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                                GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA RETINOSCOPIA 
ESTÀTICA I LA RETINOSCOPIA DINÀMICA 

MONOCULAR DE MERCHÁN 
RESUM 

Objectiu: Realitzar un estudi amb els resultats obtinguts de dues tècniques de retinoscopia,  la estàtica i 

la dinàmica de Merchán, comparant-les amb els resultats finals obtinguts mitjançant l’examen subjectiu 

monocular de la refracció, per poder determinar quina de les dues tècniques de retinoscopia és més 

exacte a l’ hora de determinar el defecte refractiu. 

Selecció de la mostra: Seleccionar una mostra de 30 adolescents que compleixen amb uns criteris de 

inclusió: tenir una edat entre 18 i 25 anys, un defecte refractiu  comprès entre +1.50D i -4.00 D valor 

esfèric i un valor de cilindre màxim de -2.00D, absència de problemes acomodatius, d’ambliopia i de 

problemes patològics. 

Procediment: S’ha realitzat les dues tècniques de retinoscopia anomenades anteriorment per comparar 

els resultats obtinguts  amb el valor del subjectiu obtingut. Per confirmar que la mostra complia els criteris 

de inclusió s’ha realitzat unes proves necessàries: el punt pròxim de convergència, cover test, amplitud 

d’acomodació i flexibilitat d’acomodació. L’exploració de cada pacient s’ha realitzat en dos visites, una 

primera per la retinoscopia estàtica i les proves, i una segona per la retinoscopia dinàmica monocular de 

Merchán, per evitar resultats poc fiables. 

Resultats: Les dues tècniques de retinoscopia presenten uns valors de correlació de 0,96 respecte al 

valor del subjectiu, ja sigui en el valor de la esfera o el valor cilíndric. En l’esfera, a la recta de correlació 

de la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán es forma un biaix de 0,45, disminuint l’exactitud 

d’aquesta tècnica. Referent al cilindre, no existeix diferències significatives entre ambdós mètodes el 

resultat final del subjectiu monocular. 

Conclusió: La retinoscopia estàtica ofereix resultats més similars als de l’examen subjectiu monocular. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA 

RETINOSCOPÍA ESTÁTICA Y LA RETINOSCOPÍA DINÁMICA 
MONOCULAR DE MERCHÁN 

RESUMEN 

                            

Objetivo: Realizar un estudio con los resultados obtenidos de dos técnicas de retinoscopia, la estática y la dinámica de 

Merchán, comparándolas con los resultados finales obtenidos mediante el examen subjetivo monocular de la refracción, para 

poder determinar cuál de las dos técnicas de retinoscopia es más exacta a la hora de determinar el defecto refractivo. 

Selección de la muestra: Seleccionar una muestra de 30 adolescentes que cumplen con unos criterios de inclusión: tener una 

edad entre 18 y 25 años, un defecto refractivo comprendido entre + 1.50D y -4.00 D valor esférico y un valor de cilindro 

máximo de -2.00D, ausencia de problemas acomodativos, de ambliopía y de problemas patológicos. 

Metodología: Se ha realizado las dos técnicas de retinoscopia nombradas anteriormente para comparar los resultados 

obtenidos con el valor del subjetivo. Para confirmar que la muestra cumplía los criterios de inclusión se ha realizado unas 

pruebas necesarias: el punto próximo de convergencia, cover test, amplitud de acomodación y flexibilidad de acomodación. La 

exploración de cada paciente se ha realizado en dos visitas, una primera para la retinoscopia estática y las pruebas, y una 

segunda para la retinoscopia dinámica monocular de Merchán, para evitar resultados poco fiables. 

Resultados: 	   Las dos técnicas de retinoscopia presentan unos valores de correlación de 0,96 con respecto al valor del 

subjetivo, ya sea en el valor de la esfera o el valor cilíndrico. En la esfera, en la recta de correlación de la retinoscopia 

dinámica monocular de Merchán se forma un sesgo de 0,45, disminuyendo la exactitud de esta técnica. Referente al cilindro, 

no existe diferencias significativas entre ambos métodos el resultado final del subjetivo monocular. 

Conclusiones: 	  	  	   La retinoscopia estática ofrece resultados más similares a los del examen subjetivo monocular . 

 

 obtenemos que ambas técnicas son fiables como método para obtener el defecto refractivo.  
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                               GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN STATIC 
RETINOSCOPY AND MERCHÁN’S MONOCULAR 

DINAMIC RETINOSCOPY  
ABSTRACT 

Objective: 	  Perform a study with the results of two techniques of retinoscopy, static and dynamic Merchán, 

comparing them with the final results obtained by monocular subjective examination of refraction to determine 

which of the two techniques of retinoscopy get more accuracy with refractive error. 

 

Participants: Select a sample of 30 adolescents who meet inclusion criteria: being aged between 18 and 25, a 

refractive error between + 1.50D and -4.00 D spherical value and a maximum value of cylinder -2.00D, no 

accommodative problems, amblyopia and pathological problems. 

Methods: 	  Has been performed the two techniques listed above retinoscopy to compare the results obtained 

with the value of subjective. To confirm that the sample met the inclusion criteria has made some necessary 

tests: the near point of convergence, cover test, amplitude of accommodation and flexibility of accommodation. 

The examination of each patient was performed in two visits, a first for static retinoscopy and testing, and a 

second for the monocular dynamic retinoscopy Merchán to prevent unreliable results. 

Results:  	   	   Both techniques have retinoscopy 0.96 correlation values with respect to the subjective value in 

either the value or the value of the cylindrical sphere. In the field, the straight correlation Merchán monocular 

dynamic retinoscopy forms a slant 0.45, decreasing the accuracy of this technique. Referring to the cylinder, 

there is no significant difference between the two methods the outcome of monocular subjective. 

 

Conclusions:  The static retinoscopy provides more similar results to the monocular subjective examination. 
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ENGLISH SUMMARY  

Retinoscopy is the ultimately most objective method used in the evaluation of 

ocular refraction. 

It is based on the analysis of retinal reflection seen through retinoscopy. 

This study aims to identify whether there is significant difference in value 

between two spherical end obtained retinoscopy techniques, static retinoscopy 

and Merchán monocular dynamic retinoscopy. It compares the value obtained 

with each retinoscopy with the final value of the subjective with the aim of 

verifying which of the two retinoscopy methods is the most reliable and sure 

when making a refractive examination. 

In our country, static retinoscopy is the most used because it is considered one 

of the most effective objective refraction techniques. To the contrary, the 

Merchán monocular dynamic retinoscopy is relatively little used by optometrists 

and ophthalmologists. This is why this study has been carried out in order to 

confirm the most suitable and reliable static retinoscopy technique in assessing 

ocular refraction in patients. 

Since school campaigns are launched regularly, the detection of pathologies 

including visual, has gradually lowered the age of the first optometric check-up. 

It is now relatively frequent to explore children below three years of age. From 

Hubbel and Weissel (1970) the true importance of the early years of life for 

normal visual development has been highlighted. This is the reason for the 

importance of knowing how to correctly measure refractive errors that may 

adversely affect the normal development of vision. 

Refraction is compulsory for all children attending the consultancy, regardless of 

the reason for the visit. Poor correction of refractive error may be the cause of 
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school failure, fatigue, poor reading, headaches or psychological problems. 

Conducting a proper refraction is from the clinical point of view, a double impact. 

On the one hand it acts at the sensory level, improving or enabling improved 

visual acuity, and also influences the motor plan, acting on the accommodative 

component and so on the angle of deviation if it exists. Thus, refraction is very 

important in adults and mandatory in all children. However, the optical 

prescription depends not only on the existence of a defect of refraction, but also 

the most important fact is that this defect should partially or totally explain the 

patient's symptoms. (Castiella JC. 1998). 

The retinoscopy has been used for measuring the refraction of the eye since 

1873, although the first date was accidental observation made by Bowman in 

1859 to study corneal astigmatism in a cone. (Rosenberg, 1969) However, 

Cuignet introduced the first description of the procedure in 1873 for the 

diagnosis of refractive errors. 

Retinoscopy is a technique for determining the refractive power of an eye. It 

reduces time and refractive errors in approximation procedures. In addition, 

being an objective method, it is indispensable in those situations where 

communication is difficult or impossible, as in the case of children, people with 

mental disabilities, with poor vision, with advancing age and hearing problems . 

It also can detect irregularities in the cornea and lens, as well as in media 

opacities. (Castiella JC. 1998). 

This technique can be carried out with test glass testing and lenses from the 

test box. Retinoscopy rules can also be used which consist of aligned lenses of 

increasing power, which achieved quicker retinoscopy performance than using 

only lenses. However, the instrument that allows quickest implementation is the 

phoropter, that already has the single lens built in. 

To perform retinoscopy a low light or darkness must be maintained, to facilitate 

observation of the shadows. The patient has both eyes open and maintains 
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fixation on a low optotip AV at a distance to stimulate minimal accommodation. 

It may also be appropriate to blur the vision of the eye lens that is not explored 

approximately +1.50 DP, to try to relax the accommodation of the patient. As we 

shall see, this technique can also be performed with the patient fixing 

monocularment letters containing the retinoscopy, instead of using a distant 

vision optotip. 

There are different methods to perform a retinoscopy examination: the static 

retinoscopy, the different dynamic techniques and cycloplegic retinoscopy. 

Below static retinoscopy and Merchan monocular dynamic retinoscopy are 

explained, comparing the two techniques in this study. 

 

Static retinoscopy 

It is considered one of the most effective techniques of objective refraction and 

is the most commonly used. 

Under ideal conditions, the refractive error is measured once the 

accommodation is relaxed. 

It is performed in conditions of darkness where the patient is looking at a distant 

vision optotip through foròpter or mask test and with the unexplored eye 

miopitised to a visual acuity of 0.3 to control the accommodative response. 

The examiner located at the working distance with respect to the patient, placed 

different lenses until achieving neutral in all meridians. This value corresponds 

to the gross value of retinoscopy. The value given by the dioptric lenses that 

provide the neutral point is subtracted from the value corresponding to the 

working distance of the examiner. 
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However, this technique has a limitation. It cannot be fully sure of controlling the 

adaptation of the patient. For this reason, cycloplegic retinoscopy should be 

resorted to in the following cases: children, uncollaborative patients and 

patients with strabismus. 

 

 

Merchán monocular dynamic retinoscopy 

The monocular dynamic retinoscopy (RDMM) is a widely used clinical trial in 

Colombia proposed in 1967 by Dr. Gabriel Mendoza Merchan to determine the 

refractive state of the eye, define the type of refractive error and its refractive 

power. It can also be used for the diagnosis of accommodative changes that 

occur in the visual system in people with or without binocular vision disorders. 

Its principle is based on controlling the activity of the lens to maintain fixation on 

a point located in near vision (40 centimeters), and enable adaptation to 

eliminate convergence, i.e., it is carried out monocularly. (Acuña, Uribe, Orozco, 

2009). This technique is performed under conditions of darkness. The patient is 

looking monocularly at letters or figures located on the retinoscope. The 

examiner, located at a distance of 40 cm (distance achieved through the 

instrument manufactured by keeping the head of the examiner) 

hypermetropises the patient with enough negative power, which decreases the 

faster direct movement can be detected in all meridians, i.e. a quarter diopter 

before neutralization zone. At this time the reading is recorded as gross 

monocular dynamic. Nett dioptric value will be obtained by subtracting1,25D. 
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Objectives 

To perform two retinoscopy techniques, the static method and the Merchan 

dynamic  monocular method and compare the results of each with de subjective 

results. 

A comparative study between two methods of retinoscopy studied to determine 

which of the two techniques obtains final results more exactly to the results 

obtained by examining monocular subjective refraction. 

 

Hypothesis 

The static retinoscopy is more reliable as a primary method to get the refractive 

value of each patient than dynamic retinoscopy method 

 

Participants 

To carry out this work we performed tests on a group of 30 patients, aged 

between 18 and 25, who had to meet a series of requirements: 

- Refractive error between -4.00 D and +1.50 D of spherical and a cylinder error 

up to -2.00 D. 

- Absence of accommodative problems. 

- Absence of amblyopia and pathological problems. 
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Material 

The material used was: 

- AV Optotip for distance vision and near vision 

- Occluder with steneopeic hole 

- Retinoscopy Ribbon 

- Occluder 

- Strip. 

- Flippers + 2.00 / -2.00 and -2.00 / neutral. 

- Flashlight: red filter light and precise. 

- Phoropter 

 

Procedure 

To perform this study, a series of tests were previously conducted on patients to 

confirm the requirements listed above. These tests were: visual acuity, near 

point of convergence (PPC), cover test (CT), subjective accommodation 

amplitude (AM) and flexible accommodation. 

Patients were cited twice. The first visit conducted was a series of tests required 

and static retinoscopy. It was necessary to make a second visit to perform 

Merchán monocular dynamic retinoscopy, as if the two techniques had been 

done the same day, the results may not be reliable due to fatigue or lack of 

attention paid by the patient. This space of time between the two visits could not 

be long, in order not to have changes in the results. 
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Conclusions 

As for determining the value of the spherical refractive eye on the sample of the 

population that has done the study, we can conclude that the technique of 

retinoscopy that approximates the value of the subjective monocular test is the 

static retinoscopy. 

Regarding the value of the cylinder, there were no significant differences for any 

of the techniques studied. 

Although the hypothesis is supported in that static retinoscopy is more reliable 

as a primary method for refractive value than the Merchan monocular dynamic 

retinoscopy, both techniques show a good correlation between them. 

 

 

Future work 

In this study we found that the technique of retinoscopy is the most reliable 

static retinoscopy. 

However, it would be interesting to carry out further work to find out whether by 

changing some variables the end result would be similar or different to that 

obtained in our study.  

You could perform this project changing the age range of the sample and check 

if these two techniques used could change according to the patient age.  
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Similarly , it is important to repeat the work with extreme refractive groups , to 

know which of the two retinoscopy techniques is better predictor of the 

monocular subjective results. 

A study of 30 patients is an extended sample. Repeat the project whit 100 

patients could be a better accuracy method. 

Finally, it would be appropriate to conduct a study comparing these two 

techniques to assess the cycloplegic retinoscopy with new hypotheses. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La retinoscopia és el mètode amb caràcter objectiu per excel·lència utilitzat en 

la valoració  de la refracció ocular.  

Es basa en l'anàlisi del reflex retinià que observem a través del retinoscopi. 

 El principi òptic bàsic consisteix en projectar un feix de llum sobre l’ull a 

examinar, utilitzant un mirall amb una apertura central, a través de la qual el 

examinador pot observar la pupil·la de l’ull examinat.  

Amb aquest treball es pretén identificar si existeix diferencia significativa en el 

valor esfèric final obtingut entre dues tècniques de retinoscopia respecte al 

valor final del subjectiu, amb el propòsit de verificar si la retinoscopia estàtica 

és més fiable i segura que la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán, a 

través d’un anàlisi realitzat amb 30 adolescents que compleixen amb uns 

criteris d’ inclusió: tenir una edat entre 18 i 25 anys, un defecte refractiu  

comprès entre +1.50 D i - 4.00 D de valor esfèric i un valor de cilindre màxim de 

- 2.00 D, absència de problemes acomodatius, absència d’ambliopia i de 

problemes patològics. 

En el nostre país, la retinoscopia estàtica és la més utilitzada, ja que és 

considerada una de les tècniques objectives de refracció més eficaces. Per el 

contrari, la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán és  relativament poc 

utilitzada pels optometristes i oftalmòlegs. És per aquest motiu que es realitza 

aquest treball, amb l’objectiu de confirmar o descartar la retinoscopia estàtica 

com la tècnica més adequada i fiable a l’hora de valorar la refracció ocular dels 

pacients. 

Des de que es posen en marxa de forma habitual campanyes escolars de 

detecció de patologies i entre elles la visual, està baixant progressivament  

l'edat de la primera revisió optomètrica, sent relativament freqüent explorar 
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nens per sota dels tres anys. Des de Hubbel i Weissel (1970) es coneix  la 

veritable importància dels primers anys de la vida per al normal 

desenvolupament visual. Aquest és el motiu de la importància de saber 

mesurar correctament els defectes de refracció que puguin influir  negativament 

en el normal desenvolupament de la visió. 

La refracció és obligatòria en tots els nens que van a la consulta, 

independentment del motiu de la visita. Una mala correcció del defecte refractiu 

pot ser la causant de fracàs escolar, fatiga ocular, mala lectura, mals de cap o 

altres símptomes oculars.  

La realització d’una correcta refracció té, des del punt de vista clínic, una doble 

repercussió. Per una banda, actua sobre el pla sensorial, millorant o permetent 

la millora de l’agudesa visual, i per altra banda té influencies en el pla motor, 

actuant sobre la component acomodativa i per tan, sobre l’angle de desviació si 

aquest existeix. Així doncs, la refacció és molt important en els adults i 

obligatòria en tots els nens. No obstant això, la prescripció òptica no depèn tan 

sols de la existència d’un defecte de refracció, sinó també del fet més important, 

que aquest defecte expliqui total o parcialment la simptomatologia del pacient. 

(Castiella JC. 1998). 
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2. ESTAT DE L’ART 

2.1. Història de la retinoscopia 

La retinoscopia s'ha utilitzat per al mesurament de la refracció de l'ull humà des 

de 1873, encara que la primera observació accidental data ja en 1859 

realitzada per Bowman, per estudiar l’astigmatisme en una còrnia cònica. 

(Rosenberg et al 1969) Però la primera descripció  del procediment va ser la de 

Cuignet al 1873 introduint el mètode pel diagnòstic dels defectes de refracció, 

apreciant les ombres que, segons la seva opinió, la còrnia projectava sobre la 

pupil·la, de manera que va anomenar al mètode queratoscopia. (Belmonte et 

al,1989) 

Al 1878 Landolt va explicar la teoría òptica i els seus principis òptics. 

Històricament, els retinoscopis van ser il·luminats per mitjans externs, com ara 

bombetes, espelmes, llums, la llum del sol. Els instruments d'auto – il·luminació  

d’ús actual estan accionats elèctricament, ja sigui per bateries o per unió a un 

transformador i línies elèctriques regulars. A part de la introducció d'instruments 

amb alimentació pròpia, el principal canvi significatiu en el disseny del 

retinoscopi va ser la introducció del retinoscopi de franja, patentat el 1927, per 

Copeland. (Rosenberg et al, 1969) 

 

2.2. Funcionament del retinoscopi 

La llum que penetra a l’ull es reflexa sobre la retina originant una font 

secundaria de llum, sent l’anàlisi  dels feixos de llum emergents (convergents, 

divergents o paral·lels), el que ens indica l’estat refractiu existent. 
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També es defineix com la mesura del punt remot dels raigs emergents de l'ull. 

Per els emmetrops el seu punt remot està situat a l’infinit, en els miops els raigs 

són convergents, i en els hipermetrops divergents. 

A la retinoscopia hi ha tres sistemes òptics ben diferenciats: el de il·luminació, 

el d'observació del reflex i el diòptric. 

El retinoscopi és el nostre sistema d'il·luminació i consta d'un sistema 

d'il·luminació central (una bombeta), una lent de condensació, un prisma i un 

ocular.  

Depenent de la forma del feix de llum que projecten es diferencien dos tipus de 

retinoscopis: 

   retinoscopi de franja: el feix de llum que proporcionen és una franja lluminosa. 

Són els més utilitzats. És el retinoscopi utilitzat durant aquest treball. 

   retinoscopi de punt: projecten una llum en forma de con. 

El retinoscopi està compost per un sistema d'il·luminació o projecció i un 

sistema d'observació. 

 Sistema d'il·luminació o de projecció 

El sistema de projecció il·lumina la retina de l'ull explorat i està format de les 

següents parts: 

a) Font de llum. Constituïda per una bombeta amb un filament lineal que 

projecta una línia o franja de llum que es pot rotar per explorar diferents 

meridians. 

b) Lent condensadora. Consisteix en una lent que focalitza la llum de la 

bombeta en el mirall del retinoscopi. 
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c) Mirall. Situat al capçal de l'instrument. Pot presentar un forat central o estar 

semi platejat, de manera que es pugui observar a través seu els raigs 

lluminosos reflectits en la retina de l'ull explorat. 

d) Comandament d'enfocament. Aquest sistema permet variar la distància entre 

la bombeta i la lent, de manera que el retinoscopi pot projectar raigs 

divergents ,posició de mirall pla, o raigs convergents, posició de mirall còncau 

(Figura 1). En molts retinoscopis aquest canvi en la convergència de la llum es 

realitza desplaçant la bombeta verticalment. En els retinoscopis tipus Copeland 

en situar la bombeta en la posició superior es posa la posició d'efecte de mirall 

pla, per tant, en posició inferior es tractarà de la posició d'efecte de mirall 

còncau. Mentre que en els retinoscopis tipus Welch-Allyn aquestes posicions 

s'inverteixen, és a dir, amb la bombeta en posició superior es col·loca en efecte 

de mirall còncau i en posició inferior es tractarà d'efecte de mirall pla. 

e) Font elèctrica. Està situada al mànec del retinoscopi. Poden ser bateries, 

acumuladors o connexió elèctrica a la xarxa (segons cada aparell). També 

disposa d'un reòstat que permet modificar la intensitat de la llum emesa. 

Figura 1: demostració de la posició mirall pla i mirall còncau en el retinoscopi tipus Copeland. 
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Depenent del model de retinoscopi es pot aconseguir la posició de mirall pla 

pujant el comandament d'enfocament, retinoscopi tipus Copeland (Figura 1), o 

baixant-lo, tipus Welch-Allyn. 

 

Sistema d’ observació 

El sistema d'observació (Figura 2) permet veure el reflex lluminós provinent de 

la retina de l' ull explorat a través del mirall. Aquests raigs es veuen afectats per 

l'estat refractiu de l'ull pel que depenent de les característiques del seu 

moviment es poden detectar defectes de refracció com la miopia, hipermetropia 

o l'astigmatisme. 

 

 

Figura 2:  imatge en la que es mostra el sistema d’observació del retinoscopi 
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Reflex retinià 

En condicions normals, la llum del retinoscopi es 

dirigeix cap al pacient i la imatge del filament es 

forma a la retina del pacient. D'aquesta manera, a la 

pupil·la del pacient s'observa un reflex lluminós 

procedent o reflectit per la retina, rebent el nom de 

reflex retinià. Mentre que per fora de la pupil·la es 

pot apreciar la franja lluminosa emesa pel 

retinoscopi. La relació entre el moviment d'aquests 

dos reflexos s'utilitza per determinar l'estat refractiu 

de l'ull explorat. (Figura 3) 

                                                                                                 

                                                                                                       Figura 3: estat refractiu segons                    

                                                                                               la relació de moviment dels reflexos. 

 

En el reflex retinià d'un pacient emmetrop, els raigs lluminosos reflectits són 

paral·lels a l'eix òptic, en un hipermetrop són divergents i en un miop seran 

convergents. (Martin, 2010) 
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2.3. Tècnica de la retinoscopia 

Aquesta tècnica pot realitzar-se amb la ullera de proves i lents de la caixa de 

proves. També poden utilitzar-se les regles de retinoscopia que consisteixen en 

unes lents de potència creixent alineades, de manera que s'aconsegueix 

realitzar la retinoscopia més ràpidament que només amb les lents. No obstant 

això, l'instrument que permet la seva realització amb la màxima rapidesa és el 

foròpter, que fins i tot sol comptar amb la lent de treball ja incorporada. 

 

Per realitzar la retinoscopia cal mantenir una il·luminació baixa o penombra, per 

facilitar l'observació de les ombres. El pacient té els dos ulls oberts i manté la 

fixació en un optotip de baixa AV de lluny que estimuli mínimament la 

acomodació. També pot estar indicat esborronar lleugerament la visió de l'ull no 

explorat amb una lent de +1.50 DP aproximadament, per tal d'intentar relaxar al 

màxim la acomodació del pacient. també es pot realitzar monocularment i amb 

el pacient fixant les lletres que conté el retinoscopi, en comptes de fixar un 

optotip de visió llunyana. L'examinador realitza la retinoscopia de l'ull dret amb 

el seu ull dret i la de l'ull esquerre amb el seu ull esquerre. D'aquesta manera 

es garanteix que el pacient sempre pot mantenir la mirada en l'infinit amb l'ull 

no explorat. 

És important fer la retinoscopia sobre l'eix òptic del pacient, és a dir, que 

s'apreciï el reflex retinià provinent de la màcula. 
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2.4. Tipus de retinoscopia 

Existeixen diferents mètodes de realitzar un examen retinoscòpic: la 

retinoscopia estàtica, les diferents tècniques dinàmiques y la retinoscopia amb 

cicloplegia. 

 

2.4.1. Retinoscopia estàtica 

Es considerada una de les tècniques objectives de refracció mes eficaces.  

En condicions ideals, l’error de refracció es mesura un cop relaxada la 

acomodació. 

Es realitza en condicions de penombra on el pacient es troba mirant un optotip 

de visió llunyana a través del foròpter o ullera de prova i amb l’ull no examinat 

miopitzat fins a una agudesa visual de 0,3 per tal de controlar la resposta 

acomodativa. 

L’examinador, situat a la seva distància de treball respecte al pacient (figura 4), 

va anteposant lents fins aconseguir observar punt neutre en tots els meridians. 

Aquest valor correspon al valor brut de la retinoscopia. Al valor diòptric de les 

lents que proporcionen el punt neutre se li resta el valor corresponent a la 

distància de treball.  

No obstant, aquesta tècnica té una limitació. No es pot estar plenament segur 

de poder controlar la acomodació del pacient. Per aquest motiu, s’hauria de 

recórrer a la retinoscopia amb cicloplegia en els següents casos: nens, 

pacients poc col·laboradors i pacients amb estrabisme.  
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figura 4: realització de la tècnica de retinoscopia estàtica 

 

 

2.4.2.  Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán 

La retinoscopia dinàmica monocular (RDMM) és una prova clínica àmpliament 

utilitzada a Colòmbia proposada el 1967 pel Dr. Gabriel Merchán de Mendoza 

per determinar l'estat refractiu de l'ull, definir el tipus de ametropia i el seu 

poder refractiu. També sol ser utilitzada per el diagnòstic d'alteracions 

acomodatives que es presenten en el sistema visual en persones amb o sense 

desordres de la visió binocular. El seu principi es basa en controlar l'activitat del 

cristal·lí en mantenir la fixació sobre un punt localitzat en visió propera (40 cm), 



	  

                            
                 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa                                                                 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2015.Tots els drets reservats. 
 
 
                   
	  	  	   	   	  

26	  

 

 

activar l'acomodació i eliminar la convergència, és a dir, es realitza 

monocularment (Acuña, Uribe, Orozco, 2009).  Aquesta tècnica es realitza en 

condicions de penombra. El pacient es troba mirant monocularment les lletres o 

figures localitzades sobre el retinoscopi. L’examinador, situat a una distància de 

40 cm (distància aconseguida gràcies al instrument per mantenir el cap de 

l’examinador, (Figura 5) , hipermetropitza al pacient amb suficient poder 

negatiu, el qual va disminuint fins apreciar el moviment directe més ràpid en 

tots els meridians, és a dir, un quart de diòptria abans de la zona de 

neutralització. En aquest moment es registra la lectura com dinàmica 

monocular bruta. Al valor diòptric obtingut se li resta 1,25 D per obtenir el valor 

net. 

Figura 5:   instrument utilitzat per poder mantenir la distància de 40cm durant la retinoscopia 

dinàmica monocular de Merchán 
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2.4.3. Retinoscopia amb cicloplegia   

En condicions ideals, l’error de refracció  es mesura una vegada relaxada la 

acomodació. Aquesta acomodació varia la seva magnitud segons una persona 

o una altra. Com l’examinador podria ser incapaç de detectar aquesta variable, 

a vegades es recorre a la cicloplegia. Aquest mètode consisteix en instil·lar un 

número concret de gotes al pacient per tal d’impedir la seva acomodació. Es 

poden utilitzar dos tipus de col·liris cicloplègics, el ciclopentolato (refracció als 

45 minuts de la primera instil·lació) i la atropina (refracció als tres dies de la 

primera instil·lació). Quan s’hagi produït la cicloplegia, l’examinador podrà 

realitzar la mesura del defecte refractiu ja que com s’ha dit, la acomodació es 

paralitza, la pupil·la es dilata i es pot analitzar la refracció macular. (Miller K., 

Albert D., Asbell P. 2007) 

Cal remarcar que en els nens és indispensable realitzar sempre la retinoscopia 

amb cicloplègic per la gran magnitud d’acomodació que presenten. (Castiella 

J.C., López J.A. ,2012)  

 

2.4.4. Retinoscopia de Mohindra  

La retinoscopia descrita per Indra - Mohindra al 1977 tracta d'obtenir la 

refracció amb el mínim esforç acomodatiu del pacient. S'utilitza sobretot en 

nens i nadons, tot i poder-se realitzar en adults. És una tècnica monocular. 

Per començar ocluïr l'ull que no s’ examina del pacient. Seguidament enfosquir  

totalment el gabinet i situar l’examinador a 50 cm de distància del pacient. 
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Realitzar la neutralització de l'ametropia pel mètode tradicional amb la 

retinoscopia de franja o punt fins a eliminar el moviment d'ombres i compensant 

la distància de treball. 

Finalment, al restar la distància de treball al valor obtingut també s' haurà 

d’eliminar el valor de 1.25 D (acomodació residual estadística en persones en 

condicions de total foscor). (Belmonte N. ,1989) 

 

 

2.4.5. Retinoscopia de Nott 

Utilitzem el test específic situat a 40 cm. Just darrere del test es situa 

l’examinador amb el retinoscopi en posició de mirall pla i observant el tipus de 

moviment que presenta el reflex retinoscòpic a través de l'orifici del test.  

 Un moviment directe indica que la resposta acomodativa està per darrere de la 

nostra posició, per tan, cal desplaçar-se cap enrere amb el retinoscopi, fins a 

arribar a la posició en què s’observa punt neutre. Aquesta és la posició de la 

resposta acomodativa. Realitzant l’equivalent diòptric i restant 2,5 D (40cm) 

obtindrem el valor quantitatiu del retard (mínima energia per satisfer de forma 

adequada una demanda en visió pròxima) positiu del nostre pacient. 

Si el pacient acomoda sobre el test observarem el punt neutre i conclourem 

que no hi ha retard. 

Un moviment invers indica que el pacient acomoda més que la demanda. En 

aquests casos es tracta d'un retard negatiu. 

Valor esperat: +0.25 a +0.75 DP. (Borràs, 2012) 
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2.4.6. Retinoscopia de Mem 

El propòsit d’aquest tipus de retinoscopia es la estimació del retard acomodatiu 

en condicions monoculars i comprovar el balanç acomodatiu en visió propera. 

Es realitza amb les mateixes condicions ambientals que la retinoscopia de Nott. 

A diferència de l'anterior en la retinoscopia de Mem les lents utilitzades per 

neutralitzar les ombres no es col·loquen al foròpter, sinó que se situen durant 

uns 2 segons aproximadament, s'aprecia el moviment de les ombres i es retiren. 

D’aquesta manera no s'altera l'estat acomodatiu binocular. 

 Valor esperat: +0.25 a +0.75 DP. (Martin, 2010) 

 

 

2.4.7. Retinoscopia de Bell 

El propòsit d’aquest tipus de retinoscopia és el d’ avaluar l'estat acomodatiu en 

condicions de lectura reals, és dir, sense utilitzar el foròpter. 

El pacient haurà de mantenir una targeta de lectura correctament il·luminada a 

la seva distància de lectura habitual. La il·luminació ambiental estarà 

lleugerament reduïda. Si s'aprecien ombres directes apropar el text (no el 

retinoscopi) cap al pacient fins que apareguin ombres inverses. Anotar la 

distància en que les ombres comencen a canviar. Repetir amb l'altre ull. 

Valor esperat: S'accepta que les ombres inverses apareguin entre 35 i 40 cm. 

(Martin, 2010) 
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3. OBJETIUS 

 

3.1. Objectiu 

 

Realitzar un estudi amb els resultats obtinguts de dues tècniques de 

retinoscopia,  la estàtica i la dinàmica monocular de Merchán, comparant-les 

amb els resultats finals de l’examen subjectiu monocular de la refracció, per 

poder determinar quina de les dues tècniques de retinoscopia ofereix uns 

resultats més similars als del subjectiu monocular en una població jove (entre 

18 i 25 anys), presentant un defecte refractiu baix. 

 

 

 

3.3. Hipòtesi del treball 

La retinoscopia estàtica proporciona uns resultats més similars al subjectiu 

monocular en l’estimació del defecte refractiu. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Selecció de la mostra 

Per dur a terme aquest treball s’han realitzat les proves a un grup de 30 

subjectes, d’edat compresa entre 18 i 25 anys, els quals havien de complir un 

seguit de requeriments: 

-  Defecte refractiu comprès entre +1.50 D i -4.00 D esfèric i un cilindre màxim 

de  -2.00 D. 

-  Absència de problemes acomodatius. 

-  Absència d’ambliopia i problemes patològics. 

 

4.2. Material  

El material utilitzat ha estat: 

- Optotip d’AV per visió llunyana i per visió propera 

- Oclusor amb forat estenopeic 

- Retinoscopi de franja 

- Oclusor 

- Regleta. 

- Flippers +2.00/-2.00 i -2.00/neutre. 

- Llanterna: filtre vermell i llum puntual. 

- Foròpter 
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4.3. Procediment 

 De les diferents tècniques de retinoscopia explicades anteriorment, per aquest 

treball hem utilitzat la retinoscopia estàtica i la retinoscopia dinàmica monocular 

de Merchán a la mostra seleccionada, per poder afirmar quina d’ aquestes 

dues tècniques ofereix uns resultats més similars als del subjectiu monocular 

en una població jove.  

 

4.3.1. Metodologia de l’exploració 

Tenim una mostra de 30 subjectes. L’estudi de tots ells no podia ser realitzat 

durant un sol dia, de manera que es van realitzar tandes de 10 subjectes.  

Els subjectes van ser citats a l’ examen dues vegades. A la primera visita es va 

realitzar un seguit de proves requerides (citades mes endavant) i la 

retinoscopia estàtica. Era necessària una segona visita per realitzar la 

retinoscopia dinàmica monocular de Merchán, ja que si s’haguessin realitzat les 

dues tècniques al mateix dia, els resultats obtinguts podrien no ser fiables, 

degut al cansament o la poca atenció per part del subjecte. Aquest espai de 

temps entre les dues visites no podia ser elevat per tal de no tenir canvis en els 

resultats. Per poder controlar aquest marge de temps, es va realitzar l’estudi en 

grups de 10 subjectes, on primerament se’ls examinava i a la setmana següent 

es concloïa l’examen , i així successivament fins a obtenir els resultats de les 

dues retinoscopies dels 30 subjectes. 

Cal dir que l’examinador no coneixia el resultat de les altres proves refractives 

a l’hora de practicar cada una d’aquestes, mateixes condicions ambientals, 

l’examinador ha estat sempre el mateix en totes les proves realitzades, el 

retinoscopi de franja utilitzat i el gabinet d’exploració han estat el mateix per a 

tots els subjectes. 
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Durant la primera visita es va seguir un mateix ordre concret de totes les proves.  

Primerament es mesura l’agudesa visual mono i binocularment, amb la 

correcció habitual del subjecte.   

La segona exploració consisteix en la realització de la retinoscopia estàtica en 

condicions de penombra (controlant que la il·luminació fos la mateixa per a 

cada subjecte. Durant la prova el subjecte observa un optotip de visió llunyana 

a través del foròpter i amb l’ull no examinat miopitzat, fins a una agudesa visual 

de 0,3 per tal de controlar la resposta acomodativa. L’examinador es situa a la 

seva distància de treball (55 cm), anteposant lents fins aconseguir observar 

punt neutre en tots els meridians. Al valor diòptric brut que proporciona el punt 

neutre se li resta 1,75 D (valor corresponent a la distància de treball). S’anota el 

resultat i s’examina l’ull contralateral amb el mateix criteri. 

Seguidament es realitza el subjectiu monocular per verificar i afinar la correcció 

refractiva obtinguda per mitjà de la retinoscopia estàtica. 

A continuació s’ explora el punt pròxim de convergència (màxima capacitat de 

convergència de l’observador), el cover test (avaluar la presencia i magnitud 

d’una foria o una tropia), l’ amplitud d’acomodació (habilitat del pacient per 

augmentar el poder diòptric de l'ull) i la flexibilitat d’acomodació (avaluar la 

qualitat, resistència i dinamisme de l'acomodació).  

La següent setmana s’examinava als mateixos 10 subjectes amb l’objectiu de 

realitzar la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán. L’examen d’aquesta 

tècnica es va portar a terme com a un estudi cec, és a dir, en cap moment es 

va intentar fer coincidir els resultats obtinguts amb els de la retinoscopia 

estàtica, sinó que es comparaven posteriorment a la realització d’aquesta prova. 
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Per realitzar la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán  es mantenen les 

mateixes condicions de penombra que el primer dia. En aquest cas, el subjecte 

ha de mirar monocularment les lletres localitzades a sobre el retinoscopi. La 

posició de l’examinador é molt important, perquè en tot moment cal mantenir la 

distància de 40 centímetres. Si en algun moment aquesta distància no és la 

correcte, els resultats poden veure’s alterats. És per aquest motiu que es s’ha 

utilitzat un aparell especialment fabricat per mantenir aquesta distància. Un 

extrem es col·loca al foròpter i l’altre incorpora un sistema per poder donar 

suport al cap de l’examinador (figura 5). Al valor diòptric obtingut de 

retinoscopia se li resta 1,25 D per obtenir el valor net. 

Seguidament cal tornar a realitzar el subjectiu monocular per confirmar el valor 

refractiu obtingut la setmana anterior. 

S’ha format una taula en la que queda constància de tots els resultats adquirits 

mitjançant cada una de les tècniques i amb el valor final del subjectiu (Annex).  

 

4.3.2. Anàlisi dels resultats 

Per a cada subjecte participant i per a cada una de les proves, s’obtenia una 

esfera esfero-cilíndrica, de la que s’han comparat els valor de l’esfera i del 

cilindre. Aquesta comparació s’ha fet mitjançant una correlació i atenent als 

valors de R2 i de p i mitjançant una gràfica de Bland & Altman. 

El nivell de confiança que s’ha adoptat és del 95%, s’ha considerat que hi havia 

una correlació estadísticament significativa entre dues variables quan p<0,05, 

segons el test de Fisher. 
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5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Descripció de la mostra 

Estudi realitzat a 30 subjectes, 16  homes i 14 dones. És una mostra 

d’estudiants  adquirida d’un centre oftalmològic.  

Edat compresa entre 18 i 25 anys, mitjana d’edat 21,5 ± 1,73  

 Al realitzar l’estudi a 30 pacients, estem classificant 60 ulls segons el resultat 

del subjectiu: miopia (MP), hipermetropia (HP), astigmatisme (ASTIGM.), 

emmetropia, miopia amb astigmatisme (MP + ASTIGM.) i hipermetropia amb 

astigmatisme (HP + ASTIGM). (Figura 6) 

 

Prèviament es van establir uns límits diòptrics per tal de poder classificar el 

resultat del subjectiu monocular. 

Tenint present que en tot moment es va realitzar l’examen treballant amb el 

valor del cilindre negatiu, vam establir com a resultats del subjectiu: 

 

Emmetrop:  ± 0,25 DE (diòptries esfèriques) i ≤ -0,50 DC  (diòptries 

cilíndriques)                     

Miop:  > -0,25 DE  i  ≤ -0,50 DC 

Miop i Astigmàtic:  > -0,25 DE  i  > -0,50 DC 
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Hipermetrop:  > +0,25 DE  i  ≤ -0,50 DC 

Hipermetrop i Astigmàtic:  > +0,25 DE  i  > -0,50 DC 

Astigmàtic:  ±  0,25 DE  i  > -0,50 DC 

 

Seguidament es poden classificar els resultats monoculars obtinguts amb la 

prova del subjectiu, obtenint 32 ulls miops, 19 emmetrops, 3 hipermetrops, 3 

miops i astigmàtics, 2 hipermetrops i astigmàtics i 1 astigmàtic. 

 

Figura 6: Gràfica que classifica el resultat refractiu obtingut amb el subjectiu monocular 
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VALOR DE L’ESFERA: 

Podem veure els valors de correlació en forma de R2 y la p, que indica la 

significació estadística.  (Figura 7) 

 

VARIABLES R2 Valor de p 

Cil R1 0,037 0,143 

Esf R1 0,962 <0,001 

Cil R2 0,046 0,100 

Esf R2 0,959 <0,001 
Figura 7: valors de correlació R2 i p per l’ esfera 

 

R1: Retinoscopia estàtica. 

R2: Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán. 

Esf. i Cil. : Esfera i cilindre de la retinoscopia. 

R2: Grau d’associació entre dues variables.  

Valor de p:  probabilitat d'obtenir un valor igual o més extrem. Dues variables    

són estadísticament significatives si el seu valor p és menor o igual a 0,05 (és a 

dir, 5%). 
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Retinoscopia estàtica (R1) – Subjectiu (Subj) 

Figura 8: valors de l’esfera amb la retinoscopia estàtica i el subjectiu. 

 

A la figura 8 observem una bona correlació entre el valor esfera de la 

retinoscopia estàtica (R1) i el del subjectiu (Subj). La correlació lineal ofereix 

una valor R2 de 0,96, el que ens indica que el valor de retinoscopia estàtica és 

un bon mètode predictor del valor del subjectiu, i  p < 0,05, amb la qual cosa la 

correlació entre ambdues tècniques és estadísticament significativa. 

L’equació de la recta que descriu la relació entre les dues variables és: 

Esf Subj = 1,006 Esf R1 - 0,087 
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El pendent de la recta de correlació obtinguda en representar les dades de la 

retinoscopia estàtica respecte al subjectiu mostra que no hi ha error 

proporcional d’un mètode sobre l’altre. A més a més, quant a l’exactitud, podem 

observar com hi ha un cert biaix, doncs el valor del terme independent no és 0 

(figura 8), tot i que, és proper a 0, per tant, es pot afirmar que ambdós mètodes 

són comparables i que els resultats d’un mètode no difereixen, aparentment, de 

l’altre. 

 

Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán (R2) – Subjectiu (Subj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: valors de l’esfera mitjançant retinoscopia dinàmica monocular de Merchán i el 

subjectiu 
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Es pot observar a la figura 9 una bona correlació entre el valor de l’esfera del 

subjectiu i el de la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán (R2). Aquestes 

variables presenten una correlació amb un valor de R2 de 0,96 i p<0,05. Es pot 

afirmar que la Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán és un bon mètode 

predictor del valor del subjectiu i que la correlació entre ambdues tècniques és 

estadísticament significativa. 

 

L’equació de la recta que descriu la relació entre les dues variables a estudi és: 

Esf Subj = 1,04 Esf R2 + 0,45 

 

Cal destacar la magnitud de l’ordenada a l’origen, que és més gran que en la 

retinoscopia estàtica. Valor del multiplicador pràcticament igual a la unitat (1,04) 

i el de la constant igual a 0,45. Aquests 0,45 de l’ordenada a l’origen estan 

relacionats amb el biaix que presenta aquest mètode, amb l’error sistemàtic 

constant que presenten els resultats de la retinoscopia dinàmica monocular de 

Merchán amb el subjectiu i que per tant, es pot extreure que l’exactitud del 

mètode és inferior a la retinoscopia estàtica. A més, també corrobora el fet 

observat experimentalment que la dinàmica monocular de Merchán té 

tendència a donar valors esfèrics més negatius que el subjectiu, 

aproximadament mitja diòptria. 
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Gràfica Bland & Altmand del valor de l’esfera 

Ambdues tècniques es poden correlacionar en un grau elevat amb el subjectiu 

(valor de R2 per a ambdues representacions) i que per tant, ambdues ens 

relacionen linealment els resultats d’un mètode amb l’altre, cosa que ens 

permet obtenir una relació entre ambdós (una funció). En qualsevol cas, 

certament un mètode presenta una exactitud major que l’altre, que presenta 

error sistemàtic constant. Per a afirmar que els resultats dels mètodes no 

difereixen significativament, es realitza una comparació estadística d’ambdós 

amb les representacions de Bland i Altmand , que són una manera visual de 

corroborar aquestes primeres conclusions obtingudes a partir de les gràfiques 

de correlació, que, sense haver fet cap anàlisi estadístic, de manera qualitativa 

es poden deduir. 

Figura 10: gràfica Bland & Altmand del valor esfera, on a l’eix d’abscisses es representa el valor 

promig entre els resultats de cada mètode i l’examen monocular del subjectiu, i a l’eix d’ 

ordenades  es representa les diferències entre els resultats de cada mètode respecte a 

l’examen monocular del subjectiu. 
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A través de la figura 10 es pot entendre millor els resultats obtinguts en el valor 

de l’esfera entre les dues tècniques de retinoscopia respecte al subjectiu.  

És important observar que la majoria de valors es troben entre els límits, i per 

tant, els resultats dels mètodes presenten dispersions baixes, és a dir, els 

mètodes, ambdós, són precisos. En canvi, amb la retinoscopia dinàmica 

monocular de Merchán els valors es troben lluny del 0, cosa que fa que 

presenti menor exactitud que la retinoscopia estàtica, corroborant el que 

s’havia deduït anteriorment. 

Es pot observar clarament que amb la retinoscopia estàtica obtenim valors més 

dispersos, tot i que la gran majoria coincideixen a 0 amb el subjectiu o tenen un 

valor més positiu 

En canvi, amb la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán els valors 

obtinguts són clarament més negatius i es pot observar la tendència que té 

aquesta tècnica a donar valors esfèrics aproximats de mitja diòptria negativa.  
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VALOR DEL CILINDRE: 

 

Podem veure els valors de correlació en forma de R2 y la p, que indica la 

significació estadística. (Figura 11) 

 

VARIABLES R2 Valor de p 

Cil R1 0,868 <0,001 

Esf R1 0,023 0,256 

Cil R2 0,912 <0,001 

Esf R2 0,039 0,135 
Figura 11: podem veure els valors de correlació en forma de R2 y la p, que indica la significació 

estadística del valor del cilindre. 

 

R1: Retinoscopia estàtica. 

R2: Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán. 

Esf. i Cil. : Esfera i cilindre de la retinoscopia. 

R2: Grau d’associació entre dues variables.  

Valor de p:  probabilitat d'obtenir un valor igual o més extrem. Dues variables    

són estadísticament significatives si el seu valor p és menor o igual a 0,05 (és a 

dir, 5%). 
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Seguidament podem veure les gràfiques de correlació de cada una de les 

comparacions: 

Retinoscopia estàtica - Subjectiu 

Figura 12: valors del cilindre amb la retinoscopia estàtica i el subjectiu. 

A la figura 12 es pot observar una bona correlació entre el valor del cilindre de 

la retinoscopia estàtica (R1) i el del subjectiu (Subj). La correlació lineal ofereix 

un valor R2 de 0,86 i un p < 0,05. Per tan, la correlació entre ambdós tècniques 

és estadísticament significativa. 

L’equació de la línia que descriu la relació entre les dues variables és: 

Cil Subj = 0,86 Cil R1 + 0,025 
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El pendent de la recta de correlació obtinguda en representar les dades de la 

retinoscopia estàtica respecte al subjectiu mostra que no hi ha error 

proporcional d’un mètode sobre l’altre. En quant a l’exactitud, es pot observar 

com hi ha un cert biaix , doncs el valor del terme independent no és 0 (figura 

12), tot i ser pràcticament 0, per tant, es pot afirmar que ambdós mètodes són 

comparables i que els resultats d’un mètode no difereixen, aparentment, de 

l’altre. 

 

Retinoscopia dinàmica monocular de Merchán - Subjectiu 

 

Figura 13: valors del cilindre amb la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán i el subjectiu 
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Es pot observar a la figura 13 una bona correlació entre els valors de cilindre 

obtinguts mitjançant la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán i el 

subjectiu. Presenten una correlació de 0,91 i p < 0,05. Per tan, la correlació 

entre les dues tècniques és estadísticament significativa. 

L’equació de la recta que descriu la relació entre les dues variables a estudi és: 

Cil Subj = 0,9 Cil R2 + 0,002 

El pendent de la recta de correlació obtinguda en representar les dades de la 

retinoscopia dinàmica monocular de Merchán respecte al subjectiu mostra que 

no hi ha error proporcional d’un mètode sobre l’altre. En quant a l’exactitud, no 

hi ha biaix , doncs el valor del terme independent és 0 (figura 13), per tant, es 

pot afirmar que ambdós mètodes són comparables i que els resultats d’un 

mètode no difereixen, aparentment, de l’altre. 
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Gràfica Bland & Altmand del valor del cilindre 

Figura 14: gràfica Bland & Altmand del valor del cilindre, on a l’eix d’abscisses es representa el 

valor promig entre els resultats de cada mètode i l’examen monocular del subjectiu, i a l’eix d’ 

ordenades  es representa les diferències entre els resultats de cada mètode respecte a 

l’examen monocular del subjectiu. 

A la figura 14 es pot observar que els resultats del valor del cilindre de les dues 

tècniques estudiades són molt similars. Existeix molta semblança amb els 

resultats del subjectiu tot i algun cas amb un error de mitja diòptria. La 

retinoscopia estàtica (R1) presenta una mica més de dispersió i té una 

tendència a donar valors un pel més grans que la retinoscopia dinàmica 

monocular de Merchán, perdent precisió. 

És important observar però, que la majoria de valors es troben dins els límits, i 

per tant, els resultats dels mètodes presenten dispersions baixes, és a dir, els 

dos mètodes, són precisos. Ambdós mètodes es troben propers al 0 i al -0,25, 

per tan, presenten bona similitud respecte als resultats del subjectiu monocular. 

Es poden corroborar els resultats observats a les gràfiques de correlació. 

-‐0,6	  

-‐0,5	  

-‐0,4	  

-‐0,3	  

-‐0,2	  

-‐0,1	  

0	  

0,1	  

0,2	  

0,3	  

-‐1,6	   -‐1,4	   -‐1,2	   -‐1	   -‐0,8	   -‐0,6	   -‐0,4	   -‐0,2	   0	  

Serie1	  



	  

                            
                 Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa                                                                 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2015.Tots els drets reservats. 
 
 
                   
	  	  	   	   	  

48	  

 

DISCUSSIÓ 

Per el present grup d’edat (18-25 anys) i el rang d’ametropies escollit, si parlem 

del resultat esfèric, ambdues tècniques mostren un valor de correlació del 0,96 

respecte al valor del subjectiu, amb el que es pot afirmar que les dues 

tècniques de retinoscopia són un bon predictor del valor de l’esfera que 

s’obtindrà en l’examen subjectiu monocular de la refracció. En aquest treball 

s’intenta determinar quina de les dues retinoscopies estudiades ofereix uns 

resultats més similars als del subjectiu monocular en una població jove. 

Aquesta exactitud es mostra a les gràfiques de correlació, valorant el desviació 

de la recta i si aquesta passa pel punt (0,0). Si la recta no passa pel punt (0,0) 

es crea un biaix, observat amb la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán 

respecte el subjectiu (figura 9), on aquesta desviació és de 0,45, amb 

tendència a valorar el defecte refractiu amb un valor de mitja diòptria més 

miòpic. Amb la retinoscopia estàtica no es crea biaix, no hi ha desviació de la 

recta (figura 8), demostrant que és un mètode més exacte. 

 

Pel que fa al resultat cilíndric, el valor de correlació de la retinoscopia estàtica 

(R1) és de 0,86 i el de la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán (R2) és 

de 0,91. Podem afirmar que, tot i que la Retinoscopia estàtica presenta un 

coeficient de correlació molt bo, la de Merchán encara es correlaciona una  

mica millor amb el subjectiu monocular. Aquestes diferències no sembla que 

hagin de tenir, però, traducció en diferències significatives des d’un punt de 

vista clínic. Referent a l ‘exactitud respecte el valor del subjectiu, amb la tècnica 

retinoscopia estàtica s’obté un valor de biaix de 0,025 i amb la tècnica 

retinoscopia dinàmica monocular de Merchán un valor de 0,002, per tant, la 

dinàmica de Merchán presenta una mica més de similitud que la estàtica en el 

valor cilíndric del subjectiu monocular . Aquesta diferència, des d’un punt de 

vista clínic, no és significativa. 
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Al comparar el valor de la refracció esfèrica obtinguda mitjançant l’ examen 

subjectiu i la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán, ens trobem que, 

contràriament als resultats referenciats pel Dr. Merchán (1982) obtenim un 

valor mig negatiu de mitja diòptria esfèrica. L’edat de la mostra no sembla 

justificar aquesta diferencia obtinguda, sinó tot el contrari, ja que l’estudi inicial 

fa referencia a una població més jove que la nostre selecció de la mostra, amb 

una mitjana de 21,5 ± 1,73 anys. En canvi, els nostres resultats s’ajusten més 

als referenciats a l’article “Retinoscopia Versus Subjetivo”  (J. Gispets, C. Varón, 

E. Sánchez,1998), en el qual també obtenien un valor mig negatiu de casi mitja 

diòptria amb la tècnica de la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán i en 

aquest cas van treballar amb una mitjana d’edat de 22,4 ± 2,1 anys, és a dir 

que l’edat de la mostra sí que sembla justificar el resultat obtingut.  

Un estudi realitzat per López M. comprova l’eficàcia de diferents tècniques per 

avaluar el defecte refractiu en una mostra jove, mitjançant un autorefractòmetre 

i retinoscopies amb i sense cicloplegia. Conclou que amb la tècnica de 

retinoscopia s’ obtenen, coincidint amb la retinoscopia monocular de Merchán 

en el nostre estudi, refraccions més miòpiques i valors de cilindre fiables. La 

retinoscopia amb cicloplegia seria la tècnica més adequada i per davant de la 

tècnica amb autorefractòmetre, que proporciona refraccions més miòpiques 

que el subjectiu monocular.  

L’estudi “Autorefracció Vs Retinoscopia” (Lowery J, Olson R, Pearce N. 2006) 

afirma que amb l’ autorefracció i amb les retinoscopies no cicloplègiques es 

tendeix a subestimar la hipermetropia en els subjectes, però que aquests 

efectes es poden observar amb major amplitud i variància en els mesuraments 

d’ autorefracció. 
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Un estudi realitzat al State College of Optometry (Rosenfield M, Chiu N.) ens 

parla de la repetibilitat dels resultats en el valor esfèric en exàmens objectius, 

mitjançant un autorrefractòmetre (± 0,31), i en exàmens subjectius (± 0,27), 

dintre de les quals es podrien veure emmascarats els resultats obtinguts per a 

les diferents tècniques. 

 

6. CONCLUSIONS 

Pel que fa a la determinació del valor esfèric de la refracció ocular, sobre la 

mostra de població amb la que s’ha realitzat l’estudi, podem concloure que la 

retinoscopia estàtica ofereix uns resultats esfèrics més similars als de l’examen 

subjectiu monocular de la mostra seleccionada. 

Respecte al valor del cilindre la tècnica de retinoscopia estàtica presenta una 

mica més de dispersió i té una tendència a donar valors un pel més grans que 

la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán.  

Amb la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán s’ obtenen uns resultats 

amb un valor mig negatiu de mitja diòptria esfèrica respecte al subjectiu 

monocular. Aquesta afirmació ens indica que és una tècnica menys exacte. 

Però a l’ hora, és més precisa que la retinoscopia estàtica, ja que aquesta 

presenta uns resultats més dispersos als de l’examen del subjectiu. 

Freqüentment es compara la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán 

amb els resultats obtinguts amb cicloplegia. Al obtenir uns resultats menys 

positius dels esperats en el valor de l’esfera, es considera necessari un estudi 

comparant la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán amb la retinoscopia 

amb cicloplegia per poder confirmar o descartar la nostre hipòtesi.  
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7. TREBALL DE FUTUR 

En aquest treball hem obtingut uns resultats en els que la tècnica que presenta 

resultats més similars als de l’examen subjectiu monocular és la retinoscopia 

estàtica.  

Pel fet que la retinoscopia dinàmica monocular de Merchán és una tècnica molt 

poc utilitzada a la pràctica diària, s’esperava uns resultats menys exactes i 

precisos dels obtinguts amb aquesta tècnica respecte el valor del subjectiu. Per 

aquest motiu, seria molt interessant realitzar nous treballs per tal de saber si al 

modificar algunes variables el resultat que s’obtindria al finalitzar seria semblant 

o diferent al obtingut en el nostre treball.  

Es podria realitzar un treball variant l’edat de la selecció de la mostra i 

comprovar si aquestes dues tècniques utilitzades varien els seus resultats 

segons l’edat de la mostra. De la mateixa manera, seria important repetir el 

treball amb grups refractius més extrems, per saber quina de les dues 

tècniques de retinoscopia és més bona predictora del resultat del subjectiu 

monocular. 

Un estudi de 30 subjectes (60 ulls examinats) no és una mostra extensa. 

Repetir el treball amb una mostra major ens permetria confirmar definitivament 

els resultats obtinguts. 

Per últim, seria convenient realitzar un estudi comparant aquestes dues 

tècniques amb la retinoscopia amb cicloplegia per valorar noves hipòtesis. 
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ANNEXOS 

 

Tècniques realitzades:   

Agudesa visual  

En primer lloc es col·locava l’observador a 6 metres.  

A continuació s’explorava (monocular i binocularment) fins quina línia era capaç 

de distingir en tots els seus elements la situació respectiva del punt blanc que 

correspon al mínim visible i s’anotava el resultat.  

 

 Punt pròxim de convergència (PPC)  

Primerament s’apropa el test fins que el subjecte indica visió doble (R: ruptura).  

 Tot seguit s’allunya fins que torna a veure’l simple (r: recuperació). En alguns 

casos no es dona ruptura i s’anota el valor com “fins el nas”.  

Finalment s’anota la mitjana dels resultats obtinguts al realitzar el test tres cops 

consecutius. 

 

 Cover Test 

Permet avaluar la presencia i magnitud d’una foria o una tropia (estrabisme) i 

determinar la presència o absència d’habilitat funcional motora. Una foria és 

una desviació de l’ull al estar en repòs (latent). Una tropia és una desviació 

constant (manifesta).  
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Per detectar fòries utilitzarem el cover test alternant (tapar i destapar cada ull 

constantment i de forma alternant), mentre que per  determinar tropies 

utilitzarem el cover uncover (tapar un ull i observar l’altre). 

 

Subjectiu 

La prova subjectiva és utilitzada per verificar i afinar la correcció refractiva 

obtinguda per mitjà de tècniques objectives controlant l'acomodació. 

En primer lloc es comença amb el valor objectiu de la refracció obtingut 

prèviament amb la retinoscòpia. Seguidament ocluïr l’ull esquerra. El pacient ha 

de tractar de llegir línies de l’optotip a mesura que les vagi identificant, tot i no 

estar totalment nítides. Disminuir gradualment el valor de la lent en passos de 

+0.25 diòptries. Al arribar a una agudesa visual de 20/40, canviar el optotip pel 

dial astigmàtic, per obtenir la correcció cilíndrica. Finalment anotar el valor 

refractiu amb el qual aconsegueix millor agudesa visual i realitzar el mateix 

procediment per l’altre ull. 

 

 Amplitud d’acomodació 

Mesura de l'habilitat del pacient per augmentar el poder diòptric de l'ull a través 

de la contracció del múscul ciliar amb els corresponents canvis del cristal·lí.  

Prèviament el pacient ha de portar la seva correcció de lluny. Utilitzar una  

 

targeta d’agudesa visual de visió propera, sempre ben il·luminada. 

Primerament ocluïr ull esquerra. El pacient ha de mirar una línia de lletres, una 

o dues agudeses visuals més baixes que la seva millor agudesa visual de prop. 

 

Lentament apropar la targeta cap al pacient i ens ha d’informar quan 
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les lletres comencin a estar borroses i es mantinguin borroses. Es mesura la 

distància de la targeta al pla de les ulleres del pacient en centímetres. La 

mesura lineal és el punt proper d'acomodació. 

 

Es converteix distància (de la targeta al pla de les ulleres) en diòptries i el valor 

diòptric resultant representa l'amplitud d'acomodació del pacient. 

 

Seguidament repetir els passos tapant l'ull dret i avaluant l'esquerre. Finalment 

repetirem el procediment binocularment. 

 

 

 Flexibilitat d’acomodació 

El propòsit de la flexibilitat acomodativa és avaluar la qualitat, resistència i 

dinamisme de l'acomodació.  

 

Per avaluar la flexibilitat acomodativa el test més utilitzat són els flippers, 

consistint en uns sostenidors amb lents positives i negatives per estimular i 

relaxar l'acomodació , mesurant quants cicles pot aclarir el pacient en un minut, 

prenent com a norma valors propers als 12-15 cicles/minut (un cicle es 

considera quan el pacient ha aclarit la lent positiva i la negativa en visió propera 

i quan ha aclarit la lent negativa i neutre en visió llunyana). 
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Resultats tècniques realitzades i subjectiu 

PACIENTS Retinoscopia   
Estàtica (R1) 

Retinoscopia 
Dinàmica (R2) 

    Subjectiu 

 
 
1. B.A 

 

-0,25 -0,50 x10º 

 

-0,50 -0,50 x 180º 

 

 -0,25 -0,50 x180º 

 

-0,75 -0,25 x 15º 

 

-1,00 

 

-0,75 

 
 
2. P.F 

 

-1,50 -0,25 x 15º 

 

-1,75 -0,50 x 20º 

 

-1,50 

 

-1,50 -0,50 x 50º 

 

-1,75 -0,50 x 50º 

 

-1,25 -0,50 x 60º 

 
 
3. M.V 

 

-1,25 -0,25 x 120º 

 

-1,75 -0,25 x 120º 

 

 -1,25 -0,25 x 120º 

 

-1,00 -0,50 x 75º 

 

-1,50 -0,25 x 80º 

 

-1,00 -0,25 x 75º 

 
 
4. G.R 

 

-3,00 -0,25 x 110º 

 

-3,50 

 

-3,50 

 

-2,00 -0,50 x 25º 

 

-2,75 -0,25 x 30º 

 

-2,50 -0,50 x 25º 

 
 
5. J.D 

 

+0,25 -0,50 x 130º 

 

-0,50 -0,50 x 15º 

 

-0,50 x 130º 

 

+0,25 -0,25 x 60º 

 

-0,50 

 

Neutre 

  

+0,25 -0,50 x 15º 

 

-0,75 -0,50 x 15º 

 

-0,25 -0,50 x 15º 
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6. B.G 

 

-0,50 x 15º 

 

-0,75 -0,50 x 15º 

 

-0,25 -0,50 x 15º 

 
 
7. C.S 

 

-2,25 -1,50 x 95º 

 

-2,50 -1,25 x 90º 

 

-2,25 -1,00 x 95º 

 

-2,50 -0,75 x 65º 

 

-3,00 -0,75 x 70º 

 

-2,50 -0,75 x 70º 

 
 
8. M.S 

 

-1,50 -0,25 x 90º 

 

-2,25 -0,25 x 90º 

 

-1,75 -0,25 x 90º 

 

-2,25 -0,50 x 60º 

 

-3,00 -0,50 x 70º 

 

-2,50 -0,50 x 70º 

 
 
9. M.L 

 

+0,25 -0,25 x 85º 

 

-0,50 x 90º 

 

+0,50 -0,50 x 90º 

 

-0,50 x 80º 

 

-0,50 -0,50 x 90º 

 

+0,25 -0,50 x 80º 

 
10. J.P 

 

+0,50 

 

-0,50 

 

Neutre 

 

+0,25 -0,50 x 10º 

 

-0,25 -0,50 x 15º 

 

+0,25 -0,50 x 15º 

 
 
11. S.P 

 

-2,75 -0,25 x 130º 

 

-3,50 

 

-3,00  

 

-2,75 

 

-3,50 

 

-3,00 

 
 
12. M.T 

 

-1,00 -0,75 x 160º 

 

-1,00 -0,75 x 175º 

 

-0,75 -0,50 x 170º 

 

-1,25 -0,25 x 155º 

 

-1,50 -0,25 x 150º 

 

-1,00 -0,25 x 160º 

  

+1,00 -0,50 x 130º 

 

+0,25 -0,25 x 120º 

 

+0,75 -0,25 x 120º 
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13. A.M 

 

Neutre 

 

-0,50 

 

Neutre 

 
 
14. N.F 

 

-1,00 -0,75 x 40º 

 

-1,50 -0,75 x 40º 

 

-1,25 -0,75 x 40º 

 

-0,25 -1,50 x 135º 

 

-0,50 -1,50 x 140º 

 

-0,25 -1,50 x 140º 

 
 
15. N.E 

 

+0,25 -0,25 x 180º 

 

-0,50 

 

Neutre 

 

+0,50 

 

-0,25 

 

Neutre 

 
 
16. G.M 

 

-0,25 

 

-0,25 

 

Neutre 

 

-0,75 

 

-1,00 

 

-0,75 

 
 
17. V.S 

 

-0,75 

 

-0,25 

 

-0,75 

 

-0,75 

 

-1,00 

 

-1,00 

 
 
18. H.H 

 

-0,25 -0,25 x 110º 

 

-0,25 

 

Neutre 

 

-0,25 

 

-0,50 

 

Neutre 

 
 
19. A.F 

 

-1,75 

 

-2,00 

 

-1,75 

 

-1,50 

 

-2,00 

 

-1,75 
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20. S.E 

 

-0,75 -0,50 x 80º 

 

-1,00 -0,50 x 90º 

 

-0,75 -0,25 x 85º  

 

-0,75 -0,50 x 85º 

 

-1,25 -0,50 x 85º 

 

-0,75 -0,25 x 85º 

 
 
21. P.C 

 

-1,25 

 

-1,75 

 

-1,50 

 

-1,75 

 

-2,00 

 

-1,75 

 
 
22. M.M 

 

-0,50 x 95º 

 

-0,25 -0,50 x 90º 

 

-0,50 x 90º 

 

+0,50 -0,50 x 90º 

 

-0,50 -0,50 x 95º 

 

-0,50 x 90º 

 
 
23. N.L 

 

+1,50 -0,75 x 90º 

 

+0,75 -0,75 x 90º 

 

+1,50 -0,50 x 90º 

 

+1,25 -0,25 x 90º 

 

+0,75 

 

+1,50 

 
 
24. Q.P 

 

+0,50 

 

-0,50 -0,50 x 100º 

 

 Neutre 

 

+0,50 -0,25 x 110º  

 

-0,50 -0,25 x 110º 

 

Neutre 

 
 
25. E.S 

 

-2,50  

 

-2,50 

 

-2,50 

 

-2,25 

 

-2,75 

 

-2,50 
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26. M.P 

 

-1,50 

 

-2,00 

 

-1,50 

 

-1,50 

 

-2,25 

 

-1,50 

 
 
27. N.J 

 

+1,00 -1,00 x 180º 

 

+0,50 -0,75 x 180º 

 

+1,25 -0,75 x 180º 

 

+1,25 – 0,75 x 180º  

 

+0,25 -0,75 x 180º 

 

+1,25 – 0,75 x 180º 

 
 
28. J.G 

 

-3,50  

 

-3,75 

 

-3,50 

 

-3,50 

 

-3,50 

 

-3,50 

 
 
29. L.R 

 

-1,00 -0,75 x 110º 

 

-2,00 -0,50 x 110º 

 

-1,25 -0,50 x 110º 

 

-1,25 -1,00 x 100º 

 

-1,75 -1,00 x 100º 

 

-1,25 -1,00 x 100º 

 
 
30. X.F 

 

-0,50  

 

-0,75 

 

-0,50 

 

-0,75 

 

-1,00 

 

-0,50 
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