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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

Mètodes subjectius versus objectius per avaluar la funció 

visual en pacients pseudofàquics 

RESUM 

 
OBJECTIUS  
 
La motivació principal que a conduït la realització d’aquest treball ha sigut 
estudiar els obstacles amb els que es troben diàriament els òptics-
optometristes durant la realització dels exàmens visuals (Refracció, sensibilitat 
al contrast, agudesa visual entre d’altres) a pacients pseudofàquics, en 
especial, implantats amb LIOs trifocals. Obstacles provocats tant pels dissenys 
avançats d’aquestes, els fenòmens òptics que es donen en el seu 
funcionament com per la seva interacció amb els instruments optomètrics 
durant la realització d’aquestes proves.  
 
METODOLOGIA 
 
La metodologia seguida ha sigut l’estudi i l’anàlisi de diferents articles científics 
realitzant així una recerca bibliogràfica àmplia que ha permès l’extracció de 
resultats els quals s’han comparat i han donat lloc a unes conlusions. 
 
CONCLUSIONS 
 
En presència de LIO trifocal, en aquest treball, difractiva, tots els mètodes 
objectius utilitzats en la mesura de la refracció (Equivalent esfèric i ambdós 
components cilíndrics J0 i J45) han mostrat valors més negatius que la 
refracció subjectiva o manifesta. Aquests errors van ésser deguts tan a la 
geometria i òptica de la lent ja que aquesta influeix directament en l’aberració 
esfèrica i per tant en la qualitat de la imatge (l’increment de l’aberració esfèrica 
guarda, a la vegada, una estreta correlació amb l’error esfèric corregit) com a 
altres variables tals com el diàmetre pupil·lar del pacient en diferents condicions 
de llum. Malgrat les petites diferències, aquests mètodes objectius poden 
donar-se com a correctes si són utilitzats com a punt de partida en l'avaluació 
de la refracció de pacients implantats amb lents intraoculars trifocals. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

Mètodes subjectius versus objectius per avaluar la funció 

visual en pacients pseudofàquics 

RESUMEN 

OBJETIVOS 
 
La motivación principal que ha conducido la realización de este trabajo ha sido 
estudiar los obstáculos con los que se encuentran diariamente los ópticos-
optometristas durante la realización de los exámenes visuales (Refracción, 
sensibilidad al contraste, agudeza visual entre otros) en pacientes 
pseudofáquicos en especial, los implantados con LIOs trifocales. Obstáculos 
provocados tanto por los diseños avanzados de estas, los fenómenos ópticos 
que se dan en su funcionamiento como por su interacción con los instrumentos 
optométricos durante la realización de estas pruebas. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida ha sido el estudio y el análisis de diferentes artículos 
científicos, realizando así una búsqueda bibliográfica amplia que ha permitido 
la extracción de resultados los que se han comparado y han dado lugar a unas 
conlusions. 
 
CONCLUSIONES 
 
En presencia de LIO trifocal, en este trabajo, difractiva, todos los métodos 
objetivos utilizados en la medida de la refracción (Equivalente esférico y ambos 
componentes cilíndricos J0 y J45) han mostrado valores más negativos que la 
refracción subjetiva o manifiesta. Estos errores fueron debidos tanto a la 
geometría y óptica de la lente ya que ésta influye directamente en la aberración 
esférica y por tanto en la calidad de la imagen (el incremento de la aberración 
esférica guarda, a la vez, una estrecha correlación con el error esférico 
corregido) como otras variables tales como el diámetro pupilar del paciente en 
diferentes condiciones de luz. Pese a estas pequeñas diferencias, estos 
métodos objetivos pueden darse como correctos si son utilizados como punto 
de partida en la evaluación de la refracción de pacientes implantados con 
lentes intraoculares trifocales.  
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

Mètodes subjectius versus objectius per avaluar la funció 

visual en pacients pseudofàquics 

SUMMARY 

OBJECTIVES 
 
The main motivation behind this work has been to study the obstacles that 
optician-optometrists encounter daily during visual examinations (refraction, 
contrast sensitivity, visual acuity, among others) in pseudophakic patients, 
especially those implanted with trifocal IOLs. Obstacles caused both by the 
advanced designs of these like for the optical phenomena that occur in their 
operation or their interaction with optometric instruments during the 
performance of these tests. 
 
METHODOLOGY 
 
The methodology followed has been the study and analysis of different scientific 
articles, carrying out a wide bibliographic search that has allowed the extraction 
of results that have been compared and have given rise to some conclusions. 
 
CONCLUSIONS 
 
In the presence of trifocal IOL, in this work, diffractive, all objective methods 
used in the measurement of refraction (Spherical equivalent and both cylindrical 
components J0 and J45) have shown more negative values than subjective or 
manifest refraction. These errors were due both to the geometry and optics of 
the lens as this directly influences the spherical aberration and therefore the 
quality of the image (the increase in spherical aberration keeps, at the same 
time, a close correlation with the corrected spherical error) as well as other 
variables such as the pupil diameter of the patient in different light condition. 
Despite these small differences, these objective methods can be given as 
correct if they are used as a starting point in the evaluation of the refraction of 
patients implanted with trifocal intraocular lenses. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La cataracta és la primera causa de ceguera en el món per excel·lència, 
responsable de més d'un 51% de casos (20 milions de persones amb ceguera 
evitable per cataracta). Aquesta patologia es pot definir com la pèrdua de 
transparència del cristal·lí, lent natural de l'ull situat darrere la pupil·la a través 
de la qual hi passen els raigs de llum fins a la retina on es formen les imatges i 
que permet enfocar els objectes a diferents distàncies. Aquesta pèrdua és 
deguda a una acumulació opaca de proteïnes alterades degut al estrès oxidatiu 
relacionat amb l’edat.  
 
Als països desenvolupats es tracta de la intervenció més realitzada en els 
centres sanitaris la qual va en progressió degut a l'augment de l'esperança de 
vida i a l'envelliment de la població. 
 
Al llarg de la història s’han anat utilitzant diferents tècniques d’extracció les quals 
seran resumides molt breument: 
 

● Tècnica de l’abatiment o “Couching” 
 
El “Couching” o tècnica de l’abatiment és un mètode antic d’extracció de les 
cataractes, on aquesta és dislocada de l’eix visual cap a la cavitat vítria. Descriu 
la primera tècnica del tractament de les cataractes. Es creu que va ser inventat 
a la Índia a l’any 600 aC durant el període de Sushruta. Suposa una tècnica 
arcaica, sense anestèsia i que cursa causant complicacions i infeccions oculars. 
 

● Tècnica extracapsular 

Amb l'avanç del coneixement de l'anatomia ocular també ho va fer l'enfoc de la 
cirurgia de cataractes. Encara que el mètode del "Couching" va ser predominant 
fins al segle XVIII, la literatura antiga suggereix que ja a l'any 600 aC el cirurgià 
Sushruta va ser el primer en realitzar una intervenció extracapsular, és a dir, on 
la càpsula del cristal·lí es manté a la seva posició. Però no va ser fins l'any 1747 
on realment l'oftalmòleg cirurgià Jacques Daviel va realitzar un procediment 
d'extracció efectiu amb una taxa d'èxit general del 50%. Aquest va consistir en la 
realització d'una incisió corneal de més de 10 mm, seguida d'una perforació de 
la càpsula del cristal·lí, punxar el nucli i finalment extreure l'escorça del cristal·lí 
mitjançant un raspat.  

Malgrat el progrés davant la tècnica arcaica del "Couching", les complicacions 
postoperatòries van ser considerables; Procés de cicatrització deficient, residus 
de lent, opacificació capsular posterior, infeccions van fer que al segle XIX 
aparegués la tècnica d'extracció intracapsular. 
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● Tècnica intracapsular 
 

Amb l'objectiu d'acabar amb les complicacions de l'extracció extracapsular a l'any 
1753, Samuel Sharp va protagonitzar la primera extracció intracapsular, és a dir, 
de tota la lent incloent-hi la càpsula del cristal·lí. La tècnica que va utilitzar va ser 
la realització d'una incisió limbal de 180º i amb el seu dit polze per extreure la 
cataracta de l'ull. El problema que suposava aquesta tècnica era la substitució 
del mètode tradicional de trencament de les fibres zonulars que mantenen 
suspès el cristal·lí (L'ús precoç de fòrceps per subjectar la càpsula de la lent i 
interrompre manualment les zones). Problema que van intentar solucionar 
diferents oftalmòlegs tals com Albretch Von Graefe, considerat el pare de 
l'oftalmologia moderna el qual a l'any 1864 va dissenyar un ganivet per l'extracció 
lineal de la cataracta, amb una incisió aguda que afavoria el 
tancament/cicatrització de la ferida i disminuïa el risc d'infecció i l'astigmatisme 
generat. Aquesta tècnica va dominar fins a mitjans dels anys 80. També destaca 
Joaquim Barraquer i Moner, que va ser el primer cirurgià a utilitzar l'enzim alfa-
quimotripsina per dissoldre les zones dels lents a l'any 1957.  
Més endavant al segle XX  Dr. Krwawicz,  va congelar el cristal·lí amb nitrogen 
líquid per extreure de forma segura la càpsula, l’escorça i l’epinucli, això evitava 
la ruptura de la hialoides i la sortida del vitri. 
 
Tot i tenir menys inconvenients que les tècniques anteriors, els problemes en el 
trencament de les fibres zonulars i l’afàquia seguien provocant pacients 
insatisfets amb la intervenció fet que va impulsar a l’aparició de les tècniques 
d’extracció modernes, entre les quals destaca la facoemulsificació. 
 

● Es torna a la tècnica extracapsular 
 
A mitjans del segle XX, torna la tècnica extracapsular amb millores, ja no s’extreu 
la càpsula posterior i es realitza una incisió bimanual, irrigació i expiració per 
treure els residus corticals. 
El 29 de Novembre de 1949, Harold Ridley va implantar la primera lent intraocular 
(LIO) en càmera posterior en una extracció extracapsular. 
 

● Tècnica de facoemulsificació  
 
Malgrat les millores contínues en la cirurgia d’extracció extracapsular era 
necessari disminuir la mida de la incisió per reduir les infeccions i l’astigmatisme 
induït, millorar les sutures, fer la intervenció més segura en un ull hermèticament 
tancat per evitar el col·lapse de la càmera anterior i la ruptura de la càpsula 
posterior. 

A partir d’aquestes dificultats apareix la facoemulsificació l’any 1967 quan el pare 
d’aquesta tècnica el Dr. Charles Kelman va conèixer un dispositiu ultrasònic a 
altes revolucions utilitzat en el camp de l’odontologia. Aquest el va inspirar i el va 
portar a la creació del primer facoemulsificador amb ultrasons per a la cirurgia de 
cataractes amb l’ajuda de l'enginyer Antón Banko el qual la polvoritzava i 
fragmentava.  
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En aquesta tècnica s’aplica ultrasons per fragmentar la cataracta. Es realitza una 
petita incisió de 2.2 mm, per la qual s’extreu el contingut opac del cristal·lí i es 
col·loca la lent intraocular de la potència adequada en cada cas amb l’objectiu 
de corregir el defecte refractiu associat. Es tracta d’una cirurgia molt segura, amb 
un alt percentatge d’èxit on el pacient recupera l’activitat quotidiana en 24 h amb 
una gran millora de l’agudesa visual. 

● Tècnica femtosegons 

Des de la introducció de la facoemulsificació, la cirurgia de cataractes s’ha 
mantingut sense canvis fins a l’actualitat sent una tècnica segura, precisa i amb 
molt bons resultats.  

La última actualització d’aquesta tècnica s’ha introduït entre els anys 2010-2011 
i ha consistit en la utilització del làser de femtosegons que permet assistir i 
facilitar els següents passos de la cirurgia de cataractes: la capsulorrexis; la 
facofragmentació; les incisions corneals i també ofereix la possibilitat de realitzar 
incisions arcuades (incisions per aplanar la còrnia al meridià més encorbat i 
donar-hi forma d’arc), per reduir l’astigmatisme a la mateixa intervenció. 

El làser de femtosegons emet polsos d’energia precisos, de curta duració i amb 
una longitud d’ona propera al infraroig, fet que permet penetrar en els teixits 
sense afectar les estructures adjacents.  
El seu principi de funcionament es basa en la fotodisrupció (separació) dels 
teixits.  

L’extracció del cristal·lí seguida de la implantació d’una lent intraocular multifocal 
és avui en dia un procediment quirúrgic amb un objectiu principal: Proporcionar 
una pseudo-acomodació als pacients després de la cirurgia de cataractes. A més 
també s’utilitza com a procediment de facorefracció per a la correcció de la 
presbícia i les altes ametropies en pacients sense cataractes.  

Les lents multifocals que s’implanten en aquest tipus de cirurgies poden ser 
difractives (anells difractius gravats sobre l'implant de la lent intraocular que 
creen dos o més punts focals), refractives (amb varies zones òptiques de diferent 
potència en la lent intraocular) o acomodatives (un punt focal però amb 
funcionament com el de les LIO multifocals al estar dissenyades amb una 
articulació similar a la mecànica del cristal·lí i mitjançant l’acció dels músculs de 
l’ull, l’únic punt focal pot variar per enfocar objectes a diverses distàncies). Les 
lents difractives, han demostrat resultats clínics fiables i millors que les refractives 
o les acomodatives [1] fet que ha motivat un interès superior en avaluar el seu 
rendiment òptic in-vivo.  

Per a determinar la qualitat òptica de les imatges en els pacients implantats amb 
LIO, s’han utilitzat aberròmetres [2,3] de front d’ona i sistemes de doble pas 
[4,5,6] Aquests instruments mesuren amb longituds d’ona entre 780-850 nm 
(Banda espectral del infraroig proper) per evitat l'enlluernament del pacient; a 
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més és necessari la introducció d’una correcció per tenir en compte el canvi de 
poder de refracció de l’ull (còrnia més LIO) quan es mesura amb llum IR en 
comptes de llum visible [7] per obtenir la anomenada refracció objectiva de front 
d’ona [8]. El desajust entre les longituds d’ona de mesura (Infraroig proper) i de 
disseny (Visible) dóna lloc a problemes com: 

● Un canvi en la potència de l’addició de la lent difractiva entre el visible i el 
infraroig proper (quan més gran sigui la longitud d’ona de prova 
corresponent al IR més gran serà el valor de l’addició mesurada) [9], fet 
que tindrà un efecte en la formació i la mida de l’halo. [10, 11] 

● La variació en l’equilibri energètic entre els focus llunyans i propers [12] 
està relacionada amb la dependència de l'eficiència de la difracció amb la 
longitud d’ona. [13] 

● Els dos efectes anteriors provocarà una diferència significativa en la 
qualitat òptica dels focus de la lent difractiva segons la longitud d’ona.[ 
9,13] 

Aquests fenòmens formen part de la òptica de front d’ona [14], però el seu origen 
i les seves implicacions en la pràctica clínica poden esdevenir obstacles per als 
especialistes que no estan familiaritzats amb els principis de l’òptica de la 
difracció. En aquest sentit, l’ús de tècniques basades en les tecnologies 
exposades anteriorment (Tecnologia de l’infraroig proper) per valorar el 
rendiment òptic de les LIO multifocals difractives, pot comportar conclusions 
incorrectes. 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, els efectes de les lents multifocals, 
independentment de la seva naturalesa òptica tenen una implicació directa en la 
pràctica clínica dels professionals de la visió com ho son els òptics-optometristes. 
El que suposa una pràctica fàcil en ulls fàquics, es complica en ulls 
pseudofàquics i més en implantats amb lents intraoculars multifocals.  

Normalment els pacients tenen una idea bàsica de les lents que se'ls hi ha 
implantat però desconeixen la seva òptica. Els òptics en canvi podem deduir si 
la lent és monofocal ja que els pacients manifesten la seva dificultat alhora de 
realitzar tasques que impliquen la utilització de la visió propera, ja que les lents 
monofocals només compten amb un únic focus que correspon a la visió llunyana, 
a més, no solen ser un obstacle alhora de mesurar l’error refractiu amb 
instruments com l’autorefractòmetre o el retinoscopi ja que no mostren una gran 
diferència entre els resultats objectius i subjectius. 
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2. OBJECTIUS 

 

Amb aquest repàs en la història de la cirurgia de cataractes, s’ha pogut observar 
el gran avanç en la resolució d’un dels problemes principals que suposava 
aquesta intervenció: L’afàquia. Gràcies a la implantació de lents intraoculars. Per 
tant, hem passat de l’afàquia a la pseudofàquia. I si l’afàquia era una qüestió que 
motivava als oftalmòlegs a seguir investigant i a millorar les seves tècniques; la 
pseudofàquia ho és pels òptics optometristes.  

La pseudofàquia, situació en la que s’ha extirpat el cristal·lí de l’ull i s’ha substituït 
per una lent intraocular, és una condició que els òptics-optometristes ens  trobem 
diàriament en els pacients. Aquesta, dificulta el nostre treball alhora de mesurar 
objectivament i subjectivament l’error refractiu d’aquests pacients. En un grau 
petit, ho fan les lents monofocals ja que la seva naturalesa òptica és més senzilla 
al estar formades per un únic focus corresponent a la visió llunyana, en canvi les 
lents multifocals  de disseny més avançat i tecnologia òptica més complexa, ho 
fan en major grau. 

És per això que en aquest treball, l’objectiu principal és analitzar articles científics 
que comparen el comportament, la fiabilitat dels resultats i les limitacions de 
diferents instruments optomètrics objectius (en son exemple: l’autorefractòmetre, 
l’aberròmetre i el queratòmetre) utilitzats pels òptics en la valoració de la funció 
visual (error refractiu, agudesa visual, sensibilitat al contrast…) en pacients 
implantats amb LIOS multifocals/trifocals de disseny avançat, sempre 
comparant-t’ho amb la tècnica subjectiva. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

Per poder analitzar els articles: 

➢ Estudiar i comprendre el funcionament òptic dels diferents aparells 

optomètrics utilitzats en els experiments: Autorefractòmetre-

Queratòmetre i Aberròmetre basat en el sensor de Hartmann-Shack 

 

➢ Entendre el disseny i la geometria de les lents intraoculars multifocals així 

com el seu principi de funcionament, particularment davant variacions de 

la longitud d’ona (n’és exemple la llum visible en el dia a dia dels pacients 

versus llum IR utilitzada en alguns instruments mencionats anteriorment 

com els aberròmetres) 

 

3.1 Estudi dels diferents instruments òptics 
 

1) Autorefractòmetre-Queratòmetre: 

Els principis òptics dels autorefractòmetres es podrien resumir en quatre: 

➔ Enfoc del reticle: La projecció d'un test sobre la retina, detecció de la 

imatge formada mitjançant un oftalmoscopi indirecte.  

➔ Retinoscopia: Simulació de l'escombrat amb un tambor rotatori amb 

bandes fosques i transparents.  

➔ Test de Foucault: Retinoscopia utilitzant el test de Foucault.  

➔ Principi de desdoblament de Scheiner: Enfoc del test a la retina de forma 

més precisa utilitzant el principi de Scheiner. 

Autorefractòmetre-Queratòmetre utilitzat en un dels articles que s’analitzaran 

més endavant, el KR-8800, es basa en l’últim principi “Scheiner double pinhole”.  

Scheiner (1916) va observar que l'error refractiu de l'ull podia determinar-se 

utilitzant apertures de doble forats ("double pinhole apertures"). 

Els raigs paral·lels de llum que entren a l’ull des d’un objecte llunyà, estan limitats 

a dos petits feixos quan es posen obertures de doble forat davant de la pupil·la. 

Si aquests dos feixos intersecten a la retina formant una imatge única l'ull serà 

emmetrop, en el cas contrari, és a dir, en l’ull ametrop es formaran dues taques 

lluminoses degudes al desenfoc. A l'ull miòpic davant de la retina i en el cas de 

l’hipermetròpic darrere. 
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2) Queratòmetre 

El queratòmetre és un instrument optomètric que proporciona el radi de curvatura 
de la cara anterior de la còrnia en la seva zona central situada davant de la 
pupil·la. Aquest radi no sol ser igual en tota la superfície corneal ja que la còrnia 
no és absolutament esfèrica. 

El queratòmetre va ser inventat pel fisiòleg i físic alemany Hermann Von 
Helmholtz l’any 1880 i el seu principi òptic consisteix bàsicament en la projecció 
d’un un raig de llum que viatja per l’aparell fins a reflectir-se d’una manera 
determinada en un mirall convex i aquesta reflexió ens donarà la curvatura dels 
dos eixos principals de la còrnia.  

A més ens proporcionarà l'astigmatisme corneal originat per la diferència de 
curvatura dels meridians principals de la cara externa de la còrnia fet que suposa 
la part més important de l'astigmatisme refractiu quantitativament parlant. 

 

3) Aberròmetre Hartmann-Shack 

Un aberròmetre permet l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les aberracions 

òptiques que es generen dintre de les estructures oculars mesurant així la 

qualitat òptica de l’ull.  

El seu funcionament consisteix en la focalització d’un feix de llum molt estret 

sobre la retina del pacient donant lloc a un punt lluminós que es projecta sobre 

aquesta. La llum retroreflectida per la retina, travessa els mitjans oculars i 

emergeix de l’ull amb un front d’ones que porta la informació de les aberracions 

dels mitjans oculars que ha travessat (principalment còrnia i lent intraocular en 

un ull pseudofàquic) . Aquest front d’ones s’analitza amb el sensor de Hartmann-

Shack que consisteix en un conjunt de microlents i una càmera CCD. 

 
3.2 Lens intraoculars multifocals  
 

➢ Principis òptics de les lents multifocals: 

Els principis òptics que caracteritzen les lents multifocals intraoculars son la: 

Refracció i la difracció.  
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3.2.1 Refracció 

 

Fenomen que consisteix en el canvi de direcció que experimenta una ona que 

incideix obliquament al passar d'un medi d'índex de refracció n a un altre medi 

d'índex diferent n'. 

Les lents intraoculars multifocals refractives (Fig. 1) utilitzen un mètode refractiu 

multizonal, és a dir, es defineixen dues o més potències que estan incorporades 

dintre dels anells o zones refractives circulars. 

Aquest tipus de LIOS son pupil·lo-dependents, és a dir, la pupil·la ha de tenir un 

diàmetre suficient gran pel bon acoblament de l'anell refractiu utilitzat en cada 

cas.  

Existeixen lents refractives amb 2, 3 i 5 zones òptiques. 

● 2 zones: Zona central corresponent a la visió propera i l'anell exterior 

correspon a la visió llunyana. 

● 3 zones: Zona central correspon a la visió llunyana, zona mitjana a la 

propera i la perifèrica a visió llunyana. 

● 5 zones: És la lent refractiva més utilitzada en la pràctica clínica.  Formada 

per cinc anells refractius concèntrics.  

Òptica d’una LIO refractiva amb 5 zones òptiques: 

● Anell 1: El centre correspon a la visió llunyana, a més d'utilitzar-se en 

situacions d'alta lluminositat, quan la pupil·la està en miosis. 

● Anell 2: Correspon a la visió propera en condicions de lluminositat 

moderada. 

● Anell 3: Proporciona una bona visió llunyana en condicions de moderada 

a baixa lluminositat. L'ampliació d'aquesta zona és essencial per reduir 

"halos" i millorar la visió independentment de la il·luminació. 

● Anell 4: Proporciona visió propera en condicions de baixa lluminositat 

quan la pupil·la està midriàtica. 

● Anell 5: Proporciona bona visió llunyana en condicions de poca 

lluminositat, quan la pupil·la està completament dilatada (en la conducció 

nocturna per exemple) 



 

14 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Lent refractiva de 5 zones, 1,3, 5 visió llunyana i 2 i 4 visió propera. 

Distribució centre a perifèria. [19] 

Aquestes lents proporcionen un gran ventall d'avantatges ja que cada zona 
anular contribueix a la visió d’un dels focus. Proporcionant una molt bona visió 
llunyana i intermèdia. Per tant son lents molt indicades per a pacients 
hipermetrops amb pupil·les de més de 2.5 mm en condicions fotòpiques.  A més, 
a tecnologia refractiva amb la que son fabricades fa que presentin menor 
dispersió de la llum (‘scattering’) que les lents difractives. 

 

Tot i això també presenten inconvenients, entre els quals destaquen la 
dependència al diàmetre pupil·lar. 
Estan contraindicades en pacients amb pupil·les fotòpiques menors de 3.00 mm. 
A més, son molt sensibles al centratge fet que una implantació descentrada o en 
casos de pupil·la ectòpica (posició anormal de la pupil·la) pot ocasionar 
problemes visuals al pacient. Finalment, cal dir que la visió propera és de pitjor 
qualitat que la que s’obté amb lents difractives, per tant, pacients implantats amb 
LIOS multifocals refractives, necessiten en general una petita addició per a la 
lectura de textos amb la lletra petita. 

 
3.2.2 Difracció 

 

En les lents multifocals difractives, la multifocalitat s’aconsegueix gràcies al 
fenomen físic de la difracció i la refracció. La difracció és inherent a la naturalesa 
de la llum i s’observa quan una ona es distorsiona al trobar-se amb un obstacle 
de dimensions similars a la longitud d’ona. En una lent multifocal aquests 
obstacles no deixen de ser xarxes de difracció anulars dissenyades amb multitud 
d’anells concèntrics de separació i altures concretes donant lloc a uns graons 
que afavoreixen i provoquen la difracció del front d’ones que les travessen. En 
essència, quan la llum es difracta, es desvia i per tant s’aconsegueix encaminar-
la a diferents focus.  

 

L’acompanyament del fenomen de la refracció és necessari per a la formació de 
dos o més punts focals independents, lluny i prop en el cas de les LIOs bifocals, 
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i lluny, intermedi i prop per les LIOs trifocals . Les lents que segueixen aquest 
disseny (fig. 2 ) tenen una superfície refractiva amb un índex de refracció 
determinat, en el que estan tallats uns anells amb esglaons difractius. L’efecte 
multifocal s’aconsegueix provocant la formació simultània d’un focus de lluny 
(efecte refractiu) i un de prop (i intermig) per l’efecte dels graons tallats en la lent. 

 

En la majoria dels dissenys actuals, al menys una de les cares de la LIO 
multifocal difractiva es asfèrica per aconseguir que la lent tingui aberració 
esfèrica negativa. D’aquesta manera, una vegada implantada compensarà de 
manera parcial o total l’aberració esfèrica positiva de la còrnia humana, millorant 
la qualitat òptica de l’ull pseudofàquic. A més, l’asfericitat no proporciona un foc 
diferent addicional però ajuda a expandir el rang de l’enfoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Exemple de lent difractiva. A la imatge B s’observa la lent base refractiva 
sobre la que es fabriquen els esglaons difractius (imatge C) [19] 
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4. ANÀLISI ARTICLES 

 

Els conceptes exposats anteriors son clau per l’enteniment dels articles que 
intenten posar resposta a una de les qüestions que es plantegen en aquest 
treball: Quins mètodes objectius o subjectius són més acurats alhora de mesurar 
l’error refractiu d’una persona implantada amb la LIO intraocular de tipus 
multifocal? Quins obstacles ens podem trobar els optometristes alhora de dur un 
examen optomètric en aquest tipus de pacients?  

 

Per a resoldre algunes de les preguntes plantejades, s’analitzaran un recull 
d’articles científics que ja han dut a terme experiments amb pacients reals.  

 

Segons l’article [15] per estudiar la diferència entre la refracció manifesta 
(subjectiva) i la refracció objectiva en pacients implantats amb lents intraoculars 
trifocals difractives es van utilitzar dos models d’autorefractòmetres basats en el 
principi de “Scheiner double pinhole” i un aberròmetre/topògraf de front d’ona 
(OPD-Scan III) basat en el principi de retinoscopia d'escombratge amb els quals 
es van obtenir refraccions objectives. A més, es van utilitzar els coeficients de 
baix ordre de Zernike (desenfoc y astigmatisme) per calcular les refraccions 
objectives finals.  

L'objectiu d'aquest estudi era estudiar l’acord entre la refracció manifesta o 
subjectiva i la objectiva mesurada amb dos models d’autorefractòmetre i un 
aberròmetre en pacients implantats amb LIOs trifocals difractives.  

 

L’experiment va consistir en la implantació de 102 LIOS trifocals difractives en 
51 pacients.  

La LIO que es va implantar va ser FineVision POD F del laboratori PhysIOL S.A, 
(Fig. 3). Aquesta lent és la primera lent trifocal difractiva que combina dos 
estructures difractives que proporcionen tres focus +0.00 D per a la visió 
llunyana, +1.75 (+1.2 D en el pla corneal) per a la visió intermèdia i +3.50 D (+2.4 
D en el pla corneal) per a la visió pròxima.  

L’òptica de la lent és de tipus biconvexa asfèrica (aberració esfèrica [SA]= -0.11 
micres per un diàmetre pupil·lar de 6 mm). La lent és un 26% hidròfila acrílica, 
bloqueja la llum blava, té una diàmetre de zona òptica de 6 mm i un diàmetre 
total d’11.40 mm, el seu índex de refracció és de 1.46. Té una superfície anterior 
difractiva. Al variar l'altura de l'esglaó difractiu, la quantitat de llum distribuïda a 
la distància focal propera, intermèdia i llunyana també s'ajusta d'acord amb la 
obertura de la pupil·la. En particular aquesta lent està dissenyada per enviar una 
quantitat d’energia al focus de visió llunyana superior al dirigit al focus de visió 
intermèdia i propera amb obertures creixents. Això s’aconsegueix mitjançant una 
disminució gradual de l’altura dels graons difractius des del centre a la perifèria. 

 

Una descripció més detallada del disseny i les característiques d’aquesta lent 
poden trobar-se a la referència 16. 
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Fig. 3. Lens intraocular FineVision POD F del laboratori PhysIOL S.A 
(MedicalMix 2020)  

 

Després de la seva implantació, es van examinar els pacients 1 dia, 1 setmana i 
1 mes després de la intervenció.  

 

Protocol d’examinació: 

 

● Totes les avaluacions de l’error refractiu es van realitzar pel mateix òptic-
optometrista. 

● La refracció subjectiva/manifesta es va realitzar en condicions fotòpiques 
amb les mateixes condicions de lluminositat en tots els pacients.  

● La refracció objectiva va ser mesurada sota les condicions fotòpiques i 
mesòpiques.  

● Utilització de cilindres creuats per refinar 0.25 D la refracció. 
● Proves complementàries: Biomicroscopia, tonometria i avaluació del pol 

posterior.  

 

Mètodes objectius:  

 

● Autorefractòmetre KR-8800 TOPCON CORP.  
 

 Diàmetres corneals de 2-7.7 mm 

 Basat en el principi de Scheiner double pinhole explicat anteriorment. 

 Acomodació controlada “fogging target” 

 Precisió de 0.12 D en la potència i 1º l’eix de l’astigmatisme. 

  

● Aberrometria “3-dimension wavefront topography aberrometer system 
(OPD-Scan III, Nidek Co., Ltd.) “. Aquest dispositiu (Fig. 4) combina 
aberròmetre de front d’ona, topògraf, autorefractòmetre, 
autoqueratòmetre i pupil·lòmetre en un sol dispositiu.  
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Fig. 4. Imatges de l’autorefracció, aberrometria, pupil·lometria (pupil·la 
mesòpica i imatge retroil·luminada) (Nidek Int. 2017) 

 

L’autorefractòmetre es basa en el principi de la retinoscopia d'escombratge on la 
retina és escanejada mitjançant un raig infraroig.  

La llum mesurada emesa en un patró similar al d’una graella es projecta a la 
retina i la llum reflectida de la retina que sorgeix de l’ull després d’haver travessat 
els mitjans oculars és capturada per múltiples parells de fotodetectors. La 
refracció de l’ull i les aberracions d’alt ordre provoquen diferències de temps 
(fase) en els senyals enviats per aquests parells de fotodetectors. El dispositiu 
calcula la refracció del pacient (errors de refracció esfèrics i cilíndrics, així com 
l'angle dels eixos del cilindre) en funció d'aquesta diferència de fases.  

A més de proporcionar refracció objectiva en la forma esferocilíndrica, 
l'aberròmetre també calcula els coeficients de Zernike de les aberracions de baix 
i alt ordre.   

 

Gràcies a les expressions anteriors, els coeficients de Zernike corresponents a 
les aberracions de baix ordre Z(2,0), Z(2,-2) i Z(2,2) es poden utilitzar per calcular 
la fórmula esferocilíndrica en notació vectorial (SE, J0, i J45). 

 

 

𝑆𝐸 =
4√3

𝑟2
𝑍2

0            Equació (1) 

𝐽0 =
2√6

𝑟2 𝑍2
+2            Equació (2) 

𝐽45 =
2√6

𝑟2 𝑍2
−2          Equació (3) 
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Per a comparar la refracció objectiva obtinguda mitjançant l’aberròmetre amb la 
refracció subjectiva (esfera S, cilindre C i eix A) o manifesta es van convertir 
aquest últims valors a notació vectorial mitjançant les relacions següents: 

 

 

  𝑆𝐸 = 𝑆 +
𝐶

2
                      Equació (4) 

𝐽0 = −
𝐶

2
· 𝑐𝑜𝑠 2𝐴               Equació (5) 

𝐽45 = −
𝐶

2
· sin 2𝐴              Equació (6) 

 

 

 

Com que la lent intraocular implantada té un perfil asfèric (SA= -0.11 
micròmetres) no dissenyat per compensar completament la SA corneal mitjana 
de l'ull humà (0.27 micròmetres), es va decidir considerar els valors automàtics 
de la refracció objectiva per a més d'un diàmetre pupil·lar per comprovar si una 
d'aquestes mesures objectives és estadísticament millor correlacionada amb la 
refracció subjectiva que les altres.  

 

Per a cada ull s’han obtingut 7 resultats un per a cada mètode d’avaluació per 
tant: 

 

1. Refracció subjectiva o manifesta. 
2. Valor de l’autorefracció mesurada amb l’autorefractòmetre-queratòmetre. 
3. WF-P (coeficients de Zernike basats en la refracció objectiva per a la 

pupil·la fotòpica). 
4. WF-P (coeficients de Zernike basats en la refracció objectiva per a la 

pupil·la mesòpica). 
5. WF-P (coeficients de Zernike basats en la refracció objectiva per a la 

pupil·la de 4 mm). 
6. OPD-C (autorefracció mesurada amb l’aberròmetre-topògraf 3D de front 

d’ona en el centre pupil·lar en condicions fotòpiques). 
7. OPD-M (autorefracció mesurada amb l’aberròmetre-topògraf 3D de front 

d’ona en el centre pupil·lar en condicions mesòpiques). 

 

 

Per analitzar els resultats es van utilitzar els següents mètodes: 

 

➔ Utilització del Software SigmaPlot per a  Windows (versió 12, Systat 
Software, Inc.) per a l'anàlisi estadístic i el traçat gràfic dels resultats. 

 
➔ L'anàlisi de variància de Friedman* de mesures repetides en rangs es va 

utilitzar per a buscar diferències entre les 7 avaluacions per a cadascun 
dels components del vector de refracció. Quan aquestes diferències 
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s'identificaven s'aplicaven proves de comparació múltiple per parelles i 
mitjançant el test de Tukey** s'identificaven. 

 

*Anàlisi de Friedman: és una prova no paramètrica de comparació de tres o 
més mostres relacionades les quals ha de complir les següents característiques: 

● No necessita una distribució específica 
● Nivell ordinal de la variable dependent 
● S'utilitza per comparar més de dos mesures de rangs (mitjanes) i 

determinar que la diferència no es degui a l'atzar (que la diferència sigui 
estadísticament significativa). 

 

**Prova de Tukey: La prova de Tukey és un mètode que té com a fi comparar 
les mitjanes individuals provinents d'un anàlisi de variància de diverses mostres 
sotmeses a tractaments diferents. El test, presentat l'any 1949 per John.W. 
Tukey, permet discernir si els resultats obtinguts són significativament diferents 
o no. 

 

➔ Les relacions entre mesures van ser avaluades mitjançant els intervals de 
Bland-Altman***. 

 

***Mètode de Bland-Altman: és un mètode gràfic que permet comparar dues 
tècniques de mesura sobre una mateixa variable quantitativa. És aplicable, per 
exemple, a casos en els quals es requereix mesurar la diferència entre un nou 
mètode pel que fa a un ja establert o validat, i així poder validar o no el nou en 
funció de si resulta fiable i reproduïble per a l'ús previst. Per a això, el mètode de 
Bland-Altman quantifica la diferència mitjana entre els dos mètodes (biaix) i un 
rang de confiança, entre els quals s'espera que s'incloguin el 95% de les 
diferències entre una tècnica de mesura i l'altra. 

 

➔ El CCI (coeficient de correlació intraclasse)**** es va calcular amb el 
software Medcalc Statistical per a Windows (versió 12.5, MedCalc 
Software bvba)  

 

****El CCI mesura el grau d'acord o consistència entre mesures: la variància pot 
ser atribuïda, en aquest cas entre instruments o mètodes, és a dir, quan es fan 
servir dos instruments de mesura sobre una mateixa mostra. 

Dintre del CCI, el que més ens interessa és l’acord absolut ja que en aquest 
estudi el que s’investiga és si dos instruments/mètodes mesuren exactament el 
mateix valor, per tant: 

 

La significació estadística es va establir a P<0.05.  

 

Considerant un disseny repetitiu de mesures, amb 0.25 D com a diferència 
mínima clínicament significativa en la refracció, estimant una desviació 
estàndard esperada de les diferències de dos vegades aquest valor (0.50 D 
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basat en altres estudis) la mida de la mostra estimada amb el programari 
SigmaPlot per assolir un poder estadístic adequat (1-b)=0.80, va resultar en n=34 
aleshores, es va decidir la selecció del màxim nombre de pacients per sobre 
d’aquesta quantitat. 

 

 

➢ Disseny de l’experiment 

 

 

Variable Total mostra n= 102 ulls 

Edat 67.2 anys ∓ 8.5 (SD) 

Pupil·la Condicions fotòpiques: 3.31∓0.62 mm 

Condicions mesòpiques: 4.71∓ 0.84 mm 

Variable independent: Mètode 
d’avaluació 

AR, WF-P, WF-M, WF-4, OPD-C i OPD-M 

Variable dependent SPH (esfera) 

 

Taula 1. Taula amb les característiques demogràfiques de la mostra 
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5. RESULTATS 

 

A la Taula 2 es mostren els resultats estadístics dels paràmetres corresponents 
a la refracció: L’equivalent esfèric, l’esfera, cilindre total i cilindre creuat de 
Jackson oblic en els eixos 45º i 135º i a l’agudesa visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Dades estadístiques descriptives de la refracció i l’agudesa visual 
obtingudes després de la cirurgia. [15] 

 

➔ Error refractiu: Pel que fa l’error refractiu tal i com s’observa a la taula 1 
les mitjanes mostren uns valors molt baixos fet que demostra que els 
pacient es trobaven en un estat refractiu molt proper a l’emmetropia. Sent 
la mitjana de l’equivalent esfèric: -0.08 D/ Components cilíndrics: 0.05 D. 
Aquest resultat ens porta a concloure que la cirurgia ha sigut un èxit 
parlant en termes d’error refractiu. 

 

➔ Agudesa visual (logMAR): Aquí trobem dues expressions de l’agudesa 
visual en visió llunyana: agudesa visual postoperatòria sense correcció 
(possible error refractiu residual) (UDVA) i agudesa visual postoperatòria 
amb la millor correcció, (CDVA). Aquesta relació expressa purament la 
millora aconseguida com a resultat de l'operació.  

 

➔ UDVA: 0.04 logMAR 
➔ CDVA: 0.00 logMAR 
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A la Taula 3 es mostren tots els resultats estadístics corresponents a la mitjana i 
al rang obtinguts de la refracció objectiva amb els diferents mètodes. 

Taula 3. Dades estadístiques descriptives de la refracció objectiva obtinguda 
amb els sis mètodes diferents [15] 
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A la Figura 5 es mostren les diferències entre la refracció subjectiva o manifesta 
i la objectiva mesurada amb els 6 mètodes diferents: dalt a l'esquerra: diferència 
en el component esfèric, dalt a la dreta: diferència en l’equivalent esfèric, a baix 
a l'esquerra: diferència en el cilindre creuat de Jackson oblic en els eixos 45º i 
135º, a baix a la dreta: diferència en el cilindre creuat de Jackson vertical en els 
eixos 90º i 180º. [15] 

Els asteriscs (*) mostren diferències estadísticament significatives. 

 

Fig.5. Refracció objectiva i subjectiva segons els 6 mètodes objectius utilitzats 
[15] 
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6. DISCUSSIÓ: 

 

Els 6 mètodes objectius produeixen valors més negatius o menys positius en el 
component esfèric i a l'equivalent esfèric.  

En concret WF-P mostra la diferència més gran amb la refracció subjectiva o 
manifesta en el valor del component esfèric, sent la diferència en termes 
estadístics de -0.73±0.69 D.  A diferència , els valors estadístics menys dispars 
amb la refracció manifesta o subjectiva s'han registrat amb el mètode objectiu 
OPD-C sent el valor estadístic d'aquesta diferència -0.27±0.34 D.  

Pel que fan els components cilíndrics, per al component vectorial J0, el mètode 
WF-M mostra valors més propers als de la refracció manifesta sent el valor 
estadístic 0.00±0.20 D; mentre que l'autorefracció ha registrat el valor més alt 
(encara que menor) en quan a diferència amb el valor de la refracció subjectiva 
sent el seu valor estadístic -0.07±0.19 D 

Els valors per al component vectorial del cilindre J45, els valors diferencials més 
petits es van obtenir amb l'autorefracció sent el valor estadístic 0.01±0.14 D 
mentre que els valors més alts d'aquesta diferència s'han registrat amb el mètode 
OPD-M (0.06±0.24 D) 

Amb l'anàlisi de Fiedman i posteriorment el test de Tukey, s'ha observat que 
existeixen diferències estadísticament significatives entre la refracció manifesta 
o subjectiva i la refracció objectiva, tant per al component esfèric (P<.001) en tots 
els mètodes menys en el WF-M, com per l'equivalent esfèric (P<.001).   

Pel que fa l'astigmatisme, l'anàlisi de Fiedman i posteriorment el test de Tukey 
també va revelar diferències estadísticament significants entre mètodes, tant pel 
component J0 (només entre la refracció subjectiva i el mètode de 
l’autorefractòmetre, però no en la comparació en parelles entre la refracció 
subjectiva-refracció objectiva) com pel J45 (en la comparació en parelles entre 
la refracció manifesta versus el mètode OPD-M, que va registrar valors 
diferencials més alts), sent P=.003 i P<.001 respectivament.  

Pel que fan els coeficients de correlació intraclasse (Taula 4), la correlació més 
elevada amb la refracció subjectiva pel component esfèric es va registrar en el 
mètode WF-M, en canvi, la correlació més feble es va registrar amb el mètode 
WF-P. Pel que fa el valor de l'equivalent esfèric, la correlació més forta amb el 
mètode subjectiu es va registrar en el mètode WF-M i el més feble amb el WF-4.  

El valor de l'astigmatisme mostra millor coeficient de correlació intraclasse amb 
la refracció subjectiva amb l'autorefractòmetre i el més feble amb el mètode WF-
P. 
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Taula 4. Coeficients de correlació intraclasse per cadascun dels mètodes i 
components refractius [15] 

 
Fig. 6 Intervals de Bland-Altman mostrant la relació entre la refracció subjectiva 
manifesta i la refracció objectiva (6 mètodes) [15] 

 



 

27 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 

Els intervals de Bland-Altman (Figura 6) per a l’equivalent esfèric, mostren la 
relació entre la refracció subjectiva (manifesta) i cadascun dels 6 mètodes de 
refracció objectius (AR, WF-P, WF-M, WF-4, OPD-C i OPD-M). 

A l’eix vertical es representa la diferència entre la refracció objectiva per a 
cadascun dels mètodes i la refracció manifesta o subjectiva. A l’eix horitzontal es 
representa el valor de la refracció absoluta en comptes de representar-se la 
mitjana de tots els mètodes,  ja que la refracció subjectiva és considerada la 
tècnica estàndard d’or per a la determinació de l’error refractiu.  

 

 
6.1. Refracció subjectiva o manifesta versus la refracció objectiva després 
d'un implant d'una LIO trifocal difractiva.  

 

Partint de la base que la naturalesa de la lent trifocal difractiva es caracteritza 
per tenir una profunditat de focus més llarga que la d'una lent intraocular 
monofocal que fa que en absència d’un únic pla focal la tasca de determinar 
sense ambigüitat i amb precisió la refracció subjectiva dels pacients implantats 
amb aquest tipus de lent sigui molt més difícil. 

Malgrat que hi ha diferents mètodes per estimar l'error refractiu després de 
l'implantació d'una LIO, com son la queratometria, la retinoscopia i 
l'autorefracció, l'examen subjectiu segueix sent l'estàndard d'or.  Això fa que els 
altres mètodes es converteixin en punts de partida per a determinar l’estat 
refractiu dels pacients. Però, en presència de lents intraoculars multifocals, la 
precisió d’aquests punts de partida també es veuen afectats.  

 

Tal i com han mostrat diferents estudis [16]  l'autorefracció mostra una correlació 
deficient amb la refracció subjectiva o manifesta en presència de lents 
intraoculars multifocals radialment asimètriques. L'autorefracció sistemàticament 
subestima la potència esfèrica i l'equivalent esfèric, mentre que la correlació 
entre els components astigmàtics també és deficient. L'autorefracció no ha 
mostrat ser un bon punt de partida per a determinar la refracció manifesta en 
presència d'aquest tipus de lents, a menys que s'utilitzi un factor correctiu 
d'aproximadament una diòptria.  

La diferència de la mitjana de les mesures esfèriques va ser d'aproximadament 
+0.98D± 0.62, sent els valors de l’autorefracció més negatius (més miops). La 
diferència de la mitjana dels valors de l'equivalent esfèric va ser de +1.11± 0.57, 
altre cop, més negatius. Ambdues diferències son estadísticament significants (p 
< 0.001). Els components cilíndrics van mostrar diferències més baixes, sent la 
mitjana pel component vectorial J0 −0.09D ± 0.43, i pel vector J45 de +0.04D ± 
0.47, diferències que no son considerades significants estadísticament (p = 0.123 
i p = 0.531, respectivament). L’anàlisi de correlació dels paràmetres de refracció 
va mostrar r2 = 0,067, r2 = 0,078, r2 = 0,018 i r2 = 0,015, respectivament, tots 
els quals apunten a una correlació baixa entre l'autorefracció i la refracció 
manifesta o subjectiva. 

És per això que tornant a l’estudi inicial, l’objectiu principal d’aquest sigui 
determinar quin és el mètode objectiu més precís per determinar la refracció del 
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pacient sempre tenint com a referència la refracció subjectiva. Cal dir també, que 
és el primer estudi que es realitza amb aquest tipus de lents més complexes, 
trifocals, ja que estudis anteriors han comparat la refracció objectiva i subjectiva 
en presència de lents refractives i difractives bifocals.  

 

Mètodes objectius per l'avaluació de la refracció postquirúrgica, tendeixen a 
valors d'esfera més negatius que la refracció manifesta. Una tendència molt 
similar es va trobar en presència de lents bifocals o multifocals en altres estudis 
[1] on un l’anàlisi repetitiu va mostrar que l'autorefracció sense cicloplegia com 
a punt inicial no era significativament diferent de la mitjana de les 3 refraccions 
per a mesures amb i sense cicloplegia. La diferència entre la mitjana 
l'autorefracció inicial i els valors de la refracció subjectiva o manifesta va ser de 
-0,84 ± 0,62 diòptries (D) per a l'esfera (SD), -1,00 ± 0,61 D per a l'equivalent 
esfèric i −0,06 ± 0,19 D i −0,01 ± 0,17 D, respectivament, per a J0 i J45, els dos 
components vectorials de l’astigmatisme. La regressió lineal de la 
l'autorefracció respecte a les dades de la refracció subjectiva o manifesta 
mostrava una correlació deficient per a esfera (R2 = 0.4852) i per l'equivalent 
esfèric (R2 = 0.5529), mentre que la correlació per als 2 components 
astigmàtics de l'anàlisi vectorial va ser excel·lent (J0, R2 = 0.8881; J45, R2 = 
0.8640). La correlació va ser més alta  quan el defecte refractiu residual de la 
refracció manifesta era major. 

Altres estudis com [17] on els resultats després d’avaluar 156 ulls de 84 pacients. 
La refracció esfèrica mitjana va ser de 0,13 diòptries (D) ± 0,66 per l’autorefracció 
i 0,26 ± 0,50 D per a la refracció manifesta. El valor mitjà del cilindre va ser de 
0,94 ± 0,58 D i 0,61 ± 0,48 D, respectivament. La mitjana de l’equivalent esfèric 
va ser de −0,34 ± 0,66 D i −0,06 ± 0,48 D, respectivament. Les 3 mesures 
mitjançant l’autorefracció i la refracció manifesta van estar ben correlacionades 
(r2 = 0,67, 0,66, 0,64, respectivament). Per tant l'autorefracció postoperatòria es 
pot utilitzar per estimar la refracció manifesta en ulls implantats amb lents 
intraoculars multifocals difractives. Cal dir també que en aquest estudi també es 
mencionen raons per les quals l’autorefracció pot mostrar imperfeccions, raons 
com la mida de pupil·la. Aquesta variable també ha sigut clau en els resultats de 
l’estudi de ja que el diàmetre pupil·lar juga un paper fonamental en tots els 
mètodes objectius. Tal i com mostra l’article [18] en un sistema sense 
aberracions la qualitat òptica millora al augmentar el diàmetre de la pupil·la: la 
imatge d’un punt és més pròxima a un punt. En un ull real, amb aberracions, està 
limitat per la difracció per a pupil·les d’1 mm, però l’impacte de les aberracions 
creix a l’augmentar el diàmetre de la pupil·la. 
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Fig. 7 Comparació de les imatges retinals d’un punt corresponents a un ull 
perfecte (limitat per la difracció) i un ull amb aberracions en relació a la mida de 
la pupil·la [18] 

 

Una altra raó és la geometria de la lent intraocular, aquest punt és clau, ja que la 
geometria influeix directament en l’aberració esfèrica i per tant en la qualitat de 
la imatge i l’increment de l’aberració esfèrica guarda, a la vegada, una estreta 
correlació amb l’error esfèric corregit.  
 

A més, pel que fa la geometria diversos estudis entre els quals han mostrat que 
la presència de diverses zones concèntriques refractives a les lents intraoculars 
resulten en la superposició de dues imatges al pla retinal que pot causar una 
dispersió o “Scattering” indesitjable del feix d'infrarojos dels autorefractors, 
provocant així resultats inexactes. 

 

Cal dir, que en relació a l’aberració un dels punts que no s’han mencionat en 
l’estudi de N.Garzón [15] ha sigut no tenir en compte l’aberració esfèrica positiva 
induïda per efecte de la incisió.  

L’estudi de Susana Marcos [18] mencionat anteriorment, manifesta que en la 
cirurgia de cataractes es reemplaça el cristal·lí per una lent intraocular. Els 
fabricants de lents intraoculars avaluen la qualitat d’aquestes lents a través de 
mesures de la seva MTF en un banc òptic. La primera avaluació “in vivo” de la 
qualitat d’imatge retinal  en pacients intervinguts de cataractes es va realitzar 
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mitjançant la tècnica de doble pas. Després de la cirurgia, la freqüència espacial 
de la imatge és significativament més baixa que la normal en subjectes joves; i 
pitjor en pacients implantats amb lents multifocals que amb lents monofocals. 
Les aberracions corneals tendeixen a augmentar, probablement per efecte de la 
incisió. A més, les lents intraoculars esfèriques exhibeixen aberració esfèrica 
positiva, a diferència del cristal·lí, la lent natural de l’ull. A més, aquesta aberració 
se suma a l’aberració esfèrica positiva de la còrnia. 

Fig. 11 Canvis en les aberracions oculars pre i post cirurgia de cataractes. [18] 

 

Un altre punt dèbil de l’estudi de N. Garzón [15] va ser que la lent implantada té 
una aberració esfèrica de -0.11 micròmetres que no és suficient per a 
compensació l’aberració esfèrica mitjana de la còrnia. Aquest fet va suposar que 
l’aberració esfèrica total a l’ull postoperat sigui de 0.24±0.13 micròmetres, per 
tant una aberració esfèrica positiva. Això, també pot explicar perquè en el mètode 
objectiu de l’aberrometria de front d’ona-topografia els valors de refracció resultin 
més negatius (més miops) en la pupil·la mesòpica que en la fotòpica. A més, 
també pot explicar la tendència o canvi cap a la miopització quan es compara 
amb la refracció subjectiva, on l’efecte de Stiles Crawford* s'encarrega de reduir 
els efectes de pèrdua de qualitat visual produït per la difracció i les aberracions 
monocromàtiques. Es defineix com una resposta disminuïda de la retina davant 
a les posicions més aberrants del front d'ona. És degut a la preferència dels 
fotoreceptors foveals a la llum que entra pel centre pupil·lar i no a la que entra 
pels marges d'aquesta. 
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7. CONCLUSIONS 

 

Mètodes objectius per l'avaluació de la refracció postquirúrgica, tendeixen a 
valors d'esfera més negatius que la refracció manifesta. 

 

De tots els mètodes objectius, pel que fan els components de l’astigmatisme (J0 
i J45), l’autorefracció i la OPD-M van mostrar la pitjor correlació amb la refracció 
manifesta, mostrant diferències significatives. Pel que fa el component esfèric la 
millor correlació la va mostrar el mètode WF-P (pupil·la mesòpica) i la pitjor WF-
4 (pupil·la 4 mm) 

 

Després d’analitzar els articles i observar els resultats de l’article de la N. Garzón 
[15], tots els mètodes objectius utilitzats es poden utilitzar com a punt de partida 
per a l’avaluació de la refracció dels pacients implantats amb lents intraoculars 
trifocals ja que tot i mostrar valors més negatius que la refracció manifesta no 
difereixen de manera significativa del valor real de la refracció. Aquests valors 
més negatius, s’acabaran de refinar durant l’examen subjectiu. 

 

Cal dir, que la implantació de lents intraoculars trifocals no suposa un obstacle 
en el treball de l’òptic-optometrista ja que son compatibles amb la utilització de 
tots els aparells optomètrics, ja que tots mostren un estat refractiu del pacient 
que no difereix significativament del real. 

 

Finalment, afegir que l’autorefractòmetre-queratòmetre (juntament amb el 
retinoscopi) és l’aparell més utilitzat per la majoria d’òptics-optometristes per a 
mesurar la refracció objectiva i tot i mostrar resultats (en pacients implantats amb 
lents trifocals) que difereixen de la refracció subjectiva o manifesta, es pot seguir 
utilitzant sempre i quan sigui com a punt de partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 

8. REFERÈNCIES 

 

1. Artigas JM, Menezo JL, Peris C, Felipe A, Díaz-Llopis M. Image quality 

with multifocal intraocular lenses and the effect of pupil size: comparison of 

refractive and hybrid refractive-diffractive designs. J Cataract Refract Surg. 

2007;33:2111-2117. 

2. Pedrotti E, Mastropasqua R, Passilongo M, Parisi G, Marchesoni I, 

Marchini G. Comparison of Two Multifocal Intraocular Lens Designs That 

Differ Only in Near Add. J Refract Surg. 2014;30:754-760. 

3. Wang M, Corpuz CCC, Fujiwara M, Tomita M. Visual and Optical 

Performances of Multifocal Intraocular Lenses with Three Different Near 

Additions : 6-Month Follow-Up. The Open Ophthalmology Journal 

2015:9:1-7 

4. Moreno LJ, Piñero DP, Alió JL, Fimia A, Plaza AB. Double-pass system 

analysis of the visual outcomes and optical performance of an apodized 

diffractive multifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg. 

2010;36:2048-2055.  

5. Hwang HS, Shin HY, Joo C-K. Double-Pass System (Optical Quality 

Analysis System) for Analysis of the Multifocal Function of a Diffractive 

Multifocal Intraocular Lens (Acrysof ReSTOR®) Compared to a Monofocal 

Intraocular Lens (Acrysof IQ®). J Opt Soc Korea. 2014;18:110-117.  



 

33 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 

6. Lee H, Lee K, Ahn JM, Kim EK, Sgrignoli B, Kim TI. Evaluation of optical 

quality parameters and ocular aberrations in multifocal intraocular lens 

implanted eyes. Yonsei Med J. 2014;55:1413-1420. 

7. Vinas M, Dorronsoro C, Cortes D, Pascual D, Marcos S. Longitudinal 

chromatic aberration of the human eye in the visible and near infrared from 

wavefront sensing , double-pass and psychophysics. J Biom Opt Exp. 

2015;23:513-522. doi:10.1364/OE.23.00948. 

8. Thibos LN, Hong X, Bradley A, Applegate RA. Accuracy and precision 

of objective refraction from wavefront aberrations. J Vis. 2004:329-351. 

doi:10.1167/4.4.9. 

9. Ravikumar S, Bradley A, Thibos LN. Chromatic aberration and 

polychromatic image quality with diffractive multifocal intraocular lenses. J 

Cataract Refract Surg. 2014;40:1192-1204. 

10. Alba-Bueno F, Vega F, Millán MS. Halos and multifocal intraocular 

lenses: Origin and interpretation. Arch Soc Esp Oftalm. (English Ed. 

2014;89:397-404. doi:10.1016/j.oftale.2014.10.002. 

11. Vega F, Alba-Bueno F, Millán MS, Varón C, Gil M a., Buil JA. Halo and 

Through-Focus Performance of Four Diffractive Multifocal Intraocular 

Lenses. Investig Ophthalmology Vis Sci. 2015;56:3967-3975. 

12. Portney V. Light distribution in diffractive multifocal optics and its 

optimization. J Cataract Refract Surg. 2011;37:2053-2059.  



 

34 

Facultat d’òptica i optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2020. Tots els drets reservats 

 

13. Castignoles F, Flury M, Lepine T. Comparison of the efficiency, MTF 

and chromatic properties of four diffractive bifocal intraocular lens designs. 

Opt Express. 2010;[:5245-5256. 

14. Turunen J, Wyrovski F. Diffractive Optics for Industrial and Comercial 

Applications.; 1998. 

15. Garzón N, García Montero M, López-Artero E, Poyales F, Albarrán-

Diego C. Influence of trifocal intraocular lenses on standard autorefraction 

and aberrometer-based autorefraction. Journal of Cataract and Refractive 

Surgery. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 45(9):1265-1274, 

(2019). 

16. Muñoz, Albarrán-Diego, Muñoz, Sakla.  Validity of autorefraction after 

cataract surgery with multifocal ReZoom intraocular lens implantation. 

Journal of Cataract & Refractive Surgery, 33(9), 1573-1578 (2007). 

17. Bissen-Miyajima H , Minami K, Yoshino M , Nishimura M , Oki S. 

Autorefraction after implantation of diffractive multifocal intraocular lenses. 

Journal of Cataract and Refractive Surgery, 36(4):553-556, (2010). 

18. S. Marcos. Calidad óptica del ojo. Investigación y ciencia, ISSN 0210-

136X, Nº 345, pàgs. 66-74. (2005) 

19. Muñoz Mendoza M, Garzón N, Fernández García A, Corrección de la 

presbicia con lentes intraoculares multifocales. ISSN 0210-5284, Nº. 435, 

pàgs. 36-42, (2009) 

https://journals.lww.com/jcrs/toc/2007/09000
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Hiroko%20Bissen-Miyajima%22
https://europepmc.org/authors/0000-0002-9799-8342
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mami%20Yoshino%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mariko%20Nishimura%22
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Shinchi%20Oki%22
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=735
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/110696
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/110696

