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Анотація: у статті розглянуто основні принципи побудови оптичних когерентних ретинометрів. Розкрито 

актуальність використання приладу на основі інтерферометрії. На основі розробленої узагальненої функціо-

нальної схеми проаналізовано основні складові ретинометру та доцільність їх використання. Обґрунтовано 

та запропоновано розробку ретинометру з використанням відеоканалу візуалізації. 
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ВСТУП 

Основні класичні методи дослідження функцій зору людини полягають 

у визначенні гостроти і поля зору, які в значній мірі залежать від ступеня 

прозорості середовища ока. Однак, при помутнінні кришталика при дослі-

дженні такими методами виникають деякі труднощі, які можна уникнути при 

застосуванні методу оптичної когерентної ретинометрії, який базується на 

явищі інтерференції [1]. Даний метод дослідження використовують для ран-

ньої діагностики катаракти ока, що є однієї із основних причин втрати зору у 

населення. Розвиток катаракти призводить до візуального спостереження ро-

змитості інтерференційних полос [2]. 

Визначення ретинальної гостроти зору дозволяє спрогнозувати резуль-

тати хірургічного і консервативного лікування при аномаліях рефракції, де-

фектах оптичного апарату ока та інших захворюваннях сітківки, в тому числі 

при гострих порушеннях кровообігу в ретинальних артеріях. Основною пере-

вагою застосування оптичних когерентних ретинометрів в цих дослідженнях 

є те, що отримана інформація є недоступною для інших видів діагностики. І 

лише при зрілих катарактах і інтенсивних тотальних помутніннях рогівки 

даний метод не може бути використаний через значне розсіювання лазерного 

випромінювання [2]. 

 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 

Принцип роботи приладів, які базуються на явищі інтерференції, поля-

гає в тому, що пучок когерентного випромінювання поділяють на два приб-

лизно рівних за інтенсивністю пучка та направляють на досліджувану повер-

хню, де при їх накладенні утворюється інтерференційна картина у вигляді 

смуг. Нормальна гострота зору визначається як кутова роздільна здатність 

ока, та у випадку застосування інтерференційних методів характеризується 

щільністю інтерференційних смуг на градус кута зору [1]. 

Основними вимогами при використанні інтерференції у офтальмологіч-

них дослідженнях є стабільність інтерференційної картинки на очному дні та 

ідентифікація сприйняття пацієнтом напрямку інтерференційних смуг.  

На основі проведеного аналізу сучасних аналогів [1-5] було розроблено 

узагальнену функціональну схему оптичного когерентного ретинометру 

(рис.1) та приведено особливості її реалізації. 
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Рисунок 1. Узагальнена функціональна схема оптичного когерентного ретинометру: ДВ – 

джерело випромінювання; ОС1, ОС2, ОС3 – оптична система; ТС – телескопічна система. 

Представлена на рисунку 1 схема пояснює принцип роботи оптичного 

когерентного ретинометру. Промінь від джерела випромінювання ДВ прохо-

дить через телескопічну систему ТС, де розширюється та направляється в оп-

тичну систему ОС1. ОС1 виконує роль інтерферометру, та розділяє пучок 

променів від ДВ на два пучка однакової інтенсивності. Оптичні системи ОС2 

та ОС3, забезпечують проектування інтерференційної картинки на очному 

дні. Оптична система ОС2 також забезпечує зміну кута нахилу смуг інтерфе-

ренційної картинки. Особливістю ОС3 є те, що вона дає змогу передавати 

зображення інтерференційної картинки в канал візуалізації.  

Далі детальніше розглянемо кожен блок функціональної схеми. 

Для створення інтерференційної картини як джерело випромінювання 

використовують низько інтенсивний He-Ne лазер з довжиною хвилі 633нм, 

типу ЛГ-66 (ретинометр АРЛ-1) [6], який забезпечує необхідну глибину про-

никнення для мутних середовищ та безпечне проведення діагностики. Сучас-

ні ретинометри використовують три довжини хвилі (633 нм, 400-470 нм та 

500-540 нм), що дозволяє розширити функціональні можливості приладу, 

особливо в області дослідження периферичної гостроти зору [6]. В деяких 

ретинометрах, наприклад фірми Heine Optotechnik [5], як джерело живлення 

використовують галогенну лампу (наприклад, ксенон-галогенна XHL), яск-

равість якої регулюється реостатом. 

Як було сказано вище, телескопічна система використовується для роз-

ширення пучка від ДВ, та може бути використана за класичною схемою. 

Оптична система 1 використовується для розділення когерентного пучка 

променів на два або більше, в залежності від розділюючого елементу, тобто 

виконує роль інтерферометру. Інтерферометр може бути виконаний на основі 

двох плоскопаралельних пластин, як наприклад таких провідних фірм 

Rodenstock чи Heine Optotechnik [4-5]. А також, бути побудованою на основі 

інтерферометру Жамена, що є частиною ретинометра АРЛ-1 [1]. Ділильним 

елементом може служити скляна пластинка певної товщини або встановле-

ний клин зі змінним заломлюючим кутом, утворений двома лінзами (плоско-

увігнутою і плоско-випуклою), що утворюють плоско паралельну пластину, 
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як наприклад у ретинометрі АРЛ-1 [2]. У ретинометрі Heine Optotechnik ви-

користовується матове скло та кольоровий фільтр[5]. 

Оптична система ОС2 змінює напрям проходження променів. Це забез-

печує утворення необхідних інтерференційних картин для проведення діаг-

ностики.  Зазвичай, у  ретинометрах використовують призму Дове [1].  

Оптична система ОС3 спрямовує випромінювання в необхідному на-

прямку, при цьому враховуючи індивідуальні особливості кожного пацієнта, 

а також передає сформовану інтерференційну картинку на канал візуалізації. 

Як базовий елемент може використовуватись напівпрозора паралельна плас-

тинка або склейка двох призм АР-90 з напівпрозорим покриттям. Виковуєть-

ся також лінза, яка проектує дифракційний спектр.  

Використання каналу візуалізації забезпечує передачу зображення утво-

реної інтерференційної картини для його об’єктивної оцінки. В перших рети-

нометрах [1] з цією метою використовували систему мікроскоп-щілинна ла-

мпа, що було не дуже зручним із-за її габаритів. За допомогою цієї системи 

можна було спостерігати за зображенням протягом всього дослідження. Од-

нак, в сучасних ретинометрах [5] канал візуалізації представлений у вигляді 

звичайної лінзи, через яку лікар може спостерігати за утвореною картинкою. 

Це зробило ретинометр портативними і простими у використанні. 

 

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ 

Провівши аналіз сучасних джерел, можна зробити висновок, що ство-

рення компактного інструменту для оцінки ретинальної гостроти зору у паці-

єнтів з порушенням прозорості середовища ока є досить актуальним питан-

ням в сучасній офтальмологічній практиці. Тому, створення такого інструме-

нту є перспективним завданням. Також важливим завданням є збереження 

інформації про хід лікування чи стан протікання деяких відхилень. Тому, ав-

торами запропоновано на основі розглянутих принципів побудови ретиноме-

трів розробити конструкцію ретинометру з впровадженням відеоканалу візу-

алізації, який забезпечить збереження отриманої інформації або її подальшу 

обробку та оцінку, що дасть змогу більш детально оцінити стан проблеми. 
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