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TONOMETRY



Oko a ciśnienie (IOP intraocular pressure)
• Gałka oczna jest wypełniona nieściśliwym płynem.

• Ciśnienie wewnątrzgałkowe pochodzi od sił powstałych w wyniku 
rozciągania powłok gałki. Prawidłowe ciśnienie zależy od równowagi 
pomiędzy procesem wytwarzania (szybkość nieco powyżej 2 mm3/min) a 
odpływem cieczy wodnistej oka.

• Prawidłowe ciśnienie (względem powietrza otaczającego) 
to ok. 15-21 mmHg.

• Ciśnienie jest zmienne , zależne od czynników psychofizycznych oraz 
zmian patologicznych. Na średnie ciśnienie nakłada się rytm pochodzący 
ze źródeł:
– Puls (kilkadziesiąt uderzeń na minutę, 0,52,5 mm Hg)

– Oddech (kilka-kilkanaście cykli na minutę, 0 1 mmHg)

– Fala wolna trzeciego rzędu (6-10 cykli/min, fala Hering-Traube, 22,5 mmHg)

– Dykrotyzm oczny

• Chwilowe zmiany ciśnienia krwi oraz napięcie mięśni mogą zmienić 
wartość ciśnienia.



Pomiar ciśnienia

• Metoda palpacyjna

• Tonometry:

– Impresyjny (Schiotza)

– Aplanacyjny (np. Goldmanna)

– Bezkontaktowy (air-puff)

– Przezpowiekowy

– Odbiciowy

– Konturowy

– OCT, ...



Metoda palpacyjna

• Polega na uciskaniu gałki ocznej palcem przez 
zamknięta powiekę.

• Twardość gałki jest związana z ciśnieniem.

• Oko pacjenta można porównać z własnym okiem.

• Metoda bardzo zgrubna i niedokładna.

• Zaleta: wprawny diagnosta jest w stanie szybko 
wykonać badanie przesiewowe na dużej grupie 
pacjentów, poza gabinetem.



Tonometr impresyjny (Schiotza)

• Rogówka jest odkształcana za pomocą metalowego 
trzpienia obciążonego znanym ciężarem.

• Wielkość odkształcenia jest mierzona na skali. 

• Metoda jest dość stara (lata 20. XX wieku), stwarza 
niebezpieczeństwo urazu rogówki (wąski trzpień) 
lub infekcji (konieczne odkażanie).



Przykład badania i tonometru



Badanie tonometrem impresyjnym
• Oczy są znieczulane (np. kroplami – lignokainą) na kilka 

minut.

• Pacjent jest badany jest w pozycji leżącej, zrelaksowany.

• Wzrok badanego jest skierowany na wprost (do góry).

• Prawidłowo, tonometr jest ustawiony na środku rogówki, 
w pozycji pionowej.

• Lekarz rozchyla powieki palcami, nie uciskając gałki ocznej 
i stawia przyrząd na rogówce. 

• Na skali tonometru odczytuje się pomiar w postaci ilości 
kresek podziałki, przeliczając je według specjalnej tabeli na 
mmHg, w zależności od masy obciążnika 

• Zapis medyczny: Tonus oculi dextri (T.o.d.) = 21 mmHg dla 
oka prawego, Tonus oculi sinistri (T.o.s.) dla oka lewego.



Zasada Imberta-Ficka

• The Imbert-Fick "law" was invented by Hans 
Goldmann (1899–1991) to give his newly marketed 
tonometer (with the help of the Haag-Streit
Company) a quasi-scientific basis; it is mentioned in 
the ophthalmic and optometric literature, but not in 
any books of physics. (wikipedia.org)

• Według niej ciśnienie wewnątrz sfery wypełnionej 
płynem o otoczonej przez infinitezymalnie cienką 
powłokę (membranę) można zmierzyć poprzez 
pomiar ciśnienia zewnętrznego, które zaczyna 
„wypłaszczać” powłokę. "



Tonometr aplanacyjny Goldmanna

• Metoda statyczna

• Rogówka jest spłaszczana poprzez ucisk na określonej 
powierzchni (koło o średnicy 3,06 mm).

• Przez lampę szczelinową obserwuje się wielkość 
spłaszczenia.

• Wartość siły nacisku jest określana dynamometrem 
i przeliczana na wartość IOP. 

• IOP jest wartością uśrednioną, która zależy m.in. od 
wartości siły docisku, średnicy końcówki roboczej 
tonometru, właściwości mechanicznych rogówki, 
krzywizny rogówki.



Przykład tonometru Goldmanna

wikipedia.org



Model



Schemat badania
• Pacjent jest badany jest w pozycji siedzącej.

• Oko należy znieczulić i zabarwić z użyciem barwnika (np. 
fluoresceiny).

• Obserwacja przez lampę szczelinową (wł. mikroskop). 
Pacjent kieruje wzrok przed siebie.

• Lekarz zbliża tonometr do rogówki. W momencie styku z 
rogówką powstaje okrężny menisk cienkiej warstwy płynu 
łzowego, widoczny w niebieskim świetle (fluorescencja). 

• Lekarz dobiera siłę ucisku tonometru, tak aby półokręgi 
obserwowane przez lampę odpowiednio zetknęły się ze 
sobą.

• Wynik pomiaru jest zwykle bezpośrednio w mmHg. 



Przykład pacjenta przed aparatem ;)

wikipedia.org



Film

http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=goldmann+aplanation+mires&uni=1

http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=goldmann+aplanation+mires&uni=1


Dynamiczna metoda aplanacji rogówki

• W obudowie w kształcie cylindra spoczywa 
ruchomy trzpień (ok. 1 mm).

• Trzpień wysuwa się uciskając rogówkę.

• Dotknięcie rogówki powoduje wsuwanie trzpienia 
do środka cylindra.

• Przetwornik zamienia przesunięcie na sygnał 
elektryczny.

• Mierzymy chwilową wartość ciśnienia.



Przykład
For calculating the intraocular pressure (IOP) of an eye, an applanation tonometer comprises an applanator formed of an optics 
array, a force transducer, an image sensor, and a processing circuit configured to calculate an intraocular pressure of the eye using 
one or more pairs of measured force and applanated area. The tonometer is provided with a disposable tip that covers the 
applanator, thereby providing a replaceable, sterile and transmissive interface between the tonometer's applanator and a 
patient's eye. Preferably, the applanating surface has a matte finish. The tonometer calculates the intraocular pressure using a 
predetermined relationship between interocular pressure and the slope of the line defined by data relating to the forces required 
to applanate the eye and the geometry of applanated portions of the eye. In a preferred embodiment, the data acquisition is 
synchronous. The tonometer may be of the type of a portable, hand-held device or a device affixed to and used in conjunction 
with a slit-lamp design. Also disclosed is a method and device for applying a disposable tip to the applanator.



Tonometr bezkontaktowy (air-puff)

• Rogówka jest odkształcana przez strumień 
powietrza. 

• Wielkość lub czas odkształcenia są mierzone 
optycznie.

• Pomiar jest dynamiczny i obarczony wieloma 
czynnikami zaburzającymi wynik.

• Jest to badanie przesiewowe, które powinno być 
potwierdzane inną metodą pomiaru (np. 
tonometrem Goldmanna).



Optyka (niewielka)

• Mierząc czas jaki zajmuje spłaszczenie rogówki od 
momentu „dmuchnięcia” oraz powrót do stanu 
pierwotnego dają informację o sprężystości 
rogówki, zależnej od ciśnienia wewnątrzgałkowego.

http://www.opt.indiana.edu/riley/HomePage/NonContact/TEXT_Non_Contact.html



Konstrukcje
Kowa KT-800 Non-Contact Tonometer

Topcon TRK-1P auto refractor / keratometer / nct / pachymeter



Reichert Ocular Response Analyzer



Tonometr przezpowiekowy



Cechy przyrządu
• Due to the choose of dynamic (ballistic) method of dosated mechanical influence to determine the 

level of intraocular pressure we managed to avoid the eyelid influence on the tonometry results. The 
problem is solved by means of the eyelid pressing on the area with the diameter of 1,5 mm to such an 
extend that the pressed area of the eyelid acts as the transmissive part during the interaction of the 
falling rod with the eyelid.

• In contrast to applanation tonometry according to Goldmann the IOP measuring using ballistic method 
is carried out nearly instantly. Due to this fact Diaton displays are influenced mainly by ophthalmotone
rhythmic and casual fluctuations. As a rule these fluctuations do not exceed 2-4 mm Hg in normal or 
moderately increased IOP level, which is necessary to consider during the tonometer's usage.

• Reliability of IOP measuring with the tonometer is provided with exact following of the measuring 
methodology, perfect technique of transpalpebral
tonometry and sufficient practical experience in 
application (not less than 50 people during 
a month). 



Schemat badania



Porównanie



Tonometria „rebound”

• oporowa, odbiciowa, ajker (icare)

http://www.icaretonometer.com/uploads/flash/rebound_tech001.html



„Dynamic contour tonometer” 

Unlike applanation tonometers which are influenced by corneal 
thickness and other characteristics of the cornea, and hence 
may produce misleading estimates of IOP, the PASCAL 
tonometer provides an accurate and direct measurement of 
true IOP, which is independent of inter-individual variations in 
corneal properties and biomechanics.

The probe is placed on the pre-corneal tear film on the central 
cornea (see gallery) and the integrated piezoresistive pressure 
sensor automatically begins to acquire data, measuring IOP 100 
times per second. The tonometer tip rests on the cornea with a 
constant appositional force of one gram. 

PASCAL detects and accurately measures the dynamic 
fluctuations in IOP and thus allows for a more detailed 
assessment of the pressure range to which the eye is subjected 
due to pulsatile ocular blood flow.

PASCAL repeatedly samples intraocular pressure at a rate of 100 
times per second. The ocular pulse amplitude (OPA) and the 
systemic pulse rate are continuously measured and recorded by 
the instrument. In addition, the ocular pressure pulse is 
graphically represented on the patient report. 



Schemat urządzenia



Reichert Tono-Pen i inne aplanacyjne



Inne pomysły



PERYMETRIA



Odrobina historii
• Pierwsze wzmianki o brakach w polu widzenia (hemianopia –

niedowidzenie połowicze) – Hipokrates: 5 wiek p.n.e.
• Pierwsze próby ilościowego opisu – Ptolemeusz: 2 wiek p.n.e.
• Pierwsza ilustracja pola widzenia opublikowana przez Ulmusa z Padwy:

1602 r. 
• Około roku 1510 Leonardo da Vinci sprawdził, 

że momentami pole widzenia sięga 90 stopni 
wokół punktu fiksacji.

• W 1857 roku Hermann Aubert i Richard Förster
z Wrocławia (obecnie) opublikowali serię artykułów 
"Contributions to the knowledge of indirect vision.”

• Skonstruowali ekran stycznych i pierwszy powszechnie stosowany 
perymetr łukowy.



Ekran stycznych i perymetr łukowy
• Test wykonywano w zaciemnionym 

pomieszczeniu i aby uniknąć poruszania 
gałką oczną ekran oraz obiekt testowy były 
oświetlane na krótkie chwile. Pacjent patrzył 
na ekran przez krótką tubę, tak by nie widział 
samej lampy. 

• Stwierdzili, że obiekt powinien znajdować się 
w stałej odległości od oka i zastosowali 
perymetr (polomierz) łukowy.



Dalsze usprawnienia

de Wecker w 1871, udoskonalił ekran stycznych von Graefego dodając 
podbródek i zaznaczając kąty okręgami.

W 1872 roku Scherk opracował 
perymetr czaszowy, starając się 
wyeliminować tło, które 
odwracało uwagę. Problemem 
okazało się równomierne 
oświetlenie czaszy.

Carter skonstruował prosty i tani perymetr w 1873 roku, 
zwracając uwagę na możliwość powtarzalnego wykreślania 
kątów.



Pole widzenia człowieka



Pole widzenia zwierząt (w poziomie)

www.swiatkrolikow.com



Pole widzenia współcześnie
• Badanie pola widzenia (perymetria) – test stosowany głównie 

w okulistyce, w celu diagnozy i monitorowania ubytków w polu 
widzenia, w tym często jaskry. 

• Polega na rejestracji obserwowanych przez pacjenta bodźców 
świetlnych. 

• Zbiór punktów świetlnych dostrzegalnych tworzy pole widzenia. 

• Istnieją różne strategie badania, m.in.: odsiewowa, nadprogowa, 
progowa, BSV (Binocular Single Vision), Flicker, Blue on Yellow, 
test adaptacyjny, BDT (Binocular Drivers Test). 

• Wynik badania przedstawia się zwykle w skali decybelowej 
(prawo Webera-Fechnera), w różnej formie graficznej, np. 
poziomów szarości, kropkowej, kolorowej, jak i mapy 
trójwymiarowej.



Pierwszy w miarę automatyczny

Fankhauser, 1975



Bardzo współcześnie





Naturalne różnice wynikające z budowy oka



Jednostki i pojęcia podstawowe

• Luminancja jest zdefiniowana jako

 Lv – wartość luminancji (cd/m2)
 F – wielkość strumienia świetlnego (lm),
 θ – kąt pomiędzy normalną do powierzchni i określonym 

kierunkiem,
 A – powierzchnia źródła (m2)Ω – to wielkość kąta bryłowego 

(sr).
 apostilb = 0,31831 cd/m2

• RÓŻNICUJĄCA CZUŁOŚĆ NA ŚWIATŁO – zdolność 
odróżniania bodźca od tła.

• PRÓG WIDZIALNOŚCI – luminancja bodźca w dB lub asb
widzianego w 50% przypadków.

cos
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Skala czułości



Perymetria kinetyczna
• Perymetria kinetyczna (izopterowa) – przesuwanie znacznika 

testowego ze strefy niewidocznej w kierunku środka, aż do 
sygnalizacji zauważenia. 

• W trakcie badania osoba znajduje się przed półkulistą czaszą, 
z głową opartą na podbródku i dotykającą naczółka. Jedno oko 
jest zasłonięte.

• Pacjent ma za zadanie wpatrywać się w punkt ustawiony 
w centrum czaszy na wprost badanego oka. Nie spełnienie tego 
warunku fałszuje wynik badania.

• Znacznik testowy o znanej wielkości i jasności, gdy zauważony 
określa pojedynczy punkt krzywej – izoptery. Badanie powtarza 
się dla kolejnych południków. W wyniku uzyskuje się mapę pola 
widzenia.

• Elementem badania jest określenie granic plamy ślepej oraz 
ewentualnych mroczków w polu widzenia. 



Perymetria statyczna
• Perymetria statyczna – polega na wyświetlaniu  

nieruchomych bodźców o stałej wielkości i zmiennej 
jasności, w ściśle określonych punktach pola widzenia. 

• Dla każdego z badanych punktów określa się graniczną 
wartość luminancji bodźca, powyżej której wszystkie bodźce 
są rejestrowane, a poniżej której pacjent nie jest w stanie 
ich spostrzec. Wartości czułości progowej dla tej metody 
podawane są z reguły w decybelach.

• W wersji komputerowej perymetria statyczna umożliwia 
analizę stanu siatkówki w różnych jej punktach w 
porównaniu do prawidłowego poziomu, z uwzględnieniem 
wieku pacjenta wieku. Metoda ta zmniejsza subiektywne 
błędy osoby badanej i badającej.



Perymetria progowa i nadprogowa

• Dwie wersje perymetrii statycznej

• Perymetria progowa – określenie wartości 
luminancji progowej w różnych punktach pola 
widzenia i porównanie z normą wiekową.

• Perymetria nadprogowa – badanie pola widzenia 
bodźcami większymi niż przewidywana wartość 
progowa i poszukiwanie miejsc o obniżonej 
czułości.

Za: M. Zając



Kampimetria

• Kampimetria uzupełnia badanie perymetryczne  
w sytuacji podejrzenia mroczków (drobnych ubytków) 
w środkowym polu widzenia (<30°). 

• Kampimetr to czarny ekran o wymiarach 2x2 m 
z centralnym białym punktem fiksacji i koncentrycznymi 
okręgami (co 10°) i południkami (co 30°). Pacjent siedzi 
w odległości 2 m od ekranu i obserwuje przesuwający 
się biały punkt, podając dane jak w perymetrii. 
Powoduje to, że wymiary kątowe ewentualnego 
mroczka wzrastają 4-krotnie w stosunku do perymetrii i 
stają się łatwiej wykrywalne. 

• Wobec nowoczesnych strategii badania pola widzenia, 
coraz rzadziej stosowany.

Mediweb.pl



Hill of vision – wzgórze widzenia

A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.



Typowe wzgórza

A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.



Porównanie 



Przykład 1



Przykład 2



Przykład 3



Przykład jaskry



Przykładowe parametry

Perymetr Goldmanna

• Znaczki świetlne o średnicach 1/16; 1/4; 1; 4; 16; 64 mm.

• Względna jasność znaczków: 0,030; 0,096; 0,31; 1.

• Znaczek 1000 asb do wykreślania izoptery zewnętrznej,

• Znaczek 100 asb do wykreślania 
izoptery centralnej i ślepej plamy.

• Barwy znaczków: czerwona, 
niebieska, zielona, biała.

• Stała luminancja czaszy: 2 asb.



Wielkość znaczników

Figure 2-8: This greyscale image 
(from an OCTOPUS examination)
shows the blind spot and six 
standard Goldmann stimulus
sizes. The Goldmann stimulus size 
III, most frequently used in 
perimetry, is projected across the 
disc area.

A. Weijland, F. Fankhauser, H. Bebie, J. Flammer,, Automated Perimetry Visual Field Digest, 2004.



Rozwiązania



Kontrola fiksacji

• Ze względu na możliwość mimowolnej zmiany 
kierunku patrzenia, perymetr przeprowadza 
kontrolę fiksacji metodą Hejil-Krakau: w pierwszej 
fazie badania odnajduję plamkę ślepą i następnie, 
podczas badania właściwego, co jakiś czas, 
dokonuje sprawdzenia fiksacji wyświetlając bodziec 
w obszarze plamki ślepej.



Fałszywe odpowiedzi

• Praktyka pokazuje, że pacjent może zareagować w sytuacji 
braku bodźca (odpowiedź fałszywa pozytywna), lub też nie 
zareagować w chwili pojawienia się bodźca (odpowiedź 
fałszywa negatywna).

• Odpowiedź fałszywa pozytywna – gdy pacjent zareaguje na 
wyświetlany bodziec, o jasności znacznie mniejszej od 
wartości progu czułości.

• Odpowiedź fałszywa negatywna – gdy pacjent nie zareaguje 
na bodziec o jasności większej o 6dB od spodziewanej 
wartości czułości.



TEST AMSLERA



Test Amslera

• Prosta metoda służąca do badania widzenia w obrębie 
plamki żółtej (dołka środkowego).

• Istnieją różne odmiany, ale podstawowym testem jest 
siatka o boku 10 cm z zaznaczonym punktem 
centralnym. 

• Badanie przeprowadza się dla każdego z oka osobno. 
W przypadku zmian chorobowych okolicy plamki żółtej 
pacjent, patrząc z odległości 30 cm na punkt centralny, 
zauważa zniekształcenie linii, ubytki lub mroczki 
zaburzające regularność siatki. 

• Wielkość na siatkówce (20*0,27 mm)*(20*0,27mm),



Przykłady siatek Amslera
Pytanie 1: Czy widać biały punkt w środku?
→ do wykrycia mroczka środkowego
Pytanie 2: Czy widać wszystkie wierzchołki i krawędzie 
dużego kwadratu?
→ do wykrycia mroczków obwodowych
Pytanie 3: Czy kreskowanie jest całe, czy występują dziury 
lub plamy?
→ do wykrycia mroczków względnych i bezwzględnych 
przyśrodkowych i okołośrodkowych
Pytanie 4: Czy wszystkie linie są odpowiednio równoległe 
a kwadraciki regularne i jednakowe?
→ do wykrycia metamorfopsji
Pytanie 5: Czy niezależnie od zniekształceń lub plam widać 
inne zjawiska (ruchy, wibracje, przesunięcia, zmiany barw)?
→ do wykrycia świeżych zmian patologicznych w plamce
Pytanie 6: W jakiej odległości od punktu fiksacji znajduje się 
plama lub zniekształcenie siatki, jaka jest wielkość zmiany?
→ do zlokalizowania zmian w obrębie dołeczka

Siatka Amslera widziana 
przez pacjenta ze 
zwyrodnieniem plamki 
żółtej

wikipedia.orgZa: M. Zając



Degeneracja plamki



Atrofia


