψηλότερη από αυτή που 

απαντάται σε λιγότερο από 0,5% του φυσιολογικού πληθυσμού 

για την ηλικία του ασθενούς. 

 Within normal limits (εντός φυσιολογικών ορίων): Αν δεν 

ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω τότε το αποτέλεσμα 

θεωρείται εντός των φυσιολογικών ορίων. 

 ***Low Test Reliability***: Εμφανίζεται ως ένδειξη πάνω 

από το GHT ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του GHT όταν οι 

δείκτες αξιοπιστίας (1η στήλη περιοχής Α) είναι εκτός των 

αποδεκτών ορίων. 

 

Ερμηνεία εκτύπωσης οπτικού πεδίου (Humphrey) 

Είναι σημαντικό να έχει ο εξεταστής συνεχώς υπόψη το ερώτημα 

προς απάντηση, ώστε να ερμηνεύσει τα οπτικά πεδία. Για να γίνει 

πλήρης και ορθή ερμηνεία όμως είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν 

τα ακόλουθα βήματα: 

1. Πρώτα εξετάζονται τα στοιχεία του ασθενούς και τα 

δεδομένα της εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πρόκειται 

για τον σωστό ασθενή και για τη ζητηθείσα εξέταση. 

2. Τα οπτικά πεδία διαχωρίζονται ανά μάτι και τοποθετούνται σε 

χρονολογική σειρά αν δεν είναι ήδη. 

3. Εξετάζεται αν η ηλικία, οπτική οξύτητα, διαθλαστική 

διόρθωση και διάμετρος κόρης έχουν εισαχθεί σωστά. 

4. Συσχετίζεται η οπτική οξύτητα με την ευαισθησία του 

κεντρικού βοθρίου της ωχράς (fovea). 

5. Εξετάζονται οι δείκτες αξιοπιστίας, ώστε να είναι εντός των 

αποδεκτών ορίων. 

6. Εξετάζεται ο χάρτης αποχρώσεων του γκρι, για να αποκτηθεί 

μία σφαιρική εικόνα του οπτικού πεδίου. 

7. Εξετάζεται ο χάρτης Total Deviation ώστε να αποκαλυφθεί 

κάποιο μεγάλο σκότωμα καθώς και πιθανή συνολική 

ελάττωση της ευαισθησίας. 

8. Οι σημαντικότερες πληροφορίες βρίσκονται στο χάρτη 

Pattern Deviation όπου αποκαλύπτονται εντοπισμένες 

απώλειες ευαισθησίας (σκοτώματα). Τα ύποπτα σημεία 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως 

αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο. 

9. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι συνολικοί δείκτες (Global 

Indices). 

10. Εξετάζεται το αποτέλεσμα της δοκιμασίας GHT. 

11. Τέλος τα ευρήματα από το οπτικό πεδίο συσχετίζονται με την 

κλινική εικόνα. 
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Ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης οπτικού πεδίου ως γλαυκωματικό 

Τα ελάχιστα κριτήρια ώστε μια απώλεια ευαισθησίας να θεωρηθεί ότι 

πληροί κριτήρια γλαυκωματικού σκοτώματος (κατά Anderson) είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Τρία ή περισσότερα γειτονικά σημεία σε περιοχή τυπική για 

γλαύκωμα (οι περιοχές αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο). 

Τα σημεία αυτά θα πρέπει να έχουν στατιστική 

σημαντικότητα <5% στο χάρτη πιθανοτήτων του Pattern 

Deviation ενώ ένα τουλάχιστον θα πρέπει να έχει στατιστική 

σημαντικότητα <1%. Στο πρόγραμμα 24-2 λαμβάνονται 

υπόψη όλα τα σημεία, ενώ στο πρόγραμμα 30-2 δε 

λαμβάνονται υπόψη τα περιφερικά σημεία εκτός από αυτά 

που αντιστοιχούν στο ρινικό βήμα. 

2. Το PSD (ή το CPSD αν υπάρχει) να εμφανίζει παθολογική 

τιμή με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας <5%. 

3. Το GHT σε τουλάχιστον δύο οπτικά πεδία να εμφανίζεται ως 

παθολογικό (“οutside normal limits”). 

Επί παρουσίας τουλάχιστον ενός εκ των τριών αυτών κριτηρίων το 

οπτικό πεδίο  χαρακτηρίζεται ως γλαυκωματικό.  

 

Γλαυκωματικές βλάβες οπτικών πεδίων 

Όταν εξετάζουμε ένα οπτικό πεδίο για την ύπαρξη γλαυκωματικών 

βλαβών, ψάχνουμε για αλλοιώσεις που ακολουθούν συγκεκριμένα 

πρότυπα. Αν οι αλλοιώσεις δεν ανταποκρίνονται στα αναμενόμενα 

πρότυπα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι μπορεί να πρόκειται είτε 

για μη γλαυκωματικές βλάβες, είτε για σφάλματα κατά την εκτέλεση 

της εξέτασης. Οι γλαυκωματικές βλάβες είναι οι εξής: 

 Διακύμανση απαντήσεων: Παρόλο που δεν αποτελεί κριτήριο 

διαγνωστικό η μεγάλη διακύμανση απαντήσεων με αυξημένο SF 

σε ένα οπτικό πεδίο μπορεί να αποτελεί έναν πρώιμο δείκτη 

ύπαρξης αρχόμενης γλαυκωματικής βλάβης. Το εύρημα αυτό 

οφείλει να θέσει τον ιατρό σε εγρήγορση ώστε με πιο συχνές 

εξετάσεις να διαπιστώσει κάποια στιγμή την εμφάνιση 

αλλοιώσεων είτε σε κάποιο επόμενο οπτικό πεδίο είτε στην 

κλινική εξέταση. 

 Ασυμμετρία μεταξύ των δύο ματιών: Όπως συμβαίνει και με 

την εικόνα του οπτικού νεύρου, μία ασυμμετρία μεταξύ των δύο 

ματιών είναι ύποπτη για ύπαρξη γλαυκώματος. Έτσι ένας ασθενής 

με το οπτικό πεδίο του ενός ματιού στα ανώτερα φυσιολογικά και 

του άλλου στα κατώτερα φυσιολογικά είναι ύποπτος για αρχόμενο 

γλαύκωμα στο λιγότερο φυσιολογικό μάτι. Επιβάλλεται συνεπώς 

επαγρύπνηση και συχνοί επανέλεγχοι καθώς και συσχέτιση με τα 

λοιπά ευρήματα. 

 Παρακεντρικά σκοτώματα σεβόμενα την οριζόντια μέση 

γραμμή: Πρόκειται για τυπικό εύρημα ιδιαίτερα σε ασθενείς με 

γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης (Συχνότερα τα σκοτώματα αυτά 

βρίσκονται στο άνω-ρινικό τεταρτημόριο). Λόγω της εγγύτητάς 
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τους με το κέντρο της ωχράς, τέτοια σκοτώματα χρειάζονται 

ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπισή τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ρινικό βήμα: Πρόκειται επίσης για τυπικό εύρημα το οποίο 

σεβόμενο την οριζόντια μέση γραμμή βρίσκεται στο ρινικό άνω ή 

κάτω άκρο του οπτικού πεδίου.  Υπενθυμίζεται ότι στο 

πρόγραμμα 24-2 το ρινικό άκρο επεκτείνεται μέχρι τις 30 μοίρες. 

Επίσης στην ανάλυση GHT το ρινικό βήμα εντάσσεται σε 

αυτόνομη περιοχή, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημασία 

του. Το ρινικό βήμα έχει μικρότερη λειτουργική σημασία για την 

όραση σε σχέση με το παρακεντρικό σκότωμα χωρίς αυτό να 

μειώνει την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνένωση παρακεντρικών σκοτωμάτων στην περιοχή 

Bjerum: Αποτελεί φυσική εξέλιξη της γλαυκωματικής βλάβης. Η 

περιοχή Bjerum βρίσκεται στις 10-20 μοίρες πάνω και κάτω από 

τη μέση γραμμή. Τα σκοτώματα αυτά ονομάζονται σκοτώματα 

Seidel  Αν επεκτείνονται και ενώνονται με τη τυφλή κηλίδα 

ονομάζονται τοξοειδή.  
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 Εξέλιξη του σκοτώματος: Κατά την εξέλιξη της γλαυκωματικής 

βλάβης τα σκοτώματα μπορεί να αυξάνονται είτε ως προς το 

«βάθος» τους - δηλαδή να μειώνεται περισσότερο η ευαισθησία 

των ήδη υφισράμενων παθολογικών σημείων – είτε ως προς την 

έκτασή τους, όταν πρηγουμένως φυσιολογικά σημεία καθίστανται 

παθολογικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο ανεξάρτητα αρχικά σκοτώματα καθώς επεκτείνονται μπορεί να 

συνενωθούν για παράδειγμα ένα ανώτερο ρινικό βήμα και ένα 

ανώτερο παρακεντρικό σκότωμα.  
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 Δακτυλιοειδές σκότωμα: Σκοτώματα καθώς επεκτείνονται 

ανεξάρτητα στο άνω και το κάτω ημιμόριο κάποια στιγμή μπορεί 

να συνενωθούν σχηματίζοντας δακτύλιο με σημαντική έκπτωση 

της ευαισθησίας αφήνοντας ανέπαφη μόνο μια κεντρική νησίδα 

όρασης όπως συμβαίνει σε προχωρημένο γλαύκωμα («μέσα από 

σωλήνα» οπτικό πεδίο). Συνήθως λόγω της ανεξάρτητης εξέλιξης 

μεταξύ των δύο ημιπεδίων, τα δακτυλιοειδή σκοτώματα είναι 

ασύμμετρα μέχρι να φτάσουν στα τελικά στάδια του 

γλαυκώματος.  
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Σταδιοποίηση γλαυκωματικών οπτικών πεδίων 

Για την κατηγοριοποίηση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων με βάση 

τα οπτικά πεδία μπορεί να γίνει σταδιοποίηση του γλαυκώματος. 

Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις. Μία από αυτές είναι η ταξινόμηση 

HODAPP. Σύμφωνα με αυτή η σταδιοποίηση έχει ως εξής: 

 Πρώιμη γλαυκωματική απώλεια 

o MD> -6dB 

o Λιγότερα από 18 σημεία με ελάττωση ευαισθησίας 

της οποίας η στατιστική σημαντικότητα είναι <5% 

και λιγότερα από 10 σημεία με ελάττωση της 

ευαισθησίας της οποίας η στατιστική σημαντικότητα 

να είναι <1%. 

o Κανένα σημείο στις κεντρικές 5 μοίρες με ευαισθησία 

<15dB. 

 Μέση γλαυκωματική απώλεια 

o MD μεταξύ -6dB και -12dB 

o Λιγότερα από 37 σημεία με ελάττωση ευαισθησίας 

της οποίας η στατιστική σημαντικότητα είναι <5% 

και λιγότερα από 20 σημεία με ελάττωση της 

ευαισθησίας της οποίας η στατιστική σημαντικότητα 

να είναι <1%. 

o Κανένα σημείο στις κεντρικές 5 μοίρες με απόλυτο 

σκότωμα (0dB). 

o Μόνο ένα ημιπεδίο ανώτερο ή κατώτερο με τιμές 

ευαισθησίας <15dB στις κεντρικές 5 μοίρες. 

 Προχωρημένη γλαυκωματική απώλεια 

o MD <-12dB 

o Περισσότερα από 37 σημεία με ελάττωση 

ευαισθησίας της οποίας η στατιστική σημαντικότητα 

είναι <5% ή περισσότερα από 20 σημεία με 

ελάττωση της ευαισθησίας της οποίας η στατιστική 

σημαντικότητα να είναι <1%. 

o Τουλάχιστον ένα σημείο στις κεντρικές 5 μοίρες με 

απόλυτο σκότωμα (0dB) 

o Ευαισθησία <15dB στις κεντρικές 5 μοίρες και στα 

δύο ημιπεδία. 
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Παραδείγματα οπτικών πεδίων και ερμηνεία τους 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. Οπτικό πεδίο δεξιού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 δηλαδή κατάλληλο για έλεγχο γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος κόρης, οπτική οξύτητα και διαθλαστικό σφάλμα δεν έχουν εισαχθεί, ούτε έχει γίνει έλεγχος 

του κεντρικού βοθρίου (Fovea: OFF) οπότε δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων αυτών. 

5. Είναι στρατηγικής SITA Fast. 

6. Για τον έλεγχο της προσήλωσης χρησιμοποιείται συνδυασμός Gaze/Blindspot οπότε υπάρχει πληροφορία 

τόσο από τη συχνότητα απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses), όσο και από τη δυναμική 

παρακολούθηση της προσήλωσης (κατώτερο τμήμα της εκτύπωσης). 

7. Η συχνότητα απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses) είναι 0/11, υπάρχει όμως αρκετή κινητικότητα 

του ματιού μετά το μέσον της εξέτασης (δηλαδή όταν ελέγχονται κυρίως τα περιφερικά σημεία). 

8. Η αναλογία ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών απαντήσεων (False POS και False NEG) είναι 0% οπότε 

από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για αξιόπιστη εξέταση. 

9. Από τον χάρτη αποχρώσεων του γκρι δεν φαίνεται κάποιο σημαντικό σκότωμα. 

10. Το γράφημα Total Deviation όπως επίσης και το γράφημα Pattern Deviation δεν καταδεικνύουν απώλειες 

σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 

11. Οι δείκτες MD και PSD είναι εντός των φυσιολογικών ορίων. 

12. Η ανάλυση GHT χαρακτηρίζεται ως εντός φυσιολογικών ορίων (within normal limits) οπότε συμφωνεί και 

με τα υπόλοιπα ευρήματα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Φυσιολογικό οπτικό πεδίο χωρίς γλαυκωματικές αλλοιώσεις, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 

οπτικό νεύρο με μεγάλη αναλογία κοίλανσης δίσκου (CDR) με πλήρη όμως νευροαμφιβληστροειδικό δακτύλιο 

(Παράρτημα - Εικόνα 1). 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1. Οπτικό πεδίο δεξιού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 δηλαδή κατάλληλο για έλεγχο, γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος κόρης και οπτική οξύτητα δεν έχουν εισαχθεί, ούτε έχει γίνει έλεγχος του κέντρου της ωχράς 

(Fovea: OFF) οπότε δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων αυτών. Έχει εισαχθεί η διόρθωση 

του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά. 

5. Είναι στρατηγικής SITA Fast. 

6. Για τον έλεγχο της προσήλωσης χρησιμοποιείται συνδυασμός Gaze/Blindspot οπότε υπάρχει πληροφορία 

τόσο από τη συχνότητα απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses), όσο και από τη δυναμική 

παρακολούθηση της προσήλωσης (κατώτερο τμήμα της εκτύπωσης). 

7. Η συχνότητα απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses) είναι 0/12 με το μάτι πρακτικά ακίνητο 

καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

8. Η αναλογία ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών απαντήσεων (False POS και False NEG) είναι 7% και 

12% αντιστοίχως εντός των αποδεκτών ορίων οπότε πρόκειται για μία αρκετά αξιόπιστη εξέταση. 

9. Από τον χάρτη αποχρώσεων του γκρι αναδεικνύεται ένα ανώτερο τοξοειδές σκότωμα όχι απόλυτα τυπικό 

για γλαυκωματική βλάβη. Επίσης φαίνεται μια ήπια ελάττωση της ευαισθησίας κυρίως στο ανώτερο 

ημιπεδίο. 

10. Το γράφημα Total Deviation δείχνει αρκετά σημεία π.χ. μια παρακεντρική ανώτερη περιοχή και μία 

κροταφική ανώτερη περιοχή οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ύποπτες για γλαύκωμα δεν σέβονται 

όμως την μέση οριζόντια γραμμή.  

11.  Στο γράφημα Pattern Deviation υποβαθμίζονται πολλά από τα σημεία με ελαττωμένη ευαισθησία, 

διατηρείται  όμως το κροταφικό σκότωμα με σαφώς λιγότερα σημεία και μικρότερης στατιστικής 

σημαντικότητας σε σχέση με το γράφημα Total Deviation, το οποίο εξακολουθεί να μη σέβεται τη μέση 

οριζόντια γραμμή. Επίσης παραμένουν δύο σημεία παρακεντρικά με απώλεια ευαισθησίας σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό. 
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12. Οι δείκτες MD και PSD καταγράφουν απώλειες σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 

13.  Η ανάλυση GHT χαρακτηρίζεται ως εντός φυσιολογικών ορίων (within normal limits). 

 

ΣΧΟΛΙΟ  

Ας εξετάσουμε με αν πληρούνται τα ελάχιστα κριτήρια για τη διάγνωση του γλαυκώματος.  

1. Τρία ή περισσότερα γειτονικά σημεία σε περιοχή τυπική για γλαύκωμα. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να 

καταγράφουν απώλεια ευαισθησίας με στατιστική σημαντικότητα <5% στο χάρτη πιθανοτήτων του Pattern 

Deviation, ενώ ένα τουλάχιστον θα πρέπει να έχει στατιστική σημαντικότητα <1%.   

Στην παρακεντρική περιοχή η οποία είναι τυπική για γλαυκωματική αλλοίωση, υπάρχουν μόνο δύο σημεία 

που να πληρούν τα κριτήρια. Αντίθετα στην κροταφική περιοχή όπου υπάρχουν περισσότερα από 3 σημεία 

τα οποία πληρούν τα κριτήρια, τα σημεία αυτά δε βρίσκονται σε περιοχή τυπική για γλαύκωμα. Επιπλέον το 

«σκότωμα» δε σέβεται τη μέση οριζόντια γραμμή και θυμίζουμε ότι νευρικές ίνες εκατέρωθεν της μέσης 

γραμμής απέχουν τοπογραφικά σημαντικά σε ό,τι αφορά την κατανομή τους στο οπτικό νεύρο. 

2. Ο δείκτης PSD (ή το CPSD αν υπάρχει) να εμφανίζει παθολογική τιμή με βαθμό στατιστικής 

σημαντικότητας <5% 

Το κριτήριο αυτό ισχύει. 

3. Η ανάλυση  GHT σε τουλάχιστον δύο τουλάχιστον οπτικά πεδία να χαρακτηρίζεται ως εκτός φυσιολογικών 

ορίων “Outside normal limits”  

Η ανάλυση GHT είναι εντός φυσιολογικών ορίων (within normal limits) για το συγκεκριμένο ασθενή. Για να 

ερμηνευτεί αυτό ας θυμηθούμε ποιες περιοχές λαμβάνονται υπόψη στη σύγκριση των ημιπεδίων. Τα σημεία 

κροταφικά της τυφλής κηλίδας (λευκά τετράγωνα) δεν λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση του GHT οπότε 

και το αποτέλεσμα είναι εντός των φυσιολογικών ορίων.  

 

 

-  

 

 

 
 

 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Πρόκειται για ένα αξιόπιστο οπτικό πεδίο στο οποίο είτε λόγω καταρράκτη είτε λόγω διαθλαστικού 

σφάλματος το οποίο δεν έχει διορθωθεί επαρκώς, εμφανίζεται γενικευμένη ελάττωση ευαισθησίας. Τα 

κριτήρια ελαχίστων γλαυκωματικών αλλοιώσεων δεν πληρούνται. Το οπτικό πεδίο θα πρέπει να συσχετισθεί 

με τα κλινικά ευρήματα, ενώ είναι απαραίτητο να επαναληφθεί ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Οπτικό πεδίο αριστερού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 24-2 στρατηγικής SITA Standard δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα συσχετίζεται μερικώς με την ευαισθησία του 

κεντρικού βοθρίου (Fovea) που εκτιμήθηκε στα 30 dB οπότε η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος 

για κοντά ίσως να μην είναι η κατάλληλη. 

5. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses), ψευδώς αρνητικών (False NEG) και ψευδώς 

θετικών (False POS) είναι ικανοποιητική. 

6. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν ευαισθησίες 0dB στο μεγαλύτερο μέρος 

των ακραίων θέσεων. Αυτό φαίνεται  και στο χάρτη κλίμακας του γκρι ως ένα πυκνό κυκλοτερές 

περιφερικό σκότωμα. 

7. Ο χάρτης Total deviation δείχνει επίσης τα περισσότερα από τα περιφερικά σημεία να έχουν ελάττωση 

ευαισθησίας σε βαθμό που αναμένεται σε λιγότερο από το 0,5% του φυσιολογικού πληθυσμού. 

8. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει ακριβώς το ίδιο. 

9. Οι συνολικοί δείκτες είναι επίσης παθολογικοί με τη μέση απόκλιση MD στα -10,89dB ενώ ο δείκτης PSD 

έχει υπολογισθεί στα 13,85dB. Και οι δύο δείκτες έχουν απόκλιση από τις φυσιολογικές τιμές με 

στατιστική σημαντικότητα p<0,5%. 

10. Επίσης η ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 
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ΣΧΟΛΙΟ 

Στο παράδειγμα πληρούνται και τα 3 κριτήρια για τη διάγνωση γλαυκώματος, διότι στην περιοχή του ρινικού 

σκοτώματος (ρινικού βήματος) υπάρχουν 3 γειτονικά σημεία με ελάττωση της ευαισθησίας με στατιστική 

πιθανότητα p<0,5%. Όμως η συνολική κατανομή του σκοτώματος δεν είναι τυπική γλαυκωματικής 

αλλοίωσης. Συγκεκριμένα αυτή η εικόνα εμφανίζεται αν ο διορθωτικός φακός τοποθετηθεί μακριά από το 

μάτι του εξεταζόμενου οπότε το πλαίσιο του φακού προκαλεί το δακτυλιοειδές σκότωμα (lens rim artifact). 

Επιπλέον η οπτική οξύτητα δεν ανταποκρίνεται στην τιμή της ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου της ωχράς. 

Στις περιπτώσεις αυτές αναγκαία είναι η κλινική συναξιολόγηση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα  κλινικά ο 

ασθενής δεν εμφανίζει εικόνα οπτικού νεύρου που να ανταποκρίνεται σε τέτοια απώλεια του οπτικού πεδίου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το οπτικό πεδίο δεν είναι ικανό να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ασθενής εξετάστηκε για δεύτερη φορά και στο καινούριο οπτικό πεδίο έχουν εξαφανιστεί όλα τα 

σκοτώματα. Προσέξτε ότι η τιμή ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου (Fovea) συνάδει απόλυτα με την οπτική 

του οξύτητα και  ότι η διάθλαση δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι αφύσικο ο ασθενής να αποδίδει καλύτερα σε 

επακόλουθα οπτικά πεδία 2ο,  3ο κ.ο.κ. εφόσον αντιλαμβάνεται ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο. Το 

φαινόμενο αυτό της μάθησης ισχύει για τα πρώτα 2-4 οπτικά πεδία.   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1. Οπτικό πεδίο αριστερού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για το σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 24-2 στρατηγικής SITA Standard δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα συσχετίζεται απόλυτα με την ευαισθησία του 

κεντρικού βοθρίου (Fovea) που είναι 36 dB οπότε η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά 

είναι η κατάλληλη. 

5. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης  (Fixation Losses) και ψευδώς θετικών απαντήσεων (False POS) 

είναι σε αποδεκτά επίπεδα. 

6. Η αναλογία όμως των ψευδώς αρνητικών (False NEG) είναι 26% δηλαδή οριακά εντός των αποδεκτών 

ορίων. 

7. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν σχετικά φυσιολογικές ευαισθησίες στο 

κέντρο κάθε τεταρτημορίου, σημεία τα οποία έχουν ελεγχθεί στην αρχή της δοκιμασίας με πολύ 

μειωμένες ευαισθησίες γύρω από αυτά που ελέγχονται αργότερα στην πορεία του οπτικού πεδίου. 

8. Αυτό φαίνεται και στο χάρτη κλίμακας του γκρι ο οποίος έχει την χαρακτηριστική «δίκην τετράφυλλου 

τριφυλλιού» (cloverleaf) εικόνα την οποία συναντάμε σε οπτικά πεδία με υψηλή αναλογία ψευδώς 

αρνητικών απαντήσεων (False NEG). 

9. Ο χάρτης Total deviation δείχνει μεγάλο αριθμό σημείων να έχουν ελάττωση ευαισθησίας σε βαθμό που 

αναμένεται σε λιγότερο από το 0,5% του φυσιολογικού πληθυσμού. 

10. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει ακριβώς το ίδιο. 



 32 

11. Οι συνολικοί δείκτες είναι πολύ επηρεασμένοι με το δείκτη MD στα -15,75dB και το PSD στα 9,92dB. 

12. Επίσης η ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Πρόκειται για εξέταση χαμηλής αξιοπιστίας, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση. Είναι πολύ 

πιθανό ο ασθενής να απώλεσε την συγκέντρωσή του στην πορεία της εξέτασης.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ασθενής εξετάστηκε ξανά και στο καινούριο οπτικό πεδίο έχουν εξαφανιστεί όλα τα σκοτώματα, ενώ η 

αναλογία ψευδώς αρνητικών (False NEG) είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Το γράφημα Pattern Deviation δε 

δείχνει καμία παθολογία.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. Οπτικό πεδίο αριστερού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για το σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 24-2 στρατηγικής SITA Standard δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος της κόρης είναι 4mm και η οπτική οξύτητα (6/18) συσχετίζεται με την ευαισθησία του 

κεντρικού βοθρίου (Fovea) που είναι 30dB οπότε η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά 

είναι η κατάλληλη. 

5. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses), ψευδώς αρνητικών (False NEG) και ψευδώς 

θετικών (False POS) είναι σε μη αποδεκτά επίπεδα (14/17, 40% και 40% αντίστοιχα). Προσέξτε ότι πάνω 

από την ανάλυση GHT υπάρχει το μήνυμα “***Low Test Reliability***”. 

6. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν αφύσικα υψηλές τιμές ευαισθησίας της 

τάξεως των 48-50dB. 

7. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι υπάρχουν περιοχές με λευκό χρώμα (λευκά σκοτώματα). 

8. Ο χάρτης Total deviation δείχνει μεγάλο αριθμό σημείων να έχουν μεγάλες θετικές αποκλίσεις ευαισθησίας 

δείχνοντας γενικευμένη «αύξηση» της συνολικής ευαισθησίας στα φωτεινά ερεθίσματα. 

9. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει μία ανεστραμμένη από το αναμενόμενο εικόνα. Το σύνηθες είναι ο 

χάρτης Patern Deviation να εμφανίζεται βελτιωμένος σε σχέση με τον χάρτη Total Deviation. Οι αφύσικα 

υψηλές καταγραφές ευαισθησίας σε ορισμένα σημεία έχουν σαν αποτέλεσμα φυσιολογικές τιμές να 

εμφανίζονται ότι αποκλίνουν από το συνολικό επίπεδο του οπτικού πεδίου. Υπενθυμίζουμε ότι η 7η 

χειρότερη τιμή ευαισθησίας χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχει 

τιμή ευαισθησίας +16dB υψηλότερη από την τιμή της βάσης δεδομένων του μηχανήματος περιμετρίας για 

ασθενή αυτής της ηλικίας.    

10. Οι συνολικοί δείκτες είναι πολύ επηρεασμένοι με το δείκτη MD στα +6,16dB και το PSD στα 7,18dB. 
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11. Η ανάλυση GHT αναφέρει ότι διαπιστώθηκαν αφύσικα υψηλές τιμές ευαισθησίας (Abnormally High 

Sensitivity). 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική ασθενούς με υπερβολικά υψηλές ευαισθησίες (Trigger Happy) και λευκά 

σκοτώματα. Το οπτικό πεδίο δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες και πρέπει να επαναληφθεί, αφού δοθούν 

σωστά οι οδηγίες στον ασθενή ότι δηλαδή «δε θα δει όλους τους στόχους, γιατί αυτό δεν είναι δυνατό» και 

ενημερωθεί να «πατάει το κουμπί μόνο όταν βλέπει στόχους». 

Έμμεσες πληροφορίες μπορεί να δοθούν σε αντίστοιχα οπτικά πεδία σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς όμως αυτό 

να μην απαιτεί επανάληψη της εξέτασης. Έτσι στο παρακάτω οπτικό πεδίο ενός ασθενή με  δεξιά ομώνυμη 

ημιανοψία στο οπτικό πεδίο του αριστερού οφθαλμού φαίνεται ένα λευκό σκότωμα σε ολόκληρο το δεξιό 

ημιπεδίο του. 

Μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ότι ο ασθενής στην περιοχή όπου δεν έβλεπε στόχους λόγω της 

ημιανοψίας πατούσε το κουμπί. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ότι σε ένα αξιόπιστο οπτικό πεδίο του 

ίδιου ασθενούς θα βρούμε ένα σκότωμα στην αντίστοιχη περιοχή. Φυσικά αυτό αποτελεί μόνο εικασία και θα 

πρέπει να γίνει επανέλεγχος. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

1. Οπτικό πεδίο δεξιού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 στρατηγικής SITA Fast δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο  γλαυκώματος. 

4. Η διάμετρος της κόρης και η οπτική οξύτητα δεν έχουν εισαχθεί, ούτε έχει γίνει έλεγχος του κέντρου της 

ωχράς (Fovea: OFF) οπότε δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων αυτών. Έχει εισαχθεί η 

διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά. 

5. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses) είναι οριακά μη αποδεκτή ενώ των ψευδώς 

αρνητικών και θετικών απαντήσεων (False NEG και False POS) είναι σε αποδεκτά επίπεδα. Πάνω από την 

ανάλυση GHT υπάρχει το μήνυμα “***Low Test Reliability***”. 

6. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν γενικά ελαττωμένες ευαισθησίες. 

7. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι υπάρχει γενικευμένη μείωση της ευαισθησίας.  

8. Ο χάρτης Total deviation δείχνει μεγάλο αριθμό σημείων να έχουν μειωμένη ευαισθησία σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας p<0,5%. 

9. Όμως ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει πολύ λιγότερα σημεία με μειωμένη ευαισθησία, διότι έχει 

αφαιρεθεί η γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας. 

10. Οι συνολικοί δείκτες είναι παθολογικοί με τη μέση απόκλιση  (MD) στα -8,38dB και το δείκτη PSD στα 

2,63dB. 

11. Η ανάλυση GHT έχει καταγραφεί ως εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 
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ΣΧΟΛΙΟ 

Πρόκειται για οπτικό πεδίο με οριακά μειωμένη αξιοπιστία. Αν προσέξουμε την κινητικότητα του οφθαλμού 

στο κάτω μέρος της εκτύπωσης θα δούμε ότι ο ασθενής κινούσε αρκετά το μάτι του κατά την έναρξη και 

κατά το τέλος της εξέτασης. 

Η γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας οφείλεται σε προχωρημένο καταρράκτη ο οποίος διαπιστώθηκε και 

κλινικά. Ο χάρτης Pattern Deviation όμως έχει κατορθώσει να εξομαλύνει αυτόν τον παράγοντα. 

Από τα ελάχιστα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός οπτικού πεδίου ως γλαυκωματικό (κατά Anderson) υπάρχουν 

δύο περιοχές, μία κατώτερη παρακεντρική και μία κατώτερη ρινική με 3 τουλάχιστον γειτονικά σημεία 

ελάττωσης της ευαισθησίας με πιθανότητα <5% εκ των οποίων τουλάχιστον ένα από αυτά με πιθανότητα 

<1%. Επίσης ο δείκτης PSD είναι παθολογικός με πιθανότητα <5%. Τέλος η ανάλυση GHT είναι εκτός 

φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 

Η θέση και η βαρύτητα των αλλοιώσεων θέτει την υποψία γλαυκώματος. Αν δεν υπάρχει άλλο οπτικό πεδίο 

είναι καλό να γίνει ένα δεύτερο ώστε να βγει ασφαλές συμπέρασμα. Αν και στο δεύτερο πληρούνται τα 

κριτήρια τότε μπορεί η διάγνωση του γλαυκώματος να τεθεί εφόσον συνάδουν τα οπτικά πεδία με την 

κλινική εικόνα. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. Οπτικό πεδίο δεξιού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για το σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 στρατηγικής SITA Standard δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο γλαυκώματος. 
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4. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα (6/24) συνάδει με την τιμή ευαισθησίας του 

κεντρικού βοθρίου Fovea (32dB). Έχει εισαχθεί και η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά. 

5. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses), ψευδώς αρνητικών (False NEG) και ψευδώς 

θετικών (False POS) είναι σε αποδεκτά επίπεδα. 

6. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν γενικά ελαττωμένες ευαισθησίες. 

7. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι υπάρχει γενικευμένη μείωση της ευαισθησίας.  

8. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει μεγάλο αριθμό σημείων με μειωμένη ευαισθησία με επίπεδο p<0,5%. 

9. Όμως ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει ελάχιστα σημεία με μειωμένη ευαισθησία, διότι έχει εξομαλυνθεί 

η γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας. 

10. Από τους συνολικούς δείκτες η μέση απόκλιση (MD) είναι παθολογική στα -5,77dB ενώ το PSD είναι σε 

φυσιολογικά επίπεδα στα 1,89dB. 

11. Η ανάλυση GHT δείχνει γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας (General Reduction of Sensitivity). 

ΣΧΟΛΙΑ 

Πρόκειται για κλασσικό παράδειγμα ασθενούς με καταρράκτη του οποίου το οπτικό πεδίο έχει γενικευμένη 

ελάττωση της ευαισθησίας. Μετά την αφαίρεση της επίδρασης του καταρράκτη στις ευαισθησίες κάθε 

σημείου αναμένεται ένα φυσιολογικό και αξιόπιστο οπτικό πεδίο. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. Οπτικό πεδίο δεξιού οφθαλμού ασθενούς ύποπτου για γλαύκωμα. 

2. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

3. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 24-2 στρατηγικής SITA Standard δηλαδή κατάλληλο για 

έλεγχο γλαυκώματος. 
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4. Η διάμετρος κόρης είναι 3mm και οπτική οξύτητα (6/18). Έχει εισαχθεί και η διόρθωση του διαθλαστικού 

σφάλματος για κοντά. 

5. Οι δείκτες αξιοπιστίας είναι σε απολύτως αποδεκτά επίπεδα. 

6. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν ευαισθησία κοντά στο φυσιολογικό στις 

περισσότερες περιοχές εκτός από μία περιοχή με ελαττωμένες ευαισθησίες στο άνω κροταφικό 

τεταρτημόριο. 

7. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι υπάρχει ένα ανώτερο τοξοειδές σκότωμα σε επαφή με το τυφλό σημείο. 

8. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει αρκετά σημεία με ελαττωμένη ευαισθησία  σε όλα τα τεταρτημόρια. 

9. Ο χάρτης Pattern Deviation μετά από διόρθωση για τη γενικευμένη ελάττωση της ευαισθησίας 

αποκαλύπτει ένα εντοπισμένο σκότωμα στο άνω κροταφικό τεταρτημόριο με σημεία ελαττωμένα με 

πιθανότητα  μικρότερη από 0,5% σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό. 

10. Ο δείκτης της μέσης απόκλισης (MD) είναι -4,99dB ανταποκρινόμενος στο στη γενικευμένη ελάττωση της 

ευαισθησίας και ο δείκτης PSD υπολογίζεται στα 4,08dB ανταποκρινόμενος στο εντοπισμένο τοξοειδές 

σκότωμα που αναδεικνύεται στο χάρτη Pattern Deviation. Και οι δύο τιμές είναι επηρεασμένες με βαθμό 

σημαντικότητας p<0,5%. 

11. H ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Πρόκειται για οπτικό πεδίο ασθενούς με καταρράκτη και Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Κλειστής Γωνίας με το δεξί 

μάτι να εμφανίζει αναλογία κοίλανσης δίσκου C/D 0,5 με κατώτερη εστιακή απώλεια 

νευροαμφιβληστροειδικού δακτυλίου (Παράρτημα - Εικόνα 2). Για να χαρακτηριστεί το οπτικό πεδίο ως 

γλαυκωματικό ας εξετάσουμε τα 3 κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο ικανοποιείται αφού περισσότερα από 3 

γειτονικά σημεία στην περιοχή του άνω τοξοειδούς σκοτώματος  σε επαφή με το τυφλό σημείο να έχουν 

απόκλιση με στατιστική σημαντικότητα p<0,5%. Το δεύτερο κριτήριο επίσης ικανοποιείται  αφού το PSD 

είναι παθολογικό με πιθανότητα p<0,5%. Επίσης το τρίτο κριτήριο ικανοποιείται αφού η ανάλυση GHT είναι 

εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). Έχοντας ένα ακόμα οπτικό πεδίο με παρόμοια εικόνα για 

λόγους επαναληψιμότητας σε συνδυασμό με την εικόνα του νεύρου, την πίεση και τη γωνιοσκοπία 

καταλήγουμε στον οριστικό χαρακτηρισμό του ασθενούς ως γλαυκωματικό.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

1. Πρόκειται για τον σωστό ασθενή του οποίου η ημερομηνία γέννησης έχει εισαχθεί σωστά. 

2. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 στρατηγικής Full Threshold. 

3. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα (6/6). Η τιμή της ευαισθησίας του κεντρικού 

βοθρίου (Fovea) είναι ελαφρώς ελαττωμένη (32dB). Έχει εισαχθεί η διόρθωση του διαθλαστικού 

σφάλματος για κοντά. 

4. Οι δείκτες αξιοπιστίας είναι σε απολύτως αποδεκτά επίπεδα. 

5. Τα αριθμητικά δεδομένα στο χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν πολλαπλά σημεία στην ανώτερη τοξοειδή 

περιοχή (Bjerum) με ελαττωμένη ευαισθησία. Υπάρχουν 28 σημεία στα οποία έχει γίνει επανέλεγχος της 

ευαισθησίας το αποτέλεσμα του οποίου φαίνεται σε παρένθεση κάτω από την αρχική τιμή. 

6. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι φαίνεται το ανώτερο τοξοειδές σκότωμα, ενώ εμφανίζεται και ένα κατώτερο 

ρινικό βήμα. 

7. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει τα περισσότερα από τα σημεία στο ανώτερο ημιπεδίο με ευαισθησία 

μειωμένη  σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας <0,5% σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό καθώς 

και αρκετά σημεία στο κατώτερο ημιπεδίο.  

8. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει σχεδόν παρόμοια εικόνα μετά από διόρθωση για τη γενικευμένη 

ελάττωση ευαισθησίας. 

9. Οι συνολικοί δείκτες εκτιμούν τη μέση απόκλιση (MD) στα -8,68dB εξαιτίας του μεγάλου αριθμού σημείων 

με μειωμένη ευαισθησία και το δείκτη PSD στα 8,54dB εξαιτίας του μεγάλου σκοτώματος που προκαλεί 

μεγάλη ανομοιογένεια. Η εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων (SF) έχει τιμή 2,57dB με p<5% 

που βελτιώνει πολύ λίγο το δείκτη PSD κατεβάζοντας τον (ως CPSD) στην τιμή του 8,03dB με p<0,5%. 

10. H ανάλυση GHT εκτιμάται εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 
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ΣΧΟΛΙΟ 

Διαπιστώνεται ανώτερο τοξοειδές σκότωμα σε συνδυασμό με κατώτερο ρινικό βήμα. Κλινικά ανταποκρίνεται 

στην εικόνα του νεύρου στο οποίο εμφανίζεται εστιακή απώλεια νευροαμφιβληστροειδικού δακτυλίου 

(notches) στο ανώτερο και κατώτερο όριο (Παράρτημα - Εικόνα 3). 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 24-2 στρατηγικής SITA Standard. 

2. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και οπτική οξύτητα (6/6). Η τιμή ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου  

(Fovea) ταιριάζει (36dB) στην πολύ καλή οπτική οξύτητα. Έχει εισαχθεί η διόρθωση του διαθλαστικού 

σφάλματος για κοντά. 

3. Οι δείκτες αξιοπιστίας είναι σε απολύτως αποδεκτά επίπεδα. 

4. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν όλα σχεδόν τα σημεία του ανώτερου 

ημιπεδίου να έχουν ευαισθησία 0dB ενώ όλα σχεδόν τα σημεία του κατώτερου ημιπεδίου να έχουν τιμές 

πολύ κοντά στο φυσιολογικό. 

5. Ο χάρτη κλίμακας του γκρι δείχνει ένα απόλυτο σκότωμα του ανώτερου ημιπεδίου. 

6. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει όλα σχεδόν τα σημεία στο ανώτερο ημιπεδίο με ευαισθησία μειωμένη  

σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας <0,5% σε σχέση με το φυσιολογικού πληθυσμό.  

7. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει σχεδόν παρόμοια εικόνα μετά από τη διόρθωση για τη γενικευμένη 

ελάττωση ευαισθησίας. 

8. Οι συνολικοί δείκτες εκτιμούν τη μέση απόκλιση MD στα -14,43dB και το δείκτη PSD στα 15,44dB. 

9.  Η ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 
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ΣΧΟΛΙΟ 

Πρόκειται για κλασσικό παράδειγμα προχωρημένου ανώτερου τοξοειδούς σκοτώματος με επηρεασμένη την 

προσήλωση (split fixation) σε ασθενή με Πρωτοπαθές Γλαύκωμα Ανοιχτής Γωνίας. Επίσης διαπιστώνεται 

αρχόμενο κατώτερο ρινικό βήμα. Κλινικά ο ασθενής έχει κάθετη αναλογία κοίλανσης δίσκου C/D 0,7 με 

απουσία του κατώτερου νευροαμφιβληστροειδικού δακτυλίου (rim) (Παράρτημα - Εικόνα 4). 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 στρατηγικής SITA Standard αριστερού οφθαλμού. 

2. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα (6/6). Η τιμή ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου  

(Fovea) είναι ελαττωμένη (28dB). Έχει εισαχθεί και η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά. 

3. Οι δείκτες αξιοπιστίας είναι σε απολύτως αποδεκτά επίπεδα. 

4. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν όλα σχεδόν τα σημεία του ανώτερου 

ημιπεδίου να έχουν φυσιολογική ευαισθησία ενώ όλα σχεδόν τα σημεία του κατώτερου ημιπεδίου να 

έχουν τιμές 0dB. 

5. Ο χάρτης κλίμακας του γκρι δείχνει ένα απόλυτο σκότωμα του κατώτερου ημιπεδίου. 

6. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει όλα σχεδόν τα σημεία στο κατώτερο ημιπεδίο με ευαισθησία μειωμένη  

σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας <0,5% σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό καθώς και κάποια 

διάσπαρτα σημεία με απώλεια της ευαισθησίας στο ανώτερο πεδίο. 

7. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει μία παρόμοια εικόνα μετά από τη διόρθωση για τη γενικευμένη 

ελάττωση της ευαισθησίας. 

8. Οι συνολικοί δείκτες εκτιμούν τη μέση απόκλιση (MD) στα -18,26dB και το δείκτη PSD στα 17,02dB.  

9. Η ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 
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ΣΧΟΛΙΑ 

Κλινικά το οπτικό νεύρο εμφανίζεται ωχρό με αναλογία κοίλανσης δίσκου C/D 0,25. Πρόκειται για οπτικό 

πεδίο ασθενούς  με μη αρτηριδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια. Η εικόνα είναι παρόμοια 

(ανεστραμμένη) με αυτή του προηγούμενου παραδείγματος. Η διαφορική διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο 

κλινικά από την κλινική εμφάνιση του οπτικού νεύρου. 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1. Πρόκειται για ουδικό τεστ προγράμματος Central 30-2 στρατηγικής SITA Fast δεξιού οφθαλμού. 

2. Η διάμετρος της κόρης είναι 3mm και η οπτική οξύτητα (6/6). Η τιμή ευαισθησίας του κεντρικού βοθρίου  

(Fovea) είναι ελαττωμένη (28dB). Έχει εισαχθεί  η διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος για κοντά. 

3. Η αναλογία απωλειών της προσήλωσης (Fixation Losses) είναι αποδεκτή όπως επίσης και η αναλογία 

ψευδώς θετικών (False POS). 

4. Στην αναλογία ψευδώς αρνητικών αναφέρεται Ν/Α δηλαδή μη εφαρμόσιμο. 

5. Τα αριθμητικά δεδομένα στον χάρτη Raw Numeric Data δείχνουν όλα σχεδόν τα σημεία του πεδίου να 

έχουν τιμές 0dB ενώ μόνο ελάχιστα κεντρικά έχουν μία πολύ χαμηλή τιμή ευαισθησίας. 

6. Στο χάρτη κλίμακας του γκρι φαίνεται ένα απόλυτο σκότωμα όλου του πεδίου. 

7. Ο χάρτης Total Deviation δείχνει όλα σχεδόν τα σημεία του πεδίου με ευαισθησία μειωμένη  σε βαθμό 

στατιστικής σημαντικότητας <0,5%. 
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8. Ο χάρτης Pattern Deviation δείχνει μία αντιστροφή της εικόνας με λίγα κεντρικά σημεία «παθολογικά» και 

τα υπόλοιπα φυσιολογικά. 

9. Οι συνολικοί δείκτες του οπτικού πεδίου εκτιμούν τη μέση απόκλιση MD στα -30,05dB και PSD είναι μόνο 

2,93dB εξαιτίας της ομοιομορφίας του πεδίου.  

10. Η ανάλυση GHT είναι εκτός φυσιολογικών ορίων (οutside normal limits). 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Πρόκειται για οπτικό πεδίο ασθενούς με γλαύκωμα τελικού σταδίου στον οποίο παραμένει μόνο μια κεντρική 

νησίδα εξαιρετικά μικρής ευαισθησίας. Αφού τα περισσότερα σημεία έχουν ευαισθησία 0dB δεν είναι δυνατό 

να προβληθούν σε αυτά μεγαλύτερης φωτεινότητας ερεθίσματα οπότε η αναλογία ψευδώς αρνητικών (False 

NEG) δεν μπορεί να ελεγχθεί. Για το λόγο αυτό εμφανίζεται το N/A στο σχετικό πεδίο. Η παρακολούθηση του 

οπτικού πεδίου σε τόσο προχωρημένο γλαύκωμα μπορεί να γίνει μόνο με μεγαλύτερο στόχο Goldmann V. 

Δεν μπορεί να γίνει πλέον σύγκριση με τα προηγούμενα πεδία (με στόχο Goldmann III) αλλά το πρώτο 

οπτικό πεδίο θα χρησιμοποιηθεί πλέον ως σημείο αναφοράς. Επίσης είναι μάλλον σκόπιμο να ελεγχθούν μόνο 

οι κεντρικές 10 μοίρες του οπτικού πεδίου στην επόμενη δοκιμασία. Ούτως η άλλως η επιλογή μιας 

στρατηγικής Fast δεν είναι σκόπιμη σε ασθενείς με προχωρημένες γλαυκωματικές αλλοιώσεις. Η εικόνα του 

οπτικού νεύρου του ασθενούς φαίνεται στο παράρτημα (Εικόνα 5). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΟΥΔΟΣ 

Ως ουδός οπτικού ερεθίσματος ορίζεται η ένταση εκείνη του φωτεινού ερεθίσματος το οποίο αν 

προβληθεί πολλαπλές φορές στο προς εξέταση σημείο θα γίνει αντιληπτό στο 50% των περιπτώσεων. Το 

παραπάνω φαίνεται παραστατικά στο γράφημα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήταν αναμενόμενο να υπάρχει μία συγκεκριμένη ένταση φωτεινού ερεθίσματος η οποία θα 

γινόταν πάντα αντιληπτή, ενώ η αμέσως χαμηλότερη ένταση να μη γίνεται αντιληπτή. Στην πραγματικότητα 

η αντίληψη ή μη φωτεινών ερεθισμάτων τα οποία βρίσκονται κοντά στον ουδό διέγερσης συνδέεται με μία 

συγκεκριμένη πιθανότητα να γίνουν αντιληπτά τα ερεθίσματα αυτά (όπως φαίνεται και από το γράφημα). 

Αυτό οφείλεται τόσο σε φαινόμενα σε επίπεδο φωτοϋποδοχέων όσο και σε φαινόμενα σε επίπεδο 

εγκεφαλικής επεξεργασίας, η ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από τους σκοπούς του κειμένου. 

 

ΣΤΑΤΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ 

Περιμετρία είναι η συστηματική ποσοτική μέτρηση της ουδού ευαισθησίας τμήματος ή ολόκληρου 

του οπτικού πεδίου του οφθαλμού. 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ 

Η πρώτη μέθοδος εκτίμησης του οπτικού πεδίου με την βοήθεια της περιμετρίας ανακαλύφθηκε από 

τον Goldmann με την κατασκευή του ομώνυμου περιμέτρου (Εικόνα 1). Η μέθοδος ονομάζεται κινητική 

περιμετρία και στηρίζεται στη χρήση στόχου σταθερού μεγέθους και φωτεινής έντασης ο οποίος κινείται με 

σταθερή ταχύτητα από την περιφέρεια προς το κέντρο. Ο ασθενής έχοντας προσηλώσει σε συγκεκριμένο 

στόχο στο κέντρο του φωτεινού θόλου ειδοποιεί τον εξεταστή ότι αντιλήφθηκε τον στόχο με το πάτημα ενός 

κουμπιού. Στο μηχάνημα περιμετρίας Goldmann η κίνηση του στόχου γίνεται χειροκίνητα, ενώ ορισμένα 

σύγχρονα μηχανήματα στατικής αυτοματοποιημένης  περιμετρίας προσφέρουν και τη δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης κινητικής περιμετρίας. Η εξέταση αφού ολοκληρωθεί από διάφορες κατευθύνσεις για μία 

συγκεκριμένη ένταση στόχου, επαναλαμβάνεται με μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης ή/και μεγέθους 

στόχους ανάλογα με τη ζητούμενη πληροφορία. Το αποτέλεσμα καταγράφεται σε ειδικό έντυπο όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2. Συνδέονται δηλαδή όλα τα σημεία στο χώρο με παρόμοια ευαισθησία στα φωτεινά 

ερεθίσματα, όπως δημιουργούνται οι ισοϋψείς γραμμές στις τοπογραφικές μελέτες των μηχανικών.   
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ 

Η στατική περιμετρία στηρίζεται στη διαδοχική προβολή φωτεινών στόχων σταθερού μεγέθους και 

μεταβαλλόμενης έντασης σε προκαθορισμένα σημεία του οπτικού πεδίου αναλόγως της ζητούμενης 

εξέτασης. Ο εξεταζόμενος ειδοποιεί ότι αντιλήφθηκε τον στόχο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η στατική 

περιμετρία είναι αυτοματοποιημένη και γίνεται με τη βοήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων που ονομάζονται 

αυτόματα μηχανήματα περιμετρίας (Εικόνα 3). 

Η εκτύπωση διαφέρει μεταξύ των μηχανημάτων, ενώ αναλόγως του μηχανήματος και των 

ρυθμίσεων δίνονται και επιπλέον πληροφορίες για την εξέταση. Οι κυριότερες επιπλέον πληροφορίες 

αφορούν στην αξιοπιστία της εξέτασης καθώς και σε στατιστικές συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με 

ενσωματωμένη βάση δεδομένων φυσιολογικών μαρτύρων. Ένα παράδειγμα εκτύπωσης από 

αυτοματοποιημένο περίμετρο Humphrey (Εικόνα 4) φαίνεται παρακάτω. 
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            Εικόνα 1             Εικόνα 2 
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Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΝΕΝΗ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑ (STATIC AUTOMATED PERIMETRY – SAP) 

Η SAP διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παρακολούθηση του γλαυκωματικού ασθενή. Από τη στιγμή 

που τεθεί η διάγνωση και αρχίσει η θεραπεία, στόχος αποτελεί η μορφολογική σταθερότητα, η απουσία 

αλλαγών δηλαδή σε επίπεδο οπτικού νεύρου, και η λειτουργική σταθερότητα, η σταθερότητα δηλαδή των 

οπτικών πεδίων. Καλό είναι να έχουμε υπ΄όψη κάποιους περιορισμούς που είναι συνυφασμένοι με την 

περιμετρία, ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε με ασφάλεια ποιός ασθενής χειροτερεύει και ποιός όχι.  

Κατ΄αρχήν υπολογίζεται ότι ένας φυσιολογικός μάρτυρας χάνει επί ενός συνόλου 1,0-1,2 

εκατομμυρίων γαγγλιακών κυττάρων περίπου 5000 γαγγλιακά κύτταρα (RGCs) το έτος κατά τη διάρκεια της 

ζωής του. Στο γλαύκωμα θεωρούμε ότι η απώλεια των RGCs εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό. Επίσης είναι 

γνωστό από τη δεκαετία του ‘80 από πειράματα του Quigley σε πρωτεύοντα, ότι απαιτείται μια απώλεια της 

τάξης του 40-50% ώστε να σημειωθούν οι πρώτες αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία. Τα οπτικά πεδία είναι μια 

ψυχομετρική δοκιμασία και ως τέτοια εμφανίζει μια μεταβλητότητα ανάλογα με την συγκέντρωση του 

ασθενή από εξέταση σε εξέταση και επίσης επηρεάζεται από πιθανές απώλειες της προσήλωσης, από το 

μέγεθος της κόρης και από τη διαύγεια ή θολερότητα αντίστοιχα των διαθλαστικών μέσων. Επιπλέον οι 

γλαυκωματικοί ασθενείς εμφανίζουν μια μεταβλητότητα στα όρια ενός ήδη εγκατεστημένου σκοτώματος η 

οποία εκφράζεται από το δείκτη SF σε στρατηγικές Full Τhreshold, όπως έχει συζητηθεί προηγουμένως, και η 

οποία υποδηλώνει μια οριακή επάρκεια του αμφιβληστροειδή/οπτικού νεύρου να υποστηρίξει μια τιμή 

ευαισθησίας στα όρια της περιοχής που εμφανίζει εγκατεστημένη βλάβη ή/και οφείλεται σε μικρές 

διαφοροποιήσεις στην χαρτογράφηση σκοτωμάτων λόγω μεταβολών της προσήλωσης. 

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν στο γλαύκωμα ο ρυθμός απώλειας RGCs είναι γραμμικός στα 

διάφορα στάδια της νόσου. Επίσης αγνοούμε αν η SAP μετά το κατώφλι του 50% συμπεριφέρεται με 

γραμμικό τρόπο ως προς τη δυνατότητά της να ανιχνεύσει επιδείνωση του γλαυκώματος και μάλλον αυτό 

δεν συμβαίνει. Έτσι στην πολυκεντρική μελέτη OHTS που μελετά ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία, η 

διάγνωση του γλαυκώματος ανιχνεύθηκε με την εξέταση των οπτικών πεδίων σε ποσοστό 35% των ασθενών 

και στους υπόλοιπους με άλλα κριτήρια (μορφολογικά), ενώ στην EMGT που μελετά ασθενείς με αρχόμενο 

γλαύκωμα η επιδείνωση της νόσου ανιχνεύθηκε με οπτικά πεδία σε ποσοστό 86%. 

Η προσέγγιση που παραδοσιακά ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση 

γλαυκωματικών ασθενών (με εγκατεστημένα σκοτώματα) τόσο στις πολυκεντρικές μελέτες όσο και στην 

κλινική πράξη ήταν ο καθοριμός συγκεκριμένων κριτηρίων επιδείνωσης που απαιτούσαν μεταβολή του 

οπτικού πεδίου κατά ένα συγκεκριμένο ποσό. Η προσέγγιση αυτή του «όλου ή ουδέν»  (event type of 

analysis) είναι προφανές ότι δεν αντιστοιχεί στην ιστολογική ή παθοφυσιολογική εξέλιξη της νόσου, αλλά 

αποσκοπεί στην αποφυγή σφαλμάτων κατηγοριοποίησης που οφείλονται στις διακυμάνσεις που η εξέταση 

των οπτικών πεδίων φυσιολογικά παρουσιάζει. Δίναμε δηλαδή αρκετά μεγάλη σημασία στην ειδικότητα των 

κριτηρίων που εφαρμοζουμε. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και με προαπαιτούμενο την τεκμηρίωση επιδείνωσης σε 2 

διαδοχικά οπτικά πεδία σε σχέση με το οπτικό πεδίο αναφοράς, στην πολυκεντρική μελέτη AGIS 30% των 

ασθενών που θεωρήθηκε ότι επιδεινώθηκαν, εμφάνισαν υποστροφή της πρόσφατης επιδείνωσης σε επόμενα 

οπτικά πεδία.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω επιδείνωση των οπτικών πεδίων συνιστά: 

A. H εγκατάσταση ενός νέου σκοτώματος σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί σε 

σημείο του οπτικού πεδίου διαφορετικό από το ήδη εγκατεστημένο σκότωμα (κατά Anderson 

DR). 

B. Η επιδείνωση του ήδη εγκατεστημένου σκοτώματος που μπορεί να εκδηλώνεται με επέκταση 

του σκοτώματος προς γειτονικά σημεία ή με περαιτέρω απώλεια ευαισθησίας στα σημεία του ήδη 

εγκατεστημένου σκοτώματος (deepening of the scotoma). 

Ι. Επέκταση του σκοτώματος σημειώνεται, όταν ένα γειτονικό σημείο προς το ήδη 

εγκατεστημένο σκότωμα εμφανίζει αναπαραγώγιμη ελάττωση της ευαισθησίας του κατά ≥ 9dB 

(ΑΑΟ BCSC Glaucoma). Αυστηρότερα κριτήρια κατά Anderson DR προϋποθέτουν τη συμμετοχή 
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τουλάχιστον δύο νέων συνεχόμενων σημείων, γειτονικών του αρχικού σκοτώματος στην 

παθολογία με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας P<0.5 στο χάρτη PSD.   

II. Επιδείνωση των σημείων του σκοτώματος (deepening of the scotoma) σημειώνεται, όταν ένα 

τουλάχιστον σημείο του εγκατεστημένου σκοτώματος εμφανίζει αναπαραγώγιμη ελάττωση της 

ευαισθησίας του κατά ≥ 7dB (ΑΑΟ BCSC Glaucoma). Αυστηρότερα κριτήρια κατά Anderson DR 

προϋποθέτουν την ελάττωση της ευαισθησίας τουλαχιστον κατά 10dB σε 3 τουλάχιστον σημεία 

του ήδη υφιστάμενου σκοτώματος.  

 Αναπαραφώγιμη μεταβολή σημαίνει ότι η μεταβολή αυτή επιβεβαίωνεται σε τουλαχιστον μια 

διαδοχική ή ιδανικά σε 2 διαδοχικές εξετάσεις. Στην πράξη βέβαια είναι αρκετά δύσκολο κάθε φορά που 

θεωρούμε ότι έχει υπάρξει επιδείνωση να διενεργούμε 3 οπτικά πεδία. Επιπλέον είναι αυτονόητο ότι 

αυστηρότερα κριτήρια συνεπάγονται αυξημένη ειδικότητα και μειωμένη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τη 

δυνατότητα της δοκιμασίας να ανιχνεύει επιδείνωση. 

 Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί μια διαφορετική προσέγγιση η οποία εξετάζει το ρυθμό 

επιδείνωσης (rate type of analysis). Στην προσέγγιση αυτή δεν μας ενδιαφέρει η τεκμηρίωση ή όχι μιας 

μεταβολής κατά ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλονται τα οπτικά πεδία και 

κατά συνέπεια εξελίσσεται το γλαύκωμα του ασθενούς σε βάθος χρόνου. Νεότερα λογισμικά ανάλυσης των 

οπτικών πεδίων του μηχανήματος Humphrey είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αυτό το σκοπό (GPA: Glaucoma 

Progression Analysis). Γνωρίζουμε ότι ο δείκτης της μέσης απόκλισης (MD) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό 

από τα διαθλαστικά μέσα (π.χ. από την εξέλιξη του καταρράκτη), γι΄αυτό δεν είναι ένας πολύ καλός δείκτης 

παρακολούθησης. Έχει όμως αναπτυχθεί αντίστοιχα ο δείκτης VFI (Visual Field Index) ο οποίος δεν 

επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από τη θολερότητα των διαθλαστικών μέσων και ο οποίος προσδίδει 

διαφορετική βαρύτητα στα κεντρικά και τα περιφερικά σημεία της όρασης. Ένα παρακεντρικό σκότωμα 

αποκτά δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό του VFI από ένα περιφερικό. Ο δείκτης VFI ο οποίος 

εκφράζεται σε εκατοστιαία κλίμακα, εμφανίζει γραμμική συμπεριφορά σε βάθος χρόνου τουλάχιστον σε 

ασθενείς με γλαύκωμα ήπιας βαρύτητας που συμπεριληφθηκαν στην πολυκεντρική μελέτη EMGT. Έτσι 4-5 

αξιόπιστα οπτικά πεδία τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα χρονικό διάστημα 2-4 ετών συνήθως αρκούν, 

ώστε να υπολογισθεί η κλίση της καμπύλης του δείκτη VFI συναρτήσει του χρόνου.  Μάλιστα η κλίση της 

καμπύλης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει πρόβλεψη για την εξέλιξη του VFI σε βάθος χρόνου, 

εφόσον δεν μεταβληθούν οι συνθήκες, ο ασθενής δηλαδή είτε δεν πάρει θεραπεία, είτε κατ΄επέκταση οι 

υπόλοιπες παράμετροι της νόσου παραμείνουν σταθερές. Πρέπει να σημειωθεί ότι γραμμική ελάττωση του 

δείκτη VFI δεν συνεπάγεται αντίστοιχα γραμμική απώλεια RGCs.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
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