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DISSENY, FABRICACIÓ I AVALUACIÓ D’UN INSTRUMENT PER
MESURAR L’AMPLITUD D’ACOMODACIÓ
RESUM

L’acomodació és la capacitat que té el sistema visual per variar el poder refractiu amb la
finalitat d’obtenir una imatge el més nítida possible a la retina dels objectes que es
desitgen tenir informació visual. Es pot veure alterada per diversos factors, entre els
quals es troben les disfuncions del sistema visual. Per això, és imprescindible la precisió
en la mesura de l’amplitud d’acomodació i conèixer els valors de normalitat per cada
edat.
Objectius: Aportar una millora en la precisió de la mesura de l’avaluació de l’amplitud
d’acomodació mitjançant la fabricació d’un instrument, i la seva posterior avaluació a
una mostra preliminar, comparant quatre mètodes diferents.
Metodologia: Per una banda, s’explica el procés de disseny i fabricació amb la tècnica
de impressió 3D del nostre instrument; i per l’altra, l’avaluació d’aquest amb una mostra
preliminar, comparant quatre mètodes diferents de mesura de l’amplitud
d’acomodació.
Resultats: L’aparell fabricat resulta una eina que millora la rapidesa i la precisió en la
mesura de l’amplitud d’acomodació. Els mètodes de mesura que fan ús del regle RAF
donen com a resultat nivells més alts d’amplitud d’acomodació.
Conclusions: Per valorar quin és el mètode més fiable per la mesura de l’amplitud
d’acomodació mitjançant l’aparell fabricat, s’hauria d’aplicar la mateixa metodologia a
una mostra més amplia i fer-ne un anàlisi de dades més exhaustiu.
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DISEÑO, FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN INSTRUMENTO
PARA MEDIR LA AMPLITUD DE ACOMODACIÓN
RESUMEN

La acomodación es la capacidad que tiene el sistema visual para variar el poder
refractivo con la finalidad de obtener una imagen lo más nítida posible en la retina de
los objetos de interés visual. Puede verse alterada por varios factores, entre ellos se
encuentran las disfunciones visuales. Por ello, es imprescindible la precisión en la
medida de la amplitud de acomodación i la necesidad de conocer los valores de
normalidad según la edad.
Objetivos: Aportar una mejora en la precisión de la medida de la amplitud de
acomodación mediante la fabricación de un instrumento, y su posterior evaluación con
una muestra preliminar, comparando cuatro métodos diferentes.
Metodología: Por una parte, detallar el proceso de diseño y fabricación con la técnica
de impresión 3D de nuestro instrumento; y por la otra, la evaluación del mismo con una
muestra preliminar, comparando cuatro métodos diferentes de medida de la amplitud
de acomodación.
Resultados: El instrumento fabricado resulta ser una herramienta que mejora la rapidez
y precisión de la medida de la amplitud de acomodación. Los métodos de medida que
hacen uso de nuestro instrumento proporcionan niveles más altos de amplitud de
acomodación.
Conclusiones: Para valorar cuál es el método más fiable para la medida de la amplitud
de acomodación mediante el instrumento fabricado, se tendría que aplicar la misma
metodología a una muestra de participantes mayor y hacer un análisis de los resultados
más amplio.

DEGREE IN OPTICS AND OPTOMETRY

DESIGN, PRODUCTION AND ASSESSMENT OF AN
INSTRUMENT TO MEASURE AMPLITUDE OF
ACCOMMODATION
ABSTRACT

The accommodation is the visual system’s capability to change the refractive power with
the purpose to get the clearest image on the retina of the objects that you are interested
on. It can be modified by several factors, including visual dysfunctions. For this reason,
it is essential a measure of the amplitude of accommodation with precision and know
which are the normal values depending on the edge.
Aim: Provide a better assessment of the measurement of amplitude of accommodation
by making an instrument, and prove its functionality with a preliminary sample
comparing four different methods.
Methods: In one hand, detail the process of designing and production of our instrument
introducing the 3D impression technique; and in the other hand, prove it with a
preliminary sample comparing four different methods to measure amplitude of
accommodation.
Results: Our instrument is a tool that supports the speed and precision on the
measurement of amplitude of accommodation. The methods that are used with our
instrument provide the best levels of amplitude of accommodation.
Conclusion: To appreciate which is the most accurate method to measure amplitude of
accommodation using our instrument, a large sample of participants and a deep analysis
of the results are needed.
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1. INTRODUCCIÓ
L’acomodació és coneguda com la capacitat que té l’ull per variar el poder
refractiu amb la finalitat d’obtenir una imatge el més nítida possible a la retina dels
objectes que desitgem tenir informació visual i que poden estar situats a diferents
distàncies(1).Aquest procés és possible gràcies al múscul ciliar que canvia la forma del
cristal·lí, modificant-ne la curvatura segons la distància on es troba l’objecte d’interès.
Amb el pas del anys, la càpsula que conté el cristal·lí perd elasticitat i la funció del múscul
ciliar queda limitada, perdent així, la capacitat d’enfocar objectes pròxims.
A part de l’edat, existeix un ampli rang de factors que afecten la capacitat
acomodativa, com podrien ser l’error refractiu, algunes condicions patològiques o certs
fàrmacs sistèmics, la significació dels quals és difícil de calcular degut a la falta de
precisió en la mesura(2). A més, l’augment de l’ús de pantalles digitals petites, com en
són els “smartphones”, que estan associats a nivells superiors d’acomodació en
comparació a tasques normals en visió propera, deguts a la menor mida de la lletra i
distància de treball. D’aquí la necessitat d’obtenir mesures de la capacitat acomodativa
precises i establir-ne uns valors de normalitat a partir dels quals poder determinar si la
simptomatologia del pacient pot estar relacionada amb una disfunció acomodativa.
Per una correcta valoració de la funció acomodativa, i en el seu cas, detectar
disfuncions en aquesta àrea del sistema visual, és necessari l’examen de l’amplitud
d’acomodació entre d’altres, ja que no existeix un únic examen diagnòstic(3).
Avui en dia, encara es dóna relativament poca importància a la mesura d’un
aspecte que aporta tanta informació optomètrica. A la pràctica habitual, per determinar
la màxima capacitat acomodativa de l’ull s’utilitza la tècnica de Donders o d’aproximació,
tot i que n’hi ha d’altres. Aquesta tècnica consisteix en apropar un optotip al pacient, de
la seva màxima agudesa visual, fins que refereixi veure-hi borrós(3). Amb una regla
mil·limètrica es mesura la distància que separa el test del pacient, convertint-lo a
diòptries. Aquest mètode implica un nivell important de imprecisió, deguda a aspectes
tant objectius com subjectius de la mesura que justificarem al llarg del nostre estudi(4).
Per això, el nostre estudi pretén analitzar i comparar quatre mètodes clínics
diferents de mesura de l’amplitud d’acomodació. Així com també, analitzar la precisió
de cada un d’ells mitjançant un aparell dissenyat i construït per nosaltres mateixes. Es
tracta d’un disseny basat en un instrument que ja està patentat(5-6), però utilitzant un
nou mètode de fabricació a partir de la tecnologia de impressió 3D, el qual aporta
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nombrosos avantatges. Aquests avantatges són, principalment, la simplicitat en la seva
utilització, versatilitat a l’hora de modificar les peces i el cost molt més econòmic.
Organització del treball
Aquest treball consistirà en dos grans blocs, una part teòrica, on donarem a
conèixer els conceptes bàsics que utilitzarem posteriorment. Especialment ens
centrarem en l’acomodació, com la mesurem i detectem si un valor està dintre de la
normalitat, ja que és el mecanisme al voltant del qual gira el segon bloc. A continuació,
farem una breu menció als tipus de disfuncions acomodatives més freqüents. Amb tot
això tindrem les bases necessàries per entendre el segon bloc, la part pràctica.
En aquest segon bloc, presentarem la metodologia de fabricació i comprovació
de l’instrument que es durà a terme, dividida en dos apartats. Per una banda,
desenvoluparem el procés de disseny i fabricació de l’instrument; i per l’altra,
explicarem la composició de la mostra, l’execució dels exàmens clínics i la recollida de
les dades.
Una vegada reunida tota la informació de la part teòrica i pràctica, es farà una
anàlisi estadística de les dades procedents de l’avaluació. Per acabar, recollirem les
conclusions que hem extret. D’aquesta forma, ens servirà per identificar els resultats
més destacats d’aquest treball i comprovar que hem assolit els objectius que ens vam
proposar a l’inici.
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2. MARC TEÒRIC
Aquest apartat està encarat a tenir un coneixement clar de tots els conceptes que
es tracten al nostre treball. La finalitat és que el lector pugui entendre d’una forma
propera tot el que envolta el mecanisme de l’acomodació, ja que s’explicaran de manera
detallada aquells conceptes bàsics.
Concepte acomodació
L’acomodació va ser definida per Donders (1864) com la propietat que té l’ull per
actuar com una lent convergent. La lent augmenta amb la proximitat l’objecte enfocat,
i disminueix quan s’allunya, fins el punt on la lent arriba a ser igual a zero(7).
Segons Pascal (1952) l’acomodació és la capacitat per augmentar el poder
refractiu de l’ull per sobre del seu poder estàtic(7).
Més endavant, Maddock i Millodot (1981) definiren l’acomodació com la
capacitat de l’ull per variar el seu poder refractiu per obtenir una imatge enfocada en la
retina d’objectes situats a diferents distàncies(7).
Actualment, la definició d’acomodació s’apropa més a aquesta última, definint-la
així com el mecanisme que permet variar el poder refractiu de l’ull amb la finalitat
d’obtenir una imatge el més nítida possible a la retina dels objectes que desitgem tenir
informació visual i que poden estar situats a diferents distàncies(8)(Figura 1).

Figura 1. Canvi de forma del cristal·lí gràcies a les estructures implicades en l’acomodació mentre
aquesta està activa (esquerra) i relaxada (dreta)(9)

Fenòmens associats a l’acomodació
L’esforç d’enfocar objectes que es troben a distàncies pròximes resulta de tres
processos: acomodació, convergència i contracció de la pupil·la (o miosi). El conjunt
d’aquests tres processos és conegut com tríada proximal o acomodativa(10). Això significa
que, tant la convergència dels ulls com la contracció de la pupil·la, encara que no sigui
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amb igual magnitud que el canvi diòptric, generalment actuen en concordança amb
l’acomodació(10).
Aquest fenomen s’explica perquè la innervació és la mateixa en els tres casos,
gràcies al nervi oculomotor o III parell cranial, el qual té dos nuclis d’origen situats al
mesencèfal (Figura 2). El somatomotor controla certs moviments voluntaris, com la
convergència dels ulls; i el de Edinger-Westphal, situat lleugerament sobre l’anterior,
conté les neurones que controlen moviments involuntaris, com la miosi i la forma del
cristal·lí. La proximitat d’aquests és la base de l’associació fisiològica entre la
convergència, acomodació i miosi(10).

Figura 2. Via del nervi oculomotor o III parell cranial(11)

Per una banda, quan un ull emmetrop mira un objecte situat a l’infinit, considerat
més enllà de sis metres, els ulls es dirigeixen paral·lels, perquè així els raigs de llum
puguin arribar a ambdues màcules dels ulls, part central de la retina i regió que permet
distingir millor els petits detalls. En canvi, quan es mira un objecte pròxim, considerat
aproximadament a quaranta centímetres, els ulls han de girar respectivament cap a
dintre perquè els corresponents eixos visuals es dirigeixin a l’objecte. Per tant, quan més
proper es troba l’objecte, major serà l’acomodació i convergència necessària(7).
Per altra banda, quan es mira un objecte pròxim, la pupil·la es contreu, és a dir,
disminueix el seu diàmetre. D’aquesta forma, es redueix l’entrada de raigs de llum a la
part central del sistema òptic, còrnia i cristal·lí, evitant les porcions més perifèriques on
les aberracions són majors. A més, millora lleugerament l’agudesa visual gràcies a
l’efecte estenopeic que augmenta la profunditat d’enfoc(7).
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Anatomia de les estructures oculars implicades en l’acomodació

Figura 3. Suspensió del cristal·lí en el globus ocular(11)

Múscul ciliar
El múscul ciliar és un teixit muscular llis que es troba situat a l’estroma del cos
ciliar (Figura 3). Està format per tres subgrups de fibres musculars diferenciades segons
la posició i orientació que adopten en el cos ciliar(10).
§ Longitudinals o meridionals: les més externes.
§ Radials o obliqües: les intermèdies.
§ Circulars: les més internes.
Fibres zonulars
La zònula de Zinn és un sistema de fibres en forma d’anell, reconegudes com
prolongacions del cos ciliar que s’insereixen a la zona equatorial de la càpsula del
cristal·lí. Representen la única connexió mecànica estable entre el cristal·lí i globus
ocular, mantenint-lo suspès en la posició adequada i intervenint en el procés
d’acomodació, adaptant-se a les contraccions del múscul ciliar(10).
Cristal·lí
Es tracta d’una lent biconvexa, amb forma el·líptica, situada entre l’iris i l’humor
vitri i suspesa en la seva posició gràcies a les fibres zonulars. Està format per un epiteli
modificat constituït per cèl·lules epitelials en diferents estat de maduració (com més
externes, més madures) i cobert per un embolcall transparent, la càpsula. Presenta dues
característiques fonamentals: elasticitat i transparència(7).
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Per una banda, l’elasticitat és deguda a la membrana de la càpsula i la disposició
de les seves fibres, que permet la plasticitat necessària pel procés d’acomodació. Si es
perd, el cristal·lí és incapaç de modificar la seva forma per enfocar objectes propers,
apareixent així la presbícia.
Per altra banda, la transparència es deu a la integritat, estructura i disposició de
les seves cèl·lules. Aquesta permet l’entrada de raigs de llum per enfocar-se a la retina
i, en el moment en què s’altera, només deixa passar una fracció atenuada, apareixent
així les cataractes.
Com veurem més endavant, l’envelliment del cristal·lí és un punt clau en la
disminució de la capacitat acomodativa d’una persona.
Mecanisme acomodació. Teoria de Helmholtz
Hermann Ludmig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) va ser el primer que va
aportar una teoria sobre el mecanisme d’acomodació (1855) i, a dia d’avui, és recolzada
per la majoria de la comunitat científica(10). Va observar que quan l’ull enfoca objectes
distants i no acomoda, el múscul ciliar està relaxat i les fibres zonulars exerceixen una
tensió sobre l’equador del cristal·lí per mantenir-lo relativament estirat. Durant
l’acomodació, el múscul ciliar es contreu provocant un moviment anterior del cos ciliar,
permetent així una alliberació en la tensió zonular i donant pas a l’increment del gruix
del cristal·lí gràcies a la seva elasticitat.

Figura 4. Visió esquemàtica dels moviments realitzats per les estructures implicades durant el
mecanisme l’acomodació (esquerre) i relaxació (dreta)(12)

Helmholtz va arribar a diverses conclusions estudiant les imatges de Purkinje.
Mitjançant la disminució de la tercera imatge de Purkinje, sobre la cara anterior del
cristal·lí, va descriure el desplaçament que fa cap endavant i l’augment de la seva
curvatura(13). Amb la imatge generada per la cara posterior va considerar que el
moviment que realitzava aquesta era menor que l’anterior (Figura 4). Va concloure així,
dient que el cristal·lí augmentava en gruix suposant que el volum es manté constant, i
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el diàmetre equatorial disminuïa(10). El resultat d’aquest procés, és un augment en la
potència diòptrica de l’ull.
La controvèrsia en relació al mecanisme d’acomodació ha estat present durant
tota la història, ja que diversos autors van proposar teories alternatives, suport científic
de les quals és molt pobre. Així com afirmava Helmholtz l’any 1866, “no hi ha cap altre
tema en òptica fisiològica sobre la qual s’han entretingut tantes opinions antagòniques
sobre l’acomodació de l’ull” (14). Això significa que el debat continuarà fins que altres
teories i noves tècniques estiguin disponibles per estudiar amb precisió el procés
d’acomodació. Tot i així, encara que no explica amb claredat certs conceptes, la teoria
de Helmholtz és la base i la més acceptada arreu del món.
Amplitud d’acomodació
L’amplitud d’acomodació (AA) és el màxim poder diòptric que pot assolir el sistema
visual per aconseguir enfocar objectes de distàncies llunyanes a pròximes(2), per tant, el
màxim poder acomodatiu. És eficaç en la distància compresa en el recorregut
d’acomodació, és a dir, la distància entre el punt remot i el punt pròxim.
-

Punt remot (pr): punt més llunyà en el qual pot ser distingit un objecte amb
nitidesa sense necessitat d’acomodar, l’acomodació està relaxada.
Punt pròxim (pp): punt més pròxim al qual es distingeix un objecte nítidament
per actuació de l’acomodació, la qual és màxima.

Variació de l’amplitud d’acomodació amb l’edat
Amb el temps, els teixits i sistemes que intervenen en el procés acomodatiu es
van envellint i la capacitat per enfocar objectes propers disminueix progressivament
(Gràfic 1), moment en què es comença a parlar de presbícia. Es produeixen canvis a nivell
del múscul ciliar, cristal·lí, càpsula del cristal·lí, zònula i teixits associats.
El múscul ciliar presenta una pèrdua progressiva de fibres musculars i un augment
del teixit conjuntiu(15), es redueix l’àrea longitudinal total del múscul i augmenta
l’amplada, amb un lleuger moviment del vèrtex intern cap a la part anterior. Diversos
estudis basats en la ciclografia de impedància suggereixen que la contracció d’aquest es
conserva amb l’edat, inclús pot augmentar(12). En canvi, quan està en repòs, la rapidesa
de resposta disminueix, així com la capacitat per mantenir el cristal·lí en una disposició
estirada.
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Gràfic 1. Variació de l’amplitud d’acomodació en funció de l’edat segons diversos autors (Duane,
Ayrshire, Turner i Coates)(12)

El cristal·lí és un teixit, les fibres del qual van creixent tota la vida i es compacten
progressivament més lentament, d’aquí que es produeixi un augment del seu gruix i pes
i, conseqüentment, una disminució de la cambra anterior(12). Es produeix també una
disminució de l’índex de refracció, cosa que afecta a les aberracions esfèriques i el poder
de la lent. Altrament, l’elasticitat, tant de la lent com de la càpsula en si, decreix i
augmenta la resistència a la deformació per acomodar. En concret, s’observa un
augment del gruix capsular, la qual es torna menys flexible i més fràgil amb el pas del
temps(12).
En relació a la zònula de Zinn, degut a que es tracta d’una malla fina i delicada,
els estudis que s’han realitzat sobre aquesta són més bé pocs. Encara que s’ha vist que
l’elasticitat es manté constant i que, mentre la distància entre la inserció zonular i el cos
ciliar no variï, no s’hauria de produir cap modificació en aquest mòdul d’elasticitat(16). És
a dir, degut a que les fibres zonulars són les encarregades de mantenir el cristal·lí en la
seva disposició, qualsevol canvi pot influir en el procés acomodatiu i, en conseqüència,
a la presbícia.
La conseqüència òptica al conjunt d’aquests processos és l’allunyament del punt
pròxim d’acomodació (ppa), cosa que dificulta l’enfoc d’objectes propers.
Factors que influeixen en l’amplitud d’acomodació
L’amplitud d’acomodació és un mecanisme complex en el qual intervenen
diversos factors.
• Característiques de l’estímul. És necessària una bona il·luminació i alt contrast
per tal de que l’amplitud d’acomodació sigui òptima(7).
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• Distància de l’objecte. Quan l’optotip es troba dins del recorregut d’acomodació
la precisió de l’agudesa visual és major(7).
• Edat. Com s’ha mencionat abans, la capacitat acomodativa disminueix de manera
progressiva en funció de l’edat.
• Error refractiu. En estudis de diversos autors, com Fisher et al. (1987) o
Maheshwari et al. (2011), s’ha demostrat que segons el grau d’ametropia difereix
la capacitat acomodativa. Els miops presenten major amplitud d’acomodació que
els emmetrops i aquests, major que els hipermetrops (Taula 1). Encara que
existeix controvèrsia, degut a les diferents metodologies utilitzades en cada
estudi i l’efecte òptic que produeix la correcció del pacient que s’ha de tenir en
compte(17).
• Fàrmacs. Com la insulina, tòxics, ansiolítics, diürètics i antihistamínics entre
d’altres, indueixen a la insuficiència d’acomodació(18).
• Condicions patològiques. Les més evidents són la diabetis, malalties oculars,
cirurgies i traumatismes(2).
• Altres. Com l’ètnia o raça, adaptació a la llum solar, temperatura periocular,
consum d’alcohol, moment del dia de la mesura, Síndrome de Down,
prematuritat i dislèxia(2).

Taula 1. Resum de diversos articles que comparen la capacitat acomodativa en subjectes amb diferent
error refractiu(17)

Mètodes de mesura de l’amplitud d’acomodació
L’estudi de l’AA és recomanat en qualsevol examen visual rutinari(2). Aquest es
basa en la mesura del punt pròxim d’acomodació (ppa), explicat anteriorment. S’avalua
de forma monocular, ja que la visió binocular deixa de ser diagnòstica de la funció
acomodativa per la influència de la convergència(3). Habitualment, les proves que
s’utilitzen en clínica són el mètode de Donders, el mètode de Sheard i la tècnica
modificada de retinoscòpia dinàmica.
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El mètode de Donders o d’aproximació consisteix en apropar al pacient un optotip
de la màxima agudesa visual, fins que indiqui veure-hi borrós. La distància que separa el
test del pacient, convertit a diòptries, correspon al valor de l’amplitud d’acomodació.
El mètode de Sheard o de les lents negatives consisteix en afegir lents negatives
mentre el pacient observa un test de la màxima agudesa visual situat a 40cm, fins que
indiqui veure-hi borroses les lletres.
Els resultats obtinguts, tant en el mètode de Donders com en el de Sheard, es
comparen amb els valors de normalitat propis de cada un dels mètodes en funció de
l’edat del pacient.
La tècnica modificada de retinoscòpia dinàmica és una prova clínica objectiva en
la que s’apropa un optotip de lletres al pacient mentre que el professional observa el
reflex ocular amb el retinoscopi. Quan aquest varia de forma brusca significa que s’ha
relaxat l’acomodació totalment, indicant el límit de l’amplitud d’acomodació. La
distància de l’instrument al pla corneal, convertint-la a diòptries, indica l’amplitud
d’acomodació. En aquest cas, no existeixen taules de valors de normalitat determinats
per la retinoscòpia dinàmica.
A part d’aquests tres mètodes, existeixen alternatives subjectives, una de les
quals és exactament igual al mètode de Donders, anomenada push-up. En la part clínica
d’aquest treball s’utilitzarà el mètode del push-up, juntament amb el push-down, pushdown to recognition i minus lens, mètodes explicats amb detall en l’apartat de
Metodologia de pacients.
Valors de normalitat de l’amplitud d’acomodació
Donders va ser el primer autor en establir uns valors de normalitat de l’amplitud
d’acomodació en funció de l’edat (1864), recollits en una taula clínica (Taula 2). Encara
que el mètode de Donders sigui el més utilitzat en la pràctica optomètrica habitual,
durant tota la història s’ha posat en dubte la fiabilitat dels seus valors. Això és degut a
que les mesures d’aquest autor es basen en certes aproximacions i errors del propi
procediment que poden afectar els resultats d’amplitud d’acomodació, com són
aproximacions de càlcul, error de mesura per la utilització de la regla mil·limetrada, error
del pacient per distingir el punt primer de borrositat, la magnificació que es produeix al
apropar l’optotip o la influència de l’angle de l’optotip(19).
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Taula 2. Valors de normalitat de l’amplitud d’acomodació segons l’edat establerts per Donders

El paper de l’optometrista en aquesta mesura és imprescindible, ja que les
condicions de convergència i acomodació difereixen per subjectes emmetrops i
ametrops realitzant el test a 40cm degut a l’efecte de la correcció. Per tant, els resultats
dels valors d’amplitud d’acomodació poden variar dels considerats com a normals per
Donders. Cal una valoració exhaustiva del mètode de mesura que es realitza en cada cas
i dels valors que es seleccionen per fer els càlculs d’amplitud d’acomodació, per
minimitzar el temps de la prova optomètrica i augmentar la precisió(19).
Per això, són molts els autors que han proposat noves tècniques i estudiat quins
són els valors o el mètode més acceptable i, encara així, no han arribat a un acord. L’any
1950 Hofstetter va dissenyar unes fórmules amb les quals poder calcular l’amplitud
d’acomodació esperada segons l’edat del pacient (Equació 1), les quals avui dia són
utilitzades per comparar resultats d’amplitud d’acomodació.
AA "#$%&'& = 18,5 − 0,3 · Edat

AA "à7#"& = 25 − 0,4 · Edat

AA "í'#"& = 15 − 0,25 · Edat

Fórmula 1. Fórmules proposades per Hofstetter pel càlcul de l’amplitud d’acomodació estàndard
(mitjana), màxima i mínima normals segons l’edat del pacient

Disfuncions acomodatives
El sistema acomodatiu està dissenyat per suportar canvis constants amb fixacions
freqüents de lluny a prop i viceversa(3). Al treballar a distàncies properes hi ha poques o
ninguna modificació en la resposta acomodativa i, en conseqüència de l’esforç de
manera prolongada, el sistema visual pot sofrir una paralització, estancament o pèrdua
de l’eficàcia que dificulti la seva activitat normal. D’aquí ve l’origen dels problemes
funcionals en l’acomodació i que, en conseqüència, es puguin produir disfuncions
acomodatives, les quals seran explicades breument a continuació.
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Hipofunció de l’acomodació
En aquest apartat comentarem totes aquelles condicions en les quals la resposta
acomodativa és inferior a la requerida.
§ Insuficiència d’acomodació. El pacient presenta dificultat per estimular l’acomodació, apareixent així en la utilització de la visió pròxima símptomes com la visió
borrosa, astenopia, picor dels ulls, problemes de lectura i fatiga al llegir.
§ Fatiga acomodativa. Molts autors defineixen aquesta condició com un estadi inicial
a la insuficiència d’acomodació. El sistema visual és capaç de fer respostes puntuals
a estímuls acomodatius, però no les pot mantenir de manera còmode durant un cert
temps. La simptomatologia és més lleu i depèn del grau d’afectació, apareix després
de treball prolongat en visió pròxima i és similar a l’anterior.
§ Paràlisi de l’acomodació. Es tracta d’una condició poc freqüent provocada per
causes orgàniques, en la qual el pacient presenta incapacitat per acomodar. Per això,
es queixa de visió borrosa constant en visió pròxima i, degut a l’esforç acomodatiu,
pot referir astenopia.
Hiperfunció de l’acomodació
§ Excés acomodatiu i espasme acomodatiu. Són dues condicions diferents però els
símptomes, signes i tractaments són molt semblants, per això, s’expliquen al mateix
apartat. Com el seu nom indica el pacient presenta una resposta acomodativa en
excés respecte a l’estímul existent, amb dificultat per relaxar-la. Els símptomes
associats solen ser majoritàriament en visió pròxima i, més comunament presenta
visió borrosa, falta de concentració, mal de cap després de llegir, diplopia i fotofòbia.
Aquests són notables en visió llunyana en el moment en què l’excés acomodatiu es
converteix en espasme acomodatiu.
Inflexibilitat de l’acomodació
§ Inflexibilitat acomodativa. La resposta acomodativa és correcte en quan a magnitud,
però existeix una dificultat en fer modificacions ràpides.
Descripció del regle RAF
El regle RAF (Royal Air Force) o també conegut com a regle de convergència
(Figura 1), és un instrument que pot ser utilitzat de forma rutinària en moltes pràctiques
d’oftalmologia i optometria per mesurar el punt proper de convergència, de manera
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objectiva i subjectiva, així com també el punt proper d’acomodació(5). És també útil en
recerca i per proporcionar tractament terapèutic a casa.
Va ser primerament mencionat en la literatura per J. C. Neely l’any 1956(5). Molts
homes que exercien al Servei Nacional durant aquells anys eren reclutats amb diagnòstic
de ceguera, neuritis òptica o simplement defecte d’agudesa visual, degut a que
l’agudesa visual d’un dels seus ulls era especialment pobre. Més endavant es va veure
que era un problema d’ambliopia. Així doncs, el regle RAF va ser ideat, no només per
donar resposta a moltes qüestions en relació als homes del Servei Nacional, sinó també
per completar la rutina de mesura de la potència de convergència i acomodació, tant
monocular com binocular(6).

Figura 5. Regle RAF original(5)

Consisteix en un regle metàl·lic quadrat de 50cm de llargada, amb els centímetres
marcats, compost per tres peces de plàstic. En un dels seus extrems, té una peça fixe en
forma de “V” que es recolza a la galta per sobre el nas, la qual permet comoditat pel
pacient i una posició correcte de la regla per la seva utilització. En l’extrem contrari, es
troba el cilindre de recolzament, un peça fixe en forma de cilindre que permet que el
pacient mateix subjecti el regle a l’alçada adequada. L’última peça però no menys
important és el cub rotant, la qual llisca per la regla i suporta les diferents targetes
d’optotips que visualitza el pacient per les respectives mesures.
Tecnologia de impressió 3D
Avui dia, la tecnologia de impressió 3D és un sistema productiu molt versàtil, ja
que un mateix equip pot ser capaç de fabricar des de instrumental quirúrgic d’alta
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precisió i baix cost, fins a una turbina d’avió(19). En el nostre cas, es van fabricar les peces
que componen el regle RAF-UPC dissenyades prèviament a través d’un programa
informàtic, procés explicat en el següent apartat.
La tecnologia de impressió 3D consisteix en la creació d’objectes físics a partir de
l’acumulació de capes de material, una sobre de l’altra, segons un model digital
prèviament dissenyat(20). Per aquesta raó també es coneix com a fabricació per addició.
Existeixen diferents tecnologies que fabriquen amb diferents materials, elegits segons
l’ús que tindrà posteriorment aquest. En la fabricació present el mètode que es va
utilitzar va ser fabricació per filament fusionat (FFF).
La tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication), coneguda també com a modelat
per deposició fosa (MDF), és utilitzat pel modelat de prototips i la producció a petita
escala(20). Consisteix en la introducció d’un filament plàstic o metàl·lic en un filtre que es
troba per sobre de la temperatura de fusió del material. El filtre, controlat
electrònicament, es desplaça en tres eixos, i expulsa fils prims de material que
solidifiquen immediatament després de sortir d’ella. Així, depositant el material en
capes, es conforma la peça (Figures 6 i 7).

Figures 6 i 7. Impressió en 3D de la placa per optotips al FabLab Terrassa

El material del filament utilitzat va ser plàstic, en concret, àcid poliàctic (PLA). Es
tracta d’un material biodegradable, derivat del panís, fàcil d’imprimir, amb bones
característiques que es sol utilitzar per prototips i maquetes. En cas de voler imprimir
peces de més durabilitat o per fer-ne ús definitivament al laboratori d’òptica haurien de
utilitzar-se materials de més qualitat i més resistents com ASA, PP, etc(20).
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL
Objectius generals del treball
• Aportar una millora en l’avaluació clínica de l’acomodació.
Objectius específics de la fabricació de l’instrument
• Disseny i fabricació d’un instrument amb tecnologia d’impressió 3D per a la
mesura clínica de l’acomodació.
• Comprovar la funcionalitat del nostre instrument aplicant-lo a una mostra
preliminar de pacients, comparant quatre mètodes diferents de mesura de
l’amplitud d’acomodació.
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4. METODOLOGIA
4.1.

Metodologia de l’aparell

Procés de fabricació de l’aparell
Vam anomenar el nostre aparell com regle RAF-UPC, i el seu procés de fabricació
va tenir lloc al FabLab de Terrassa, situat a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Audiovisual i Aeronàutica de Terrassa (ESEIAAT).
En general, un FabLab (Fabrication Laboratory) és un espai de producció
d’objectes físics a escala personal o local que agrupa màquines controlades per
ordinadors(21). En concret, el de Terrassa es tracta d’un taller de fabricació digital obert
a qualsevol ciutadà que posa a l’abast eines de fabricació per experimentar i
desenvolupar projectes, com són màquines d’impressió 3D, talla làser, equips
d’electrònica, etc. És també un espai de difusió de tota aquesta nova tecnologia, ja que
proporciona formacions.
Una de les treballadores que podem trobar-hi al taller de Terrassa ens va donar
suport en el disseny i fabricació dels prototips. Així, partint del regle RAF original es va
idear el regle RAF-UPC amb el material que es disposava. Metall per a la regla quadrada,
i plàstic per a les tres peces que es van imprimir en 3D.
Al ser un procés de fabricació, va ser important seguir uns passos:
o Creació d’un esbós.
o Disseny dels prototips a ordenador.
o Fabricació de prototips.
o Impressió i acabat de les peces definitives.
Esbós
El primer pas va ser fer un dibuix (Figura 8/Annex I) amb les parts que havia de
tenir el regle RAF-UPC i les mesures aproximades que es volien. D’aquesta manera, va
ser més fàcil identificar quin seria el seu millor disseny.
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Prisma de
recolzament
Recolzament de
galta

Placa per
optotips

Figura 8. Esbós del regle RAF-UPC fabricat amb mesures aproximades

Disseny de prototips
Les peces a imprimir es van dissenyar prèviament amb el programa SolidWorks.
Es tracta d’un software que permet crear, dissenyar, simular, fabricar, publicar i
gestionar peces 3D i plans en 2D(22) (Figura 9). Un cop dissenyats els prototips, es
guardaren a la targeta de memòria de la impressora i des del moment en què s’activava
la impressió, començava el procés.

Figura 9. Modelat peces 3D mitjançant SolidWorks al FabLab Terrassa

Fabricació de prototips
Abans de la creació final, es van fer proves del producte per tal de poder avaluar
sobre tot, si aquest compliria l’objectiu pel qual s’ha fabricat.
En primer lloc, es van imprimir diferents obertures quadrades que variaven de
grandària en pocs mm, per tal d’encaixar-los a la regla quadrada. Recordar que hi ha
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peces fixes i mòbils en el regle RAF-UPC, per tant, jugant amb la mida de cada quadrat
es va aconseguir trobar quina era la més adient per la funcionalitat de cada peça.
En segon lloc, es van fer proves del recolzament de galta. Van ser necessàries tres
impressions per donar amb la forma final, ja que era molt important que fos còmode i
que a l’hora permetés tenir el regle recte en la posició de mesura en l’avaluació.
En el cas del prisma de recolzament no va caler ninguna prova, ja que la figura en
si és simple i no tenia gaire complicació. El que s’havia d’aconseguir, era que la seva
llargada permetés agafar-la bé.
Impressió i acabat final
Placa per optotips
Per mostrar els optotips al pacient es va idear una placa (Figura 10 i 11) a la qual
s’hi acoblin els optotips corresponents, bé siguin monoculars o binoculars, substituint
així el cub rotant del regle RAF original.

Figures 10 i 11. Vista frontal i lateral de la placa per optotips

Aquesta placa consisteix en una peça de plàstic plana de 6cm d’alçada i 12cm
d’amplada, dissenyada perquè hi hagi una separació entre els ulls de 6,5cm. Aquesta és
una mida adequada als valors normals de distància interpupil·lar (DIP) d’un pacient entre
18 i 25 anys, rang al qual es farà la part experimental. No es tracta d’una peça fixe, per
això, les mesures del quadrat inferior pel qual encaixa al regle quadrat és una mica més
gran que els altres, cosa que permet el seu lliure moviment sense ser extrem.
Targetes d’optotips
Per dur a terme les mesures corresponents, es van fabricar targetes d’optotips
amb agudeses visuals de 20/30, 20/25 i 20/20 en l’escala decimal (Figures 12 i 13). Es
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van elaborar diverses targetes intercanviables per evitar la memorització per part del
pacient.

Figures 12 i 13. Exemple d’optotips imprès per examen visual monocular (esquerre) i binocular (dreta)

Els optotips estaven basats en la notació N, lo qual indica que l’estil de lletra és
Times New Roman. Primer de tot, vam passar l’agudesa visual a notació M sabent que,
lletres de 1M subtendeixen un angle de 5’ d’arc a un metre de distància i que, 8 punts
equivalen a una lletra d’un metre (Fórmules 2 i 3).
M=

<='$
>

AV@AB#"&C =

@(")
F

Fórmules 2 i 3. Notació N i agudesa visual decimal

Els optotips es van fabricar per una distància de treball de 40cm (Taula 3) i es van
folrar amb plàstic mate per tal de que la il·luminació elevada que requereixen les proves
optomètriques no enlluernin al pacient.
AV decimal

Notació M

Notació N

20/30
20/25
20/20

0,6
0,5
0,4

4,8
4
3,2

Taula 3. Conversió AV decimal a notació N

Regle quadrat
Consisteix en un regle quadrat metàl·lic (Figura 14) d’aproximadament 70cm de
llargada. Per les mesures de l’assaig no és necessari un regle tan llarg, però en aquest
cas, es va utilitzar el regle del foròpter que s’utilitza normalment per fer les mesures en
visió propera dins un gabinet optomètric. La única modificació que es va fer va ser afegir
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els centímetres abans de 15cm, els qual no estaven marcats i pel nostre assaig són
necessaris.

Figura 14. Regle quadrat del foròpter amb centímetres marcats.

Recolzament de galta
L’objectiu principal del regle RAF-UPC és proporcionar precisió i comoditat al
pacient a l’hora d’avaluar la convergència i acomodació. El recolzament de galta (Figura
15) és la peça que té contacte amb el pacient i permet mantenir el regle quadrat recte,
formant un angle de 90º amb el pla facial del pacient, sense que sigui una posició
forçada.

Figura 15. Vista diagonal del recolzament de galta

Es tracta d’una única peça de plàstic de 6cm de llargada i 9cm d’amplada. Per una
banda, està en contacte amb el pacient i s’acobla sobre el nas d’aquest. Per altra banda,
s’acobla al regle quadrat. Per aquesta raó és molt important que no sigui més llarg, ja
que la distància a la qual es troba del pla dels ulls del pacient no serà la correcte marcada
en el regle quadrat. Així les mesures que es prenguin no serien viables per l’assaig. La
mida justa del quadrat al qual s’acobla a la regla quadrada permet que una vegada està
col·locat es mantingui fixe.
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Prisma de recolzament
La funció d’aquesta peça és la d’aguantar amb la mà l’aparell mentre s’efectua la
mesura (Figures 16 i 17). Es tracta d’un prisma rectangular de 10cm de llargada i 1,5cm
dels costats. Com que és una peça fixe, es va col·locar un cargol per tal de que pogués
entrar al regle quadrat i ajustar-se a la mida del braç del pacient sense problema, i a
més, fixar aquesta posició al collar-lo. Una mida estàndard a la qual es podria posar de
manera fixe seria a 55cm del pla ocular del pacient. D’aquesta manera, s’assegura que
el pacient pugui arribar bé al prisma de recolzament i aguantar el regle RAF-UPC en una
posició recte i no forçada.

Figures 16 i 17. Vista frontal i diagonal del prisma de recolzament

Immediatament després de la impressió es deixa refredar la peça durant uns
segons, i amb l’ajuda d’una espàtula s’extreu la peça de la placa sobre la qual s’ha
fabricat. Es treuen les restes de material innecessari i es poleix la peça amb molta
precaució. Recordem, que són peces de plàstic PLA i, al no tenir un gruix extremat, es
poden espatllar. Finalment, cal afegir que les fotografies de cada una de les peces que
componen el regle RAF-UPC s’han realitzat després del procés d’acabat.
1.2.

Metodologia de pacients

Selecció de participants
En aquesta avaluació hi van participar un grup de 4 estudiantes universitàries de
Terrassa de 22 anys. La realització d’aquesta comprovació es va dur a terme a un gabinet
del Centre Universitari de la Visió (CUV). Les condicions d’examen són les mateixes per
totes les proves clíniques realitzades i són les següents:
-

Il·luminació ambiental elevada per visió propera.
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-

Test a 40cm per visió propera.
Test d’agudesa visual en escala decimal de 20/30, 20/25 i 20/20 de lletres en
columna.
Correcció habitual del pacient.

Els criteris de inclusió són pacients joves d’entre 18 i 25 anys, amb una agudesa
visual amb la correcció habitual igual o major a 0.9 en l’escala decimal. Els criteris
d’exclusió són estrabismes verticals o horitzontals en visió llunyana ni propera, trauma
o patologia ocular, afaquia o pseudoafaquia.
Disseny fitxa optomètrica
Cada pacient del gabinet optomètric disposava d’una fitxa clínica pròpia (Annex
II), on es recollien les dades personals i clíniques necessàries per la posterior exploració.
Aquesta fitxa optomètrica constava de diferents apartats:
• Dades personals: amb la data en què es va fer l’examen visual per la seva
posterior classificació; el nom del pacient i data de naixement; a què es dedica i
què li agrada fer al seu temps lliure, que es pot relacionar amb les queixes o
demandes que té; i un contacte, ja proporcionat el dia en què es va elegir la cita.
• Anamnesi: amb la data de la última revisió ocular; els símptomes o queixes que
presenta, tant visuals com podrien no visuals; historial ocular i general, tant
personal com familiar, per poder associar símptomes a un diagnòstic primari; si
de manera habitual pren algun medicament o presenta al·lèrgies, en cas que
poguessin dificultar-li alguna funció visual. És important el fet de que no només
es fan preguntes en el pas previ a les proves, sinó que durant tota la visita van
sortint de noves i permeten completar la informació que es té del pacient.
• Prescripció habitual i AV: en aquest apartat s’anota l’agudesa visual que presenta
el pacient en condicions habituals, tant si va corregit com no, en visió llunyana i
propera. Tot i que l’AV límit per la seva inclusió a l’estudi és de 0.9, en el cas
d’agudeses per sota de 0.8 en l’escala decimal es provaria d’avaluar amb forat
estenopeic, i es podria recomanar una visita optomètrica en profunditat. També
s’anota la refracció de les ulleres del pacient, cas que en porti, després d’haverla comprovat al frontofocòmetre.
• Mesura de l’amplitud d’acomodació: amb la taula que reuneix els diferents
mètodes per mesurar l’AA. S’apunten els resultats de les tres mesures de cada
mètode en cm per l’ull dret, l’ull esquerra i binocular.
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Totes les proves clíniques anomenades anteriorment es troben explicades en
l’apartat de Visita clínica, on es detalla el que es va dur a terme amb el pacient.
Excel de recollida de dades
Per tal d’agilitzar l’anàlisi dels resultats, es van registrar en una fulla de càlcul
d’Excel (Annex III). Es va utilitzar com a complement de la fitxa optomètrica per la
visualització de dades, així com també, per analitzar aquests resultats.
Constava de dues parts, una primera per les dades de cada pacient; i una segona
on s’anotaven els resultats de les mesures de l’amplitud d’acomodació per cada mètode
de l’ull dret, l’ull esquerre i binoculars en centímetres i, automàticament, calculava la
mitjana d’amplitud d’acomodació de cada un d’ells. Finalment, un petit apartat
d’observacions per afegir, si cal, informació extraordinària a tenir en compte.
Visita clínica
Degut a la situació actual de Covid 19, abans de realitzar la visita clínica es va
enviar un document de informació pel pacient en el qual s’explicava el protocol a seguir
per entrar a les instal·lacions del CUV (Annex V).
El primer pas de la visita va ser fer una breu explicació del procés. Això comporta
explicar de manera breu què és l’acomodació i quina importància té l’amplitud
d’acomodació en la nostra avaluació.
A continuació, es completaven les dades esmentades anteriorment seguint la
fitxa optomètrica. Iniciant, a continuació, amb les proves prèvies es realitzava la mesura
de l’agudesa visual. Primer en visió llunyana per l’ull dret, ull esquerre i binocular amb
la correcció habitual que porta el pacient. Seguidament, en visió propera també per l’ull
esquerre, dret i binocular.
Per finalitzar, la mesura de l’amplitud d’acomodació a través dels quatre mètodes
diferents, els quals són explicats a continuació(2).
• Push-up. Es tracta del mètode més comú per mesurar l’amplitud d’acomodació.
El pacient amb la correcció habitual es col·loca el RAF-UPC mirant la lletra més
petita de l’optotip en columna que pugui enfocar a 40cm. El professional apropa
lentament el test fins que el pacient refereix veure la lletra borrosa. És en aquest
moment, en que el pacient sense apartar la mirada intenta si parpellejant pot
veure-la nítida, si es així s’apropa una mica més fins que es vegi borrós. És
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important fer el moviment dels optotips lent, per assolir el mínim borrós i no
sobrepassar la mesura. Es fan tres mesures monoculars per l’ull dret, tres més
per l’ull esquerre i tres per binocular.
• Push-down. Es tracta d’un mètode exactament igual al primer, però a la inversa.
El pacient es col·loca el RAF-UPC de igual forma, encara que el test es presenta a
una distància tan propera que no és capaç d’enforcar-ho. El professional va
allunyant lentament el test fins que el pacient refereix veure-hi nítid. Cal dir que
no fa falta que el pacient reconegui la lletra presentada, ja que aquest pas es duu
a terme en el següent mètode. Com en el mètode anterior es fan tres mesures
per ull dret, ull esquerre i binocular.
• Push-down to recognition. Aquest mètode és exactament igual a l’anterior, la
única variació que hi ha és que, enlloc de veure el test clar i nítid, el pacient ha de
reconèixer la lletra presentada. Es considera més fàcil pel fet de que el pacient
veu més factible reconèixer quina lletra es presenta que reconèixer quan hi veu
clar. Igualment s’anoten tres mesures per ull dret, ull esquerre i binocular.
• Minus lens. Es tracta d’una alternativa diferent a les anteriors. Com que es
necessita la manipulació de lents, el pacient es col·loca al foròpter, el qual permet
un canvi de lents més ràpid. Per aquesta mesura no s’utilitza el regle RAF-UPC, ja
que l’optotip es presenta directament a la regla del foròpter. El pacient observa
un test a 40cm aproximadament, el qual ha de veure nítid i simple, de manera
que anirem afegint lents negatives en passos de -0,25D fins que no pugui
mantenir la claredat de les lletres. La mesura s’efectua tant de manera binocular,
a part de les de ull dret i esquerre.
Les tres repeticions de cada mesura s’apuntaren a la taula de la fitxa optomètrica
de cada pacient. Aquestes dades es passaren a l’excel de recollida de dades, en el qual
es feren les mitjanes per extreure conclusions finals.
Al finalitzar la visita clínica, es va passar un qüestionari de valoració del regle RAFUPC i la visita clínica (Annex IV). Format per dues parts: la primera general, que havia de
respondre tothom; i la segona, exclusiva per les optometristes.
Per acabar i, seguint amb el protocol de mesures especials del CUV (Annex V),
després de cada visita clínica s’havia de desinfectar tots els estris i mobiliari que havia
tocat el pacient, per tal de que el següent ho pogués fer amb tota seguretat. Mentre es
realitzava la neteja, es ventilava el gabinet durant 10 minuts.
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5. RESULTATS
En aquest apartat es mostra el resultat final del regle RAF-UPC, així com, els
resultats de les mesures d’amplitud d’acomodació preses amb l’instrument i la
corresponent anàlisi estadística d’aquestes dades.
Regle RAF-UPC final
Després de la col·locació del recolzament de galta en l’extrem d’inici del regle
quadrat, la placa per optotips a través d’aquest i ajustar el prisma de recolzament a
50cm, obtenim la visualització final del regle RAF-UPC amb els optotips monoculars i
binoculars (Figures 18 i 19).

Figures 18 i 19. Regla RAF-UPC final

La col·locació del regle RAF-UPC sobre el pacient (Figures 20 i 21) és
imprescindible per dur a terme les mesures d’amplitud d’acomodació correctament. El
recolzament de galta ha d’encaixar per sota els ulls del pacient i sobre del seu nas,
formant així un angle de 90° amb el pla facial del pacient. Aquest mateix aguanta el regle
a través prisma de recolzament, sempre buscant que estigui còmode amb la postura.

Figures 20 i 21. Col·locació del regle RAF-UPC sobre el pacient
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Descripció de la mostra
Es van realitzar les mesures a quatre voluntàries, totes elles dones de la mateixa
edat i estudiantes del Campus Universitari de la UPC de Terrassa. Per això, es pot dir que
la mostra a part de ser molt reduïda, va ser també homogènia. Cal tenir en compte que
l’objectiu d’aquesta avaluació era només comprovar la funcionalitat del regle RAF-UPC.
A més, no es va haver de descartar ninguna voluntària seguint els criteris
d’exclusió establerts. Totes presentaven una agudesa visual dins els límits descrits
anteriorment i estaven lliures de patologies i altres problemes oculars.
Estadística descriptiva
Com s’ha comentat anteriorment en l’apartat de Metodologia de pacients, les
mesures de l’amplitud d’acomodació s’efectuaven a totes les participants per l’ull dret
(Taula 4) i l’ull esquerre (Taula 5). A més, es va decidir també fer binocularment per si
era necessària la seva consulta, encara que la mesura de l’amplitud d’acomodació és
una prova diagnòstica monocular, per això, no es tenen en compte els resultats en
l’anàlisi estadística.
UD

Push-up

Push-down

Minus lens

Push-down to recognition

M
DS
CDR

11,81
±2,98
5,84
8,89-14,72
(2,92)

13,09
±2,58
5,05
10,56-15,61
(2.52)

9,19
±0,59
1,15
8,61-9,76
(0,57)

12,91
±2,77
5,43
10,19-15,62
(2,71)

UE

Push-up

Push-down

Minus lens

Push-down to recognition

M
DS
CDR

10,30
±2,44
4,78
7,91-12,69
(2,39)

12,13
±2,95
5,78
9,24-15,02
(2,89)

8
±0,49
0,96
7,52-8,48
(0,48)

11,10
±2,72
4,45
8,87-13,33
(2,23)

95% IC

95% IC

Taules 4 i 5. Mitjana obtinguda en cada mètode (M), la seva desviació estàndard (DS), el coeficient de
repetibilitat (CDR) i l’interval de confiança (IC) per l’ull dret i ull esquerre

Es pot dir que els pacients mostren els nivells d’amplitud d’acomodació més
elevats amb el mètode de Push-down (13,09D/12,13D) i els més baixos amb el Minus
lens (9,19D/8D). A part, el Minus lens és el que té la millor repetibilitat, ja que presenta
el valor de CDR més baix(1,15/0,96), els valors entre participants són més similars. Per
l’altre costat, es troba el Push-down que presenta el major valor de CDR (5,05/5,78).
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Gràfica 2. Mitjana (M) de l’amplitud d’acomodació obtinguda per l’ull dret (UD) i l’ull esquerre (UE)
amb cada mètode

En el gràfic anterior (Gràfica 2) es pot corroborar la diferència dels valors
obtinguts pels diferents mètodes. Tant el Push-up (2,92/2,39), Push-down (2,52/2,89)
com el Push-down to recognition (2,71/2,23), tenen un interval de confiança similar; en
canvi, el Minus lens (0,57/0,48) relativament inferior a la resta. Calculant l’IC de 95% de
confiança podem assegurar que en un 95% dels casos segurament les mesures d’AA
realitzades es trobaran dins l’interval. Com més gran és aquest, existeix una probabilitat
major d’encert (nivell de confiança major). Per això, es pot dir que el mètode de Minus
lens té un nivell de confiança menor.

Gràfiques 3 i 4. Representació de les barres d’error per cada mètode per l’ull dret (UD) i esquerre (UE)

Amb la representació de les barres d’error pels dos ulls (Gràfiques 3 i 4) es pot
observar la variabilitat dels valors obtinguts per cada mètode. El mètode Minus lens
presenta una longitud de la barra d’error menor, per això la desviació estàndard dels
seus valors és la més baixa.
Fent una vista general, tant per l’UD com per l’UE, les desviacions estàndards de
tots els mètodes són semblants, encara que les mesures de l’UE resulten lleugerament
en valors més baixos d’amplitud d’acomodació. També es pot detectar que les
desviacions estàndards de la resta de mètodes (Push-up, Push-down i Push-down to
recognition) són similars entre elles, ja que les barres d’error es troben respectivament
quasi a la mateixa altura.
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Mètodes
PU – PD
PU – ML
PU – PDR
PD – PDR
PD – ML
PDR - ML

DM
UD
UE
1,28 1,83
2,62 2,30
1,10 0,79
0,18 1,04
3,90 4,13
3,72 3,10

DS
UD
UE
±0,91 ±1,29
±1,85 ±1,63
±0,78 ±0,56
±0,13 ±0,73
±2,76 ±2,92
±2,63 ±2,19

IC
UD
0,89
1,81
0,76
0,12
2,70
2,58

r
UE
1,27
1,63
0,56
0,73
2,92
2,19

UD
0,83
-0,71
0,75
0,87
-0,23
-0,38

UE
0,99
-0,83
0,96
0,99
-0,73
-0,64

CDC
UD
UE
1.78 2,53
3,63 3,19
1,53 1,10
0,25 1,44
5,40 5,73
5,16 4,29

Taula 6. Diferència mitjana (DM), desviació estàndard (DS), interval de confiança (IC), coeficient de
relació (r) i coeficient de concordança (CDC) comparant els diferents mètodes
*PU: Push-up; PD: Push-down; ML: Minus lens; PDR: Push-down to recognition

Aquesta taula permet analitzar la diferència entre els diferents mètodes de
mesura de l’amplitud d’acomodació i establir-ne si hi ha relació entre els seus valors.
En la primera columna es troba la diferència entre les mitjanes (DM) que, com
més petita és, més similars són els seus resultats i, en conseqüència, el coeficient de
concordança (CDC) és menor. Aquest últim valor, com més baix és, també ens indica
millor repetibilitat dels mètodes, d’aquesta forma, a través dels mètodes de Push-down
i Push-down to recognition es troben els valors més similars.
Juntament amb la diferència de mitjanes, disminueix la desviació estàndard i
l’interval de confiança, per això, els mètodes Push-down i Push-down to recognition,
també són els que presenten aquests valors més baixos. Per altra banda, es pot veure
que quan es relaciona qualsevol mètode amb el Minus lens, la diferència de mitjanes és
major i el coeficient de concordança augmenta. Això es pot justificar perquè, el mètode
de Minus lens presenta uns valors d’amplitud d’acomodació menors i més desfasats
respecte als altres mètodes.
El coeficient de correlació (r) varia entre -1 i 1 de manera que, per sobre de 0 és
denomina correlació positiva (existeix alguna relació proporcional entre els mètodes) i,
com més a prop es troba de 1 major és aquesta. En canvi, quan és per sota de 0 la relació
és pobre. Observant la taula anterior, es pot afirmar que entre els mètodes Push-up i
Push-down existeix una correlació positiva quasi perfecte, així quan un augmenta, l’altre
també ho fa. La relació de correlació més pobre es troba entre el mètode Push-up i
Minus lens, ja que el coeficient de correlació és més baix.
Num. cas UD
UE Binocular
1
9,06 7,88
12,12
2
13,46 12,22
12,44
3
12,26 10,71
12,58
4
12,21 10,73
11,41
Taula 7. Mitjana dels resultats obtinguts pels diferents mètodes de mesura de l’AA de l’ull dret (UD),
ull esquerre (UE) i binocular
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En aquesta última taula, es pot veure l’amplitud d’acomodació mitjana de les
participants voluntàries en l’avaluació del nostre instrument. Tots els valors d’amplitud
d’acomodació obtinguts en les visites optomètriques es troben dins el rang d’amplitud
d’acomodació màxima (16,2D) i mínima (9,5D) segons l’edat de les participants, càlculs
fets a partir de les fórmules de Hofstetter (Fórmula 1).
A més, es pot detectar que encara que els resultats dels dos ulls siguin desiguals
i sempre major en l’ull dret, la diferència no és força diferent com perquè pugui afectar
la capacitat acomodativa de les participants. Així com també, comentar que, sabent que
la prova d’amplitud d’acomodació és realitza monocularment, els valors binoculars són
similars als resultats monoculars.
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6. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
DISCUSSIÓ
En aquest apartat es farà menció dels avantatges i inconvenients en la utilització
del regle RAF-UPC i es valoraran els resultats d’amplitud d’acomodació obtinguts a
través dels quatre mètodes diferents. Així com, es s’anomenaran aspectes que es
poden millorar.
Avantatges i inconvenients en la utilització del regle RAF-UPC
Enllaçant amb la valoració de les participants que van donar de manera anònima,
es poden corroborar els acabats d’aquest. Totes elles coincideixen en què l’aparell va
resultar còmode pel que fa al recolzament de galta i el prisma de recolzament. Encara
que degut a les múltiples repeticions, resultés en cansament. Aquest efecte no es
donaria en les condicions clíniques habituals atès que el nombre de mesures seria més
reduït.
No hi ha haver problemes per la visualització dels optotips, encara que la
resolució es podria millorar. En el què si que van estar d’acord les quatre participants és
que, si haguessin de canviar alguna cosa, seria la forma de subjectar-lo. A més, a part
del regle RAF-UPC, les participants havien d’aguantar l’oclusor de mà, per tant, aquest
es podria haver substituït per un oclusor de pirata.
Les participants amb coneixements optomètrics tenien noció d’haver sentit
anomenar els quatre mètodes de mesura d’amplitud d’acomodació aplicats en la
comprovació. Encara que només havien utilitzat el Push-up, conegut també com a
Donders. Només una de les participants coneixia el regle RAF-UPC (conegut amb el nom
de “UC-CUBE”), encara que les altres recordessin la menció d’aquest en algun seminari
de la universitat. Contrastant el procediment de mesura amb el regle RAF-UPC i sense,
van coincidir en què la utilització d’aquest instrument podria ajudar a millorar la precisió,
ja que el regle mil·limetrat va integrat en l’aparell i la subjecció dels optotips és més
estable que amb el mètode Donders. Millorant la precisió, també anava inclosa la
rapidesa de la mesura.
Resultats del valor mig de l’AA
Com es va mencionar en la introducció, el mètode més utilitzat arreu del món per
mesurar l’amplitud d’acomodació és el de Donders, aplicat en la comprovació del nostre
instrument com a Push-up. En l’avaluació del regle RAF-UPC es van afegir tres mètodes
més, Push-down, Minus lens i Push-down to recognition.
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Segons els resultats obtinguts, els majors nivells d’amplitud d’acomodació són del
Push-down (13,09±2,58 i 12,13±2,95), seguits del Push-down to recognition (12,91±2,77
i 11,10±2), Push-up (11,8±12,98 i 10,30±2,44) i Minus lens (9,19±0,59 i 8±0,49). La
diferència entre els tres primers mètodes respecte el quart es pot justificar pel
procediment de mesura, ja que els primers utilitzen el regle RAF-UPC i el quart foròpter
més les lents negatives.
Concordança entre els mètodes de mesura de l’AA
Comparant els diferents mètodes de mesura de l’amplitud d’acomodació, sabem
que existeix una relació positiva entre: Push-down i Push-down to recognition
(r=0,87/0,99), Push-up i Push-down (r=0,83/0,99) i Push-up i Push-down to recognition
(r=0,75/0,96).
En canvi, existeix una relació molt pobre en els resultats entre Push-up i Minus
lens (r=-0,71/-0,83), Push-down i Minus lens (r=-0,23/-0,73) i Push-down to recognition i
Minus lens (r=-0,38/-0,64). Això significa que, els resultats més fiables d’amplitud
d’acomodació vindran donats per l’aplicació de la combinació dels mètodes Push-up i
Push-down, Push-down i Push-down to recognition o Push-up i Push-down to recognition
en aquest ordre en la pràctica optomètrica habitual.
CONCLUSIONS
En aquest últim apartat es sintetitzen els aspectes més rellevants als quals hem
arribat després de l’anàlisi i discussió dels resultats obtinguts en les mesures de
l’amplitud d’acomodació.
-

La utilització del regle RAF-UPC per la mesura de l’amplitud d’acomodació ens ha
permès comprovar l’efectivitat de l’instrument.

-

Els mètodes de mesura de l’amplitud d’acomodació que fan ús del regle RAF-UPC
(Push-up, Push-down o Push-down to recognition) resulten en nivells més alts
d’amplitud d’acomodació que sense (Minus lens).

-

No s’han trobat diferències significatives en els resultats d’amplitud
d’acomodació entre els dos ulls, encara que els valors de l’ull dret són
lleugerament superiors a l’esquerre.

-

Per tal de dir quin és el mètode més fiable per mesurar l’amplitud d’acomodació
mitjançant el regle RAF- UPC, s’hauria d’aplicar la mateixa metodologia a una
mostra de participants major.
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8. ANNEXES
Annex I. Esbós de la regla RAF-UPC fabricada amb mesures aproximades
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Annex II. Fitxa optomètrica
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Annex III. Excel de recollida de dades
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Annex IV. Qüestionari de valoració dels participants
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Annex V. Protocol d’actuació a les instal·lacions del CUV
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Annex VI. Anàlisi estadístic de l’amplitud d’acomodació
Coeficient de repetibilitat i interval de confiança per l’UD i UE
UD

Push-up

Push-down

Minus lens

Push-down to recognition

M
DS
CDR

11,81
±2,98
5,84
8,89-14,72
(2,92)

13,09
±2,58
5,05
10,56-15,61
(2.52)

9,19
±0,59
1,15
8,61-9,76
(0,57)

12,91
±2,77
5,43
10,19-15,62
(2,71)

UE

Push-up

Push-down

Minus lens

Push-down to recognition

M
DS
CDR

10,30
±2,44
4,78
7,91-12,69
(2,39)

12,13
±2,95
5,78
9,24-15,02
(2,89)

8
±0,49
0,96
7,52-8,48
(0,48)

11,10
±2,72
4,45
8,87-13,33
(2,23)

95% IC

95% IC

Taules 4 i 5. Mitjana obtinguda en cada mètode (M), la seva desviació estàndard (DS), el coeficient de
repetibilitat (CDR) i l’interval de confiança (IC) per l’ull dret i ull esquerre

Gràfica 2. Mitjana (M) de l’amplitud d’acomodació obtinguda per l’ull dret (UD) i l’ull esquerre (UE)
amb cada mètode

Gràfiques 3 i 4. Representació de les barres d’error per cada mètode per l’ull dret (UD) i esquerre (UE)
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Coeficient de correlació i coeficient de concordança
Mètodes
PU – PD
PU – ML
PU – PDR
PD – PDR
PD – ML
PDR - ML

DM
UD
1,28
2,62
1,10
0,18
3,90
3,72

UE
1,83
2,30
0,79
1,04
4,13
3,10

DS
UD
±0,91
±1,85
±0,78
±0,13
±2,76
±2,63

IC
UE
±1,29
±1,63
±0,56
±0,73
±2,92
±2,19

UD
0,89
1,81
0,76
0,12
2,70
2,58

r
UE
1,27
1,63
0,56
0,73
2,92
2,19

UD
0,83
-0,71
0,75
0,87
-0,23
-0,38

UE
0,99
-0,83
0,96
0,99
-0,73
-0,64

CDC
UD
UE
1.78 2,53
3,63 3,19
1,53 1,10
0,25 1,44
5,40 5,73
5,16 4,29

Taula 6. Diferència mitjana (DM), desviació estàndard (DS), interval de confiança (IC), coeficient de
relació (r) i coeficient de concordança (CDC) comparant els diferents mètodes
*PU: Push-up; PD: Push-down; ML: Minus lens; PDR: Push-down to recognition

Resum de resultats
Num. cas UD
UE Binocular
1
9,06 7,88
12,12
2
13,46 12,22
12,44
3
12,26 10,71
12,58
4
12,21 10,73
11,41
Taula 7. Mitjana dels resultats obtinguts pels diferents mètodes de mesura de l’AA de l’ull dret (UD),
ull esquerre (UE) i binocular
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