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MARC TEÒRIC

Gran part de la ostra vida es basa en la informació que rebem per part del sistema visual. 
En aquest sentit, quant major sigui l'estat del conjunt que conforma el sistema visual, 
millor serà la informació rebuda i conseqüentment, la qualitat de vida.

Es pot definir, amb els principis de l'òptica geomètrica, l'estat refractiu com a la localització
de la focal imatge de l'ull. Segons com sigui aquesta localització, podem tenir dues 
situacions:

• Emmetropia, on la focal imatge  de l'ull se situa a la retina i, per tant, no es 
necessita correcció. 

• Ametropia, on la focal imatge de l'ull se situa per davant o per darrera de la retina i, 
per tant, serà necessària una correcció per poder obtenir una visió nítida. En 
aquest cas, parlem de miopia (la imatge es forma davant de la retina), 
hipermetropia (la imatge es forma per darrera de la retina) i astigmatisme (la imatge
es forma en plans diferents).

Existeixen varis mètodes per a determinar en quina de les situacions anteriors es troba un
individu. Normalment aquests són classificats en objectius i subjectius:

• Mètodes objectius: es determina l'estat refractiu del pacient sense la seva 
col·laboració, principalment mitjançant el retinoscopi i/o l'autorefractòmetre.

• Mètodes subjectius: es determina l'estat refractiu del pacient a partir de la seva 
opinió. L'objectiu d'aquests mètodes és trobar el màxim positiu que doni la màxima 
agudesa visual.

L'acomodació és el sistema mitjançant el qual l'ull és capaç d'enfocar objectes propers. 
Aquest sistema actua mitjançant el cristal·lí, que és una lent situada dins de l'ull, amb la 
capacitat de canviar la seva potència. Aquests canvis de potència que es produeixen 
poden afectar el procés de determinació de l'error refractiu i provocar un resultat erroni, 
per això, és important mantenir l'acomodació relaxada.

El sistema acomodatiu es pot activar per diverses causes com un error refractiu, la fixació 
d'un objecte proper o en presència d'una lent negativa. Presenta uns temps d'activació (de
0.39s a 0.82s) i de relaxació (de 0.50s a 1.16s), sempre i quan no sigui present cap 
disfunció en el sistema. 

Per evitar la intervenció de l'acomodació en l'examen visual es pot recórrer a dues 
tècniques:

• Ús de drogues (ciclopegia)
Es basa en l'ús de fàrmacs que inhibeixen l'acció del múscul ciliar i, 
conseqüentment l'acció del cristal·lí per canviar la seva potència. També són 
fàrmacs que indueixen una gran dilatació i disminueixen el reflex pupil·lar a la llum.



 

• Fogging
També conegut com a miopització, es basa en l'addició de lents positives davant de
l'ull per provocar aquesta relaxació.

La ciclopegia és molt efectiva però un optometrista no en pot fer ús a la seva pràctica 
degut a que es tracta d'un fàrmac i, per tant, és competència de l'oftalmòleg. També cal 
esmentar que, del seu ús es poden derivar efectes secundaris.

El fogging, en canvi, sí que pot ser utilitzat per l'optometrista. De fet és una tècnica 
bastant utilitzada en la pràctica optomètrica. No obstant, no hi ha un protocol establert de 
com dur-lo a terme. 

Els factors més destacables del fogging són la magnitud de la lent positiva i el temps 
d'aplicació d'aquesta. Existeixen varis autors que en parlen però hi ha una gran diversitat 
d'opinions pel que fa a aquests dos factors.

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquest TFG és començar un camí cap a l'elaboració d'un protocol que es 
pugui aplicar als gabinets optomètrics. En aquest sentit es pretén definir una metodologia 
inicial per estudiar la magnitud i el temps del fogging, provar aquesta metodologia i aportar
pautes de millora per a futurs estudis.

MÈTODES

Per dur a terme aquesta gesta s'utilitzarà un aparell de mesura desenvolupat al Centre de 
Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6), que mesurarà l'error refractiu del pacient 
a temps real i mitjançant donarà l'acomodació del pacient . Aquest consisteix en un 
aberròmetre HS acoblat a un foròpter. També s'utilitzarà un optotip de Bailey-Lovie.

Els pacients seleccionats havien de tenir una edat compresa entre els 18 i els 30 anys. El 
rang d'error refractiu acceptable va des de -5 D fins a +5 D, d'esfera i, de fins a -3 D 
d'astigmatisme, degut al rang dinàmic del sistema. També havien d'arribar a la unitat 
d'agudesa visual. Es descartaren pacients amb patologies oculars, disfuncions 
acomodatives, de visió binocular o d'amplitud d'acomodació.

El procediment que es va seguir per a la pressa les mesures és el següent:
• Recollida de dades
• Es determina l'estat refractiu del pacient per a que realitzi la prova com a emmetrop
• Part experimental, on el pacient, ja corregit i col·locat al foròpter ha de fixar una 

lletra concreta mentre es realitza el fogging:
1. Durant 30s el pacient no porta cap lent de fogging posada 
2. S'afegeix la lent de foggingi el pacient l'ha de portar durant 60s
3. Es treu aquesta lent i el pacient ha d'estar sense lent de fogging 30s
4. Aquest procés es repeteix dos cops per a cada una de les lents que s'examinen

+1 D, +2 D i +3 D. Amb 1 minut de descans entre mesures.



 

Amb les dades recollides per l'aparell es van obtenir unes gràfiques on es podien veure 
tres intervals, dos on el pacient no porta la lent de fogging i l'interval on sí la porta. Per a 
cada interval es va treure la mitjana dels seus valors. 

Per a comparar i definir en quin dels intents de cada pacient l'acomodació era d'un valor 
més baix i, per tant, on el fogging havia tingut un millor efecte es comparà el valor mitjà 
del segon interval de la gràfica de cada intent. La següent figura és un exemple de les 
gràfiques obtingudes.

RESULTATS

El pacient 001 va obtenir el valor més baix d'acomodació, és a dir, el seu millor cas, el 
primer intent amb la lent de +1 D. També va obtenir bons registres, és a dir, casos on el 
valor d'acomodació es troba en el ran de de 0.25 D respecte del millor cas, en els segons 
intents amb les lents de +2 D i +3 D.

El pacient 002 va obtenir el seu millor cas en el segon intent amb la lent de +1 D. També 
va obtenir un bon registre en el primer intent amb aquesta mateixa lent.

El pacient 003 va obtenir el seu millor cas en el segon intent amb la lent de +1 D. També 
va obtenir un bon registre en tota la resta d'intents i lents.

El pacient 004 va obtenir el seu millor cas en el segon intent amb la lent de +2 D. Per altra
banda, també va obtenir bons registres en el segon intent amb la lent de +1 D, en el 
primer intent amb la lent de +2 D i en el primer intent amb la lent de +3 D.

Figura 1: Gràfic dels resultats del pacient 001. Primer intent amb la lent de +1 D



 

La Lent de +1 D té 6 cassos d'èxit dels quals 3 són el millor cas de cada pacient i 3 
corresponen a un bon registre. La lent de +2 D té 5 cassos d'èxit dels quals només un 
correspon a un millor cas. La lent de +3 D té 5 cassos d'èxit i cap d'ells correspon a un 
millor cas sinó, a bons registres.
 

DISCUSSIÓ

Autors com (Fincham, 1951) aposten per la lent de +1 D. Altres com (Charman i Ward, 
2009) afirmen que la magnitud de la lent de fogging es troba entre +1.50 D i +2 D. Tant 
aquests dos últims com (Otero, 2017) no recomanen foggings superiors a +2 D perquè 
l'acomodació augmenta.

En aquest estudi, la lent de +1 D dóna millors resultats que les altres dues lents. Aquest 
resultat és recolzat per la bibliografia anteriorment anomenada. El fogging recrea un ull 
miop, fent que la imatge es formi per davant de la retina. Quant major sigui la magnitud de
la lent més allunyada es trobarà la imatge de la retina. Per tant, la lent de +3 D allunyarà 
més la imatge que la lent de +1 D. La imatge formada per la lent de +1 D pot arribar a 
veure's de forma borrosa però la imatge formada per la lent de +3 D serà tan borrosa que 
potser l'ull no l'arriba a detectar com a un estímul. Llavors l'ull intenta trobar un estimul per
fixar enfocant i desenfocant constantment. 

Cal esmentar la variabilitat dels resultats obtinguts per un mateix pacient en diferents 
intents però amb la mateixa lent. La causa pot ser la fatiga, el factor d'aprenentatge, entre 
d'altres factors que han pogut afectar a les proves. D'altra banda, a les gràfiques, també 
es pot veure com l'acomodació varia a dins d'un mateix interval. 

En futurs estudis es podrien avaluar les potències existents entre +1 D i +2D en passos de
0.25 D i en un nombre major de pacients. També es podrien investigar les variacions de 
l'acomodació durant un mateix interval i fer un anàlisi amb fraccions de temps més petites.
En un futur, seria molt interessant desenvolupar un medi pel qual monitorar l'acomodació 
del pacient in situ. 

CONCLUSIÓ

En aquest TFG s'ha definit una metodologia que permet avaluar l'efectivitat del fogging. 
Aquesta metodologia s'ha aplicat a un nombre reduït de pacients. Per a l'elaboració d'un 
protocol per el gabinet optomètric faria falta una mostra molt més significativa de la 
població, no obstant aquest treball pot ser l'inici d'una gran investigació al respecte  
 


