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Słowa kluczowe
Tonometria,     tonometria     bezkontaktowa,     tonometr  
aplanacyjny,   tonometria   Schiøtza

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było porównanie wyników  

pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskanych  
za pomocą trzech tonometrów: Ocular Response Ana- 
lyzer (ORA), aplanacyjnego ART Servo Controlled  
oraz  tonometru  Schiøtza. 

Pacjenci i metody: Badanie było prospektywne, 
jednoośrodkowe. Do badania włączono pacjentów przy- 
jętych do Kliniki Chorób Oczu I Katedry Chorób 
Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2018 r.   
Wśród 68 pacjentów (136 oczu) było 49 kobiet  
i 19 mężczyzn, 24 pacjentów było chorych na jaskrę,  
44 stanowiło grupę osób zdrowych. Średnia wieku  
wynosiła 73 lata. U wszystkich badanych doko- 
nano pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego za po- 
mocą trzech tonometrów: kontaktowego aplanacyjne- 
go ART, bezkontaktowego aplanacyjnego tonomeru  
Ocular Response Analyzer (ORA) oraz tonometru  
Schiøtza. 
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Summary
Background: This study aims to compare intra- 

ocular pressure measurements taken with three tono- 
metres: Ocular Response Analyser (ORA), Servo- 

-Controlled Applanation Resonance Tonometre (ART) 
and  Schiøtz  tonometre.

Patients and methods: The study was prospect- 
ive and based on a single centre. Patients admitted  
to the Department of Ophthalmology of the Medical  
University of Łódź in 2018 were included in the  
study. Among the 68 patients (136 eyes), there were  
49 women and 19 men. 24 patients suffered from  
glaucoma, 44 were healthy. The average age of sub- 
jects was 73. In all subjects, intraocular pressure  
was measured with three tonometres: contact ap- 
planation tonometre (ART), non-contact applanation  
tonometre - Ocular Response Analyser (ORA) and  
Schiøtz  tonometre.
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PoróWnanie WyniKóW Wartości ciśnienia  
WeWnątrzgałKoWego uzysKanych za PoMocą:
 bezKontaKtoWego tonoMetru z analizatoreM  

bioMechaniKi rogóWKi reicherta – ora, tonoMetru 
aPlanacyjnego art i tonoMetru schiøtza

coMParison of intraocular Pressure MeasureMents 
taKen With reichert’s non-contact tonoMetre  
With corneal bioMechanics analyser – ocular  

resPonse analyser (ora), aPPlanation resonance  
tonoMetre (art) and schiøtz tonoMetre
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Wyniki: Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe ro- 
gówkowo skompensowane (IOPcc), przy użyciu to- 
nometru bezkontaktowego Ocular Response Analy- 
zer (ORA), wynosiło 16,7 mmHg, średnie ciśnienie  
wewnątrzgałkowe skorelowane z tonometrią Gold- 
manna (IOPg) wynosiło 15,95 mmHg. Średnie ciś- 
nienie wewnątrzgałkowe przy użyciu tonometru apla- 
nacyjnego ART wynosiło 16,3 mmHg, a przy wy- 
korzystaniu tonometru Schiøtza 14,1 mmHg. Śred- 
nia grubość rogówki w badanej grupie pacjentów  
wynosiła  550,7  μm. 

Wyniki badania ciśnienia wewnątrzgałkowego 
uzyskane przy pomocy Ocular Response Analyzer  
nie różniły się w sposób istotny statystycznie od  
elektronicznego aplanacyjnego kontaktowego tonome- 
tru ART Servo Controlled, natomiast wyniki tono- 
metrii Schiøtza różniły się w sposób istotny staty- 
stycznie od dwóch pozostałych porównywanych me- 
tod. 

Wnioski: Tonometr bezkontaktowy Ocular Respon- 
se Analyzer może stanowić dobrą alternatywę dla  
kontaktowego elektronicznego tonometru ART Servo 
Controlled.

Results: Mean corneal-compensated intraocular  
pressure     (IOPcc)     measured     with     a     non-contact  
tonometre Ocular Response Analyser (ORA) was 
16.7     mmHg,     and     mean     Goldmann-corelated     in- 
traocular pressure (IOPg) was 15.95 mmHg. Mean  
intraocular pressure measured with an applanation  
tonometre (ART) was 16.3 mmHg, and measured  
with a Schiøtz tonometre was 14.1 mmHg. Mean  
corneal  thickness  in  the  study  group  was  550.7  μm.

Intraocular pressure measurements obtained using  
the Ocular Response Analyser were not signifi- 
cantly different statistically from Servo-Controlled  
Applanation Resonance Tonometre (ART), while the  
results of Schiøtz tonometry were significantly differ- 
ent statistically from the remaining two evaluated  
methods. 

Conclusions:  Ocular Response Analyser can be  
a good alternative to a Servo-Controlled electronic  
contact  tonometre.
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