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Refrakcja w praktyce

Gdy oko jest rozogniskowane, powstający na siatkówce obraz jest nieostry. Różnorakie mogą być powody tego rozogniskowania. Podstawową przyczyną powstania nieostrego obrazu na siatkówce jest niedopasowanie mocy optycznej układu
optycznego oka (rogówki i soczewki ocznej) do położenia siatkówki (czyli długości gałki ocznej). Takie oko obarczone jest
wadą refrakcji. Obraz tworzony przez rogówkę i soczewkę oczną powstaje poza siatkówką zamiast dokładnie na niej.

Spis treści

Spis treści
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A Miarowość (Emmetropia)
© Essilor International 2007

Oko nazywamy miarowym (emmetropowym; w języku
greckim „emmetros” = proporcjonalny i „ops” = widzieć), kiedy obraz przedmiotu usytuowanego w nieskończoności tworzy się na siatkówce tego oka, bez akomodacji. W oku miarowym, siatkówka jest sprzężona
optycznie z nieskończonością (to znaczy układ optyczny
oka nieakomodującego skupia na siatkówce promienie
światła równoległe do osi optycznej oka, biegnące od
przedmiotów odległych, znajdujących się w nieskończoności). Obraz przedmiotów odległych tworzy się na siatkówce w sposób odwrócony. Oko miarowe widzi je
wyraźnie bez akomodacji.
Oko jako układ optyczny:

Grubość
(mm)

Współczynnik Promień przedniej Promień tylnej
załamania światła powierzchni (mm) powierzchni (mm)

Rogówka

0,55

1,377

7,8

6,5

Ciecz wodnista

3,05

1,337

-

-

Soczewka oka

4,00

1,420

10,2

6,0

Ciało szkliste

16,70

1,336

-

-

Uproszczone oko miarowe to model oka powstały w
wyniku a) połączenia różnych ośrodków tworzących
oko, b) założenia, że rogówka i soczewka oka są soczewkami cienkimi, c) przyjęcia tego samego współczynnika załamania n = 1,336 dla cieczy wodnistej i
ciała szklistego oraz d) zaokrąglenia wyników (rysunek
2). Uproszczone oko miarowe ma całkowitą moc
optyczną 60 dioptrii i długości 24 mm, składa się z
przezroczystej powierzchni sferycznej o mocy 42 D
(rogówka), oddzielającego powietrze od cieczy wodnistej oraz soczewki cienkiej o mocy 22 D (soczewka
oka), znajdującej się 5,8 mm za rogówką i oddzielającej ciecz wodnistą od ciała szklistego. Choć bardzo
uproszczony, model ten dobrze odzwierciedla optyczne parametry nieakomodującego oka.
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Oko miarowe, bez akomodacji, może być modelowane przez układ optyczny złożony z rogówki, cieczy
wodnistej, soczewki oka i ciała szklistego. Parametry
oka teoretycznego opisane zostały w tabeli poniżej:

Rysunek 1: Oko miarowe

+42

S

+22

n=1,336

L

n=1,336
l=24 mm

l

R

d=5,8 mm

Rysunek 2: Uproszczone oko miarowe

Całkowita długość gałki ocznej: 24,09 mm
Źródło: Bennett and Rabbetts’ Clinical Visual
Optics, 4th edition, 2007
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Miarowość oka,
ametropia

Refrakcja w praktyce

1. Miarowość oka, ametropia,
prezbiopia i korygowanie wad
refrakcji

Miarowość oka,
ametropia

B Ametropia

2) Nadwzroczność:
Oko nadwzroczne jest okiem, w którym obraz przedmiotów usytuowanych w nieskończoności tworzy się za siatkówką, gdy oko nie akomoduje. Optycznie, oko nadwzroczne posiada niedostatek mocy w stosunku do swojej
długości: ponieważ jest za krótkie w stosunku do swojej
mocy (przeważająca część przypadków) lub też jest niewystarczająco mocne w stosunku do swojej długości.

Oko krótkowzroczne jest okiem, w którym obraz przedmiotu usytuowanego w nieskończoności tworzy się przed
siatkówką, gdy oko nie akomoduje. Optycznie, oko krótkowzroczne posiada nadmiar mocy w stosunku do swojej długości: ponieważ jest za długie w stosunku do swojej mocy (przeważająca część przypadków) lub też jest za
mocne w stosunku do swojej długości.
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Korekcja polega na wprowadzeniu przed okiem nadwzrocznym soczewki o mocy dodatniej, która sprawia, że
obraz przybliża się i zostaje przesunięty na siatkówkę.

Korekcja polega na wprowadzeniu przed okiem krótkowzrocznym soczewki o mocy ujemnej, która sprawia, że
obraz oddala się i zostaje przesunięty na siatkówkę.

Rysunek 3: Oko krótkowzroczne i zasada korekcji.

Refrakcja w praktyce

1) Krótkowzroczność (miopia; w języku łacińskim
„myops” = „który marszczy oczy”):

1

Każde oko niemiarowe nazywane jest ametropowym (w języku greckim „ametros” = niezgodny z miarą i „ops” = widzieć), gdy wykazuje nieprawidłową refrakcję, charakteryzującą się tym, że obraz przedmiotu oddalonego nie tworzy się
na siatkówce bez akomodacji, ale przed lub za siatkówką. Jeżeli obraz tworzy się przed siatkówką, oko nazywamy krótkowzrocznym; jeżeli za siatkówką, oko nazywamy nadwzrocznym. Jeżeli obraz tworzy się w różnych odległościach od siatkówki wzdłuż południków, mówimy o astygmatyzmie.

Rysunek 4: Oko nadwzroczne i zasada korekcji.
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Miarowość oka,
ametropia

Astygmatyzm nazywany jest prostym lub „zgodnym z
regułą” jeżeli przekrój największej mocy oka jest bliski
linii pionowej, to znaczy usytuowany między 70º i 110º.
Astygmatyzm nazywany jest odwrotnym lub „przeciwnym regule” jeżeli przekrój o największej mocy bliski jest
linii poziomej i usytuowany między 160º i 200º lub
+20º i 340º. W przypadku, gdy astygmatyzm nie jest
ani prosty, ani odwrotny, mamy do czynienia z astygmatyzmem skośnym.

Oko posiada astygmatyzm jeżeli jego moc zmienia się
wzdłuż południków soczewki oka.
Kiedy astygmatyzm jest regularny, istnieje zawsze południk mocy minimalnej i południk mocy maksymalnej,
nazywane głównymi południkami (głównymi przekrojami), które są położone prostopadle względem siebie
(najczęściej pionowo i poziomo) i między którymi moc
zmienia się w sposób ciągły. Każde oko astygmatyczne
jest z definicji ametropowe i wszelkie kombinacje są
możliwe: takie oko może być krótkowzroczne lub nadwzroczne we wszystkich południkach (astygmatyzm złożony), niemiarowe w jednym południku i krótkowzroczne
lub nadwzroczne w drugim (astygmatyzm zwykły lub
odwrotny), krótkowzroczne w jednym południku i nadwzroczne w drugim (astygmatyzm mieszany).

Układ optyczny oka astygmatycznego tworzy, z jakiegokolwiek punktu przestrzeni przedmiotowej, wiązkę
świetlną o formie złożonej, która opiera się na 2 półprostych ogniskowych prostopadłych względem siebie.
Te dwie ogniskowe odpowiadają odpowiednio obrazom
utworzonym przez główne przekroje mocy maksymalnej
i minimalnej oka. W odstępie między nimi znajduje się
szczególne miejsce nazywane krążkiem najmniejszego
rozproszenia; przekrój wiązki astygmatycznej jest w tym
miejscu okrągły i najmniejszej wielkości. Miejsce to jest
dioptrycznie równoodległe od obu ognisk obrazowych.
Korekcja oka astygmatycznego polega na wprowadzeniu
soczewki astygmatycznej, której moc zmienia się wzdłuż
przekrojów w sposób odwrotny do astygmatyzmu oka.
Soczewka taka, nazywana sferocylindryczną, posiada
różnicę mocy między głównymi przekrojami mocy maksymalnej i minimalnej nazywaną cylindrem, który kompensuje astygmatyzm oka łącząc obie ogniskowe w jednym punkcie i moc sferyczną, która „przesuwa” ten
punkt obrazowy na siatkówkę. Astygmatyzm prosty jest
korygowany za pomocą soczewki cylindrycznej ujemnej
o osi bliskiej 0º, a astygmatyzm odwrotny za pomocą
soczewki cylindrycznej ujemnej o osi bliskiej 90º.

© Essilor International 2007

© Essilor International 2007

Refrakcja w praktyce

3) Astygmatyzm (niezborność)

Rysunek 5: Oko astygmatyczne i zasada korekcji
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Miarowość oka,
ametropia

C Widzenie bliży, zakres
akomodacji i prezbiopia

1

Prezbiopia:

Kiedy przedmiot zbliża się do oka, jego obraz siatkówkowy oddala się za siatkówkę i oko musi zwiększyć swoją
moc, aby utrzymać ten obraz na siatkówce. W tym celu,
oko posiada zdolność wyginania powierzchni ścian soczewki ocznej i zwiększania w ten sposób swojej mocy całkowitej. Zjawisko to nazywamy akomodacją.

© Essilor International 2007
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Oko posiada maksymalną zdolność zwiększania swojej
mocy, nazywaną amplitudą akomodacji, która określa
najbliższy punkt, którego wyraźny obraz może utworzyć
na siatkówce: około 20 dioptrii przy urodzeniu, w wieku
20 lat nie więcej niż 10 dioptrii, a po 40-tym roku życia
zaledwie kilka dioptrii: w ostatnim przypadku mamy do
czynienia z prezbiopią.

© Essilor International 2007

Zakresem akomodacji nazywamy odległość, która dzieli
najbardziej wyraźny punkt przestrzeni przedmiotowej,
widziany bez akomodacji, nazywany punktem dalekim
wzrokowym i najbliższy punkt, widziany wyraźnie z maksymalną akomodacją, nazywany punktem bliskim wzrokowym. U emmetropa, zakres akomodacji rozciąga się
od nieskończoności do punktu bliskiego, położonego w
skończonej odległości. U krótkowidza, zakres akomodacji jest rzeczywisty i usytuowany całkowicie przed okiem.
U dalekowidza, zakres akomodacji jest po części wirtualny (za okiem) i po części rzeczywisty (przed okiem).

Refrakcja w praktyce

Mówimy o prezbiopii (w języku greckim „presbutês” =
starzec), kiedy soczewka oka nie jest już w stanie zwiększać mocy w sposób wystarczający, aby umożliwić tworzenie na siatkówce wyraźnego obrazu przedmiotów bliskich. Korekcja prezbiopii polega na uzupełnieniu w widzeniu bliży oka miarowego lub skorygowanego do dali o
niewystarczającej amplitudzie akomodacji dodatkową
soczewką o mocy dodatniej. Taka korekcja nazywana
jest „addycją”.
Tak więc:
- oko miarowe prezbiopa korygowane jest przez soczewkę plan do dali i dodatnią do bliży,
- oko krótkowzroczne prezbiopa korygowane jest
przez soczewkę mniej ujemną do bliży niż do dali (soczewka może być plan do bliży w przypadku, gdy addycja równa jest krótkowzroczności, lub o mocy ujemnej,
gdy krótkowzroczność przewyższa addycję),
- oko nadwzroczne prezbiopa korygowane jest przez
soczewkę bardziej dodatnią do bliży niż do dali.

Rysunek 7: Prezbiopia i ametropia.

Rysunek 6: Widzenie bliży
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Optyczne zasady korekcji ametropii i
prezbiopii.
Zasady korekcji krótkowzroczności i nadwzroczności

Zasada korekcji astygmatyzmu
Zasadą korekcji oka astygmatycznego jest wprowadzenie soczewki sferocylindrycznej, której moc zmienia się
wzdłuż południków w sposób odwrotny do astygmatyzmu oka. Soczewka taka posiada pewną różnicę mocy
między południkami mocy maksymalnej i minimalnej,
nazywaną cylindrem, który kompensuje astygmatyzm
oka łącząc dwie ogniskowe w jednym punktowym ognisku obrazowym i moc sferyczną, która „przesuwa” ten
punkt obrazowy na siatkówkę.
Moc cylindra wpływa na ogniskową równoległą do jego
osi. W przypadku formuły korekcyjnej wyrażonej cylindrem ujemnym, można powiedzieć, że cylinder o osi 0°
powoduje „cofanie się” ogniskowej poziomej łącząc ją w
jedynym punkcie obrazowym z ogniskową pionową, a
moc sferyczna „przesuwa” ten punkt na siatkówkę.

Podstawową zasadą korekcji ametropii jest tworzenie, za
pomocą soczewki okularowej, obrazów przedmiotów
widzianych niewyraźnie przez ametropa bez korekcji,
tak, aby jego oko mogło widzieć je wyraźnie.
Celem jest uzyskanie przez ametropa komfortu widzenia
emmetropia. Korekcja polega na tworzeniu obrazu nieskończoności przy pomocy soczewki, tak, aby ametrop
widział wyraźnie bez akomodacji, to znaczy w swoim
punkcie dalekim. Ponieważ obraz nieskończoności tworzony przez soczewkę jest z definicji usytuowany w jej
płaszczyźnie obrazowej, zasadą korekcji ametropa jest
określenie mocy korekcyjnej, tak, aby ognisko obrazowe
soczewki pokrywało się z punktem dalekim oka ametropa.
W przypadku krótkowidza (rysunek 8), obraz przedmiotu w nieskończoności tworzy się w ognisku obrazowym
soczewki o mocy ujemnej. Obraz ten staję się z kolei
przedmiotem dla oka, a ponieważ jest usytuowany w
punkcie dalekim, projektuje się wyraźnie na siatkówce
przez koniugację poprzez układ optyczny oka.
Natomiast w przypadku oka nadwzrocznego (rysunek 8),
obraz przedmiotu w nieskończoności tworzy się w ognisku obrazu (rzeczywistego) soczewki o mocy dodatniej;
obraz ten staje się przedmiotem dla oka, a ponieważ jest
usytuowany w punkcie dalekim, projektuje się wyraźnie
na siatkówce.

Rysunek 9: Zasada korekcji oka astygmatycznego
a) wpływ składowej cylindrycznej korekcji

+

CYL-

-

Rysunek 8: Zasada korekcji oka krótkowzrocznego i
nadwzrocznego.

CYL -

+
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a) oko krótkowzroczne

R
F'l

b) wpływ składowej sferycznej korekcji
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b) oko nadwzroczne

F'l
R
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Refrakcja w praktyce

1 Uzupełnienie

Uzupełnienie

Zapisanie addycji ma na celu przywrócenie prezbiopowi
pozornego zakresu widzenia bliży. Ten pozorny zakres widzenia bliży ma tę optyczną właściwość, że jest sprzężeniem
zakresu akomodacji widzenia dali poprzez addycję: obraz
punktu dalekiego widzenia bliży Pdb poprzez addycję jest
punktem dalekim widzenia dali Pdd, a obraz punktu bliskiego widzenia bliży Pbb poprzez addycję jest punktem
bliskim widzenia dali Pbd. Jako, że Pdd usytuowany jest w
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1 Uzupełnienie

nieskończoności, ponieważ chodzi tu o punkt daleki skorygowany ametropa lub punkt daleki rzeczywisty emmetropa, wynika stąd, że Pdb znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej addycji (rysunek 10).

Refrakcja w praktyce

Zasada optycznej korekcji prezbiopii

Rysunek 10: Zasada korekcji oka prezbiopa.

Przestrzenie optyczne: pozorna i
rzeczywista
U ametropa korygowanego za pomocą soczewek okularowych, można wyróżnić 2 przestrzenie optyczne:
- przestrzeń optyczną pozorną lub inaczej skorygowaną, uzyskaną dzięki korekcji, w której ametrop ocenia
przedmioty fizyczne, na które patrzy. Jest to przestrzeń
przedmiotowa soczewki.
- przestrzeń optyczną rzeczywistą, która jest przestrzenią optyczną obrazową soczewki, i przedmiotem dla
oka, w której ewoluują optyczne obrazy przedmiotów,
utworzonych przez soczewkę korekcyjną. Są to rzeczywiste obrazy, na które patrzy oko ametropa i których
obraz powstaje na siatkówce.

Każda przestrzeń optyczna rozciąga się w nieskończoność w sposób rzeczywisty lub pozorny, to znaczy, że
przestrzeń optyczna pozorna rozciąga się przed i za
soczewką, a przestrzeń optyczna rzeczywista rozciąga
się przed i za okiem. Soczewka korekcyjna działa w
ostateczności jak kreator przestrzeni optycznej pozornej, której obraz tworzy się, poprzez soczewkę, w
przestrzeni optycznej postrzeganej wyraźnie przez oko
ametropa. Z tego też powodu, poniekąd niewłaściwe
jest mówienie o „korekcji optycznej” za pomocą soczewek okularowych, ponieważ, w rzeczywistości, soczewka nie koryguje ametropii. Należałoby raczej użyć terminu „kompensacji optycznej” ametropii przy pomocy
soczewek okularowych.
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Lokalizacji i wyposażenie gabinetu.
Praktyka refrakcji wymaga wyboru właściwej lokalizacji
oraz odpowiedniego wyposażenia.
Gabinet przeznaczony do badania wzroku powinien znajdować się w miejscu cichym i spokojnym, z dala od
działalności innych gabinetów czy sklepów, tak, aby
umożliwić koncentrację i poszanowanie intymności pacjenta. Oświetlenie pomieszczenia powinno być średniej
mocy, tak, aby zbliżone było do normalnych warunków
widzenia. W szczególności należy unikać wykonywania
badania wzroku przy niewystarczającym oświetleniu.
Minimalna odległość od 4 do 6 m (w zależności od kraju)
jest niezbędna w celu wykonywania testów widzenia dali;
może być uzyskana bezpośrednio lub poprzez odbicie w
lustrze; testy powinny być prezentowane na wysokości
oczu pacjenta.

W celu wykonywania refrakcji przedmiotowej, wyposażenie może się składać z:
- klasycznego lub automatycznego keratometru,
pozwalającego na zbadanie promieni rogówki,
- skiaskopu lub autorefraktometru, pozwalającego
na określenie refrakcji przedmiotowej.
Zasada funkcjonowania i użycie tych instrumentów zostały opisane w dalszej części.

W celu wykonywania refrakcji subiektywnej, można
wyróżnić 3 możliwe poziomy wyposażenia:
- Wyposażenie minimalne, składające się z okularów
probierczych i kasety okulistycznej,
- Wyposażenie najczęściej spotykane, składające się
z ręcznego refraktometru, który ułatwia użycie i prezentację soczewek pacjentowi,
- Wyposażenie specjalistyczne, zawierające automatyczny refraktometr, sterowany komputerowo lub za
pomocą specjalnej klawiatury i skojarzony lub nie z innymi instrumentami.
© Essilor International 2007
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1 Uzupełnienie

Uzupełnienie

Jako uzupełnieniem tego wyposażenia, należy dysponować kompletną serią testów widzenia dali do prezentacji
w formie drukowanej lub do projekcji przy użyciu rzutnika. Testy te powinny pozwolić na pomiar ostrości widzenia oraz ocenę widzenia obuocznego. Ponadto, testy
czytania, najczęściej drukowane, służyć będą również do
badania widzenia bliży.
Niezależnie od wybranego poziomu wyposażenia, kilka
prostych narzędzi okazuje się niezbędnych: zasłony
obturacyjne, kieszonkową latarkę, przymiar, flippery
obuoczne wyposażone w soczewki sferyczne o mocy + i
– 0,25 D oraz + i – 0,50 D, cylindry skrzyżowane ręczne o mocy + lub – 0,25 D oraz + lub – 0,50 D, filtr
czerwony, pryzmaty, soczewki polaryzacyjne itp. …..

Rysunek 11: Wyposażenie gabinetu refrakcji.
Oczywiście, użycie tych różnych przyrządów zarezerwowane jest wyłącznie dla specjalistów z dziedziny widzenia, posiadających wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym
kraju.

Poza tym, konieczne jest, w celu pomiaru mocy soczewek okularowych, dysponowanie w gabinecie badań
frontofokometrem (dioptromierzem), a w celu pomiaru
rozstawu źrenic – pupilometrem.
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2. Badanie wstępne
A Kwestionariusz badania

W trakcie takiej rozmowy, dobrze jest reformułować
odpowiedzi pacjenta, aby upewnić się, że zostały dobrze
przez nas zrozumiane, a w razie potrzeby, użyć kilka
pytań zamkniętych lub przykładów, aby pacjent mógł
sprecyzować swoje odpowiedzi.
Ponadto, należy zapoznać się z historią korekcji wzroku, a zwłaszcza z charakterystyką noszonych przez niego
uprzednio okularów: bądź poprzez kartę pacjenta lub
podane przez niego informacje, bądź dokonując pomiaru noszonych przez niego soczewek korekcyjnych.
Niezbędne jest też uzyskanie informacji, do jakiego celu
potrzebne są pacjentowi okulary. W szczególności: do
jakich czynności zawodowych lub wypoczynkowych?
Można pomóc pacjentowi je sprecyzować używając kilku
pytań:

2
Refrakcja w praktyce

Po pierwsze, należy starać się zrozumieć powody konsultacji za pomocą kilku pytań otwartych, które stawiamy
pacjentowi. Na przykład: „Jaki jest powód Pani/a wizyty?”, „Na jakie problemy widzenia Pan/i się uskarża?” …
Następnie staramy się pomóc pacjentowi sprecyzować problem
związany z widzeniem, a w szczególności, poznać:
- naturę problemu: zmęczenie oczu, widzenie zamazane, widzenie podwójne?...
- odległość, na której problem się pojawia: przy widzeniu dali, bliży, na odległościach pośrednich, po
bokach?...
- okoliczności, przy których problem się pojawia: lektura, praca przy ekranie, prowadzenie pojazdu?...
- moment i częstotliwość pojawiania się problemu: rano,
wieczorem, w sposób przerywany, nieprzerwanie?...
- warunki oświetlenia: przy intensywnym świetle,
przy słabym świetle, w nocy, wrażliwość na błyski światła?...
- datę i sposób pojawienia się problemu: kiedy to się
stało, czy zdarzyło się to po raz pierwszy, czy problem
pojawił się gwałtownie i niespodziewanie, stopniowo?...
- ewolucję problemu: czy następowały momenty
poprawy, pogłębienia się problemu, jakie rozwiązanie
pacjent znalazł, aby sobie ulżyć?...
- itd.

- na temat wykonywanych czynności zawodowych:
opis tych czynności, odległość widzenia przy pracy, stanowisko pracy, oświetlenie, pomieszczenie, stopień
uwagi, czas wykonywania czynności itp.
- na temat spędzania wolnego czasu: sport, lektura,
majsterkowanie, prowadzenie pojazdów, oglądanie telewizji, muzyka, malarstwo, szycie, itp.
Ideałem byłoby, dla poszczególnych przypadków,
móc symulować warunki widzenia najczęściej spotykanej sytuacji, na przykład stanowiska pracy czy
głównej aktywności w czasie wolnym.
Wreszcie, ważne jest również uzyskanie informacji o
wszystkim, co mogłoby wpływać na widzenie pacjenta, przy pomocy kilku pytań na temat zdrowia oczu:
wady widzenia w rodzinie, choroby oczu, przebyte
operacje chirurgiczne, uczestnictwo w terapiach reedukacji widzenia lub na temat zdrowia ogólnego:
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, alergie, traumy, itd.

© Essilor International 2007

Przed każdym badaniem refrakcji, niezbędne jest przeprowadzenie ankiety dotyczącej pacjenta w celu zapoznania się z przyczyną, dla której postanowił przyjść na
konsultację. Zebranie tych informacji jest bardzo cenne i
pozwoli na przeprowadzenie właściwie ukierunkowanego
badania.

Rysunek 12: Rozmowa wstępna: pierwszy zasadniczy
kontakt.
Zebranie informacji na temat historii przypadku pacjenta jest podstawowym obowiązkiem badającego.
Dokładność i powaga, z jaką ta pierwsza rozmowa
jest przeprowadzona wzbudzą zaufanie pacjenta do
dalszej części badania.
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B Pomiary wstępne
Pierwszy etap każdego badania widzenia polega na kilku
wstępnych prostych pomiarach. Pozwalają one zidentyfikować i zobiektywizować problem widzenia pacjenta.
Jest to również okazja do uważnej obserwacji jego
zachowania.
Zaczynamy od oceny skuteczności widzenia pacjenta
przy widzeniu dali, następnie jego zachowania i zdolności czytania przy widzeniu bliży. W następnym etapie zajmiemy się lateralizacją oczu i przystąpimy do wykrycia
ewentualnych anomalii widzenia obuocznego pacjenta.

Skuteczność widzenia przy widzeniu dali:
Mierzymy ostrość wzroku pacjenta na skali literowej
umieszczonej w minimalnej odległości od 4 do 6 m, z i
bez soczewek korekcyjnych, oko po oku oraz obuocznie
(dwoje oczu otwartych). Pacjent czyta litery na głos.
Często pacjenci mają tendencję do zatrzymania się przy
pierwszej napotkanej trudności w odczytaniu liter.
Wtedy ważne jest zachęcenie pacjenta do kontynuacji
pytając go na przykład: „A w następnej linii, co możecie
Pan/i odczytać?”. Jako otrzymaną ostrość wzroku
uważać będziemy każdą linię, na której 3 litery (lub optotypy) na 5 zostaną odczytane prawidłowo.
W tym badaniu, używać będziemy przezroczystej zasłony, dzięki której unikamy tego, że oko nie badane będzie
w ciemności oraz mamy możliwość obserwować jego
zachowanie. Należy unikać wszelkiego kontaktu z okiem,
jak na przykład przyciskanie zasłony do oka, zasłanianie
ręką czy też przymykanie powieki pacjenta.

Zdolność akomodacji i konwergencji w widzeniu bliży
Zważywszy, że codziennie najczęściej używamy widzenia
bliży, bardzo istotne jest sprawdzenie zdolności akomodacji i konwergencji pacjenta. W tym celu musimy ustalić:
- punkt bliski akomodacji: przy pomocy bardzo
małej wielkości punktu fiksacji (na przykład kilku optotypów), który przybliżamy do pacjenta, mierzymy odległość, w której pacjent nie może już widzieć wyraźnie
(punkt bliski „wysunięty”), następnie wycofując cel,
badamy odległość, na której na nowo może go zobaczyć
wyraźnie (punkt bliski „wycofany”): ich pozycja nie
powinna różnić się więcej niż 1-2 cm. Tego pomiaru
należy dokonać na każdym oku osobno i ewentualnie w

widzeniu obuocznym. Jest to szczególnie ważne w przypadku prezbiopa, aby wykryć dysfunkcję akomodacji, a
u anizometropa, aby ustalić nierówność ewentualną różnice wymagań akomodacyjnych.
- punkt bliski konwergencji: : przy pomocy długopisu z lampką, który pacjent ma za zadanie trzymać stabilnie i stopniowo przybliżać, badamy, które oko i na
jakiej odległości rozluźnia fiksację (punkt zerwania fuzji).
Następnie, cofając długopis z lampką, mierzymy odległość, na której oczy ponownie odzyskują fuzję (punkt
odtworzenia fuzji) . Za normę uznaje się, jeżeli punkt zerwania fuzji pojawia się na odległości między 5 i 10 cm od
podstawy nosa, a punkt odtworzenia fuzji między 10 i
15 cm. Jeżeli punkt zerwania fuzji sytuuje się powyżej 20
cm, uważa się, że pacjent ma niedostatek konwergencji.

Zdolność czytania w widzeniu bliży:
Przy widzeniu bliży, na teście czytania trzymanym przez
pacjenta w rękach w jego spontanicznej odległości czytania, oceniamy jego zdolność czytania prosząc pacjenta o wskazanie rzędu o najmniejszych literach, jakie
może odczytać. Tak, jak przy widzeniu dali, zachęcamy
pacjenta do odgadywania tekstu, kiedy zaczyna napotykać trudności. Badanie to przeprowadzamy używając
testu czytania o silnym kontraście (bliskim 100%) przy
dobrym oświetleniu. Możemy również przeprowadzić to
badanie używając testu o słabym kontraście (10 %): różnica między dwoma pomiarami nie powinna przekraczać
1 rzędu. Większa różnica wskazuje na wadę refrakcji,
anomalię widzenia obuocznego lub chorobę oczu.

Odległość czytania:
Bardzo istotne jest również poznanie zwyczajowej, spontanicznej odległości czytania czy rodzaju pracy pacjenta.
Odległość ta może się znacznie zmieniać w zależności od
wykonywanej aktywności: od pracy precyzyjnej, wykonywanej przy odległości 25 cm, do pracy przy ekranach
umieszczonych na różnych odległościach czy też zawodów specyficznych jak na przykład czytanie partytury
muzycznej… Warunki widzenia mogą być bardzo zróżnicowane. Zainteresujemy się więc główną aktywnością
pacjenta wykonywaną przy widzeniu bliży, prosząc, aby
ją opisał lub nawet pokazał.
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Przed przystąpieniem do refrakcji, niezbędne jest ustalenie oka dominującego pacjenta. Podobnie jak dominującą prawą lub lewą ręką, każdy pacjent posiada również
dominujące oko. W celu określenia oka dominującego,
możemy użyć Check Testu™ (rysunek 14): prosimy pacjenta, aby z otwartymi oczami i wyciągniętą ręką, patrzył
na cel usytuowany w pewnej odległości oraz wyśrodkował go w okrągłym otworze testu. Okiem dominującym
jest to, w przypadku którego cel jest najlepiej wyśrodkowany podczas zasłaniania najpierw jednego, następnie
drugiego oka; może odpowiadać lub nie lateralizacji
manualnej pacjenta.
Ustalenie oka dominującego daje potrójną, praktyczną
korzyść:
- rozpoczniemy badanie refrakcji od oka niedominującego, aby przygotować pacjenta przed zbadaniem
refrakcji oka dominującego,
- w trakcie równoważenia korekcji między okiem prawym i lewym, będziemy czuwać, jeżeli doskonała równowaga nie może zostać osiągnięta, aby nie faworyzować
oka niedominującego,
- podczas centrowania soczewek, czuwać będziemy
nad uwzględnieniem ewentualnej silnej lateralizacji.
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Rysunek 13: Odległość czytania i odległość
„Harmon’a”.
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Oko dominujące

Odległość czytania zmienia się także w zależności od
indywidualnych nawyków pacjenta i jego wzrostu. W celu
poznania tej odległości, proponujemy pacjentowi test
czytania i mierzymy odległość oko-tekst, spontanicznie
przez niego wybraną. Odległość ta może być porównana
do odległości „Harmon’a”, która dzieli koniec łokcia od
„szczypiec”, utworzonych przez kciuk i palec wskazujący
(patrz rysunek 13): jest to cecha morfologiczna, która
odpowiada najczęściej odległości czytania lub pisania i
przy której każdy powinien swobodnie móc czytać.
Będziemy obserwować czy pacjent czyta naturalnie
poniżej lub powyżej tej odległości, zbierając w ten sposób dodatkowe wskazówki na temat jego ostrości widzenia (słabej lub dobrej), na temat jego zdolności akomodacyjnej (wystarczającej lub nie) oraz widzenia obuocznego (ezoforia lub egzoforia). Wreszcie, zaobserwujemy,
w trakcie tego testu, czy pacjent ma tendencję do odsuwania czytanego tekstu w prawą lub lewą stronę.

Rysunek 14: Określenie oka dominującego (przy
pomocy Check Testu™).
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W przypadku, gdy podejrzewamy ewentualną nieprawidłowość widzenia obuocznego, należy przeprowadzić następujące testy:
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- Weryfikację fuzji za pomocą filtru czerwonego:
celem jest ocena fuzji pacjenta przy częściowej dysocjacji obrazów jego obu oczu. Podczas, gdy pacjent patrzy na punkt świetlny, umieszczony w pewnej odległości,
wprowadzamy filtr czerwony przed jednym z oczu. Jeżeli
fuzja jest dobra, pacjent widzi tylko jeden punkt w kolorze różowym. Jeżeli natomiast fuzja jest słaba, pacjent
widzi albo 2 punkty, jeden biały i drugi czerwony, albo
tylko jeden punkt biały lub czerwony, gdy jedno z oczu
wytłumia, albo też, naprzemienność punktów białego i
czerwonego. Test wykonujemy umieszczając filtr czerwony na jednym oku, następnie na drugim, punkt jest widziany jako bardziej czerwony kiedy filtr znajduje się
przed okiem dominującym.

15b

Praktyka pomiarów wstępnych przynosi zazwyczaj wiele
informacji i pozwala zrozumieć przyczynę dyskomfortu
pacjenta zanim przystąpimy do badania refrakcji w
dosłownym tego słowa znaczeniu.
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- Wykrywanie heteroforii lub tropii za pomocą
Cover Testu : Celem jest stwierdzenie czy pacjent ma
wadę ukrytą osi widzenia, której kompensacja może
sprawiać mu trudności. Podczas, gdy pacjent patrzy na
punkt fiksacji, umieszczamy zasłonę przed jednym z
oczu, następnie ją szybko wycofujemy, obserwując oko
odkryte: jeżeli na nowo zaczyna patrzeć na punkt fiksacji, wykonując ruch skroniowo-nosowy, pacjent jest egzoforykiem, jeżeli wykonuje ruch nosowo-skroniowy, pacjent jest ezoforykiem. Jeżeli oko pozostaje nieruchome,
pacjent jest ortoforykiem lub lekkim heteroforykiem, z
wyjątkiem sytuacji, gdy oko odkryte pozostaje w pozycji odchylonej (egzo- lub ezotropia) i na nowo zaczyna
patrzeć na punkt fiksacji, kiedy tylko umieszczamy zasłonę na drugim oku. Ten test należy przeprowadzić zaczynając od jednego oka, następnie od drugiego. Można go
wykonać przy widzeniu bliży i dali. Heteroforia stanowi
rzeczywisty problem tylko wtedy, gdy pacjent kompensuje ją z trudnością.

15c

© Essilor International 2007

2

Badanie
wstępne

Refrakcja w praktyce

Wykrywanie anomalii widzenia obuocznego

Rysunek 15: Wykrywanie anomalii widzenia obuocznego
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Ostrość wzroku jest z definicji zdolnością, jaką posiada
oko do rozróżniania najmniejszych szczegółów danego
przedmiotu. Została ona zdefiniowana (przez Hermana
Snellen’a, holenderskiego okulistę, 1834-1908) jako
odwrotność kąta, wyrażoną w minutach kątowych,
która napina do poziomu oka najmniejszy szczegół,
który oko może rozróżnić. Oko ludzkie może, średnio,
wyróżnić dwa punkty kątowo oddzielone o 1 minutę
kątową (lub 1/60 stopnia). Wartość ta (ustalona przez
Hermann’a Von Helmoltz’a, niemieckiego okulistę, 1821
– 1894) została przyjęta jako uniwersalny wzorzec.

Ostatnia przedstawia progresję arytmetyczną ilorazu 0.1
z logarytmu kąta zdolności rozdzielczej (w języku angielskim kąt zdolności rozdzielczej nazywany jest skrótem
MAR, minimum angle of resolution), inaczej mówiąc progresję geometryczną V 10 (pierwiastek 10 tego rzędu z
10) = 1,259 MAR. Wartość tego kąta dzieli się – a więc
ostrość się mnoży – przez dwa co trzy stopnie i przez 10
w 10 stopniach. Ten typ skali, który oferuje regularną
progresję, liczbę optotypów identyczną
dla każdego
√10
stopnia, koherentny wybór znaków oraz łatwą konwersję
na wszystkich odległościach stał się w dzisiejszych czasach międzynarodowym standardem (rysunek 16).
10

W widzeniu dali:
W codziennej praktyce refrakcji, interesuje nas zasadniczo ostrość „morfoskopiczna”, która odnosi się do rozpoznawania liter lub cyfr, bardziej niż określenie minimalnej rozdzielczości oka, jak w przypadku użycia notacji E, C lub miry.
Notacja ostrości wzroku jest różna w różnych krajach i na
różnych kontynentach:
- W krajach łacińskich, notacja ta jest dziesiętna
(…..0,1, 0,2, 0,3, …., 1,0 …) i zapisywana w ułamkach
dziesiętnych (…1/10, 2/10, 3/10, …, 10/10, …).
Odpowiada odwrotności kąta widzenia szczegółu krytycznego optotypu : 10’ kątowych dla 1/10, 5’ dla 2/10,
2’ dla 5/10, 1’ dla 10,10 itd.
- W krajach anglosaskich, notacja ta wyraża się w
ułamkach cyfry 6 (…, 6/60, 6/36, 6/30, …, 6/6, …) lub
20 (…, 20/200, 20/120, 20/100, …, 20/20, …) w zależności od tego czy odległość pomiaru wynosi 6 m czy 20
stóp (1 stopa = 0,3048 m). W notacji tej używa się
ułamków Snellen’a, których licznik odzwierciedla odległość, na której pacjent może odczytać optotypy, a mianownik odległość, przy której odczytuje je pacjent o
ostrości wzroku 1. W ten sposób ostrość 6/12 (lub
20/40) oznacza, że pacjent może czytać z odległości 6 m
(lub 20 stóp) to, co pacjent o ostrości 1 czyta z odległości 12 m (lub 40 stóp).

Refrakcja w praktyce

Ostrości widzenia

Uzupełnienie

Uzupełnienie

Wielkość optotypu jest 5 razy większa od szczegółu,
który należy rozróżnić. Grubość linii optotypu stanowi
jedną piątą całkowitej jego wysokości.
Istnieją liczne typy skali ostrości zmieniające się w zależności od:
- typu proponowanych optotypów: liter, cyfr, pierścieni Landolt’a (1888), E Snellen’a (1862), figur, itd.
- progresji ostrości: skala dziesiętna (Monoyer,
1857), kątowa w minutach kątowych (Mercier, 1944),
ułamkowa (1/10, 1/9, 1/8, …), racjonalna, to znaczy
ułamkowa dla słabych ostrości, a dziesiętna dla silniejszych (Lissac, 1956), logarytmiczna (Bailey-Lovie, 1976).

Rysunek 16: Skala ostrości o progresji logarytmicznej
(źródło Bailey-Lovie)
Aby wymienić wszystkie typy skali ostrości, jakie stworzyli liczni autorzy, należałoby poświęcić osobne opracowanie.
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Uzupełnienie

Refrakcja w praktyce

W widzeniu bliży:
W celu oceny skuteczności widzenia pacjenta w widzeniu
bliży, dwie metody są możliwe: zmierzenie ostrości jego
wzroku przy pomocy skali ostrości (zredukowanej wielkości), lub zmierzenie jego zdolności czytania na tekstach różnych wielkości.
Skale pomiaru ostrości wzrokowej
Podobnie jak dla widzenia dali, istnieją liczne skale
ostrości widzenia bliży. Najczęściej używaną jest skala o
progresji logarytmicznej, zredukowana wersja skali dla
widzenia dali.
Należy jednak zauważyć, że dokładny pomiar ostrości
wzroku w widzeniu bliży nie jest szczególnie istotny
podczas badania refrakcji. Zamiast tego, częściej bada
się zdolność czytania pacjenta, bardziej związaną z jego
główną aktywnością.
Skale pomiaru zdolności czytania:
W zależności od kraju, wykorzystuje się różne skale i
typy notacji. Przypomnijmy najważniejsze:
- Skala i notacja Parinaud (notacja P): (najczęściej
używana w krajach frankofońskich zaproponowana w
1888 r. przez Dr Henr’ego Parinaud, francuskiego okulistę. Została opracowana dla odległości 25 cm, z arbitralną redukcją wielkości znaków o 20 % w stosunku do
skali widzenia dali (4’ kąta widzenia zamiast 5’), aby uwzględnić efekt zwężania się źrenicy w widzeniu bliży i
uczynić ją porównywalną do ostrości widzenia dali.
Każdy paragraf odpowiada ostrości widzenia 10/10 przy
wskazanej odległości i pozwala na ocenę ostrości widzenia zależnie od odległości przez stosunek odległość czytania/ odległość wskazana. Ta ostatnia równa jest 0,25 m
x n° Parinaud. W ten sposób:
- czytanie P1, P2, P4 dla odpowiednich odległości wskazanych 0,25 m, 0,50 m, 0,75 m … odpowiada ostrości 10/10.
- czytanie P4 przy 50 cm oznacza, że ostrość
jest rzędu 0,50 m / (4 x 0,25 m) = 2,5/10, lektura P 1,5
przy odległości 45 cm oznacza, że ostrość wynosi 0,45
m / (1,5 x 0,25 m) = 12/10.
Skala ta ma wiele wariantów. Stosowana jest do dzisiaj
bardziej z powodu tradycji niż dla jej zalet precyzji i prostoty.
- Skala i notacja w punktach typograficznych
(notacja N): używana przez kraje anglosaskie, skala ta
wykorzystuje standardy znaków drukarskich. Używa
polisy na znaki „Times Roman”, a rzędy są w tej metodzie stopniowane wielkością znaków, wyrażonych w punktach typograficznych (N5, N6, N8 itd.). Ostrość jest oceniana literą N („Near”) z cyfrą odnoszącą się do wielkości

znaków. Plusem tego testu jest to, że ocena skuteczności widzenia jest przeprowadzona precyzyjnie na typie
tekstu lektury, który pacjent ma do przeczytania.
- Skala i ocena Jaeger’a (notacja J): bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, skala ta również wykorzystuje znaki drukarskie, a do notacji wielkość tych znaków. Notacja wyrażona jest w J1, J2, J3, …, gdzie J jest
pierwszą literą nazwiska autora metody – Eduard von
Jaeger, wiedeńskiego okulisty, który wprowadził tę metodę w 1854 r. Po literze J następuje cyfra odnosząca się
do wielkości znaków. Powstało wiele wariantów tej skali,
z arbitralnymi stopniami i zmiennymi wielkościami znaków. Pomimo braku precyzji jej definicji, metoda ta
pozostaje w powszechnym użytku.
- Skala i notacja metryczna (notacja M): zaproponowana przez dwóch naukowców amerykańskich Louise
Sloan i Adelaide Habel w 1956 r. Wielkość znaków jest
w tej metodzie opisana za pomocą liczby Literze M
towarzyszy odległość, w metrach, w której znaki są widziane pod kątem 5’. Szczegół do rozróżnienia jest równy
jednej piątej wysokości znaków, notacje 1.0M, 0.50M
itd. oznaczają na przykład, że ostrość wzroku wynosi 1
na odpowiednich odległościach 1.0 m, 0.50 m itd. wielkość liter jest specyfikowana w jednostkach M, odpowiadających wysokości 1.45 mm: w ten sposób 1.0M
odpowiada znakowi o wielkości 1.45 mm, 0.50M –
0.725 mm itd. W celu poznania wartości M tekstu, wystarczy podzielić wysokość liter przez 1.45. Jednostce M
odpowiada również mianownik ostrości wyrażonej w
ułamkach Snellen’a. Ten typ notacji, uznany na całym
świecie, jest prosty i praktyczny i okazuje się wyjątkowo
pomocny przy badaniu widzenia bliży.
Niezależnie od wybranej skali, możemy ocenić skuteczność widzenia pacjenta w widzeniu bliży, notując wielkość najmniejszych znaków odczytanych, łącznie z
odległością lektury: na przykład P1,5 przy odległości
37 cm, N5 przy odległości 40 cm lub 0,4M przy odległości 40 cm uznawane są jako dobre ostrości widzenia.
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Badanie refrakcji rozpoczyna się od określenia refrakcji przedmiotowej, nazywanej tak, ponieważ nie uwzględnia ona interwencji ze strony pacjenta. W tym celu, można użyć technik zaawansowanych lub prostych oferowanych przez refraktometry lub też klasycznej i bardziej złożonej techniki skiaskopii. Niezależnie od wybranej metody, refrakcja przedmiotowa może
stanowić wyłącznie wstępne badanie i musi zostać potwierdzona przez badanie subiektywne refrakcji.

Refrakcja
przedmiotowa

3. Refrakcja przedmiotowa

Refraktometria automatyczna jest środkiem prostym i
szybkim pomiaru refrakcji pacjenta bez interwencji z
jego strony.
Pacjent opiera nieruchomo głowę czołem i brodą o
przyrząd. Operator przesuwa przyrząd na boki, od przodu do tyłu, tak, aby ustawić go naprzeciw oka pacjenta i
nastawić ostrość obrazu oka. Pacjent patrzy na punkt
fiksacji wewnątrz przyrządu. Kiedy ostrość jest nastawiona, pomiar refrakcji może zostać wykonany bądź w sposób automatyczny, bądź ręcznie przez operatora. Z serii
wielu pomiarów obliczony zostaje wynik średni. Można
wtedy przejść do zbadania drugiego oka. Po zakończonym pomiarze obu oczu, operator drukuje wyniki.

Refrakcja w praktyce

A Autorefraktometria
Ponadto, autorefraktometry pozwalają często na wykonanie pomiaru keratometrii. Poza oczywistą korzyścią,
jaką daje ten pomiar dla adaptacji soczewek kontaktowych, pozwala też na zbadanie czy ametropia pacjenta
dotyczy astygmatyzmu czy mocy.
Nie jest moim celem dyskredytacja korzyści, jakie dają
te przyrządy, ale jasne przypomnienie, że sam pomiar
autorefraktometrem nie wystarcza, aby określić refrakcję pacjenta i zawsze musi być uzupełniony o badanie
subiektywne.

Pomimo dokonanego postępu, autorefraktometry nie
pozwalają na dokładny pomiar refrakcji. W rzeczywistości, otrzymana sfera jest często zbyt „ujemna” – to znaczy zaniża nadwzroczność lub zawyża krótkowzroczność –
z powodu akomodacji, której pacjent używa w trakcie
badania. Ten brak precyzji jest tym znaczniejszy im ametropia jest silniejsza. Z tego też powodu, należy czuwać,
aby pacjent był rozluźniony podczas pomiaru. Również
astygmatyzm jest często zawyżony, a precyzja pomiaru
osi (często co do stopnia) jest nieco przesadna. Wreszcie,
stabilność fiksacji pacjenta i jego uwaga wpływają również na precyzję pomiaru. Sztuką operatora jest kontrola nad tymi wszystkimi czynnikami i wykonanie jak najbardziej miarodajnego pomiaru.
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Większość autorefraktometrów funkcjonuje na zasadzie
wysyłania wiązki świetlnej w podczerwieni, której obraz
przez odbicie jest skupiony na siatkówce, po podwójnym
przejściu przez oko, przy pomocy czujnika optoelektronicznego. Obraz ten jest przetworzony i zanalizowany
przez program obliczeniowy. W zależności od przyrządów, stosuje się różne zasady optyczne. Zajmiemy się
omówieniem ich charakterystyki technicznej.

Rysunek 17: Autorefraktometr
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B Skiaskopia

Refrakcja w praktyce

Skiaskopia (w języku greckim skia = cień i skopein =
badać), która została wprowadzona pod koniec XIX
wieku (przez Ferdynanda Cuignet, francuskiego okulistę
wojskowego, 1823 – 1889) jest metodą opartą na obserwacji dynamicznej gry cieni i światła w źrenicy pacjenta. Pozwala, przy pomocy prostej projekcji wiązki świetlnej do dna oka i obserwacji ruchu cienia, który źrenica
projektuje na siatkówkę (patrz rysunek 18), zbadać
refrakcję bez żadnej interwencji ze strony pacjenta.
Chociaż aktualnie metoda skiaskopii przeżywa wyraźną
regresję na korzyść autorefraktometrów, przypomnijmy
jednak zwięźle zasady optyczne i jej praktyczne zastosowanie.
Zasada skiaskopii polega na projekcji wiązki świetlnej do
dna oka pacjenta i transformacji siatkówki w źródło światła wtórnego. Wiązka wychodząca z siatkówki załamuje
się przechodząc przez oko nieakomodujące i z definicji
tworzy swój optyczny obraz sprzężony w punkcie dalekim pacjenta. Określenie refrakcji sprowadza się do zlokalizowania pozycji tego punktu dalekiego. Metoda polega na „przemieszczeniu” optycznym punktu dalekiego na
płaszczyznę źrenicy badającego, wprowadzając soczewki o odpowiedniej
mocy przed okiem pacjenta. Możemy to uzyskać
poszukując szczególnego
efektu, nazywanego neutralizacją: pojawianie się i
gwałtowne znikanie cienia i
światła w źrenicy pacjenta,
nazywane również zjawiskiem wypełnienia i gaśnięcia.

W praktyce, badanie wykonywane jest w warunkach słabego oświetlenia (w zaciemnionym
pomieszczeniu) w celu ułatwienia obserwacji cienia w źrenicy pacjenta, podczas gdy pacjent patrzy na test ostrości (punkt fiksacyjny), umieszczony w pewnej odległości, w celu rozluźnienia jego
akomodacji. Badający ustawia się naprzeciw pacjenta w stałej odległości (najlepiej od 0.67 lub
0.50 m) odpowiada to kompensacji mocą odpowiednio 1.50 lub 2.00 D). Badający projektuje
światło skiaskopu (najczęściej o wiązce równoległej lub rozbieżnej) do dna oka do zbadania i
przemieszcza wiązkę świetlną ruchem przeniesienia tam i z powrotem. Obserwuje wtedy, w źrenicy pacjenta, kierunek pozornego ruchu cienia
światła odbitego na siatkówce, porównując go do
kierunku wiązki rzutowanej na oko. Można zaobserwować różne efekty, każdy z nich mający swoje
właściwe znaczenie:
- efekt prosty: cień przemieszcza się w tym
samym kierunku, co wiązka świetlna, punkt daleki
znajduje się między pacjentem i badającym.
- efekt odwrotny: cień przemieszcza się w
odwrotnym kierunku do wiązki świetlnej, punkt
daleki znajduje się za badającym.
- efekt skośny: cień przemieszcza się w kierunku, który nie jest równoległy do kierunku przemieszczania się wiązki świetlnej, oko jest astygmatyczne.
- wypełnienie - neutralizacja: źrenica pacjenta rozjaśnia się i gaśnie przy najmniejszym
nawet przemieszczeniu wiązki świetlnej, punkt
daleki znajduje się w płaszczyźnie źrenicy badającego.
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1) Poszukiwanie głównych południków: bez
umieszczania soczewki z addycją, staramy się ustalić
główne przekroje ewentualnego astygmatyzmu, te, w
których żaden „efekt skośny” nie jest obserwowany.
Użycie skiaskopu o szczelinie świetlnej ułatwia obserwację. Jeżeli oko jest sferyczne, żaden „efekt skośny” nie
jest obserwowany, niezależnie od południka. Jeżeli oko
jest astygmatyczne, ustalamy kierunki dwóch głównych
południków, następnie zajmujemy się ich badaniem.
Rysunek 18 : Zasada skiaskopii
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a) Efekt prosty
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b) Efekt odwrotny
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c) Efekt skośny
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d) Wypełnienie - neutralizacja

2) Określenie sfery: staramy się otrzymać „efekt
odwrotny” we wszystkich południkach oka sferycznego
lub w dwóch południkach oka astygmatycznego wprowadzając soczewkę sferyczną (dodatnią, jeżeli pacjent
jest dalekowidzem lub słabym krótkowidzem), którą
redukujemy aż do momentu otrzymania efektu neutralizacji w jednym z dwóch południków: jest to wartość
sfery.

Zauważmy ponadto, że:
- w trakcie użycia skiaskopu o wiązce zbieżnej, zaobserwowane ruchy są odwrotnością ruchów przedstawionych powyżej (w przypadku skiaskopu o wiązce równoległej lub rozbieżnej).
- precyzja refrakcji skiaskopowej jest rzędu ±10° na
osi astygmatyzmu
- wartość refrakcji skiaskopowej stanowi dobry
punkt wyjścia do zbadania refrakcji subiektywnej. Sfera
skiaskopii może nawet stanowić sferę wyjściową metody
zamglenia (patrz dalej).

Refrakcja
przedmiotowa

3) Określenie cylindra: staramy się otrzymać efekt
neutralizacji w drugim południku bądź poszukując wartość sfery punktu neutralnego tego południka i odtwarzając formułę sfero-cylindryczną, bądź wprowadzając
soczewkę cylindryczną o adekwatnej osi, aż do otrzymania punktu neutralnego we wszystkich południkach.
Wielkość, mobilność i intensywność odblasku światła
zaobserwowanego dostarczają informacji na temat wielkości ametropii: im bardziej odblask/refleks/ światła jest
węższy, mobilny i jasny, tym bliżej jesteśmy punktu neutralnego i odwrotnie, im bardziej odblask ten jest szerszy, mało mobilny i słabej intensywności, tym dalej jesteśmy od punktu neutralnego.
Kiedy już określimy sferę/y punktu neutralnego, redukujemy wartość sfery znalezionej z odwrotności odległości
pacjent – badający (-1.50 D dla 0.67 m lub -2.00 D dla
0.50 m) w celu otrzymania wartości refrakcji skiaskopowej pacjenta.

Refrakcja w praktyce

Rysunek 19: Różne obserwowane efekty

Technika skiaskopii opisana powyżej jest metodą „statyczną”, nazywaną tak, ponieważ akomodacja pacjenta
nie bierze w niej udziału, co pozwala na obiektywne
określenie refrakcji pacjenta. Może być uzupełniona o
badanie skiaskopii „dynamicznej”, która prowokując
akomodację w widzeniu bliży, pozwala ocenić w sposób
obiektywny zachowanie akomodacyjne pacjenta w widzeniu bliży.
Stosowanie skiaskopii wymaga dłuższego doświadczenia, które może być nabyte tylko przez regularną praktykę. Skiaskopia może czasami okazać się bardziej praktyczna i skuteczna niż użycie autorefraktometru, który
zastępuje ją często w prostszych zastosowaniach.
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Badanie subiektywne refrakcji wykonuje się najczęściej na podstawie początkowej korekcji: wyniku refrakcji przedmiotowej
lub wcześniejszego badania. Polega na zbadaniu, w pierwszym etapie, mocy sfery korygującej, a następnie, osi i mocy cylindra korygującego.

A Pomiar sfery
Pomiar sfery wykonuje się oko po oku, zaczynając od oka
nie dominującego (gorzej widzącego), upewniwszy się, że
pacjent doskonale rozumie czego od niego oczekujemy w
celu precyzyjnego zbadania refrakcji jego oka dominującego. Postępujemy następująco:
1) Umieszczamy początkowe soczewki korekcyjne
(refrakcję przedmiotową lub wcześniejszą korekcję)
przed okiem pacjenta i mierzymy jego ostrość widzenia.

Używamy w tym celu metody nazywanej „metodą zamglenia”, która polega na umieszczeniu przed okiem soczewki o mocy dodatniej (przekorygowanie „w plus”), żeby
przesunąć obraz siatkówkowy przed siatkówkę i stopniowej redukcji mocy soczewki, aż do przesunięcia obrazu na
siatkówkę. Metoda ta, poprzez zaburzenie wyraźnego widzenia (pacjent widzi optotypy zamazane), ma na celu rozluźnienie akomodacji (która, jeżeli nie jest wyłączona,
powoduje jeszcze większe rozmazanie obrazu).
Rysunek 20: Zasada metody zamglenia
a) z korekcją początkową
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4

Refrakcja
subiektywna

Refrakcja w praktyce

4. Refrakcja subiektywna
w widzeniu dali
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b) z zaburzeniem widzenia +1.50 D

3) Przywracamy stopniowo ostrość krokami po 0.25 D i sprawdzamy czy ostrość postępuje: teoretycznie każde zaburzenie o -0.25 D powinno powodować
wzrost ostrości o jeden stopień w skali ostrości (reguła
Swaine’a) według następującej idealnej sekwencji:

Zaburzenie

Ostrość w
ułamkach

Ostrość w ułamkach dziesiętnych

+1,50 D

1/6

0,16 = 1,6/10

Sfera -1,50 D

+1,25 D

1/5

0,2 = 2/10

Sfera -1,25 D

+1,00 D

1/4

0,25 = 2,5/10

Sfera -1,00 D

+0,75 D

1/3

0,33 = 3,3/10

Sfera -0,75 D

+0,50 D

1/2

0,5 = 5/10

Sfera -0,50 D

+0,25 D

1/1

1,0 = 10/10

Sfera -0,25 D
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c) z zaburzeniem widzenia +0.75 D

2) Zaburzamy ostrość widzenia dodając +1.50 D do
korekcji początkowej. Ostrość widzenia powinna
spaść do 1/6 lub 0.16 (lub też 0.8 log MAR):
a. Jeżeli ostrość jest wyższa od 1/6, korekcja początkowa jest prawdopodobnie niewystarczająco dodatnia;
należy wtedy zaburzyć ostrość o dodatkowe +0.50 D (lub
+2.00 D)
b. Jeżeli ostrość jest niższa niż 1/6, korekcja początkowa jest prawdopodobnie niewystarczająco ujemna;
należy wówczas zacząć przywracanie ostrości.
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Oszacowana
ametropia

Refrakcja
subiektywna

1/5

0,20

1/6

0,16

1/7

0,14

1/8

0,12

1/9

0,11

1/10

0,10

•

•
•
•
•
•
•
•

Fog / Brouillard

Accommodation (=3,00D)

Refrakcja w praktyce

0,25
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1/4

•

•

-4,00

0,33

•

-3,00

1/3

•
•

-2,00

0,5

-1,00

1,0

1/2

+2,50
+2,25
+2,00
+1,75
+1,50
+1,25
+1,00
+0,75
+0,50
+0,25
0

1/1

4

W trakcie przywracania ostrości:
- jeżeli ostrość nie postępuje w trakcie wycofywania
się z przekorygowania „w plus” krokami po -0.25 D (a
nawet pogarsza się), jest prawdopodobne, że pacjent akomodował o 0.25 D (lub więcej). W takim przypadku,
należy odczekać kilka sekund, aby pozwolić pacjentowi na
rozluźnienie akomodacji.
- Wartość ostrości pozwala w każdym momencie na
ocenę ametropii według następującej prostej reguły: ametropia = wartość sfery – 0.25 D/ Ostrość (patrz tabelka).

Rysunek 21: Zaburzanie i ostrość widzenia.

4) Kontynuujemy przywracanie ostrości do momentu kiedy ostrość widzenia osiągnie swoje maksimum: ostrość widzenia osiąga swoją najwyższą wartość,
a sfera wartość nazywaną ekwiwalentem sferycznym
wady refrakcji Należy podkreślić, że pod koniec przywracania ostrości 2 ostatnie kroki mają bardzo znaczący
wpływ na ostrość widzenia, ponieważ przechodzi ona,
przy ewentualnym braku astygmatyzmu, od 0.5 do 1.0
(5/10 do 10/10) w dwóch krokach po -0.25 D.

5) Zachowujemy sferę najbardziej dodatnią, dającą
maksymalną ostrość widzenia, tak, aby uniknąć przesunięcia obrazu siatkówkowego za siatkówkę, co spowodowałoby zaburzenie badania przez włączenie się akomodacji pacjenta.

23
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Po określeniu wartości sfery, przystępujemy do zbadania wartości cylindra: poprzez sprawdzenie istniejącej korekcji lub
poprzez kompletne badanie. Najpierw szukamy osi cylindra, następnie jego mocy, używając metody cylindra skrzyżowanego oraz testu ostrości widzenia lub testu punktowego (nazywanego też „testem „solniczki”).

POMIAR CYLINDRA PRZEZ
WERYFIKACJĘ KOREKCJI
CYLINDRYCZNEJ POCZĄTKOWEJ:

22a

© Essilor International 2007

1) Sprawdzenie osi cylindra :
Używamy do tego celu cylindra skrzyżowanego o mocy
±0.50 oraz, do wyboru, testu ostrości widzenia lub
testu punktowego.
a. Umieszczamy uchwyt cylindra skrzyżowanego
w kierunku osi cylindra korekcji. Powoduje to spadek
ostrości widzenia.
22b

b. Prosimy pacjenta, aby patrzył na linie liter średniej wielkości lub test punktowy obracamy szybko cylinder skrzyżowany i prosimy pacjenta o podanie pozycji
cylindra skrzyżowanego, przy której obraz jest najmniej
zamazany. W tym celu, możemy, na przykład, użyć pytania: „Czy teraz obraz jest mniej zamazany?” (w przypadku testu ostrości) lub „Czy punkty wydają się Państwu
bardziej czarne?” (w przypadku testu punktowego), „W
pozycji 1 czy w pozycji 2? Czy są takie same?”

© Essilor International 2007

4

Refrakcja
subiektywna

Refrakcja w praktyce

B Pomiar cylindra

c. Obracamy oś cylindra korekcyjnego ujemnego o
5° w kierunku osi ujemnej cylindra skrzyżowanego wskazanego przez pacjenta.

© Essilor International 2007

22c

d. Ponawiamy operację do momentu, gdy pacjent
nie widzi już prawie lub w ogóle różnicy (oba obrazy są
dla pacjenta takie same). Pozycja uchwytu informuje o
kierunku osi astygmatyzmu.

© Essilor International 2007

22d

Rysunek 22: Sprawdzanie osi cylindra.
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Refrakcja
subiektywna

2) Sprawdzanie mocy cylindra:

a. Umieszczamy oś ujemną cylindra skrzyżowanego w
kierunku cylindra ujemnego korekcyjnego.
23a

© Essilor International 2007

b. Prosimy pacjenta, aby patrzył na linię małych znaków.
Obracamy szybko cylinder skrzyżowany i prosimy pacjenta o podanie optymalnej dla niego pozycji cylindra
krzyżowanego.
c. Dodajemy (-0.25) D do cylindra korekcyjnego, jeżeli
pacjent woli pozycję z osią ujemną (-) cylindra skrzyżowanego według osi ujemnej korekcji; w przeciwnym przypadku dodajemy (+0.25) D.
d. Ponawiamy operację do momentu, gdy pacjent nie
widzi już różnicy miedzy dwoma obrazami lub, kiedy ta
różnica się odwróci.

© Essilor International 2007

23b

e. Zachowujemy najsłabszą wartość cylindra, dającą
maksymalną ostrość.

Refrakcja w praktyce

Używamy do tego celu cylindra skrzyżowanego o mocy
±0.25 i testu ostrości.

© Essilor International 2007

23c

Dopasowanie sfery:
Dodajemy +0.25 D do sfery jeżeli znaleziony cylinder wynosi -0.50 D i sprawdzamy czy maksymalna
ostrość widzenia jest zachowana.

© Essilor International 2007

23d

Rysunek 23: Sprawdzanie mocy cylindra

25
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

24a
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4

Refrakcja
subiektywna

POMIAR CYLINDRA PRZEZ KOMPLETNE
BADANIE PRZY BRAKU POCZĄTKOWEJ
KOREKCJI CYLINDRYCZNEJ:

Przystępujemy do badania osi cylindra kolejnych przybliżeń:
a) Umieszczamy uchwyt cylindra skrzyżowanego
według osi poziomej (południki na 45° i 135°). Prosimy
pacjenta, aby patrzył na linie liter lub test punktowy,
obracamy cylinder skrzyżowany i prosimy pacjenta o
wskazanie optymalnej dla niego pozycji cylindra.
a. Jeżeli wskazana oś jest na 45°: oś cylindra
korekcyjnego zawiera się między 0° i 90°.
b.Jeżeli wskazana oś jest na 135°: oś cylindra
korekcyjnego zawiera się między 90° i 180°.
Zachowujemy wskazane wartości dla przedziałów 0° 90° lub 90° - 180°.
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24b

b) Obracamy uchwyt cylindra skrzyżowanego o 45°
(uchwyt na 45°, południki na 0° i 90°). Prosimy pacjenta, aby patrzył na linię liter, obracamy cylinder
skrzyżowany i prosimy pacjenta o wskazanie optymalnej
dla niego pozycji cylindra.
a. Jeżeli wskazana oś jest na 90°, oś cylindra
korekcyjnego zawiera się między 45° i 135°
b. Jeżeli wskazana oś jest na 0°, oś cylindra
korekcyjnego zawiera się między -45° (lub 225°) i
+45°.
Poprzez kombinację z poprzednią, oś jest zlokalizowana
w przedziale 45°.

24c
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Refrakcja w praktyce

1) Badanie osi cylindra

24d

d) Obracamy oś cylindra korekcyjnego ujemnego o
5° w kierunku osi ujemnej cylindra skrzyżowanego wskazanego przez pacjenta (lub umieszczamy go w dwusiecznej kąta resztkowego zawartego między uchwytem cylindra skrzyżowanego i granicą przedziału 45°).

© Essilor International 2007

c)Umieszczamy uchwyt cylindra skrzyżowanego
według dwusiecznej znalezionego przedziału (lub, wraz z
doświadczeniem, bliżej osi, dla której pacjent wyraził
preferencję). Prosimy pacjenta, aby patrzył na linię liter
lub test punktowy, obracamy cylinder skrzyżowany i prosimy pacjenta o wskazanie optymalnej pozycji.

a, b, c, d : Lokalizacja osi cylindra z dokładnością 45°
bez wcześniejszej znajomości wady refrakcji
Rysunek 24: Badanie osi cylindra.

e) Ponawiamy operację do momentu kiedy pacjent
nie widzi już prawie lub w ogóle różnicy. Pozycja uchwytu wskazuje kierunek osi cylindra.
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Refrakcja
subiektywna

e) Umieszczamy uchwyt cylindra skrzyżowanego
według osi cylindra wprowadzonego, obracamy go, prosimy pacjenta o wskazanie optymalnej pozycji i wykonujemy
obrót o 5° w kierunku osi ujemnej wskazanego cylindra
skrzyżowanego.
f) Ponawiamy operację do momentu kiedy pacjent
nie widzi już prawie lub w ogóle różnicy. Pozycja uchwytu wskazuje oś cylindra korekcyjnego.
24i
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24f

24j
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24g

Refrakcja w praktyce
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24e

24k
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24h

24l
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e, f, g, h : Ścisłe określenie osi cylindra przy pomocy
cylindra skrzyżowanego

Inne możliwe metody:
d) Wprowadzamy pierwszy cylinder korekcyjny o mocy
-0.50 D w środku znalezionego przedziału 45°, następnie
przystępujemy do sprawdzenia jego osi. W tym celu:
i, j, k, l : Ścisłe określenie osi cylindra przy pomocy
cylindra próbnego oraz cylindra skrzyżowanego
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25a

Używając cylindra skrzyżowanego o mocy ±0.25:
© Essilor International 2007

a. Prosimy pacjenta, żeby patrzył na tablicę z optotypami. Stopniowo zwiększamy moc cylindra krokami po
(-0.25) D do znalezionej osi, tak, żeby pacjent zauważył
poprawę swojej ostrości.
b. Następnie przystępujemy do weryfikacji mocy:
a. Umieszczamy cylinder skrzyżowany osią
ujemną w kierunku cylindra ujemnego korekcyjnego.
b. Prosimy pacjenta, żeby patrzył na linię
małych znaków, obracamy cylinder skrzyżowany i prosimy pacjenta o podanie optymalnej pozycji.
c. Dodajemy (-0.25) D do cylindra korekcyjnego jeżeli pacjent woli pozycję z osią ujemną cylindra
skrzyżowanego według osi ujemnej korekcji; w przeciwnym przypadku odejmujemy (-0.25) D.
d. Ponawiamy operację do momentu kiedy
pacjent nie widzi już prawie lub w ogóle różnicy lub gdy
ta różnica się odwraca.
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25b

c. Zachowujemy najsłabszą wartość cylindra dającą
maksymalną ostrość.

25c
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Refrakcja
subiektywna

Refrakcja w praktyce

2) Badanie mocy cylindra:

Dopasowanie sfery:
Dodajemy +0.25 D do sfery jeżeli dodany cylinder
wynosi -0.50 D i sprawdzamy czy maksymalna ostrość
widzenia jest zachowana.

© Essilor International 2007

25d

Rysunek 25: Badanie mocy cylindra.
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Po określeniu osi i mocy cylindra korekcyjnego, przystępujemy do weryfikacji jednoocznej sfery przy pomocy
soczewek sferycznych o mocach + i – 0.25 D w celu
potwierdzenia czy znaleziona sfera jest rzeczywiście
„maksimum wypukłym dającym najlepszą ostrość”. Tak
więc:
- po dodaniu +0.25 D, ostrość widzenia powinna
lekko spaść, w przeciwnym razie dodać +0.25 D i ponowić weryfikację,
- po dodaniu -0.25 D, ostrość widzenia powinna
pozostać identyczna.

Każda korekcja astygmatyzmu bez różnicy może
wyrażać się w formule cylindra dodatniego lub ujemnego. Recepta natomiast wyrażona jest zawsze w
cylindrze ujemnym. W rzeczywistości, metoda „zamglenia”, powszechnie używana w celu badania refrakcji, polega na zaburzeniu widzenia pacjenta, to znaczy
na umieszczeniu obu ognisk obrazowych astygmatycznych przed siatkówką, a następnie, w pierwszym etapie, na ich wycofaniu przy pomocy sfer ujemnych
(przywracania ostrości) tak, aby zaprowadzić ogniskową „tylną” na siatkówkę, w drugim etapie, na połączeniu 2 ogniskowych w jednym jedynym punkcie wycofując ogniskową „przednią” przy pomocy cylindra
ujemnego.
W zależności od kraju, producenci wyrażają jednak formułę recepty w cylindrze dodatnim lub ujemnym, co
może powodować konieczność „transpozycji” recepty
cylindra „minus” na cylinder „plus”.

Rysunek 27: Końcowa jednooczna weryfikacja sfery

© Essilor International 2007

a) Z +0.25 D: ostrość widzenia spada

© Essilor International 2007

b) Z – 0.25 D: ostrość widzenia pozostaje identyczna

Refrakcja
subiektywna

Zapis korekcji astygmatyzmu przeprowadzamy
zawsze w cylindrze ujemnym

Refrakcja w praktyce

3) Końcowa weryfikacja sfery

Transpozycja formuły sfero-cylindrycznej
W celu przełożenia formuły wyrażonej w cylindrze
ujemnym na cylinder dodatni (lub odwrotnie), wystarczy zmienić znak cylindra, dodać do sfery nowej
formuły sumę algebraiczną sfery i cylindra wcześniejszej formuły i dodać 90° do osi wcześniejszej formuły (i
ewentualnie odjąć 180°).
W ten sposób, formuła recepty sf.+1.00 cyl.-3,00° x
15 wyrażona w cylindrze ujemnym staje się : cylinder
= +3.00; sfera = +1.00 + (-3.00) = -2.00; oś =
15° + 90° = 105° lub formuła sf.-2,00 cyl.+3,00 x
105° wyrażona w cylindrze dodatnim.
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Refrakcja w praktyce

4 Uzupełnienie

Uzupełnienie
Reguła „Swaine’a”
Jest to reguła teoretyczna, która pozwala ocenić niedostatek sfery w zależności od ostrości widzenia, zmierzonej w
widzeniu dali. Autorstwo tej metody przypisuje się we
Francji angielskiemu fizykowi i optometryście Williamowi
Swaine (1894 – 1986). Tymczasem nie jest ona znana w
krajach anglosaskich pod tą nazwą! W myśl reguły Swaine’a
ostrość widzenia spada o jeden stopień w skali ostrości
ułamkowych (1/1, 1/2, 1/3, 1/4 itd.) o 0.25 D ubytku sferycznego. Zgodnie z tym: krótkowidz o mocy -0.50 D ma
ostrość około 1/2 (lub 5/10), krótkowidz o mocy -0.75 D ma
ostrość 1/3 (lub 3,3/10) itd. (patrz tabela).
Ostrość widzenia
(w częściach
dziesiętnych)

Ostrość widzenia
(skala ułamkowa)

Ubytek sferyczny

1,00

1/1

0,25

0,50

1/2

0,50

0,33

1/3

0,75

0,25

1/4

1,00

0,20

1/5

1,25

0,16

1/6

1,50

0,14

1/7

1,75

0,12

1/8

2,00

0,11

1/9

2,25

0,10

1/10

2,50

Ostrość widzenia i niedostatek sferyczny według reguły
Swaine’a
W trakcie refrakcji metodą zamglenia, która polega na
uczynieniu pacjenta krótkowidzem za pomocą mocy
dodatniej, reguła ta pozwala od razu na ocenę zamglenia
sferycznego, a więc na szybszą ocenę wartości końcowej
ametropii pacjenta. Na przykład, jeżeli podczas badania
ostrość widzenia pacjenta jest rzędu 1/6 (0.16), można
powiedzieć, że jego ametropia jest prawdopodobnie
równa wartości sfery pomniejszonej o 6 x 0.25 D lub 1.50 D; jeżeli ostrość jest rzędu 1/5 (0.20), ametropia
jest równa sferze - 5 x 0.25 D lub -1.25 D, itd. Reguła
Swaine’a pozwala na śledzenie ewolucji ostrości w trakcie przywracania ostrości. Oczywiście nie ma ona wartości uniwersalnej i może służyć wyłącznie jako odniesienie w trakcie badania.

pacjenta soczewki cylindrycznej, której ekwiwalent sferyczny jest równy zero – „cylinder skrzyżowany” – i zbadaniu
wariacji ostrości widzenia wynikających z kombinacji astygmatyzmu oka i astygmatyzmu cylindra skrzyżowanego dla
różnych pozycji cylindra.
Cylinder skrzyżowany jest soczewką, która stanowi połączenie 2 soczewek płasko-cylindrycznych o mocach identycznych, ale o przeciwnych znakach i osiach prostopadłych
względem siebie (stąd jego nazwa „cylinder skrzyżowany”,
która ściśle mówiąc, powinna wyrażać się w liczbie mnogiej,
a nie pojedynczej). Na przykład, jeśli jest kombinacją dwóch
cylindrów o mocach +0.50 i -0.50, jego formuła wynosi
sf.+0,50 cyl.-1,00. Soczewka ta jest zamontowana w przyrządzie, którego uchwyt jest dwusieczną kierunku osi cylindrów w taki sposób, że przez prosty obrót, osie dodatnia i
ujemna cylindra skrzyżowanego mogą zostać swobodnie
zamienione przed okiem pacjenta (rysunek 29).
Umieszczony przed okiem astygmatycznym, cylinder
skrzyżowany wchodzi w kombinację z astygmatyzmem oka,
akcentując go lub redukując oraz powoduje w konsekwencji zmianę ostrości widzenia pacjenta. Obracając cylinder
prosimy pacjenta o wskazanie, która z pozycji cylindra jest
dla niego optymalna. Cylinder skrzyżowany jest używany
według dwóch różnych procedur:
- w celu określenia lub weryfikacji kierunku osi cylindra
korekcyjnego. W tym celu szukamy pozycji uchwytu cylindra skrzyżowanego, przy której pacjent nie widzi różnicy
między dwiema proponowanymi pozycjami. W tym kierunku, astygmatyzm cylindra skrzyżowanego wchodzi w kombinację z astygmatyzmem oka, aby utworzyć astygmatyzm
wynikający z identycznej wartości w obu pozycjach.
- w celu określenia lub weryfikacji mocy cylindra korekcyjnego. W tym celu szukamy wartości cylindra, który daje
najlepszą ostrość. Tutaj również, porównujemy dwie pozycje cylindra skrzyżowanego, jedną wprowadzającą cylinder
ujemny według osi cylindra korekcyjnego i drugą wprowadzającą cylinder dodatni.
Procedury użycia cylindra skrzyżowanego zostały szczegółowo opisane powyżej.

Cylinder skrzyżowany
Badanie astygmatyzmu metodą cylindra skrzyżowanego
zostało spopularyzowane przez Edwarda Jackson’a
(1856 -1942), amerykańskiego okulistę, na początku XX
wieku. Metoda ta polega na wprowadzeniu przed okiem

Rysunek 27: Cylinder skrzyżowany Jackson’a

30
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Test czerwono-zielony jest testem weryfikacji korekcji
sferycznej. Wykorzystuje podłużną aberrację chromatyczną oka, która sprawia, że obraz siatkówkowy rozciąga się jako sukcesja obrazów odpowiadająca każdemu z
kolorów spektrum światła, a w szczególności, obraz czerwony tworzy się przed obrazem zielonym. Test ten pozwala, poprzez prostą obserwację znaków na tle czerwonym i zielonym, ocenić ostrość oka. Tak więc:
- jeżeli obraz jest nieznacznie przed siatkówką, pacjent widzi znaki bardziej czarne na tle czerwonym
- jeżeli obraz jest nieznacznie za siatkówką, pacjent
widzi znaki bardziej czarne na tle zielonym (ale zachowuje możliwość przesunięcia obrazu na siatkówkę poprzez
włączenie akomodacji).
- jeżeli obraz jest dokładnie na siatkówce, pacjent
będzie widział znaki jednakowo na obu tłach.

28c

Refrakcja w praktyce

Ponadto, test ten może być wykonywany w widzeniu bliży,
aby zbadać zachowanie akomodacyjne pacjenta w młodym
wieku lub zweryfikować addycję prezbiopa.

Otwór stenopeiczny
Otwór stenopeiczny czarną przesłoną z otworem o średicy 1-2 mm ,. Umieszczony przed okiem, pozwala zredukować wielkość plamki rozmycia utworzonej na siatkówce
przez zamazany obraz. Pozwala sprawdzić jakość korekcji
optycznej, gdy ostrość widzenia jest słaba. Jego głównym
atutem jest to, iż pozwala rozróżnić między nieprecyzyjną
refrakcją a nie dającą się skorygować ambliopią.
W praktyce, umieszczamy otwór stenopeiczny przed
okiem pacjenta, na ewentualnej korekcji optycznej i
upewniamy się czy jest dokładnie wycentrowany na
środku źrenicy. Mierzymy ostrość widzenia: jeżeli poprawia się przy otworze stenopeicznym, mamy do czynienia
z niedostatkiem refrakcji źle lub w ogóle nie skorygowanym; jeżeli nie poprawia się lub nawet pogarsza się,
możemy podejrzewać niedowidzenie. Najwyższa ostrość
otrzymana poprzez otwór stenopeiczny powinna być
osiągnięta przez precyzyjną refrakcję.
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Aby uniknąć niepożądanych efektów akomodacji pacjenta
(które spowodowałyby preferencję dla koloru czerwonego),
można poprosić pacjenta, aby skupił wzrok na zielonym tle
zanim przystąpi do porównania, albo też zaburzyć ostrość o
+0.50 D w celu uzyskania preferencji dla koloru czerwonego, a następnie przywracać ostrość do momentu uzyskania
równowagi między czerwonym i zielonym.
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Uzupełnienie

- jeżeli wskazuje znaki na tle zielonym: jest za słabo
skorygowany soczewką dodatnią (dalekowidz za słabo
skorygowany lub krótkowidz za mocno skorygowany),
- jeżeli nie widzi różnicy: jest dobrze skorygowany dla
danej odległości.

Test czerwono-zielony

Rysunek 28: Test czerwono-zielony
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Test ten może być wykonywany w widzeniu dali: jednoocznie, żeby sprawdzić sferę; na każdym oku, żeby
wykonać zrównoważenie korekcji; w widzeniu dysocjowanym w celu weryfikacji końcowej recepty. Jest bardzo prosty w użyciu: prosimy pacjenta o porównanie znaków na
tle czerwonym i na tle zielonym, pytając go na przykład
czy „znaki wydają mu się bardziej czarne na tle czerwonym, na tle zielonym czy też są takie same na obu tłach”.
- jeżeli pacjent wskazuje znaki na tle czerwonym: jest
za bardzo skorygowany soczewką dodatnią (krótkowidz za
słabo skorygowany lub dalekowidz zbyt mocno skorygowany),

Rysunek 29: Otwór stenopeiczny i zasada działania
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Refrakcja
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Refrakcja w praktyce

C Równowaga widzenia zdysocjowanego
Po wykonaniu refrakcji oka prawego i lewego w warunkach
widzenia jednoocznego i w różnych odległościach, należy
upewnić się o ich prawidłowym zrównoważeniu (czy ich
wyniki są ze sobą zgodne). Badanie równowagi widzenia
zdysocjowanego ma na celu sprawdzenie symultanicznej
wyrazistości obrazów siatkówkowych przy tym samym stanie akomodacji. Niezbędne jest wprowadzenie zdysocjowanego widzenia pacjenta, to znaczy każde oko widzi oddzielnie ten sam test. Istnieje możliwość porównania widzenia oka prawego i oka lewego i zbadania najlepszej
korespondencji refrakcji.
1) Dysocjacja widzenia pacjenta
W celu dysocjacji widzenia obu oczu pacjenta, możemy
użyć różnych metod:
- Metody naprzemiennego zasłaniania: jest to
najprostsza metoda, polega na szybkim zasłanianiu jednego oka, następnie drugiego, a zadaniem pacjenta jest
porównanie ostrości widzenia obu oczu. W trakcie tego
testu upewniamy się, że pacjent, w żadnym momencie,
nie widzi obuocznie (dwoje oczu otwartych). W tym celu,
należy zasłaniać oko otwarte zanim odkryjemy oko
jeszcze zasłonięte. Przesłonka musi być dostatecznie szeroka.
- Metodą pryzmatu pionowego : cpolega na wprowadzeniu pryzmatu pionowego o 3Δ bazą do dołu (270°)
na jednym oku i 3Δ bazą do góry (90°) na drugim w celu
spowodowania widzenia dwóch obrazów: jednego w górze,
widzianego przez jedno oko, drugiego w dole, widzianego
przez drugie oko. Minusem tej metody są dość sztuczne
warunki widzenia, konieczność dokonania przez pacjenta
porównania dwóch obrazów dość odległych jeden od drugiego oraz szczegółowe wyjaśnienie.
- Metodą filtrów polaryzacyjnych: metoda ta
wymaga użycia testów ostrości widzenia lub testu czerwono-zielonego spolaryzowanych, połączonych z filtrami
odpowiadającymi polaryzacjom skrzyżowanym między
sobą. Chociaż widzenie pacjenta jest mniej wyraźne, test
ten jest najbardziej zbliżony do naturalnych warunków
widzenia. Zazwyczaj, pacjent nawet nie zdaje sobie sprawy ze stanu widzenia dysocjowanego.

3) Równoważymy widzenie oka prawego i lewego w
obrazach zamazanych pogarszając ostrość oku widzącym obraz jako mniej zamazany , wprowadzając +0.25
D , a nawet o +0.50 D jeżeli zachodzi taka konieczność.
Otrzymujemy w ten sposób równowagę między okiem
prawym i lewym lub odwrócenie preferencji jednego oka
w stosunku do drugiego. Poznanie oka dominującego
jest rzeczą pierwszorzędną: pozwala upewnić się czy doskonałą równowagę miedzy okiem prawym i lewym
można uzyskać tylko wtedy, gdy faworyzowane jest oko
dominujące oraz uniknąć tego, że korekcja odwróci naturalną preferencję jednego oka w stosunku do drugiego.
Należy podkreślić, że wykonanie zrównoważenia dysocjowanego wymaga, aby pacjent miał stabilne widzenie
symultaniczne, a użycie testu ostrości zakłada, że ostrości widzenia obu oczu są prawie identyczne. W przypadku niestabilności widzenia symultanicznego, lepiej jest
dysocjować widzenie przez naprzemienne zasłanianie, w
przypadku różnych ostrości widzenia OP i OL, wykonujemy zrównoważenie przy pomocy testu czerwono-zielonego lub testu krzyżowego.
4) Przywracamy ostrość obuocznie krokami po
-0.25 D do momentu otrzymania maksymalnej ostrości
obuocznej .

5) Sprawdzamy ostrości OP i OL, aby upewnić się co
do ich równowagi lub czy nie występuje nadal lekka nierównowaga na korzyść oka dominującego.

W dalszej części zobaczymy, że równowaga zdysocjowana widzenia dali może również zostać zweryfikowana w
widzeniu bliży.

2) Zaburzamy obuocznie o +0.50 D i
prosimy o porównanie obrazu zamazanego na prawym i
lewym oku. Ostrość widzenia spada wtedy o kilka dziesiętnych i warunki lekko zamazanego obrazu umożliwiają pacjentowi łatwiejsze porównanie.

32
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

Refrakcja
subiektywna

Rysunek 30: Równowaga zdysocjowana.
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b) równowaga w zamgleniu

Refrakcja w praktyce
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a) zamglenie +0,50 D
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c) przywrócenie ostrości obuocznie
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a) Badanie widzenia obuocznego
Na tym etapie, ważne jest przeprowadzenie badania widzenia obuocznego, aby potwierdzić, że pacjent posiada
dobre widzenie symultaniczne i że bez trudu dokonuje
fuzji postrzeganych obrazów przez dwoje oczu. W tym
celu, dysocjujemy widzenie obuoczne pacjenta, aby zweryfikować :

d)Rozpoczynamy test od nowa wprowadzając pryzmat od 10Δ do 15Δ bazą do nosa przed jednym okiem i
prezentujemy linię poziomą liter, aby wykryć ewentualną
heteroforię pionową.
Przypomnijmy, że w przypadku niemal wszystkich tych
testów dysocjacyjnych (nie dotyczy testu z pryzmatem
bazą do nosa):

1) czy nie występuje supresja –całkowite lub częściowe
tłumienie widzenia jednego oka: oba obrazy powinny
być stale równocześnie obserwowane

- Jeżeli obraz postrzegany przez oko prawe jest widziany po prawej stronie, a obraz postrzegany przez oko
lewe jest widziany po lewej, mamy do czynienia z ezoforią.

2) czy nie występuje potencjalne odchylenie lub znaczna
foria: przez ustawienie w jednej linii dwóch obrazów.

- Odwrotnie, jeżeli obraz postrzegany przez prawe
oko jest widziany po lewej stronie, a obraz postrzegany
przez lewe oko jest widziany po prawej, mamy do czynienia z egzoforią.

Dysocjacja za pomocą pryzmatów (Metoda Von
Graefe)
Zasadą jest wprowadzenie dysocjacji widzenia obuocznego przy pomocy pryzmatu pionowego. Pacjent patrzy
na pionową kolumnę optotypów, przy badaniu forii horyzontalnej, a potem poziomy rząd optotypów przy badaniu forii wertykalnej). Postępujemy w następujący sposób:

- Każdy pacjent posiada pewną heteroforię i nie stanowi to problemu do momentu kiedy kompensacja zaczyna sprawiać mu trudności.
ettres afin de mettre en évidence une éventuelle hétérophorie verticale.
Rysunek 31 : Kontrola obuoczna sfery
a) wprowadzamy soczewki +0,25 D: obraz powinien być zamazany
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Zauważmy, że widzenie symultaniczne mogło już zostać
sprawdzone w poprzednim etapie równoważenia widzenia dysocjowanego.
W zależności czy dysocjacja widzenia obuocznego jest
wykonana przy pomocy pryzmatów, filtrów czerwonozielonych lub filtrów polaryzacyjnych, możemy wykorzystać na przykład jeden z następujących testów:

a) Umieszczamy pryzmat o 6Δ bazą do dołu (270°)
lub 6Δ bazą do góry (90°) na jednym oku (lub 3Δ bazą
do dołu na jednym oku i 3Δ bazą do góry na drugim
oku).
b) Pytamy pacjenta czy widzi dobrze oba obrazy:
jeden w górze (w kierunku krawędzi pryzmatu dysocjacyjnego), drugi w dole. Potwierdzamy w ten sposób czy
zachodzi widzenie symultaniczne. Jeżeli pacjent postrzega tylko jeden z obrazów, występuje supresja widzenia
jednego oka.

b) wprowadzamy soczewki -0,25 D: obraz nie powinien się zmienić

c) Prosimy pacjenta, aby ocenił przesunięcie poziome dwóch kolumn optotypów (lub mierzymy je przy
pomocy pryzmatów)
a. Jeżeli dwie kolumny są w jednej linii, mamy
do czynienia z ortoforią
b. Jeżeli dwie linie są przesunięte, mamy do
czynienia z heteroforią (poziomą).
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D Kontrola obuoczna

1) Umieszczamy soczewki korekcyjne dopasowane
podczas dotychczasowego badania w oprawie probierczej i
prosimy pacjenta, aby patrzył jak najdalej.
2) Wprowadzamy +0.25 D przed obojgiem oczu za
pomocą flipperów dwuocznych i pytamy pacjenta „czy widzi
lepiej, gorzej czy bez różnicy” z wprowadzonymi soczewkami. Pacjent powinien widzieć obraz zamazany.
a. Jeżeli widzi gorzej, refrakcja jest prawidłowa (lub
ewentualnie zbyt dodatnia): jest to spodziewany wynik,
możemy przejść do następnego testu.
b. Jeżeli nie widzi różnicy, refrakcja jest zbyt ujemna: dodajemy +0.25 D na obu oczach i ponawiamy test.
c. Jeżeli widzi lepiej, refrakcja jest zbyt ujemna:
dodajemy +0.25 D i ponawiamy test lub badanie refrakcji.
3) W ten sam sposób, wprowadzamy -0.25 D przed
obojgiem oczu. Pacjent nie powinien odczuć różnicy.
a. Jeżeli widzi lepiej, refrakcja jest zbyt dodatnia:
dodajemy -0.25 D i ponawiamy test.
b. Jeżeli nie odczuwa różnicy, refrakcja jest prawidłowa
(lub ewentualnie zbyt ujemna).
c. Jeżeli widzi gorzej, refrakcja jest zbyt ujemna: dodajemy +0.25 D i ponawiamy test lub badanie refrakcji.

Refrakcja
subiektywna
Dysocjacja za pomocą filtrów kolorowych
(Test Schober’a):
Test ten składa się z jednego czerwonego krzyża i 2 kręgów zielonych widzianych odpowiednio przez oko prawe
i lewe poprzez filtry czerwony i zielony. Oko, wyposażone w filtr czerwony widzi krzyż czerwony, przy filtrze zielonym widzi zielone kręgi. Postępujemy w następujący
sposób:
a) Umieszczamy filtr czerwony na jednym oku i filtr
zielony na drugim
b) Pytamy pacjenta co widzi
a. Jeżeli widzi równocześnie krzyż i kręgi,
zachodzi widzenie symultaniczne
b. Jeżeli widzi tylko krzyż lub tylko kręgi, występuje supresja jednego oka
c) Prosimy pacjenta o zlokalizowanie pozycji krzyża
względem kręgów
a. Jeżeli krzyż jest w centrum kręgów, mamy do
czynienia z ortoforią
b. Jeżeli krzyż znajduje się poza centrum kręgów, występuje heteroforia

Refrakcja w praktyce

Postępujemy w następujący sposób:

Rysunek 33: Dysocjacja za pomocą pryzmatów

Za normę uznaje się, że pacjent postrzega jednocześnie
czerwony krzyż i zielone kręgi, a krzyż zlokalizowany jest
wewnątrz zielonych kręgów.
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Po określeniu refrakcji oka prawego i lewego i zrównoważeniu ich między sobą, należy, pod koniec refrakcji, potwierdzić obuocznie wartość sfery do zachowania. Przeciwnie do
pomiarów wykonanych uprzednio, chodzi nie tylko o zweryfikowanie ostrości maksymalnej pacjenta w warunkach widzenia obuocznego, ale również, o zweryfikowanie zgodności
recepty poprzez test oceny komfortu widzenia.
Weryfikację obuoczną najlepiej wykonać podczas końcowej
próby zgodności recepty, na okularach probierczych, w widzeniu „swobodnym”, nie za foropterem. Prosimy pacjenta,
aby patrzył w dal (jeżeli zachodzi taka konieczność, przez
okno), a nie na konwencjonalnej odległości tablicy optotypów. W rzeczywistości, pozycja tablicy nie odpowiada rzeczywistej nieskończoności optycznej, ale odległości rzędu
0.25 D (1/4 m = 0.25 D, 1/5 m = 0.20 D), co może powodować konieczność końcowego dopasowania sfery o -0.25
D na obu oczach.
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b) Kontrola obuoczna sfery

Reasumując, spodziewanym wynikiem w trakcie weryfikacji
obuocznej recepty jest spadek ostrości i komfortu widzenia
po dodaniu +0.25 D oraz brak rzeczywistej zaobserwowanej zmiany po dodaniu -0.25 D. Dopasowujemy obuocznie
wartość sfery w celu uzyskania tego wyniku.
Rysunek 33: Test Schober’a
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Test stereoskopii
W celu zbadania widzenia stereoskopowego pacjenta
używamy testu pozwalającego przedstawić pacjentowi
dwa odpowiednio spreparowane obrazy – tożsame, jeśli
chodzi o zawartość obiektów, ale właściwie przesuwanych, by, gdy ulegną fuzji, stworzą wrażenie widzenia
przestrzennego. Testy te wykorzystują dysocjację za
pomocą filtrów czerwonego i zielonego (test pierścieni
Brock’a) lub za pomocą filtrów polaryzacyjnych (test
pałeczek polaryzacyjnych). Polegają na sprawdzeniu czy
pacjent postrzega oddalanie lub przybliżanie fragmentów testu. Zasadą jest, że jeżeli dwoje oczu łączy dwa
obrazy, z których obraz oka prawego jest lekko przesunięty w prawą stronę, a obraz oka lewego lekko przesunięty w lewą stronę, pacjent ma wrażenie, że płaszczyzna testu oddala się od niego. I odwrotnie, jeżeli fuzja
dokonuje się między obrazem oka prawego, nieznacznie
przesuniętego w lewo i obrazem oka lewego, nieznacznie
przesuniętego w prawo, pacjent odnosi wrażenie, że
płaszczyzna testu przybliża się do niego

Test krzyża polaryzacyjnego, występujący w większości
projektorów, umożliwia wykrywanie forii i tropii.
Postępujemy w następujący sposób:
a) Umieszczamy filtry polaryzacyjne przed obojgiem
oczu
b) Pytamy pacjenta „czy widzi dobrze oba ramiona
krzyża”.
a. Jeżeli widzi krzyż wyraźnie, występuje widzenie symultaniczne
b. Jeżeli widzi tylko jedno ramię krzyża (lub gdy
jedno z ramion krzyża zanika i pojawia się ponownie):
występuje supresja jednego oka.

W przypadku defektu widzenia obuocznego, należy przeprowadzić dokładniejsze badanie, które zostało opisane w dalszej części w rozdziale „Badanie widzenia obuocznego”.

© Essilor International 2007

© Essilor International 2007

Refrakcja w praktyce

Dysocjacja za pomocą testów polaryzacyjnych
(Test krzyża polaryzacyjnego):

Rysunek 34: Test krzyża polaryzacyjnego

Rysunek 35: Test pierścieni Brock’a
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c) Pytamy pacjenta „czy dwa ramiona krzyża są
dokładnie wyśrodkowane lub czy jedno z nich wydaje się
przesunięte w stosunku do drugiego”.
a. Jeżeli ramiona krzyża są wyśrodkowane,
zachodzi ortoforia
b. Jeżeli są przesunięte, poziomo i/lub pionowo,
mamy do czynienia z heteroforią.

Rysunek 36: Test pałeczek polaryzacyjnych
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b) Określenie wartości addycji:

Precyzyjne zbadanie optymalnej addycji jest decydujące
dla komfortu widzenia prezbiopa. Podobnie jak ametropia widzenia dali, prezbiopia pacjenta musi zostać zmierzona, a addycja określona na podstawie pomiaru amplitudy akomodacji resztkowej.

Addycja pozwala pacjentowi używać tylko 2/3 jego maksymalnej amplitudy akomodacji resztkowej przy jego
naturalnej odległości widzenia bliży (a więc pozwala
zachować rezerwę akomodacyjną w wielkości przynajmniej 1/3 jego maksymalnej amplitudy).
Wyraża się następującym wzorem:

1) METODA „REZERWY
AKOMODACYJNEJ”
Metoda te polega na zbadaniu maksymalnej amplitudy
akomodacji resztkowej pacjenta oraz określeniu na jej
podstawie wartości addycji. Metodę tą przeprowadza się
w widzeniu obuocznym, z korekcją widzenia dali i przy
pomocy testu czytania mobilnego lub nieruchomego.

Addycja = 1/odległość czytania – 2/3
maksymalnej amplitudy akomodacji
Wartości addycji dla odpowiednich odległości czytania
50, 40, 33 i 25 cm, zostały podane w tabelce poniżej:

a) Mierzymy amplitudę akomodacji resztkowej:

Maksymalna
amplituda
akomodacji

Za pomocą mobilnego testu czytania: badamy pozycję
punktu bliskiego przybliżając tekst do granicy czytelności pacjenta. Maksymalna amplituda akomodacji jest
odwrotnością tej odległości: na przykład, jeżeli wynosi
0.50 m, amplituda akomodacji wynosi 2.00 D.
Za pomocą nieruchomego testu czytania:
- Umieszczamy test w odległości 40 cm i prosimy
pacjenta o odczytanie jak najmniejszych znaków.
- Jeżeli pacjent może odczytać najmniejszy tekst,
wprowadzamy soczewki o mocy -0.25 D, -0.50 D itd. do
momentu kiedy tekst staje się nieczytelny.
- Jeżeli pacjent nie może odczytać najmniejszego
tekstu, wprowadzamy soczewki o mocy +0.25 D,
+0.50 D itd. do momenty kiedy tekst staje się czytelny.

Akomodacja
komfortowa
(kryterium
Percival’a)
(≤2/3 AAmax)

Addycja dla
50 cm
(=2.00D-2/3ak.)

Addycja
dla 40 cm
(=2.50D-2/3ak.)

Addycja
dla 33 cm
(=3.00D-2/3ak.)

Addycja
dla 25 cm
(=4.00D-2/3ak.)

3,00

2,00

0,50

1,00

2,00

2,75

1,83 / 1,75

0,75

1,25

2,25

2,50

1,66 / 1,50

0,50

1,00

1,50

2,50

2,25

1,50

0,50

1,00

1,50

2,50

2,00

1,33 / 1,25

0,75

1,25

1,75

2,75

1,75

1,16 / 1,00

1,00

1,50

2,00

3,00

1,50

1,00

1,00

1,50

2,00

3,00

1,25

0,83 / 0,75

1,25

1,75

2,25

3,25

1,00

0,66 /0,50

1,50

2,00

2,50

3,50

0,75

0,50

1,50

2,00

2,50

3,50

0,50

0,33 / 0,25

1,75

2,25

2,75

3,75

Refrakcja w praktyce

A Określenie addycji u prezbiopa

Refrakcja
subiektywna w
widzeniu bliży

5. Refrakcja subiektywna
w widzeniu bliży

c) VSprawdzamy komfort widzenia pacjenta
- Podajemy pacjentowi do przymierzenia jego
korekcję widzenia dali i addycję
- Prosimy pacjenta o ocenę jego komfortu widzenia
bliży na teście czytania
- Równoważymy wartość addycji w zależności od
jego naturalnej odległości czytania i potrzeb widzenia
.
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Maksymalna amplituda akomodacji
= 2.50 D – moc dodana

Rysunek 39: Pomiar amplitudy akomodacji u prezbiopa.
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Metoda ta polega na przywróceniu każdemu prezbiopowi pozornej akomodacji o mocy 3.50D, to
znaczy akomodacji koniecznej dla aktywności
jego codziennego życia. Oznacza to przybliżenie
jego punktu bliskiego skorygowanego do odległości 28 cm (=1/350 D). W tym celu, metoda ta
polega na określeniu addycji minimalnej koniecznej w przypadku prezbiopa, aby mógł czytać z
odległości 40 cm (bliż 2.50 D) i dodaniu +0.75 D
do +1.00 D, aby osiągnąć 28 cm (bliż 3.50 D).

d) Weryfikujemy komfort widzenia pacjenta
Na okularach probierczych i przy użyciu testu czytania:
- prosimy pacjenta o ocenę komfortu widzenia przy
znalezionej addycji
- przybliżamy do pacjenta test do momentu kiedy
nie może już odczytać najmniejszych znaków: co powinno mieć miejsce na odległości 25 cm od oczu (jeżeli <20
cm, addycja jest zbyt mocna, jeżeli >30 cm, addycja
jest za słaba).
- modelujemy wartość addycji (od 0.25 do 0.50 D)
w zależności od odległości naturalnej, przy której pacjent
pracuje lub czyta: redukujemy tę wartość dla odległości
dalszej niż odległość przy badaniu (40 cm), zwiększamy
natomiast dla odległości bliższej.

a) Korygujemy dokładnie widzenie dali
Korygujemy ametropię w maksimum dodatnim: unikamy wszelkiego niedokorygowania nadwzroczności
lub nadkorekcji krótkowzroczności, co przejawia się
wyższą addycją do widzenia bliży.

/1
6

Rysunek 40: Próba korekcji widzenia bliży na
okularach probierczych.

c) Dodajemy +0.75 D do 1.00 D
do addycji minimalnej, aby znaleźć addycję komfortową.

38
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

© Essilor International 2007

40

Ad
d

W tym celu, umieszczamy test czytania w odległości
40 cm i prosimy pacjenta o odczytanie jak najmniejszych znaków. Jeżeli pacjent jest prezbiopem, nie
może odczytać najmniejszych znaków. Dodajemy
obuocznie +0.25 D, +0.50 D itd. do korekcji widzenia dali do momentu kiedy pacjent zaczyna odgadywać najmniejsze znaki: wartość dodana jest addycją
minimalną.

m

in

cm

b) Określamy addycję minimalną dla odległości
40 cm

in

+
+ 0,7
1, 5
00 à
D

5

Refrakcja
subiektywna w
widzeniu bliży

Refrakcja w praktyce

2) METODA „ADDYCJI MINIMALNEJ”
(LUB METODA „PUNKTU BLISKIEGO
NIERUCHOMEGO”)
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b

a) Korygujemy dokładnie widzenie dali:
Proponujemy najbardziej dodatnią sferę dającą pacjentowi maksymalną ostrość widzenia.

Rysunek 41: Test cylindrów skrzyżowanych nieruchomych.

Refrakcja w praktyce

a

Metoda ta polega na określeniu addycji prezbiopa
wprowadzając, przed obojgiem oczu pacjenta, soczewkę cylindra skrzyżowanego sf.+0,50 cyl.-1,00 x
90° i przedstawiając mu w odległości na przykład 40
cm, krzyża złożonego z linii poziomych i pionowych.
Nie mogąc akomodować na teście, pacjent prezbiop
widzi wyraźniej linie poziome niż pionowe. Stopniowe
wprowadzanie soczewek dodatnich krokami po +
0.25 D pozwala na uzyskanie takiej samej grubości
linii poziomych i pionowych oraz bezpośrednie otrzymanie wartości addycji. W praktyce, przy pomocy
foroptera śledzimy następujące etapy badania:

b) Określamy addycję:

Refrakcja
subiektywna w
widzeniu bliży

3) METODA „CYLINDRÓW SKRZYŻOWANYCH NIERUCHOMYCH”

- Prosimy pacjenta, żeby patrzył, z odległości 40
cm, na krzyż złożony z linii poziomych i pionowych,
- Wprowadzamy cylindry skrzyżowane ±0.50 D
(cylinder skrzyżowany) oś ujemną na 90° (najczęściej
zintegrowane z foropterem) przed obojgiem oczu:
pacjent widzi wyraźniej linie poziome, +
_
- Wprowadzamy stopniowo obuocznie soczewki o
mocach +0.25, +0.50, +0.75 D … do momentu,
kiedy pacjent widzi linie poziome i pionowe tej samej
grubości,
- Kontynuujemy do momentu uzyskania preferencji dla linii pionowych,
- Zachowujemy wartość addycji, przy której linie
poziome i pionowe wydają się pacjentowi tej samej
grubości.

c) Weryfikujemy komfort czytania pacjenta:
- Umieszczamy na w oprawach probierczych
korekcję do bliży,(suma korekcji do dali i addycji)
- Prosimy pacjenta o ocenę jego komfortu widzenia na teście czytania.
- Modelujemy wartość addycji w zależności od
odległości naturalnej przy pracy lub czytaniu.
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Konsekwencje zawyżenia addycji u prezbiopa

Tytułem przykładu, przeanalizujmy przypadek młodego prezbiopa skorygowanego przez soczewkę jednoogniskową o mocy +1.50 D (rysunek 42a) lub
soczewkę progresywną o addycji 1.50 (rysunek 42b).
Według metody zapisywania addycji minimalnej,
szczegółowo opisanej powyżej, młody prezbiop
posiada maksymalną amplitudę akomodacji resztkowej 2.00 D. Teoretyczna kalkulacja, bardzo uproszczona, pokazuje, że jego zakres akomodacji rozciąga
się w widzeniu dali od nieskończoności do 50 cm, a
w widzeniu bliży od 67 cm do 28 cm. Jeżeli zapiszemy addycję 2.00 D zamiast 1.50 D, zakres widzenia
bliży zostanie zmodyfikowany i rozciągać się będzie
od 50 cm do 25 cm. W ten sposób zawyżenie addycji o 0.50 D redukuje zakres o 17 cm w widzeniu dali
i przynosi tylko 3 cm w widzeniu bliży.

Rysunek 40: Głębia pola wyraźnego widzenia młodego
prezbiopa
a) soczewka jednoogniskowa o mocy +2.50 D
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Dozowanie addycji wpływa bezpośrednio na głębię
pola widzenia prezbiopia skorygowanego. W rzeczywistości, granice zakresu widzenia bliży są określone
przez moc zapisanej addycji i amplitudę akomodacji
resztkowej. Zakres akomodacji widzenia bliży jest
tym bliższy i krótszy im addycja jest silniejsza i
podobnie, tym krótszy im amplituda akomodacji
resztkowej jest słabsza. W ten sposób:
- silniejsza addycja redukuje głębię pozornego
zakresu akomodacji,
- w trakcie ewolucji prezbiopii, zwiększanie
addycji i redukcja amplitudy akomodacji resztkowej
kumulują się, aby zredukować głębię zakresu widzenia bliży.

b) soczewka progresywna o addycji 2.50 D
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Refrakcja w praktyce

Uzupełnienie

Uzupełnienie
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a) soczewka jednoogniskowa o mocy +2.50 D

© Essilor International 2007

Zwiększanie addycji w soczewkach progresywnych redukuje nie tylko głębię, ale i szerokość pola widzenia.
Zawyżenie addycji zwiększa aberracje boczne soczewki i
w konsekwencji, redukuje szerokość strefy centralnej i
zwiększa efekty deformacji peryferycznych. Zawyżenie
addycji jest główną przyczyną trudności związanych z
adaptacja soczewek progresywnych.

b) soczewka progresywna o addycji 2.50 D

© Essilor International 2007

W trakcie określania addycji, każdy prezbiop domaga się większej mocy dodatniej i efektu powiększenia. Tak więc, zwiększenie o 0.50 D zapisu widzenia
bliży, pozornie nieszkodliwe i dające komfort w czasie refrakcji, może się okazać uciążliwe w codziennym
życiu. Sztuką badającego jest umiejętność zastosowania umiarkowanej addycji i precyzyjnego dozowania korekcji prezbiopii.

Uzupełnienie

Rysunek 41: Głębia pola wyraźnego widzenia zaawansowanego prezbiopia

Refrakcja w praktyce

Kilka lat później, pacjent ten posiada już amplitudę akomodacji 1.00 D i wymaga, według metody addycji minimalnej, addycji 2.50 D (rysunek 43). Jego zakres akomodacji widzenia bliży zredukował się i rozciąga się od
40 cm do 28 cm. Jeżeli zawyżymy addycję o 0.50 D
(zapisując addycję 3.00 D zamiast 2.50 D), zakres akomodacji rozciąga się od 33 cm do 25 cm, to oznacza
utratę zakresu widzenia o 7 cm w widzeniu pośrednim,
aby zyskać 3 cm w widzeniu bardzo bliskim.
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Po zbadaniu refrakcji widzenia dali i ewentualnej addycji, ważne jest sprawdzenie równowagi zdysocjowanego
widzenia pacjenta w widzeniu bliży. W rzeczywistości,
równowaga widzenia zdysocjowanego została ustalona w
widzeniu dali w sytuacji szczególnej patrzenia w dal w
pozycji pierwotnej spojrzenia. W widzeniu bliży, obniżenie spojrzenia i stymulacja konwergencji i akomodacji
mogą zmodyfikować tę równowagę. Należy wówczas
przeprowadzić jej weryfikację. Weryfikacja ta wymaga
dysocjacji widzenia obuocznego w widzeniu bliży i w
spojrzeniu w dół: można ją przeprowadzić przy użyciu
testu widzenia bliży umożliwiającego dysocjację (typu
Optoprox®) lub za pomocą przyrządu jak na przykład
Proximetr®. Zasada tej weryfikacji jest następująca:

3) Oceniamy akceptację, w widzeniu dali,
równowagi znalezionej w widzeniu bliży:
Jeżeli równowaga widzenia bliży odbiega od równowagi
widzenia dali, często jest to równowaga, która nie mogła
zostać określona w widzeniu dali; należy wtedy zweryfikować jej akceptację. W tym celu, wprowadzamy soczewkę równoważenia (rzędu 0.25 do 0.50 D) na jednym
oku przed korekcją widzenia dali pacjenta. Jeżeli pacjent
nie sygnalizuje żadnego dyskomfortu, zachowujemy tę
równowagę. W przeciwnym razie, możemy zaproponować używanie dwóch par okularów: jednych do widzenia
dali, drugich do widzenia bliży.

1) Dysocjujemy widzenie obuoczne pacjenta w widzeniu bliży:
Umieszczamy korekcję widzenia dali i bliży pacjenta w
oprawie probierczej. Umieszczamy test, najlepiej w odległości stałej (na przykład 40 cm) i upewniamy się, że pacjent opuścił wzrok. Dysocjujemy widzenie obuoczne:
a. Za pomocą filtrów polaryzacyjnych lub czerwonozielonego (Optoprox®)
b. Za pomocą przyrządów takich jak na przykład
Proximetr®
Pacjent znajduje się w sytuacji widzenia dysocjowanego,
pozwalającego mu porównać widzenie obu oczu.
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Refrakcja
subiektywna w
widzeniu bliży

Refrakcja w praktyce

B Weryfikacja równowagi widzenia zdysocjowanego
w widzeniu bliży

Rysunek 42: Optoprox®

a. Jeżeli występuje identyczność/równość/ widzenia
między okiem prawym i lewym: równowaga jest zachowana
b. Jeżeli zachodzi różnica widzenia między obojgiem
oczu:
i. zaburzamy widzenie lepszego oka w celu
zrównania obu oczu w widzeniu zamazanym (wprowadzając 0.25 D na tym oku)
ii. przywracamy ostrość obuocznie i upewniamy
się czy zachodzi identyczność/równość/ widzenia obu
oczu.
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2) Prosimy pacjenta o porównanie widzenia oka prawego i lewego oraz wykonujemy zrównoważenie:

Rysunek 45: Weryfikacja równowagi widzenia dysocjowanego w widzeniu bliży przy użyciu Proximetru®
Weryfikacja równowagi widzenia dysocjowanego w widzeniu bliży jest szczególnie istotna u pacjenta prezbiopa,
który z powodu utraty akomodacji, jest bardzo wrażliwy
na funkcjonowanie symultaniczne obu oczu w widzeniu
bliży.
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Refrakcja
subiektywna w
widzeniu bliży

C Przypadek nie prezbiopa

Najczęściej chodzi o pacjenta, który skarży się, w widzeniu
bliży, na brak korekcji swojej nadwzroczności lub astygmatyzmu widzenia dali: nie skorygowana nadwzroczność powoduje nieustanne włączanie akomodacji, na dłuższą metę
bardzo męczące; nie skorygowany astygmatyzm wymaga
wysiłku kompensacyjnego, źródła bólów głowy. Główne
zadanie polega na sprawdzeniu czy korekcja widzenia dali
jest prawidłowa oraz czy przynosi ona pacjentowi ulgę w widzeniu bliży.
Szczególnym przypadkiem jest przypadek pacjenta młodego prezbiopia, który, często na tym etapie, dekompensuje od
dłuższego czasu nadwzroczność utajoną. Nadwzroczność
taka ewoluuje szybciej niż jego rodząca się prezbiopia.
Należy czuwać, aby nie pomylić nadwzroczności z prezbiopią i w pełni skorygować widzenie dali. Często, pacjent nosi
tę korekcję najpierw do widzenia bliży, a następnie adoptuje
ją stopniowo do widzenia dali.

2) Nieprawidłowe widzenie obuoczne
W przypadku nie prezbiopa, możemy mieć do czynienia z
dwiema głównymi nieprawidłowościami widzenia obuocznego: niedostatkiem konwergencji lub z trudnością kompensowania silnej heteroforii.
- niedostatek konwergencji: wykryty podczas pomiarów
wstępnych, wymaga w zwykle reedukacji ortoptycznej (ćwiczenia wzrokowe) i jeżeli ta nie okazuje się skuteczną, ewentualnej korekcji pryzmatycznej
- silna heteroforia: powodowana lub wzmacniana przez
opuszczanie wzroku, może zostać wykryta, w widzeniu bliży,
za pomocą testu zasłaniania jednego oka (czytaj następny
rozdział „Ocena widzenia obuocznego”).

- pomiar sprawności akomodacji: pacjent wyposażony w swoją korekcję, patrzy nieruchomo na wyraz
małej wielkości, umieszczony w odległości 40 cm. Za
pomocą specjalnych okularów typu flipper, wyposażonech
w dwie pary soczewek np. +2.00 D i -2.00 D, badamy liczbę cykli akomodacja/ rozluźnienie akomodacji, które pacjent może wykonać w ciągu jednej minuty. Umieszczamy
najpierw soczewki +2.00 D, aby rozluźnić akomodację i
prosimy pacjenta o sygnalizowanie kiedy tylko wyraz stanie
się wyraźny. W tym momencie, zastępujemy szybko soczewki drugimi o mocy -2.00 D, w celu stymulacji akomodacji i prosimy pacjenta o sygnalizowanie kiedy wyraz na
nowo stanie się wyraźny. Ponawiamy w ten sposób operację przez 1 minutę i liczymy liczbę wykonanych cykli: za
normę uważa się 13 cykli, 8 za anomalię.
Jeżeli obserwujemy niedostatek i/lub brak elastyczności
akomodacji, najczęściej można im zaradzić zapisem słabej
korekcji dodatniej do widzenia bliży, pod warunkiem, że nie
istnieją żadne przeciwwskazania dotyczące widzenia
obuocznego.

3) Zmęczenie akomodacyjne
Przejawia się trudnością utrzymania ostrości widzenia bliży.
Pacjent skarży się na zmęczenie i widzenie zamazane po dłuższym czasie pracy. Występuje często u studentów wykorzystujących intensywnie swoją akomodację przez długie godziny. W
celu ustalenia dokładnej natury problemu, możemy przeprowadzić dwa następujące pomiary:

Refrakcja w praktyce

1) Ametropia nie skorygowana

- pomiar maksymalnej amplitudy akomodacji:
metodą testu nieruchomego, opisaną powyżej dla prezbiopii: test czytania jest umieszczony w widzeniu bliży w spojrzeniu w dół, w odległości na przykład 40 cm, wprowadzamy
stopniowo soczewki ujemne o mocach rosnących (krokami
przynajmniej po -0.50 D) do momentu, gdy pacjent nie
może już odczytać małych znaków. Wartość, przy której pacjent może jeszcze odczytać małe znaki pozwala ocenić amplitudę akomodacji przy pomocy wzoru:
maksymalna akomodacja = 1/0,40 m – moc dodaną
Pomiar ten może zostać porównany do norm statycznych,
gdzie amplituda akomodacji okazuje się często niższa od
przeciętnej.
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W przypadku nie prezbiopa, często jest tak, że badanie widzenia bliży przeprowadza się tylko w razie skargi ze strony
pacjenta lub jeżeli podczas badań wstępnych została wykryta jakaś nieprawidłowość. Najczęściej, skarga dotyczy zmęczenia oczu po dłuższej pracy w warunkach widzenia bliży, co
może mieć różne źródła, a w szczególności, być spowodowane nie skorygowaną ametropią, nieprawidłowym widzeniem
obuocznym lub zmęczeniem akomodacyjnym.

Rysunek 44: Test sprawności akomodacji
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A Forie, rezerwy fuzyjne, tropie
Przy stwierdzeniu anomalii widzenia obuocznego,
niezbędne jest przystąpienie do dokładniejszego
badania, aby zidentyfikować problem pacjenta,
odpowiednio go skorygować lub skierować do specjalisty.
Celem tego rozdziału nie jest opisanie w sposób wyczerpujący badania i korekcji problemów widzenia
obuocznego. Przypomnimy jednak kilka podstawowych pojęć, opiszemy w jaki sposób identyfikować
problemy widzenia obuocznego i zaproponujemy
prostą metodę zapisu korekcji pryzmatycznej.
Przypomnijmy kilka podstawowych definicji widzenia
obuocznego.

1) Forie:
Heteroforia, inaczej nazywana forią, może zostać
zdefiniowana jako „ukryte odchylenie osi widzenia,
kompensowane fuzją motoryczną”. Para oczu wykonuje nieustanny wysiłek kompensacji w celu utrzymania linii spojrzenia obu oczu w jednym punkcie fiksacji.
Prostym sposobem wykrycia forii jest wyeliminowanie fuzji za pomocą dysocjatora widzenia obuocznego. Dysocjacja ta może być albo sensoryczna poprzez przerwanie podobieństwa obrazów (na przykład
dysocjacja za pomocą filtrów) albo motoryczna poprzez przerwanie ich nakładania się (dysocjacja za
pomocą pryzmatów). Może być, w zależności od
wybranego testu, słaba lub głęboka, centralna i/lub
peryferyczna, częściowa lub całkowita.
Zgodnie z typem wykonanej dysocjacji, foria będzie
nazywana stowarzyszoną (asocjacyjną) lub zdysocjowaną. W przypadku, gdy użyty test zawiera element
fuzji, postrzegany wspólnie przez dwoje oczu, foria
nazywana jest stowarzyszoną (test filtru czerwonego,
test Mallett’a, …). Kiedy nie występuje żaden element fuzji, foria nazywana jest zdysocjowaną (dysocjacja za pomocą pryzmatów, test Maddox’a, …).
Normami forii punktem zerwania dysocjowanych zazwyczaj mierzonych u pacjentów są, w płaszczyźnie
poziomej, egzoforią o 0.5 Δ w widzeniu dali i egzoforią od 4 do 6 Δ w widzeniu bliży, a w płaszczyźnie
pionowej, ortoforią w widzeniu dali i bliży.

2) Rezerwy fuzyjne
Para oczu posiada rezerwy wergencji lub zakresy
fuzji, pozwalające ocenić wielkość potrzeby fuzji i
zdolność kompensowania ewentualnej heteroforii.
Rezerwami fuzyjnymi nazywamy tolerancję pary oczu
na zbieżność lub rozbieżność względem pozycji
danej fiksacji i akomodacji lub inaczej zdolność pary
oczu do oparcia się zakłóceniom pryzmatycznym ich
fuzji. W ocenie tych rezerw, należy uwzględnić trzy
szczególne punkty:
- punkt, w którym działanie na wergencję powoduje akomodację, co przejawia się pojawieniem obrazu zamazanego
- punkt, w którym fuzja jest przerwana, gdzie
obrazy oka prawego i lewego rozdzielają się,
- punkt, w którym fuzja jest odzyskana przez
parę oczu, nazywany punktem odtworzenia.
Normy rezerw fuzyjnych – punktu zamazania, punktu
zerwania i punktu odtworzenia- zostały przedstawione na rysunku 48. W widzeniu dali, są one blisko
dwukrotnie większe przy konwergencji niż dywergencji. W widzeniu bliży, są znacznie bardziej zrównoważone między konwergencją i dywergencją. W
płaszczyźnie pionowej, rezerwy fuzyjne są słabe,
rzędu 1 Δ.
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Rysunek 47: Normy forii i rezerw fuzyjnych
a)
w widzeniu dali
b)
w widzeniu bliży
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b) Pomiar rezerw fuzyjnych: chodzi o wprowadzenie pryzmatów o wartościach rosnących, za
pomocą linijki pryzmatycznej lub dysparometru i
poszukanie punktu zamazania, zerwania i odtworzenia . Pacjent patrzy na pionową linie liter o ostrości
10/10, wprowadzamy stopniowo pryzmat/y do
momentu pojawienia się obrazu zamazanego, stadium, w którym konwergencja lub dywergencja spowodowała włączenie lub rozluźnienie akomodacji.
Nastepnie kontynuujemy do momentu, kiedy fuzja
ulega zerwaniu, stadium, w którym para oczu nie
może już kompensować wprowadzonego pryzmatu.
Wreszcie, redukujemy wartość pryzmatu do momentu, kiedy pacjent odzyskuje fuzję. W podobny sposób
postępujemy w kierunku pionowym: pacjent patrzy
na poziomą linię liter, ale z o wiele słabszymi wartościami pryzmatów.

Badanie widzenia
obuocznego

b) dywergencja

Refrakcja w praktyce

a) konwergencja
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a) Wykrywanie rezerw fuzyjnych: chodzi o
weryfikację zdolności pary oczu do kompensacji
wprowadzenia pryzmatów o znanych wartościach: w
widzeniu dali, 5 Δ bazą do nosa i 10 Δ bazą do skroni; w widzeniu bliży, 10 Δ bazą do nosa i 10 Δ bazą
do skroni. W praktyce, pacjent patrzy na przykład na
pionową kolumnę liter, umieszczamy pryzmat przed
jednym okiem, pacjent powinien widzieć jak obraz
najpierw się podwaja, a następnie ulega ponownej
fuzji. Jeżeli tak nie jest i pacjent nadal widzi 2 obrazy, nawet po kilku sekundach, jego rezerwy fuzyjne
są słabe.

Rysunek 48: Wykrywanie lub pomiar rezerw fuzyjnych

© Essilor International 2007

Aby ocenić rezerwy fuzyjne pacjenta, możemy przystąpić albo do wykrycia tych rezerw, albo do pomiaru
odpowiednich amplitud konwergencji i dywergencji.
Zasadą jest, że dla pozycji fiksacji i danej akomodacji, wprowadzamy pryzmat i sprawdzamy czy pacjent
może kompensować jego efekt. W celu wymuszenia
konwergencji, wprowadzamy pryzmat bazą do skroni;
natomiast, aby wymusić dywergencję, pryzmat bazą
do nosa; Zawsze zaczynamy od pobudzania dywergencji zanim będziemy stymulować konwergencję.

3) Tropie (lub zez)
Kiedy para oczu nie jest już w stanie kompensować
forii, odchylenie przejawia się w normalnych warunkach widzenia, aż stanie się permanentnym: linia
spojrzenia jednego z obu oczu nie przechodzi już
przez punkt fiksacji. Foria przybiera wówczas nazwę
tropii : egzotropii, jeżeli oko wykonuje ruch w kierunku rozbieżnym; ezotropii, jeżeli w kierunku zbieżnym,
hipertropii lub hipotropii, jeżeli wykonuje ruch w kierunku pionowym. Towarzyszyć jej może ewentualna
diplopia, ale najczęściej supresja kortykalna widzenia jednego oka. Korekcja tej wady wzroku jest złożona i wymaga kompetencji specjalisty widzenia
obuocznego.
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B Identyfikacja problemu
Po wykryciu nieprawidłowości w widzeniu obuocznym, w trakcie badania wstępnego lub weryfikacji
obuocznej refrakcji, należy zidentyfikować naturę
problemu. Ściślej rzecz biorąc, konieczne jest ustalenie czy chodzi o forię, którą pacjent z trudnością
kompensuje, czy też o tropię bardziej lub mniej zaawansowaną oraz wykonanie pomiarów i analizy.

1) Rozróżnienie forii lub tropii
Rozróżnienia między forią i tropią można m.in. dokonać przy użyciu testu zasłaniania jednego oka.
Wymieniony już wśród testów wstępnych, test ten
polega na obserwacji ruchu oczu podczas zasłaniania
i odsłaniania najpierw jednego, a potem drugiego
oka, które patrzą kolejno na punkt fiksacji w widzeniu dali lub bliży.

b) Wykrywanie forii:
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji.
- Zasłaniamy oko prawe przez 1 do 2 sekund.
- Odsłaniamy szybko obserwując oko odsłonięte:
- egzoforią, jeżeli nastąpił ruch w kierunku nosa,
ezoforią, jeżeli ruch w kierunku skroni
- hiperforią, jeżeli nastąpił ruch w dół, hipoforią,
jeżeli ruch w górę
Ponawiamy procedurę zasłaniając oko lewe i potwierdzając zaobserwowane zachowanie na oku prawym.
- Jeżeli obserwujemy ruch jednego lub drugiego oka,
foria została zidentyfikowana.
- Jeżeli nie obserwujemy żadnego ruchu, występuje
ortoforia lub słaba heteroforia (poniżej 2 do 3 Δ)
albo zez z ekscentryczną fiksacją.

a) Wykrywanie tropii:
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji
- Zasłaniamy szybko oko prawe obserwując przy tym
oko lewe:
- Jeżeli nie obserwujemy żadnego ruchu, oko
lewe nie było w odchyleniu
- Jeżeli obserwujemy ruch ponownej fiksacji,
mamy do czynienia z tropią
- egzotropią, jeżeli nastąpił ruch w kierunku
nosa, ezotropią, jeżeli w kierunku skroni
- hipertrofią, jeżeli nastąpił ruch w dół, hipotropią, jeżeli w górę
- Odsłaniamy oko prawe.
- Ponawiamy całą procedurę, zasłaniając oko lewe i
obserwując oko prawe.
- Jeżeli obserwujemy ruch jednego lub drugiego oka,
tropia została zidentyfikowana, na tym kończymy
test.
- Jeżeli nie obserwujemy żadnego ruchu, przystępujemy do zbadania ewentualnej forii.
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c) Ezotropia
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a) Ezoforia
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Foria

Rysunek 49: Rozróżnienie tropii lub forii za pomocą testu zasłaniania jednego oka.
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Po zidentyfikowaniu występowania forii, należy zmierzyć
jej wielkość i ocenić zdolność kompensacji pacjenta.
a) Pomiar forii i amplitud fuzji:
Pośród licznych możliwych metod, wymienimy metodę
naprzemiennego zasłaniania. Po nałożeniu korekcji na
okulary probiercze, wykonujemy pomiar w następujący
sposób:
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na punkt fiksacji.
- Zasłaniamy jedno oko przez 2 do 3 sekund.
- Przesuwamy szybko zasłonę na drugie oko, nie
dopuszczając do widzenia obuocznego.
- Zatrzymujemy zasłonę przez 2 do 3 sekund i przesuwamy na drugie oko, tid.
- Obserwujemy ruch ponownej fiksacji oka odkrytego podczas każdego przesuwania zasłony z jednego oka
na drugie.
- zwiększmy wartość pryzmatu przed jednym okiem
do momentu neutralizacji ruchu ponownej fiksacji
→ wartość pryzmatu neutralizującego ruch mierzy
forię.

Amplitudy fuzji oceniane są w podobny sposób, przy
pomocy linijki pryzmatycznej:
- Poziome amplitudy fuzji
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na pionową linię liter
(o ostrości od 0.5 do 1.0).
- W dywergencji (przy rozbieżnym ustawieniu osi
widzenia):
- Wprowadzamy przed jednym okiem pryzmat
bazą do nosa, zaczynając od najsłabszej wartości.
- Zwiększamy wartość pryzmatu (co 2-3 sekundy) do momentu kiedy pacjent sygnalizuje, że litery stają
się zamazane, a potem, że linia się podwaja
- Redukujemy wartość pryzmatu do momentu
kiedy pacjent widzi na nowo linię pojedynczą.
- Wycofujemy linijkę pryzmatyczną i notujemy
punkty zamazania, zerwania i odtworzenia
- W konwergencji (zbieżne ustawienie osi widzenia):
- Wprowadzamy przed jednym okiem pryzmat
bazą do skroni, zaczynając od najsłabszej wartości
- Zwiększamy wartość pryzmatu do momentu,
kiedy pacjent sygnalizuje, że litery stają się zamazane, a
potem, że linia się podwaja.
- Redukujemy wartość pryzmatu do momentu,
kiedy pacjent widzi na nowo linię pojedynczą

- Pionowe amplitudy fuzji:
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na poziomą linię
liter
- Wprowadzamy pryzmat bazą do dołu, stopniowo
zwiększamy wartość pryzmatu, prosimy pacjenta, aby
sygnalizował, kiedy linia się podwaja, redukujemy
pryzmat do momentu kiedy linia na nowo staje się
pojedyncza.
- Ponawiamy tę samą procedurę wprowadzając
pryzmat bazą do góry.
- Notujemy punkty zerwania i odtworzenia fuzji.
Pomiary forii i amplitud fuzji wykonujemy w widzeniu
dali i bliży.

b) Analiza forii:
Należy podkreślić, że ważna jest nie tyle wielkość
forii, co zdolność pacjenta do kompensacji. Inaczej
mówiąc, znaczna foria może nie stanowić problemu,
jeżeli pacjent posiada amplitudy fuzji wystarczające
do kompensacji. W praktyce, zajmujemy się forią
tylko wtedy, gdy pacjent skarży się na zaburzenia
widzenia jak widzenie podwójne lub zamazane,
zmęczenie oczu przy fiksacji, nadzwyczaj bliska lub
daleka odległość czytania lub inne dolegliwości jak
bóle głowy, czerwone oczy, bóle gałki ocznej /oczu/,
łzawienie, wrażliwość na błyski światła, najczęściej
odczuwane po dłuższej aktywności.
Istnieją różne kryteria analizy układu akomodacyjno
- konwergencyjnego:
- Kryterium Percival’a, według którego „krzywa
Dondersa (wykres zależności między bodźcem do
akomodacji i pożądaną konwergencją) powinna
przechodzić przez obszar środkowy (strefę komfortu), będący jedną trzecią zakresu konwergencji
fuzyjnej, niezależnie od wartości forii”.
- Kryterium Sheard’a, według którego „rezerwa
konwergencji fuzyjnej powinna być, co najmniej,
dwukrotnie większa niż foria, aby ta ostatnia mogła
być kompensowana”.
Na podstawie tych kryteriów, możliwe jest określenie wartości ewentualnej korekcji pryzmatycznej,
zapewniającej obuoczny komfort widzenia pacjenta.
Zawsze, w takim przypadku, przystępujemy do treningu widzenia, mającego na celu rozwinięcie rezerw
fuzyjnych pacjenta i zapisania ewentualnej recepty
pryzmatycznej tylko w razie ostateczności.

48
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

W przypadku występowania tropii, należy określić jej
cechy, a w szczególności dowiedzieć się czy jest ona :
- stała czy okresowa: czy odchylenie jest permanentne czy okresowe?
- nieruchoma czy naprzemienna: czy odchyleniu
ulega zawsze to samo oko czy oboje oczu?
-stowarzyszona czy nie: czy odchylenie jest takie
samo we wszystkich kierunkach spojrzenia?
- czy występuje od dłuższego czasu czy od niedawna?
- jaki jest kąt odchylenia? czy zmienia się wraz z
odległością?
- czy tropii towarzyszy fiksacja ekscentryczna? czy
ambliopia?
- jaki jest stopień fuzji? Jaka jest głębia ewentualnej
neutralizacji?
- itd.

© Essilor International 2007

Kąt odchylenia możemy zmierzyć metodą naprzemiennego zasłaniania (przedstawioną powyżej dla pomiaru
forii), określając wartość pryzmatu, który anuluje ruch
ponownej fiksacji w trakcie zasłaniania jednego, a następnie drugiego oka.

Badanie widzenia
obuocznego

Refrakcja w praktyce
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3) Ocena i analiza tropii:

Tropie mogą mieć rozliczne przyczyny, a ich korekcja jest
złożona. Niezbędne jest wykonanie kompletnego bilansu
widzenia obuocznego pacjenta, zarówno motorycznego
jak i sensorycznego, aby przyczyny tropii mogły zostać
zidentyfikowane. Po ustaleniu diagnozy, postępowanie
polegać może na re-edukacji ortoptycznej, przepisaniu
recepty pryzmatycznej, a nawet interwencji chirurgicznej. Oczywistym jest, że korekcja tropii leży w gestii
specjalistów widzenia obuocznego; jej opis wykracza szeroko poza ramy niniejszego opracowania.

Rysunek 48: Pomiar forii i amplitud fuzji
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C Korekcja pryzmatyczna
W przypadku, gdy korekcja pryzmatyczna okazuje się
konieczna, należy wówczas bardzo precyzyjnie określić
wartość pryzmatu. Zazwyczaj, staramy się przepisać wartość minimalną pryzmatu, która przywraca komfortową
fuzję. Przypomnijmy, że każdy pryzmat uzupełniający
pracę pary oczu, utrwala wadę pacjenta.
Dlatego też, zaleca się:
a) przeprowadzanie badania raczej przy użyciu okularów probierczych niż foroptera, aby upewnić się o pełnej peryferyjnej stymulacji fuzji.
b) zapisywanie wartości minimalnej pryzmatu przywracającego fuzję przy użyciu słabego dysocjatora fuzji
(filtr czerwony).

W celu określenia wartości pryzmatu możemy zastosować wiele metod, opartych na różnych zasadach, czasami kłócących się ze sobą. Zadowolimy się prezentacją
jednej, prostej metody filtru czerwonego, którą stosujemy w następujący sposób (w widzeniu dali, a następnie
w widzeniu bliży):
- Prosimy pacjenta, aby patrzył na punkt świetlny,
- Umieszczamy filtr czerwony na jednym oku: pacjent
widzi 2 punkty świetlne, jeden biały i drugi czerwony,
- Ustalamy pozycję punktu białego względem czerwonego,
- Umieszczamy pierwszy pryzmat na oku nie wyposażonym w filtr, w adekwatnej orientacji i kierunku (pryzmat przesuwa widziany punkt w kierunku swojej krawędzi)
- Zwiększamy stopniowo wartość pryzmatu do
momentu, kiedy pacjent postrzega już tylko jeden punkt
i zachowuje to pojedyncze postrzeganie (pozostawiamy
pacjentowi czas, aby mógł spokojnie ocenić swój komfort
widzenia),
- Ponawiamy procedurę umieszczając filtr czerwony
na drugim oku,
-Wybieramy dla wartości pryzmatu korekcyjnego,
wartość minimalną pryzmatu przywracającą fuzję.

Podczas zapisu korekcji:
- Zaleca się raczej zapis pryzmatu skośnego na jednym oku, niż zapis pryzmatu poziomego na jednym oku
i pionowego na drugim,
- Rozkładamy pryzmat większościowo, a nawet całkowicie na oku nie dominującym, aby uniknąć zaburzenia widzenia oka dominującego przez aberracje spowodowane pryzmatem.
- Upewniamy się, że wartość jedynego pryzmatu jest
akceptowalna w widzeniu dali i bliży. W przeciwnym
razie, zapisujemy dwa różne pryzmaty.
- Przystępujemy do końcowego zapisu pryzmatu
dopiero po wypróbowaniu przez pacjenta przez dłuższy
czas, pryzmatów prowizorycznych typu „press on”
umieszczonych na jego okularach.
W celu zbadania wartości pryzmatu, możemy uciec się
do wielu metod, jak na przykład opartych na pomiarze
samej forii, na określeniu rezerwy fuzyjnej przeciwnej lub
też, na pomiarze nierówności fiksacji itd. Każda z tych
metod ma swoich zwolenników i przeciwników.
Najważniejsze jednak jest znalezienie właściwego rozwiązania problemu widzenia obuocznego pacjenta, bądź zajmując się bezpośrednio jego korekcją, bądź kierując go
do specjalisty w tej dziedzinie.
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W przypadku zapisania pryzmatu składającego się z
pryzmatu poziomego i pionowego, konieczne jest
dokonanie kombinacji i określenie pryzmatu wypadkowego skośnego. Schemat Allen’a (rysunek 51) pozwala wykonać to graficznie w prosty sposób.
Rozważmy następujący przykład: zapis pryzmatu 4Δ
bazą do nosa i 7Δ bazą do dołu na prawym oku. Na
skali rysujemy linię o długości 4 kratek w prawą stronę, począwszy od środka schematu oka, przedstawiającą efekt pryzmatyczny poziomy. Następnie
rysujemy linię o długości 7 kratek w dół, począwszy
od 4-tej kratki, przedstawiającą efekt pryzmatyczny
pionowy. Otrzymany punkt znajduje się w przecięciu
z kręgiem (kołem) podziałki 8 i prostej wskazującej
kąt 300°. Pryzmat wypadkowy jest więc pryzmatem
8Δ podstawy 300°.

Tabela konwersji pryzmatów stopniowych w dioptrie
pryzmatyczne.

Kąt (°)

Efekt
pryzmatyczny (Δ)

1

0,9

11

9,6

2

1,7

12

10,5

3

2,6

13

11,4

4

3,5

14

12,3

5

4,3

15

13,2

6

5,2

16

14,1

7

6,1

17

14,9

8

7,0

18

15,8

9

7,8

19

16,7

10

8,7

20

17,6

Kąt (°)
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Oficjalną jednostką pomiaru odchylenia jest dioptria
pryzmatyczna lub cm/m, której odpowiada symbol greckiej litery Δ. Jedna dioptria pryzmatyczna odpowiada
pryzmatowi powodującemu odchylenie promieni świetlnych o 1 cm na odległości 1m.
Inną jednostką, często stosowaną jest pryzmat stopniowy: charakteryzuje on kąt pryzmatyczny i pośrednio
jego odchylenie, ponieważ odchylenie to równe jest
połowie wartości kąta pryzmatycznego. W tej właśnie
jednostce, często są ponumerowane pryzmaty w kasecie
lub linijki pryzmatyczne.
W celu przeliczenia pryzmatów stopniowych na dioptrie
pryzmatyczne, możemy użyć równania trygonometrycznego EP = 100 x tg [(n-1) x A], gdzie EP jest efektem
pryzmatycznym (w Δ), n indeksem materiału, a A kątem
pryzmatycznym (°) lub prościej, użyć tabelki konwersji
umieszczonej poniżej (obliczonej dla n = 1.5). Możemy z
niej na przykład odczytać, że pryzmat, którego kąt
wynosi 10° odpowiada efektowi pryzmatycznemu 8.7 Δ
i odwrotnie, że efekt pryzmatyczny 7Δ odpowiada pryzmatowi 8° kątowych. Błąd popełniony przez asymilację
pryzmatów stopniowych z dioptriami pryzmatycznymi
jest zawyżeniem wartości o 10 do 15 %. Taka pomyłka
nie jest poważna w przypadku, gdy używamy pryzmatów
o małych kątach (poniżej 10°), ale staje się poważną w
przypadku wartości powyżej tego progu.

METODA GRAFICZNA OBLICZANIA
PRYZMATU WYPADKOWEGO

© Essilor International 2007

JEDNOSTKI POMIARU ODCHYLENIA

Uzupełnienie

Uzupełnienie

Efekt
pryzmatyczny (Δ)

Rysunek 51: Obliczanie pryzmatu wypadkowego –
Schemat Allen’a.
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7. Ostateczny wybór korekcji

Pod koniec badania, nadchodzi moment podjęcia decyzji i ostatecznego wyboru korekcji. Czysty wynik refrakcji
rzadko może być zapisany w takiej formie. Należy go zinterpretować i przygotować zapis na podstawie danych
zebranych w trakcie badania.
Nie istnieje jedna, uniwersalna reguła wyboru ostatecznej korekcji: każdy badający dokonuje wyboru według
zdobytej wiedzy i doświadczenia. Możemy jednak podkreślić kilka najważniejszych zasad, które należy uwzględnić:

- Staramy się uprzywilejować komfort widzenia
przed ostrością widzenia. Przypomnijmy, że ostrość
jest tylko jednym z elementów widzenia i jedynym badanym podczas refrakcji. Inne czynniki, takie jak postrzeganie peryferyjne form lub ruchu, również przyczyniają
się do komfortu widzenia pacjenta. Z tego też powodu,
należy zawsze poddać zapisaną korekcję „aprecjacji percepcyjnej” pacjenta dając mu do przymierzenia jego
korekcję na okularach probierczych, aby, poza czystą
ostrością widzenia, mógł ocenić także swój komfort widzenia. Możemy wówczas zdecydować o nieznacznym
zmniejszeniu/obniżeniu/ całkowitej korekcji.
- Jednym z pierwszych elementów do zbadania jest
zmiana korekcji spowodowana nową receptą. Należy
wystrzegać się znacznych modyfikacji korekcji, a w razie
potrzeby, dochodzić do całkowitej korekcji w kilku etapach. Jeżeli konieczna jest znaczna modyfikacja (na
przykład, powyżej 0.75 D na sferze, 0.50 D na cylindrze,
10° na osi lub 0.75 D na addycji), niezbędne jest poinformowanie o tym pacjenta i uprzedzenie go o czekającej go konieczności adaptacji nowej korekcji.

- Krótkowzroczność musi być bardzo dobrze skorygowana, aby pacjent mógł wyraźnie widzieć na odległość. Kiedy pacjent jest młody, dysponuje jeszcze konsekwentną amplitudą akomodacji, często, woli nadkorekcję, aby korzystać z większej wyrazistości widzenia.
Czasami nawet, w ekstremalnym przypadku, miopia
może być spowodowana permanentnym spazmem akomodacji. Należy wtedy unikać zawyżenia korekcji.
Niektórzy krótkowidze natomiast, przyzwyczajają się do
widzenia zamazanego i jest im z tym dobrze. Możemy, w
ich przypadku, nieznacznie zaniżać korekcję w zależności ich poprzedniej korekcji.
W dozowaniu zapisu sfery, należy uwzględnić dwa szczególne czynniki: fakt, że refrakcja nie jest wykonywana w
widzeniu nieskończoności oraz zjawisko krótkowzroczności nocnej. Czynniki te mogą powodować preferencję
dla zapisu nieco większej wartości ujemnej (na przykład
od -0.25 do -0.50 D).
- Ponadto, należy upewnić się o prawidłowej równowadze korekcji oka prawego i lewego, pozostawiając, w
danym przypadku, lekką nierównowagę na korzyść oka
dominującego.
- W przypadku astygmatyzmu, zapisujemy cylinder
tylko wtedy, gdy daje on dodatkową ostrość widzenia
postrzeganą przez pacjenta, a to z powodu efektów
ubocznych deformacji obrazów, spowodowanych korekcją, w szczególności, jeżeli oś cylindra jest skośna.
Oznacza to, że nie korygujemy słabych astygmatyzmów
(poniżej 0.50 D), chyba, że przynoszą dodatkowy komfort widzenia pacjenta. Wreszcie, każdemu zaniżeniu
korekcji towarzyszyć musi dopasowanie sfery, mające na
celu ogniskowanie na resztkowym krążku najmniejszego
rozmycia lub na ogniskowej pionowej.

W zależności od typu ametropii, należy uwzględnić kilka
najważniejszych zasad:

52
Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.

- W przypadku widzenia bliży, zapisujemy tylko
addycję konieczną i wystarczającą, unikając nadmiernej
addycji, często pożądanej przez pacjentów, ponieważ
redukuje komfort widzenia poprzez ograniczenie pola
widzenia i to, pomimo najlepszej ostrości widzenia
zapewnionej przez powiększenie. Krótkowidz potrzebuje
często słabszej addycji, a dalekowidz silniejszej. Silny
astygmatyk może czasami żądać korekcji astygmatyzmu
różnej dla widzenia dali i bliży. Za wyjątkiem bardzo
szczególnych przypadków, addycje powinny być zawsze
identyczne. Wreszcie, nigdy nie należy zawyżać addycji w
soczewkach progresywnych, co powodowałoby redukcję
pola widzenia i zwiększenie deformacji peryferyjnych.

Ostateczny wybór
korekcji

Na koniec badania, zawsze wykonujemy próbę
korekcji „w sytuacji rzeczywistego użytkowania” i na
okularach probierczych. Prosimy pacjenta o ocenę
komfortu widzenia, tak w widzeniu dali jak i bliży, ale
również w postrzeganiu otoczenia. Opinia pacjenta,
często jasna i dobitna, może okazać się cenna dla
ostatecznego wyboru korekcji.

Refrakcja w praktyce

- W przypadku prezbiopa, przeprowadzamy bardzo
dokładnie korekcję widzenia dali, unikając wszelkiej nadkorekcji krótkowidza lub niedokorygowania dalekowidza,
mogących się przejawiać zwiększeniem addycji. Należy
szczególnie czuwać, aby dobrze dokorygować nadwzroczność, ale bez przesady. W przypadku zapisu soczewek progresywnych, wystrzegamy się zbyt dużych wartości dodatnich do widzenia dali, mogących spowodować zamazane widzenie po bokach w widzeniu dali oraz
niedokorygowania astygmatyzmu, wchodzącego w kombinacje z cylindrami powierzchni. Dodatkowo, czuwamy
też, nad prawidłową równowagą zapisów oka prawego i
lewego: w razie potrzeby, weryfikujemy, w widzeniu bliży,
równowagę widzenia dysocjowanego zbadanego w widzeniu dali.

Zaprezentowane w powyższym rozdziale wskazówki,
są dzieleniem się refleksjami na podstawie doświadczeń grupy praktykujących badanie refrakcji.
Nie pretendują do miana reguł absolutnych i oczywiście, są otwarte na dyskusję!
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Podsumowanie

Podsumowanie

Refrakcja jest nie tylko techniką, ale również sztuką. Jest, na pierwszym miejscu, techniką badania wad refrakcji
oka i ich korekcji. Jest też jednak sztuką właściwego doboru korekcji, tak, aby zaoferować pacjentowi jednocześnie optymalne widzenie i najlepszy komfort. O ile techniki refrakcji można się nauczyć, o tyle sztukę właściwego
zapisu korekcji można nabyć wyłącznie poprzez praktykę i doświadczenie.
Niniejszy Zeszyt Optyki Okularowej „Refrakcja Praktyczna” ma na celu przedstawienie podstawowych technik
refrakcji. Przybliża wiedzę z tego zakresu w sposób celowo „praktyczny”, a teorię ogranicza do koniecznego minimum. Zrozumiałe jest, że tak obszerny temat nie może zostać potraktowany w sposób wyczerpujący w tak krótkim wydaniu. Czytelnik jest, więc, zaproszony do odniesienia się do licznych opracowań na temat badania
refrakcji w celu poszerzenia swojej wiedzy. Jeżeli chodzi o wybór zapisu korekcji, poruszone zostały tylko główne,
ogólne zasady. Wyłącznie regularna praktyka pozwala nabyć, nie tylko opanowanie samej techniki refrakcji, ale
również doświadczenia i intuicji, koniecznych do wyboru optymalnej korekcji.
Życzę sobie, aby niniejsze opracowanie mogło pomóc specjalistom widzenia w ich codziennej praktyce refrakcji.
Oby pozwoliło im zapisywać najlepsze korekcje optyczne, takie, które umożliwią ich pacjentom „lepiej widzieć,
aby lepiej żyć”!
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