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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA

ESTUDI DE L’EFECTE DEL FOGGING EN L’ACOMODACIÓ

DURANT EL PROCÉS DE REFRACCIÓ

RESUM

L'acomodació és el sistema mitjançant el qual l'ull és capaç d'enfocar
objectes pròxims. Gràcies a ella podem fer  tasques en visió pròxima
com llegir o enfilar una agulla. 

Quan un pacient arriba a la consulta per a realitzar un examen visual,
l'optometrista  posseeix  diverses tècniques que l'ajudaran a obtenir  la
refracció del pacient per a així, aplicar la correcció idònia. No obstant
això, totes elles es veuen afectades per l'acomodació. Això és degut al
canvi  refractiu que produeix el  sistema acomodatiu per a enfocar els
objectes  en  posició  pròxima,  fet  que  provocarà  que  el  professional
determini un error refractiu erroni. Per això, és important mantenir un
bon control de l'acomodació durant tot l'examen visual. 

El fogging és una tècnica que l'optometrista usa per a mantenir un bon
control  de  l'acomodació  durant  la  determinació  de  l'error  refractiu.
Actualment, no hi ha un consens per part del món optomètric sobre la
manera en la qual cal aplicar aquesta tècnica.

Aquest TFG desitja fixar la mira sobre el  fogging.  Es pretén estudiar,
analitzar i provar quina és la manera més efectiva de dur-ho a terme i
així, donar pautes a futurs estudis per a arribar elaborar un protocol. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

ESTUDIO DEL EFECTO DEL FOGGING EN LA ACOMODACIÓN

DURANTE EL PROCESO DE REFRACCIÓN

RESUMEN

La acomodación  es  el  sistema mediante  el  cual  el  ojo  es  capaz  de
enfocar  objetos cercanos.  Gracias a  ella  podemos realizar  tareas en
visión cercana como leer o enhebrar una aguja.

Cuando un paciente llega a la consulta para realizar un examen visual,
el  optometrista  posee  varias  técnicas  que  le  ayudarán  a  obtener  la
refracción  del  paciente  para  así,  aplicar  la  corrección  idónea.  No
obstante,  todas ellas  se  ven afectadas por  la  acomodación.  Esto  es
debido al cambio refractivo que produce el sistema acomodativo para
enfocar los objetos en posición cercana, hecho que provocará que el
profesional determine un error refractivo erróneo. Por ello, es importante
mantener un buen control de la acomodación durante todo el examen
visual.

El  fogging es una técnica que el  optometrista usa para mantener un
buen  control  de  la  acomodación  durante  la  determinación  del  error
refractivo.  Actualmente,  no  hay  un  consenso  por  parte  del  mundo
optométrico sobre la manera en la que hay que aplicar dicha técnica. 

Este TFG desea arrojar luz sobre  la técnica de fogging.  Se pretende
estudiar, analizar y probar cuál es la manera más efectiva de llevarlo a
cabo  y  así,  dar  pautas  a  futuros  estudios  para  llegar  elaborar  un
protocolo.

2



 

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA

STUDY ON THE EFFECT OF FOGGING ON ACCOMODATION

DURING THE REFRACTIVE PROCESS

SUMMARY

Accommodation  is  the  system by  which  the  eye  is  able  to  focus  on
nearby objects. It's thanks to it that we can perform near vision tasks
such as reading or threading a needle.

When  a  patient  comes  to  the  office  for  a  visual  examination,  the
optometrist  has  several  techniques  that  will  help  him  to  obtain  the
patient's refraction in order to apply the ideal correction. However, all of
them  are  affected  by  accommodation.  This  is  due  to  the  refractive
change produced by the accommodative system to focus objects in a
close position, a fact that will  cause the professional to determine an
erroneous refractive error.  For  this  reason,  it  is  important  to  maintain
good control of accommodation throughout the visual examination.

Fogging is a technique that the optometrist uses to maintain good control
of accommodation during the determination of refractive error. Currently,
there is no consensus on the part of the optometric world on how to
apply this technique.

This TFG wishes to shed light on fogging. It is intended to study, analyze
and test which is the most effective way to carry it out and thus, give
guidelines to future studies to develop a protocol.
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest treball de final de grau (TFG) s’estructura en quatre parts principals; la introducció, el
marc teòric, els objectius, els resultats i la discussió. El marc teòric comença introduint els
concepte d’estat refractiu i quins són els problemes oculars relacionats amb aquest; miopia,
hipermetropia i  astigmatisme. A continuació es fa un repàs del procediment que es duu a
terme per a la determinació de l’estat refractiu, des de la part objectiva de l’examen refractiu
fins  a obtenir  la  refracció  un cop finalitzada la  part  subjectiva  de l’examen.  Seguidament
s’introdueix  el  concepte  d’acomodació.  Aquest  apartat  comença  repassant  què  és
l’acomodació,  com s’activa  i  quin  és  el  seu comportament  dinàmic.  Després  es  presenta
l’apartat que parla de les tècniques de relaxació de l’acomodació. A partir d’aquí es planteja el
problema al que es vol donar solució en aquest treball. Finalitzat el marc teòric, s’exposen els
objectius del treball, seguits de la part experimental.  Aquesta última enraiga amb una petita
introducció que és continuada pels mètodes que s’han utilitzat en aquesta part; l’instrument de
mesura, la tria de pacients, el protocol de mesura seguit i quin és el processament de dades.
Per  finalitzar,  no  poden faltar  l’exposició  dels  resultats  i  una petita  discussió  al  respecte.

 

5



 

2. MARC TEÒRIC

2.1. Refracció

Segons l’estudi  realitzat  per  San Roque  et  al (2014),  s’estima que el  50% del  cervell  es
destina a processar el que veiem. Gran part de la nostra vida es basa en la informació que
ens arriba pels ulls. La captura i processament d’aquesta informació es fa en tres etapes:
òptica, fotorecepció i processament neural. Per tant, quant millor sigui l’estat del conjunt de les
etapes  encarregades  d’aquesta  funció  (sistema visual),  millor  qualitat  tindrà  la  informació
rebuda. Però, és sabut que no tothom té un bon sistema visual que li permeti veure bé l’entorn
i  conseqüentment,  interpretar-lo  correctament.  En  aquest  sentit,  de  les  tres  etapes  que
conformen el  processament  visual,  l’òptica  acostuma a ser  la  principal  responsable  de la
pèrdua  de  visió  i,  l’estat  refractiu  quantifica  la  correcció  (lents)  necessària  per  a  que  la
informació que arribi sigui de la màxima qualitat possible.

Segons els principis d’òptica geomètrica, l’estat refractiu fa referència a la localització, dins de
l’ull, del conjugat de l’infinit òptic quan l’acomodació és mínima, és a dir, la posició de la focal
imatge  de  l’ull.  En  aquesta  situació  es  poden  donar  dues  situacions  principals:

2.1.1. Emmetropia

Condició  visual  en  la  que  un  individu  veu  bé  un  objecte  situat  a  l’infinit  en  absència
d’acomodació. Aquesta condició es dona quan els raigs de llum incidents focalitzen just a la
retina. En aquest cas, l’individu no necessita ulleres o qualsevol altre tipus de correcció per
veure bé de lluny. 

2.1.2. Ametropia

Condició visual en la que un individu veu desenfocat un objecte situat a l’infinit en absència
d’acomodació. Aquesta condició es dona quan els raigs de llum incidents a l’ull focalitzen per
davant o darrera de la retina. En aquest cas, l’individu precisa d’ulleres o qualsevol altre tipus
de correcció per poder veure bé de lluny.

Els dos factors que determinen en quina situació es trobarà la imatge d’un objecte a l’infinit
són la longitud axial de l’ull i el seu poder diòptric. En aquest sentit podem trobar diferents
combinacions que donaran lloc a les següents ametropies:

2.1.2.1. Miopia

Es coneix generalment com a un problema visual que impedeix la visió correcta d’un objecte
situat a l’infinit en absència d’acomodació. Aquest tipus d’ametropia es deu a que l’ull té un
poder  refractiu excessiu per la  longitud axial  del mateix i,  per tant,  la llum focalitzarà per
davant de la retina, tal i com es representa a la figura 1 apartat a. Això es tradueix en una
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imatge en la retina desenfocada quan l’objecte és a l’infinit i un enfocament progressiu quan
es  va  disminuint  la  distància  de  l’objecte.  Per  a  corregir-ho  són  necessàries  les  lents
negatives. 

2.1.2.2. Hipermetropia

Generalment coneguda com a un problema visual que impedeix veure bé els objectes situats
a una  distància  propera  i  en  casos  avançats  també els  objectes  de l’infinit.  Aquest  tipus
d’ametropia es deu a que l’ull té un poder refractiu insuficient per la seva longitud axial i, per
tant, la llum focalitzarà per darrera de la retina, tal i com es representa a la figura 1 apartat b.
Els individus que pateixen hipermetropia necessiten lents positives per corregir-ho. Alguns
pacients joves també es poden corregir ells mateixos mitjançant l’acomodació.

2.  1.2.3. Astigmatisme  

En aquest tipus d’ametropia és habitual veure borrós a totes les distàncies. Això és degut a
que la imatge d’un objecte no es forma en un únic pla perquè els meridians oculars tenen una
diferent potència, és a dir,  els raigs de llum incidents focalitzen a diferents distàncies i no
coincideixen tots en un mateix punt com es pot observar a la figura 2. Generalment són dos
meridians principals i perpendiculars entre ells. Cal destacar que l’astigmatisme es pot trobar
tant sol, com en presència de miopia o hipermetropia.
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Figura 1. Comparació òptico-geomètrica de l'emmetropia amb la miopia i la 
hipermetropia



 

Com hem vist, l’ametropia provoca una pèrdua de la qualitat visual. S’ha estudiat que és la
causa principal de ceguera al món i, sobretot la miopia. A la següent figura 2, podem veure
com l’ametropia (RE) suposa un 42% dels casos de ceguera a nivell mundial. Les últimes
dècades  la  tecnologia  ha  fet  que  canviem  el  nostre  estil  de  vida,  la  qual  cosa  tindrà
conseqüències en el sistema visual i,  més concretament en l’estat refractiu. Es preveu un
augment de la miopia en els pròxims anys degut a l’estil de vida que ha adoptat l’ésser humà
durant els darrers anys. 

Figura 3. Diagrama de les principals causes de ceguera

La visió  és una part  fonamental  en la  vida d’una persona.  Aquesta  pot  ser  afectada per
diferents factors del quals el principal és l’estat refractiu. La determinació d’aquest és molt
important per a no negar a l’ésser humà dels beneficis d’una bona visió. En aquest sentit, el
món actual suposa un obstacle en aquest sentit, ja què, es preveu un increment dels errors
refractius degut al nou estil de vida. 
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Figura 2. Esquema d'una imatge formada per un ull astigmàtic



 
2.2. Determinació de l’estat refractiu

Anteriorment s’han vist els diferents estats refractius que existeixen, miopia, hipermetropia i
astigmatisme. Cada estat té un tipus de correcció diferent, lent negativa, positiva i cilíndrica,
respectivament. En el procediment de la determinació de l’estat refractiu es buscarà quina és
la combinació de lents que permet una visió nítida. Existeixen molts mètodes per determinar
l’estat refractiu del pacient. Normalment són classificats segons la participació del pacient, en
refracció objectiva o subjectiva: 

2.2.1. Refracció subjectiva

L’objectiu de la refracció subjectiva és trobar la màxima agudesa visual del pacient amb la
màxima lent positiva. L’examen consisteix en trobar la combinació de lents que resultarà en la
millor  visió  de  lluny  del  pacient.  Aquest  procès  es  duu a  terme  mitjançant  la  projecció
d’optotips a 6 metres del pacient, qui ens ha d’indicar si pot resoldre la línia d’agudesa visual
corresponent fins arribar al  seu màxim potencial.  La combinació de lents resultant pot ser
diferent  a l’estat  refractiu  real  de l’ull.  Això  és  degut  a  l’efecte  de l’acomodació.  Quan el
pacient acomoda s’incrementa el poder refractiu de l’ull  i, conseqüentment la combinació de
lents  resultant  no  és  la  correcta.  Per  això  és  important  controlar  l’acomodació  el  màxim
possible. De fet, com s’ha comentat, l’objectiu de la refracció subjectiva és trobar la màxima
agudesa  visual  del  pacient  amb la  màxima lent  positiva  i,  com es  veurà  més  endavant,
aquesta relaxa l’acomodació.  

Tal i com el seu nom indica, és una prova de valoració subjectiva, és a dir, es basa en l’opinió
del pacient. La seva opinió a l’hora de realitzar l’examen en determinarà el resultat.  

L’examen subjectiu de la refracció, presenta alguna limitació, no obstant, a la pràctica clínica
el considerem com el mètode de referència i és el que s’utilitza habitualment. 

2.2.2. Refracció objectiva

En el cas de l’examen objectiu, es determina quin és l’estat refractiu de l’ull de lluny sense la
col·laboració del pacient. Aquesta tècnica es duu a terme mitjançant diferents tècniques:

2.  2.2.1. Retinoscopia  

El retinoscopi és un aparell senzill que emet un feix de llum. L’examen consisteix a mirar el
comportament  del  reflex  que  produeix  aquest  feix  de  llum  dins  l’ull.  Segons  les
característiques que tingui  el  reflex es procedeix  a corregir  l’ametropia present  amb lents
positives, negatives i/o cilíndriques com s’ha esmentat anteriorment. Abans de començar la
retinoscopia s’ha de miopitzar l’ull contralateral al que s’examinarà per controlar l’acomodació.
El resultat de l’examen depèn en gran manera de la perícia de l’examinador.
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2.2.2.2. Autorefractòmetre

L’autorefractòmetre és un aparell automàtic dissenyat per a determinar de forma objectiva i
ràpida, la refracció de l’ull.  Aquest  projecta una imatge a l’ull  que arriba fins la retina. Es
reflexa i torna, i segons com sigui el reflex l’aparell determina l’error refractiu present. Abans
de començar l’examen l’aparell miopitza l’ull del pacient amb sistemes de fogging (comentats
més endavant).  No  obstant  el  resultat  que  dona l’autorefractòmetre  acostuma a ser  més
negatiu que l’estat refractiu real, ja què, el pacient acostuma a acomodar degut a la manca de
control de l’acomodació.

2.2.3. Procediment d’un examen refractiu

Un cop vistes les eines que s’utilitzen a l’hora de determinar l’estat refractiu d’un pacient, es
veurà en quins passos consisteix un examen refractiu convencional.

2.2.3.1. Part objectiva

Normalment  es  comença  per  l’examen objectiu de  la  refracció.  Aquest  ens  donarà  una
aproximació del valor refractiu què utilitzarem per realitzar les altres parts de la prova. 

La retinoscopia es realitza monocularment. Abans de començar es miopitza l’ull no examinat
al pacient per evitar que acomodi mitjançant la imposició de lents positives. En els casos on
és  difícil  controlar  l’acomodació  s’utilitzen  fàrmacs,  que  instil·larà  un  oftalmòleg,  ja  què,
l’optometrista no ho té permès. Un cop controlada l’acomodació del pacient, es procedeix a
realitzar la retinoscopia a l’ull no miopitzat, observant el reflex que emet la llum de l’aparell i
imposant lents segons les característiques d’aquest reflex.  
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Figura 4. Retinoscopi Figura 5. 
Autorefractòmetre



 
2.2.3.2. Part subjectiva

Un cop obtinguda la refracció aproximada del pacient, es parteix d’aquest valor i es continua
el procediment amb la part subjectiva de la refracció. Primer es comença de forma monocular
i es finalitza de forma binocular.

• L’examen subjectiu es comença de forma monocular.

• Primer es determina la potència aproximada de l’esfera mitjançant la miopització i la 
posterior reducció d’esfera. 
 

• La miopització consisteix a simular un ull miop. Mitjançant la imposició lents positives
per desplaçar la imatge formada per davant la retina. Seguidament es retira aquest
positiu en passos de 0.25D fins que el pacient vegi la seva millor agudesa visual amb
el màxim positiu. 

• Aquest  procediment  es  duu  a  terme  d’aquesta  manera  per  poder  controlar
l’acomodació del pacient. Com s’ha comentat  abans,  en  cas  de  que  el  pacient
acomodi,  el  resultat  sortirà  falsejat.  Per  altra  banda  recordar  que  es  busca  la
combinació de lents que permeti una visió nítida a l’infinit en absència d’acomodació,
per tant, interessa tenir-la controlada.

• A continuació s’avalua l’astigmatisme en cas de que n’hi hagi. En primer lloc es refina
l’eix i després la potència cilíndrica, mitjançant el cercle horari (dona una aproximació
del valor de l’astigmatisme) i/o el cilindre creuat (dona el valor exacte d’astigmatisme).

11

Figura 6. Ull miopitzat

Figura 7. Cercle horari Figura 8. Cilíndres creuats Figura 9. Test de reixeta



 
• En cas d’haver modificat la potència cilíndrica inicial, es comprovarà l’esfera mitjançant

la miopització. També es pot fer amb cilindres creuats fixes. Aquesta última tècnica
consisteix  a  deixar  fixe  el  cilindre  creuat  amb  l’eix  negatiu  a  90º.  El  pacient  ha
d’observar l’optotip  i  dir  quines línies veu més fosques.  Si  són les verticals,  afegir
negatiu o treure positiu. En cas de que siguin les horitzontals, afegir positiu o treure
negatiu. Si les veu totes iguals està ben corregit.

• Equilibri biocular
L’objectiu és igualar els estats acomodatius dels dos ulls en dissociació. Es realitza 
amb ambdós ulls desclosos i amb un prisma de 3  Base Inferior a l’ull dret (imatge ∇
superior) i un altre de 3  Base Superior a l’ull esquerra (imatge inferior). Si el pacient ∇
veu més nítida la imatge corresponent a l’ull dret s’afegeix positiu en passos de 0.25D 
a l’ull dret fins a igualar la nitidesa d’ambdues imatges. Si la imatge més nítida és la de
l’ull esquerra, s’afegirà negatiu fins a igualar les dues imatges.

• Equilibri binocular
L’objectiu és igualar els estats acomodatius dels dos ulls en fusió. Primer es miopitzen 
ambdós ulls amb +1.00D. Seguidament es disminueix la potència en passos de 0.25D 
fins a obtenir la màxima esfera positiva amb la màxima agudesa visual del pacient.

S’han vist  diferents formes de determinar l’error refractiu.  Els mètodes que s’han vist  són
diferents  entre  ells  però  tenen  una  part  en  comú,  tenir  el  màxim  control  possible  de
l’acomodació. Es pot veure com la miopització està present tant a la part objectiva com a la
subjectiva de l’examen refractiu. Arribats a aquest punt es planteja per què és tan important el
control de l’acomodació. L’objectiu de l’examen refractiu és obtenir el màxim positiu que ens
doni la màxima agudesa visual del pacient però, si aquest acomoda, incrementa la potència
diòptrica del seu ull, i com a tal, obtindrem un valor refractiu més negatiu que el real. Per això,
és important saber com funciona, per tal de saber com controlar-la.

2.3. Acomodació

2.3.1. Definició

L’acomodació es defineix com el canvi diòptric que es produeix en el cristal·lí mitjançant pel
qual l’ull enfoca els objectes d’interès a diferents mides i distàncies. Aquest procés manté la
imatge retinal al punt foveal, on la resolució d’aquesta és màxima, (Benjamin,2006). 

El cristal·lí és una lent situada a dins de l’ull que té la capacitat d’abombar-se i estirar-se i així
canviar la seva potència i produir l’efecte de l’acomodació. El múscul encarregat d’aquests
dos moviments és el múscul ciliar. Quan el múscul ciliar es relaxa, les fibres que sostenen el
cristal·lí  es tensen i conseqüentment el cristal·lí  s’estira. Pel contrari,  si el múscul ciliar es
contrau, les fibres que sostenen el cristal·lí es relaxen i conseqüentment el cristal·lí s’abomba.
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Quan un objecte llunyà és fixat, el sistema visual necessita menys potència, per tant, provoca
que les fibres de la zònula s’estirin i el cristal·lí també com es pot observar a l’esquerra de la
figura 11. Pel contrari,  si l’objecte fixat es troba a una distància propera, el sistema visual
necessita més potència, per tant, provoca que les fibres de la zònula es relaxin i el cristal·lí
adopti forma abombada com es pot observar a la dreta de la figura 11.

2.3.2. Activació de l’acomodació

Com s’ha vist l’acomodació permet un canvi diòptric en l’ull, cosa que fa que puguem enfocar
imatges  desenfocades  a  la  retina.  Quan  es  detecta  borrositat  a  la  retina  el  sistema
d’acomodació s’activa i, això es pot deure a diverses causes:

• Error refractiu: En presència d’una ametropia, anteriorment esmentat, l’hipermetrop pot
utilitzar  activar  l’acomodació  per  autocorregir-se.  En  canvi  el  miop  relaxa  la  seva
acomodació per millorar la seva visió.
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Figura 10. Esquema anatòmic de l'ull

Figura 11. Estat de l’ull sense acomodar (esquerra). Estat de l’ull 
acomodant (dreta)



 
• Objecte proper:  Si  l’individu,  que es troba en condicions d’emmetropia o amb una

ametropia ben corregida, passa de mirar a l’infinit a observar un objecte proper. Per fer
aquest canvi de fixació s’activa l’acomodació.

• En  presència  de  lents:  La  lent  negativa  indueix  un  desenfoc  semblant  al  d’un  ull
hipermetrop, i com s’ha comentat, en condicions hipermetròpiques el sistema visual
acomoda per millorar la nitidesa de la imatge. Pel contrari la lent positiva produeix un
desenfoc  semblant  al  d’un  ull  miop  i,  conseqüentment,  el  sistema  visual  relaxa
l’acomodació per aconseguir una major nitidesa. 

2.3.3.   Dinàmica de l’acomodació  

L’acomodació és un sistema dinàmic, en constant canvi. Els tipus de canvis en el cristal·lí es
poden  classificar  en  variacions  diòptriques  per  l’enfocament  de  la  imatge  en  la  retina
(activació/relaxació de l’acomodació) o en microfluctuacions de l’acomodació. El procés per
canviar la curvatura del cristal·lí  degut a una imatge desenfocada en la retina, en el procés
explicat anteriorment, no és instantani sinó que es requereix d’un temps, que inclou el temps
de  latència  i  resposta  (activació  o  relaxació  del  múscul  cil·liar).  Quan  un  estímul  activa
l’acomodació,  el  temps per  passar  d’una  fixació  llunyana  a  una  propera  (o  enfocar  lents
negatives) és d’entre 0.39 i 0.82 segons. En canvi, quan es tracta de la relaxació del sistema,
és a dir, passar de fixació propera a llunyana (o respondre a lents positives) es necessiten de
0.50  a  1.16  segons (Ferre  i  Rand).  Com veiem,  el  sistema acomodatiu  té  un  temps  de
resposta de l’ordre de 1s i és lleugerament més lent en la relaxació. Aquests valors apliquen
sempre que no hi  hagi  cap disfunció que afecti  al  sistema acomodatiu.  En casos com la
hipermetropia latent,  els temps per relaxar l’acomodació poden ser molt  més elevats i  les
tècniques per relaxar-la s’apliquen durant desenes de segons o minuts. 

Per  una  altra  banda,  tal  com  s’ha  dit  anteriorment,  existeixen  les  microfluctuacions  de
l’acomodació,  petits  canvis  constants  de  la  potència  del  cristal·lí en  ambdues  direccions
(relaxació/activació) que proporcionen informació al sistema encarregat d’aquesta acció per
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Figura 12. Esquema del sistema acomodatiu



 
mantenir el nivell de resposta acomodativa. (Yao et al, 2010). Aquests canvis son d’ordre de
0.5D i es donen a una velocitat d’entre 0.6 i 2.3Hz de freqüència. (Martin 2011).

2.3.4.   Relaxació Acomodació  

Per  evitar  els  problemes  que  dóna  l’acomodació  a  l’hora  de  realitzar  l’examen  refractiu,
podem recórrer a dues tècniques.

2.3.4.1.   Ús de drogues (Ciclop  eg  ia)  

En la ciclopegia s’usen fàrmacs que inhibeixen l’acció del múscul ciliar, i per tant, el cristal·lí
no pot  canviar  la seva disposició ni  el  poder diòptric de l’ull.  Gràcies a aquest  efecte pot
determinar-se l’error refractiu d’una manera més fiable sense cap influència de l’acomodació.
Aquest tipus de fàrmacs disminueixen el reflex pupil·lar a la llum, indueixen una gran dilatació
(fàrmacs midriàtics) i conseqüentment produeixen produeixen fotofòbia. 

L’atropina, el ciclopentolat i la tropicamida són els fàrmacs més utilitzats per dur a terme la
retinoscopia  amb  ciclopegia,  encara  que  n’hi  han  més.  Cadascun  d’ells  s’utilitza  segons
l’efecte desitjat.

2.3.4.1.1.   Atropina  

És el fàrmac ciclopègic  més efectiu.  Aplicat  directament a l’ull,  indueix  dilatació pupil·lar  i
paràl·lisi de l’acomodació que es pot prolongar fins a dues setmanes. Pot arribar a modificar la
pressió  intraocular  (PIO)  d’ulls  afectats  per  glaucoma.  S’empra  perquè  produeix  efecte
midriàtic i ciclopègic. 

2.3.4.1.2.   Ciclopentolat  

Emprat en estudis de refracció, el ciclopentolat té un efecte d’instauració ràpida i de durada
molt curta, menor que la de l’homatropina. A més d’utilitzar-se en estudis de refracció, s’utilitza
especialment en casos on és necessari  un ciclopègic de poca duració,  com per exemple,
relaxar un espasme ciliar, en processos pre i postoperatoris.

2.3.4.1.3.   Homatropina  

S’usa  com  a  midriàtic  i  ciclopègic.  La  seva  potència  és  inferior  a  la  de  l’atropina  i
escopolamina. Els seus efectes tenen un inici ràpid i per aquest motiu, en alguns casos es
prefereix el seu ús abans que usar l’atropina.
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2.3.4.1.4.   Tropicamida  

Midriàtic i ciclopègic d’acció més ràpida. Encara que els seus efectes secundaris són mínims,
no es recomana el seu ús en pacients amb glaucoma d’angle tancat.

Com s’indica a la taula, els millors ciclopègics són l’atropina i el ciclopentolat. En el cas de la
tropicamida, és més efectiva quan es combina amb fenilefrina. 

A la pràctica clínica no ens interessa utilitzar fàrmacs degut  a que per una part  la nostra
professió no ens permet fer-ho i per altra part hi han diferents motius:

• Incomoditat del pacient
 Al provocar la midriasis de la pupil·la es produeixen centelleigs. 

• Cost econòmic
Al tractar-se de fàrmacs, aquests tenen un cost que s’ha de tenir en compte a l’hora 
d’utilitzar-los.

• Efectes secundaris
El major inconvenient d’aquests fàrmacs són els efectes secundaris que poden arribar 
a provocar. Per això s’ha de tenir cura per administrar els fàrmacs, ja què, no tots els 
pacients es poden medicar. En casos on hi ha glaucoma, entre d’altres afeccions com 
s’ha comentat anteriorment, no és recomanable el seu suministrament.

2.3.4.2.   Fogging  

El fogging també conegut com a miopització, és una tècnica optomètrica utilitzada per relaxar
l’acomodació que consisteix en imposar lents positives davant de l’ull. L’addició d’aquestes
lents provocarà que la imatge de l’objecte observat es formi davant la retina, com ho faria un
ull miop. En aquesta situació es forma una imatge desenfocada a la retina, si l’ull  intenta
acomodar  aquesta imatge empitjora.  En canvi  si  l’ull  relaxa l’acomodació la  imatge tindrà
tendència a millorar. (Benjamin, 2006)
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 Taula 1. Esquema dels fàrmacs usats per controlar l’acomodació



 

Com s’ha esmentat anteriorment, és important mantenir l’acomodació ben controlada per tal
d’evitar  resultats  falsejats.  És  per  això  que  les  tècniques  existents  per  determinar  l’estat
refractiu de l’ull utilitzen formes de control acomodatiu. A la part subjectiva de la refracció,
s’utilitza el  fogging per evitar  que el  pacient  acomodi  mentre indica quina línia d’agudesa
visual és capaç de llegir. La part objectiva de la refracció no és una excepció. A l’hora de fer la
retinoscopia  es  realitza  un  fogging a  l’ull  contralateral  al  que  s’examinarà.  D’altra  banda,
l’autorefractòmetre també té el seu sistema per evitar l’acomodació del pacient, aquest varia
segons el model. 

El  fogging és una tècnica molt estesa al món optomètric degut a que l’optometrista no pot
subministrar fàrmacs. Això ens planteja si el resultat obtingut és igual de fiable que el donat
per una ciclopegia.  Existeixen estudis  que comparen la  refracció mitjançant  la miopització
amb la refracció feta amb ciclopegics. (C. S. Kee et al, 1998) van realitzar un estudi sobre 28
persones  amb miopia  d’entre  18  i  24  anys  amb l’objectiu  de  veure  si  la  miopització  pot
substituir la ciclopegia en aquests casos. La conclusió va ser que no pot substituir-la. Per altra
banda, un estudi realitzat per (Nisha et al, 2007), va fer aquesta comparació en 31 persones
sense malalties ni estrabisme amb edats compreses entre 7 i 16 anys. La conclusió va ser
que la refracció feta amb fogging és tan efectiva com la realitzada amb ciclopegia, en pacients
sans i no estràbics. (Queirós et al, (2009) realitzaren també un estudi, arribant a la conclusió
de que el  fogging dóna valors semblants als de la ciclopegia sense diferències significatives
entre ambdós mètodes.  També hi han estudis que comparen l’efecte del  fogging en miops i
hipermetrops, com el realitzat per (Charman i Ward, 2009) en una mostra de 16 persones, 8
miops i  8 hipermetrops. No es trobaren diferències en l’efecte de la miopització en miops
baixos i hipermetrops. Òbviament, també repercuteix el procediment mitjançant el qual s’ha
realitzat el fogging.

En general el  fogging parteix d’una estimació de l’error refractiu del pacient i, sobre aquest
valor  s’afegeix  una lent  de potència esfèrica positiva que el  miopitza.  Hi  ha gran varietat
d’opinions sobre quina ha de ser aquesta potència esfèrica. Alguns autors senyalen en els
seus estudis haver utilitzat lents què van des de +1 D a +2 D, com (Martín, 2011), (Charman i
Ward, 2009) i, (Fincham, 1951). Mentre que altres parlen d’utilitzar lents de +6 D (Kee et al,
1998). Una altra variable que també es pot tenir en compte a l’hora d’estudiar el fogging és el
temps d’aplicació d’aquesta lent de potència positiva. S’ha de tenir en compte que es parla
d’un sistema dinàmic i, per tant, segons com s’utilitzi el temps pot crear un efecte contrari al
buscat. (Kaufman, 2006) afirma què aplicant la lent positiva durant 1 o 2 minuts és suficient
per a que el pacient relaxi la seva acomodació. Com s’ha comentat abans, existeix un rang de
temps d’activació i de relaxació de l’acomodació que varia entre els dos valors corresponents
segons com sigui el pacient, per tant, sorgeix es planteja quant temps s’ha de deixar la lent
davant l’ull per a provocar l’efecte desitjat. 

Si es revisa la bibliografia referent a la pràctica optomètrica clínica, no es troben referències a
estudis centrats en analitzar quina és la magnitud adient a l’hora de relaxar l’acomodació. El
mateix passa amb el temps d’aplicació d’aquesta lent. No hi ha un consens generalitzat a
l’hora d’utilitzar aquestes dues variables per relaxar l’acomodació. Per altra banda, també hi
ha altres variables menys rellevants que es podrien tenir en compte, com són l’ametropia de
pacient, l’edat, la mida de la pupil·la, etc.
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3. OBJECTIUS

Com s’ha vist en el capítol anterior les ametropies afecten a la qualitat de la nostra visió i,
conseqüentment a la nostra vida. Per això és important determinar, de manera precisa, quin
és l’error refractiu  i  corregir-lo. Existeixen diversos mètodes per dur a terme el procés de
refracció. D’aquests mètodes la refracció subjectiva és el que s’utilitza com a referència per a
la determinació del errors refractius. No obstant l’èxit d’aquest procés està condicionat per un
bon control  de l’acomodació sobretot  en nens i  pacients joves,  els quals poden presentar
acomodació involuntària durant la refracció. Com s’ha esmentat anteriorment, l’acomodació,
és el sistema mitjançant l’ull enfoca objectes a diferents distàncies i mida.

Existeixen  principalment  dues  formes de  controlar  l’acomodació.  Per  una  banda  tenim el
fàrmacs, que inhibeixen l’acció del múscul encarregat de l’efecte acomodatiu. L’inconvenient
d’aquests és que l’optometrista no pot utilitzar-los perquè no es troben a dins de les seves
competències, el seu cost, les incomoditats que genera al pacient i els efectes secundaris que
poden tenir. Per l’altra banda tenim el mètode fogging, que mitjançant la imposició de lents de
potència  positiva  davant  l’ull,  indueix la  relaxació  del  sistema  acomodatiu.  En  el  cas  del
fogging, l’optometrista sí el pot utilitzar a la pràctica clínica.

El fogging es duu a terme constantment als gabinets optomètrics. Com s’ha vist al marc teòric,
existeix una discrepància en la bibliografia pel que fa a la magnitud de la lent positiva amb la
que s’ha de realitzar el  fogging i molt rarament es menciona el temps què es deu presentar
aquesta potència addicional.  

Per tot l’explicat anteriorment, aquest treball té com a objectiu  l’optimització del control de
l’acomodació mitjançant el  fogging, establint   una metodologia que serveixi de guia a l’hora
d’aplicar-lo. Per fer-ho s’han establert els següents objectius específics:

• Definir una metodologia inicial que permeti estudiar els efectes de la magnitud i el 
temps del fogging

• Provar la metodologia proposada al punt anterior en un nombre reduït de pacients

• Donar i aportar pautes de millora per a futurs estudis
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4. EFECTE DE LA MAGNITUD I EL TEMPS DEL 
FOGGING EN EL CONTROL DE L’ACOMODACIÓ

4.1. Introducció

Com s’ha vist en apartats anteriors, a la pràctica clínica l’optometrista només pot fer servir el
fogging per controlar l’acomodació del pacient durant la refracció. Malgrat ser el seu recurs
més valuós, no hi ha un protocol estipulat a l’hora de realitzar aquesta tècnica. Fet que pot
provocar que l’acomodació no sigui controlada de manera efectiva i, com a conseqüència, que
els  errors refractius siguin estimats de forma incorrecta, ja què, cadascú aplica el seu propi
criteri i no s’ha provat que aquest sigui efectiu.

Com a primer pas en la direcció d’establir un protocol de la tècnica de fogging pel control de
l’acomodació, en aquest TFG, s’estudiarà l’efecte de la magnitud i al temps d’exposició de les
potències  òptiques  positives  addicionals  amb  les  que  es  realitza  la  tècnica  esmentada.
Recentment,  al  Centre  de  Desenvolupament  de  Sensors  i  Sistemes  (CD6)  ha  sigut
desenvolupat un instrument que serà utilitzat  en aquest  treball  i  és capaç de mesurar els
canvis refractius a temps real i,  a partir  d’aquestes mesures,  estimar el  comportament de
l’acomodació.  Amb l’aparell  es va fer  un seguiment  constant  de l’acomodació del  pacient,
mentre es variaven les magnituds del fogging.

A continuació, s’explica l’aparell de mesura i el protocol que es va seguir durant la realització
de les mesures. Seguidament es presenten els resultats obtinguts i es discuteixen.

4.2. Mètodes

4.2.1.   Explicació de l’aparell   de mesura  

L’aparell  utilitzat  per  a  mesurar  l’acomodació  del  pacient  mentre  es  realitza  el  fogging
consisteix en un aberròmetre HS acoblat a un foròpter (Figura 13). Aquest sistema mesura els
errors refractius a temps real del pacient mitjançant un làser infraroig a 830 nm, sense afectar
el  seu camp visual  gràcies  a  la  instal·lació  d’un  mirall  Hot  Mirror  posicionat  en front  del
foròpter.  El  sistema  de  mesura  es  troba  sobre  un  rail  que  permet  el  seu  desplaçament
horitzontal,  per  tant,  es poden mesurar  ambdós ulls  un cop un cop alineat  l’eix  òptic  del
sistema amb l’eix òptic de l’ull a mesurar.
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Figura 13. Aberròmetre HS (en vermell), acoblat al foròpter (en verd)

L’instrument és controlat de forma remota a través d’un software de control amb una  interfície
d’usuari (figura 14) i pren mesures cada 100 ms. A més de mostrar la imatge Hartmann-Shack
que  l’aparell  utilitza  per  extreure  dades  de  refracció  a  partir  del  coeficient  de  Zernike
corresponent,  a la  interfície  es poden controlar  paràmetres que permeten millorar  la seva
qualitat, com son guany de la càmera i el temps d’exposició que assegurin el processament
d’imatges  amb  nivells  digitals  adequats.  També  es  mostren  instantàniament  els  errors
estimats en forma numèrica i gràfica. 
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Figura 14: Interfície de l'aparell de mesura



 
4.2.2. Optotip

L’optotip utilitzat en les proves realitzades és el de Bailey-Lovie, com el mostrat en la Figura
14. 

 Figura 15. Optotip de Bailey-Lovie

4.2.3. Pacients

La decisió sobre el perfil de pacient més adient per aquest estudi es va prendre tenint en
compte que l’objectiu és elaborar un protocol per aplicar el fogging a la pràctica clínica per a
controlar  l’acomodació.   Els  participants  havien  de  tenir  capacitat  acomodativa,  per  això
s’acordà que aquests tinguessin edats compreses entre els 18 anys i els 30 anys amb errors
refractius compresos entre -5 D i +5 D d ‘esfera i entre 0 D i -3 D d’astigmatisme degut al rang
dinàmic del  sistema.  A més,  que els  pacients arribés a la  unitat  d’agudesa visual.  Es va
descartar la participació de pacients amb patologies oculars, disfuncions acomodatives o de
visió binocular o d’amplitud d’acomodació. Els pacients que participaren en aquest estudi són
estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de l’UPC i les mesures es
realitzaren al Centre Universitari de la Salut (CUV) en una sola sessió.

4.2.4.   Protocol   de mesura  

A continuació es descriu el procediment que es va seguir per dur a terme les mesures a cada
pacient.  Aquesta  metodologia  inicial  proposada es  basa en  la  importància  del  temps  i  la
magnitud de la lent a l’hora d’analitzar els canvis en l’acomodació.

Podem dividir el protocol en tres parts:

• A la primera part es recullen les dades del pacient, s’explica la prova que es realitzarà i
es firma el consentiment informat.
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• La segona part consisteix en la determinació de l’estat refractiu del pacient. En primer
lloc es col·loca al  pacient  al  foròpter.  En cas de dur ulleres,  es comprova la seva
graduació amb un frontofocòmetre i, aquesta es posa al foròpter. Per assegurar una
bona mesura s’ha d’alinear l’aparell davant l’ull dret del pacient. Un cop instal·lat el
pacient, es comença a mesurar amb l’aparell. Com anteriorment s’ha posat la refracció
del pacient al foròpter, l’aparell ens ha d’indicar que la potència és 0 D. En cas de ser
diferent de 0 D, s’ha d’afegir la potència indicada fins que senyalitzi 0 D. Mesurem
l’agudesa  visual  del  pacient  amb  aquesta  potència.  Si  arriba  a  la  unitat,  serà  la
potència de referencia a patir de la qual es farà el fogging. 

• La tercera part tracta de la prova experimental. Es parteix amb el pacient, ja col·locat
anteriorment al foròpter amb la seva graduació ocular posada, en cas de que tingui. Se
li  indica  que  ha  de  mirar  una  lletra  concreta  de  l’optotip  durant  30  segons.  A
continuació s’afegeix una lent positiva sobre la seva graduació i es manté durant 60
segons. Passat aquest temps, es treu el positiu i durant 30 segons el pacient ha de
continuar fixant la lletra indicada, a ull nu. El procediment esmentat es repeteix dugues
vegades per a cadascuna de les lents positives que s’analitzaran, +1 D, +2 D i +3 D
amb 1 minut de descans entre mesures.

4.  2.  5  . Processament de dades  

A l’hora d’analitzar les dades per determinar l’efecte de la lent examinada és necessari obtenir
el valor de l’acomodació, no obstant, degut a la configuració de l’aberròmetre HS acoblat al
foròpter, la refracció mesurada per part de l’aparell és la suma de la potència de l’ull i la lent
que es posa davant d’aquest. L’equivalent esfèric de l’ull  s’obté al restar la contribució del
foròpter.  Finalment,  es  considera  el  valor  de l’acomodació  com el  negatiu  de  l’equivalent
esfèric de l’ull.

Per a cada magnitud del fogging, les mesures es divideixen en 3 intervals: el primer on no hi
ha cap lent posada, el segon on s’imposa la lent davant de l’ull del pacient i el tercer on es
treu la lent. Per a cada interval s’obtingué la mitjana de l’acomodació i s’assumeix que el valor
computat es representatiu de l’acomodació dins de l’interval. Per seleccionar el millor cas de
cada pacient, es compara el segon interval de cada intent i se selecciona el que tingui un
valor d'acomodació més baix.
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4.3. Resultats

A les mesures experimentals van participar 4 pacients amb edats compreses entre els 19 i els
22 anys. Les seves refraccions subjectives oscil·len entre +2 D i -2.50 D d’esfera i, de 0 D a -
1.75 D d’astigmatisme. La següent taula resumeix la informació de cadascun dels pacients
analitzats. 

ID EDAT RX SUBJECTIVA RX FORÒPTER ULL 
MESURAT

SEQÜÈNCIA 
DE MESURA

1 22 +2,00-1,75x180º +2,00-1,75x180º DRET +2, +1, +3

2 20              - -0,50x120º DRET +1, +3, +2

3 19 -2,50 -2,50 DRET +3, +1, +2

4 19 -0,25 -0,25 DRET +2, +3, +1 

Taula 2. Taula de dades dels pacients

S’utilitzaran les dades obtingudes del pacient 001 mentre quan se li aplicà un fogging amb la
lent de +1 D per explicar el procés d’obtenció de resultats (figures 16 i 17). Just amb aquesta
lent,  el  pacient 001 va aconseguir  una major relaxació de l’acomodació.  Si s’observen de
manera general,  que les mesures presenten els 3 intervals de cada mesura. Les dades del
voltant de les transicions van ser descartades durant l’anàlisi per evitar què la component
dinàmica  de  l’acomodació,  degut  als  canvis  de  lent  realitzats,  afectés  el  conjunt  de  les
mesures. Als gràfics es troba la recta original (en blau), les dades filtrades (en taronja) i el
valor esperat d'acomodació per a cada interval (en groc).

L’interval del mig és el que presenta valors més baixos d’acomodació degut a què és l’interval
on apliquem la lent positiva que provocarà l’efecte del fogging i, la mitjana dels seus valors és
el que s’utilitza per comparar les diferents lents. Si es comparen el primer interval i el segon,
aquest últim dona un valor d’acomodació més baix que el primer degut a la relaxació què ha
provocat la lent de fogging sobre el sistema acomodatiu.
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Encara què es tracta de la mateixa lent i el mateix individu, existeix una variabilitat en el valor
mitjà de l’acomodació entre la primera i la segona mesura, -0.983 D (figura 16) i -0.639 D
(figura 17) respectivament. En aquest cas, el primer intent és més efectiu que el segon perquè
el que es busca és obtenir el valor d’acomodació més baix possible. Ara aquests valors s’han
de comparar amb els valors recollits dels altres intents amb la lent de +2 D i +1 D. Com s’ha
esmentat anteriorment, en ambdós intents, l’últim interval dóna un valor d’acomodació menor
que el primer interval.
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Figura 16: Primer intent amb la lent de +1 D del pacient 001

 Figura 17: Segon intent amb la lent de +1 D del pacient 001



 
Ara es presenten les gràfiques dels millors cassos per a la resta de pacients, és a dir, les
mesures on s’obtingué una menor magnitud d’acomodació. A la figura 18 es presenta el millor
cas del pacient 002. Es tracta del segon intent de fogging amb la lent de +1 D. L’acomodació
obtinguda en aquest intent és de -0.733 D. Es pot veure que el segon i el tercer interval tenen
varis punts en comú. De fet, els seus valors mitjans, -0.733 D i -0.691 D respectivament, són
bastant semblants entre ells i, diferents del valor mitjà del primer interval, -0.499 D. Aquest fet
deixa  en  evidència  l’efecte  de  la  lent  de  +1  D  en  el  sistema  acomodatiu  del  pacient.  

A la figura 19 es presenta el millor cas del pacient 003, es tracta del segon intent de fogging
amb la lent de +1 D. En aquest cas, l’acomodació obtinguda en l’intent és de -0.877 D. Com
s’ha esmentat anteriorment, el primer interval dóna un valor mitjà d’acomodació més alt que
l’últim  interval,  -0.655  D  i  -0.695  D  respectivament.

A la figura 20 es presenta el segon intent de fogging amb la lent de +2 D del pacient 004, el
seu  millor  cas.  Amb un valor  mitjà  d’acomodació  del  segon interval  de -0.886 D,  es  pot
observar  què  s’assembla  bastant  al  valor  mitjà  del  tercer  interval,  -0.81  D,  ja  què,
comparteixen varis punts. En canvi el valor mitjà del primer interval és pràcticament la meitat
del valor dels dos últims intervals.
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Figura 18: Segon intent amb la lent de +1 D del pacient 002
(millor cas)

Figura 20: Segon intent amb la lent de +2 D del pacient 004 (millor cas)

Figura 19: Segon intent amb la lent de +1 D del pacient 003 
(millor cas)



 
La taula 3 és un resum dels resultats de les proves on s’han normalitzat els valors amb el
mínim d’acomodació de cada lent per tal de fer la comparació. Cada pacient ha realitzat sis
proves en total, dos proves per lent. Com s’indica a la llegenda, les proves on el pacient ha
obtingut un mínim absolut d’acomodació estan senyalats amb un (REF) en color taronja. I els
casos on s’ha obtingut un valor d’acomodació ≤  0.25 D respecte del mínim d’acomodació
estan senyalats amb el seu valor corresponent en color verd. 

En aquest sentit, el pacient 001 ha obtingut el seu millor cas en la primera prova realitzada
amb  la  lent  de  +1D.  En  la  segona  prova  amb  la  lent  de  +2  D  ha  obtingut  un  valor
d’acomodació ≤ 0.25 D respecte del seu millor cas. El mateix passa amb la segona prova
realitzada amb la lent de +3 D.

Pel que fa al pacient 002, el seu millor cas es troba en la segona prova realitzada amb la lent
de +1 D i, només la seva primera prova amb +1 D es troba dins del rang de 0.25 D respecte el
seu millor cas.

El pacient 003 obté el seu valor d’acomodació mínima a la primera prova realitzada amb la 
lent de +1 D. Tota la resta de proves es troben a dins del rang de 0.25 D respecte del seu 
millor cas.

Per últim, el pacient 004 assoleix la seva mínima acomodació a la segona prova realitzada 
amb la lent de +2 D. 

Com a resum, a la part inferior de la taula es troben els casos d’èxits que s’han aconseguit a 
l’hora d’aplicar cada lent. En el cas de la lent de +1 D són 6 èxits, la lent de +2 D obté 5 i, la 
lent de +3 D 4 èxits.

INTENT 1 2 3 4 5 6

LENT +1 D +2 D +3 D

001 REF 0.34 0.34 0.25 0.43 0.25

002 0.18 REF 0.34 0.72 0.31 0.43

003 0.03 REF 0.11 0.02 0.14 0.10

004 0.33 0.18 0.12 REF 0.24 0.32

CASOS 
D’ÈXIT

6 5 4

Taula 3.Taula de resultats amb els valor mitjans d’acomodació normalitzats

REF: Millor cas (mínima acomodació)
Número en verd: Casos on l’acomodació durant la miopització es troba dins del rang de 0.25D respecte del millor 
cas 
Número en blanc: Casos on l'acomodació durant la miopització es troba fora del rang de 0.25 respecte del millor 
cas
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4.4. Discussió 

Com s’ha esmentat en l’apartat anterior, la lent de +1 D té 6 èxits dels quals 3 són el millor cas
d’un pacient. La lent de +2 D té 5 èxits dels quals només 1 és el millor cas d’un pacient. La
lent de +3 D té 4 èxits i cap d’ells és el millor cas d’un pacient. Es pot observar en les proves
realitzades que la majoria de casos d’èxit s’aconsegueixen amb la lent de +1 D i que el millor
registre de tots els pacients menys el del pacient 004 s’obtenen amb aquesta lent. 

(Fincham, 1951) afirma al seu estudi què cap dels pacients va presentar acomodació un cop
se’ls va imposar la lent de +1 D. A l’estudi realitzat per (Charman i Ward, 2009), es trobà què
l’acomodació  es mantenia estable en els pacients amb lents que es troben en el  rang de
+1.50 D a +2 D i, què per a  fogging realitzats amb lents superiors de +2 D, l’acomodació
augmentava. (Otero, 2017), al seu treball, recomana no fer ús de lents majors de +2 D per
realitzar el fogging pel mateix motiu. 

En aquest estudi, és patent que la lent de +1 D dóna millors resultats que les altres dues lents
utilitzades, fet que concorda amb la bibliografia exposada al paràgraf anterior. Com s’explica a
l’apartat 2.3.4.2, en el fogging utilitzem una lent positiva perquè recrea un ull miop allunyant 
de la retina la imatge que es crea. Quant major és el poder refractiu de la lent imposada, 
major és el seu efecte i, per tant, allunyarà més la imatge de la retina. Seguint aquesta 
explicació, la lent de +3 D és de les tres la que més allunya la imatge de la retina, com 
s’il·lustra en la següent figura.
 

Figura 21. Esquema òptico-geomètric lent-ull

La possible explicació dels resultats és que en el primer esquema (lent de +1 D) encara que la
imatge (p’)  de l’objecte fixat  (p)  no es forma a la retina,  l’ull  pot  arribar a veure l’objecte,
encara que sigui de forma borrosa. Cada vegada que augmentem la potència es dificulta la
visió de l’objecte fins arribar al punt en que pràcticament no es veu. Arribat aquest punt l’ull no
troba cap estímul que fixar per formar una imatge i intenta trobar-lo enfocant i desenfocant
constantment. 
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Cal esmentar la variabilitat existent entre les mesures d’un mateix pacient on s’han aplicat les
mateixes condicions de fogging pel que fa al temps i a la magnitud de la lent. Un exemple és
el fogging realitzat sobre el pacient 001 amb la lent +1 D, on els valors mitjans obtinguts són
millors  en el  segon intent.  Aquest  fet  pot  deure’s  al  factor  d’aprenentatge,  a la  fatiga  del
pacient, a l’elecció seqüencial i no aleatòria de la magnitud de la lent positiva, etc.

D’altra banda es pot veure com el comportament de l’acomodació varia a dins del mateix
interval.  Si  s’analitza  la  gràfica  corresponent  al  pacient  003  (figura)  es  pot  veure  com al
principi del segon interval l’acomodació es relaxa. De sobte incrementa el seu valor i, al final
de l’interval es torna a relaxar de manera semblant a la primera part  de l’interval.  Aquest
comportament no succeeix en tots el pacients. A la gràfica del pacient 004 (figura) el valor
d’acomodació decreix de manera monòtona durant tot el segon interval, arribant a la seva
màxima relaxació al final de l’interval.

En futurs estudis es podrien avaluar les potències positives existents entre +1 D i +2 D en
passos de 0.25 D i en un major nombre de pacients. També seria interessant investigar de
manera més profunda  les  variacions  en el  valor  d’acomodació  què es  produeixen  en un
interval mitjançant l’anàlisi del temps en fraccions més petites. A més, en un futur es podria
desenvolupar un medi pel qual monitorar l’acomodació del pacient per a l’adaptació in situ de
les característiques del fogging segons el comportament del seu sistema acomodatiu.
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5. Conclusió

L’objectiu principal d’aquest treball era donar llum al mètode del fogging, utilitzat habitualment
als gabinets optomètrics però, amb pocs estudis al respecte que es centrin en aclarir unes
pautes  de  realització.  S’ha  definit  una  metodologia  la  qual  ens  permet  avaluar  la  seva
efectivitat amb lents positives de magnitud diferent, en aquest cas, +1 D, +2 D i +3 D. S’ha
aplicat aquesta metodologia en un nombre reduït de pacients. Per poder elaborar un protocol
que pogués aplicar-se a la pràctica clínica, faria falta una mostra molt major i significant de la
població de pacients. No obstant, aquest treball pot ser una porta oberta per a la investigació
d’aquest tema.
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8. Annex

8.1 Glossari

• Aberròmetre  
Aparell que emet raigs de llum al fons de l’ull que es reflexen. Segons com 
sigui aquest reflex, es poden determinar diferents paràmetres referents a l’ull.

• Agudesa visual  
Es pot definir com la nitidesa de la visió. Capacitat del sistema visual per 
discriminar els detalls dels objectes en diferents condicions d’il·luminació, 
distància, etc.

• Amplitud d’acomodació  
Tècnica per a mesurar el recorregut d’acomodació d’un individu.

• Binocular  
En aquest cas fa referència a una prova o condició que impliqui ambdós ulls.

• Dissociació ocular  
Partint de la base de que la nostra visió està formada per les imatges rebudes 
per ambdós ulls conjuntament, amb la dissociació es provoca que la imatge 
que reben els dos ulls sigui diferent i què, per tant, no es puguin fusionar.

• Estràbic  
Fa referència a la condició d’estrabisme, on un ull mira l’objecte fixat mentre 
l’altre es troba desviat.

• Focal   
És el punt on es concentren els raigs de llum provinents de l’infinit quan passen
per una lent. La distància focal fa referència a la distància entre la lent i el punt 
on es concentren els raigs.

• Foròpter  
Instrument que s’utilitza per realitzar la part subjectiva de la refracció. Conté 
varies lents tant esfèriques, cilíndriques com prismàtiques.

• Fotofòbia  
Molèstia ocular deguda a una exposició a llum excessiva.

• Frontofocòmetre  
Aparell que serveix per mesurar el poder refractiu d’una lent.

• Glaucoma  
Malaltia de l’ull on el sistema de drenatge d’aquest no funciona correctament i 
causa una obstrucció provocant un augment de la pressió intraocular (PIO) i, 
conseqüentment danya el nervi òptic.

• Infinit (infinit òptic)  
Fa referència a la distància on l’ull emmetrop pot veure nítidament sense 
utilitzar el sistema acomodatiu, es considera a partir de 6 metres.
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• Lent   

Dispositiu que enfoca la llum. Aquest enfocament depèn del seu poder refractiu
i la seva geometria. 

• Lent cilíndrica   

Pot ser tant positiva com negativa, encara que generalment en l’optometria 
s’utilitza amb potència negativa. Es tracta d’una lent amb dos meridians 
principals perpendiculars entre sí on un té la potència màxima i l’altre la 
mínima.

• Lent convergent o positiva  
Disminueix el seu espessor del centre cap a la vora. Els raigs de llum incidents 
focalitzen en un punt comú situat a l’altre costat de la lent. 

• Lent divergent o negativa   
Augmenta el seu espessor del centre cal a la vora. Els raigs de llum incidents 
focalitzen divergeixen en un pla comú situat a l’altre costat de la lent degut a 
que la seva focal es troba al davant de la lent, just el contrari de la lent 
convergent. En optometria ambdues són referides com lent o potència esfèrica.

• Longitud axial  
És la longitud de l’ull compresa entre la part anterior i la part posterior.

• Monocular  
En aquest cas fa referència a una prova o condició que només impliqui un sol 
ull.

• Òptica geomètrica  
Parteix de les lleis de la reflexió i la refracció. Seguint aquestes es realitza 
geometria amb els raigs de llum d’interès a estudiar per determinar el seu 
comportament.

• Optotip  
Consisteix en un panell que conté figures, lletres, nombres o altres caràcters de
diferents mesures per valorar l’agudesa visual del pacient segons la seva 
capacitat.

• Poder refractiu   
És la capacitat que té una lent per concentrar els raigs. Quant major sigui 
aquest poder refractiu menor serà la distància focal. 

• Prisma i bases  
El prisma és una lent que s’utilitza tant per fusionar la imatge d’ambdós ulls 
com per dissociar-la. Aquesta lent té una part prima (aresta) i una altra més 
gruixuda (base). Els raigs de llum entren paral·lelament provinents de l’infinit i 
al passar per la lent surten també paral·lels però amb un angle diferent en 
direcció cap a la la base.

• Punt foveal  
Punt focal central de la retina.

• Reflex pupil·lar a la llum dilatació/contracció  
És el reflex que té l’iris segons les condicions de llum. Quan hi ha una intensitat
de llum alta, l’iris es contrau per poder focalitzar d’una millor manera tota la llum
entrant, mentre que si ens trobem en condicions baixes de llum l’iris es dilata 
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per captar la major quantitat de llum possible per a poder obtenir més 
informació de l’ambient.

• Retina  
Capa més interna de l’ull on focalitzen els raigs de llum incidents a través de la 
pupil·la.

8.2 Abreviatures 

• D:   Dioptries

• HS:   Hartmann-Shack

• ms:   Mil·lisegons
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