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VARIACIÓ DE L'ACOMODACIÓ EN FUNCIÓ DE LA POSICIÓ 

DE MIRADA 

RESUM 

Objectiu: Estudiar la variació del punt pròxim d’acomodació (PPA), de l’amplitud 

d’acomodació (AA) i de la flexibilitat d’acomodació (FA) en 3 angles verticals 

inferiors de mirada (0º, 15º i 30º). 

Mètode: Es van avaluar 52 subjectes entre 18 i 25 anys que complien els criteris 

establerts a l’estudi. L’amplitud d’acomodació es va mesurar amb el mètode de 

Donders (apropament) i la flexibilitat d’acomodació amb un flipper acomodatiu de 

±2,00D. Totes les mesures es van realitzar en els tres angles de mirada i es va 

fer un tractament estadístic de les dades utilitzant el “Minitab 18”. 

Resultats: Les proves estadístiques que han analitzat els resultats obtinguts 

mostren una disminució del PPA a mesura que l’angle vertical inferior de mirada 

va augmentant. En conseqüència, es va produint un augment de l’AA, excepte 

en el cas de l’ull dret que la variació entre 15º i 0º és nul·la. En aquestes dues 

proves, es troben diferències significatives entre els angles quan es realitzen 

binocularment, i en el cas de l’ull esquerre en la variació entre 30º i 0º. Respecte 

als resultats analitzats sobre la FA, no es troba cap patró normal d’augment o 

disminució dels valors a mesura que l’angle vertical inferior de mirada va 

augmentant. Es mostra tant binocular com monocularment, un augment en la 

variació entre 15º i 0º, i en canvi, una disminució entre 30º i 0. Però només les 

diferències són estadísticament significatives en cas de realitzar la prova 

binocularment entre els angles 15º i 0º, i en els casos realitzats monocularment 

entre els angles 30º i 0º. 

Conclusions: A mesura que es va augmentant l’angle vertical inferior de mirada 

es produeixen variacions estadísticament significatives tant al PPA com a l’AA. 

En canvi, respecte a la FA no s’han trobat resultats concloents. Tot i les 

diferències resultants, clínicament trobem vàlid realitzar les mesures a 0º. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

VARIACIÓN DE LA ACOMODACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 

POSICIÓN DE MIRADA 

RESUMEN 

Objetivo: Estudiar la variación del punto próximo de acomodación (PPA), de la 

amplitud de acomodación (AA) y de la flexibilidad de acomodación (FA) en 3 

ángulos verticales inferiores de mirada (0º, 15º y 30º). 

Método: Se evaluaron 52 sujetos entre 18 y 25 años que cumplían los criterios 

establecidos en el estudio. La amplitud de acomodación se midió con el método 

de Donders (acercamiento) y la flexibilidad de acomodación con un flipper 

acomodativo de ±2,00D. Todas las medidas se realizaron en los tres ángulos de 

mirada y se realizó un tratamiento estadístico de los datos utilizando “Minitab 18”. 

Resultados: Las pruebas estadísticas que han analizado los resultados 

obtenidos muestran una disminución del PPA a medida que el ángulo vertical 

inferior de mirada va aumentando. En consecuencia, se va produciendo un 

aumento de la AA, excepto en el caso del ojo derecho que la variación entre 15º 

y 0º es nula. En estas dos pruebas, se encuentran diferencias significativas entre 

los ángulos cuando se realizan binocularmente y en el caso del ojo izquierdo en 

la variación entre 30º y 0º. Respecto a los resultados analizados sobre la FA, no 

se encuentra ningún patrón normal de aumento o disminución de los valores a 

medida que el ángulo vertical inferior de mirada va aumentando. Se muestra 

tanto binocular como monocularmente, un aumento en la variación entre 15º y 

0º, y en cambio, una disminución entre 30º y 0. Pero solo las diferencias son 

estadísticamente significativas en caso de realizar la prueba binocularmente 

entre los ángulos 15º y 0º, y en los casos realizados monocularmente entre 30º 

y 0º. 

Conclusiones: A medida que se va aumentando el ángulo vertical inferior de 

mirada se producen variaciones estadísticamente significativas tanto en el PPA 

como en la AA. En cambio, respecto a la FA no se han encontrado resultados 

concluyentes. A pesar de las diferencias resultantes, clínicamente encontramos 

válido realizar las medidas a 0º.  
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

VARIATION OF ACCOMMODATION AS A FUNCTION OF 

THE POSITION OF THE GAZE 

ABSTRACT 

Objective: To study the variation of the near point of accommodation (NPA), the 

amplitude of accommodation (AA) and the flexibility of accommodation (FA) in 3 

lower vertical gaze angles (0º, 15º and 30º). 

Method: 52 subjects were evaluated between 18 and 25 years old who meet the 

established criteria of the study. The near point of accommodation will be 

measured with the Donders’ method (approach) and the flexibility of 

accommodation with an accommodative flipper of ±2,00D. All the measurements 

were carried out in the three eyes angles and a statistical data treatment was 

made using the “Minitab 18". 

Results: The statistical tests that have analysed the results obtained show a 

decrease in the NPA as the lower vertical gaze angle increases. Consequently, 

there is an increase in the AA, except in the case of the right eye, where the 

variation between 15º and 0º is zero. In these two tests, significant differences 

are found between the angles when performed binocularly and in the case of the 

left eye in the variation between 30º and 0º. In regards to the results analysed on 

FA, no normal pattern of increasing or decreasing values is found as the lower 

vertical gaze angle increases. It is shown, both binocularly and monocularly, an 

increase in the variation between 15º and 0º, and a decrease between 30º and 

0º instead. But only the differences are statistically significant in case of 

performing the test binocularly between the angles 15º and 0º, and in the cases 

performed monocularly between 30º and 0º. 

Conclusions: As the lower vertical gaze angle increases, statistically significant 

variations occur in both NPA and AA. On the other hand, no conclusive results 

have been found with respect to FA. Despite the resulting differences, clinically 

we find it valid to perform measurements at 0º.
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1. INTRODUCCIÓ 

L’acomodació és un aspecte molt important en la nostra salut visual i com a bons 

professionals en el nostre àmbit, hem d’incloure l’avaluació d’aquesta en la visita 

optomètrica dels nostres pacients. Habitualment, en molts establiments òptics no 

se sol valorar però s’ha de tenir molt present la prevalença en la població jove a 

presentar simptomatologia en visió pròxima que en molts casos, els seus 

principals diagnòstics són problemes acomodatius. 

Normalment, quan es valoren aspectes de l’acomodació com poden ser el punt 

pròxim d’acomodació (PPA), l’amplitud d’acomodació (AA) i la flexibilitat 

d’acomodació (FA) se solen realitzar en posició primària de mirada (PPM). Però  

poc s’ha plantejat si en realitzar les proves en un angle vertical inferior a 0º; és a 

dir, en condicions de lectura habitual, comporta una variació o no de 

l’acomodació. 

El fet de poder conèixer si els aspectes de l’acomodació abans esmentats varien 

segons l’angle vertical inferior de mirada és un bon plantejament en la pràctica 

clínica habitual, ja que potser hauríem de replantejar-nos la metodologia 

tradicional de prendre les mesures. Aquesta és una de les raons per la qual he 

escollit personalment aquest tema com Treball de Final de Grau. Però existeix 

una altra raó que m’ha motivat més a realitzar aquest treball i és el fet que pocs 

investigadors han realitzat estudis sobre l’acomodació que tinguin en compte les 

posicions verticals de mirada. Encara que el fet que existeixin pocs estudis 

basats en aquest específic objectiu pot alhora ocasionar-me complicacions en la 

recerca bibliogràfica. 

Per tant, el meu propòsit és aprofundir sobre aquest objectiu i per tant, aquest 

treball tindrà dues línies d’investigació: la primera estarà constituïda per un marc 

teòric on s’exposarà els coneixements bàsics per poder entendre els conceptes 

tractats i l’altra, un treball de camp on es realitzarà les mesures a pacients reals. 

Així doncs, per finalitzar es tractaran estadísticament aquestes dades obtingudes 

i es compararan aquests resultats amb els obtinguts d’estudis previs realitzats 

per altres autors. 
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2. MARC TEÒRIC 

En aquest apartat es tractaran conceptes teòrics relacionats amb l’acomodació. 

Es començarà introduint  el concepte d’acomodació com el seu mecanisme en 

el sistema visual. També es parlarà teòricament de dos paràmetres clínics 

relacionats amb l’acomodació, l’amplitud i la flexibilitat d’acomodació. Finalment, 

es resumiran diferents estudis previs relacionats amb aquestes dues proves 

d’acomodació però tenint en compte diverses posicions de mirada. 

2.1. Acomodació 

L'acomodació és la capacitat de l'ull per variar el seu poder refractiu amb el fi 

d'obtenir una imatge en la retina la més nítida possible dels objectes del que 

volem tenir informació visual i que poden estar situats a diferents distàncies [1]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1- Canvis del cristal·lí a l’enfocar objectes llunyans (esquerra) i propers (dreta) [2]. 

 

Al llarg de la història s’ha proposat diferents explicacions referents al procés de 

l’acomodació. La teoria proposada per Helmholtz en 1855 és la més acceptada i 

postula que en visió llunyana (ull desacomodat) el múscul ciliar està relaxat i les 

fibres de la zònula de Zinn estan més tenses sostenint el cristal·lí que es troba 

en la seva posició més prima i aplanada. Quan el múscul ciliar es contrau (ull 

acomodat) allibera la tensió sobre les fibres de la zònula de Zinn que es relaxen, 

permeten que la càpsula elàstica del cristal·lí augmenti la curvatura de les seves 

cares anterior i posterior, fent el cristal·lí més esfèric, disminuint el seu diàmetre 

equatorial i al mateix temps augmentant el seu gruix central [3]. 

Addicionalment als canvis del cristal·lí i en la cambra anterior, es produeix una 

contracció pupil·lar (miosis), que contribueix a reduir les aberracions induïdes per 

aquests canvis i a augmentar la profunditat de foc de l’ull [4]. 

Còrnia 

Objecte llunyà 

Cristal·lí Retina 

Objecte proper 

Acomodació 
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Figura 2.2- Mecanisme de l’acomodació on (a) fa referència a la visió de lluny i (b) a l’acomodació 

per visió propera [5]. 

 

2.2. Amplitud d’acomodació 

Com tots sabem, la capacitat d’acomodació de l’ull té un límit, de manera que la 

màxima acomodació possible, ens permet arribar a enfocar fins a un punt P.  

Aquest punt s’anomena punt pròxim i és la distància més propera que un ull pot 

enfocar [6]. 

Per tant, l’amplitud d’acomodació (AA) mesura el rang total d’acomodació des 

del punt llunyà, on l’acomodació està totalment relaxada, fins al punt pròxim 

d’acomodació (PPA), on es posa en joc la màxima acomodació del pacient. Així 

doncs, s’expressa en diòptries (D) i és un valor sempre positiu [7]. 

A Frans C. Donders se li atribueix el desenvolupament de la primera taula clínica 

dels valors esperats de les amplituds d’acomodació segons l’edat del pacient; 

estudi realitzat l’any 1864. Aquests valors van ser revisats per A. Duane en l’any 

1912. Un resum dels resultats d’aquests estudis es mostra a la Taula 2.1 [8]. 
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No estimulació parasimpàtica 
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EDAT (anys) Duane AA (±SD)(D) Donders AA 

10 11 14 

15 10,5 12 

20 10±2 10 

25 8,5  8,5 

30 8±2 7 

35 6,5 5,5 

40 5,5±2 4,5 

45 4±2 3,5 

50 2±1 2,5 

55 1±1 1,75 

60 1 1 

65 1 0,5 

70 1 0,25 

Taula 2.1- Valors de l’AA basats en les dades de Donders (1864) i Duane (1912) [9]. 

 

Com es pot veure a la Taula 2.1  i a la Figura 2.3, un aspecte important de 

l’amplitud d’acomodació és la seva pèrdua progressiva amb l’edat [1]. Des de la 

infància i fins als 45 o 50 anys de vida, té una variació lineal de manera que el 

seu valor mitjà es redueix aproximadament 0,30D per any. La segona part de la 

corba mostra que a partir dels 45 anys la disminució de l’AA deixa de ser lineal i 

es fa molt més accentuada. A aquesta part se li denomina presbícia [4]. 

 

 

Figura 2.3- Variació de l’amplitud d’acomodació monocular amb l’edat [1]. 

Dades referides al pla d’ulleres pels valors màxims, mínims i mitjans. 
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Les fórmules de Hofstetter són expressions habituals per calcular l’AA esperada 

en funció de l’edat del pacient  i aquestes es poden veure a la Taula 2.2. 

AA MÀXIMA 25 - 0,4 x edat (anys) 

AA MITJANA 18,5 - 0,3 x edat (anys) 

AA MÍNIMA 15 - 0,25 x edat (anys) 

Taula 2.2- Fórmules de Hofstetter de l’AA esperada en funció de l’edat [7]. 

 

2.3. Flexibilitat d’acomodació amb flipper ±2,00D.  

La valoració d’aquest examen permet analitzar l’habilitat del sistema acomodatiu 

per realitzar canvis ràpids d’acomodació i comprovar la seva resistència a la 

fatiga en un temps determinat [1]. 

S’avalua la flexibilitat d’acomodació monocular (FAM) i la flexibilitat 

d’acomodació binocular (FAB) en visió pròxima (VP). La part monocular és una 

prova purament acomodativa, mentre que la binocular valora la relació entre 

acomodació i convergència [4]. 

Així doncs, es recomana realitzar la prova en primer lloc de forma binocular, de 

manera que una resposta normal s’interpreta com un correcte funcionament de 

la FA i de les vergències fusionals. Mentre que si el subjecte presenta dificultat 

o falla binocularment, es passa a fer la prova monocularment per veure si existeix 

un problema acomodatiu [3]. 

Els valors esperats de la FAM com de la FAB es recullen a la Taula 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: cpm fa referència als cicles per minuts (cicles/min). 

Taula 2.3- Valors mitjans amb les desviacions estàndards de FAM i FAB amb flipper ±2,00D [10]. 

 

  

EDAT  FAM FAB 

6 anys 5,5 cpm (±2,5) 3 cpm (±2,5) 

7 anys 6,5 cpm (±2,0) 3,5 cpm (±2,5) 

8-12 anys 7 cpm (±2,5) 5 cpm (±2,5) 

13-30 anys 11 cpm (±5,0) 8 cpm (±5,0) 

30-40 anys  9 cpm (±5,0) 
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2.4. Estudis previs 

A continuació, es realitzarà una revisió de 5 estudis que comparen la repetibilitat 

de l’AA, 2 del retard acomodatiu, i únicament, s’ha trobat 3 estudis que comparen 

els resultats de l’acomodació en els diferents angles de mirada, que és l’objectiu 

principal d’aquest treball. 

Estudis sobre la repetibilitat de l’AA: 

Rosenfield i Cohen (1996) [11] van avaluar la repetibilitat dels mètodes de 

Donders (apropament), Donders (allunyament) i Sheard. Van realitzar les 

mesures a 13 subjectes amb una edat mitjana de 24,3 anys (rang de 23 a 29 

anys) en 5 ocasions diferents. Tots els subjectes tenien una agudesa visual (AV) 

monocular mínima d’1 i anaven corregits. Tant les mesures de Donders 

(apropament i allunyament) van ser realitzades a la mateixa sessió, en canvi, les 

de Sheard van ser en una altra. En cada sessió, es van fer 3 mesures de cada 

prova que tocava però només de l’ull dret (UD). En total, els pacients van realitzar 

10 sessions. Davant dels resultats obtinguts, van trobar que els intervals de 

confiança del 95% eren similars entre ells aproximadament de ±1,4D. Però l’AA 

mitjana registrada amb la tècnica de Donders (apropament) va ser 

significativament major que l’observada pels altres 2 procediments. 

Chen i O’Leavy (1998) [12] van realitzar un estudi per avaluar la validesa i la 

repetibilitat de les tècniques de Donders (apropament) i Donders modificat 

(apropament amb lent de -4,00D). Es van fer tres experiments diferents per 

avaluar la validesa: el primer es va crear per comparar les AA mesurades entre 

el mètode de Donders i el de Donders modificat, el segon per investigar l’efecte 

de la mida i el tipus d’optotip per mesurar l’AA. I el tercer van crear-ho per 

examinar la diferència entre “clar a la primera borrositat” i “de borrós a la primera 

detecció”. Per últim, van realitzar un quart experiment on van investigar la 

repetibilitat del mètode de Donders modificat al mesurar l’AA en dues ocasions 

diferents. Després de realitzar tots els experiments, van trobar que les AA 

mesurades pel mètode de Donders modificat donaven uns valors menors 

comparats als realitzats pel mètode de Donders. La mitjana de les diferències  va 

ser de 0,40D monocularment i 1,30D binocularment. A més, el mètode de 

Donders modificat va ser un mètode altament repetible. 
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Antona et al. (2008) [13] van avaluar la repetibilitat intra-examinador, utilitzant el 

coeficient de repetibilitat (COR) i els intervals de confiança de Bland i Altman per 

a la prova de Donders (apropament), Donders (allunyament) i Sheard. Es va 

realitzar l’estudi a 61 subjectes visualment normals amb una edat mitjana de 19,7 

anys (rang de 18 a 32 anys) i es va mesurar l’AA de l’UD en dues ocasions 

diferents. Després de fer l’estudi, van observar que van obtenir millors resultats 

per al mètode de Sheard i per tant, la millor repetibilitat, la menor mitjana de 

diferències (-0,08D) i el valor més petit de COR. A més, van arribar a la conclusió 

de què la concordança entre les tres proves era dèbil. 

León et al. (2010) [14] van avaluar a 79 subjectes amb una edat mitjana de 20,41 

anys (rang de 18 a 30 anys) que presentaven un estat visual refractiu i 

acomodatiu normal. Se’ls va realitzar diferents mètodes per determinar l’AA: 

Sheard (lent negativa de prop), Jackson (lent negativa de lluny) i Donders 

modificat (allunyament més una lent de -4,00D). L’objectiu d’aquest estudi  va 

ser poder determinar la repetibilitat inter-observador i la concordança entre 

aquestes proves clíniques. Cada examinador va mesurar tres vegades amb cada 

procediment en l’ull dominant, i entre mesura i mesura, es deixava 1 minut (min) 

per descansar. I darrerament, un cop ja estava avaluat per un examinador, 

s’esperava 30 min descansant, esperant que un altre examinador li repetís la 

sessió. La mitjana  de l’AA va ser similar entre les tècniques de Donders i Sheard, 

però menor per la de Jackson. A més, els resultats mostren que la repetibilitat 

inter-observador és major per a la tècnica de Donders modificada i que la 

concordança entre les proves és deficient. Així doncs, van arribar a la conclusió 

que no són intercanviables. 

Momeni-Moghaddam et al. (2014) [15] van dissenyar un estudi per comparar 

quatre procediments per mesurar l’AA monocular: Donders (apropament, 

allunyament i apropament-modificat) i Sheard. Els subjectes de la mostra 

d’estudi van ser 52 estudiants d’entre 18 i 25 anys. Després de l’obtenció dels 

resultats, van observar com s’obtenia una AA més alta a través del mètode de 

Donders (apropament) i en canvi, per la tècnica de Sheard va donar el valor d’AA 

més baix. Així doncs, van concloure que és una bona opció avaluar l’AA a través 

de mètodes com Donders (apropament) i Donders (allunyament). 
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Estudis sobre la repetibilitat del retard acomodatiu: 

McClelland i Saunders (2003) [16] van estudiar la repetibilitat i la concordança 

dels resultats obtinguts en les mesures de la resposta acomodativa a través de 

la retinoscòpia dinàmica (una tècnica modificada del Nott) comparant-los amb 

els obtinguts a través de l’autorefractòmetre de camp obert Shin-Nipper SRW-

5000. Es va realitzar l’estudi a 41 subjectes d’entre 6 i 43 anys (mitjana de            

24,45 anys). Les proves es van realitzar binocularment però només es van 

realitzar en un ull i a més, per cada tècnica es va fer per 3 distàncies diferents 

per així, proporcionar 3 demandes acomodatives diferents (10, 6 i 4D). Totes les 

mesures es van realitzar una segona vegada però passada 1 setmana. Amb els 

resultats obtinguts van arribar a la conclusió de què existeix una bona 

concordança entre els dos procediments. I a més, la retinoscòpia dinàmica és 

una tècnica objectiva repetible i vàlida per avaluar la funció acomodativa. 

Antona et al. (2009) [17] van realitzar un estudi per determinar la repetibilitat intra-

examinador en les mesures de les respostes acomodatives utilitzant quatre 

mètodes clínics: Nott, MEM, cilindres creuats binoculars (BCC) i 

l’autorefractòmetre. I a més, volien estudiar el nivell de concordança entre les 

mesures obtingudes pels diferents mètodes. Es va mesurar la resposta 

acomodativa de l’UD de 61 subjectes d’edat mitjana de 19,7 anys (rang de 18 a 

32 anys) i va ser avaluada en dues ocasions diferents. Els intervals de confiança 

es van estimar pel mètode de Bland i Altman. Després de realitzar les proves, 

van observar que el mètode del Nott i el dels BBC ofereixen una millor 

repetibilitat, el valor de la mitjana de diferències és menor i és més estret l’interval 

de confiança de 95%. En canvi, els intervals de confiança de 95% pels quatre 

mètodes són similars. Així doncs, van arribar a la conclusió de què la millor 

tècnica per avaluar la resposta acomodativa és el Nott. Alhora, també es 

recomana el mètode dels BCC, ja que és una tècnica repetible. 
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Estudis sobre la variació de l’acomodació en diferents posicions de mirada: 

Pocs investigadors s’han preocupat en estudiar quina relació hi ha establerta 

entre l’acomodació amb la posició del cap i la direcció de mirada, i que constitueix 

l’objecte del nostre estudi. Tot seguit, s’exposaran diferents estudis d’aquests 

autors que han tingut en compte els diferents angles de mirada (tant verticals 

com horitzontals) i fins i tot, la posició del cap: 

Ripple (1952) [18] va realitzar un estudi per veure com variava l’acomodació en 

diferents posicions verticals de mirada on va agafar una mostra de 56 subjectes 

pre-prèsbites amb la seva graduació habitual però va excloure als hipermetrops 

amb més d’una diòptria i als miops de més de 2 diòptries en algun dels meridians. 

A aquests els va mesurar el punt pròxim d’acomodació (PPA) monocular de l’ull 

esquerre (UE) a través del mètode de Donders (apropament) en tres angles 

verticals diferents: 20º cap a dalt, 20º cap a baix i 40º cap a baix. Per poder 

mesurar-ho a través d’aquesta tècnica van utilitzar un optotip de Jaeger tipus 2. 

Al mateix temps, els  va mesurar el punt pròxim d’acomodació de l’UE segons 

l’angle de direcció horitzontal: 20º d’abducció, 40 d’abducció, 20º d’adducció i 

40º d’abducció. Addicionalment, es va mesurar  a un grup de 24 subjectes en 

posició primària de mirada (PPM), en infraducció i en supraducció utilitzant la 

regla de Prince. Darrerament, es va mesurar el punt llunyà d’acomodació de l’UE 

a 20 subjectes dels 56 individus per 4 posicions de mirada diferents. 

També, va agafar una mostra de 50 prèsbites amb una edat mitjana de 56 anys 

i va realitzar diverses mesures del punt pròxim d’acomodació de l’UE de cada 

pacient en posició recta i en posició de lectura habitual (mirant 25º cap a baix i a 

5º cap a dins). Totes aquestes mesures es van realitzar amb les seves addicions 

corresponents i es va utilitzar l’optotip Jaeger tipus 2 en la regla de Prince. I a 

més, seguint aquest procediment, a 5 afàquics se’ls va mesurar. Es va obtenir 

els següents resultats: 

- Dels 56 subjectes als quals se’ls va mesurar el PPA de l’UE en els 

diferents angles de mirada horitzontals, 43 d’ells van tenir un augment de 

l’AA en adducció, 13 no van mostrar cap diferència i 3 van mostrar un 

decreixement de 0,5D. 

- Al mesurar el PPA en els 80 subjectes en els tres angles verticals diferents 

es va observar com l’AA augmentava en mirar cap a baix. 

- Als 20 subjectes als quals se’ls va mesurar el punt llunyà d’acomodació 

en les diverses posicions de mirada, va passar un fenomen similar que 

amb el PPA. 
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- El grup de subjectes prèsbites va mostrar un augment del 25,5% de l’AA 

mirant cap a baix (posició normal de lectura) respecte a la posició recta 

del cap. Això sí, s’ha de tenir en compte que els prèsbites més joves, van 

mostrar un major canvi que no en els prèsbites més grans, que no van 

mostrar cap canvi. 

- Pel que fa als subjectes afàquics, no van mostrar cap canvi en l’AA en 

mirar cap a baix a través de les seves addicions. 

Així doncs, l’autor d’aquest estudi va arribar a les següents conclusions: 

1) Queda demostrat que l’acomodació és millor quan es mira cap a dins i 

més encara, quan es mira cap a baix.  

2) Com a conseqüència d’haver obtingut el resultat de què els pacients 

prèsbites van augmentar la seva acomodació en un 25% en la posició de 

lectura respecte a la posició primària de mirada, fa que sigui un factor a 

considerar en calcular l’addició de lectura correcta si l’addició es mesura 

amb els ulls rectes (posició primària de mirada). 

Atchison et al. (1994) [19] van realitzar un estudi a dos grups de persones; un 

grup de 20 joves d’entre 18 i 25 anys, i un altre de 20 persones més grans d’entre 

35 i 45 anys. Els hi va mesurar a cadascun d’ells, el punt llunyà d’acomodació, 

el punt pròxim d’acomodació i l’amplitud d’acomodació. Els criteris per poder 

participar en aquest estudi van ser els següents: una AV en visió llunyana d’1 o 

més en l’UD, un error refractiu d’aquest ull entre 1D d’hipermetropia i 2D de 

miopia amb un astigmatisme màxim de -0,50D. Per poder fer les mesures, va 

col·locar als subjectes en un reposacaps que podia girar al voltant d’un eix 

horitzontal; creant diferents angles de cap. Aquest reposacaps estava col·locat 

a 1 metre on hi havia una pantalla amb una impressió de N7 equivalent a 0,8M 

sobre un fons blanc. Se’ls hi va fer les mesures sense la correcció habitual 

excepte dos subjectes que portaven lents de contacte. 

Per mesurar el punt llunyà d’acomodació de l’UD se’ls col·locava unes lents de 

+3D i s’anava movent l’optotip fins que se’ls tornés borrós. Es va prendre 3 

mesures per cada paràmetre acomodatiu. Per mesurar el punt pròxim 

d’acomodació de l’UD es va realitzar sense l’addició de les lents i es va seguir el 

mateix procediment. 
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Tot això, es va fer per 14 posicions de cap/direccions de mirada: 

- Posició primària de mirada tant de cap com d’ulls. 

- 6 posicions de cap diferents: 90º cap amunt, 45º, 20º, 20º cap a baix, 45º 

i 90º. 

- 7 direccions de mirada: 20º en supraducció, 20º en infraducció, 45º en 

infraducció , 20º en abducció, 20º en adducció, una combinació de 20º en 

adducció i 20º en infraducció i una altra de 20º en abducció i 20º de 

supraducció. 

Una vegada van realitzar les mesures al grup de joves i les van analitzar van 

veure: 

- Com la posició del cap/direcció de mirada va tenir un efecte significant 

sobre el punt llunyà d’acomodació (p=0,0001), el punt pròxim 

d’acomodació (p=0,0001) i l’AA (p=0,010).  

- Respecte al punt llunyà d’acomodació, a mesura que es baixava el cap, 

aquest s’apropava, però aquest canvi és petit, ja que només hi ha una 

diferència de 0,19D d’entre la posició de cap a 90º cap a dalt i 90º cap a 

baix. 

- Pel que fa al punt pròxim d’acomodació, el valor mitjà de la màxima 

diferència absoluta entre les condicions va ser de 1,08D, passant entre la 

condició de posició de mirada de 45º en infraducció i la posició de cap de 

45º amunt. També es va observar que el PPA s’apropava quan la posició 

de cap o de mirada era cap a baix.  

- El patró dels resultats de l’AA va ser similar al del punt pròxim 

d’acomodació però sent menys significatives les diferències: trobant-se el 

valor mitjà de la màxima diferència absoluta de 0,88D, entre la posició de 

mirada a 45º supraducció i la posició de cap a 45º amunt. 

En canvi, en el grup de persones més grans, la posició de cap/posició de mirada 

va tenir un efecte significant en el punt llunyà d’acomodació (p<0,001) però no 

en el punt pròxim d’acomodació (p=0,84) ni en l’AA (p=0,22). 

Així doncs, els autors van arribar a les següents conclusions: 

1) En subjectes joves, quan el cap i/o la mirada es dirigeix cap a baix, la 

posició del punt pròxim s’apropa a l’ull i l’AA augmenta. Això és degut, 

almenys en part, al desplaçament del cristal·lí cap al davant per efecte de 

la gravetat. 
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2) Els autors pensen que no hem de tenir cap consideració especial en la 

posició de cap i en la direcció de mirada durant les mesures clíniques de 

l’AA. 

Chiranjib Majumber  (2015) [20] va realitzar un estudi per comparar la mesura de 

l’AA en diferents posicions de mirada a 31 subjectes de Malasia d’entre 18 i 26 

anys. Els requisits per poder participar en l’estudi va ser que tinguessin una AV 

corregida millor de la unitat, no presentessin cap problema en la visió binocular, 

en els moviments oculars ni cap patologia ocular. Les mesures de l’AA 

monocularment van ser realitzades a través del mètode de Sheard; en quatre 

posicions de mirada (20º en supraducció, en PPM, 20º i 40º en infraducció). Els 

optotips eren uns texts de N6 d’alt contrast que estaven col·locats a 33 

centímetres (cm) de la posició de l’ull del subjecte.  

Amb els resultats que va obtenir, va arribar a les següents conclusions:  

1) Existeix una relació estadísticament significativa entre l’AA mesurada pel 

mètode de Sheard i l’angle vertical de mirada (p<0,001).  

2) S’ha demostrat que l’AA augmenta de 20º en supraducció a 40º en 

infraducció, amb una diferència mitjana de 2,52D.  

3) No existeix cap associació significativa entre l’AA en diferents posicions 

de mirada entre els sexes i grups d’edat (p>0,05). Excepte que hi ha un 

canvi significatiu d’AA segons la raça (p=0,001) per a la posició de mirada 

de 20º en infraducció. 

En definitiva, l’autor pensa que l’angle vertical de mirada s’ha de tenir en compte 

durant les mesures clíniques de l’AA. 
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3. OBJECTIU 

L’objectiu principal d’aquest treball és avaluar la variació de l’acomodació en 

funció de la posició vertical inferior de mirada (0º, 15º i 30º). 

Els aspectes de l’acomodació analitzats han estat: 

- Punt pròxim d’acomodació (PPA) 

- Amplitud d’acomodació (AA) 

- Flexibilitat d’acomodació (FA) 
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4. METODOLOGIA 

En aquest apartat s’explicarà quins van ser els criteris a seguir per a la selecció 

de la mostra, així com el protocol seguit per realitzar les mesures clíniques de 

les proves d’aquest estudi i l’anàlisi estadística utilitzada. 

4.1. Disseny de l’estudi 

Aquesta part experimental, s’ha realitzat a la Facultat d’Òptica i Optometria de 

Terrassa (UPC) durant el mes de Desembre (2018) i Febrer (2019). La raó 

d’escollir una sala de la universitat va ser per tenir unes condicions constants i 

repetibles per l’estudi clínic. En un primer lloc, a més d’avaluar els tres aspectes 

d’acomodació abans esmentats, també es volia estudiar el comportament del 

retard acomodatiu en els diferents angles de mirada però a causa de la 

impossibilitat física, es va declinar la idea. 

4.2. Selecció de la mostra. Criteris d’inclusió i exclusió 

Les mesures es van realitzar a alumnes de la Facultat d’Òptica i Optometria de 

Terrassa. 

Per la selecció de la mostra van establir uns criteris d’inclusió que els subjectes 

de l’estudi havien de complir per poder formar part de la mostra de l’estudi i 

aquests són els següents: 

- Estudiants d’edat entre 18-25 anys. 

- Agudesa visual (AV) monocular amb la correcció habitual ≥ 0,7. 

- No presentar cap tipus d’estrabisme ni patologia ocular. 

Aquells subjectes que no complien aquests criteris van ser exclosos de l’estudi. 

En total, van ser exclosos 2 persones; una per superar el màxim d’edat establert  

i l’altra, per presentar estrabisme. 

La mostra constava de 52 pacients, dels quals 45 eren dones i 7 nois. A tots els 

subjectes de l’estudi se’ls va citar un dia durant uns 20-30 minuts per poder 

realitzar-los les mesures necessàries. Va ser important, que la realització de les 

proves fos amb la seva correcció habitual tant si eren ulleres, lents de contacte 

o fins i tot, pacients que estaven realitzant orto-K. Com també, persones que no 

portaven cap correcció visual però que complien els requisits per poder participar 

en l’estudi. 
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4.3. Instrumentació 

En aquest apartat, s’explicarà cadascun dels instruments utilitzats per poder 

realitzar les mesures de l’amplitud d’acomodació i la flexibilitat d’acomodació en 

diferents angles de mirada. A més, es comentarà el material utilitzat per poder 

fer la prova prèvia de l’agudesa visual de cada pacient. 

Agudesa visual en visió llunyana (VL) 

Aquesta part prèvia a la presa de mesures, va ser una part important, ja que els 

resultats d’aquesta prova ens informaven si aquell subjecte era apte o no per 

poder participar en l’estudi.  

Així doncs, es va necessitar un optotip retroil·luminat per 6 metres; el qual estava 

format per lletres que anaven des d’una AV igual a 0,1 fins altres d’AV d’1,25 (AV 

expressades en l’escala decimal). Com aquesta prova es va fer tant binocular 

com monocularment, va ser necessari un oclusor per poder cloure un ull. 

 

 

           

 

 

 

 

Figura 4.1- Figura 4.2- Optotip retroil·luminat (esquerra) i oclusor (dreta). 
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Amplitud d’acomodació 

Per poder realitzar aquesta mesura i tenint en compte que s’havia de fer per cada 

angle establert, es va arribar a la idea següent: 

Partint de què la persona havia de mantenir sempre el cap recte, la millor opció 

possible per aconseguir que aquesta condició es complís, era posar una 

mentonera acollada a una taula-banqueta de fusta prou alta perquè el pacient no 

estigués incòmode. I que aquesta mentonera estigués a 40 centímetres de la 

paret. Per controlar que aquesta taula no es mogués del seu lloc, vam posar 

unes marques a terra i així poder evitar errors en fer les mesures. 

Darrerament, com es va decidir mesurar l’AA a través del mètode de Donders 

(apropament), vam idear un sistema de 3 cordes enganxades a la paret; 

cadascuna pertanyent a cada angle vertical inferior determinat (0º,15º i 30º). En 

aquestes cordes, vam col·locar una bola vermella on vam enganxar en ella; una 

lletra “A”  de mida petita corresponent a l’AV d’1. 

 

 

Figura 4.3- Muntatge per la mesura de l’AA. 
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Figura 4.4- Bola amb lletra utilitzada com optotip. 

Arribat a aquest punt, només faltava una regla mil·limetrada rígida d’uns 30 

centímetres per poder mesurar, i un oclusor per tapar un ull quan es feia les 

mesures monoculars. 

 

Figura 4.5- Oclusor. 
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Flexibilitat d’acomodació en VP 

En aquest cas, es va utilitzar la mateixa banqueta de fusta amb la mentonera 

però amb un sistema de targetes col·locades a la paret; igual que abans, a 40 

centímetres respecte a la mentonera. Aquestes estaven formades per un optotip 

disposat en forma de columna amb una AV igual a 1. Com a l’anterior prova, 

cada targeta estava situada en un angle vertical inferior determinat (0º, 15º i 30º). 

 

Figura 4.6- Muntatge per la mesura de la FA.                              

 

                Figura 4.7- Optotips utilitzats. 
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A més, es va utilitzar un flipper acomodatiu format per un parell de lents de 

+2,00D (lents de color verd) i un altre parell de -2,00D (lents de color vermell). 

Per poder realitzar la prova monocularment, va ser necessari un oclusor per 

poder tapar un ull. I per últim, un cronòmetre per poder cronometrar 1 minut i així, 

poder realitzar la prova. 

 

Figura 4.8- Flipper acomodatiu. 

 

4.4. Protocol de mesures 

En aquest apartat s’explicarà detalladament el procediment utilitzat per la 

realització de les diverses proves d’acomodació com la prova prèvia a aquestes. 

Una setmana abans de començar a prendre mesures als subjectes, ens vam 

reunir i es va començar a preparar tot el material que ens feia falta i a la vegada, 

construir el nostre lloc de treball per les pròximes setmanes prenent mesures. 

Alhora, es va fer uns petits càlculs a l’hora de posar tant les cordes com les 

targetes, ja que cadascuna d’elles li corresponia un angle en concret.  

Així doncs, es va crear el següent esquema per poder realitzar el muntatge i 

poder extreure la distància entre corda i corda, i entre el centre d’una targeta i el 

centre d’altra. 
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Figura 4.9- Esquema de muntatge. 

 

Per poder conèixer les distàncies, es va aplicar la tangent de l’angle. 

En conclusió, aquells dies es va preparar tot el muntatge necessari per fer la part 

experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10- Figura 4.11- Aula habilitada per fer les mesures de l’estudi. 

 

Un cop ho vam tenir, entre companyes es va practicar les proves per així, poder 

comprovar el temps requerit i si la tècnica ideada era bona. Cal dir que totes les 

proves realitzades als subjectes van ser sota la mateixa il·luminació; és a dir, 

tenint la sala totalment il·luminada gràcies a les llums del sostre. 

40 centímetres (cm) 

0º 

15º 

30º 

x 

x 
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Darrerament, es va poder organitzar una programació de cites on els subjectes 

voluntaris de participar en aquest estudi, es podien apuntar. A més, es va 

dissenyar unes fitxes per poder anotar els resultats obtinguts de les proves 

d’acomodació (Annex I). 

Un cop arriba el dia de la realització de les proves, se li explica al subjecte la 

finalitat d’aquest estudi i quines proves se li faran. Un cop les ha entès, es 

comença a realitzar-les. 

Mesura de l’agudesa  visual en VL  

Per realitzar aquesta prova, el pacient ha de seure en la cadira mirant cap a 

l’optotip retroil·luminat. Primer, es tapa amb l’oclusor l’UE i es pren l’AV amb la 

seva correcció habitual de l’UD. Un cop la tenim, tapem l’UD i es pren l’AV amb 

la seva correcció habitual de l’UE. Finalment, sense cap oclusor, es pren l’AV 

binocular. 

               

 

Figura 4.12- Figura 4.13- Mesura de l’AV en VL. 
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Mesura de l’AA pel mètode de l’apropament 

Li demanem al subjecte que amb la seva correcció habitual, se segui a la cadira 

i posi la barbeta i el front ben col·locat a la mentonera. En aquest moment, 

ajustem l’altura de la mentonera de manera que la marca assenyalada en 

aquesta correspongui a l’altura dels ulls del pacient. Un cop ho tenim tot preparat, 

demanem al pacient que agafi la primera corda enganxada a la paret; 

corresponent a la de l’angle 0º i se la posi al nas; a l’altura dels seus ulls. Li 

indiquem que anirem progressivament apropant la boleta vermella i que fixant la 

mirada constantment en la lletra “A”, ens indiqui el moment en què aquesta lletra 

es torni borrosa. Quan el subjecte ens avisa, mesurem amb el regle la distància 

i l’apuntem. Repetim dues vegades més el mateix procediment per aquesta 

corda. I així fent tres mesures per les dues cordes restants (la corresponent a la 

del 15º i la del 30º). Un cop mesurat binocularment el PPA tres cops per cada 

corda, fem el mateix procediment però monocularment. Primer, tapant l’UE amb 

l’oclusor i que el pacient es col·loqui la corda a l’altura de l’UD. Llavors, tornem 

apropar la bola vermella fins que vegi la lletra “A” borrosa. Quan ja haguem 

mesurat els PPA de les tres cordes per l’UD, fem el mateix procediment per l’UE. 

Un cop tenim les mesures dels PPA podem calcular les AA, fent les inverses dels 

valors dels PPA obtinguts. 

 

Figura 4.14- Mesura de l’AA binocular a 0º. 
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Figura 4.15- AA de l’UD a 15º. 

 

Figura 4.16- AA de l’UE a 30º. 
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Mesura de la flexibilitat d’acomodació en VP  

Li demanem al pacient que amb la seva correcció habitual, se segui a la cadira i 

posi la barbeta i el front ben col·locat a la mentonera. En aquest moment, ajustem 

l’altura de la mentonera de manera que la marca assenyalada en aquesta 

correspongui a l’altura dels ulls del pacient. Un cop ho tenim tot preparat, 

demanem que es fixi en la columna de lletres de la primera targeta; corresponent 

a la de 0º. En aquest moment, li expliquem que ens avisi en el moment que vegi 

les lletres nítides. Posem 1 minut al cronòmetre i el posem en marxa. En aquest 

moment, anteposem davant dels ulls el flipper amb les lents de +2,00D. Quan el 

pacient ens indiqui que les veu nítides, voltegem el flipper; anteposant les lents 

de -2,00D i que ens indiqui quan les vegi nítides. Així doncs, anem 

comptabilitzant els cicles que fa en aquest minut (cpm o cicles/min).  

Un cop fet binocularment, aquest procediment per cada una de les 3 targetes 

corresponents als diferents angles, li indiquem que es tapi l’UE amb l’oclusor. 

Seguidament, procedim a mesurar la FA de l’UD per cada targeta. Finalment, 

mesurem la FA de l’UE per cadascuna de les targetes tapant l’UD amb l’oclusor.  

 

Figura 4.17- Mesura de la FA binocular a 0º. 
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Figura 4.18- FA de l’UD a 15º.                           

 

Figura 4.19- FA de l’UE a 30º. 
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4.5. Anàlisi estadística 

Una vegada tenim les dades de les mesures realitzades, es procedirà a fer una 

anàlisi estadística. La base de dades per poder realitzar-la s’ha creat gràcies als 

programes Microsoft Office Excel i Minitab 18. 

Primer de tot, es comprova si totes les variables exposades segueixen el model 

de distribució normal a través de la prova de Kolmogorov-Smirnov. Així doncs, 

podem conèixer quin tipus d’estadística es pot utilitzar en aquesta anàlisi. Una 

vegada hem aplicat la prova, comprovem que no totes les variables segueixen el 

model de distribució normal en la població (Annex II) [21].  

Encara que algunes variables no el segueixen, al ser una grandària de la mostra 

major a 30 individus, es poden utilitzar mètodes paramètrics en l’anàlisi. I a la 

vegada, es pot calcular un interval de confiança de 95% per cadascuna de les 

mitjanes d’aquestes variables en la població.  

Per tant, a través dels valors numèrics obtinguts de les mesures realitzades, es 

poden obtenir diferents paràmetres descriptius com els que es descriuran a 

continuació: 

• La mitjana aritmètica s’obté a partir d’un conjunt de valors sumant-los i 

dividint la suma pel nombre de valors que tenim [22].  

• La desviació estàndard és la mesura de dispersió més comuna que indica 

què tan disperses estan les dades respecte a la mitjana [23]. 

• El valor mínim és el valor menor d’una variable numèrica [24].  

• El valor màxim és el valor major d’una variable numèrica [24]. 

A més, es farà comparacions entre dues mitjanes corresponents a dos angles 

verticals inferiors diferents (15º-0 i 30º-0º) per cada aspecte de l’acomodació 

mesurat segons l’ull determinat. Aquesta anàlisi està composta per la diferència 

entre les dues mitjanes, l’interval de confiança de 95% per la diferència, la 

desviació estàndard de la diferència i el P-valor; que és una mesura directa del 

versemblant que resulta obtenir una mostra com l’actual si és certa la hipòtesi 

nul·la que establim [25]. Per tant, si treballem amb un nivell de significació igual 

a 0,05 i s’obté un P-valor major o igual a 0,05; significa que la diferència entre 

les dues mitjanes no és estadísticament significativa. En canvi, si és menor a 

0,05 significa que aquesta diferència sí és estadísticament significativa. 
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5. RESULTATS 

En aquest apartat es mostraran els resultats obtinguts seguint la metodologia 

anteriorment exposada. Primer de tot, es descriurà la mostra de subjectes que 

han participat en aquest estudi. Seguidament, es procedirà a fer una anàlisi 

estadística dels resultats obtinguts com hem explicat a l’anterior apartat. 

5.1. Descriptius de la mostra 

Les mesures es van realitzar a 52 subjectes, amb una mitjana d’edat de 20,5 

amb una desviació estàndard de ±1,7. Dels quals 45 eren noies (86.5%) i els 7 

restants eren nois (13,5%).  

 

Gràfica 5.1- Distribució per sexe de la mostra. 

5.2. Descriptius de les variables 

Abans de començar a exposar els resultats obtinguts i fer diferents anàlisis, cal 

dir que les variables utilitzades en aquest estudi són variables quantitatives 

contínues, ja que es representen com valors numèrics i aquests poden assolir 

qualsevol dels valors d’un interval. 

A continuació, es mostrarà una taula resum per cadascun dels aspectes 

d’acomodació mesurats amb els paràmetres descriptius obtinguts més rellevants 

com són la mitjana, la desviació estàndard, el valor màxim i el mínim. A més, es 

mostraran unes gràfiques on es podran observar les mitjanes; per cada angle 

mesurat, representades amb un punt i els seus intervals de confiança (IC) de 

95% representats amb les línies verticals. Així doncs, es representarà pel PPA 

la Taula 5.1 i la Gràfica 5.2. Referent a l’AA, la Taula 5.2 i la Gràfica 5.3. I pel 

que fa a la FA, la Taula 5.3 i la Gràfica 5.4. 

Noies
87%

Nois
13%

Noies Nois
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5.2.1. Punt pròxim d’acomodació (PPA) 

Taula 5.1- Valors obtinguts en la mesura del punt pròxim d’acomodació pels tres angles de mirada 

monocular i binocularment. 

 

 

Gràfica 5.2- Gràfica amb les mitjanes dels PPA mesurats pels tres angles de mirada monocular i 

binocularment. 

En la Gràfica 5.2 podem veure representades les mitjanes obtingudes dels PPA. 

Es pot observar com a mesura que l’angle vertical inferior de mirada és major, el 

PPA va disminuint. Aquest fet es pot veure més destacable quan la mesura es 

realitza binocularment.  

PPA (cm) Mitjana IC de 95% 
Desviació 
estàndard  

Mínim Màxim 
B

IN
O

C
U

L
A

R
 

0º 7,72 (7,311; 8,125) ±1,46 5,00 12,00 

15º 7,39 (6,973; 7,809) ±1,50 4,67 11,50 

30º 7,20 (6,760; 7,644) ±1,59 4,00 11,33 

U
D

 

0º 8,27 (7,846; 8,692) ±1,52 5,00 12,50 

15º 8,32 (7,865; 8,770) ±1,63 4,33 12,33 

30º 8,20 (7,653; 8,744) ±1,96 4,00 12,50 

U
E

 

0º 8,22 (7,829; 8,607) ±1,40 5,50 12,50 

15º 8,14 (7,736; 8,540) ±1,44 5,00 12,33 

30º 7,95 (7,505; 8,399) ±1,60 5,17 12,33 
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També podem apreciar com a l’UD en 15º, el valor de la mitjana del PPA 

augmenta mínimament respecte al valor de 0º. 

5.2.2. Amplitud d’acomodació (AA) 

Taula 5.2- Valors obtinguts en la mesura de l’amplitud d’acomodació pels tres angles de mirada 

monocular i binocularment. 

 

 

Gràfica 5.3- Gràfica amb les mitjanes de les AA mesurades pels tres angles de mirada monocular i 

binocularment. 

  

AA (D) Mitjana IC de 95%  
Desviació 
estàndard  

Mínim Màxim 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

0º 13,41 (12,712; 14,109) ±2,51 8,33 20,00 

15º 14,08 (13,285; 14,884) ±2,87 8,70 21,43 

30º 14,57 (13,652; 15,489) ±3,30 8,82 25 

U
D

 

0º 12,50 (11,849; 13,149) ±2,34 8,00 20,00 

15º 12,50 (11,766; 13,231) ±2,63 8,11 23,08 

30º 12,93 (12,013; 13,839) ±3,28 8,00 25,00 

U
E

 

0º 12,50 (11,932; 13,075) ±2,05 8,00 18,18 

15º 12,66 (12,046; 13,270) ±2,20 8,11 20,00 

30º 13,09 (12,345; 13,829) ±2,66 8,11 19,35 
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En la Gràfica 5.3 podem apreciar les mitjanes de les AA obtingudes. Al contrari 

que passava a la gràfica de l’anterior apartat, podem veure com a mesura que 

l’angle vertical inferior de mirada va augmentant, l’AA  també va augmentant. 

Aquesta controvèrsia de gràfiques és degut al fet que l’AA és la inversa del valor 

del PPA i per tant, si el PPA disminueix; conseqüentment, el valor de l’AA 

augmenta. Així doncs, com passava a l’anterior gràfica, aquest augment es pot 

apreciar més binocularment. En el cas de l’UD, tant el valor de la mitjana per 

l’angle corresponent a 0º com pel de 15º són iguals. 

5.2.3. Flexibilitat d’acomodació (FA) 

Taula 5.3- Valors obtinguts en la mesura de la flexibilitat d’acomodació pels tres angles de mirada 

monocular i binocularment. 

 

FA 
(cicles/min) 

Mitjana IC de 95% 
Desviació 
estàndard  

Mínim Màxim 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

0º 7,87 (6,415; 9,316) ±5,21 0 19 

15º 8,58 (7,038; 10,116) ±5,53 0 22 

30º 7,42 (5,889; 8,957) ±5,51 0 25 

U
D

 

0º 7,42 (5,865; 8,981) ±5,60 0 18 

15º 7,79 (6,143; 9,434) ±5,91 0 18 

30º 6,54 (4,987; 8,089) ±5,57 0 18 

U
E

 

0º 8,52 (6,935; 10,103) ±5,69 0 18 

15º 8,85 (7,194; 10,499) ±5,94 0 20 

30º 7,56 (6,415; 9,316) ±6,00 0 20 
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Gràfica 5.4- Gràfica amb les mitjanes de les FA mesurades pels tres angles de mirada monocular i 

binocularment. 

 

En la Gràfica 5.4 es mostren els resultats obtinguts corresponents a les mitjanes 

de la FA. Podem apreciar com els valors més alts de les mitjanes de les FA 

corresponen a les mesures realitzades en l’angle vertical inferior de 15º i en 

canvi, els valors més baixos corresponen als de l’angle de 30º. A la vegada, 

podem observar que l’ull amb més capacitat per realitzar més cicles/min és l’UE, 

el seguiria binocularment i per últim, l’UD. 

5.3. Comparació entre diferents angles verticals inferiors de 

mirada 

A continuació, es realitzaran una sèrie de comparacions per cada aspecte de 

l’acomodació mesurat entre dues mitjanes corresponents a dos angles verticals 

inferiors de mirada diferents. Les comparacions que es realitzaran seran les 

següents: 

• Mitjana 15º- mitjana 0º 

• Mitjana 30º- mitjana 0º 

A més, es realitzaran les comparacions per l’UD, per l’UE i binocularment. 
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5.3.1. Punt pròxim d’acomodació (PPA) 

A la Taula 5.4 tenim representades  les diferències de mitjanes dels PPA entre 

els diferents angles, les desviacions estàndards de les diferències, els P-valors i 

els intervals de confiança (IC) de 95% per les diferències corresponents.  

Nota: Els valors menors a 0,05 són estadísticament significatius i estan marcats en VERMELL i els majors 

o iguals a 0,05 en VERD. 

Taula 5.4- Diferències dels PPA entre diferents angles de mirada amb els paràmetres estadístics 

calculats. 

Com havíem comentat anteriorment, es pot veure com en augmentar l’angle 

vertical inferior de mirada, el PPA va disminuint. Excepte en el cas de l’UD que 

la diferència entre les mitjanes de 15º-0º dóna positiva, significant que hi ha un 

increment del PPA. Si ens fixem en les desviacions estàndards de la diferència, 

podem observar com els valors oscil·len entre ±0,6 i ±1 aproximadament.  

Per conèixer si una diferència entre dues mitjanes és significativa o no, hem de 

tenir en compte el P-valor. Així doncs, partint de què la hipòtesi nul·la (H0) 

estableix que la diferència entre dues mitjanes és igual a zero; en altres paraules, 

que les dues mitjanes són iguals, a partir del P-valor podem saber si descartem 

la H0 o no.  

PPA 
Diferència de 

mitjanes 
(cm) 

IC de 95% per la 
diferència 

Desviació 
estàndard de la 
diferència (cm) 

P-valor 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

15º-0º -0,33 (-0,5070; 0,1469) ±0,65 0,001 

30º-0º -0,52 (-0,797; -0,235) ±1,01 0,001 

U
D

 

15º-0º 0,05 (-0,1197; 0,2158) ±0,60 0,568 

30º-0º -0,07 (-0,366; 0,225) ±1,06 0,634 

U
E

 

15º-0º -0,08 (-0,2462; 0,0859) ±0,60 0,337 

30º-0º -0,27 (-0,490; -0,042) ±0,80 0,021 
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Si el P-valor resultant dóna un valor major o igual a 0,05; com és el cas de l’UD 

entre les mitjanes de 30º-0º, significa que no tenim motius per descartar la H0 i 

per tant, la petita diferència que pugui haver-hi entre les dues mitjanes no és 

estadísticament significativa. En canvi, si ens fixem en el cas binocular entre   

15º-0º, podem veure que el P-valor és menor a 0,05. Per tant, podem descartar 

la H0, la qual cosa significa que la diferència entre aquestes dues mitjanes és 

estadísticament significativa, ja que la diferència és prou gran.  

Si seguim aquest criteri, podem apreciar que totes les diferències entre les 

mitjanes realitzades binocularment i la diferència entre les mitjanes dels angles 

de 30º-0º de l’UE són estadísticament significatives.  

Una manera que ajuda a poder entendre aquest concepte de l’estadística és a 

través de gràfiques. A continuació, es representaran en gràfiques d’intervals de 

confiança de 95% cadascuna de les comparacions entre angles realitzades 

(Gràfica 5.5). A cada gràfica individual es podrà apreciar la diferència de les 

mitjanes marcada amb una , l’IC de 95% per la diferència amb una línia 

horitzontal acotada. A més, està representada la posició de la H0 que sempre es 

troba al valor 0. 
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Nota: El símbol       fa referència a la hipòtesi nul·la (H0) amb valor 0 i el símbol  a la diferència de les 

mitjanes. 

Gràfica 5.5- Conjunt de representacions gràfiques de les diferents comparacions realitzades entre 

les mitjanes dels PPA. 

 

 

 

A mesura que augmenta l’angle vertical inferior de mirada, el PPA va 

disminuint. No obstant això, només binocularment i en el cas de 30º-0º a l’UE, 

les diferències entre les mitjanes són estadísticament significatives. 

-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45-0,50

Diferència (cm)

-0,33

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 15º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = -0,33 

-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8

Diferència (cm)

-0,52

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 30º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = -0,52 

0,250,200,150,100,050,00-0,05-0,10

Diferència (cm)

0,05

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UD 15º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = 0,05 

0,30,20,10,0-0,1-0,2-0,3-0,4

Diferència (cm)

-0,07

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UD 30º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = -0,07 

0,100,050,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25

Diferència (cm)

-0,08

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 15º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = -0,08 

0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5

Diferència (cm)

-0,27

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 30º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = -0,27 
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5.3.2. Amplitud d’acomodació (AA) 

Com a l’anterior apartat, seguidament s’exposarà la Taula 5.5 amb els 

paràmetres estadístics anteriorment descrits, però en aquest cas sobre l’AA. 

Nota: Els valors menors a 0,05 són estadísticament significatius i estan marcats en VERMELL i els majors 

o iguals a 0,05 en VERD. 

Taula 5.5- Diferències de les AA entre diferents angles de mirada amb els paràmetres estadístics 

calculats. 

Analitzant aquesta taula de resultats podem observar com en augmentar l’angle 

vertical inferior de mirada, l’AA va augmentant. Passa el fenomen contrari que al 

PPA perquè l’AA és la inversa del valor del PPA. No obstant aquest augment, 

podem apreciar que en el cas de l’UD quan es compara entre els angles 15º-0º, 

no hi ha cap augment ni disminució. A més, si ens fixem en les desviacions 

estàndards de les diferències, podem veure que oscil·len entre els valors de 

±1,00 i ±2,00 aproximadament. 

Respecte als P-valors podem observar com s’obtenen uns resultats similars als 

dels PPA. Ja que totes les diferències entre mitjanes realitzades de forma 

binocular i la diferència entre les mitjanes dels angles de 30º-0º de l’UE són 

estadísticament significatives. Això és degut al fet que aquestes diferències són 

prou elevades i per tant, donen uns P-valors menors a 0,05.  

AA 
Diferència 
mitjana (D) 

IC de 95% per la 
diferència 

Desviació 
estàndard de la 
diferència (D) 

P-valor 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

15º-0º 0,67 (0,350; 0,998) ±1,16 0,000 

30º-0º 1,16 (0,600; 1,719) ±2,01 0,000 

U
D

 

15º-0º 0,00 (-0,279; 0,279) ±1,00 0,999 

30º-0º 0,43 (-0,061; 0,915) ±1,75 0,085 

U
E

 

15º-0º 0,15 (-0,123; 0,433) ±1,00 0,269 

30º-0º 0,58 (0,178; 0,990) ±1,46 0,006 
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La qual cosa significa que podem descartar la H0; és a dir, descartem que les 

mitjanes siguin iguals. Seguidament, s’exposaran les diferents comparacions 

realitzades representades en gràfiques (Gràfica 5.6). 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: El símbol       fa referència a la hipòtesi nul·la (H0) amb valor 0 i el símbol  a la diferència de les 

mitjanes. 

Gràfica 5.6- Conjunt de representacions gràfiques de les diferents comparacions realitzades entre 

les mitjanes de les AA.  

H0 

 

 

A mesura que augmenta l’angle vertical inferior de mirada, l’AA va 

augmentant. No obstant això, només binocularment i en el cas de 30º-0º a 

l’UE, les diferències entre les mitjanes són estadísticament significatives. 

 

1,00,90,80,70,60,50,40,3

Diferència (D)

0,67

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 15º-0º
95% IC per la mitjana

 = 0,67 

H0 

1,751,501,251,000,750,50

Diferència (D)

1,16

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 30º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = 1,16 

0,30,20,10,0-0,1-0,2-0,3

Diferència (D)

0,00

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UD 15º-0º
95% IC per la mitjana 

H0 

 = 0,00 

0,50,40,30,20,10,0-0,1-0,2

Diferència (D)

0,15

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 15º-0º
95% IC per la mitjana

 = 0,15 

H0 

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,1

Diferència (D)

0,58

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 30º-0º
95% IC per la mitjana

H0 

 = 0,58 

1,00,80,60,40,20,0

Diferència (D)

0,43

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UD 30º-0º
95% IC per la mitjana

 = 0,43 

H0 
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5.3.3. Flexibilitat d’acomodació (FA) 

Seguidament, s’exposarà en la Taula 5.6 els paràmetres estadístics anteriorment 

descrits, però en aquest apartat sobre la FA dels resultats obtinguts. 

Nota: Els valors menors a 0,05 són estadísticament significatius i estan marcats en VERMELL i els majors 

o iguals a 0,05 en VERD. 

Taula 5.6- Diferències de les FA entre diferents angles de mirada amb els paràmetres estadístics 

calculats. 

Davant d’aquesta taula de resultats podem veure clarament les variacions que 

fa el comportament de la FA segons l’angle vertical inferior de mirada. Podem 

apreciar una tendència d’augment dels valors de la FA quan passem de 0º a 15º. 

D’altra banda, si mirem la diferència dels valors obtinguts de la FA a 30º respecte 

dels obtinguts a 0º podem observar un decreixement. Cal ressaltar que aquestes 

variacions estan presents tant binocular com monocularment. No obstant això, 

cal dir que on es nota més la variació d’augment per la diferència de 15º-0º és 

binocularment i el segueix, l’UD. En canvi, si ens fixem on decreix més respecte 

a la diferència d’angles 30º-0º és a l’UE; seguidament de l’UD. 

  

FA 
Diferència 

mitjana 
(cicles/min) 

IC de 95% per la 
diferència 

Desviació 
estàndard de la 

diferència 
(cicles/min) 

P-valor 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

15º-0º 0,71 (0,140; 1,283) ±2,05 0,016 

30º-0º -0,44 (-1,052; 0,168) ±2,19 0,152 

U
D

 

15º-0º 0,37 (-0,228; 0,959) ±2,13 0,222 

30º-0º -0,88 (-1,541; -0,228) ±2,36 0,009 

U
E

 

15º-0º 0,33 (-0,315; 0,969) ±2,31 0,312 

30º-0º -0,96 (-1,473; -0,450) ±1,84 0,000 
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Pel que fa a si aquestes variacions entre angles són significatives o no, ens hem 

de fixar en els P-valors. Per tant, podem observar com binocularment quan es 

mira la diferència entre 30º-0º ens dóna un P-valor major a 0,05; la qual cosa 

significa que la diferència no és estadísticament significativa. El mateix passa 

quan analitzem l’UD i l’UE; cada un per separat, entre els angles de 15º-0º.  

Respecte a les altres comparacions, com és el cas de l’UE entre 30º-0º on el P-

valor és menor a 0,05 i conseqüentment, es pot descartar la H0; en altres 

paraules, que la diferència entre les mitjanes és estadísticament significativa. 

A continuació, es podran veure representades en gràfiques totes les 

comparacions (Gràfica 5.7). 
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Nota: El símbol       fa referència a la hipòtesi nul·la (H0) amb valor 0 i el símbol  a la diferència de les 

mitjanes.  

Gràfica 5.7- Conjunt de representacions gràfiques de les diferents comparacions realitzades entre 

les mitjanes de les FA. 

 = 

La FA no segueix una tendència clara progressiva respecte a l’angle vertical 

inferior de mirada. Però sí les diferències entre angles és estadísticament 

significativa en el cas binocular de 15º-0º; on augmenta els cicles/min realitzats; i 

en els casos monoculars de 30º-0º; on hi ha una disminució. 

 

1,41,21,00,80,60,40,20,0

Diferència (cicles/min)

0,71

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 15º-0º
95% IC per la mitjana

 = 0,71 

H0 

0,00-0,25-0,50-0,75-1,00

Diferència (cicles/min)

-0,44

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

BINOCULAR 30º-0º
95% IC per la mitjana

 = -0,44 

H0 

1,00,80,60,40,20,0-0,2

Diferència (cicles/min)

0,365385

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

95% IC per la mitjana

UD 15º-0º

 = 0,37 

H0 

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

Diferència (cicles/min)

-0,88

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UD 30º-0º
95% IC per la mitjana

 = -0,88 

H0 

1,000,750,500,250,00-0,25-0,50

Diferència (cicles/min)

0,33

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 15º-0º
95% IC per la mitjana

 = 0,33 

H0 

-0,50-0,75-1,00-1,25-1,50

Diferència (cicles/min)

-0,96

Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos.

UE 30º-0º
95% IC per la mitjana

 = -0,96 

H0 
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6. DISCUSSIÓ 

A continuació es valorarà els resultats obtinguts en aquest estudi i es comparà 

amb els resultats d’estudis previs realitzats que han treballat en condicions i amb 

objectius similars als nostres. 

6.1. Amplitud d’acomodació 

En el nostre estudi, mesurant el punt proper d’acomodació (PPA) a través del 

mètode d’apropament de Donders trobem que a mesura que l’angle vertical 

inferior de mirada va augmentant; conseqüentment, el PPA va disminuint. 

Excepte en el cas de l’UD que a l’angle corresponent a 15º es produeix un 

augment de 0,05±0,60D respecte a 0º però que aquesta variació no és 

estadísticament significativa (p=0,568). Respecte a l’amplitud d’acomodació, es 

produeix un augment del seu valor a mesura que l’angle vertical inferior de 

mirada va augmentant. Amb l’excepció de l’UD que la variació entre 15 i 0º és 

nul·la. Tot i que en aquests dos aspectes de l’acomodació es produeixen 

fenòmens contraris respecte a les variacions, es donen resultats similars, ja que 

quan es realitzen les proves binocularment s’obtenen diferències 

estadísticament significatives entre els angles. I el mateix passa quan es realitza 

a l’UE però només en la variació entre els angles 30º-0º.  

Per tant, si al baixar la mirada, obtenim valors de PPA més petits, significa que 

aquests són millors que a 0º. Per una banda, estem infravalorant el PPA quan 

estem avaluant-lo en PPM però alhora, no és una mala praxi realitzar-lo en 

aquest angle, ja que sabem que el resultat serà encara millor que l’obtingut. Pel 

que fa al cas de l’AA, com també millora el seu valor a mesura que descendeix 

l’angle de mirada, estaríem en la mateixa situació. A més, tenim el factor que en 

la vida quotidiana és molt difícil mesurar el PPA en un angle vertical inferior 

determinat i per tant, parlant clínicament trobem com a vàlida la realització de les 

mesures a 0º.  

Seguidament passarem a comparar els nostres resultats obtinguts amb els 

estudis que tenen en compte l’angle vertical inferior de mirada comentats a 

l’apartat 2.4. 
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Ripple (1952) [18] va mesurar l’AA de l’UE en 3 angles verticals inferiors de 

mirada diferents (0º, 20º i 40º) a través del mètode de Donders d’apropament. La 

seva mostra d’estudi era major a la nostra; exactament de 80 subjectes amb una 

edat mitjana de 26,1 anys. Els seus resultats concorden amb els nostres, ja que 

a mesura que l’angle vertical inferior de mirada augmenta, l’AA va augmentant. 

Com l’edat mitjana del seu estudi és major a la del nostre estudi, 

conseqüentment, les seves AA resultants són menors. No obstant això, les seves 

variacions entre angles (20º-0º=0,83D / 40º-0º=2,05D) són majors a les nostres 

variacions (15º-0º=0,15D / 30º-0º=0,58D). Aquestes diferències entre els 

resultats podria ser deguda a la diferència en la metodologia emprada, ja que 

l’autor realitza les proves a angles diferents que nosaltres i a la diferència de 

grandària de la mostra. 

Atchison et al. (1994) [19] va comparar l’AA de l’UD respecte a 3 angles verticals 

inferiors de mirada (0º, 20º i 45º) a 20 subjectes d’edat mitjana de 20,9 anys. Tal 

com passava amb el nostre estudi, l’AA va augmentant el seu valor a mesura 

que augmenta l’angle vertical inferior de mirada. Els resultats que van obtenir 

són prou semblants als nostres, ja que troben una variació entre 45º-0º de 

0,45±0,21D i el nostre estudi ens dóna una variació entre 30º-0º de 0,43±1,75D. 

En canvi, en la variació entre 20º-0º és de 0,21±0.27 i la nostra variació entre 

15º-0º és nul·la amb una desviació estàndard de ±1,00D. Aquestes lleugeres 

diferències poden ser donades per la diferència de la grandària de la mostra i 

dels diferents angles utilitzats en les mesures.     

Chiranjib Majumber (2015) [20] va realitzar un estudi a una mostra de 31 

subjectes d’entre 18-26 anys on va prendre la mesura de l’AA monocular a través 

del mètode de Sheard. Els angles verticals on va realitzar les proves va ser a 

20º, 0º, -20º i -40º. Si tenim en compte els resultats obtinguts en l’angle 

corresponent a 0º i els angles verticals inferiors, podem observar una tendència 

a l’augment del valor de l’AA a mesura que aquest angle vertical inferior de 

mirada va augmentant. No obstant això, els resultats de les AA monoculars que 

va obtenir són lleugerament diferents dels nostres, ja que els seus resultats 

oscil·len entre 9 i 12 aproximadament. En canvi, els nostres són valors a partir 

de 12,50. Respecte a les variacions entre angles, els resultats obtinguts no 

concorden amb els nostres pel fet que les seves variacions són altament 

superiors (20º-0º=1,53D / 40º-0º=2,16D). Com a conseqüència, ell conclou que 

aquestes diferències en les variacions són estadísticament significatives. En 

canvi, en el nostre estudi, només és estadísticament significativa la variació entre 

30º-0º de l’UE.   
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Aquestes discrepàncies entre els dos estudis poden ser degudes a 3 raons: la 

primera, a la realització de les mesures en diferents angles, la segona, a la 

utilització de tècniques diferents per mesurar l’AA i l’última, a la diferència en la 

grandària de la mostra agafada. 

En resum, respecte a l’AA podem concloure que tant els tres estudis com en el 

nostre estudi van en la mateixa direcció, és a dir, arriben a la conclusió que l’AA 

augmenta a mesura que l’angle de mirada descendeix. No obstant això, els 

nostres resultats difereix dels resultats obtinguts en les variacions entre angles 

en el reportat per Ripple (1952) [18] i Chiranjib Majumber (2015) [20], ja que en 

aquests dos estudis les variacions són superiors a les nostres. Només, 

concorden amb l’estudi realitzat per Atchison et al. (1994) [19] els valors de les 

variacions.  

Un factor molt important en tenir en compte en aquesta discussió, és la utilització 

de diferents angles verticals inferiors a l’hora de realitzar les mesures, ja que en 

aquest estudi s’han utilitzat els angles 0º, 15º i 30º. No obstant això, tant els 

autors Ripple (1952) [18] com Chiranjib Majumber (2015) [20] van fer les mesures 

a 0º, 20º i 40º, i en canvi, Atchison et al. (1994) [19] a 0º, 20º i 45º. Així doncs, 

aquest factor pot fer que existeixin lleugeres diferències en els valors obtinguts 

entre estudis. Per tant, potser hauria sigut més idoni realitzar les mesures a 

angles similars als utilitzats en els estudis previs, ja que la comparació entre els 

resultats hauria sigut més precisa. 

6.2. Flexibilitat d’acomodació 

Un altre aspecte relacionat amb l’acomodació que s’ha avaluat és la flexibilitat 

d’acomodació (FA) que a partir dels resultats obtinguts s’ha observat que no hi 

ha un augment o una disminució progressiva al llarg que anem augmentant 

l’angle vertical inferior de mirada. Ja que els resultats determinen un augment al 

realitzar la prova a 15º respecte a 0º i en canvi, quan es realitza a 30º es produeix 

una disminució respecte al valor obtingut a 0º. No obstant això, aquestes 

diferències són estadísticament significatives en el cas realitzat binocularment 

entre els angles 15º-0º i en els casos monoculars entre 30º-0º. 

Com no existeix cap estudi que hagi comparat els valors de la FA pels diferents 

angles de mirada, no podem comparar i veure si els resultats obtinguts 

concorden amb els altres estudis. 
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6.3. Comparació entre les AA obtingudes i les esperades segons 

l’edat 

Aprofitant que s’havia mesurat l’AA, com complement s’ha realitzat una 

comparació entre les AA resultants amb les esperades segons l’edat; aquestes 

últimes obtingudes a través de la fórmula de Hofstetter de l’AA mitjana. Tenint en 

compte que l’edat mitjana de la mostra és de 20,5 anys i la mitjana de les AA 

normalitzades (AAN) és de 12,40D, s’ha utilitzat aquest últim valor per fer les 

comparacions. Els resultats obtinguts a partir d’aquestes comparacions es poden 

veure a l’Annex III. 

Es pot veure reflectit com les AA obtingudes són sempre majors que les AAN; 

independentment de l’angle vertical inferior. Només en els casos realitzats 

binocularment, s’han trobat unes diferències estadísticament significatives. Així 

doncs, podem arribar a concloure que binocularment els subjectes d’entre 18 i 

25 anys tenen una AA millor de l’esperada. 
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7. CONCLUSIONS 

En aquest apartat se sintetitzaran les conclusions principals a les quals s’ha 

arribat després de realitzar tota la part experimental de l’estudi, i fer el tractament 

de les dades i l’obtenció dels resultats, tan estadísticament com clínicament. 

• El punt pròxim d’acomodació (PPA) millora a mesura que l’angle de 

mirada descendeix de 0º a 30º.  

• En el cas de l’amplitud d’acomodació (AA), aquesta millora a mesura que 

l’angle de mirada descendeix de 0º a 30º. 

• Respecte a la flexibilitat d’acomodació (FA), no se segueix cap patró 

d’augment o de disminució progressiu a mesura que augmentem l’angle 

vertical inferior de mirada. 

• En la comparació entre les AA obtingudes i les esperades en subjectes 

d’entre 18 i 25 anys, els resultats indiquen que presenten unes AA millors 

de les esperades. 

• No canviaríem el mètode tradicional de mesura en PPM atès que 

clínicament és molt difícil mantenir un angle vertical determinat a l’hora de 

realitzar les mesures dels diferents aspectes de l’acomodació. 
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Annex I: Taules d’anotacions dels resultats 

  

 

Nota:  L’AV expressada en l’escala decimal i el PPA mesurat en centímetres (cm). 

Taula 1. Resultats anotats de les AV i  PPA corresponents. 

 

 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º

1 21 1 1,25 1,25 9,50 10,50 11,17 9,67 9,83 10,17 9,17 10,33 9,17

2 21 1,2 1,2 1,2 7,33 7,67 6,17 7,17 7,33 6,83 6,00 5,00 5,83

3 21 1,2 1,2 1,2 12,00 12,00 12,50 11,00 11,00 10,00 12,00 11,50 11,33

4 21 1,2 1 1,2 6,33 7,17 7,50 6,67 7,17 6,50 6,67 6,50 7,00

5 21 1,2 1 1,2 5,00 4,33 4,00 5,50 5,00 5,17 5,67 5,00 4,00

6 21 1,2 1,2 1,2 12,50 12,33 11,83 12,50 12,33 12,33 9,50 9,00 9,33

7 22 1 1 1,2 8,83 7,67 7,33 7,00 7,50 8,00 7,00 6,50 6,00

8 21 0,8 0,8 1 8,00 8,33 8,67 7,67 8,17 9,33 7,00 7,50 8,00

9 21 1 1 1 7,50 7,67 6,83 7,50 8,00 7,50 7,00 7,33 7,17

10 21 1,2 1 1,2 9,33 10,17 9,67 9,67 8,50 9,17 8,17 8,00 8,17

11 21 1 1,2 1,2 8,17 8,33 9,33 9,33 9,17 9,33 7,17 8,00 7,17

12 21 1,2 1,2 1,2 10,17 9,17 8,50 10,00 11,50 10,50 9,00 8,17 8,83

13 22 1,2 1,2 1,2 8,83 10,67 10,50 9,83 9,33 9,00 8,33 7,83 8,67

14 21 0,8 0,9 0,9 7,00 6,83 6,50 6,67 6,83 6,50 7,17 6,50 6,67

15 21 1,2 1,2 1,2 8,83 8,17 8,50 7,83 7,17 7,67 6,67 6,50 6,00

16 21 1,2 1,2 1,2 7,50 6,67 6,17 7,33 7,17 6,67 6,67 5,83 6,00

17 20 1 1 1 10,83 11,50 11,67 10,33 10,50 10,33 9,33 9,83 10,00

18 19 1 0,9 1,2 8,33 8,50 9,00 8,33 7,67 7,33 7,00 6,83 6,67

19 19 1 1 1,2 5,50 5,00 5,50 6,17 7,00 6,50 5,33 5,50 5,33

20 20 0,8 0,9 0,9 7,67 7,33 7,00 7,50 7,17 7,17 7,00 7,67 6,83

21 18 1,2 1,2 1,2 8,00 7,17 6,33 7,00 7,50 6,67 7,17 6,00 6,17

22 18 1 0,8 1 7,67 7,33 7,00 8,67 8,50 7,83 7,17 6,83 8,00

23 18 1,2 1,2 1,2 9,50 10,00 10,67 8,67 8,50 7,83 7,17 6,83 8,00

24 18 1,2 1,2 1,2 7,67 8,17 10,33 7,83 9,33 9,83 8,17 8,17 8,00

25 20 1 1 1,2 9,00 9,50 9,67 9,50 9,33 10,83 9,50 9,33 7,33

26 19 1 1 1,2 8,00 8,00 8,33 9,00 8,33 8,17 7,17 7,67 7,83

27 18 0,8 0,8 0,8 9,17 9,50 12,17 9,17 9,67 9,67 9,17 9,00 10,83

28 18 1 0,8 1,2 6,00 6,83 6,33 6,67 6,33 6,50 5,00 4,67 4,50

29 21 1 1,2 1,2 7,33 7,33 7,33 8,00 7,83 7,33 7,33 7,00 6,67

30 22 1,2 1,2 1,2 10,50 10,33 9,83 10,17 10,00 8,50 9,17 9,67 9,33

31 23 1 1,2 1,2 9,67 9,50 8,33 8,83 8,17 9,17 9,33 9,50 8,67

32 19 1,2 1,2 1,2 7,83 7,33 7,00 8,00 7,83 7,83 7,17 7,00 6,50

33 18 1,2 1,2 1,2 9,00 9,33 9,33 8,50 8,83 8,50 10,00 8,83 6,67

34 18 1,2 1,2 1,2 9,17 7,83 9,00 8,00 8,17 8,50 8,50 7,17 8,00

35 19 1,2 1 1,2 7,50 7,67 7,33 7,50 7,83 7,50 7,00 7,33 6,67

36 20 1 1,2 1,2 8,83 8,83 9,17 8,50 8,17 7,67 7,67 7,33 8,00

37 25 1,2 1,2 1,2 10,00 9,67 9,50 9,17 8,17 7,50 10,17 8,00 7,00

38 19 1,2 1,2 1,2 7,50 7,17 6,50 7,50 6,83 6,00 9,00 7,00 5,50

39 24 1,2 1,2 1,2 9,50 8,67 8,00 8,17 7,33 8,17 8,83 8,50 8,83

40 23 1 1 1,2 7,00 7,00 6,67 6,50 7,67 6,33 6,50 6,17 6,00

41 21 1,2 1 1,2 10,67 11,33 11,50 10,83 10,50 10,67 9,83 10,00 9,33

42 21 1 1 1 7,50 8,00 7,67 8,50 8,00 7,67 8,67 8,17 7,50

43 21 1 1 1 7,50 7,17 6,00 7,17 6,50 6,00 6,00 6,00 5,67

44 24 0,8 0,8 0,9 7,67 8,00 7,67 7,50 7,83 7,50 5,67 5,33 5,50

45 19 1,2 1,2 1,2 7,83 8,00 8,33 8,50 8,00 7,67 7,50 7,50 6,83

46 20 1,2 1,2 1,2 8,00 8,83 8,83 9,33 9,50 9,50 8,17 7,50 7,17

47 21 1,2 1,2 1,2 9,00 9,00 8,50 8,33 7,33 8,67 9,83 8,67 8,67

48 21 1 1,2 1,2 6,33 6,83 6,00 6,50 6,00 6,17 6,00 6,00 5,67

49 23 1,2 1,2 1,2 7,50 7,33 6,33 7,00 6,67 5,17 7,00 6,00 5,33

50 21 1,2 1,2 1,2 6,83 7,33 7,17 6,67 7,00 7,00 7,00 6,00 5,50

51 19 0,8 0,8 0,8 6,67 6,67 5,00 7,00 7,17 6,00 6,67 6,50 5,00

52 21 1 1,2 1,2 6,50 6,83 6,17 7,00 6,00 5,17 6,00 5,33 5,67

AV UEEdat AV UD AV BINOCULAR
PPA UD PPA UE PPA BINOCULAR
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 Nota: L’AA mesurada en diòptries (D). 

Taula 2. Resultats anotats de les AA esperades segons l’edat i AA obtingudes corresponents. 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º

1 21 12,20 10,53 9,52 8,96 10,34 10,17 9,84 10,91 9,68 10,91

2 21 12,20 13,64 13,04 16,22 13,95 13,64 14,63 16,67 20,00 17,14

3 21 12,20 8,33 8,33 8,00 9,09 9,09 10,00 8,33 8,70 8,82

4 21 12,20 15,79 13,95 13,33 15,00 13,95 15,38 15,00 15,38 14,29

5 21 12,20 20,00 23,08 25,00 18,18 20,00 19,35 17,65 20,00 25,00

6 21 12,20 8,00 8,11 8,45 8,00 8,11 8,11 10,53 11,11 10,71

7 22 11,90 11,32 13,04 13,64 14,29 13,33 12,50 14,29 15,38 16,67

8 21 12,20 12,50 12,00 11,54 13,04 12,24 10,71 14,29 13,33 12,50

9 21 12,20 13,33 13,04 14,63 13,33 12,50 13,33 14,29 13,64 13,95

10 21 12,20 10,71 9,84 10,34 10,34 11,76 10,91 12,24 12,50 12,24

11 21 12,20 12,24 12,00 10,71 10,71 10,91 10,71 13,95 12,50 13,95

12 21 12,20 9,84 10,91 11,76 10,00 8,70 9,52 11,11 12,24 11,32

13 22 11,90 11,32 9,38 9,52 10,17 10,71 11,11 12,00 12,77 11,54

14 21 12,20 14,29 14,63 15,38 15,00 14,63 15,38 13,95 15,38 15,00

15 21 12,20 11,32 12,24 11,76 12,77 13,95 13,04 15,00 15,38 16,67

16 21 12,20 13,33 15,00 16,22 13,64 13,95 15,00 15,00 17,14 16,67

17 20 12,50 9,23 8,70 8,57 9,68 9,52 9,68 10,71 10,17 10,00

18 19 12,80 12,00 11,76 11,11 12,00 13,04 13,64 14,29 14,63 15,00

19 19 12,80 18,18 20,00 18,18 16,22 14,29 15,38 18,75 18,18 18,75

20 20 12,50 13,04 13,64 14,29 13,33 13,95 13,95 14,29 13,04 14,63

21 18 13,10 12,50 13,95 15,79 14,29 13,33 15,00 13,95 16,67 16,22

22 18 13,10 13,04 13,64 14,29 11,54 11,76 12,77 13,95 14,63 12,50

23 18 13,10 10,53 10,00 9,38 11,54 11,76 12,77 13,95 14,63 12,50

24 18 13,10 13,04 12,24 9,68 12,77 10,71 10,17 12,24 12,24 12,50

25 20 12,50 11,11 10,53 10,34 10,53 10,71 9,23 10,53 10,71 13,64

26 19 12,80 12,50 12,50 12,00 11,11 12,00 12,24 13,95 13,04 12,77

27 18 13,10 10,91 10,53 8,22 10,91 10,34 10,34 10,91 11,11 9,23

28 18 13,10 16,67 14,63 15,79 15,00 15,79 15,38 20,00 21,43 22,22

29 21 12,20 13,64 13,64 13,64 12,50 12,77 13,64 13,64 14,29 15,00

30 22 11,90 9,52 9,68 10,17 9,84 10,00 11,76 10,91 10,34 10,71

31 23 11,60 10,34 10,53 12,00 11,32 12,24 10,91 10,71 10,53 11,54

32 19 12,80 12,77 13,64 14,29 12,50 12,77 12,77 13,95 14,29 15,38

33 18 13,10 11,11 10,71 10,71 11,76 11,32 11,76 10,00 11,32 15,00

34 18 13,10 10,91 12,77 11,11 12,50 12,24 11,76 11,76 13,95 12,50

35 19 12,80 13,33 13,04 13,64 13,33 12,77 13,33 14,29 13,64 15,00

36 20 12,50 11,32 11,32 10,91 11,76 12,24 13,04 13,04 13,64 12,50

37 25 11,00 10,00 10,34 10,53 10,91 12,24 13,33 9,84 12,50 14,29

38 19 12,80 13,33 13,95 15,38 13,33 14,63 16,67 11,11 14,29 18,18

39 24 11,30 10,53 11,54 12,50 12,24 13,64 12,24 11,32 11,76 11,32

40 23 11,60 14,29 14,29 15,00 15,38 13,04 15,79 15,38 16,22 16,67

41 21 12,20 9,38 8,82 8,70 9,23 9,52 9,38 10,17 10,00 10,71

42 21 12,20 13,33 12,50 13,04 11,76 12,50 13,04 11,54 12,24 13,33

43 21 12,20 13,33 13,95 16,67 13,95 15,38 16,67 16,67 16,67 17,65

44 24 11,30 13,04 12,50 13,04 13,33 12,77 13,33 17,65 18,75 18,18

45 19 12,80 12,77 12,50 12,00 11,76 12,50 13,04 13,33 13,33 14,63

46 20 12,50 12,50 11,32 11,32 10,71 10,53 10,53 12,24 13,33 13,95

47 21 12,20 11,11 11,11 11,76 12,00 13,64 11,54 10,17 11,54 11,54

48 21 12,20 15,79 14,63 16,67 15,38 16,67 16,22 16,67 16,67 17,65

49 23 11,60 13,33 13,64 15,79 14,29 15,00 19,35 14,29 16,67 18,75

50 21 12,20 14,63 13,64 13,95 15,00 14,29 14,29 14,29 16,67 18,18

51 19 12,80 15,00 15,00 20,00 14,29 13,95 16,67 15,00 15,38 20,00

52 21 12,20 15,38 14,63 16,22 14,29 16,67 19,35 16,67 18,75 17,65

Edat AAN
AA UD AA UE AA BINOCULAR
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Nota: La FA mesurada en cicles per minut (cicles/min). 

Taula 3. Resultats anotats de les FA corresponents. 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º

1 21 4 9 7 8 10 9 12 12 10

2 21 11 9 9 12 10 7 10 11 10

3 21 9 12 10 11 10 9 8 8 10

4 21 12 14 12 12 14 14 8 10 10

5 21 2 2 0 1 0 0 3 4 1

6 21 0 0 0 2 0 0 1 0 0

7 22 8 10 8 12 10 12 10 12 12

8 21 1 0 0 2 6 6 4 6 2

9 21 6 10 6 6 10 6 6 8 2

10 21 2 0 0 2 2 0 4 6 6

11 21 2 1 2 4 4 2 4 6 6

12 21 4 1 0 6 6 4 4 8 6

13 22 4 6 6 6 4 4 6 8 4

14 21 14 12 8 16 16 14 10 10 8

15 21 1 1 0 1 1 0 1 1 0

16 21 15 15 15 18 15 20 15 18 15

17 20 4 6 3 12 9 9 8 10 4

18 19 6 12 12 3 9 3 8 15 6

19 19 6 6 6 8 6 6 6 6 8

20 20 1 0 0 6 6 3 6 6 3

21 18 6 8 6 8 9 6 6 6 0

22 18 1 0 0 1 0 0 1 0 0

23 18 1 0 0 1 0 0 1 0 0

24 18 3 1 0 1 0 0 3 1 0

25 20 18 15 12 15 13 12 15 12 12

26 19 1 0 0 1 0 0 1 1 0

27 18 15 15 13 18 15 16 15 12 13

28 18 12 12 10 12 9 10 12 10 12

29 21 1 3 3 3 9 3 1 6 3

30 22 6 9 7 9 12 12 5 4 5

31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2

32 19 10 12 12 11 12 11 10 10 11

33 18 3 3 0 6 7 4 10 10 6

34 18 14 16 16 16 20 18 14 16 18

35 19 1 4 1 3 5 2 2 3 5

36 20 14 16 12 15 18 14 15 18 15

37 25 0 0 0 3 1 1 8 10 10

38 19 12 12 12 14 13 13 10 9 7

39 24 17 18 18 18 19 19 18 22 18

40 23 1 0 0 1 0 0 1 0 0

41 21 12 8 8 12 12 9 12 10 11

42 21 9 12 6 16 14 12 12 12 9

43 21 11 10 6 9 10 7 12 13 12

44 24 18 18 17 18 18 18 19 18 18

45 19 12 15 12 12 15 12 16 15 15

46 20 15 15 12 15 17 11 12 15 13

47 21 13 13 13 13 13 13 12 10 14

48 21 10 10 11 12 12 12 12 15 14

49 23 10 12 12 6 10 6 0 2 2

50 21 13 12 11 14 16 17 1 2 2

51 19 12 8 5 9 12 6 12 14 12

52 21 3 2 1 3 1 1 7 5 4

Edat
FA UD FA UE FA BINOCULAR
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Annex II: Prova de Kolmogorov-Smirnov 

H0: segueix un model de distribució normal en el conjunt de tota la població. 

H1: no segueix un model de distribució normal en el conjunt de tota la població. 

• Si P-valor≥ 0,05 significa que no hi ha prou proves per descartar la H0 i 

per tant, segueix el model de distribució normal. 

• Si P-valor< 0,05 significa que es pot descartar la H0 i per tant, no segueix 

el model de distribució normal. 

Nota: Els valors majors o iguals a 0,05 estan marcats en VERD i els menors a 0,05 en VERMELL. 

Taula 4. Prova de normalitat dels valors del PPA pels diferents angles verticals inferiors.  

 

Exemples: 

 

             Gràfica 1. Prova de normalitat a l’UE a 30º. 

 

       Gràfica 2. Prova de normalitat BINOCULAR a 0º. 

 Punt pròxim d’acomodació (PPA) 

BINOCULAR UD UE 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º 

<0,01 >0,15 >0,15 0,040 0,078 >0,15 >0,15 <0,01 0,146 

No segueix el model de 

distribució normal. 

 

Segueix el model 

de distribució  

normal. 
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Nota: Els valors majors o iguals a 0,05 estan marcats en VERD i els menors a 0,05 en VERMELL. 

Taula 5. Prova de normalitat dels valors de les AA pels diferents angles verticals inferiors.  

 

Exemples: 

   

        Gràfica 3. Prova de normalitat BINOCULAR a 15º. 

   

              Gràfica 4. Prova de normalitat a l’UD a 0º. 

 

 

 

 

 

 

Amplitud d’acomodació (AA) 

BINOCULAR UD UE 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º 

0,047 >0,15 >0,15 0,036 0,032 0,106 >0,15 >0,15 >0,15 

Segueix el model 

de distribució 

normal. 

 

No segueix el model de 

distribució normal. 
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Flexibilitat d’acomodació (FA) 

BINOCULAR UD UE 

0º 15º 30º 0º 15º 30º 0º 15º 30º 

0,094 >0,15 0,143 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,044 0,134 

Nota: Els valors majors o iguals a 0,05 estan marcats en VERD i els menors a 0,05 en VERMELL. 

Taula 6. Prova de normalitat dels valors de les FA pels diferents angles verticals inferiors.  

 

Exemples: 

 

  

            Gràfica 5. Prova de normalitat a l’UE a 30º. 

  

               Gràfica 6. Prova de normalitat a l’UD a 15º. 

 

 

  

Segueix el model 

de distribució 

normal. 

 

No segueix el model de 

distribució normal. 
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Annex III: Comparació entre les AA obtingudes i les esperades 

segons l’edat 

Com a l’estudi s’ha realitzat la mesura de l’amplitud d’acomodació, a continuació, 

es realitzarà diverses comparacions entre les obtingudes amb les esperades 

segons l’edat; aquestes últimes calculades a través de la fórmula de Hofstetter 

de l’AA mitjana. Primer de tot, comentar que la mitjana d’edat és de 20,5 i la 

mitjana de les AA esperades o normalitzades (AAN) és de 12,40D amb una 

desviació estàndard de ±0,50D. 

A la taula següent podem observar les diferències de les AA entre els diferents 

angles de posició verticals de mirada i l’AAN. A més per cada diferència entre les 

dues mitjanes, s’ha realitzat la desviació estàndard de la diferència, el P-valor i 

l’IC de 95% per la diferència. 

Nota: Els valors menors a 0,05 són estadísticament significatius i estan marcats en VERMELL i els majors 

o iguals a 0,05 en VERD.. 

Taula 7. Diferències entre les mitjanes de les AA obtingudes i les AAN. 

  

AA 
Diferència 

mitjana 
(D) 

IC de 95% per la 
diferència 

Desviació 
estàndard de la 
diferència (D) 

P-valor 

B
IN

O
C

U
L

A
R

 

0º- AAN 1,06 (0,360; 1,762) ±2,52 0,004 

15º- AAN 1,73 (0,928; 2,541) ±2,90 0,000 

30º- AAN 2,22 (1,294; 3,147) ±3,33 0,000 

U
D

 

0º- AAN 0,15 (-0,496; 0,794) ±2,32 0,645 

15º- AAN 0,15 (-0,579; 0,877) ±2,62 0,683 

30º- AAN 0,58 (-0,348; 1,500) ±3,32 0,217 

U
E

 

0º- AAN 0,15 (-0,432; 0,738) ±2,10 0,602 

15º- AAN 0,31 (-0,328; 0,944) ±2,28 0,335 

30º- AAN 0,74 (-0,026; 1,501) ±2,74 0,058 
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Davant d’aquests resultats, podem observar com en tots els casos l’AA és major 

que l’AAN; on aquestes variacions oscil·len des de 0,15 fins a 1,73 cm. A més, 

les desviacions estàndards són aproximadament de ±2,00.  

No obstant tot això, no totes les diferències són estadísticament significatives, 

per això ens fixem en els P-valors. Només en els casos realitzats binocularment 

han donat uns P-valors menors a 0,05 i el que fa que es pugui descartar la H0 de 

què puguin ser iguals les mitjanes. La qual cosa significa que aquestes 

diferències són estadísticament significatives. En canvi, els altres casos, les 

diferències són mínimes i els P-valors són majors a 0,05 i per tant, no es pot 

descartar la H0.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


