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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

Noves tècniques de mesura de la pressió intraocular (PIO) 

 

RESUM 

Objectiu 

Aquest treball és un petita recerca bibliogràfica que pretén realitzar un sèrie de 

comparacions amb diferents tipus de tonòmetres. L’objectiu principal és analitzar si els 

nous dispositius que han aparegut recentment al món de l’òptica poden substituir al 

tonòmetre de referencia que tothom ha utilitzat algun cop per mesurar la pressió 

intraocular (PIO). Com molt bé es coneix la PIO és una de les principals eines 

diagnòstiques per detectar el glaucoma. 

 

Mètodes 

Per realitzar el treball ens hem basat en diferents estudis apareguts en la darrera 

dècada, amb la intenció de recol·lectar la informació per poder comparar els 

tonòmetres. Però per poder fer-ho s’ha de conèixer els seus avantatges i 

desavantatges. A més a més, per fer-ho una mica més fàcil es classificarà alguns 

tonòmetres en un grup anomenat Antecedents i els altres en Nous. D’aquesta forma 

es podrà diferencia la tecnologia antiga de la nova, per veure la evolució amb el pas 

del temps.  

 

Conclusions 

Com a conclusió principal es destaca que cap instrument es capaç de substituir el 

tonòmetre de Goldmann. Tot i que es corregeixin les limitacions d’aquest. Això 

succeeix perquè no s’aconsegueix saber quina es la PIO real del pacient. Perquè 

cada tonòmetre aporta un valor lleugerament diferent als altres. Per tant, no se sap 

quin d’ells és més fiable. Potser en un futur s’hauria d’estudiar alguna forma de 

obtindré una PIO el més real possible, igual llavors es sabria quin tipus de tonòmetre 

és més fiable. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

Noves tècniques de mesura de la pressió intraocular (PIO) 

 

RESUMEN 

Objetivo 

Este trabajo es una pequeña recerca bibliográfica con la intención de comparar 

diferentes tipos de tonómetros. El objetivo principal es analizar si los nuevos 

dispositivos que han aparecido recientemente en el mundo de la óptica pueden 

substituir el tonómetro de referencia que todo el mundo ha usado alguna vez para la 

mesura de la presión intraocular (PIO) del ojo.  Como bien se conoce la PIO es una 

de las principales herramientas para el diagnóstico del glaucoma.  

 

Métodos 

Para realizar el trabajo nos hemos basando en diferentes estudios aparecidos durante 

la última década, con la intención de recoger la información para poder comparar los 

tonómetros. Pero para poder hacerlo se debe conocer las ventajas y desventajas de 

cada uno. Además, para hacerlo un poco más fácil se hace una clasificación de los 

tonómetros en dos grupos uno se nombrará Antecedentes y el otro los Nuevos. De 

esta forma se podrá diferenciar la tecnología antigua de la nueva, para poder ver la 

evolución con el paso del tiempo.   

 

Conclusiones 

La conclusión principal que se obtiene es que ningún instrumento es capaz de 

substituir el tonómetro de Goldmann. Aunque se corrijan sus limitaciones. Esto pasa 

porque no se consigue saber la PIO real del paciente. Porque cada tonómetro 

proporciona un valor ligeramente diferente de los otros. Por eso no se consigue saber 

cuál de ellos es el más fiable. En un futuro se debería estudiar  la forma de obtener 

una PIO la más parecida a la real, igual entonces se podría saber qué tipo de 

tonómetro es más fiable.  
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

Noves tècniques de mesura de la pressió intraocular (PIO) 

 

ABSTRACT 

Purpose 

This work is small bibliographic research that aims to make a series of comparisons 

with different types of tonometers. The main goal is to analyze whether new devices 

that have recently appeared in the world of optics can replace the reference 

tonometer, which everyone has used to measure intraocular pressure (IOP). As is well 

known, IOP is one of the main diagnostic tools for detecting glaucoma. 

 

Methods 

To carry out the work we have relied on different studies that have appeared during 

the last decade, with the intention of collecting the information to be able to compare 

the tonometers. But in order to do so, you must know the advantages and 

disadvantages of each one. In addition, to make it a little easier, a classification of 

tonometers is made into two groups; one will be named Background and the other 

New. In this way, the old technology can be differentiated from the new one, in order 

to see the evolution over time. 

 

Conclusions 

The main conclusion that is obtained is that no instrument is capable of replacing the 

Goldmann tonometer. Although, if its limitations are corrected. This happens because 

it is not possible to know the actual IOP of the patient. The principal reason is because 

each tonometer provides a slightly different value from the others. For this reason, it is 

not possible to know which of them is the most reliable. In the future, the way to obtain 

an IOP that is most similar to the real one should be studied; even then it would be 

possible to know what type of tonometer is more accurate. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

Noves tècniques de mesura de la pressió intraocular (PIO) 

 

ABSTRACT 

Glaucoma is a neurodegenerative eye disease that affects the optic nerve 

(structurally) and the visual field (functionally). It should be noted that the optic disc is 

where the nerve fibres of the retinal ganglion cells come out forming an excavation. As 

glaucoma affects the ganglion cells and their axons, the excavation/disc ratio 

increases.  

Glaucoma is the first disease in the world that causes an irreversible blindness. For 

this reason, it is important to prevent it before that provokes an irreversible damage’s. 

Glaucoma is classified into two primary and secondary types. Within these two major 

types are subdivided and the most relevant and common are open-angle glaucoma 

and closed-angle glaucoma. The primary open-angle glaucoma is characterized by a 

slow, asymptomatic process. The first part affected is the ganglion cells which, when 

they lose their functionality, cause damage to the visual field. In contrast, closed-angle 

glaucoma is known for sudden vision loss and an acute attack of high intraocular 

pressure with symptoms of pain. It is now known that patients with this type of 

glaucoma suffer from chronic asymptomatic disorders and it is a disease referred to 

the emergency ophthalmologist. 

The principal objective of this bibliographic research is analyzing if the new technology 

which appeared these years for the new tonometers it is better than the ancient 

technology. In addition, it is important to know if the new tonometer can replace the 

reference tonometer. Although, there are a lot of classifications of glaucoma and 

almost all of them are affected of the intraocular pressure (IOP) of the eye.  

The IOP is the variable magnitude which can prevent the diagnostic of glaucoma. It 

has been shown in different studies that the intraocular pressure of the eye varies 

during the day. For this reason, it is necessary to record the time at which the 

measurement is made. Above all it is important to find a tonometer which gets a real 

IOP of the eye. In the same way, the tonometer has to be less invasive, more accurate 

and not be affected by the variation in corneal biomechanics properties. Furthermore, 



 

 

 

 

6 

it is important not to provide anaesthesia o fluorescein dye for the patient. Because 

thus prevents the risk of corneal infections or abrasions. 

There exist several tonometers and each one's use a different technique of tonometry. 

For example, the Goldmann applanation tonometer (GAT) uses the applanation 

tonometry which is based on the Imbert-Fick law. The Imbert-Fick describes that the 

pressure inside a sphere surrounded with a thin and flexible membrane can be 

measured by the force required to flatten an area of the membrane. The same 

happens with Ocular Response Analyzer (ORA). In case of Icare tonometer uses a 

rebound tonometry and the device measures the deceleration of the probe when it 

contracts the cornea. However, the dynamic contour tonometry is used by Pascal 

dynamic contour tonometer (DCT) and Corvis ST (CST) and they are based on Pascal 

principle. This principle says that, “the change in pressure is transmitted undiminished 

in all parts of fluid contained in an enclosed space.”  

At moment the Corvis ST, Pascal DCT and ORA are the new tonometer, and they 

were created with the new technology, so they must be fabricated to be more accurate 

and less affected of central corneal thickness (CCT) than the reference device (GAT). 

On the contrary Goldmann was calibrated for a specific CCT and for this reason the 

IOP measurement is underestimation or overestimation on thin or thickness corneas. 

For correct the corneal effects, it was created “correction normograms“, but it was 

considerate inadequate to use on IOP measurement. 

The ORA also uses the applanation tonometry, but unlike the Goldmann tonometer it 

is less affected by the physic and biomechanics proprieties of the cornea, because 

uses a dynamic bidirectional application process to measure the biomechanical 

properties of the cornea and intraocular pressure. In spite of it is not used on the 

actuality enough because it is expensive. The same thinks happens with CST, 

moreover it has incorporated a technology Scheimpflug. The Scheimflug camera has 

the capacity to see and film the indentation of the cornea during the deformation. 

Another one tonometer is Non-contact tonometer (NCT) that is more used in optician’s 

shop. These types of tonometer just contribute an approximate IOP measurement 

because it is influenced by the corneal factors but not too much like Goldmann 

tonometer. And the last but not less important it is DCT who is less influenced by 

corneal factors, and the variation in corneal proprieties. 

If we look at the comparative studies it is observed that the Pascal dynamic contact 

tonometer has higher IOP values than the Goldmann applanation tonometer and the 

NCT. As very well highlighted in the study of Kanza et al. the dynamic contour 

tonometer is more accurate than the ocular response analyzer and Goldmann 
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applanation tonometer. However, Oncel et al. in another study comments that ORA 

and DCT are comparable and independent of corneal thickness. 

On the study by Jiaxu Hong et al. it is concluded that CST has the best intra-observer 

and inter-observer variability compared to GAT and NCT. However, in the same study 

it is commented that CST has better correlation in the measurement of IOP than NCT 

with GAT. A possible explanation for this is the use of an objective technique and 

because the GAT depends on the point of view of the observer, which in the CST is 

the device itself that indicates the appropriate position to perform the measurement. 

However, the small difference that may exist between the CST and the GAT is 

negligible. 

When we make a comparison between GAT and other tonometers we see that almost 

all the studies use the method of Bland-Altman to compare the tonometers this is 

because this method provided more information than the other methods.  

In conclusion of the small bibliographic research the Goldmann applanation tonometer 

(GAT) is still the reference tonometer. However it is still influenced by corneal 

thickness and biomechanical characteristics. New tonometers such as the DCT, ORA 

or CST have been shown to be much less influenced by corneal thickness, although 

they are rarely used today because they are quite expensive. The device that if has a 

good correlation with GAT is the Pneumottonometer which also provides alterations in 

the measurement of IOP due to corneal thickness, but is less influenced than GAT.  
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Introducció 

La pressió intraocular (PIO) és una magnitud rellevant pel que fa tan al diagnòstic com 

al seguiment de diverses afectacions oculars. Per aquest motiu, la innovació i millora 

dels aparells de mesura d’aquesta magnitud han estat sempre presents en el 

desenvolupament de l’Optometria.  

 

El glaucoma és, sens dubte, la patologia ocular greu amb la qual la mesura de la PIO 

es relaciona més significativament. Per això, abans de descriure les tècniques de 

mesura de la PIO (tonometria) i les darreres innovacions al respecte, s’expliquen les 

principals característiques d’aquesta patologia. 
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1.- El glaucoma. 

El glaucoma és una patologia ocular neurodegenerativa que afecta al nervi òptic 

(estructuralment) i al camp visual (funcionalment). Mundialment es considerada la 

principal malaltia que provoca ceguera irreversible. La seva prevalença es de 2-4% de 

la població major de 40 anys en el món. (Carlos Alberto Romo Arpio et al, 2016). 

 

El glaucoma es classifica en dos tipus primari i secundari. El primari es subdivideix en 

glaucoma d’angle obert i glaucoma d’angles tancat. El glaucoma d’angle obert 

representa 80-85% del casos i es caracteritza per no mostrar símptomes fins que 

l’afectació arriba al camp visual. Per aquest motiu es el més difícil de detectar i 

prevenir. (Carlos Alberto Romo Arpio et al, 2016). 

 

La prevalença del glaucoma d’angle obert i el d’angle tancat és bastant baix fins a 

l’edat de 40 anys, a partir d’aquesta edat el risc incrementa exponencialment. El 

glaucoma en nens te una prevalença molt baixa, és hereditari i acostuma aparèixer 

durant el primer any de vida amb símptomes de llagrimeig, fotofòbia i amb les còrnies 

més grans i tèrboles. El tractament d’aquest és quirúrgic. (Dr. Harry a Quigley MD, 

2011) 

 

El glaucoma primari d’angle obert es caracteritza per tindre un procés lent i 

asimptomàtic. La gran afectació la sofreix les cèl·lules ganglionars i els seus axons 

que conjuntament altera el disc òptic. Quan aquest perd la seva funcionalitat, es 

genera un afectació del camp visual (CV). La primera part afectada és el camp visual 

perifèric i a mesura que passa el temps apareix alteracions en el camp visual central. 

Quan s’observa que el CV central es veu reduït és un clar indicador de que la malaltia 

està en l’ultima etapa del procés, sent aquestes afectacions irreversible. Es pot 

estudiar la gravetat del procés a traves d’una campimetria. En la imatge 1 s’observa 3 

fases del glaucoma primari d’angle obert. La primera imatge (A) es mostra l’etapa 

inicial, desprès en la B és una etapa moderada i finalment en la C és una etapa 

severa. (Dr. Harry a Quigley MD, 2011) (Robert N. Weinreb, Peng Tee Khaw, 2004). 
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Imatge 1: Campimetria d’un glaucoma primari d’angle obert (Dr. Harry a Quigley MD, 

2011). 

 

Al comparar una persona sana amb un pacient amb glaucoma. Cal destacar que en el 

disc òptic és on les fibres nervioses de les cèl·lules ganglionars de la retina surten 

formant una excavació. Si es compara aquesta excavació amb el diàmetre total del 

disc, s’obté la relació excavació/disc. A mesura que el glaucoma afecta a les cèl·lules 

ganglionars i als seus axons es va incrementant la relació excavació/disc. Tal com 

s’observa en la imatge 2, on en la imatge A s’indica una fotografia del fons d’ull d’una 

persona sense glaucoma i en la B d’una persona amb glaucoma. En una persona 

sana l’àrea central (excavació) és més pàl·lida amb un diàmetre inferior o igual a la 

meitat del diàmetre del disc òptic amb un anell taronja al voltant (A). Si la persona te 

glaucoma, la mida de l’excavació es lleugerament major i desapareix l’anell taronja del 

seu voltant (B). En la imatge C trobem un tall histològic del nervi òptic, el qual canvia 

amb el glaucoma i amb la pèrdua del teixit i profunditat (D). Les dues imatges finals 

descriuen els teixits connectius del disc òptic. En la E és el cas d’una persona sana i 

en la F d’un pacient amb glaucoma. (Dr. Harry a Quigley MD, 2011) 
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Imatge 2: Característiques del fons d’ull (retina) en persones sanes i pacient amb 

glaucoma. (Dr. Harry a Quigley MD, 2011). 

 

Temps enrere el glaucoma d’angle tancat es coneixia per la pèrdua sobtada de visió i 

un atac agut de pressió intraocular alta amb símptomes de dolor. Ara es coneix que 

els pacients amb aquest tipus de glaucoma sofreixen trastorns crònics asimptomàtics. 

Per realitzar un bon diagnòstic cal observar l’angle de la cambra anterior, el qual està 

unit per la base del iris junt amb la xarxa trabecular. Si l’angle està tancat es produeix 

un obstrucció del humor aquos (HA), que a vegades també es dona en ulls petits o bé 

perquè el cristal·lí és més gran de l’habitual. Això comporta a que la pressió 

intraocular sobrepassi els valors de normalitat i que l’iris s’adhereixi a la xarxa. En 

aquest cas el tractament més ideal és realitzar un forat en la perifèria de l’iris 

(iridectomia), així disminueix la pressió i continua el flux del humor aquos. (Dr. Harry a 

Quigley MD, 2011) 
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Tot i així el glaucoma primari no és l’únic que altera l’estructura e incrementa la 

pressió intraocular ja que també es pot donar el cas de glaucoma secundari. Aquest 

es caracteritza per l’obstrucció del humor aquos, hemorràgia intraocular i 

neovascularització (Glaucoma neovascular). El neovascular és més comú en pacients 

diabètics. (Dr. Harry a Quigley MD, 2011). 

 

Actualment la pressió intraocular (PIO) és l’únic factor de risc variable per al 

diagnòstic i tractament del glaucoma i pot variar durant les 24 hores del dia o bé d’un 

dia per l’altre. Per això es important anotar l’hora a la que s’ha realitzat la mesura. 

(Anasatsios G Konstas et al, 2018).  

 

Hi ha estudis europeus que demostren que la PIO dels pacients a primeres hores del 

matí, des de les sis fins a les deu, són més elevats.(Konstas AG et al, 1997). Per això, 

una única mesura de la PIO durant l’horari d’oficina és una informació escassa per 

obtindré la variabilitat, la fluctuació, el patró i els pics de risc de la PIO. La solució 

ideal seria hospitalitzar als pacients amb glaucoma i mesurar la PIO varies cops al dia, 

però des del punt de vista mèdic es una idea poc practica. A més a més, si 

s’hospitalitza es sospita d’un trencament de la rutina habitual de la persona. Que ve a 

ser la posició corporal, el ritme de les activitats, la medicació i el estrès psicològic. Tot 

aquests factors tenen una influencia en el valor de la PIO. (Anasatsios G Konstas et 

al, 2018). 

 

Ara bé, a partir d’estudis que es realitzen durant les hores nocturnes en alguns 

hospitals s’ha detectat que hi ha diferents patrons de fluctuació per als diferents tipus 

de glaucoma. Existeix la possibilitat d’incrementar el número de mesures utilitzant 

tonòmetres portàtils, com ara Proview, iCare i Ocuton S. A més a més, es podrien fer 

mesures a primeres hores del matí o cap als les ultimes hores del vespre. Però hi ha 

algunes limitacions, no es poden realitzar aquestes mesures en pacients amb un 

glaucoma avançat o bé amb un camp visual reduït. A part el cost de l’estudi o procés 

es dispararia perquè s’utilitzaria tonòmetres portàtils. Tanmateix, la limitació més 

important és que no es pot realitzar mesures durant les hores de son ja que si es 

desperta al pacient cap la possibilitat d’alterar el valor de la PIO. (Anasatsios G 

Konstas et al, 2018). 
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2.- Mesura de la PIO: Tonometria. 

Abans de començar a descriure alguns tipus de tonòmetres es destacarà les 

tècniques que es poden utilitzar per la mesurar de la PIO. Per començar es parlarà del 

la tècnica més antiga que és la tonometria d’incisió. Després es nombrarà la 

tonometria d’aplanament on es descriurà el tonòmetre de Goldmann, conegut com el 

tonòmetre de referencia. També es parlarà un mica de la tonometria de rebot amb el 

tonòmetre Icare. En el cas de la tonometria dinàmica de contacte es destacarà el 

Corvis i el Pascal. (Kanza Aziz, David S. Friedman, 2018). 

 

Segons Kingsley “la tonometria està experimentant un renaixement molt esperat”. 

Tenint en compte que la tonometria d’aplanament de Goldmann s’ha considerant  un 

“estàndard de referència” amb una tecnologia de fa més de 50 anys, que amb el pas 

del temps s’ha descobert que te algunes limitacions. Per això, es compararà la 

majoria de tonòmetres amb el tonòmetre d’aplanament de Goldmann. També 

s’explicaran les característiques principals de cada instrument i es nombrarà els 

inconvenients i els avantatges. (Kingsley C Okafor et al, 2015).   

 

Per conèixer els orígens de la tonometria es començarà explicant la tonometria 

d’incisió. Que es basa en el principi de que una força o pes provoca una incisió en un 

objecte tou a comparació d’un objecte rígid. Es coneix com un mètode indirecte i 

objectiu, que va aparèixer juntament amb el tonòmetre de Schiötz (1850-1927). Així 

doncs consistia en situar el pacient estirat horitzontalment i afegir dues gotes 

d’anestèsia. Desprès, s’esperava una estona i es col·locava el pistó de l’instrument 

perpendicularment sobre la còrnia del pacient (imatge 3). Segons la rigidesa de 

l’escleròtica i la profunditat i el volum de la incisió es determinava una pressió 

intraocular o una altra. A la part mòbil de l’instrument se li afegia un pes que podia ser 

de 5,5g, 7,5g, 10g i 15g i l’escala de l’instrument anava de 0 a 20. Per determinar la 

pressió intraocular es tenia en compte el pes utilitzat i on marcava l’agulla de l’escala. 

Per exemple, si l’agulla marcava 7 i havíem utilitzat un pes de 7,5g només calia mirar 

el nomograma (imatge 4) on es representava la corba del 7,5g respecte 7. I el resultat 

era 18 mm Hg. (José L. Fresquet, 2010) (Kanza Aziz, David S. Friedman, 2018). 
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Imatge 3: Com es posisiona l’intrument (José L. Fresquet, 2010) 

 

 

Imatge 4: Nomograma del tonòmetre de Schiötz (José L. Fresquet, 2010) 
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Pel que fa la tonometria d’aplanament es basa en la llei de Imbert-Fick, la qual descriu 

que es pot mesura la pressió d’una esfera amb una membrana fina i flexible sempre i 

quan s’apliqui la força necessària per aplanar un àrea. Un clar exemple és el 

tonòmetre de Goldmann. La tonometria de rebot mesura la PIO de forma no invasiva i 

mitjançant una sonda magnetitzada. Un dels aparells que utilitza aquesta tècnica és el 

tonòmetre Icare. Quant a la tonometria dinàmica de contacte s’utilitza el principi de 

Pascal per calcular la PIO, que es descriu millor en l’apartat del tonòmetre dinàmic de 

contacte Pascal. Dit això, a continuació s’explicarà quatre tipus diferents de 

tonòmetres.(Kanza Aziz, David S. Friedman, 2018).    
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3.- Tonòmetres 

Segons indica Kanza en un dels seus estudis “hi ha nombrosos tipus de tonòmetres 

disponibles avui dia”. Per això es comentaran seguidament els més importants i es 

nombraran els seus avantatgés i desavantatges. En aquest treball es dividiran els 

tonòmetres en dos grans grups un d’ells són els antecedents i l’altre els nous. Dins del 

primer grup es trobarà el GAT (Goldmann Aplanation Tonometer) i NCT (Non contact 

Tonometer), en el cas del segon grup es destacaran CST (Corvis ST) , ORA (Ocular 

Response Analyzer) i DCT (Dynamic Contour Tonometry). Amb aquesta classificació 

es pretén comparar si amb els pas dels anys ha hagut una bona evolució amb les 

noves tecnologies per poder substituir el tonòmetre de referencia que apareix en el 

món de l’optometria a finals del 1950. A més a més, és un tonometria de contacte que 

amb el pas del temps s’ha descobert que te alguns desavantatges els quals es 

comentaran seguidament. (Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018). 

  

ANTENCEDENTS 

 

3.1 Tonòmetre d’aplanament de Goldmann 

 

 

 

Imatge 5: Tonòmetre de Goldmann model AT900 (Haag-Streit)   

 

El tonòmetre d’aplanament de Goldmann es descrit en la web del fabricant Haag-

Streit com el estàndard de referencia. Ja que te un ús històric  en molts estudis de 

recerca clínica fins avui dia. Va aparèixer a finals del 1950 amb la tonometria 

d’aplanament sent aquesta una tècnica invasiva perquè és mitjançant contacte. A més 
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a més, existeixen incomptables articles que afirmen la seva validesa, fiabilitat i 

reproductibilitat. Es descriu com l’ideal a la hora de realitzar una mesura rapida de la 

PIO.  

 

Com molt bé es comenta en la web del fabricant disposa de dos models de 

Goldmann. Un dels es el AT 900 (annex 1) que és un instrument mecànic i el AT 900 

D (annex 2) que presenta una tecnologia més digital. És un instrument el qual no 

necessita un manteniment per part del fabricant. El tonòmetre de Goldmann està 

compost per un biprisma el qual es munta en una llum de fenedura. Depenent del 

tipus del tipus de llum de fenedura de que es disposi, el fabricant Haag-Streit destaca 

tres models el BQ/BP, el R i el T.  

 

Abans de començar a realitzar la mesura s’ha d’administrar unes gotes de  

fluoresceïna per poder observar millor la reflexió de la pel·lícula lacrimal. El doble 

prisma divideix la imatge formada pel menisc lacrimal en un arc amb dos parts, una 

superior i l’altra inferior. Quan aquest arc s’alinea, és a dir els marges interns es 

toquen, es produeix l’aplanament.  

 

El tonòmetre utilitza la força d’aplanament en una àrea concreta d’uns 7,35 mm2 de la 

còrnia. En aquesta àrea existeixen dues forces oposades. Una és la força que 

empeny la punta del instrument cap a l’ull a causa de la tensió superficial de 

llagrimeig. I l’altra força seria en sentit contrari, és a dir cap enfora de l’ull, realitzada 

per l’elasticitat corneal. La força d’aplanament d’aquest aparell es mesura en grams i 

es multiplicada per 10 per obtindré l’equivalència en mil·límetres de mercuri (mmHg).  

 

En l’article de Kanza Aziz i David S. Friedman del 2018 s’estudia la variabilitat del 

GAT que s’obté una mitjana a patir de tres mesures de PIO. Desprès es deixa passar 

10 minuts i es torna a mesurar al mateix pacient tres cops més i també es fa la 

mitjana, ho torna realitzar el mateix observador (intra-observador) que ho havia fet 

prèviament. Tot seguit, un altre observador (inter-obsercador) li torna a realitzar les 

tres mesures i es calcula la mitjana. En el cas de la variació intra-observador s’obté 

una diferencia mitjana de 1,64 mmHg en comparació a la primera mesura. I un 1,50 

mmHg respecte la mitjana de les tres. Tanmateix, la variació inter-observador 

respecte a les primeres mesures és de 1,79 mmHg i un 1,60 mmHg en el cas de de la 

mitjana dels tres valors. Amb aquests números s’observa que el GAT te una 

variabilitat relativament baixa. D’altra banda en un altre estudi de 420 ulls es detecta 
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una variabilitat d’inter-obervador de 3mmHg (Phelps CD, Phelps GK et al. 1976).  I en 

d’altres el GAT es considerat un dels tonòmetres amb la millor repetibilitat a 

comparació del tonòmetre sense contacte, tomografia del fluix ocular i el Tono-Pen.   

 

Però com molts estudis corroboren avui dia, el GAT te diverses limitacions. Dins dels 

factors corneals seria el gruix i l’elasticitat corneal els que poden influenciar en 

l’obtenció d’un valor fiable de PIO. Perquè han hagut estudis que han demostrat que 

una còrnia prima aporta un valor de PIO subestimat i una còrnia gruixuda el seu valor 

es sobreestima (Kanza et al., 2018). Tot això passa perquè el GAT està calibrat per 

un gruix corneal d’uns 500µm aproximadament. Per tant, els valors obtinguts amb 

aquest aparell per una còrnia més gruixuda o més prima són incorrectes. Un gran 

exemple explicatiu seria un estudi realitzat en Singapur (Paul J. Foster et al., 2003), 

on demostren que hi ha un augment del 0,15mmHg en els ulls drets i un 0,19mmHg 

en els ulls esquerres per cada 10 µm que s’incrementava el gruix corneal central 

(CCT) . Amb una desviació estàndard de CCT al voltant de 30 µm. I el rang de CCT 

és d’uns 120 µm que està dins del 95% de la població estudiada. Per tant, la variació 

del valor de PIO és de 1,8mmHg a 2,3mmHg tenint en compte les variacions CCT i 

que els individus tenen la mateixa edat. En l’estudi de l’est d’Àsia la variació del GAT 

en la mesura de la pressió intraocular és de 2,3mmHg a 3,1mmHg també es te en 

compte la variació CCT.       

 

Com s’ha explicat anteriorment el gruix i l’elasticitat corneal són un del desavantatges 

que impedeixen obtenir un valor fible de PIO al GAT. Tanmateix, existeixen altres 

factors com ara les irregularitats cornals, cicatrius, excés de fluoresceïna, la pressió 

que es aplicada a les parpelles, el fet de que el pacient s’aguanti la respiració durant 

la mesura o bé que tingui un astigmatisme elevat. Tot això influeix al hora de realitzar 

la mesura i fa que perdi fiabilitat l’instrument. A més a més, no es pot obtenir un valor 

de PIO si no s’administra una anestesia tòpica que en aquest cas seria la 

fluoresceïna. Per una altra banda l’aparell no es portàtil per tant has de disposar d’una 

llum de fenedura per poder utilitzar-lo i implica que el pacient ha d’estar assegut 

durant la mesura. I no el pot fer servir qualsevol persona ha de ser una persona 

qualificada. (Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018) (N Molina et al, 2010) (Jiaxu 

Hong, Jianjiang Xu et al, 2013) (Fabricant Haag-Streit) (Martin Zimmermann, Susanne 

Pitz et al. 2017) (Achal Kotecha, Ahmed Elkarmouty et al. 2016). 
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3.2 Tonòmetre sense contacte (NCT)  

 

 

 Imatge 6: Tonòmetre sense contacte (https://acortar.link/XEKlh) 

 

Aquest aparell utilitza la tonometria d’aplanament per mesurar la pressió intraocular, 

mitjançant un raig d’aire. La força del flux d’aire es va incrementant linealment i de 

forma constant. A part disposa d’un fotodetector i d’un emissor de llum que genera un 

raig de llum que es reflecteix en la còrnia i es capturat pel detector. Gràcies a aquesta 

onda es sap quan la còrnia està aplanada.  

L’instrument disposa d’uns logaritmes els quals calculen la força implicada en aplanar 

la superfície corneal i la transformen en valors de PIO. 

 

Un dels grans avantatges que disposa el tonòmetre és que no utilitza una tècnica 

invasiva. Per tant, no es necessari utilitzar anestèsia tòpica i s’evita la creació de 

d’infeccions o abrasions corneals. A més a més, no és indispensable que sigui utilitzat 

per un oftalmòleg si més no el pot utilitzar un òptic o optometrista. En altres paraules 

és un instrument que es pot trobar a qualsevol òptica i s’acostuma a fer servir com 

una eina de cribratge.  

 

Un del seus grans desavantatges es que el valor obtingut de PIO depèn bastant de 

les propietats corneals. En còrnies primes els valors s’assemblen bastant als de GAT. 

Però en el cas de les còrnies gruixudes es produeix un increment d’aquest valor com 

molt bé es nombra anteriorment. Convé ressaltar que el gruix corneal central del 

pacient influeix bastant en la mesura de l’instrument. Ja que per cada augment de 

10µm del CCT hi ha un increment del 0,46mmHg. Que en el cas del GAT és de 

0,28mmHg. (Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018) (N Molina et al, 2010) (Jiaxu 

Hong, Jianjiang Xu et al, 2013) (Martin Zimmermann, Susanne Pitz et al. 2017). 

 

https://acortar.link/XEKlh
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NOUS 

3.3  Corvis ST (CST) 

 

 

Imatge 7: Tonòmetre Corvis ST (Oculus) 

 

Segons la informació que proporciona el fabricant Oculus. El Corvis ST és un 

tonòmetre sense contacte que avalua detalladament la resposta biomecànica de la 

còrnia, també realitza tonometria i paquimetria. Disposa de tres funcions, determinar 

la reacció de la còrnia, amb una càmera d’alta velocitat (càmera de Scheimplug), quan 

un pols d’aire la deforma i mesura la PIO i el gruix corneal. La càmera es capaç de 

captar 4330 formes per segon en un període de 10ms i aporta una resolució de 640 x 

480 píxels. A més a més, crea un vídeo a càmera lenta de la deformació corneal. 

 

El Corvis ST es considera un instrument útil pel diagnòstic del glaucoma, perquè 

realitza una lectura més precisa de la pressió intraocular, gràcies a que hi ha menys 

dependència de les propietats biomecàniques de la còrnia i del seu gruix. Aquest 

dispositiu realitza la mesura en una àrea de 8,5 mm de la còrnia. A l’hora d’obtenir un 

valor de PIO es realitza una correcció del tonòmetre que es bassa en l’edat del 

pacient, el gruix corneal i la resposta biomecànica de la còrnia. El rang de mesura 

l’aparell és de 1 a 60mmHg. 

També cal destacar que no hi ha influencia de la pel·lícula lacrimal en la mesura de la 

pressió intraocular. A part,  disposa d’una sensibilitat i especificitat que detecta un risc 

d’èctasi corneal desprès d’una cirurgia refractiva, perquè porta incorporat un 

Pentacam.  

Els seus desavantatges són el excés preu que s’ha de pagar, la necessitat de que 

l’utilitzi un professional i el fet de que no estigui molt utilitzat en l’actualitat. (Kanza 

Aziz and David S. Friedman, 2018) (Jiaxu Hong, Jianjiang Xu et al, 2013) (Fabricant 

Oculus) (Martin Zimmermann, Susanne Pitz et al. 2017). 
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3.4  Analitzador de resposta ocular (ORA) 

 

Imatge 8: Analitzador de resposta ocular (Reichert). 

 

El fabricant Reichert Technologies ha creat un model d’analitzador de resposta ocular 

que utilitza la tonometria d’aplanament. Es descriu l’instrument com l’únic capaç de 

mesurar les propietats biomecàniques de la còrnia com ara la histèresis corneal i el 

factor de resistència corneal. Que són grans indicadors en el desenvolupament i la tria 

del tractament del glaucoma. A més a més, es caracteritza per aportar una pressió 

intraocular compensada cornealment (PIOcc).  

 

És un instrument amb un disseny sense mentonera i amb capacitat de connectar-se a 

sistemes de registres mèdics electrònics. També utilitza un procés dinàmic de 

d’aplicació bidireccional per mesurar les propietats biomecàniques de la còrnia i la 

pressió intraocular. Un pols col·limador i amb pressió fa que la còrnia es desplaci cap 

endins dibuixant una lleugera concavitat. Després d’uns mil·lisegons la força de l’aire 

va disminuint i la còrnia torna a la seva configuració habitual.   

 

L’aparell avalua la pressió intraocular i les propietats biomecàniques de la còrnia amb 

una mesura fàcil, ràpida i amb un sistema d’alineació automàtic que elimina la 

subjectivitat de l’observador i aporta mesures més precises i repetitives. Mitjançant un 

raig d’aire s’aplica una pressió en un àrea localitzada, concretament en l’àpex corneal 

per aplanar la còrnia. La força realitzada pel raig d’aire provoca una lleu incisió 

corneal. Segons desprès de la incisió la còrnia es recupera i passa per una segona 

etapa d’aplanament.  
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El dispositiu es capaç de mesurar els dos aplanaments, el primer causat per la força 

del raig d’aire en la còrnia i el segon quan la còrnia retorna a la posició inicial. A partir 

d’això es calcula uns algorismes que creen dos valors de PIO un correlacionat amb el 

GAT (PIOg) i l’altre amb la compensació cornal (PIOcc) per evitar la influencia de les 

propietats corneals.   

 

El sistema electro-òptic rep la curvatura durant el procés de deformació prenent 400 

mostres en 20 mil·lisegons, que és la durada del pols d’aire.  Gràcies a l’amortiment 

viscos de la còrnia s’obté dos valors de pressió un cap endins i l’altre cap enfora, la 

diferencia entre aquests és descriu com a histèresis corneal. 

 

Convé ressaltar que és un aparell que utilitza la tonometria sense contacte. Per tant, 

no es necessari l’administració d’anestèsia tòpica en l’ull del pacient. Així mateix, 

disminueix el risc d’infeccions i també d’infeccions creuades, és a dir després de 

realitzar la mesura a un pacient amb infecció aquest pugui afectar al pròxim pacient. 

Tanmateix, un desavantatge de l’analitzador de resposta ocular és el seu cost.   

(Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018) (Jiaxu Hong, Jianjiang Xu et al, 2013) 

(Fabricant Haag-Streit) (Achal Kotecha, Ahmed Elkarmouty et al. 2016) (Fabiola B.-P., 

José Antonio P.-Z. 2016). 
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3.5 Tonòmetre dinàmic de contacte Pascal (DCT)     

 

Imatge 9: Tonòmetre Pascal (Ziemer) 

 

El tonòmetre Pascal es basa en la tonometria dinàmica de contacte creat per mesurar 

la PIO sense dependre de les característiques corneals ni la seva rigidesa. Aquest 

instrument utilitza el principi de Pascal per realitzar el càlcul de la PIO. El principi es   

basa en que qualsevol pressió aplicada a un líquid en repòs aquest la reparteix al 

recipient tancat amb la mateixa intensitat i en totes direccions.  

L’aparell mesura contínuament la PIO durant curts períodes de temps i disposa d’un 

sensor amb la punta còncava que s’adapta a la superfície corneal, mantenint la seva 

forma. Provocant així una distorsió corneal sense aplanament.  

 

Les seves mesures estan compreses entre 5 i 200mmHg amb una precisió de 

0,2mmHg. A part d’informar de la pressió intraocular, també indica el grau de fiabilitat i 

la qualitat de la mesura. El sensor mesura la PIO creant una escala del 1 al 5, on 1 és 

la més òptima i 5 la no acceptable. Per tant, 2 i 3 es consideren fiables per la practica 

clínica. El dispositiu està fabricat amb una capacitat de repetició més alta per obtenir  

un valor més exacte de PIO.  

 

Segons el fabricat (Ziemer) el descriu com un producte més adequat per evitar el 

diagnòstic endarrerit del glaucoma. També es comenta que segueix sent precís 

desprès d’una cirurgia refractiva o bé en un pacient amb queratocon, perquè no esta 

tan influenciat pels factors corneals. Ja que no influeix el gruix grossor corneal en la 
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mesura de la PIO i el mateix passa amb les característiques biomecàniques de la 

còrnia, com ara la rigidesa o l’elasticitat corneal. 

 

Un desavantatge és la mancança del seu ús. Un altra seria el fet de que és un 

tonòmetre invasiu. A més a més, la necessitat de que estigui utilitzat per un personal 

qualificat. (Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018) (Jiaxu Hong, Jianjiang Xu et al, 

2013) (Fabricant Ziemer) (Achal Kotecha, Ahmed Elkarmouty et al. 2016) (Adriana 

Briceño, David Mas et al). 
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3.6 Neumottonòmetre de contacte  

 

El Neumottonòmetre de contacte utilitza la tonometria d’aplanament i proporciona un 

valor digital que s’obté amb la mitjana d’unes mesures realitzades durant un curt 

període de temps. Aquest aparell realitza l’aplanament amb una punta de silicona d’un 

diàmetre de 5 mm, la qual realitza una suau incisió en la còrnia mitjançant un flux 

d’aire. Cal destacar que és un aparell poc invasiu, fàcil d’utilitzar i portàtil. Quant a 

limitacions es tindrien la difícil desinfecció, la necessitat de subministrar anestèsia i la 

necessitat de que estigui ben calibrat el dispositiu per obtenir una mesura fiable.  (N 

Molina et al, 2010). 
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3.7 Tonòmetre Icare  

 

Figura 11: Tonòmetre Icare (https://cutt.ly/tgBMULe) 

 

El tonòmetre Icare que utilitza la tonometria de rebot per mesurar la pressió 

intraocular. Aquest aparell te dos versions. La versió antiga del Icare no es pot utilitzar 

en posicions inclinades. Però la nova, el Icare PRO, si que ho pot fer. Si comparem el 

Icare PRO amb el de Goldmann s’observa que són bastant  semblants, amb una 

diferencia de -0,38mmHg. A més, existeixen estudis que corroboren que la diferencia 

entre el GAT i el PRO no està afectada per CCT, edat del pacient, longitud axial o 

curvatura corneal. Ara bé, el dispositiu Icare versió antiga està influenciat per el gruix 

corneal central. Ja que en còrnies primes s’obté valors de PIO més elevats a 

comparació del GAT. Tot i així, al ser un instrument portàtil i lleuger i al no necessitar 

el subministrament d’anestèsia és més còmode per al pacient. Per aquest motiu el 

propi pacient es capaç de mesurar-se la PIO amb el dispositiu. Tot i que sigui un valor 

sobreestimat. (Kanza Aziz and David S. Friedman, 2018). 

https://cutt.ly/tgBMULe


 

 

 

 

28 

4.- Comparacions. 

 

L’objectiu principal d’un tonòmetre és aconseguir la mesura més exacta possible de la 

PIO real. Ja que és un valor indispensable per al diagnòstic del glaucoma. Tot i així 

els valors que s’obtenen poden ser afectats pel gruix corneal, la curvatura de la còrnia 

e inclús mitjançant la tècnica la qual es utilitza. Per això un tonòmetre ideal seria 

aquell que sigui capaç de ser el més precís i menys invasiu possible i a més a més 

que proporcioni uns resultats repetibles i reproduïbles. (N Molina et al, 2010) (Jiaxu 

Hong, Jianjiang Xu et al, 2013). 

 

 

Comparació amb Neumottonòmetre de contacte: 

En l’estudi comparatiu de N. Molina et al. s’examina 96 ulls dels quals 40 són pacients 

glaucomatosos, 29 amb hipertensió ocular i 27 controls rutinaris. Tots eren majors 

d’edat, 18 homes i 31 dones. Es van realitzar 3 mesures amb el tonòmetre de 

Goldmann per cada pacient. Desprès de deu minuts es mesura la PIO amb el 

neumottonòmetre i deu minuts més tard es mira el gruix corneal amb una paquimetria. 

Tots els valors amb una diferència major de 2mmHg va quedar descartada. Es va 

utilitzar el mètode de correlació de Pearson (annex 3) per fer l’anàlisi i una regressió 

lineal per comparar la influencia del gruix corneal.  

 

Si es compara amb el GAT es destaca que tenen un bona correlació. Tanmateix, NCT 

aporta uns valors lleugerament baixos en pressions intraocular baixes i lleugerament 

elevats en pressions intraocular altes a comparació del GAT.  

Tenint en compte que l’instrument pot estar muntat en un llamparà de fenedura 

s’observa afectacions a causa de la variació del gruix central de la còrnia en la PIO. 

Segons l’estudi de N. Molina et al. la influencia del CCT no és estadísticament 

significatiu. Perquè existeix una correlació positiva entre el GAT i el gruix corneal i el 

mateix passa amb el NCT. Això significa que per cada 10 µm del gruix corneal hi ha 

un increment de 0,47mmHg en el tonòmetre de Goldmann i 0,34mmHg en el NCT. 

Això no obstant, com molt bé es comenta en l’estudi de Kanza et al. es pot arribar a la 

conclusió de que hi ha una influencia major del CCT en el Neumottonòmetre de 

contacte a comparació del GAT.  
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Comparació amb el tonòmetre Icare: 

Existeix un estudi comparatiu entre el model antic Icare i el tonòmetre de Goldmann 

on s’observa que són bastant semblants perquè les variacions són de 0,64mmHg que 

es consideren insignificants. En d’altres estudis amb la mateixa comparativa els valors 

es diferencien amb un interval ±3mmHg en 74,1% dels ulls estudiats. Això implica una 

semblança entre tonòmetres. Tot i així, en alguns articles es destaca que el GAT 

subestima el valor de PIO a nivells alts. Però, això es contradiu en altres estudis on 

els valors estan sobreestimats.  

 

Segons un estudi realitzat per Shunsuke Nakakura et al. en el 2019 on compara dos 

tipus de Icare (ic100 i TA01) juntament amb el tonòmetre de Goldmann. Es manifesta 

que el nou tonòmetre de rebot Icare ic100 mesura la PIO amb valors per sota del 

tonòmetre de Goldmann i determina aquesta diferencia amb l’afectació de gruix 

corneal, curvatura i malalties.  

 

 

Comparació amb el tonòmetre sense contacte: 

El tonòmetre sense contacte i el GAT, com ja està explicat anteriorment el NCT utilitza 

la tonometria d’aplanament com el de Goldmann. Existeixen bastants estudis que 

corroboren que el NCT i el GAT tenen bones comparacions. Tot i així, n’hi ha d’altres 

que discrepen i destaquen que els valors de PIO trobats amb el tonòmetre sense 

contacte han estat subestimats en nivells baixos i en els alts sobreestimats a 

comparació de tonòmetre de Goldmann.  

 

No obstant això, es comenta que aquesta sobreestimació es més elevada en valors 

més alts. Una explicació coherent seria que aquestes discrepàncies poden ser 

causades per la variació del gruix corneal central del pacient. Així ho destaca 

Medeiros et al. en el seu article, dient que la diferència de PIO entre GAT i NCT es 

veu afectada per la influencia del gruix corneal. En ser més independent de les 

característiques anatòmiques de la còrnia es converteix en l’ideal per examinar 

còrnies edematoses, irregular o amb leucoma. 
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 Comparació amb el Corvis ST: 

La quarta comparació es realitzaria amb el Corvis ST, que en la classificació forma 

part dels nous tonòmetres. L’aparell es caracteritza per ser un tonòmetre sense 

contacte que mitjançant un raig d’aire analitza la reacció dinàmica de la còrnia. 

Concretament està dissenyat per mesurar la pressió intraocular, així com el gruix de la 

còrnia i les propietats biomecàniques d’aquesta.  

 

En l’estudi de Jiaxu Hong et al. s’arriba a la conclusió de que el CST disposa de la 

millor variabilitat intra-observador e inter-observador a comparació del GAT i el NCT. 

Tanmateix, en el mateix estudi es comenta que el CST te millor correlació en la 

mesura de la PIO que el NCT amb el GAT. Una possible explicació d’aquest fet és la 

utilització d’una tècnica objectiva i que en el GAT depèn del punt de vista de 

l’observador, cosa que en el CST és el propi aparell que indica la posició adequada 

per realitzar la mesura. Tot i així, la petita diferencia que hi pot haver-hi entre el CST i 

el GAT és insignificant. Cal destacar que l’estudi no estava preparat per determinar 

les petites diferencies entre tonòmetres.  

 

Si més no, en l’article de Kanza Aziz et al. es destaca dos estudis sobre el CST. En un 

dels s’obté una bona resposta dinàmica corneal i es descriu l’instrument amb bona 

repetibilitat i reproductibilitat en la mesura de PIO. Cal destacar que en aquest estudi 

s’analitzen ulls sans. Altrament, en l’altre estudi es examinen tan ulls glaucomatosos 

com sans. En comparar els valors de PIO obtinguts amb un tonòmetre i l’altre, el CST 

aporta valors menors que el GAT. Això implica un desavantatge perquè crea un retràs 

a la hora de diagnostica el glaucoma.  

 

 

Comparació amb l’analitzador de resposta ocular: 

L’analitzador de resposta ocular també forma part dels nous tonòmetres, disposa de la 

capacitat de mesurar la histèresis cornal i el factor de resistència corneal (FRC). La 

histèresis corneal (HC) és un paràmetre viscoelàstic corneal, creat per la diferencia de 

les dues pressions. Gràcies a diverses investigacions s’ha demostrat que la histèresis 

està relacionada amb la progressió del glaucoma.   

 

Segons Kanza et al. si es compara l’aparell amb el GAT es detecta una diferencia de 

3,65mmHg ± 3,85mmHg en els valors de PIO. Per això l’ORA aporta valors més 
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elevats de PIO. En altres estudis es considerat un aparell poc repetible però més 

reproduïble que el GAT. En un població xina es realitza un estudi per Lam et al. que 

destaca que la PIOg i PIOcc te un correlació amb els valors obtinguts amb el 

tonòmetre de Goldmann en pacients sans.     

 

 

Comparació amb el tonòmetre dinàmic de contacte: 

La sexta comparació es realitza entre el tonòmetre dinàmic de contacte i el tonòmetre 

de Goldmann. Com ja es sap el DCT es caracteritza per tenir menys interacció de 

l’observador. Per aquest motiu s’afavoreix a que la mesura sigui més fiable.    

 

Segons informa Kotecha et al. la variabilitat inter-observador a la hora de mesurar la 

pressió intraocular es menor en el tonòmetre de Goldmann a diferencia del Tonòmetre 

dinàmic de contacte. Cal destacar que si s’utilitza adequadament el DCT es pot 

apreciar una millora en la seva precisió a diferencia del GAT. 

 

En l’article de Ismail et al. s’estudia 10 pacients amb queratoplàstia unilateral per 

veure si existeixen diferencies significatives en la mesura de la PIO realitzada per 

DCT i GAT. Com a conclusió de l’estudi es comenta que el DCT està més aproximat a 

la pressió intraocular real de l’ull a comparació del GAT. A més a més, la mesura de 

PIO amb el DCT no està influenciada pel gruix corneal central ni per l’edat del pacient. 

Així ho descriu Una Kotecha et al. en el seu estudi, explicant que l’edat provoca 

canvis en les propietats biomecàniques corneals.  

 

 

Comparació entre GAT, NCT i DCT:  

Es comparen tres dispositius dos d’ells formen part del grup antecedents i l’altre de 

nous tonòmetres. Com molt bé es destaca en l’estudi de Kniestedt et al. les PIO 

recollides amb el tonòmetre Pascal són més elevades que el neumottonòmetre de 

contacte i el tonòmetre de Goldmann. 

 

En l’estudi de Heras-Mulero H. et al. disposa de 205 pacients dintre dels quals 24 

glaucomatosos, 25 amb transplantament de còrnia i la resta normals. I amb un únic 

observador que es quedava amb la mitja de 3 mesures de PIO del GAT i del NCT, 

però en el cas de Pascal es quedàvem sempre amb el valor que era igual o menor a 
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3. En cas contrari es quedaven amb la primera mesura i s’anotava el grau de fiabilitat 

(Q1, Q2, Q3, Q4 i Q5). En el NCT es va realitza 200 mesures, el GAT 198 i el Pascal 

190 valides (Q1-Q3). Amb el tonòmetre Pascal es va obtenir uns valor de PIO majors 

que els altres aparells (Annex 4). Al passar això es decideix analitzar el grau de 

fiabilitat on s’obté un 27,3% (56 de 205) fiables, 42% (86 de 205) acceptable, 23,4% 

(48 de 205) no fiables els quals es recomana repetir i 7,3% (15 de 205) del que no es 

va obtenir cap mesura. 

  

Koteche es considerat l’únic en trobar una diferencien de 0,07mmHg entre el 

Goldmann i el Pascal. A diferencia dels altres estudis el que si que ha aconseguit una 

molt bona correlació és Kamppeter et al. amb un valor de 0,95. No obstant això, Doyle 

et al. es va dedicar a observar com afectava el gruix corneal a la mesura de la PIO 

comparant Goldmann i Pascal. Arribant a la conclusió de que el tonòmetre Pascal 

amb una còrnia normal o gruixuda no variava significativament el valor de la PIO. Ara 

bé, en còrnies més fines si que hi havia una lleugera diferencia.  

 

Un altre estudi comparatiu de Kniestedt entre Pascal, GAT i NCT s’arriba a la 

conclusió de que el tonòmetre Pascal aporta una mesura de la pressió intraocular més 

elevada que el tonòmetre d’aplanament de Goldmann i el nomottonòmetre. A més a 

més, s’afirma que existeix una independència del Pascal i NCT a diferencia del GAT 

respecte al gruix corneal.  

 

 

Comaparació entre el GAT, l’ORA, el CST i el DCT: 

La última comparació és un estudi de Fangjun Bao et al. comparatiu de quatre 

dispositius, el tonòmetre d’aplanament de Goldmann, l’analitzador de resposta ocular, 

Corvis ST i el tonòmetre de contorn dinàmic. El principal objectiu és avaluar la 

influencia de la cirurgia refractiva en la mesura de la PIO. Les mesures es realitzen a 

65 persones que van acceptar realitzar-se LASIK assistit per làser de femtosegons 

(FS-LASIK).  

 

Tots quatre van presentar diferencies significatives alhora de comparar les mesures 

obtingudes de la pressió intraocular  abans i desprès de la cirurgia.  Amb la excepció 

de la PIO corregida biomecànicament pel Corvis ST que va aportar la millor 

concordança entres les mesures pre-cirurgia i post-cirurgia en el grup de miopia 

baixa-moderada. En el cas dels tonòmetres GAT, ORA i CST la diferencia significativa 
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de les mesures pre-cirurgia i post-cirurgia poden ser degudes a la variació del gruix 

corneal.  

 

Com a conclusió general només el valor de la PIO corregida biomecànicament amb 

l’aparell Corvis ST es va ajustar al valor inicial. Tot i que no amb la mateixa afinitat, el 

DCT era el següent en realitzar-ho. Amb aquest detall es destaca que realment els 

altres aparells si que es van veure afectats a la hora de canviar les propietats 

biomecàniques de la còrnia.  

Segons Kanza et al. destaca en el seu estudi que el tonòmetre dinàmic de contacte  

(DCT) és més precís que l’ORA i el tonòmetre de Goldmann. En canvi, Oncel et al. 

comenta com a conclusió que les mesures de l’ORA i DCT són considerades 

comparables e independents de l’espessor corneal central.   
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5.- Mètodes de comparació.  

En la gran majoria dels estudis s’ha utilitzat el mètode de Bland-Altman o bé la 

regressió lineal. A continuació s’explicarà una mica com funciona cadascun d’ells.  

  

5.1 Mètode de regressió lineal 

La funcionalitat del mètode és determinar si existeix una correlació lineal, és a 

dir si una magnitud optomètrica està relacionada amb una altra mitjançant un 

relació lineal on X està elevat al exponent 1 i així es troba la recta de regressió 

la qual es representa gràficament amb una equació de regressió lineal. Aquesta 

equació ens ajuda a entendre una mica més la gràfica, el número davant de la 

X és el pendent de la recta i el següent és el terme independent. I per últim la 

R2 com més pròxima a la unitat millor, ja que ens indica que gairebé tots els 

punts representats estan sobre la recta lineal. 

 

5.2 Mètode de Bland-Altman 

En alguns casos ideals de regressió lineal el terme independent ens serveix de 

gran ajuda per saber la diferencia que existeix entre les dues magnituds, però 

se troba casos on no queda molt clar a que fa referencia aquest terme. Per 

tant, en aquells casos on no queda clar s’ha d’aplicar un altre mètode, com ara 

el mètode de Bland-Altamn.  

Aquest mètode es caracteritza per ser més vàlid a la hora de comparar 

magnituds optomètriques. Per començar s’explicarà com es faria en el cas dels 

tonòmetres. Es reculli tots els valors de la magnitud que necessitis comparar, 

en aquest cas seria la pressió intraocular, en un gràfica de dispersió. En la 

gràfica es representa la mitjana entre dos dispositius en l’eix de les abscisses 

(x) i la diferencia entre els dos dispositius es col·loca en l’eix de les ordenades 

(y). A partir d’aquí la primera informació gràficament que s’obté es que la 

diferencia és més petita que la mitjana. Cosa que no es podria saber amb el 

mètode de regressió lineal.  

Tot seguit, es representa gràficament tres línies. Una serà la mitjana de les 

diferencies, és a dir mitjana entre (A1-A2), que és la línia del mig. Si aquest 

valor es negatiu significa que l’aparell 2 aporta valors un mica més alts que 

l’altre aparell. I si fos positiu seria al reves.  

Les altres dos línies són la mitjana ± 1,96 que és la desviació estàndard. Es 

suma o es resta la desviació estàndard tenint en compte que és una distribució 
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normal. Al ser una distribució normal implica que el 95% dels valors estan 

compreses entre la mitjana +1,96 i la mitjana -1,96. Si el que s’ha comentat 

anteriorment és cert es podria dir que es una confirmació de que és una 

distribució gaussiana. Com es pot aprecia tenim molta més informació en 

aquest tipus de gràfica que no pas amb la regressió lineal, tot això que hem dit 

ara no es podria veure a simple vista en l’altre tipus de gràfica. D’altra banda si 

s’observa la distribució dels punts de la gràfica es por arribar a la conclusió de 

si dos tonòmetres es poden comparar fàcilment o bé si un pot ser substituït per 

l’altre.   
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6.- Conclusions. 

En resum, la tonometria dinàmica de contacte és bastant independent de la variabilitat 

biomecànica de la còrnia del pacient. La tonometria de rebot no necessita anestesia i 

resulta bastant útil a l’hora d’explorar nens. Convé ressaltar que la tonometria 

d’aplanament és utilitzada per diversos instruments i cadascú d’ells amb diferents pros 

i contres. Com es pot observar no hi ha un tonòmetre capaç de realitzar-ho tot, per 

això l’especialista ha de saber interpretar els valors obtinguts amb cada aparell.  

En definitiva, com en la majoria dels estudis es destaca el tonòmetre d’aplanament de 

Goldmann segueix sent el tonòmetre de referència. No obstant això segueix estant 

influenciat per el gruix corneal i les característiques biomecàniques. Els nous 

tonòmetres com el DCT i l’ORA han demostrat que estan molt menys influenciats pel 

gruix cornal, tot i que s’utilitzen poc avui dia perquè són bastant cars. El dispositiu que 

si te una bona correlació amb el GAT és el Neumottonòmetre de contacte que també 

aporta alteracions en la mesura de la PIO a causa del gruix corneal, però està menys 

influenciat que el GAT.  

 

Així doncs, responent a l’objectiu principal del treball ni els nous dispositius amb la 

nova tecnologia com l’ORA, el DCT i el CST són considerats ideals per substituir al 

tonòmetre de referència. Per aquest motiu s’ha de continuar investigant per millorar la 

tecnologia. És important poder obtindré un valor de pressió intraocular el més 

aproximat al real, per poder prevenir i diagnostica el glaucoma el més aviat possible.   
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ANNEXOS 

 

Annex 1: Tonòmetre de Goldmann model AT 900. (Haag-Streit). 

 

Annex 2: Tonòmetre de Goldmann model AT 900. (Haag-Streit). 
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Annex 3 : Recta de regrecció lineal per al tonòmetre de Goldmann i el 

neumottonòmetre. (N Molina et al, 2010). 

Com molt bé es demostra en l’Annex 7 existeix una abona correlació lineal entre els 

dos tonòmetres, amb un coeficient de Pearson de 0’922 (p<0’001). (N Molina et al, 

2010). 

 

 

Annex 4: Taula comparacions GAT, NCT i Pascal. (Heras-Mulero H. et al, 2007). 

 

 

 

 


