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Αχρωματοψία

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

Τα µάτια µας έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν το χρώµα καθώς και τη φωτεινότητα κι’ αυτό διότι στο πίσω µέρος τους 
διαθέτουν τα λεγόµενα κωνία και ραβδία. Τα κωνία αναγνωρίζουν το χρώµα, και τα ραβδία αναγνωρίζουν τη φωτεινότητα. 
Υπάρχουν κωνία για το µπλε χρώµα, το πράσινο και το κόκκινο. Ορισµένοι άνθρωποι έχουν µικρότερο αριθµό κωνίων σε 
σχέση µε τον φυσιολογικό, µε αποτέλεσµα να πάσχουν από αχρωµατοψία. Ανάλογα µε τον αριθµό των κωνίων που έχει  
ο κάθε ασθενής µε αχρωµατοψία, ποικίλει και ο βαθµός της αχρωµατοψίας που έχει.  
 
Ένα άτοµο που πάσχει από αχρωµατοψία στο κόκκινο και το πράσινο, δεν έχει αρκετά κόκκινα και πράσινα κωνία.  
Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι ο ασθενής από αχρωµατοψία βλέπει τα πάντα ασπρόµαυρα, αλλά ότι µπερδεύει το κόκκινο  
µε το πράσινο ή µε το καφέ, καθώς επίσης και το µπλε µε το µοβ. Η σύγχυση των χρωµάτων που έχει το άτοµο που πάσχει 
από αχρωµατοψία εξαρτάται και από τις συνθήκες φωτισµού. Για παράδειγµα, το άτοµο που συγχέει το πράσινο θα µπορούσε 
κάτω από έντονο ηλικιακό φως ν’ αναγνωρίσει ένα έντονο πράσινο ως πράσινο. Αντιθέτως, κάτω από µια λάµπα τεχνητού 
φωτισµού µικρής ισχύος, µπορεί να µπερδέψει το πράσινο χρώµα µε το καφέ ή ακόµη και το κόκκινο.  
 
Για τη διάγνωση της αχρωµατοψίας υπάρχουν ειδικές εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν ένα γράµµα ή έναν αριθµό που 
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σχηµατίζεται από ένα χρώµα, ανάµεσα σ’ έναν κύκλο µε πάρα πολλά άλλα χρώµατα. Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως  
η αχρωµατοψία αποτελεί κληρονοµική πάθηση που συναντάται στο ένα εικοστό των λευκών ανδρών. 

Σπάνια παρατηρείται σε γυναίκες ή σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στη λευκή φυλή. Θα λέγαµε λοιπόν, πως είναι ένα 
καθαρά αντρικό πρόβληµα. Μάλιστα, ένα ποσοστό του 8% των ανδρών έχει κάποιο βαθµό αχρωµατοψίας! Η αχρωµατοψία 
δεν είναι µια διαταραχή που εξελίσσεται, και αυτό σηµαίνει πως ένα άτοµο γεννιέται µε αυτό το πρόβληµα, το οποίο 
παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Από τη στιγµή που θα διαγνωσθεί δεν µπορεί και να διορθωθεί, παρ’ 
όλα αυτά υπάρχουν κάποιες σπάνιες διαταραχές που εµφανίζονται µε τα συµπτώµατα της αχρωµατοψίας και αυτές είναι 
απολύτως απαραίτητο να διαγνωσθούν. Η διάγνωση της αχρωµατοψίας είναι σηµαντική για ποικίλους λόγους.  
 
Το άτοµο που πάσχει από αυτή την ασθένεια των µατιών δεν θα πρέπει να χειρίζεται µηχανήµατα ή κουµπιά µε κόκκινα ή 
πράσινα χρώµατα, όπως επίσης θα πρέπει να βρίσκει διαφορετικούς τρόπους για να διαχωρίζει το κόκκινο από το πράσινο 
φανάρι, ή ακόµη να µπορεί να ξεχωρίσει διαφορετικά χρώµατα χαπιών, αντικειµένων κα.. ∆εν είναι µάλιστα λίγες οι φορές 
που άτοµα πάσχοντα από αχρωµατοψία δοκιµάζονται ή εµπαίζονται από συνανθρώπους τους που δεν µπορούν να πιστέψουν,  
ή κοροϊδεύουν την ύπαρξη ενός τέτοιου προβλήµατος. Γι’ αυτό τον σκοπό η διάγνωση και η αντιµετώπιση του προβλήµατος 
είναι επιβεβληµένη, και χρήζει ιδιαίτερης ευαισθησίας και προσοχής. Κλείνοντας, θα πρέπει να πούµε πως η αχρωµατοψία 
έχει και «πλεονεκτήµατα».  
 
Τα άτοµα που πάσχουν από αχρωµατοψία αναζητούν περιγράµµατα προκειµένου να αντισταθµίσουν τη σύγχυση των 
χρωµάτων, γι’ αυτό τον λόγο µπορούν, για παράδειγµα, να διακρίνουν εύκολα οτιδήποτε ή οποιονδήποτε καµουφλάρεται. 
Επίσης, τα άτοµα αυτά έχουν αυξηµένη νυκτερινή όραση σε σχέση µε τα άτοµα που έχουν φυσιολογική όραση. 


