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Słowa kluczowe
Front falowy, aberrometria, czujnik Hartmanna-Shacka, aber-
racje wysokiego rzędu, chirurgia refrakcyjna.

Streszczenie
Aberrometria okulistyczna jest nową metodą diagnostyki 

wad układu optycznego oka. Aberracje to różnice pomiędzy 
rzeczywistym i idealnym obrazem uzyskiwanym w układzie 
optycznym. Aberrometria określa aberracje monochromatycz-
ne niskiego i wysokiego rzędu. Aberracjami niskiego rzędu są 
niemiarowość i niezborność. Aberracje wysokiego rzędu od-
powiadają astygmatyzmowi nieregularnemu.

Analiza frontu falowego dostarcza wielu informacji 
o jakości widzenia oczu zdrowych, starzejących się oraz 
o przypadkach chorobowych. Najczęstszymi zastosowa-
niami praktycznymi aberrometrów są w chwili obecnej 
zastosowania w chirurgii refrakcyjnej. W wielu ośrod-
kach wykonywane są zabiegi personalizowane, opar-
te na precyzyjnej ocenie frontu falowego (wavefront –  
guided refractive surgery). Dotyczy to chirurgii rogówki  
i soczewki.

Kliniczne zastosowania aberrometru KR-1W firmy Top-
con obejmują: ocenę dynamiki filmu łzowego, pomiary aber-
racji niskiego i wysokiego rzędu w przypadkach patologii 
rogówkowych i soczewkowych, ocenę rogówkowych i so-
czewkowych przyczyn jednoocznego widzenia podwójnego i 
potrójnego, diagnostykę skurczu i niedomogi akomodacji, do-
bór odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej asferycznej i 
torycznej do wszczepu oraz ocenę pooperacyjną techniki tego 
wszczepu. Ponadto aberrometria, dzięki funkcji pupillometrii i 
ocenie przesunięcia osi źrenicznej względem wzrokowej, jest 
narzędziem pomocnym w kwalifikacji pacjentów do wszcze- 
pu wewnątrzgałkowej soczewki wieloogniskowej.

Aberrometria jest jedyną metodą diagnostyczną umożli-
wiającą ocenę aberracji wysokiego rzędu oraz astygmatyzmu 
soczewkowego. Możliwość wykonywania badań seryjnych 
jest dodatkową zaletą aberrometru KR-1W firmy Topcon. Sy-
mulowane przez aparat obrazy pierścieni Landolta ułatwiają 
zrozumienie problemów jakości widzenia pacjentów, u któ-
rych występują aberracje wysokiego rzędu. Aberrometria jest 
cennym narzędziem diagnostycznym, pomocnym w diagno-
styce schorzeń wpływających na optyczną jakość widzenia.
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Summary
Aberrometry is a new diagnostic method in ophthal-

mology. Abberations are the differences between the ac-
tual and the ideal image obtained in an optical system. 
Low order aberrations are ametropia and astigmatism, 
whereas high order aberrations translate into irregular 
astigmatism.

Ocular wavefront aberrometry provides information 
concerning refractive errors and optical quality in normal 
eyes, aged eyes and in eyes with pathological conditions. 
The most frequent practical application of wavefront 
aberrometry is refractive surgery. In many ophthalmic 
clinics, aberration data from the eye is transferred to la-
sers for customized ablations, which are called wavefront 

– guided refractive corneal surgery.
KR-1W Topcon aberrometer might have clinical ap-

plications in refraction measurement in difficult cases, 
tear film disturbance detection, low and high order aber-
rations measurement in patients with corneal or lens pa-
thologies, diplopia and triplopia diagnostics, diagnostics 
of contraction and insufficient accomodation as well as 
proper aspheric, toric and multifocal IOL selection and 
post-surgical assessment of such implants. Moreover, 
thanks to pupillometry and assessment of the pupilary 
axis in relation to the visual axis, this method is useful 
in qualifying patients for implantation of multifocal in-
traocular lenses.

Aberrometry is the only diagnostic method, which 
allows to assess high order aberrations and lenticular 
astigmatism. An additional advantage of that device is 
the feature of conducting examinations in series. Lan-
dolt's rings simulations are helpful in understanding  
how high order aberrations might change the patient’s vi-
sion. Aberrometry is a useful tool, which helps diagnose 
pathologies which reduce optical quality of vision.
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