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Σχήμα 1. Αρχή κατασκευής των οπτοτύπων: (αριστερά) το tumbling Ε που αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε 

πληθυσμό αναλφάβητων, (δεξιά) το Landolt C (βλ. παρακάτω). Το γράμμα των 10/10 (6/6) έχει γωνία όρασης 

ίση με 5 λεπτά της μοίρας στην απόσταση εξέτασης, δηλαδή το σκέλος του κάθε γράμματος φαίνεται υπό 

γωνία 1 λεπτού της μοίρας. 
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Εισαγωγή
Η οπτική οξύτητα αποτελεί μια σχετικά 

γρήγορη και απλή μέθοδο για την αξιο-

λόγηση της διακριτικής ικανότητας της 

όρασής μας. Στην κλινική πράξη αποτελεί 

αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι κάθε 

οφθαλμολογικής/οπτομετρικής εξέτασης, 

και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των δι-

αθλαστικών σφαλμάτων και της παθοφυσι-

ολογίας του οφθαλμού (π.χ. στη διάγνωση 

ή/και την καταγραφή της εξέλιξης οφθαλ-

μικών παθήσεων, στην παρακολούθηση 

της αποτελεσματικότητας διαφόρων θε-

ραπευτικών μεθόδων). Επιπλέον, κρίνεται 

απαραίτητη για τον καθορισμό κριτηρίων 

επιλογής που καθορίζουν διεθνώς την οπτι-

κή «ετοιμότητα» για διάφορα επαγγέλματα, 

 όπως στην οδήγηση και στην πλοήγηση 

αεροσκαφών. Είναι εμφανές ότι ο έλεγχός 

της πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά δι-

αστήματα.

Η οπτική οξύτητα αξιολογείται στην κλινική 

πράξη συνήθως με τη χρήση πινάκων που 

αποτελούνται από σειρές μαύρων συμβόλων 

(ή αριθμών ή γραμμάτων – που ονομάζονται 

οπτότυπα) σε λευκό υπόβαθρο, τα οποία 

βαθμιαία ελαττώνονται σε μέγεθος. Κάθε 

οπτότυπο περικλείεται σε ένα τετραγωνικό 

«πλαίσιο», με το μήκος της κάθε του πλευράς 

να είναι πενταπλάσιο του πάχους των γραμ-

μών (σκελών) που το αποτελούν (βλ. Σχ. 1). 

Πίνακες οπτικής οξύτητας στα ελληνικά 
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2. Πίνακες Snellen
Αν και ορισμένοι πίνακες για την εξέταση της 

όρασης είχαν δημιουργηθεί πριν από το Με-

σαίωνα, και κάποιες προσπάθειες έγιναν από 

τον Jaeger (1854 – πίνακες για την ανάγνωση 

/ κοντινή όραση) και τον Donders (1861 – πί-

νακες του Jaeger για τη μακρινή όραση), οι 

πρώτοι «βαθμονομημένοι» πίνακες για την 

μέτρηση της οπτικής οξύτητας κατασκευά-

στηκαν και δημοσιεύτηκαν το 1862 από τον 

Herman Snellen. Η βαθμονόμηση της κλίμα-

κας (μέγεθος των γραμμάτων) βασίστηκε 

στη διαπίστωση του Άγγλου αστρονόμου 

Robert Hooke, ο οποίος δυο αιώνες νωρί-

τερα είχε παρατηρήσει ότι ο ανθρώπινος 

οφθαλμός μπορεί να διαχωρίσει δυο γει-

τονικούς αστέρες όταν τα φωτεινά είδωλα 

από τα τηλεσκοπικά όργανα βρίσκονταν σε 

απόσταση 1 λεπτό της μοίρας (1 arcmin). Ως 

αποτέλεσμα ο Snellen όρισε ως «φυσιολογι-

κή» οπτική οξύτητα αυτή που απαιτείται για 

να αναγνωριστεί ένα γράμμα, που αποτελεί-

ται από 5 σκέλη κι έχει γωνία όρασης ίση με 

5 λεπτά τη μοίρας (5 arcmin), στα 6 μέτρα. 

Δηλαδή, η οπτική οξύτητα (Ο.Ο.) ορίζεται 

από ένα κλάσμα του οποίου ο αριθμητής 

είναι η απόσταση του εξεταζόμενου από 

τον πίνακα μέτρησης (π.χ. 6 μέτρα στην πε-

ρίπτωση του Snellen), και παρονομαστής η 

απόσταση στην οποία το οπτότυπο φαίνεται 

υπό γωνία 5 λεπτών της μοίρας. 

Ο.Ο. = απόσταση εξέτασης / απόσταση 
στην οποία το οπτότυπο φαίνεται υπό 
γωνία 5 arcmin

Οι πίνακες του Snellen αποτελούνταν αρχι-

κά από γράμματα ειδικά-κατασκευασμένης 

γραμματοσειράς και είχαν τέτοια κατανομή, 

ώστε στην κορυφή υπήρχε ένα γράμμα που 

απαιτεί υποδεκαπλάσια οπτική οξύτητα από 

τη «φυσιολογική» (6/60), και φαίνεται υπό 

γωνία 5 λεπτών της μοίρας στα 60 μέτρα. Η 

μείωση του μεγέθους των γραμμάτων στον 

πρότυπο πίνακα γίνονταν με γεωμετρική 

πρόοδο, δηλαδή κάθε σειρά γραμμάτων 

ήταν μικρότερη της προηγούμενης κατά 

περίπου √2, δηλαδή το μέγεθος των γραμ-

μάτων υπο-διπλασιάζεται κάθε δύο σειρές 

(π.χ. 6/6, 6/9, 6/12, 6/18, 6/24, 6/26, 6/48, 

6/60 – αν και αυτό δε συμβαίνει για όλες τις 

γραμμές). Στους πίνακες με προέλευση από 

τις ΗΠΑ η απόσταση εκφράζεται σε πόδια, 

ft, δηλαδή οξύτητα 6/6 αντιστοιχεί σε 20/20. 

Το κλάσμα του Snellen, μπορεί να εκφραστεί 

και σε δεκαδική παράσταση (το πηλίκο της 

παράστασης Snellen), η οποία έχει κυρι-

αρχήσει στην Ελλάδα (τα 6/6 αντιστοιχούν 

σε 1.0 ή 10/10). Να σημειωθεί όμως ότι η 

αναφορά σε 10/10 δεν προσδίδει κάποια 

γεωμετρική ή φυσιολογική ερμηνεία όπως 

τα 6/6. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προ-

στεθεί ότι επειδή στους πίνακες Snellen η 

μεταβολή του μεγέθους των γραμμάτων δε 

γίνεται πάντα με σταθερή πρόοδο, δεν είναι 

εφικτή η ποσοτικοποίηση της μέτρησης στις 

περιπτώσεις που γίνονται 1-2 λάθη στην ίδια 

γραμμή (σε αυτές τις περιπτώσεις η οξύτητα 

αναφέρεται π.χ. ως 10/10-2).

3. Πίνακες Log MAR / ETDRS
Η μείωση του μεγέθους των γραμμάτων με 

γεωμετρική πρόοδο και όχι αριθμητική δεν 

έχει επιλεχτεί τυχαία, αλλά βασίζεται στον 

τρόπο συμπεριφοράς των κύριων λειτουρ-

γικών χαρακτηριστικών της όρασής μας 

(π.χ. ανίχνευση φωτεινότητας, ευαισθησία 

αντίθεσης). Σε αυτή τη διαπίστωση βασί-

στηκε ο Green, ο οποίος παρουσίασε στον 

Αμερικανικό Οφθαλμολογικό Σύλλογο το 

19681 έναν πίνακα που αποτελούνταν από 

γράμματα χωρίς πατούρα (σε αντίθεση με 

τον Snellen) με το μέγεθος των γραμμάτων, 

και το διάστημα μεταξύ των γραμμών, να 

μεταβάλλονται με  γεωμετρική πρόοδο. 

Αν και στο μεσοδιάστημα έγιναν πολλές 

προτάσεις όσο αφορά τους πίνακες και το 

πρότυπο σύστημα μέτρησης της Οπτικής 

Οξύτητας, η επόμενη σημαντική αναφορά 

έγινε από τη Louise Sloan (1959)2, η οποία 

αποτέλεσε θεμελιωτή του οργανισμού Χαμη-

λής Όρασης στο Ινστιτούτου Όρασης Wilmer 

του πανεπιστημίου του John Hopkins. Η 

Sloan σχεδίασε ένα νέο πίνακα μιας ομά-

δας 10 γραμμάτων χωρίς πατούρα (σχήμα 

2), διατηρώντας το 5x5 πλέγμα του Snellen, 

σε αντίθεση με τα πρότυπα των Βρετανών 

(5x4 πλέγμα). Επειδή εκτίμησε ότι δεν ήταν 

όλα τα γράμματα ισοδύναμα αναγνωρίσιμα, 

πρότεινε να χρησιμοποιούνται δέκα μόνο 

γράμματα. Η Sloan επίσης εισήγαγε μια νέα 

σημειογραφία για την οπτική οξύτητα, τη 

«μονάδα Μ», η οποία αντιπροσωπεύει την 

ικανότητα να αναγνωρίσουμε ένα πρότυπο 

μέγεθος γράμματος (5arcmin) σε απόσταση 

ενός (1) μέτρου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται 

η δυνατότητα με άμεσου υπολογισμού της 

οπτικής οξύτητας χρησιμοποιώντας έναν 

πίνακα σε διαφορετικές αποστάσεις (βλ. 

παρακάτω).

Αργότερα οι Bailey-Lovie3 δημοσίευσαν 

ένα καινούργιο πίνακα ο οποίος περιείχε 

τις προτάσεις του Green και στηρίζονταν 

στην παράσταση logMAR (στο λογάριθμο 

της ελάχιστης γωνίας ευκρίνειας), εξασφα-

λίζοντας γεωμετρική αλλαγή στο μέγεθος 

των γραμμάτων. Επίσης, χρησιμοποίησαν 

πέντε γράμματα σε κάθε σειρά, ξεπερνώντας 

ακόμη ένα μειονέκτημα του πίνακα Snellen, 

δηλαδή τη χρήση διαφορετικού αριθμού 

γραμμάτων σε κάθε σειρά, ενδυναμώνοντας 

τον πίνακα για αυτούς. Οι μετατροπές της 

οπτικής οξύτητας στις δύο παραστάσεις 

(logMAR - δεκαδική) είναι εφικτές από τις 

παρακάτω εξισώσεις:

decimal = antilog (-logMAR) = 10-logMAR

logMAR = -log (decimal acuity) (1)

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις, οδήγησαν 

το Εθνικό Ινστιτούτο Οφθαλμού των ΗΠΑ4, 

στην εδραίωση μιας πρότυπης μεθόδου 

για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας για 

την πρόωρη θεραπεία στη μελέτη της δια-

βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Early 

Treatment of Diabetic Retinopathy Study), 

υιοθετώντας τον πίνακα των Bailey-Lovie3 με 

κάποιες τροποποιήσεις. Οι logMAR ETDRS 

πίνακες περιέχουν γράμματα της γραμμα-

τοσειράς Sloan5, παρουσιάζουν σταθερό 

αριθμό γραμμάτων (5) ανά σειρά και γεω-

μετρική πρόοδο στη μεταβολή του μεγέθους 

τους (ο λόγος της μεταβολής είναι ίσος με 

0.1 logMAR, δηλαδή 1.26), ενώ η «βαρύτη-

τα» του κάθε γράμματος είναι 0.02 logMAR. 

Η  μεταβολή του μεγέθους των γραμμάτων 

γίνεται από 1.0 μέχρι -0.3.

Σχήμα 2. Γράμματα όπως κατασκευάστηκαν από τη Sloan.
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Από την εξίσωση (1) συμπεραίνεται ότι στην 

παράσταση logMAR οπτική οξύτητα ίση με 

0.0 αντιστοιχεί σε δεκαδική οπτική οξύτητα 

1.0, ενώ αρνητικές τιμές logMAR αντιστοι-

χούν σε δεκαδική οπτική οξύτητα > 1.0. Και 

αυτό συμβαίνει γιατί ή κλίμακα logMAR κα-

ταγράφει την απώλεια της οπτικής οξύτητας, 

μηδενική.

Αν και οι πρότυποι πίνακες της ETDRS έχουν 

όλα σχεδόν τα κριτήρια για μία ακριβή και 

επαναλήψιμη μέτρηση δυστυχώς περιλαμ-

βάνουν ορισμένα γράμματα που δεν χρησι-

μοποιούνται στο Ελληνικό, στο Κυριλλικό και 

στο Κεντρικό-ευρωπαϊκό αλφάβητο αλλά, 

όπως είναι κατανοητό, και σε αλφάβητα των 

περισσότερων ασιατικών χωρών. Ως αποτέ-

λεσμα, δεν έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί 

σε καθημερινή χρήση στη χώρα μας, ενώ 

καθίσταται αρκετά δύσκολη και η συμμετοχή 

ελληνικών διαγνωστικών κέντρων σε διε-

θνείς πολυκεντρικές μελέτες. Ως αποτέλεσμα 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησε στην 

δημιουργία τροποποιημένων πινάκων της 

ETDRS οι οποίοι αποτελούνται από γράμματα 

που περιέχονται όχι μόνο στο Ελληνικό αλλά 

σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα6 με σκοπό 

να έχουν Πανευρωπαϊκή ισχύ.

Στη νέα σειρά πινάκων, τα γράμματα C, D, 

N, R, S, V και Z αντικαταστάθηκαν με τα E, P, 

X, B, T, Μ και A (βλ. Σχήμα 3). Πραγματοποι-

ήθηκε μελέτη επαναληψιμότητας των τρο-

ποποιημένων πινάκων του Πανεπιστημίου 

Κρήτης (UoC charts) και σύγκρισης με τους 

πρότυπους ETDRS πίνακες σε πληθυσμούς 

που χρησιμοποιούν το ελληνικό7 και το κυ-

ριλλικό8 αλφάβητο. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η επαναληψιμότητα των νέων πινάκων 

ήταν υψηλή (± 0.10 logMAR και για τους δύο 

πίνακες), ενώ σε σχέση με τους πρότυπους 

πίνακες της ETDRS υπερεκτιμούν την οπτι-

κή οξύτητα κατά περίπου 1 γράμμα (0.02 

logMAR) με το 96.5% των τιμών για το ΔΟ 

και το 95.2% για τον ΑΟ να περιέχονται με-

ταξύ των ορίων συμφωνίας. Οι νέοι πίνακες, 

επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

παράλληλα με τους πρότυπους ενώ προ-

σφέρουν τη δυνατότητα χρήσης σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα 

ήταν ωφέλιμο να αποτελέσουν τους πρότυ-

πους πίνακες οπτικής οξύτητας στην Ελλάδα.

4. Άλλοι πίνακες οπτικής οξύτητας
To 1874 o Landolt συνεργαζόμενος με τον 

Snellen, παρατήρησε ότι τα οπτότυπα που 

χρησιμοποιούνταν στους πίνακες Snellen 

δεν ήταν ισοδύναμα αναγνωρίσιμα. Αυτό 

τον οδήγησε να προτείνει το σύμβολο του 

«σπασμένου δακτυλιδιού» (γνωστό ως 

Landolt C) (1888), ένα σύμβολο που αποτε-

λούνταν μόνο από ένα στοιχείο λεπτομέρει-

ας (ένα άνοιγμα) το οποίο διέφερε ως προς 

τον προσανατολισμό. Το Landolt C αν και 

αποτέλεσε το σύμβολο που προτιμήθηκε 

για την αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας 

σε ερευνητικά πρωτόκολλα, κέρδισε αρχικά 

μικρή αποδοχή από τους κλινικούς. Αρκετά 

αργότερα, ο Taylor9 δημιούργησε έναν πίνα-

κα οπτοτύπων, ο οποίος αποτελούνταν από 

το γράμμα Ε («tumbling» E) στραμμένο σε 4 

προσανατολισμούς, με σκοπό τη χρήση του 

σε πληθυσμό αναλφάβητων και συγκεκριμέ-

να στους ιθαγενείς της Αυστραλίας. Αυτά τα 

οπτότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

σε μορφή πινάκων logMAR (βλ. Σχήμα 4).

Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι η 

ανίχνευση των «κενών διαστημάτων» (gap 

 

 acuity), και πιο συγκεκριμένα του προσανα-

τολισμού αυτών των συμβόλων (Landolt C 

και tumbling E) συντελείται από διαφορετική 

επεξεργασία όρασης από ότι η αναγνώριση 

γραμμάτων (letter acuity). Είναι προφανές 

ότι η αναγνώριση γραμμάτων εμπλέκει 

ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως η 

προηγούμενη οπτική εμπειρία. Αντιθέτως, 

ο προσδιορισμός των «κενών διαστημάτων» 

πιστεύεται ότι συντελείται στο επίπεδο του 

αμφιβληστροειδή και για αυτό το λόγο μπο-

ρεί καλύτερα να συσχετισθεί με την οπτική 

ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. 

Μελέτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έδειξαν 

ότι σε εξεταζόμενους με φυσιολογική όραση 

ο πίνακας με τα γράμματα κατά μέσο όρο 

δίνει καλύτερες τιμές οπτικής οξύτητας, κατά 

περίπου 2.0 γράμματα σε σχέση με τον πίνα-

κες «Landolt C» και «tumbing E».10  Οι διαφο-

ρές είναι ακόμα μεγαλύτερες σε ασθενείς 

που πάσχουν από διαβητική αμφιβληστρο-

ειδοπάθεια με ήπια ή μέτρια απώλεια όρα-

σης, με τον πίνακα γραμμάτων να δίνει κατά 

μέσο όρο καλύτερες τιμές οπτικής οξύτητας, 

κατά 6.4 γράμματα σε σχέση με τον πίνακα 

«Landolt C».11

Σχήμα 3: Οι τροποποιημένοι ETDRS πίνακες οπτικής οξύτητας που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ο πίνακας 1 (αριστερά) χρησιμοποιείται για τον δεξιό οφθαλμό και ο πίνακας 2 (δεξιά) για τον αριστερό 

οφθαλμό.

Σχήμα 4: Πίνακες logMAR με οπτότυπα Landolt C και tumbling E
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5. Η σημασία της φωτεινής αντίθεσης
H αντίθεση φωτεινότητας (γνωστό ως 

contrast) των συμβόλων που χρησιμοποι-

ούνται σε πρότυπους πίνακες οπτοτύπων 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 90%.12 Είναι 

προφανές ότι τέτοιες υψηλές τιμές contrast 

σπάνια συναντώνται σε συνθήκες λειτουργι-

κής όρασης (π.χ. κατά την οδήγηση). Επίσης 

πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και στη συνθή-

κη ενός καλά εστιασμένου αμφιβληστρο-

ειδικού ειδώλου (δηλαδή στην περίπτωση 

απουσίας οποιουδήποτε διαθλαστικού 

σφάλματος) η αντίθεση φωτεινότητάς του 

είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με αυτή του 

αντικειμένου. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

εκτροπών υψηλής τάξης και της σκέδασης 

του φωτός στις διαθλαστικές επιφάνειες του 

οφθαλμού (κερατοειδής και κρυσταλλοειδής 

φακός). Επίσης, η μείωση της αντίθεσης φω-

τεινότητας του ειδώλου στον αμφιβληστροει-

δή είναι σημαντικά αυξημένη σε παθολογικές 

περιπτώσεις (π.χ. καταρράκτης). 

Επομένως, η αξιολόγηση της οπτικής οξύ-

τητας για σύμβολα χαμηλού contrast είναι 

σημαντική και είναι δυνατόν να οδηγήσει 

στην ασφαλέστερη διάγνωση παθολογι-

κών καταστάσεων. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα τον σχεδιασμό πινάκων με οπτότυπα 

χαμηλού contrast (π.χ. 40% ή 10%13, 14) και 

πινάκων με οπτότυπα σταθερού μεγέθους 

που ελαττώνονται σταδιακά σε contrast (π.χ. 

πίνακας Pelli-Robson15) και αξιολογούν την 

ευαισθησία στο contrast και όχι τη διακριτική 

ικανότητα του οφθαλμού. Επίσης τα τελευ-

ταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα 

λογισμικά, που εκτελούνται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και προβάλλονται σε οθόνη ή 

και ακόμα και σε tablets, για την υλοποίηση 

των δοκιμασιών της οπτικής οξύτητας και 

της ευαισθησίας αντίθεσης.

Τέλος, αν και η αξιολόγηση της οξύτητας 

γίνεται συνήθως για μακριά (η πρότυπη 

απόσταση είναι τα 4 μέτρα) είναι σημαντική, 

ειδικά σήμερα με τις εξελίξεις που παρατη-

ρούνται στη διόρθωση της πρεσβυωπίας, η 

μέτρηση της κοντινής / ενδιάμεσης οπτικής 

οξύτητας. Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραί-

τητο να δημιουργηθεί ένας πίνακας για χρή-

ση σε αυτές τις αποστάσεις. Ο πίνακας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (βλ. Σχήμα 5) προσ-

δίδει τη δυνατότητα μέτρησης της οξύτητας 

στα 33cm (συνήθης απόσταση ανάγνωσης) 

και στα 66cm (συνήθης απόσταση χρήσης 

υπολογιστή). Μάλιστα είναι εφικτή η αξιο-

λόγηση με γράμματα υψηλής και χαμηλής 

φωτεινής αντίθεσης.

6. Μέτρηση της οξύτητας σε άτομα 
με χαμηλή όραση
Είναι διαπιστωμένο ότι με τους πίνακες 

Snellen ή με τη χρήση συστημάτων προβο-

λής είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί η οπτική 

οξύτητα σε άτομα με χαμηλή όραση λόγω 

περιορισμένου αριθμού γραμμάτων μεγά-

λου μεγέθους. Αυτό συμβαίνει γιατί στους 

πίνακες Snellen η γραμμή 1/10 (6/60) απο-

τελείται από μόνο ένα γράμμα (ή 2 συνήθως 

σε συστήματα προβολής) ενώ η γραμμή 2/10 

(ή 6/36, ανάλογα με τον πίνακα) αποτελείται 

από 2 γράμματα. Δηλαδή ο εξεταστής βα-

σίζεται στην αναγνώριση ενός γράμματος 

για να καθορίσει αν ένας ασθενής πληρεί 

τα κριτήρια τυφλότητας (σε αυτή την περί-

πτωση πρέπει να μειώσει την απόσταση του 

πίνακα στο μισό!) και μόνο 2 γράμματα για 

 

 

 

 

  

να διαπιστώσει αν η οξύτητα ενός ασθενή 

έχει διπλασιαστεί από 1/20 σε 2/10! Αντιθέ-

τως η χρήση του πίνακα logMAR απαιτεί την 

αναγνώριση δεκαπέντε (15) γραμμάτων για 

οξύτητα ίση με 2/10. Είναι επομένως εμφα-

νές ότι οι πίνακες logMAR αποτελούν την 

σωστή επιλογή σε συνθήκες που απαιτείται 

η ακριβής καταγραφή της οπτικής οξύτη-

τας, όπως για τον έλεγχο της εξέλιξης μιας 

πάθησης ή την αποτελεσματικότητα μιας 

φαρμακευτικής ή χειρουργικής θεραπείας. 

Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών με 

μειωμένη οπτική αντίληψη (οπτική οξύτητα 

< 1/20) όπου ακόμη αν ο πίνακας logMAR 

τοποθετηθεί στα δύο μέτρα δεν μπορούν να 

αναγνωρίσουν κάποια γράμματα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, όπως είναι γνωστό, ο εξεταστής 

χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπου για να 

ελέγχει την ευκρίνεια όρασης, όπως για πα-

ράδειγμα τη «μέτρηση δαχτύλων» (counting 

fingers, CF) (σε διαφορετικές αποστάσεις – 

αν και τα 40 cm αποτελούν την πιο συνήθη 

απόσταση), την «αντίληψη κίνησης χεριού» 

(Hand Motion, HM) και την αντίληψη φω-

τός (Light Perception, LP) ή μή (No Light 

Perception, NLP). Μάλιστα πρόσφατες μελέ-

τες16-18 συσχέτισαν τις παραπάνω «ποιοτικές» 

διαβαθμίσεις της ευκρίνειας όρασης με τιμές 

οπτικής οξύτητας, χρησιμοποιώντας ειδικά 

κατασκευασμένο λογισμικό που επιτρέπει 

την προβολή οπτοτύπων σε οθόνες υψηλής 

ανάλυσης (The Freiburg Visual Acuity chart19).

Σχήμα 5: Πίνακες logMAR οπτικής οξύτητας που 

αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την 

αξιολόγηση της κοντινής και ενδιάμεσης οπτικής 

οξύτητας.

Πίνακας 1. 

Αντιστοιχίες τιμών 

οπτικής οξύτητας σε 

διαφορετικές κλίμακες 

και συσχέτιση με 

διαφορετικά επίπεδα 

“απώλειας όρασης” 

(όταν μετράτε με την 

καλύτερη διαθλαστική 

διόρθωση)

CF = μέτρηση δαχτύλων  
          (στα 30 cm)
HM = αντίληψη κινούμενου  
             χεριού
LP = αντίληψη φωτός, 
NLP = χωρίς αντίληψη       
             φωτός
* οι τιμές υπολογίστηκαν 
από κλινικές μελέτες17,18

Snellen (m) Snellen (ft) Δεκαδική logMAR Απώλεια όρασης

6/3 20/10 2.00 -0.30

Εύρος
φυσιολογικής

όρασης

6/4.8 20/16 1.25 -0.10

6/6 20/20 1.00 0.00

6/7.5 20/25 0.80 0.10

6/9.5 20/32 0.63 0.20 Ελάχιστη
βλάβη6/12 20/40 0.50 0.30

6/15 20/50 0.40 0.40 Ήπια
Βλάβη6/18 20/60 0.32 0.50

6/24 20/80 0.25 0.60
Μέτρια 
βλάβη

6/30 20/100 0.20 0.70

6/48 20/160 0.125 0.90

6/60 20/200 0.1 1.00 Σοβαρή
βλάβη6/120 20/400 0.05 2.00

CF @ 30cm CF @ 30cm 0.013* 1.90*

Τύφλωση
HM HM 0.005* 2.30*

LP LP 0.002* 2.70*

NLP NLP < 0.001* > 3.00*
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