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Abreviatures 

	  

	  

• AGEs advanced glycation end products  

• AGF angiografia fluoresceínica 

• AV  agudesa visual 

• BHR barrera hematoretiniana 

• BHRI barrera hematoretiniana interna 

• BHRE barrera hematoretiniana externa 

• CRT central retinal thickness (gruix central de la retina) 

• DD  diàmetre de disc òptic o papil.lar 

• DM2 diabetes mellitus tipus 2 

• DMAE degeneració macular associada a l’edat 

• dR  densitat de resposta de l’ona P1 

• ELM external limiting membrane (membrana limitant externa) 

• EMCS edema macular clínicament significatiu 

• EMD edema macular diabètic 

• EMDD edema macular diabètic difús 

• EPR epiteli pigmentari de la retina 

• ERG-mf electroretinograma multifocal 

• ETDRS early treatment diabetic retinopathy study 

• FDA food and drug administration 

• FOK first order Kernel o resposta de primer ordre a l’ERG-mf  

• FRs fotoreceptors 
• GABA àcid gamma-aminibutíric 

• GCL ganglion cell layer (capa de cèl.lules ganglionars) 

• HbA1c hemoglobina glucosilada 

• ICAM-1 intercellular adhesion molecule-1 (molècula d’adhesió intercel.lular 1) 

• INL  inner nuclear layer (capa nuclear interna) 

• IL-6 / IL-8 interleucina 6 / interleucina 8 

• IPL  inner plexiform layer (capa plexiforme interna) 

• IRMAs intraretinal mircrovascular abnormalities  

• IS/OS inner segment / outer segment dels fotoreceptors 
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          Abreviatures 

 
 

 

 

• ISCEV Societat Internacional d’Electrofisiologia Clínica per a la Visió 

• K2  second order Kernel o resposta de segon ordre a l’ERG-mf  

• MAVC millor agudesa visual corregida 

• MER membrana epiretiniana 

• NO  òxid nitrós 

• OCT tomografia de coherència òptica 

• ONL outer nuclear layer (capa nuclear externa) 

• OPL outer plexiform layer (capa plexiforme externa)  

• PEDF pigment epithelium derived factor (factor derivat de l’epiteli pigmentari) 

• PIO  pressió intraocular 

• RBZ ranibizumab 

• RD  retinopatia diabètica 

• RDM retinopatia diabètica moderada 

• RDS retinopatia diabètica severa 

• RDP retinopatia diabètica proliferativa 

• RN  retina neurosensorial 

• ROS reactive oxygen species (espècies reactives d’oxigen) 

• R1  primera anella de l’electroretinograma multifocal. Correspon a la foveola. 

• R2  segona anella de l’electroretinograma multifocal. Correspon a la fòvea. 

• R3  tercera anella de l’electroretinograma multifocal. Correspon a la parafòvea. 

• TL  temps de latència de l’ona P1 

• µm  micres 

• µmes microaneurismes 

• VEGF vascular endothelial growth factor (factor de creixement endotelial vascular) 

• VMT volum macular total 
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   Presentació i justificació	  

	  

 

L’edema macular diabètic (EMD) és la presència anòmala de líquid o lípids en 

les capes de l´àrea central de la retina, determinant el seu engruiximent. L’EMD 

constitueix la primera causa de pèrdua d’agudesa visual (AV) irreversible en els 

pacients diabètics. La tomografia de coherència òptica (OCT) és l’eina més 

sensible per a la detecció de l’EMD i posterior classificació. Tot estudi 

intervencionista realitzat sobre una població amb EMD, requereix de la utilització 

de l’OCT per a la quantificació dels canvis anatòmics observats. 

 

Els mecanismes fisiopatològics implicats en la gènesi de l’EMD són múltiples. 

Diversos estudis han destacat el rol etiopatogènic del vascular endotelial growth 

factor (VEGF). L’increment del VEGF objectivat en la cavitat vítria dels pacients 

amb retinopatia diabètica (RD), augmenta la permeabilitat vascular retiniana, 

facilitant l’aparició de l’EMD. En conseqüència, els nous tractaments de l’EMD 

tenen en el VEGF la seva molècula diana, amb l’objectiu de bloquejar la seva 

acció.  

 

El Ranibizumab (RBZ) és el fàrmac amb acció selectiva anti-VEGF més utilitzat 

pel tractament de l’EMD. Diversos estudis, alguns en fase III, han demostrat la 

seva eficàcia i seguretat pel tractament d’aquesta patologia. És per aquest motiu 

que el RBZ s’està imposant com a tractament d’elecció de l’EMD. 

 

L’electroretinograma multifocal (ERG-mf) és una prova no invasiva que permet 

avaluar sectorialment i de manera objectiva l’estat funcional de la màcula. Fins al 

moment d’iniciar-se el present estudi, no s’ha trobat cap publicació en la 

literatura mèdica que hagi avaluat la resposta electrofisiològica macular en 

pacients amb EMD després d’haver estat tractats amb RBZ. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   36	  

	   	   	   	   	   	   	   	                Presentació i justificació 

 

Els estudis RESOLVE, RESTORE i l’efectuat pel grup del Diabetic Retinopathy 

Clinical Research network (DRCR.net study group) han demostrat la seguretat i 

eficàcia de tractar l’EMD amb RBZ. Hi van participar pacients diabètics tipus 1 i 

2, i es van incloure edemes maculars focals, multifocals, difusos (EMDD) i 

mixtes. El nostre estudi pretén avaluar la resposta funcional macular mitjançant 

l’ús de l’ERG-mf en una població homogènia de pacients diabètics tipus 2 

diagnosticats d’EMDD després de rebre tractament amb RBZ, a l’any de 

seguiment.   

 

Creiem que el present estudi pot ajudar a entendre alguns dels mecanismes 

fisiològics implicats en la resposta clínica al RBZ. Es pretén discriminar 

subpoblacions de pacients amb EMD que presentin diferent grau de resposta 

electrofisiològica al RBZ, i correlacionar-ho amb paràmetres epidemiològics, 

clínics, anatòmics i funcionals. L’objectiu últim és  ajudar a definir el subgrup de 

pacients proclius a una bona resposta al RBZ en benefici de l’eficàcia, l’eficiència 

i al mateix temps evitar possibles conductes iatrogèniques en els pacients amb 

EMDD. 
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                                    Introducció 

 

 

1. LA DIABETES MELLITUS  

 

La diabetes mellitus (DM) està considerada en l’actualitat un conjunt de malalties 

metabòliques que tenen en comú presentar nivells elevats de glucèmia de 

manera sostinguda. Perquè la glucèmia es mantingui al llarg del dia dins dels 

paràmetres normals, el pàncrees ha de sintetitzar la insulina en quantitat 

suficient i les cèl.lules de l’organisme, han de respondre a la seva acció, tot 

internalitzant la glucosa del plasma per a la seva posterior utilització.  Es 

diferencien tres tipus principals de DM:  

 

La DM tipus 1 (DM1): causada per un dèficit de producció pancreàtica 

d’insulina. Afecta principalment a persones joves. És necessària l’administració 

exògena d’insulina per a lograr un bon control metabòlic de la malaltia. 

 

La DM tipus 2 (DM2): es produeix bàsicament perquè les cèl.lules de 

l’organisme s’han tornat resistents a l’acció de la insulina. L’obesitat és un factor 

de risc molt important per a desenvolupar-la. Sol presentar-se a partir de la 

tercera dècada de la vida. El control de la glucèmia requereix seguir una dieta 

equilibrada, podent ser necessari, l’ús de fàrmacs hipoglucemiants o d’insulina 

exògena de manera concomitant.  La cohort del nostre estudi ha estat formada 

per 22 pacients pertanyents en aquest grup.  

 

La diabetes gestacional: apareix entre el 2-5% de les dones gestants. Està 

causada per la combinació del dèficit de producció relativa d’insulina junt a 

l’aparició de resistència cel.lular a la mateixa.  Aproximadament un 30% 

d’aquestes pacients, evolucionen a la DM2.  
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                       Introducció 

 

 
1.1. Epidemiologia de la diabetes mellitus 
 

La DM és la malaltia metabòlica més extesa a nivell global de manera que a 

l’any 2011, afectava el 8,3% de la població mundial. S’estima que a l’any 2030, 

la prevalença de la malaltia s’haurà doblat. Les causes d’aquest increment es 

troben en un augment de la obesitat junt a una major esperança de vida de la 

població mundial.1 A nivell espanyol, l’estudi Di@betes.es publicat l’any 2012, va 

trobar una prevalença global del 13,8% de la població, amb l’agreujant que la 

meitat dels pacients desconeixien patir la malaltia.2 A Catalunya, l’estudi dut a 

terme l’any 1999 per Castell et al.3 va situar la prevalença de la DM en el 10,3% 

de la població.  

 

1.2. Repercussió clínica de la diabetes mellitus 

 

La DM pot afectar la funció de qualsevol òrgan del cos humà. Té predilecció pel 

cervell, el cor, les extremitats inferiors, el ronyó, el sistema nerviós i l’ull. La DM 

altera l’estructura dels vasos sanguinis afectant-se la circulació dels diversos 

teixits de l’organisme. Es lesionen tant els vasos de gran diàmetre (el que 

s’anomena macroangiopatia diabètica) com els de petita llum (microangiopatia 

diabètica).  

 

En la macroangiopatia diabètica es produeix una reducció de la llum dels vasos 

determinant una disminució de l’aport sanguini als diferents òrgans sent el cor, 

les extremitats inferiors i el cervell, els que majoritàriament s’afecten per aquest 

mecanisme. En conseqüència, els pacients diabètics tenen un major risc de 

presentar cardiopatia isquèmica, accidents vasculars cerebrals o isquèmia a les 

cames, respecte la població normal. La macroangiopatia diabètica se la 

relaciona amb la hiperinsulinèmia i la resistència cel.lular a la insulina.4  
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                       Introducció 
 

 

En la microangiopatia diabètica, s’acaba produint una disregulació de la 

microcirculació dels teixits diana de l’organisme determinant l’aparició d’àrees 

isquèmiques que comportaran la disfunció d’aquests òrgans. De manera 

característica són l’ull, el sistema nerviós perifèric i el ronyó, els òrgans més 

afectats per aquest mecanisme. La microangiopatia diabètica se la relaciona 

principalment amb el grau de control metabòlic assolit i el temps d’evolució de la 

malaltia. 

 

 

2.   LA RETINA 
 

2.1.     Aspectes generals de la retina 

La retina és un texit neural d’estructura complexe, multiestratificat i composat per 

diferents tipus cel.lulars. Es disposa a mode de capa i es localitza a la part més 

interna del segment posterior de l’ull de manera que està en contacte directe 

amb l’humor vitri (Figura 1).  
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Topogràficament la retina es divideix en tres zones; la màcula o pol posterior que 

és la zona visualitzada en una retinografia, la retina equatorial i la periferia 

retiniana, que és la retina compresa entre l’equador i l’ora serrata, coincidint amb 

la finalització de la retina a nivell anterior. 

 

2.2. La màcula 

 

La màcula és la part de la retina delimitada verticalment per les dues arcades 

vasculars temporals. Es localitza per tant, temporal al nervi òptic. Aquesta àrea 

rep també el nom d’àrea centralis o pol posterior de la retina. És la zona 

responsable de percebre la màxima agudesa visual, els colors i copsar els 20º 

centrals de visió.  

 

La màcula és l’àrea de la retina que més interès genera el seu estudi. Aquest fet, 

s’explica per la importància funcional que té junt a què s’hi concentra la majoria 

de la patologia mèdica i quirúrgica de la retina. En la màcula, es diferencien les 

següents parts (Figura 2) : 
 

Foveola: formada per la depressió central circular de 0,35 mm de diàmetre. Hi 

resideix la major densitat de cons (199000/mm2), sent responsable de la màxima 

agudesa visual (AV) i  de la percepció del color. 

 

Zona avascular de la fòvea (ZAF): petita àrea central de aproximadament 500 

micres sense la presència de vasos retinians, amb l’objectiu de no interferir amb 

la visió. Al seu voltant però, existeix una xarxa de capil.lars perifòveals. En la 

retinopatia diabètica (RD) tot sovint s’observa amputació o dilatació 

aneurismàtica dels capil.lars perifoveals podent causar isquèmia i edema 

macular. 
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Fòvea: àrea localitzada a la part central de la màcula amb un diàmetre de 1500 

µm (micres) equivalent a un diàmetre de disc òptic (1 DD). S’hi troben els cons i 

en menor quantitat, cèl.lules de Müller. És responsable de percebre els 5º 

centrals del camp visual. 

Parafòvea: cinturó de 500 micres al voltant de la fòvea. És on es troba la major 

quantitat de cèl.lules nervioses (7 fileres de cèl.lules ganglionars, 12 de bipolars, 

4 ó 5 de nuclis de fotoreceptors) sent la capa plexiforme externa (OPL) més 

gruixuda. 

Perifòvea: excèntrica a la parafòvea. En aquest punt, la retina comença a 

aprimar-se progressivament fins a l’ora serrata, on augmenta la presència de 

bastons i no s’hi troben cons. 
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La retina es divideix des d’un punt de vista anatòmic en retina neurosensorial 

(RN) i l’epiteli pigmentari de la retina (EPR). La RN comprèn el conjunt d’estrats 

on es troben els fotoreceptors (FRs) i el conjunt de cèl.lules neuronals i glials de 

la retina. L’EPR és una monocapa formada per un únic tipus cel.lular localitzada 

a la part més externa de la retina (Figura 3). 

 

 

 

 

La retina té la funció de convertir els fotons de llum que li arriben en estímuls 

elèctrics, fenomen que s’anomena transducció visual. Aquest procés és 

indispensable perquè el món exterior pugui ser interpretable pel cervell.  
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2.3. Histologia de la màcula 

De fora a dins l’ull, es diferencien les següents capes histològiques en la màcula: 

(Figura 4). 

 

 

 
2.3.1.  Epiteli pigmentari de la retina 

 

És una monocapa de cèl.lules cúbiques caracteritzades per l’elevada presència 

del pigment melanina en el seu citoplasma, d’aquí el seu nom. Aquest fet, li 

permet absorbir l’excés de llum que li arriba evitant la fototoxicitat de la retina.  
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Per la part apical, les cèl.lules de l’EPR estan íntimament relacionades amb els 

FRs amb qui formen una vertadera unitat funcional. D’aquesta manera, 

intervenen conjuntament en el cicle visual en què es regenera el carotenoid all-

trans-retinol en 11-cis-retinal, procés imprescindible per a la visió. Al mateix 

temps, l’EPR subministra nutrients als FRs, destacant la vitamina A i la glucosa. 

També realitza una funció fagocítica eliminant els FRs defectuosos o envellits.  

 

Per la seva base, l’EPR està en contacte amb la coriocapil.lar que és una capa 

de la coroide constituïda per capil.lars fenestrats permetent així la difusió de 

molècules cap a l’EPR.  Les cèl.lules de l’EPR mantenen una forta unió 

intercel.lular entre sí degut a la presència de tight junctions. Aquest fet, 

possibilita la seva funció de barrera hematoretiniana externa (BHRE), 

permetent l’intercanvi controlat de substàncies entre la retina neurosensorial i la 

coriocapil.lar. L’EPR té una acció important de bombeig de líquid cap a la 

coriocapil.lar, sent aquest mecanisme molt important per tal d’evitar l’aparició 

d’edema macular. De manera addicional, sintetitza diverses molècules entre les 

quals destaquen el VEGF (vascular endothelial growth factor) i el PEDF 

(pigment epithelium derived factor). El VEGF causa un augment de la 

permeabilitat vascular junt al seu conegut efecte angiogènic mentre que el 

PEDF, té una acció antagònica. De l’equilibri d’ambdós factors dependrà en 

bona part la permeabilitat dels capil.lars de la retina. 

 

2.3.2.  Línia IS / OS (inner segment / outer segment)  

 
En el tall sagital de la retina i examinada a l’OCT, la capa IS/OS s’aprecia com 

una línia hipereflectant situada just per sobre l’EPR (Figura 3). No està clara la 

seva correspondència anatòmica. Clàssicament, s’ha considerat que corresponia 

a la unió dels segments interns i externs dels FRs. En l’actualitat es pensa que 

podria representar la fracció elipsoide dels segments interns dels FRs motiu pel 

qual, també se l’anomena zona elipsoidea. 
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Sigui quina sigui l’estructura dels FRs que mostra aquesta capa, sembla 

important la relació que existeix entre el grau d’integritat de la línia IS/OS i el 

pronòstic visual final en certes patologias maculars. A major nivell de 

conservació de la línia IS/OS, millors perspectives de visió (Figura 6 i 7). 

 

En aquest sentit, diversos estudis intervencionistes mostren aquesta relació. Hi 

ha treballs que troben una correspondència directe entre el grau de conservació 

inicial de la IS/OS en pacients que presenten una membrana epiretiniana (MER), 

i l’AV final assolida després d’extraure-la. Aquesta relació s’ha observat tant en 

MER primaries,5 com secundaries a un despreniment de retina.6  

 

Estudis similars fets en pacients amb forat macular, assenyalen en la mateixa 

direcció.7 En el treball dut a terme per Ruiz-Moreno et al8., observen millor 

resposta visual en aquells ulls intervinguts mitjançant vitrectomia i pelat de la MLI 

que són capaços de restaurar la capa elipsoide en les setmanes posteriors a la 

cirurgia.  

 

De manera similar, hi ha estudis que han valorat la relació entre l’estat de la 

IS/OS i certes malalties de la màcula. Axí per exemple, Havashi et al.9 van 

observar que els pacients amb DMAE exsudativa que tenien millor pronòstic 

visual després de ser tractats amb teràpia fotodinàmica, eren aquells a qui se’ls 

hi definia millor la IS/OS. 

 

Existeixen estudis més propers al nostre que han avaluat la relació entre la 

integritat de la línia IS/OS i l’AV en context d’un edema macular. Ota et al.10 van 

trobar que un cop resol l’edema macular a causa d’una obstrucció de branca 

venosa retiniana, l’AV venia determinada pel grau de conservació de la IS/OS. 

Shin et al.11 van estudiar en pacients amb EMD, la relació entre el nivell d’integri- 
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tat de la IS/OS i la resposta visual assolida amb triamcinolona intravítria. Van 

observar que una de les variables que es relacionava amb una resposta positiva 

al tractament de manera significativa era precisament, la bona conservació inicial 

de la IS/OS.  

 

2.3.3.  Línia ELM (external limiting membrane) 

 

Es presenta a l’OCT com una línia discreta, lleugerament hipereflectant, situada 

just per sobre la capa IS/OS (Figura 3). Es creu que aquesta membrana està 

formada per les unions fermes (zonulae adherens) entre els segments interns 

dels FRs amb els processos apicals de les cèl.lules de Müller (Figura 5). A part 

de la funció estructural que se li atorga, sembla ser que forma part de la BHRE 

contribuint a evitar la difusió de macromolècules entre la retina interna i l’externa. 

Per tant, la seva disfunció podria contribuir a l’aparició d’edema en la retina amb 

la consegüent pèrdua de l’homeòstasi retiniana. 

 

A l’igual que la línia IS/OS, diversos estudis han posat de manifest la relació 

existent entre la integritat de la línia ELM i el pronòstic visual dels pacients 

(Figura 6 i 7). Estudis realitzats en pacients intervinguts de forat macular han 

observat que la no reparació de la capa ELM dins les sis primeres setmanes del 

postoperatori, comporta pitjor pronòstic visual.7,13 També s’ha constatat en 

malalts intervinguts de MER, objectivant un paper clau de la ELM en el pronòstic 

visual postvitrectomia.6 

 

Altres estudis com p.e. el de Wolf-Schurrbusch et al.,12 observen major guany 

visual en aquells pacients tractats per un edema macular secundari a una OVR 

amb teràpia anti-VEGF, quan la línia ELM està íntegre. 
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. 

 

De manera anàloga a la línia IS/OS, en el treball de Shin et al.11 es va apreciar 

una millor resposta funcional en aquells pacients diagnosticats d’EMD tractats 

amb triamcinolona intravítria que presentaven millor grau de conservació de la 

ELM.  

 

A mode de conclusió, dir que hi ha una gran quantitat d’estudis que avalen la 

relació entre el nivell d’integritat de les línies IS/OS i ELM amb el pronòstic visual 

dels pacients. La baixa visualització d’aquestes dues línies tradueix una alteració 

anatòmica dels fotoreceptors i les cèl.lules de Müller, amb la consegüent 

repercussió visual.  
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Per tant i tenint en compte tot el que ha estat exposat respecte el nivell 

d’integritat de la IS/OS i ELM, creiem que el perfil electrofisiològic inicial dels ulls 

amb EMD pot diferir tot depenent del grau de conservació d’ambdues línies. De 

la mateixa manera, la resposta electrofisiològica final dels pacients pot estar 

condicionada a una millora anatòmica de la IS/OS i ELM generada pel 

tractament amb ranibizumab (RBZ). Estudiar aquestes possibles relacions són 

alguns dels objectius del nostre estudi. 
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2.3.4.  Capa nuclear externa (ONL) 

 
Formada pels nuclis i els cossos cel.lulars dels cons i bastons. La ONL a nivell 

de la fòvea es caracteritza per albergar la màxima densitat de cons i per 

l’absència de bastons. En la retina humana es comptabilitzen entre 4-5 milions 

de cons.14-16 Es diferencien 3 tipus de cons, sent cadascun responsable de la 

visió d’un color primari. Els cons blaus són aquells que s’exciten amb la llum de 

437 nm, els cons verd ho fan amb la de 533 nm i els cons vermells, més 

abundants, amb la de 564 nm.  

 

Cada FR consta de17 (Figura 8): 

 

• un cos cel.lular amb un nucli 

• un segment intern: hi ha mitocondries, l’aparell de Golgi i el reticle 

endoplasmàtic.  
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• un segment extern: es troben els discs impregnats del fotopigment 

rodopsina, que un cop estimulat pels fotons, es desencadena la cascada 

enzimàtica de la fototransducció.  

• Cili connector entre el segment intern i extern. 

• Terminació sinàptica: entra en contacte amb les cèl.lules bipolars i les 

horitzontals. Lliberen el neurotransmissor glutamat. 

 

 
 

 

En els axons dels cons es troben els pigments xantòfils luteïna i zeaxantina que 

constitueixen un mecanisme de protecció en front la llum ultraviolada. A la 

vegada, confereixen la coloració ataronjada tant característica de la fòvea. 

 

A la parafòvea, encara es comptabilitzen de 8-10 fileres de nuclis de cons. No 

obstant amb l’excentricitat, baixa la densitat de cons i augmenta la de bastons. 

La retina humana conté 75-100 milions de bastons. Els cons són els FRs respon- 
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sables de l’agudesa visual junt a la percepció del color mentre que els bastons, 

són les cèl.lules amb major sensibilitat a la llum i que per tant, permeten 

discriminar els estats de llum-foscor.  

 
2.3.5.  Capa plexiforme externa (OPL) 
 
Constituïda bàsicament per les sinapsi dels FRs amb les cèl.lules bipolars.18 Les 

terminacions nervioses dels cons, anomenades pedicles, són més amples que la 

dels bastons (esfèrules), motiu pel qual cada cèl.lula bipolar entra en contacte 

amb menys cons que bastons. Fins i tot, es pot observar com una cèl.lula bipolar 

estableix sinapsi amb un sol con. La OPL és més gruixuda a nivell de la fòvea ja 

que els axons dels cons es disposen radialment constituïnt la capa de Henle.  

 

Els FRs també estableixen sinapsi amb les cèl.lules horitzontals19 que són 

interneurones amb la finalitat d’ajustar la visió en condicions de il.luminació 

ambiental extrema. 

 

2.3.6.  Capa nuclear interna (INL) 
 

En la INL hi ha diferents tipus cel.lulars, destacant la presència dels nuclis de les 

cèl.lules bipolars. Aquestes, es consideren les primeres neurones de la via 

visual. No n’hi ha a la foveola ja que es troben desplaçades lateralment, 

determinant la projecció radial dels axons dels cons per a sinapsar amb elles. En 

els marges de la fòvea s’hi pot observar la presència de dues fileres de cèl.lules 

bipolars. 

 

A part de les cèl.lules bipolars, a la part més externa de la INL s’hi troben les 

cèl.lules horitzontals i  a la cara interna, les cèl.lules amacrines. De manera 

addicional, hi resideixen els cossos cel.lulars de les cèl.lules de Müller, molt 

importants pel manteniment de la homeostasi retiniana.27,28 
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Les cèl.lules bipolars són les majorment responsables de la resposta elèctrica 

retiniana objectivada amb l’electroretinograma multifocal (ERG-mf).33 

 

 

Tipus de cèl.lules bipolars 
 

Existeixen bàsicament 2 tipus de cèl.lules bipolars, tot depenent de la resposta 

que tinguin en front del neurotransmissor glutamat, lliberat pels cons.20,21 

 

Cèl.lules bipolars ON: Posseeixen el receptor de membrana mGluR622,23 que 

s’excita en absència de glutamat. 

 

Cèl.lules bipolars OFF: Posseeixen el receptor de membrana AMPA24,25 el qual 

s’excita en presència de glutamat. 

 

Sabem que les cèl.lules lliberen neurotransmissors quan es despolaritzen i que 

la llum hiperpolaritza els FRs. En condicions escotòpiques els cons estan 

despolaritzats (tenen el voltatge interior alt) i per tant, lliberen glutamat. Aquest 

glutamat excitarà les cèl.lules bipolars OFF provocant que elles mateixes, també 

lliberin glutamat. En canvi, el glutamat lliberat pels cons, serà inhibitori per les 

cèl.lules bipolars ON que continuaran hiperpolaritzades (amb el voltatge intern 

baix) sense lliberar neurotransmissor. 

 

En condicions fotòpiques passa just el contrari. Els cons es troben 

hiperpolaritzats i no secreten glutamat. Això provoca l’excitació de les cèl.lules 

bipolars ON que es despolaritzen i per tant lliberen glutamat cap a les cèl.lules 

ganglionars, incrementant la seva conductància (Figura 9). Les cèl.lules bipolars 

OFF continuaran hiperpolaritzades i per tant, no secretaran neurotransmissor 

cap a les cèl.lules ganglionars.26 
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2.3.7.  Capa plexiforme interna (IPL) 

 
Composada per les sinapsi entre els axons de les cèl.lules bipolars i les 

dendrites de les cèl.lules ganglionars i amacrines. Les cèl.lules ganglionars 

esdevenen la segona neurona de la via visual. Les cèl.lules amacrines són 

responsables d’ajustar la imatge retiniana.29 

 

2.3.8.  Capa de cèl.lules ganglionars (GCL) 
 

Capa on es localitzen els cossos cel.lulars de les cèl.lules ganglionars i en menor 

proporció, astròcits, cèl.lules endotelials i amacrines.32 S’aprecia una menor 

densitat de nuclis en aquest estrat respecte la capa INL i l’ONL.  En cada retina 

normal, hi ha entre 0,7-1,5 milions de cèl.lules ganglionars.  
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No es troben cèl.lules ganglionars a la fòvea. En canvi, la màxima densitat es 

troba a la parafòvea (10 fileres). A partir d’aquesta zona, disminueix el seu 

nombre amb l’excentricitat, observant-se només una sola filera fora de la retina 

central.31 Els seus axons s’agrupen formant feixos, els quals discorren 

radialment en la següent capa, la de fibres nervioses.  

 

2.3.9.  Capa de fibres nervioses (NFL) 

 

Constituïda pels axons de les cèl.lules ganglionars la unió dels quals, dóna lloc al 

nervi òptic. A nivell de la retina, aquests axons estan desprovistos de mielina 

però un cop travessen la làmina cribosa, ja es troben mielinitzats. Els axons de 

les cèl.lules ganglionars són extremadament llargs, establint sinapsi amb el nucli 

geniculat lateral del tàlam, lloc on resideix la tercera neurona de la via visual. A 

causa de la llargària d’aquests axons, es produeix un transport neuronal efectiu 

en ambdós sentits. 

 

En el lloc on el nervi òptic penetra l’esclera no hi ha elements sensitius a la llum. 

Per aquesta motiu, existeix una taca cega en el camp visual dels ulls de tots els 

vertebrats. 

 

2.3.10.  Membrana limitant interna (ILM) 
 
La superficie interna de la retina està coberta per una làmina molt prima. La 

formen els processos interns de les cèl.lules de Müller que s’engrandeixen i 

s’aplanen a l’arribar a contactar amb el vitri. S’ha pogut observar com les fibres 

de col.lagen del vitri s’inserten en la MLI, deixant la retina vulnerable a les forces 

de tracció vitreoretinianes.34   
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2.4.  Vascularització de la màcula 
 
L’ull és l’òrgan del cos humà que en termes relatius rep un major aport sanguini 

per  a fer front a l’enorme requeriment energètic que comporta el fenomen de la 

visió. La vascularització de la retina té una doble origen:  la circulació retiniana i 

la coroidea les quals, no es comuniquen entre sí.  La retina externa, que 

comprèn l’EPR i els FRs, es nodreix de la capa vascular subjacent, la 

coriocapil.lar, la qual està regulada pel sistema nerviós simpàtic. La retina interna 

està irrigada per branques procedents de l’arteria central de la retina, les quals 

acaben generant dos plexes capil.lars diferenciats que s’anastomosen (Figura 
10); un primer de superficial que discorre per la capa GCL i un de profund, situat 

a la INL. Aquests plexes, acaben a l’inici de la depressió foveal, just quan la GCL 

i la INL desapareixen. 
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2.5.  La barrera hematoretiniana interna 
 

La retina, a l’igual que el cervell,36 disposa de mecanismes que dificulten 

l’entrada de certes molècules i microorganismes al seu parènquima disminuïnt 

així, el risc d’aparició de fenòmens inflamatoris o infecciosos. Aquest fet, ve 

determinat per l’anatomia singular dels capil.lars de la retina.37-39  

 

Les cèl.lules endotelials dels plexes capil.lars de la retina mantenen una unió 

molt forta degut a la presència de tight junctions que sellen l’espai intercel.lular.40 

Rodejant les cèl.lules endotelials es troben els pericits,41 i per fora d’aquests, els 

astròcits. Tot plegat constitueix la barrera hematoretiniana interna (BHRI) 

(figura 11).  

 

Els pericits actuen a mode de cèl.lules musculars llises regulant la llum dels 

capil.lars de la retina. Mitjançant la seva contracció o dilatació, es controla la 

perfussió retiniana.  

 

La circulació retiniana, a diferència de la coroidea, no està sotmesa al control del 

sistema nerviós vegetatiu sinó que es capaç d’autoregular-se en funció de 

paràmetres locals (pH,42 temperatura, O2, CO2, lactat43) i factors generals 

(angiotensina, vasopresina). Els pericits i les cèl.lules glials (astròcits i cèl.lules 

de Müller) al mateix temps, produeixen factors que modifiquen la funció 

endotelial. Així per exemple, en presència del VEGF o de l’òxid nitrós44 (NO), es 

produeix un augment de la permeabilitat capil.lar al disminuir l’ocludina,45 una 

proteina responsable de mantenir les tight junctions de les cèl.lules endotelials.46 

De manera patològica, algunes citocines,47 els AGEs48 o la hiperglucèmia 

mateixa,49 produeixen canvis estructurals i funcionals de la BHRI facilitant 

l’aparició d’edema macular. 
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3. AVALUACIÓ DE LA MÀCULA 
 
 

Degut a la importància funcional de la màcula, la majoria de proves 

complementàries realitzades a la retina es focalitzen en el seu estudi.  

 

3.1. Avaluació anatòmica de la màcula  

 
En la valoració inicial macular dels pacients diabètics s’utilitzen mètodes 

qualitatius que també són de cribratge, com són la biomicroscopia indirecte 

(BMC) i la retinografia del pol posterior de l’ull. Si es sospita la presència d’un 

edema macular diabètic (EMD), aleshores cal un estudi més exhaustiu sent 

necessària la pràctica d’una angiografia fluoresceínica (AGF) i d’una tomografia 

de coherència òptica (OCT).  
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3.1.1. Mètodes qualitatius 

 
3.1.1.1.  Biomicroscopia indirecte del pol posterior 
 

La biomicroscopia (BMC) consisteix en l’observació detallada de la màcula 

havent dilatat prèviament la pupil.la del pacient.50 Es pot utilitzar una lent de 

contacte recolzada sobre la superficie corneal (previ l’ús d’un anestèssic tòpic) o 

bé una de no contacte. Permet l’observació directe de microaneurismes, 

exsudats lipídics o quists foveals, tots ells signes indirectes d’un edema 

macular.51-55 Retinòlegs entrenats poden visualitzar l’edema macular al ser una 

tècnica d’exploració tridimensional. De manera addicional, es pot objectivar 

l’adhesió o bé el despreniment de la hialoide posterior. 

 

La BMC té l’inconvenient de ser una prova subjectiva i per tant, poc apte per a la 

comparació interindividual o intraindividual.56 

 
3.1.1.2.  Retinografia  

 

Consisteix en prendre una fotografia del pol posterior de l’ull. De la mateixa 

manera que l’estudi biomicroscòpic, poden observar-se signes indicatius 

d’edema macular com són la presència d’hemorràgies, microaneurismes o 

exsudats lipídics (Figura 12). Té l’avantatge de poder modificar digitalment la 

imatge i de no precisar una excel.lent col.laboració del pacient. El seu principal 

desavantatge és no permetre l’observació directe de l’edema macular al ser una 

tècnica bidimensional. És ampliament utilitzada com a mètode de cribratge en 

població diabètica per a detectar la RD de manera precoç.57-58 
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3.1.1.3.  Angiografía fluoresceínica 

 

L’angiografia fluoresceínica (AGF) és una prova dinàmica que permet avaluar 

l’estat circulatori de la coroide i la retina, proporcionant molta informació sobre 

l’estat de l’àrea macular.  Per tant, és una prova molt indicada en els pacients 

diabètics. 

 

En l’AGF s’introdueix la fluoresceïna a través d’una vena perifèrica per al cap 

d’uns segons, començar a observar la distribució d’aquest colorant per la doble 

circulació coroidea i retiniana. L’AGF permet d’entrada observar retrassos de la 

circulació ocular, de manera mono o binocular, generant la sospita d’isquèmia 

carotídea.59 A nivell macular, el colorant realça la presència de microaneurismes 

permetent la identifiació d’aquells que exuden plasma.60,61 En temps angiogràfics 

tardans, permet diagnosticar l’existència d’edema macular a través de la sufusió 

de colorant per la superficie foveal 62,63 (Figura 13). Tot depenent del tamany de 

l’edema macular i del grau de relació que tingui amb els microaneurismes 

presents, es classificarà en focal, multifocal o difús.64 Com més extens sigui 

l’EMD i menys microaneurismes s’observin, més probabilitats que sigui difús. A 

més a més, l’AGF dóna informació sobre l’estat de la xarxa capil.lar perifoveal 

permetent discriminar els pacients que presenten isquèmia macular.65-71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   62	  

          Introducció 

 

 

 
 

3.1.2. Mètodes quantitatius 
 

3.1.2.1.  La tomografia de coherència òptica 
 

La tomografia de coherència òptica (OCT) és una tècnica que permet l’obtenció 

d’imatges transversals de les diferents capes de la retina en alta resolució (al 

voltant de les 5-10 micres). El funcionament de l’OCT és similar al d’un ecògraf, 

però utilitza  llum infrarroja en comptes d’ultrasons, aconseguint d’aquesta 

manera una major definició de les imatges obtingudes. 

 

En l’OCT es dirigeix un feix de llum infraroja sobre la màcula el que permet inferir 

la seva estructura interna a través de mesurar el retràs de la llum reflexada per 

cadascuna  de  les  diferents  capes  de la  retina. Com  més  densa  és la  capa 

o  la microestructura anatòmica, més llum es reflexa i viceversa. La informació 

tomogràfica macular final es mostra com una imatge topogràfica on les estructu- 
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res hiperreflectants adquereixen per convenni una tonalitat blanc-vermella i les 

hiporeflectants, un to blau-verdós. Les imatges es poden presentar en 2D o 3D. 

 

L’OCT es basa en la interferometria de baixa coherència. A mode de resum, en 

aquesta tècnica hi ha un làser diode que genera un feix de llum infraroja que al 

travessar un divisor, es divideix en 2 feixos de llum: un feix mostra que va dirigit 

a la retina i un feix de referència, que va cap a un mirall situat a una distància 

coneguda. Mitjançant l’anàlisi en el detector dels camps magnètics dels feixos de 

llum mostra i de referència reflexats per la retina i el mirall coincidents en el 

temps (interferència), s’infereix l’estructura tomogràfica de la retina.  

 

La OCT és una prova no invasiva que no precisa contacte sobre la superficie 

ocular. És la tècnica més sensible que es disposa en l’actualitat per a detectar la 

presència d’un edema macular,72-74 permetent la seva diferenciació en subtipus 

atenent a la seva distribució histològica75 (Figura 14). 

 

L’OCT és una prova especialment útil per a l’estudi macular del pacient diabètic. 

Avalua en detall la interfase vitreoretiniana posant de manifest la presència de 

traccions sobre la fòvea exercides per la hialoide posterior, per membranes 

epiretinianes o pel propi frunziment de la membrana limitant interna.76-78 Dibuixa 

perfectament bé la capa de fotoreceptors, la IS/OS i la ELM, totes elles 

importants de cara el pronòstic visual dels pacients.79-81 A més a més, permet 

quantificar el gruix de l’edema macular a nivell del centre de la fòvea (CRT: 

central retinal thickness) mesurat en micres i el volum de tota l’àrea macular 

(VMT) mesurat em mm,3 segons l’esquema ETDRS.   
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La bona sensibilitat i especificitat de l’OCT junt a la facilitat de realizar la prova, 

l’han convertit en la millor eina per a l’estudi anatòmic i el seguiment del pacient 

diabètic amb edema macular.  

 

 
 

 

3.2. Avaluació funcional de la màcula 
 

3.2.1. Agudesa Visual 
 
La manera més fàcil de valorar la funció macular dels pacients amb EMD és a 

través del què veuen. Sota condicions estàndard, se’ls hi projecten uns optotipus 

que permeten mesurar el límit de la seva capacitat visual. En el present estudi, 

s’han utilitzats els optotipus ETDRS que permeten quantificar el número exacte 

de lletres que els pacients són capaços de llegir i per tant, seguir la seva 

evolució. És el mètode més utilitzat degut a la seva facilitat de realització. No 

obstant, té l’inconvenient de ser subjectiu ja que està sotmés a la voluntat i 

motivació del pacient, així com a la interpretació de l’observador. 
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3.2.2.  Electroretinograma multifocal 

 
3.2.2.1. Bases de l’electroretinograma multifocal 
	  

L’electroretinograma multifocal (ERG-mf) és una eina que permet avaluar de 

manera objectiva la resposta electrofisiològica sectorial de la retina,82 després 

d’aplicar-li un conjunt d’estímuls lumínics de manera protocolitzada. Aquesta 

prova possibilita l’estudi electrofisiològic de la retina aproximadament dins dels 

30º centrals de visió. 

L’ERG-mf prové de l’electroretinograma de camp ampli o estàndard. 

L’electroretinograma estàndard avalua la resposta electrofisiològica global de la 

retina no permetent discriminar l’estat funcional de petites àrees dins la mateixa, 

com és la pròpia màcula.83 Alteracions degut a un EMD poden comportar gran 

repercussió visual i en canvi, no traduir-se en una disminució de la funció global 

retiniana susceptible de ser detectada amb l’electroretinograma estàndard. Per 

aquest motiu, Sutter i Tran84 	   van desenvolupar l’ERG-mf amb la intenció de 

conèixer la contribució que fa cada àrea predefinida de la retina dins del global 

de la resposta elèctrica del teixit retinià estimulat. 

L’ERG-mf es realitza sota condicions d’adaptació lumínica amb l’objectiu 

d’obtenir la resposta electrofisiològica elicitada pels cons. Per aconseguir la 

participació dels cons i abolir la resposta dels bastons, els estímuls lumínics han 

de ser d’alta freqüència.85 Amb aquest objectiu, el pacient ha de fixar la seva 

mirada (preferentment de manera monocular) en la part central d’un monitor on 

es projecta una matriu d’hexàgons que van pampalluguejant de manera molt 

ràpida mentre dura la prova. Cada hexàgon pot estar il.luminat o apagat dins 

d’una seqüència fixa. Aquesta seqüència té la propietat d’aconseguir que el 50% 

dels hexàgons estiguin sempre il.luminats, logrant valors estables de la 

luminància mentre dura la prova, fent-la així més reproduïble. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   66	  

          Introducció 

 

Amb aquesta seqüència pseudorandomitzada es garanteix que els hexàgons 

siguin il.luminats de la mateixa forma en cada registre, de manera que es pot 

promediar la informació entre cicles de registre.  

Les matrius més utilitzades en la pràctica clínica són les de 61 i 103 hexàgons. 

En el nostre estudi s’ha escollit la de 61 hexàgons per comportar un menor 

temps d’exploració i per tant, minimitzar els artefactes fruit del cansament del 

pacient (parpalleig, pèrdua del punt de fixació amb la mirada). No obstant, el 

software de l’aparell minimitza l’artefactuació eliminant les ones rebudes que 

superen o no arriben a l’amplitud esperada,  marcant-les com artefactes i fent 

repetir el cicle que les origina per a obtenir una medició correcte. Si el número 

d’artefactes és massa elevat, aleshores obliga a repetir tot el cicle garantint la 

qualitat de les dades registrades. Per a cada ull es registren 8 cicles. Una 

avantatge afegida de la matriu de 61 hexàgons és que ofereix una millor relació 

senyal/soroll de la prova. La matriu de 103 hexàgons en canvi, aporta millor 

resolució espaial.   

El tamany de cadascun dels hexàgons projectats en el monitor ha estat concebut 

per a provocar la mateixa amplitud de resposta en cada àrea de la retina 

estimulada. La fòvea és on hi ha la major densitat de cons disminuint la seva 

població de manera progressiva amb l’excentricitat. En conseqüència, els 

hexàgons que estimulen la fòvea han de ser més petits que els de la parafòvea i 

aquests, que els de la perifòvea, per a lograr la mateixa amplitud de resposta. La 

fòvea és l’àrea de la retina que presenta la major densitat de resposta (dR) a 

l’assolir l’amplitud esperada amb la menor àrea d’estimulació. La densitat de 

resposta s’expressa en nanovolts dividit pels graus de la superficie estimulada2 

(nV/ deg2).  
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El traçat electroretinogràfic obtingut per a cada àrea de la superficie macular 

estudiada és el resultat de processar matemàticament la diferència entre el 

promig de l’activitat elèctrica generada pels hexàgons blancs de la seqüència 

respecte la generada pels hexàgons foscos.86 D’aquesta manera, s’obté la 

matriu de traçat (trace array) per a cada punt de l’àrea estimulada (Figura 15). 

 

 

 

A partir d’aquesta matriu de traçat, es pot conèixer les característiques de l’ona 

assignada a cada àrea. En un pacient normal, trobem una primera ona 

electronegativa coneguda com a N1, i que equivaldria a l’ona a de l’ERG 

estàndard. A continuació, apareix una ona electropositiva anomenada P1 i que 

equivaldria a l’ona b.87 El conjunt de l’ona bifàsica  N1-P1 es coneix com a 

resposta de primer ordre o FOK (First Order Kernel) (Figura 16). Aquestes ones 

N1 i P1 queden caracteritzades per les variables amplitud i temps implícit o de 

latència. L’amplitud de l’ona representa el màxim voltatge assolit mesurat en 

nanovolts (nV) i el temps implícit o de latència (TL), mesurat em mil.lisegons 

(ms), és el temps que es triga a arribar en aquest voltatge. 
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Hi ha una major experiència acumulada en l’estudi de l’ona P1 degut a què els 

seus valors d’amplitud i temps de latència són més reproduibles que els de l’ona 

N1. El paràmetre més estudiat i al qual se li dóna més importància en els articles 

publicats, és la densitat de resposta de l’ona P1.88 Per aquests motius, en el 

nostre estudi ens hem centrat en avaluar la densitat de resposta i el temps de 

latència de l’ona P1 en la nostra població d’ulls amb EMDD, abans i després de 

ser tractats amb ranibizumab.  

 

 

 

L’estudi de la FOK o resposta de primer ordre és un reflex de l’estat funcional de 

cada àrea de la retina testada. D’aquesta manera, fent un cop d’ull a la matriu de 

traçat, es pot veure si hi ha diferències qualitatives entre les respostes 

obtingudes en les diferents àrees de la retina estudiada. 

 

A partir de la matriu de traçat o mapa d’ones, es pot mostrar els valors de l’ona 

P1 organitzats per: 
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• Gràfica de colors representativa del sumatori de les amplituds dels 

hexàgons per cadascun de les 5 ó 6 anelles concèntriques a la fòvea 

(Figura 17). Està calculat perquè en condicions normals, l’amplitud de 

cada anella sigui la mateixa. 

 

• La densitat de resposta (dR) quantifica l’amplitud obtinguda en cada 

anella tenint en compte la seva superficie. La dR disminueix amb 

l’exentricitat al disminuir la densitat de cons en la mateixa proporció. 

S’indica al mateix temps, els diferents TL per a cada anella.  Les dR i els 

TL de l’ona P1 en la foveola (R1), la fòvea (R2) i la parafòvea (R3), han 

estat les variables electrofisiològiques valorades en el nostre estudi 

(Figura 18). 
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• Estudi per quadrants de l’àrea macular.  

 

• Imatge topogràfica en 3 D on es reflexa la densitat de resposta de cada 

àrea retiniana estudiada. Aquesta figura no pot utilitzar-se com a única 

font d’interpretació sinó com una eina complementària (Figura 19).  
 

 

 

Els treballs de recerca sobre electrofisiologia retiniana, solen presentar les seves 

dades en anelles on s’especifica l’amplitud, el TL i sobretot la densitat de 

resposta de l’ona P1 per a cadascun d’ells.  Es defineixen 6 anelles des de la 

foveola cap a la periferia, coneguts com R1 a R6. R1 correspon al punt foveolar i 

la suma de R1 i R2, representen els 5º centrals equivalents a la fòvea. La suma 

de R1 a R3 objectiven els 10º de visió central corresponents a la parafòvea. Les 

anelles R4 a R6 són un reflex del funcionament de la retina responsable de 

copsar entre els 10º i els 30º del camp visual.  
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El nostre estudi s’ha centrat en avaluar la dR i el TL de l’ona P1 en les anelles 

R1-R3. S’ha escollit delimitar l’estudi en les 3 anelles centrals per ser l’àrea de la 

retina comunament afectada en l‘EMDD, i al mateix temps, responsable de les 

variacions de l’agudesa visual que es produeixen en aquest tipus de pacients. 

L’imatge topogràfica en 3D proporciona informació qualitativa de la prova. En 

primer lloc, reflexe el grau de densitat de resposta per a cada àrea de la retina 

estudiada mitjançant l’assignació d’un codi definit de colors. D’aquesta manera, 

la presència d’un pic fòveal prominent de color blanc-vermell serà indicatiu de 

bona densitat de resposta mentre que si és deprimit i de color blau-verdós, 

indicarà tot el contrari (Figura 19 A i B). En segon lloc, ajuda a validar o a 

rebutjar la prova tot depenent de si hi surt representada la taca cega. La taca 

cega és aquella àrea que correspon al nervi òptic, territori on no hi ha cons i que 

per tant, no s’hi registre activitat electrofisiològica. Tot ERG-mf inclou la taca 

cega en el seu estudi. Si no s’objectiva l’àrea deprimida corresponent al nervi 

òptic, vol dir que el pacient ha perdut el punt de fixació mentre realitzava l’ERG-

mf fet que invalida topogràficament la prova. 

 

A mode de resum val a dir que l’aparició de l’ERG-mf ha aportat tres avantatges 

significatives en l’estudi de la funció retiniana. En primer lloc, la possibilitat 

d’avaluar topogràficament la resposta electrofisiològica de la retina. Aquest fet ha 

permès aprofondir en l’estudi electrofisiològic de l’àrea macular, possibilitant la 

seva monitorització.  
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En segon lloc, ser una prova objectiva en la qual no intervenen la voluntat del 

pacient ni la interpretació per part de l’observador. La ISCEV (Societat 

Internacional d’Electrofisiologia Clínica per a la Visió) va redefinir a l’any 2011 les 

recomanacions que s’han de seguir a l’hora de practicar l’ERG-mf, a fi i a efecte 

de ser reproduibles i comparables (www.iscev.org). En darrer terme, és una 

prova molt més ràpida (al voltant dels 15 minuts, si es té en compte el temps de 

preparació del pacient) respecte l’ERG convencional (aprox. 50 minuts). Per 

aquests tres motius exposats, l’ERG-mf ha esdevingut la prova idònia per a 

estudiar l’evolució de l’estat electrofisiològic dels pacients amb patologia 

macular.  

 

Existeix un segon patró d’estimulació retiniana en l’ERG-mf anomenat Kernel de 

segon ordre (K2). En aquest, s’estudia la resposta retiniana a una seqüència de 

flaixos que vénen immediatament precedits per un flaix focal o per un estímul 

fosc. K2 representa doncs una forma d’interacció entre 2 estímuls molt propers 

en el temps (llum-llum ; foscor-llum).  Posa de manifest els mecanismes 

d’adaptació ràpida de la retina, originats presumiblement en les capes internes.89  

Hi ha menys experiència en la interpretació del K2.  

 

En el present estudi, la resposta FOK o de primer ordre de l’ERG-mf ha permès 

la monitorització de la resposta electrofisiològica macular central en la cohort de 

pacients amb EMDD tractats amb RBZ.  
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3.2.2.2.  Tipus cel.lulars implicats en la resposta de l’ERG-mf 

 

S’han realitzat diversos estudis en animals d’experimentació amb l’objectiu 

d’esbrinar la contribució que fa cada tipus cel.lular de la retina a la resposta 

electrofisiològica de l’ERG-mf. El més interessant és el que va dur a terme Hood 

et al.90 amb primats, per la similitud estructural que tenen amb la retina humana. 

Per a conèixer la participació que té cada tipus cel.lular en la resposta de l’ERG-

mf, aquests investigadors van dissecar farmacològicament la retina dels primats 

per capes, inhibint així la seva funció.  

 

Amb aquest objectiu, van utilitzar el GABA, la tetrodotoxina, la picrotoxina i l’àcid 

N-metil-d-aspàrtic de manera conjunta o aïllada per a bloquejar l’acció d’una o 

més capes de la retina podent així estudiar cada estrat per separat.  

 

Un cop es va objectivar la contribució dels cons, de les cèl.lules bipolars i 

ganglionars en la resposta electroretinogràfica, es va poder inferir un model de 

participació cel.lular retiniana en el traçat de l’ERG-mf en humans. A mode de 

resum, es va arribar a les següents conclusions : 

 

• La retina externa és la majorment responsable de la resposta 

electrofisiològica registrada en l’ERG-mf, sobretot les cèl.lules bipolars. 

(Figura 20). 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   74	  

          Introducció 

 

 

• La retina interna contribueix molt poc al traçat electroretinogràfic. Les 

cèl.lules ganglionars i amacrines tenen una petita acció en el modelatge 

del traçat.91  

 

• L’afectació dels fotoreceptors i cèl.lules bipolars repercuteix més sobre 

l’amplitud de l’ona P1 que no pas en el seu temps implícit. 
 

 

 

3.2.2.3. Estudis d’electrofisiologia macular en pacients diabètics 

 

S’han documentat alteracions del traçat electroretinogràfic en pacients diabètics 

sense retinopatia manifesta. És el cas de Fortune et al.92 que van objectivar 

retrassos dels temps implícits de les ones N1 i P1 en la resposta Kernel de 

primer ordre (K1-TL), inclús en àrees de la retina sense RD manifesta. De 

manera  més  precisa, Han  et  al.93  van adonar-se que les zones de la retina on  
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s’observen aquests retrassos, són més proclius a desenvolupar RD.	   Els 

mateixos autors,	   troben una associació positiva entre els retrassos K1-TL i el 

grau de RD. 

 

	  Abdelkader160 observa allargament dels K1-TL en pacients diabètics sense RD o 

amb RD lleu, sent normal l’amplitud de P1. En aquests mateixos pacients, troba 

allargament del TL en la resposta Kernel de segon ordre (K2-TL) i disminució de 

l’amplitud de P1. En pacients amb RDNP més avançada (moderada, severa i 

proliferativa) observa reducció de l’amplitud de l’ona P1, sent aquests resultats 

coincidents amb els de Han et al.94 Per tant, sembla ser que en pacients 

diabètics sense RD o amb RD de tipus lleu, presenten inicialment alteracions a 

nivell de K1-TL i no és fins més tard, quan es deprimeix l’amplitud de l’ona P1. 

La patofisiologia subjacent d’aquests retrassos no està ben compresa, però 

sembla ser que la hipòxia retiniana difusa que pateixen aquests pacients, podria 

tenir un paper decisiu. 

 

De manera similar al que passava amb la FOK, en pacients sense RD o amb 

RDNP lleu, s’ha observat alteracions en els K2-TL de manera precoç.  Aquest 

fet, suggereix una alteració del restabliment de la sensibilitat retiniana al doble 

flaix causat per un temps anòmal de restauració neuronal. S’infereix que és la 

retina interna la responsable.95  En ulls amb RDNP més avançades, ja es troba 

afectació de l’amplitud. 

 

Existeixen pocs estudis en la literatura mèdica que hagin avaluat l’estat funcional 

de la màcula de pacients amb EMD mitjançant l’ERG-mf. Els que hi ha publicats, 

solen referir una disminució de l’amplitud  i  un allargament del TL de l’ona P1 en 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   76	  

          Introducció 

 

aquest tipus de pacients. És el cas dels treball de Palmowski96 i Mohammad-

Sadegh,97 que objectiven una disminució de l’amplitud de P1 en pacients amb 

EMD a R1 i R2. Greenstein et al.98 troben una disminució de l’amplitud de P1 en 

pacients amb RDNP, sent més acusada en aquells pacients que presenten a 

més a més EMD.  

 
En la literatura mèdica hi ha estudis on s’ha avaluat la resposta electrofisiològic 

macular de pacients diabètics amb edema macular després de ser sotmesos a 

diverses teràpies. Lövestam-Adrian99 va trobar millora de l’amplitud de P1 als 3 

mesos de tractar 12 pacients amb làser focal. 	  Durukan100 en canvi, estudia la 

resposta a la teràpia amb triamcinolona 4 mg intravítria observant que la millora 

transitòria de l’AV i el CRT no es tradueix en una millora del perfil electrofisiològic 

dels pacients. Ho va atribuir en part a la cronicitat de l’EMD que patien els seus 

pacients.	  Kim101 troba que el K1-TL podria ser un indicador de cara el pronòstic 

visual dels pacients amb EMD a l’hora de ser intervinguts mitjançant vitrectomia.	  	  

	  

A data de gener del 2014 no es troba cap article indexat en la literatura mèdica 

que hagi estudiat la resposta electrofisilògica de pacients amb EMD a la teràpia 

amb ranibizumab intravítria mitjançant l’ERG-mf. No obstant, es troben 6 articles 

on s’avalua la resposta electrofisiològica macular de pacients amb DMAE 

exsudativa un cop tractats amb RBZ. Alguns autors demostren una millora 

funcional de la retina central a curt plaç. Així per exemple, Campa et al,102 i 

Moschos et al,103 troben una millora de l’amplitud de P1 només en l’anella central 

sense cap efecte en el TL.	  Bhurayanontachai104 per contra, objectiva millora del 

TL en l’anella central però no de l’amplitud de P1. Lubinski et al105 en canvi, no 

troben modificacions en la resposta electrofisiològica. La disparitat de resultats 

d’aquests  tres  autors es podria explicar pel poc nombre de pacients inclosos en  
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els estudis i la manca d’homogeneïtat en el tipus de membranes neovasculars 

dels pacients.  

 

Val a dir que l’EMD i la DMAE de tipus exsudativa no són dues malalties 

comparables i per tant, no es pot inferir els resultats obtinguts en la DMAE per a 

l’EMD. La DMAE és una malaltia més destructiva a curt i mitjà termini ja que el 

seu curs evolutiu, sol acabar en una cicatriu fibrovascular macular. En l’EMD en 

canvi, no sol aparèixer fibrosi retiniana havent-hi un major grau de conservació 

anatòmica de la fòvea. Aquest fet, es tradueix en un major potencial de millora 

visual que podria comportar al mateix temps, una modificació favorable del perfil 

electrofisiològic macular en aquest tipus de pacients un cop tractats amb RBZ. 

	  

Per últim, esmentar que Shetty i col.106 van estudiar una serie curta de 17 

pacients amb edema macular per obstrucció venosa o diabetes, objectivant una 

lleugera millora de la resposta electrofisiològica de l’anella central als 2 mesos 

d’iniciar-se el tractament amb bevacizumab. 	  
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4. EDEMA MACULAR DIABÈTIC  

 

 

4.1. Epidemiologia 

 

La prevalença de l’EMD oscila entre el 7,5-15,2% de la població amb RD.107,108 A 

Catalunya, l’estudi efectuat per Romero et al.109 a la comarca del Baix Camp, va 

registrar una prevalença del 7,9%.  

 

La incidència de l’EMD mostra menys variabilitat. Klein et al.110 troben una 

incidència als 10 anys del diagnòstic de la diabetes en una població de 

Wisconsin del 13,6% i del 12,6% en els pacients diabètics tipus 1 i 2, 

respectivament.  

 

 

4.2. Definició i classificació 
 

L’edema macular ve definit per la presència de plasma o lípids en l’àrea central 

de la retina determinant el seu engruiximent (Figura 12). Representa la causa 

més freqüent de pèrdua de visió irreversible en la població diabètica.111 L’EMD 

es pot classificar de diferents maneres atenent a la seva extensió, grau de 

perfusió sanguínia, gravetat, aspecte a l’OCT i del compartiment afectat. 
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4.2.1. Extensió 

 

La tipificació de l’EMD segons la seva extensió té base patogènica junt a 

implicacions terapèutiques.  

 

Focal: Correspon a l’engruiximent d’una àrea circunscrita de la màcula. 

Típicament apareix al voltant d’una àrea de microaneurismes incompetents. 

Aquests, deixen escapar plasma i lípids que es van disposant de manera 

circinada, el que facilita el seu diagnòstic. S’anomena multifocal si s’observen 

varies zones com les descrites distribuïdes pel pol posterior.  

 

L’edema focal es produeix per una alteració localitzada dels capil.lars de la 

màcula. El tractament d’elecció continua sent la fotocoagulació làser (FCG) dels 

microaneurismes maculars,112-114 amb l’objectiu d’aconseguir el seu tancament 

diferit.  

 

Difús (EMDD): Tal com el seu nom suggereix, abarca una àrea macular més 

extensa i de límits menys precisos respecte el de tipus focal. L’estudi ETDRS va 

valdre’s de criteris angiogràfics per a definir-lo.115,116  

 

Es considera EMDD quan apareix una àrea d’hiperfluorescència macular tardana 

≥ 2 diàmetres de papil.la, estant poc associada a la presència de 

microaneurismes (< 33% de la fluorescència està relacionada amb la presència 

de microaneurismes) (Figura 21).  
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En l’EMDD hi ha una disfunció generalitzada dels plexes capil.lars maculars 

(BHRI) així com de l’EPR (BHRE). Tot plegat, causa un major acúmul de plasma 

i lípids entre les diferents capes de la retina. El tractament de l’EMDD considerat 

estàndard fins el present ha estat la FCG làser de l’àrea macular a mode de 

reixeta tot respectant la fòvea, de manera similar a com es va practicar a l’estudi 

ETDRS, però amb menor intensitat i tamany de l’spot.  

L’eficàcia del làser però, ha estat molt discreta. En canvi, degut als resultats 

prometedors del RBZ en front l’EMDD aportats pels estudis DRCR. net study 

group, el RESOLVE i l’estudi extensiu RESTORE a 3 anys, hi ha una tendència 

creixent a anar-se imposant com a tractament d’elecció. 
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4.2.2. Perfusió macular 

 

Els pacients diagnosticats d’EMDD precisen ser estudiats respecte l’estat de la 

circulació sanguínea de l’àrea macular per tenir una clara implicació pronòstica. 

Els pacients que presenten perfusió macular alterada, solen tenir pitjor agudesa 

visual inicial i resposta limitada  a qualsevol tipus de tractament.  

 

L’angiografía fluoresceínica és la prova més útil per a valorar la perfusió macular  

al permetre visualitzar l’estat de la xarxa de capil.lars perifòveals. Els EMDD es 

diferencien en isquèmics i no isquèmics. 

 

EMD no isquèmic: S’identifica perfectament la xarxa de capil.lars perifòveals 

que delimiten l’inici de la ZAF, localitzada en les 600 micres centrals de la retina. 

Tots els ulls inclosos en el present estudi pertanyen en aquest grup.   

 

EMD isquèmic: S’objectiva pèrdua de capil.lars perifoveals. La seva presència 

sovint contraindica l’ús de la FCG làser perquè pot empitjorar la perfusió 

macular.  

 

4.2.3. Classificació segons l’aspecte a la tomografia de coherència òptica 

 

L’OCT és una eina actualment imprescindible en la valoració de l’EMD. Permet 

visualitzar les diferents capes de la retina en alta resolució així com estudiar la   
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interfase entre la retina interna i el vItri posterior. És la prova amb major 

sensibilitat de les que es disposa per a la detecció de l’EMD. 

En el present estudi, s’han classificat anatòmicament els diferents EMDD segons 

la classificació tomogràfica de Panozzo et al75 (es donen més detalls en l’apartat 

de material i mètodes).  

 

4.2.4. Gravetat 

 

L’Acadèmia Americana d’Oftalmologia va proposar l’any 2003 una classificació 

pràctica de l’EMD atenent a la seva possible repercussió visual en el temps.117 

Seguint aquest criteri, es classifica en: 

 

EMD lleu: engruiximent de la retina o presència d’exsudats durs en el pol 

posterior allunyats del centre de la màcula. 

 

EMD moderat: engruiximent de la retina o presència d’exsudats durs en el pol 

posterior situats a prop del centre de la màcula, però sense afectar-ne el centre. 

 

EMD sever: quan l’ engruiximent de la retina o els exsudats durs afecten al bell 

mig de la màcula.  
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4.2.5. Compartiment afectat 

 

El líquid present a la màcula pot localitzar-se dins del compartiment intracel.lular 

com a conseqüència de l’edema citotòxic o bé situar-se a nivell extracel.lular, 

donant lloc a l’edema vasogènic. S’ha vist que en l’EMDD es donen ambdós 

tipus d’edema des de l’inici. La presència d’hiperglicèmia contribueix a l’augment 

de lactat, sorbitol i fosfats a nivell intracel.lular col.laborant tots ells a la gènesi de 

l’edema citotòxic.  

 

Diverses molècules com són el VEGF, l’òxid nitrós i els radicals lliures, 

produeixen ruptura de la BHRI generant edema vasogènic que és el tipus més 

freqüent. La quantItat de líquid extracel.lular acumulat vindrà donat per la 

diferència entre les pressions hidrostàtiques i osmòtiques de les venes i 

arterioles retinianes respecte l’ambient extracel.lular. L’alteració concomitant de 

l’EPR que es dóna en els pacients amb EMDD, contribueix a la gènesi de 

l’edema macular vasogènic de manera significativa.118 El resultat és l’acúmul de 

líquid principalment en el compartiment extracel.lular de les capes plexiforme 

externa, nuclear interna i externa de la retina. En alguns pacients es produeix un 

despreniment de la retina neurosensorial.  
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4.3. Fisiopatologia de l’edema macular diabètic difús  
 

	  

La retinopatia i l’edema macular són dues malalties que pateixen bona part dels 

pacients diabètics i que sovint, es presenten de manera concomitant. És per 

aquest motiu que la RD i l’EMD, comparteixen alguns dels mecanismes 

patogènics subjacents. 

 

La RD ha estat considerada clàssicament una malaltia del component vascular 

de la retina. Aquest enfoc de la malaltia ha estat fruït de la facilitat d’observació 

de les lesions vasculars dels pacients amb RD, junt a la trascendència visual que 

pot comportar la seva progressió. L’evolució de les lesions vasculars retinianes 

poden dur a l’edema macular, l’hemorràgia vítria o al despreniment traccional de 

la retina, totes elles causants de baixa visió o ceguesa. 

 

 

 La RD i l’EMD se’ls considera actualment manifestacions d’un procés 

degeneratiu neuronal i vascular que transcorre en paral.lel, motivat per una 

inflamació retiniana crònica de baix grau. Diversos estudis recolzen aquesta 

nova perspectiva demostrant l’existència d’afectació neuronal subclínica prèvia a 

l’aparició de les lesions vasculars típiques de l’EMD i la RD. Alguns tests 

avaluadors de la funció retiniana com són l’electroretinograma multifocal, la 

sensibilliat al contrast o la perimetria automatitzada, han posat de manifest la 

vulnerabilitat de les neurones al cap de poc d’iniciar-se la diabetes.119,120 La 

conseqüència última de l’agressió retiniana és un augment de l’apoptosi 

neuronal, junt a canvis de la vasculatura retiniana, que acaben per comprometre 
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la visió dels pacients diabètics121,122 (Figura 22). En condicions fisiològiques, 

existeix una estreta relació entre el component cel.lular i vascular de la retina 

amb l’objectiu de mantenir l’homeòstasi necessària pel seu normal funcionament. 

Sembla ser que aquesta funció la desenvolupen les cèl.lules de la glia, 

principalment els astròcits. Aquesta interacció neurovascular es va malmeten en 

el curs de la neurodegeneració retiniana pels canvis precoços que es succeeixen 

a nivell microvascular, fets que comporten les ruptures de les barreres 

hematoretinianes que és la fase prèvia a l’aparició de l’edema macular 

diabètic.123  

 

No es coneix del cert què causa la neuroinflamació de la retina. No obstant, s’hi 

han implicat diversos estímuls nociceptius com són la pròpia hiperglucèmia, 

l’excés de glutamat en el compartiment extracel.lular, la disregulació dels factors 

neurotròfics de la retina, l’stress oxidatiu i els productes AGEs (Advanced 

Glycation End Products). També hi ha qui considera la RD com una manifestació 

més d’un estat inflamatori sistèmic de la DM.  

 

La hiperglucèmia ha estat considerada durant les darreres dècades la principal 

causa inductora i de progressió de l’EMD i la RD. En aquest sentit, els dos 

estudis epidemiològics de referència, el DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial) i el UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetic Study) 

van demostrar que el control intensiu de la glucèmia comportava un menor risc 

d’aparició i de progressió de la RD, tant en pacients DM1 com DM2. De manera 

complementària, diversos estudis han posat de manifest que l’hiperglucèmia 

activa certes vies metabòliques com són la de la Protein Kinasa C (PKC), la del 

Poliol o la dels productes AGEs, generant un augment de l’stress oxidatiu.  
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No obstant, la hiperglucèmia no explica per complet el gran ventall de canvis 

cel.lulars i funcionals que apareixen en el decurs de la RD.124 En aquest sentit, 

l’experiència clínica posa de manifest que hi ha un grup de pacients diabètics 

que no eviten l’aparició o progressió de la RD i l’EMD malgrat assolir un bon 

control metabòlic de la malaltia.125  

 

La hiperglucèmia mantinguda en el temps genera la glicació no enzimàtica de 

proteines i lípids formant-se els productes anomenats AGEs (Advanced 

Glycation End Products). Els AGEs són àltament prevalents en la vasculatura 

retiniana dels pacients diabètics i estan implicats en la gènesi de les 

complicacions microvasculars i macrovasculars.126 Els AGEs, provoquen canvis 

a nivell de la matriu extracel.lular vascular determinant un augment de la seva 

rigidesa. A més a més i de manera més important, estimulen el seu receptor de 

membrana endotelial RAGE posant-se en marxa varies vies metabòliques que 

acabaran per augmentar l’expressió de molècules com són l’ICAM-1, el VEGF o 

la disminució del NO. Aquestes molècules, causen de manera sinèrgica stress 

oxidatiu en les pericits donant lloc a la seva apoptosi. El resultat de tot plegat és 

la vasoconstricció capil.lar, l’augment de l’adhesió leucocitària i de la 

permeabillitat capil.lar, generant hipòxia retiniana i EMD. 

 

El glutamat és el neurotransmissor excitatori més important del cervell i la retina. 

Diversos estudis efectuats en pacients amb RD troben incrementat el glutamat 

extracel.lular de la retina. Aquest excés activa el seu receptor causant un excés 

de sodi i calci intraneuronal que posa en marxa els mecanismes d’apoptosi 

cel.lular.127 

 

Les cèl.lules de Müller són responsables en condicions fisiològiques de regular el 

nivell de glutamat en els compartiments intra i extracel.lular. D’aquesta manera, 

quan es genera un excés a nivell extracel.lular, les cèl.lules de Müller 

l’internalitzen facilitant la seva homeòstasi. En la diabetes, aquest mecanisme de 

captació està disminuït produint-se exocitotoxicitat a causa del seu excés.  
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La retina és un teixit neuronal on, a l’igual que el cervell, es sintetitzen un conjunt 

de factors neurotròfics necessaris per a la seva homeòstasi. La seva funció 

consisteix en gran mesura a neutralltzar l’augment de l’estrés oxidatiu que es 

produeix en determinades circumstàncies. En la DM s’ha observat la pèrdua de 

la relació entre els factors neuroprotectors i els proinflamatoris, en benefici 

d’aquests últims. Dins dels factors neuroprotectors, s’ha objectivat la disminució 

del factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF), el factor derivat de l’EPR (PEDF) 

i el factor neurotròfic ciliar (CNTF).  

 

Els factors proinflamatoris augmentats són el platelet derived growth factor 

(PDGF), l’angiopoietina 2 (Ang-2), l’osteopontina (OPN), l’erItropoietina (EPO)  i 

el VEGF. De tots ells és sens dubte el VEGF, el que té un paper més important 

en l’aparició i progressió de les lesions vasculars de la RD i l’EMD.128 

 

El BDNF es sintetItza tant a les neurones com a les cèl.lules glials de la retina. 

Certs estudis han demostrat que protegeix la retina i el nervi òptic de la 

isquèmia. Últimament, s’ha vist que estimula la captació de glutamat per part de 

les cèl.lules de Müller,129  a l’igual que el PEDF. 

 

El PEDF té un acció molt important pel manteniment de la BHRI. Té un efecte 

antiangiogènic directe  a través de bloquejar l’acció del VEGF en el seu receptor. 

Així doncs, sembla important l’equilibri entre el VEGF i el PEDF a l’hora de 

mantenir la integritat de la BHRI, regulant la seva permeabilitat.130-132   

 

Amb independència de quins siguin els factors causants de la inflamació 

retiniana, sembla ser que aquesta es produeix per l’activació del sistema 

immunItari propi de la retina, és a dir, de la microglia junt a les cèl.lules de Müller 

i els astròcIts. Les cèl.lules de la microglia tenen una funció similar als macròfags 
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tot i que des d’un punt de vista morfològic, són més similars a les neurones a 

jutjar per les projeccions àltament ramificades que presenten.133  

 

En condicions normals la microglia s’encarrega de monitorItzar el compartiment 

extracel.lular de la retina, tractant de mantenir l’homeòstasi tissular.  D’aquesta 

manera, la microglia presenta un nivell d’activació basal necessari per eliminar 

patògens i neurones apoptòtiques. No obstant, en la RD l’activació microglial és 

màxima, generant-se canvis anatòmics i funcionals en les cèl.lules que la 

composen. Així doncs, sota condicions de màxima activació, les cel.lules de la 

microglia adquireixen un fenotipus més ameboide junt a un augment de la seva 

motilitat. De manera addicional, sintetItzen i eliminen citocines, proteases, òxid 

nitrós i reactive oxygen species (ROS) al medi extracel.lular que comporten la 

mort neuronal.134 

 

Sembla ser que les cèl.lules de la microglia inicien els processos inflamatoris de 

la retina. Amb posterioritat els astròcits i les cèl.lules glials reactives, amplifiquen 

aquesta resposta a través de la producció de citocines responsables del 

manteniment de la inflamació i del reclutament de cèl.lules del sistema 

immunitari.  Hi destaquen la IL-6, la IL-8 i la proteina quimioatraient dels 

monòcits 1 (MCP-1).135 Aquestes tres citocines han demostrat estar elevades en 

pacients amb RD i EMD de manera consistent, correlacionant-se positivament 

amb la seva gravetat.  

 

La IL-6 altera la funció de suport estructural que efectuen els astròcits sobre els 

capil.lars de la retina comprometent així la BHRI. Al mateix temps, disminueix la 

capacitat d’internalització de glutamat per part de les cèl.lules de Müller. La IL-8 i 

MCP-1 tenen una acció diana sobre els neutròfils i els monòcits, respectivament.  
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Poc es coneix sobre la migració dels leucòcits a la retina, però si la funció de la 

IL-8 i la	  MCP-1 és anàloga a la del cervell, aleshores es tractarien de citocines 

reclutadores de leucòcits. Estudis anatomopatològics en pacients amb RD han 

presenciat infiltrats de monòcits perivasculars en les zones retinianes més 

afectades.	  

 

El VEGF és una molècula que s’ha demostrat augmentada de manera constant 

en el vitri dels pacients amb RD i EMD, sent els seus nivells proporcionals a la 

gravetat d’aquestes patologies.136-138 De promig, el nivell de VEGF en pacients 

afectats per EMD i RD és 10 vegades superior al dels pacients diabètics sense 

afectació retiniana. El VEGF és sintetitzat per les cèl.lules ganglionars, de Müller, 

de la glia, l’EPR, les cèl.lules endotelials i els pericits. 

 

La hipòtesi més acceptada per explicar l’augment de l’expressió del VEGF en el 

vitri dels pacients amb RD i EMD és la hipòxia retiniana, causada per l’obstrucció 

i la pèrdua de capil.lars retinians. L’obstrucció capil.lar es deguda a la leucostasi, 

que és l’adhesió dels leucòcits entre sí. Aquests, també s’adhereixen a les 

cèl.lules endotelials dels capil.lars retinians. Tot plegat ve facilitat per l’increment 

de l’expressió de la proteina ICAM-1 (Intercellular adhesion molecule 1) a la 

superficie endotelial. Al mateix temps l’augment de la presència de ICAM-1, es 

produeix com a resposta a l’augment del VEGF junt a l’activació del receptor dels 

AGEs.139-141 

 

La pèrdua del número de capil.lars es deu a la mort dels pericIts i de les cèl.lules 

endotelials. Els neutròfils activats generen ROS causant dany endotelial, i els 

que s’adhereixen a l’endoteli, estimulen la mort endotelial a través de la secreció 

de Fas-ligand (FasL), a través de l’activació del receptor de mort cel.lular Fas en 

les cèl.lules de l’endoteli retinià. 
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La hipòtesi que la isquèmia retiniana comporta un augment de VEGF és 

congruent amb el fet que l’augment de l’expressió de VEGF està regulat pel 

factor induït per la hipòxia 1 α (HIF-1α).142 En condicions d’hipòxia es produeix 

una reducció de la degradació de HIF-1α donant lloc a l’activació dels gens 

sintetitzadors dels factors proangiogènics (VEGF, EPO, Ang-2, SDF-1). Hi ha 

estudis que han demostrat l’augment dels nivells de VEGF i HIF-1 α en el vitri de 

pacients amb RDP i EMD.143  
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5. RANIBIZUMAB 

 

5.1. Molècula  

El ranibizumab (Lucentis®, Genentech, Inc., San Francisco, CA, USA) és un 

fragment d’anticós monoclonal (Fab) humanitzat produït en cèl.lules 

d’Escherichia Coli mitjançant la tècnica del DNA recombinant. S’uneix a totes les 

isoformes del VEGF-A amb alta afinitat, entre elles la isoforma VEGF-A165, que 

és la que apareix de manera predominant en els processos isquèmics de la 

retina així com a l’edema macular diabètic. D’aquesta manera, bloqueja la unió 

del VEGF-A amb els seus receptors VEGFR-1 i VEGFR-2 impedint la seva 

funció proangiogènica i de potenciació de la permeabilitat vascular (Figura 23). 

 

El ranibizumab té un baix pes molecular (48 kDa) respecte el bevacizumab (149 

kDA), del qual deriva. Aquest fet diferencial li ha permés assolir una major 

penetrància dins les capes de la retina. Un altre dels efectes beneficiosos 

buscats en el ranibizumab al no disposar del fragment cristalitzable (Fc), és 

minimitzar el risc d’inflamació intraocular després de la seva administració 

intravítria, al perdre la capacitat d’unir-se als factors del complement.  

 

5.2. Presentació 

 

Ranibizumab ve comercialment preparat en un vial d’un sol ús per a la seva 

administració. Consisteix en una solució estèril, incolora i lliure de conservants. 

Està dissenyada per a injectar 0,05 ml de Ranibizumab a una concentració de 10 

mg/ml. Per tant, la dosi resultant administrada és de 0,5 mg de producte.   
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5.3. Farmacocinètica 

 

Estudis farmacocinètics experimentals han demostrat una vida mitjana del RBZ 

de 3 dies un cop administrat directament dins la cavitat vítria, trobant-se 

concentracions significatives fins al cap d’un mes posterior a la injecció. És per 

aquest motiu, que la majoria de protocols pauten intervals de tractament 

mensuals. La concentració del fàrmac que logra penetrar la retina és un terç 

respecte la del vitri, disminuint progressivament amb la profunditat de les capes, 

de manera que la concentració a la GCL, és el doble que la observada en els 

FRs/EPR.144  
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Les concentraccions plasmàtiques observades en pacients tractats amb RBZ 

intravitri són molt petites, de l’ordre d’unes mil a dues mil vegades inferiors a les 

assolides en cavitat vítria. Aquests nivells plasmàtics són incapaços de disminuir 

l’acció del VEGF-A sistèmic en un 50%, i per tant, se li suposa una interferència 

sistèmica mínima. La vida mitjana del fàrmac en plasma és de 3,5 dies, similar a 

la presentada a nivell intravitri.  

 

No hi ha estudis sobre la necessitat d’ajustar la dosi en casos d’insuficiència 

hepàtica o renal. No obstant, no s’ha vist reducció de l’aclarament renal de RBZ 

en pacients amb insuficiència renal. De la mateixa manera i degut a la mínima 

concentració plasmàtica del fàrmac, no es considera que sigui necessari ajustar 

la dosi en cas d’insuficiència hepàtica. 

 

5.4. Perfil de seguretat i eficàcia del Ranibizumab  

 

L’EMD, la degeneració macular associada a l’edat de tipus exsudativa (DMAEx) i 

les obstruccions venoses retinianes (OVR), tenen en comú presentar nivells 

augmentats de VEGF en la cavitat vítria. Aquest fet, explica els signes clínics 

característics que apareixen en aquestes patologies en la retina. En la DMAEx, 

es produeixen neovasos a nivell de la màcula, en les OVR apareixen tot sovint 

edema macular junt a neovasos retinians fruit de la isquèmia retiniana, i en el 

pacient diabètic, s’instaura l’edema macular com a conseqüència de la ruptura 

de les barreres hematoretinianes.  

 

Diferents assajos clínics multicèntrics, a doble cec i randomitzats,  han demostrat  

l’eficàcia i la seguretat clínica del RZB en front la DMAEx, les OVR i  l’EMD.  
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Davant d’aquesta evidència, la FDA i l’Agència Europea del Medicament han 

anat aprovant l’ús del RZB per aquestes patologies. 

 

La primera indicació per la qual va ser aprovat l’ús del RZB va ser la DMAEx 

(2006). Els estudis pivotals  ANCHOR i MARINA van avalar el seu ús al 

demostrar per primera vegada, guany visual en pacients afectats per aquesta 

malaltia, amb independència del subtipus de neovasculatització coroidea que 

presentessin. Fins fa poc, el RZB ha sigut l’únic fàrmac d’ús intravitri aprovat en 

Europa i els EU per a tractar la DMAEx. Amb posterioritat, es va ampliar la 

indicació del RZB per a tractar pacients amb edema macular secundari a OVR 

(2010) ja que els estudis BRAVO i CRUISE van demostrar millora significativa de 

la visió als 6 mesos de tractament. Finalment a l’any 2012, es va aprovar l’ús de 

RZB per a l’EMD.  

 

5.5. Experiència del Ranibizumab  en l’edema macular diabètic 
 

L’experiència d’ús del RBZ ja és prou extensa com per poder afirmar que és un 

fàrmac eficaç i segur en front l’EMD. Aquest doble objectiu el va resoldre l’estudi 

RESOLVE.145 En aquest, es van establir 2 grups de pacients, un tractat amb 

RBZ i l’altra, amb injections simulades. Als 12 mesos, els pacients tractats amb 

RBZ van obtenir una millora de l’AV de 10 lletres, encara que haguessin rebut 

tractament previ amb làser. De manera addicional, el 60% dels pacients van 

millorar ≥ 10 lletres. Paral.lelament, es va produir una reducció de la CRT de 

manera significativa. 
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De manera similar, els estudis RIDE i RISE146 han demostrat recentment un 

major guany visual i reducció de la CRT en els pacients tractats amb RBZ 

respecte el placebo, als 3 anys de seguiment. Entre el 33-46% dels pacients van 

guanyar ≥ 15 lletres, tot depenent del braç a què estaven adscrits. Va haver un 

subgrup de pacients que havien estat rebent placebo i que se’ls van canviar a 

RBZ. Van millorar l’AV als 12 mesos però el guany va ser menor respecte els 

pacients que havien començat RBZ des de l’inici. 

 

El primer estudi dissenyat amb la finalitat de comparar l’eficàcia del RBZ 

respecte la del làser com a tractament de l’EMD, va ser el READ-2.147 Als 6 

mesos, els pacients que havien millorar més l’AV van ser els tractats únicament 

amb RBZ (7,2 lletres), seguit dels que van rebre teràpia combinada RBZ + làser 

(3,8 lletres) quedant en darrer lloc, els malalts tractats únicament amb làser (0,4 

lletres). Als 3 anys de seguiment, els pacients tractats només amb RBZ van 

continuar guanyant AV (de 7,4 a 10,3 lletres) respecte els altres dos grups. 

  

 

Amb posterioritat el Diabetic Retinopathy Clinical Research Network ( DRCR. 

net) study group148 va dissenyar un estudi multicèntric en què l’objectiu era 

comparar l’eficàcia del RBZ junt a l’aplicació de làser de manera precoç o bé 

tardana per a tractar l’EMD. Amb aquest propòsit, es van constituir 3 grups de 

pacients de manera randomitzada. Un primer grup se’ls va tractar amb RBZ i 

làser precoç (<10 dies des de la injecció de RBZ); un segon grup RBZ i FCG 

làser de manera tardana (> 24 setmanes des de la primera injecció del RBZ); i 

un tercer grup, que van rebre únicament làser. Als 3 anys de seguiment, es va 

demostrar major guany visual en els pacients tractats amb RBZ, de manera 

aïllada o conjunta amb làser,  respecte els tractats només amb làser.  
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L’objectiu principal de l’estudi RESTORE, a l’igual que el DRCR.net i el READ-2, 

va ser comparar l’eficàcia del RBZ quant a millora de l’AV respecte la del làser 

com a tractament de l’EMD. Als 12 mesos, es va observar que els pacients 

tractats amb RBZ sol o amb làser, van millorar més ( 6 lletres) en comparació 

amb els pacients que havien rebut únicament làser (0,8 lletres). A més a més, 

els pacients tractats només amb RBZ, van millorar la puntució en el qüestionari 

VFQ-25 que mesura la qualitat de vida lligada a la seva capacitació per a 

desenvolupar les activitats de la vida diària. 

 

A mode de conclusió val a dir que l’evidència aportada pels estudis descrits amb 

anterioritat, en què s’han tractat a més de 1000 pacients amb EMD, és que el 

RBZ és un fàrmac eficaç  i segur per a tractar aquesta patologia. 

 

5.6. Efectes secundaris 

 

Els efectes secundaris del RZB es produeixen sobretot a nivell ocular. Els més 

freqüents són aquells que estan relacionats amb el procediment d‘administració 

del fàrmac dins la cavitat vítria. També poden estar generats pel propi fàrmac 

(Taula 1). 
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Els efectes adversos del RBZ a nivell sistèmic són excepcionals.  No obstant, hi 

ha que valorar el benefici risc en pacients que hagin tingut un accident vascular 

sistèmic recent.  
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HIPÒTESI 

 

La majoria d’estudis efectuats en pacients amb retinopatia o edema macular 

causats per la DM2, mostren una alteració del perfil de la resposta 

electrofisiològica de la retina. L’eina més sensible capaç d’estudiar l’estat 

electrofisiològic de la retina de manera sectorial, objectiva i simultània, és 

l’electroretinograma multifocal (ERG-mf). Una trovalla freqüent en els estudis 

realitzats en pacients amb EMD mitjançant l’ERG-mf és una disminució de 

l’amplitud junt a un allargament del temps de latència de l’ona P1. Es creu que 

està causat per isquèmia de la retina. 

 

En la retinopatia (RD) i en l’edema macular diabètic (EMD) existeix des de les 

fases inicials de la malaltia, una inflamació crònica de baix grau de la retina, que 

acaba generant afectació dels components vascular i cel.lular de la mateixa. Un 

dels factors clarament implicats en l’etiopatogènia de la RD i l’EMD és el VEGF, 

els nivells del qual es troben molt augmentats. 

 

El Ranibizumab és un anticós monoclonal sintetitzat amb l’objectiu de bloquejar 

el VEGF i d’aquesta manera, neutralitzar la seva acció. A data del 2012, el 

ranibizumab és l’únic fàrmac de disposició intravítria acceptat pel tractament de 

l’EMD a l’haver demostrat una millora de l’agudesa visual en els pacients que 

han rebut el seu tractament. 

 

El ranibizumab ha lograt la millora i l’estabilització de l’agudesa visual en els 

pacients amb EMD. De manera paralel.la, podria comportar la millora del perfil 

electrofisiològic macular dels pacients tractats.  
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L’estudi dels canvis electrofisiològics maculars en els pacients amb EMDD 

tractats amb ranibizumab, pot ajudar a la seva monitorització i a la presa de 

decisions terapèutiques. 

 

 

OBJECTIUS 

 

OBJECTIUS PRINCIPALS 
 

 

1. Conèixer l’estat electrofisiològic inicial de la màcula en una població de 

pacients diabètics tipus 2 que presenten edema macular difús (EMDD). 

Estudiar la relació entre l’estat electrofisiològic i les variables 

demogràfiques i clíniques dels malalts. Per a dur a terme aquest objectiu, 

s’objectivarà la funció electrofisiològica de la part central de la màcula 

responsable dels 5º de visió central en la població amb EMDD, basant-se 

en el valor de l’amplitud de l’ona P1 (densitat de resposta) i el seu temps 

de latència. 

 

2. Avaluar després d’un any de seguiment, els canvis electrofisiològics 

maculars sorgits en la mateixa població després de rebre tractament amb 

ranibizumab intravitri, ajustats segons les variables demogràfiques i 

clíniques dels malalts. En aquest objectiu, ens centrarem en el valor de 

l’amplitud de l’ona P1 (densitat de resposta)  i el seu temps de latència en 

els 5º centrals de visió. 
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OBJECTIUS SECUNDARIS 

 

1. Estudiar les característiques dels edemes maculars diabètics difusos 

(EMDD) en situació inicial mitjançant el tomògraf de coherència òptica 

(OCT). S’exploren els següents paràmetres:  

 

 Quantificar el gruix central de la retina degut a la presència de líquid en 

l’àrea macular i el volum de tota l’àrea macular. 

 

 Analitzar la integritat de les línies IS/OS i ELM de la retina definides a 

l’OCT, en cadascun dels pacients que formen part de la població. 

 

 Objectivar les capes afectades per la presència de líquid o lípid en 

cadascun dels pacients que formen part de la població. 

 

 Discriminar els pacients que presenten adherència del vitri posterior 

sobre la màcula. 

 

2. Estudiar la relació entre les característiques observades a l’exploració 

amb l’OCT i l’estat electrofisiólogic inicial i final. 

 

3. Estudiar la relació de la agudesa visual, l’OCT i l’estat electrofisiològic 

macular  a l’inici i al final de l’estudi.  
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     Hipòtesi i Objectius 

 

 

4. Estudiar la relació entre la presencia de dipòsits lipídics a nivell macular i 

la resposta electrofisiològica inicial i un cop realitzat el tractament amb 

injeccions intravitries de ranibizumab. 

 

5. Estudiar la relació entre la presencia de dipòsits lipídics a nivell macular i 

la agudesa visual inicial i després de realitzar el tractament de l’edema 

macular amb injeccions intravitries de ranibizumab. 
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1. ESTUDI 

 

1.1. Disseny de l’estudi 

 

Es tracte d’un estudi prospectiu intervencionista realitzat en una mostra de 34 

ulls de 22 pacients diabètics tipus 2 que presenten edema macular diabètic difús 

(EMDD) no isquèmic. Els ulls inclosos a l’estudi, han estat tractats amb 

ranibizumab (RBZ) intravitri, avaluant la resposta electrofisiològica macular 

obtinguda als sis mesos i a l’any de seguiment. 

 

1.2.    Població d’estudi 

 

Els pacients de l’estudi s’han obtingut a partir de la Unitat de Retina de les 

Consultes Externes d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 

 

1.3. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 

1.3.1. Criteris d’inclusió 

 

• Pacients DM2 diagnosticats d’EMDD segons criteris angiogràfics i que 

han demostrat tenir bona perfussió macular. 

• Mitjana dels nivells d’HbA1c ≤ 10% en els 6 mesos previs d’entrar a l’estudi. 

• Mitjana dels nivells de tensió arterial ≤ 160/95 en els 3 mesos abans 

d’entrar a l’estudi. 
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1.3.2. Criteris d’exclusió 

 

S’han exclòs aquells pacients amb EMDD que presentaven alguna condició 

susceptible de generar o empitjorar l’edema macular i que per tant, hagués pogut 

interferir en la interpretació dels resultats. De la mateixa manera, no han format 

part de l’estudi pacients amb malalties sistèmiques que contraindicaven la 

pràctica d’un ERG-mf o la teràpia amb RBZ (Taula 2). 
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2. MÈTODES I PROTOCOL  

 

2.1. Consentimient informat 

 

Aquest estudi s’ha realitzat després d’haver estat aprovat pel Comitè d’Ètica en 

Investigacions Científiques locals, obtenint la seva aprovació amb el número de 

referència: 11-05-26/5 aclaproj1, amb data 26 de maig del 2011 (Annex 1). 

En la primera visita, el pacient ha estat informat respecte l’objectiu de l’estudi, 

solicitant la seva col.laboració en el mateix tot garantint-li la confidencialitat de 

les seves dades. Tots els punts anteriorment descrits han estat recollits en el 

consentimient informat que ha estat signat pel pacient i el metge oftalmòleg 

responsable de l’estudi (Annex 2). 

 

2.2. Avaluació inicial 

 

Cada pacient ha rebut valoració oftalmològica i sistèmica a l’inici de l’estudi.  

Se’ls hi han realitzat els següents procediments: 

• Història clínica  

• Exploració ocular. 

• Retinografia. 

• Angiografia fluoresceïnica. 

• Tomografia de coherència òptica. 

• Electroretinograma multifocal. 

 

Tots ells han estat recollits en una tabla EXCEL que s’inclou a l’annex 3. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   109	  

Material i mètodes 

 

2.2.1. Història clínica 

 

Els objectius de la primera entrevista han estat: 

 

• Recollir els antecedents oftalmològics i sistèmics d’interès de cada pacient, 

fent ús de la història clínica del metge de família i de l’endocrinòleg. Els punts 

clau han estat: el temps d’evolució de la DM2, el tipus de tractament rebut 

(antiglicemiants orals o insulina), la presència concomitant de factors de risc 

cardiovascular i l’existència de microalbuminúria. 

 

• Estudiar el perfil glucèmic a través dels nivells d’HbA1c i la TA dels pacients 

durant els 6 i 3 mesos previs d’entrar a l’estudi, respectivament.  

 

• Obtenir el consentiment informat dels pacients.  

 

2.2.2. Exploració ocular 
 

Centrada en avaluar: 

 

• L’agudesa visual de cada ull inclòs a l’estudi objectivada en lletres, fent ús 

dels optotipus ETDRS. 

 

• La pressió intraocular (objectivada amb el tonòmetre d’aplanació tipus 

Goldmann). 

 

• La transparència de medis, valorada utilitzant una llum de fenedura model 

Topcon Class I, SL-D2. 
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• La presència d’edema macular i el grau de retinopatia diabètica (RD) de 

cada ull inclòs a l’estudi, mitjançant la tècnica de la biomicroscopia indirecte, 

valent-nos d’una lent de no contacte de 90 D. 

 

2.2.3. Retinografia 

 

La retinografia és la fotografia del pol posterior de l’ull. En el present estudi s’han 

realitzat dues retinografies de 50º, una centrada en màcula i l’altra al costat nasal 

del nervi òptic, seguint les recomanacions de l’estudi EURODIAB.149 L’estudi 

detingut de les imatges, permet l’observació dels signes que apareixen en l’EMD 

i la RD, ajudant a tipificar-los. D’aquesta manera, la presència de 

microaneurismes, d’hemorràgies i d’exsudats durs en el pol posterior de l’ull, són 

signes característics de l’EMD. Per altra banda, el número d’hemorràgies, 

l’observació d’IRMAs, de tortuositat vascular venosa per quadrants i l’existència 

de neovascularització retiniana, esdevenen la base per a classificar el grau de 

RD (Taula 3). S’ha utilitzat el retinògraf TOPCON TRC NW 7SF. 

 

2.2.3.1. Diagnòstic de la retinopatia diabètica 

 

Cada ull entrat a l’estudi ha estat tipificat quant al grau de retinopatia diabètica. 

S’ha fet conjuntament a través de la biomicroscopia indirecte i l’estudi 

retinogràfic, rastrejant cada fons d’ull per quadrants, cercant aquells signes 

característics de la malaltia utilitzats per a classificar la RD. Amb aquesta 

finalitat, s’ha tingut en compte la presència d’hemorràgies i la seva densitat, els 

IRMAs, els venous beading i l’existència de neovasos retinians. L’angiografia 

fluoresceínica (AGF) va ajudar a objectivar la presència de neovasos retinians en 
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2 ulls als quals no se’ls hi havia detectat mitjançant l’examen fundoscòpic.  

 

Per a classificar la RD dels ulls inclosos a l’estudi, s’ha tingut en compte la 

Classificació Clínica Internacional de la Retinopatia diabètica de Wilkinson de 

l’any 2002,154 degut a la seva claredat i senzillesa. En ella, es tipifica la severitat 

de la RD en 5 graus (Taula 3). 
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2.2.4. Angiografia fluoresceínica 

 

L’angiografia fluoresceïnica (AGF) és una prova que permet estudiar la circulació 

coroidea i retiniana al mateix temps. En aquest estudi, ha estat l’eina fonamental 

per a objectivar l’existència i procedència de l’EMDD junt a descartar la 

presència d’isquèmia macular i de la retina perifèrica. 

 

La tècnica de l’AGF ha consistit en la injecció de 5 cc de fluoresceïna sòdica a 

través d’una vena del braç, prèvia a la injecció de metoclopramida per a 

minimitzar les nàusees que pot desencadenar el procediment.  Un cop detectada 

la fluoresceïna  a l’ull, s’han començat a prendre imatges angiogràfiques gràcies 

a la llum verd fluorescent que emet el colorant en ser il.luminat amb llum blava. 

S’han obtingut imatges dels set camps de 30º de la retina recomenats per 

l’estudi ETDRS.150,151 

 

2.2.4.1. Diagnòstic d’edema macular diabètic difús no isquèmic 

 

S’ha considerat EMDD no isquèmic aquell que ha complert cadascun dels tres 

criteris angiogràfics següents: 

 

1. Àrea d’extensió de l’edema macular ≥ 2 diàmetres de papil.la (D.D.) amb 

afectació del centre foveal objectivat en l’AGF.152 

 

2. Quan el 75% o més de l’àrea d’hiperfluorescència no està associada a la 

presència de microaneurismes (ETDRS).153 
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3. Haver demostrat bona perfussió macular en l’estudi angiogràfic (pacients 

amb els graus 0 i 1 de l’estudi ETDRS).150 

 

2.2.4.2. Isquèmia macular 

 

A través d’estudiar la difusió de la fluoresceïna en l’àrea macular, s’ha inferit 

l’estat circulatori de la màcula. S’han realizat dos estudis complementaris sobre 

l’àrea macular.  

 

1. El primer, centrat en la pèrdua de capil.lars dins les 1000 micres centrals 

maculars, estudiant els camps 1A, 2, 3, 4, 5A, 6 i 7; la gradació s’ha 

establert mitjançant la classificació: 0 (absent, A), 1 (qüestionable, Q), 2 

(present definitivament, D), 3 (moderada, M), i 4 (severa, S).  

 

2. El segon, ha estudiat la mida de la zona avascular de la fòvea (ZAF), 

classificant-se en:  

 

grau 0 : ZAF < 300 micres 

grau 1 : ZAF = 300 micres 

grau 2 : 300 micres <  ZAF < 500 micres. 

grau 3 : ZAF > 500 micres. 

grau 4 : no es possible calcular l’àrea de la ZAF. 
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En el nostre estudi s’han inclòs pacients amb una mida de ZAF ≤ 500 micres i 

amb bon estat de la xarxa capil.lar perifoveal (absència de pèrdua o grau 0 i 

qüestionable o grau 1 ). 

 

2.2.4.3. Isquèmia perifèrica 

  

L’avaluació de la perfusió retiniana perifèrica s’ha realitzat a partir de l’estudi 

angiogràfic seguint el protocol ETDRS, report número 11.151 S’han realitzat 7 

fotogrames de la retina, abraçant 30º cadascun d’ells. S’ha avaluat la pèrdua de 

la xarxa capil.lar retiniana, classificant-se en: 

 

 A: absent. 

 Q: qüestionable. 

 D/1 : present definitivament grau 1. 

 D/2 : present definitivament grau 2. 

  M : moderada.  

  S  : severa. 

 CG : no graduable per baixa qualitat de la imatge. 

 

 

En el nostre estudi s’han acceptat pacients que havien presentat isquèmia 

retiniana perifèrica però que van ser tractats mitjançant la fotocoagulació 

làser de la retina com a mínim en els 6 mesos previs d’entrar a l’estudi. És el 

cas del pacient 2 (ulls 3 i 4), en què la realització de l’AGF, va ser útil per a 

detectar l’existència de neovasos retinians en la perifèria que havien passat 

desapercebuts en la biomicroscopia. La pacient va ser tractada amb 

panfotocoagulació de la retina 9 mesos abans d’entrar a l’estudi. 

Les AGF de l’estudi, a l’igual que les retinografies, han estat realitzades amb 

el retinògraf TOPCON TRC NW 7SF.  
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3. TOMOGRAFIA DE COHERÈNCIA ÒPTICA 
 

 

S’ha explorat l’àrea macular mitjançant el tomògraf de coherència òptica (OCT) 

TOPCON 3D OCT-2000, que permet una resolució axial de 5 µm i una resolució 

transversal de 20 µm, amb una velocitat d’scan de 27.000 scans/segon; la 

profunditat de focus és de 2,3 mm que possibilita l’exploració de la coroide. La 

reproductibilitat d’aquest equip té un coeficient de variabilitat inferior al 1%, en 

les mesures maculares, excepte la medició de la fòvea que té un coeficient del 

2,42%, sent per a la medició del gruix macular total del 0,86%.  

 

La utilitat de l’OCT en el nostre estudi ha estat per: 

 

3.1. avaluar la interfase vitreoretiniana, a fi i efecte de: 

 

3.1.1. Conèixer l’adhesió o el despreniment de la hialoide posterior sobre 

la màcula de cada ull estudiat.  

3.1.2. Objectivar la presència de traccions foveals exercida per 

membranes epiretinianes, el frunziment de la membrana limitant 

interna o per la pròpia hialoide posterior. Aquests ulls van ser 

exclosos de l’estudi. 

 

Per assolir aquest doble objectiu, s’ha analitzat la interfase vitreoretiniana fent ús 

de les imatges en 2D i 3D de l’OCT,  discriminant aquells ulls que tenien la 

hialoide posterior adherida sense exercir tracció sobre la màcula dels que 

presentaven despreniment del vitri posterior (DVP), tant a l’inici com al final de 

l’estudi. (figura 24).  
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3.2. valorar la integritat de les capes IS/OS i ELM de cada ull pel seu suposat 

valor pronòstic electrofisiològic. L’avaluació s’ha realitzat fins al límit extern de la 

parafòvea (2500 micres de diàmetre amb el centre situat a foveola) que 

correspon a la tercera anella de l’ERG-mf (R3). Per a quantificar el nivell de 

conservació de la IS/OS i ELM, s’han mesurat els trams dins de l’àrea 

d’exploració en què aquestes es trobaven perfectament delimitades. Amb 

posterioritat i per a cada ull, s’han sumat aquests trams obtenint per a cada línia 

el valor absolut en micres i el valor relatiu corresponent al tant per cent de 

conservació. 
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L’anàlisi de la IS/OS i ELM s’ha fet de la manera següent:  

 

3.2.1. Valoració inicial del nivell d’integritat de la IS/OS i ELM dins l’àrea fòveal. 

(1500 micres centrals). Cadascun dels 34 ulls es van categoritzar en 3 grups per 

a cadascuna de les dues línies, tot depenent de si aquestes es podien identificar 

entre el 100-66% de la seva longitud (1500-1000 micres), entre un 66-33% 

(1000-500 micres) o menys d’un 33% (<500 micres). Aquests grups es van 

designar com d’integritat alta, mitja i baixa (Figura 25 i 26). 
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3.2.2. Valoració inicial del nivell d’integritat de la IS/OS i ELM dins l’àrea 

parafoveal (des de les 750 a les 1250 micres en ambdós costats de la fòvea). Els 

ulls es van classificar en 2 grups segons si la capa es podia identificar entre el 

50-100% de la seva longitud  o < 50% (Figures 27 i 28). 
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3.2.3. Valoració final del nivell de conservació de la IS/OS i ELM dins l’àrea 

fòveal. Amb l’objectiu d’esbrinar si s’han produït canvis en la integritat d’ambdues 

línies per a cada ull després d’un any de seguiment, s’ha tornat a mesurar en 

micres els segments en què aquestes s’identificaven clarament a nivell de la 

fòvea (Figures 29 i 30). 
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3.3. Observar la distribució de l’EMD per les capes de la retina: S’ha 

estudiat per a cada ull, la presència o absència de líquid i lípids en cadascuna 

de les capes histològiques de la retina des de la foveola fins a la parafòvea 

(Figura 31).  
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3.4. Classificar l’EMD: En el nostre estudi s’han classificat els EMD dels 

pacients segons la classificació de Panozzo et al75 que tipifica l’edema 

macular segons la seva morfologia, però de manera simplificada. Hem 

agrupat els EMDD dels 34 ulls en 3 categories (Figura 32):  

 

• Tipus espongiforme: quan s’ha observat liquid en les capes más 

externes de la retina sense la presència d’espais cistoides. 

 

• Tipus cistoide: engruiximent de la retina associat a espais cistoides. 

Aquest  tipus  es  pot  subclassificar  en:  E2a  presència  de quists petits  
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<400 µm, E2b edema petaloideo amb quists  ≤600 micres, i E2c presència de 

quists coalescentes que simulen una retinosquisi. En el nostre estudi, aquests 

subtipus els hem agrupat en un de sol. 

 

• Tipus serós. El caracteritza la presència de líquid entre la retina 

neurosensorial i l’EPR. Es pot presentar de manera aïllada o associat a 

qualsevol dels dos anteriors. Tots els ulls del nostre estudi que 

presentaven un despreniment serós han estat classificats com a tals, 

malgrat tinguessin un component espongiforme o quístic associat. 
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3.5. Quantificar el gruix de la fòvea i el volum de l’àrea macular total. 
Aquestes variables es mesuren de manera automatitzada i posen de 

manifest la quantitat de plasma que hi ha present a la màcula. La primera 

s’expressa en micres i la segona, en mm3.  

A cada ull se li ha practicat un OCT mensual recollint aquestes dues 

variables. Les més rellevants han estat les determinacions preses a l’inici, 

als 6 i 12 mesos ja que han sigut les que s’han utilitzat per a realitzar la 

comparació intraindividual així com la correlació amb la resta de variables 

anatòmiques i funcionals (Figura 33). 
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4. ELECTRORETINOGRAMA MULTIFOCAL 

 

A mode de recordatori, direm que l’ERG-mf és una prova que possibilita l’estudi 

funcional de la retina de manera sectorial i objectiva. En el nostre estudi, els 

ERG-mf s’han practicat fent ús de l’electroretinògraf de la casa ROLAND model 

RETI-port gamma plus, el qual du incorporat en el software de l’aparell les 

darreres recomanacions de la ISCEV.  

 

4.1. Característiques de l’electroretinograma multifocal realitzat a l’estudi  

  

El pacient es col.loca davant d’un monitor LCD de 19” on es projecta una matriu 

de 61 hexàgons lluminosos que pampalluguegen, transitant del blanc al fosc, a 

alta freqüència (video frame rate de 75 Hz). Amb aquest patró d’estimulació junt 

a què es realitza en condicions fotòpiques, s’aconsegueix elicitar la resposta 

electrofisiològica dels cons i les cèl.lules bipolars (Figura 34).  

 

Cada hexàgon té per objectiu estudiar una petita àrea de la retina tot seguint una 

seqüència d’estimulació pseudorandomitzada (m-seqüència). Això vol dir que 

cada hexàgon s’estimula de la mateixa manera en cada cicle de registre, 

facilitant la comparació de les respostes entre cicles. El resultat final de cada 

hexàgon prové de promediar els valors obtinguts en cadascun dels cicles de 

registre. 

 

L’activitat electrofisiològica provinents dels 61 punts de l’àrea retiniana 

estimulada, és capturada mitjançant uns electrodes corneals de contacte que és 

degudament filtrada, amplificada i amb posterioritat analitzada matemàticament,  
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obtenint el traçat característic consistent en l’ona bifàssica per a cadascun dels 

61 segments explorats.  

 

 

 

En el nostre estudi s’ha realitzat un ERG-mf a l’inici de l’estudi, als 6 i 12 mesos 

en cadascun dels 34 ulls, registrant les densitats de resposta (dR) i els temps de 

latència (TL) de l’ona P1 en les 3 anelles centrals (R1, R2, R3).  

 

A l’hora de realitzar l’ERG-mf, s’han aplicat les darreres recomanacions dictades 

per la ISCEV a l’any 2011, tant pel que fa a les variables ambientals com a les 

que s’apliquen al propi pacient i a l’estímul lluminós, perquè els resultats siguin 

reproduïbles i comparables.  
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4.2. Protocol d’obtenció de l’electroretinograma multifocal 

 

4.2.1. Condicions ambientals: sempre han estat les mateixes per assegurar 

que els resultats siguin reproduïbles i comparables. 

 

• Llum de l’habitació encesa: la prova s’ha realitzat en condicions fotòpiques per 

aconseguir elicitar la resposta dels cons i abolir la dels bastons.  

 

• Silenci: un ambient de treball propici ajuda a la concentració i evita 

distraccions innecessàries. 

 

4.2.2. Preparació del pacient 

 

• Dilatació pupil.lar completa fent ús dels col.liris de tropicamida (1%) i 

fenilefrina (2,5%). 

• Compensació de la presbícia de manera individualitzada per a cada ull entrat 

a l’estudi.  

• Col.locació del cap del pacient damunt d’una mentonera de manera 

ergonòmica. S’eviten contractures dels músculs cervicals que podria generar 

artefactes. 

• Instil.lació de col.liri anestèsic (colirio anestésico doble®) a la conjuntiva de 

l’ull a estudiar. 

• Col.locació dels electrodes de contacte a la conjuntiva bulbar (model 

DTL/ERG-JET/Gold foil/HK-loop).  

• Distància adequada entre el cap del pacient i la pantalla on es projecten els 

estímuls (aprox 40 cm). 
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• Instruir al pacient perquè mantingui la mirada en el punt central de fixació de 

la pantalla (amb valors de luminància constant de 80 cd/m2). 

• Oclusió monocular alternant. S’ha avaluat cada ull per separat. 

• Inici del registre. 

• Monitoritzar el punt de fixació del pacient en tot moment. Aturar la prova i no 

continuar fins que el pacient realitzi la fixació de manera adequada. 

• Finalitzar si s’han realitzat els 8 cicles de manera correcta.  

 

4.2.3. Condicions de l’estímul 
 

La pantalla de LCD en què s’ha projectat la matriu de 61 hexàgons escollida pel 

nostre estudi, ha mantingut les condicions de luminància constant al llarg dels 12 

mesos de seguiment (80 cd/m2). Cada hexàgon va alternar del blanc (200 

cd/m2)  al fosc (menys de 2 cd/m2) en un video frame rate de 75 Hz, segons una 

seqüència pseudorandomitzada.  

 

5.   PROTOCOL DE TRACTAMENT AMB RANIBIZUMAB 

 

Els 34 ulls inclosos a l’estudi han rebut una dosi de càrrega inicial consistent en 

3 injeccions intravítries de RBZ en el mes 0, 1 i 2, respectivament. Amb 

posterioritat, s’han administrat dosi suplementàries mensuals de RBZ fins assolir 

l’estabilització de la millora de l’AV, sent el número màxim teòric d’injeccions a 

subministrar per ull de 13. Per estabilitat visual s’ha considerat la no millora de 

l’AV després de 3 injeccions intravítries de manera continuada.  

 

Un cop assolida l’estabilització visual, els pacients van ser retractats seguint un 

esquema de tractament PRN (Pro Re Nata) reactiu. 
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Els pacients han estat monitoritzats mensualment centrats principalment en 

avaluar la MAVC i l’EMD mitjançant l’estudi per OCT.  

 

5.1. criteris per a suspendre el tractament 

De manera temporal o permanent, van ser: 

• A petició del pacient, en qualsevol moment, per considerar no benefici 

visual amb el tractament. 

• No millora de l’agudesa visual després de 3 injeccions consecutives amb 

RBZ. 

 

5.2. criteris per a reiniciar el tractament han estat: 

• Pèrdua de ≥ 5 lletres ETDRS degut a progressió de l’EMD. 

• Augment del CRT ≥ 20% respecte la determinació del mes anterior. 

 

5.3. Protocol d’administració de ranibizumab 

Els pacients van signar el consentiment informat abans de rebre cada injecció de 

RBZ dins la cavitat vítria, recordant-li el benefici però també els riscos del 

procediment. Tot seguit, a l’avantsala de quiròfan, se´ls hi va posar barret i 

polaines. Un cop a quiròfan, se´ls hi va aplicar el mateix protocol d’asèpsia 

establert per a la cirurgia de cataractes (Taula 4). 

 

Cada vial comercialitzat de Ranibizumab (Lucentis®) conté 2,3 mg del producte 

en 0,23 ml de solució. Per tant, 1 ml du 10 mg de ranibizumab. Cada injecció ha 

consistit en l’administració de 0,05 ml dins la cavitat vítria aportant 0,5 mg del 

fàrmac. 
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6. ANÀLISI ESTADÍSTIC 

 

6.1. Potència de l’estudi 

Per assolir els objectius exposats, s'ha realitzat un estudi prospectiu 

intervencionista de tipus sèrie clínica. L’estimació del número d’ulls que s’han 

hagut d’incloure en l’estudi tenint en compte la potència de la mostra, s’ha fet 

amb el programa GraphPad StatMate version 2.00 for Windows (GraphPad 

Software, San Diego California USA), assumint un risc alfa (error de tipus 1) del 

5%. Això vol dir que el valor de p ha de ser inferior a 0,05 per a ser considerat 

estadísticament significatiu, per a una determinació del test de t de Student de 

dos cues. La mostra s’ha obtingut amb una potència del 95%. 

 

Els càlculs s’han basat tenint en compte els errors que pot comportar la 

determinació de les variables següents:  

 

• Densitat de resposta (dR) i temps de latència (TL) de l’ona P1. S’ha 

considerat un error de determinació de 20 nV/deg2 per a cadascuna de les 

3 anelles estudiades per suposades errades de la tècnica emprada. Els 

intervals de normalitat de la dR de l’ona P1 en les 3 anelles centrals són: 

R1P1: 60-80 nV/deg2, R2P1: 40-60 nV/deg2 ; R3P1 de 20-40 nV/deg2. En 

el nostre país no existeix un nomograma dels temps de latència per a la 

nostra població. Per tant, en el nostre estudi s’han estudiat el valors del 

canvi.  

 

• Gruix de la retina central (CRT). S’ha considerat un error de determinació 

de 5 µ en aquesta mesura objectivada mitjançant el tomògraf de 

coherència òptica (OCT).  
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• Volum de l’àrea macular total (VMT). S’ha considerat un error de 

determinació de 0,5 mm3 en aquesta mesura objectivada mitjançant el 

tomògraf de coherència òptica (OCT). 
 

La determinació de la potència de la mostra es va fer abans d’iniciar l’estudi amb 

aquests dos errors estàndard prefixats. A més a més, un cop finalitzat l’estudi es 

va tornar a confirmar la mida necessària de la mostra, tenint en compte les 

desviacions estàndard obtingudes durant l’estudi. El resultat en els dos supòsits, 

van ser similars. 

 

Degut a l’error de determinació de la dR de l’ona P1 que es va estimar en 20 

nV/deg2 abans d’iniciar-se l’estudi, i una desviació estàndard de 22,3% 

obtinguda al final del mateix, es va determinar que la mostra necessària per a 

obtenir una potència del 95% amb un error alfa de 0,05, havia de ser de 28 ulls. 

El mateix resultat s’assoleix si determinem el factor temps de latència amb una 

desviació estàndard de 8,85% obtinguda al final de l’estudi, necessitant un total 

de 28 ulls per a obtenir la mateixa potència del 95% amb un error alfa de 0,05. 

 

Per l’error generat en la determinació inicial del CRT amb la tècnica de l’OCT de 

5 micres, i una desviació estàndard final de 119,84 micres, la mostra necessària 

per a obtenir una potència del 95% amb un error alfa de 0,05,  havia de ser de 

32 ulls. 

 

Com a conseqüència de l’error generat en la determinació inicial del VMT amb la 

tècnica de l’OCT de 0,5 mm3, i una desviació estàndard final de 1,57 mm3, la 

mostra necessària per a obtenir una potència del 95% amb un error alfa de 0,05,  

havia de ser de 30 ulls. 
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La mostra va incloure finalment 34 ulls de 22 pacients que es van reclutar durant 

l’any 2012. El seguiment ha sigut de 12 mesos havent finalitzat tots els malalts 

l’estudi en el mes de gener del 2014. Així doncs, l’estudi assoleix les necessitats 

expressades quant a mida i potència de la mostra que es van proposar.  

 

6.2. Mètodes estadístics 

 

Les dades recollides s’han introduït en un full de càlcul EXCEL i s’han importat al 

paquet estadístic SPSS versió 22. Abans d’iniciar l’anàlisi estadístic, s’ha 

procedit a la identificació d’errors i dades inconsistents que s’han corregit. Per a 

realitzar aquesta depuració, s’han aplicat comprovacions lògiques i numèriques 

amb l’objectiu de verificar que els valors extrems són possibles.  

 

En aquest estudi, la variable independent ha sigut l’ona P1 de 

l’electroretinograma multifocal, mesurada a nivell de l’anella de la foveola (R1), la 

fòvea (R2) i la parafòvea (R3). El valor de l’ona P1 s’ha determinat en situació 

basal, als 6 mesos i a l’any, en cadascun dels 34 ulls que han conformat la 

mostra. El valor que s’ha tingut en compte per a l’estudi ha estat el valor del 

canvi de la dR observat entre el valor inicial i l’obtingut als 6 i 12 mesos, 

conservant el signe més o menys segons si el canvi ha estat en positiu o en 

negatiu. 
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Les variables dependents han estat: 

 

-  L’agudesa visual final en forma de: 

- número total de lletres que ha canviat  en positiu o negatiu a partir de 

l’agudesa visual inicial. 

- estudi dels malalts que han guanyat ≥ 10 lletres ( 2 línies dels 

optotipus). 

- El CRT final mesurat mitjançant l’OCT. 

- El VMT final mesurat mitjançant l’OCT. 

- Estudi de la integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea i parafòvea a 

l’inici i al final de l’estudi. Valoració amb l’OCT. 

- Estudi inicial qualitatiu sobre la proporció d’ulls que han tingut afectació de 

les següents capes de la retina per l’EMD: ONL, OPL, INL, IPL i GCL.  

- Tipus d’EMD: quístic, espongiforme i difús. 

 

Els resultats s’han ajustat tenint en compte els següents factors: 

 

- Edat. 

- Sexe. 

- Temps d’evolució de la DM2. 

- Tractament amb insulina o amb antidiabètics orals. 

- Nivell de HbA1c. 

- Número d’injeccions de ranibizumab administrades durant el periode 

d’estudi. 

- Tipus de RD. 
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El risc alfa o de tipus I acceptat per a tots els contrastos d’hipòtesi, ha estat de 

0.05 i per tant, s’ha refusat la hipòtesi nul.la quan p < 0.05. Tots els contrastos 

s’han plantejat com a bilaterals. Per a realitzar el tractament estadístic de les 

dades s’ha utilitzat la versió 22 per a Windows del paquet SPSS. 

 

6.2.1.  Determinació de la normalitat de les variables 

 

Per a determinar la normalitat de les variables estudiades s’ha aplicat el mètode 

gràfic quantil-quantil o Q-Q.  

 

6.2.2. Estudi de freqüències i descriptiu 

 

En una primera fase, s’ha realitzat un estudi de les freqüències de les diferents 

variables qualitatives com són el sexe, el tipus de tractament rebut per a la 

diabetis mellitus o el número d’injeccions administrades de RBZ.  

 

Les variables quantitatives com són el CRT i el VMT mesurades amb l’OCT, o el 

canvi en el número de lletres en l’agudesa visual, han estat estudiades de forma 

descriptiva obtenint les dades de la mitjana, la desviació típica i els valors 

mínims i màxims per a cada variable. 
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6.2.3. Estudi de les diferències de mitjanes 

 

L’estudi de la variança de les mitjanes s’ha realitzat amb proves paramètriques, 

utilitzant  l’estadístic  t-student per a aquelles variables d’escala d’interval, com 

és el cas de comparar la mitjana del canvi de la dR de l’ona P1 i la mitjana dels 

nivells d’HbA1c. Per aquelles altres variables on es compara la variable 

independent “canvi de la ona P1” amb altres variables dependents de tipus 

ordinal o nominal, hem utilitzat proves no paramètriques fent ús de la prova dels 

signes i la prova de Wilconxon.  

 

6.2.4. Estudi de relació entre variables 

 

S’ha fet l’estudi avaluant les possibles correlacions entre la variable independent 

(canvi de la dR de l’ona P1) amb les variables dependents.  L’estudi s’ha realitzat 

determinant: 

 

• coeficient de relació de Pearson: quan les dues variables són continues, 

com és el cas de correlacionar el canvi de la dR de l’ona P1 amb el canvi 

del CRT o el canvi que s’ha produït en el número de lletres. 

 

• coeficient de relació d’Spearman: en aquest cas s’ha tingut en compte per 

a determinar la relació entre el canvi de la dR de l’ona P1 i les altres 

variables ordinals com són el tipus d’EMD, el tipus de RD o l’afectació o 

no de les diferents capes de la retina. 
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6.2.5. Estudi univariant 

 

Seguidament, s’ha fet un estudi univariant per a determinar els factors de risc 

que influeixen en la millora de la dR de l’ona P1. En aquest cas, s’ha convertit  la 

variable escala d’interval en ordinal amb dos valors : 0 = no millora, 1 = millora. 

L’estudi s’ha fet amb la determinació de la prova de McNemar per aquelles 

dades categòriques amb dos valors (0 i 1) i la prova Q de Cochran quan hi ha 

més de dos camps, determinant el grau de significació P i la Odds Ratio per a 

cada variable depenent. 

 

6.3. Limitacions de l’estudi estadístic 

 

Donat el número de casos de l’estudi (34) i els diferents tipus de variables 

dependents, que inclouen variables ordinals i nominals, hem hagut de realitzar 

proves no paramètriques per a l’anàlisi de les mateixes. Aquest fet debilita la 

potència-efectivitat de l’estudi però sí que indica la direcció del resultat obtingut. 
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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Han sigut estudiats un total de 34 ulls procedents de 22 pacients, 13 dones i 9 

homes, diagnosticats d’edema macular diabètic difús (EMDD) (Figura 35).  

 

 

 

La mitjana d’edat dels pacients va ser de 54 ± 6,2 anys (53-77). La mitjana del 

temps d’evolució de la diabetes mellitus es va establir en 21,3 ± 10,7 anys (4-40) 

(Figura 36). La mitjana dels nivells d’HbA1c a l’any previ d’entrar a l’estudi, es va 

situar en 7,9 ± 1,07 % (6,3-10) (Figura 37). 

 

De manera concomitant 18 pacients (82%) havien estat diagnosticats 

d’hipertensió arterial estant tots ells en tractament. Cinc pacients (22%) tenien 

microalbuminúria, 4 dels quals, eren al mateix temps hipertensos. Quant al tipus 

de tractament rebut, 16 pacients (73%) es tractaven amb insulina mentre que 6 

(27%), ho fèien amb antiglucemiants orals (Figura 38).  
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El grau de RD que presentaven els ulls en el moment d’entrar a l’estudi, va ser: 

20 ulls retinopatia diabètica moderada (RDM), 7 retinopatia severa (RDS) i 7 

retinopatia proliferativa (RDP) (Figura 39). 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   143	  

  Resultats 

 

 

 

 

 2.    MESURA DE LES VARIABLES OCULARS A L’INICI DE L’ESTUDI  

 

 

S’especifica a continuació el valor de la mitjana que es va obtenir per a 

cadascuna de les variables a l’inici de l’estudi. Les variables s’agrupen segons 

siguin de tipus anatòmic o funcional. 

 

2.1.  VARIABLES ANATÒMIQUES  

 

2.1.1.  Gruix de la retina central 
 

La mitjana del CRT que presentaven els 34 ulls en el moment d’entrar a l’estudi 

va ser de 446,1 ± 121,3 µm (282 - 708) (Figura 40). Els ulls que van mostrar 

menor CRT inicial van ser els que tenien EMD espongiforme. 

 

2.1.2.  Volum macular total  

La mitjana del VMT va ser de 9,93 ± 1,56 mm3 (6,68 – 13,9). Els ulls que van 

tenir major VMT van ser els serosos i espongiformes. (Figura 41).    
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2.1.3.  Presència d’exsudats durs a la màcula 

 

Es va observar l’existència d’exsudats lipídics a l’àrea macular en 16 ulls (47%) 

de 34 (53%) (Figura 42). 

 

2.1.4.  Estat de la hialoide posterior 

 

La hialoide posterior es va objectivar adherida inicialment a la fòvea en 29 ulls de 

34 (83%), sense presència de component traccional (Figura 42). 
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2.1.5.  Estudi de les línies retinianes d’alta refringència a l’OCT 

 

2.1.5.1.   Estudi de la línia IS/OS  

 

2.1.5.1.1.   Estudi de la línia IS/OS a la fòvea 

 

El número d’ulls que van presentar integritat de la línia IS/OS ≥ 66% de la seva 

longitud a nivell de la fòvea (≥1000 µm), van ser 13 (38%). En 11 ulls (32%), 

se’ls hi va objectivar integritat ≥ 33% però ≤ 66% (500-1000 µm) i en els 10 

restants (30%), va ser ≤ 33% (≤500 µm) (Figura 43). 

 

La mitjana de la integritat de la línia IS/OS a la fòvea va ser de 826,8 ± 450,5 µm 

(0-1500). Tal com indiquen els valors mínim i màxim, els ulls inclosos a l’estudi 

van mostrar elevada variabilitat inicial.  
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2.1.5.1.2.  Estudi de la línia IS/OS a la parafòvea 

 

El número d’ulls que van presentar integritat de la línia IS/OS ≥ 50% de la seva 

longitud a nivell de la parafòvea (≥500µm), van ser 23 (67%). En els 11 restants, 

va ser ≤ 50% (33%) (Figura 44). 

La mitjana de la integritat de la línia IS/OS a la parafòvea va ser de 658,41± 
315,26 µm (0-1000). 

 

2.1.5.2.   Estudi de la línia ELM  

 

2.1.5.2.1.  Estudi de la línia ELM a la fòvea 

 

Dotze ulls (35%) van tenir un nivell d’integritat de la línia ELM ≥ 66% de la seva 

longitud a nivell de la fòvea (≥1000 µm). En 10 ulls (30%), va ser ≥ 33% però ≤ 

66% (500-1000 µm)  i en els 12 restants (35%), va ser ≤ 33% (≤500 µm) (Figura 
43). 

 

La mitjana de la integritat de la línia ELM a la fòvea va ser de 662,7 +/- 498,2µm 

(0-1364). A l’igual que en la línia IS/OS, es va observar alta variabilitat quant a la 

integritat de la ELM entre els ulls estudiats. 
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2.1.5.2.2.  Estudi de la línia ELM a la parafòvea 

 

El número d’ulls que van presentar integritat de la línia ELM ≥ 50% de la seva 

longitud a nivell de la parafòvea (≥500 µm), van ser 18 (53%). En 16, va ser ≤ 

50% (47%) (Figura 44). La mitjana de la integritat de la IS/OS a la parafòvea va 

ser de 474,79 ± 253,66 µm (0-905) 
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Els ulls inclosos a l’estudi al mateix temps, van mostrar correlació quant a la 

integritat inicial de les línies IS/OS i ELM  r= 0,86  (p<0,0001) a nivell de la fòvea. 

Els ulls que presentaven bona conservació de la línia IS/OS, majoritàriament 

també exhibien bona integritat de la línia ELM i viceversa (Figura 45). El mateix 

es va poder constatar amb la integritat d’ambdues línies a la parafòvea  r=0,72   

(p< 0,0001). 
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2.1.6.  Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

 

S’ha estudiat la distribució de l’edema entre les diferents capes de la màcula 

central (des del centre de la fòvea fins a la parafòvea) que presentava cada ull a 

l’inici de l’estudi. Es va presenciar líquid en la capa nuclear externa (ONL) en tots 

els ulls, en la capa plexiforme externa (OPL) en 22 (65%),  en la capa nuclear 

interna (INL) en 20 (59%), en la capa plexiforme interna (IPL) en 5 (15%) i  

finalment en la capa de cèl.lules ganglionars (GCL), en 6 (18%). A continuació, 

es mostra gràficament la proporció en què es van veure afectades les capes de 

la retina en els 34 ulls estudiats (Figura 46). S’aprecia que les capes de la retina 

externa, es van veure afectades en major proporció respecte les de la retina 

interna. 
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2.2. VARIABLES FUNCIONALS 

 

2.2.1.   RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICA A L’INICI DE L’ESTUDI 

 

Es van mesurar les mitjanes de les densitats de resposta (dR) i dels temps de 

latència (TL) de l’ona P1 en cadascuna de les 3 anelles centrals a l’inici de 

l’estudi.  La primer anella (R1) correspon a la foveola, la segona (R2) a la fòvea i 

la tercera (R3), a la parafòvea. 

 

2.2.1.1.   Densitat de resposta a R1 

 

La mitjana de la dR inicial dels 34 ulls inclosos a l’estudi a R1, mesurada a partir 

de l’ona P1, va ser de 30,6 ± 15,4 nV/deg2 (9,5-63,7). S’observa per tant, una 

elevada variabilitat de la dR inicial entre els diferents ulls de l’estudi (Figura 47). 

L’interval de normalitat d’aquesta variable a R1 se situa entre 60-80 nV/deg2. 

Això vol dir que el valor de la dR obtingut a R1, va ser aproximadament un 50% 

inferior respecte el seu valor normal (Figura 49).  Tots els ulls a excepció d’un, 

van presentar valors de la dR per sota la normalitat.  

 

2.2.1.2.  Densitat de resposta a R2 

 

La mitjana de la dR inicial dels 34 ulls inclosos a l’estudi a R2, mesurada a partir 

de l’ona P1, va ser de 18,7 ± 6,4 nV/deg2 (7,6-34,4). L’interval de normalitat de la 

dR a R2 és de 40-60 nV/deg2. Per tant i a l’igual que a R1, la dR assolida a R2 

va ser la meitat del seu valor normal (Figura 48).  
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Tots els ulls entrats a l’estudi van mostrar valors per sota la normalitat junt a una 

elevada dispersió de la variable (Figura 49). 

 

2.2.1.3.  Densitat de resposta a R3 

 

La mitjana de la dR inicial dels 34 ulls inclosos a l’estudi a R3, mesurada a partir 

de l’ona P1, va ser de 15,3 ± 7,8 nV/deg2 (0,8-44,5). El valor de normalitat se 

situa entre 20-40 nV/deg2. La mitjana de la dR va ser el 75% del valor normal, 

per tant, menys deprimida que en R1 i R2. Malgrat això, només 3 ulls van 

mostrar valors dins la normalitat.  
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2.2.1.4. Temps de latència a R1 

 

La mitjana del TL a R1 va ser de 44,07 ± 7,3 ms (33,6-50,2). A l’igual que la dR 

en aquesta anella, es va observar una elevada dispersió dels valors inicials dels 

TL en els ulls estudiats (Figura 50). 

 

2.2.1.5. Temps de latència a R2 

 

La mitjana del TL a R2 va ser de 46,4 ± 3,8 ms (32,5-50,2). Va haver elevada 

variabilitat inicial del TL en els ulls estudiats. (Figura 51). 
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2.2.1.6. Temps de latència a R3 

 

La mitjana del TL a R3 va ser de 44,3 ± 5,1 ms (20,1-50,2). A l’igual que en R1 i 

R2, va haver elevada dispersió de la variable. 

    

 

 

2.2.2.  AGUDESA VISUAL 
 

La mitjana de la millor agudesa visual corregida (MAVC) inicial va ser de 46,7 ± 

16,47 lletres ETDRS (20 – 73). Vint-i-un ulls (62%) van mostrar una MAVC ≤ 50 

lletres. Tretze ulls (38%) van tenir una MAVC ≥ 59 lletres. No es van observar 

diferencies significatives de l’agudesa visual (AV) inicial segons el sexe (p:0,26) 

(Figura 52), l’edat (p:0,25), el temps d’evolució de la DM2 (p: 0,80), els nivells 

d’HbA1c (p:0,98), ni el tractament rebut (p: 0,38). En canvi, es van trobar 

diferències  significatives  entre  l’AV  i  el  grau de retinopatia diabètica (RD) que  
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presentaven els ulls a l’inici de l’estudi (p: 0,04). Els ulls amb RD moderada van 

tenir millor agudesa visual respecte els ulls amb RD severa i proliferativa (Figura 
53). 

 

El VMT i el CRT van mostrar tendència a relacionar-se amb l’AV inicial (p: 

0,066), sense arribar al grau de significació estadística. (Figura 54)  
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3.  RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICA INICIAL. RELACIÓ AMB EL    
CONJUNT DE VARIABLES DEPENDENTS 

 

3.1. DENSITAT DE RESPOSTA A R1 

 

S’especifica a continuació el tipus de relació que es va observar entre la mitjana 

de la dR obtinguda a R1, amb el conjunt de les variables dependents. 

 

3.1.1.  Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

 

La mitjana de la dR inicial a la foveola (R1) va mostrar relació significativa amb el 

nivell d’integritat de les capes IS/OS r= 0,34 (p: 0,04) i ELM r= 0,33 (p: 0,04) que 

presentaven els ulls a l’inici de l’estudi. Aquells ulls que van exhibir un major grau 

de conservació d’ambdues línies, van mostrar una dR superior. 

 

3.1.2.  Tipus d’edema macular diabètic  

 

La mitjana de la dR a R1 es va correlacionar de manera significativa amb el tipus 

d’edema macular diabètic (EMD) que presentaven els ulls a l’inici de l’estudi r= 

0,68 (p: 0,003). Els ulls amb edema macular espongiforme i quístic, van tenir 

millor dR inicial respecte els ulls amb edema macular serós (Figura 55, 57).  
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3.1.3.  Grau de retinopatia diabètica 

 

La mitjana de la dR inicial a R1 i el grau de RD es van mostrar relacionades a 

l’inici de l'estudi r= 0,77 (p<0,001). Els ulls que van exhibir millor dR van ser els 

que tenien RDM respecte els ulls amb RDS i RDP. (Figura 56, 57). 
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3.1.4.  Exsudats durs 

 

Es demostra relació significativa de la mitjana de la dR inicial a R1, amb 

l’existència d’exsudats durs a la màcula r=0,69 (p: 0,005). Els ulls que en 

presenten, tenen majoritàriament pitjor perfil electrofisiològic inicial (Figura 58).  
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3.1.5.  Agudesa visual 

 

La mitjana de la dR a R1 no va mostrar relació significativa amb la MAVC a l’inici 

de l’estudi (p: 0,73). Tal i com es pot veure a la Figura 59, la mitjana de la dR va 

ser similar entre els ulls que tenien una AV inicial superior a 50 lletres, i els que 

la tenien inferior.  
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3.1.6. Estat de la hialoide posterior 

L’adhesió o no de la hialoide sobre la fòvea no es va relacionar de manera 

significativa amb la dR inicial a R1 (p: 0,10). 

3.1.7.  Gruix de la retina central  

El CRT no va mostrar relació amb la dR inicial a R1 (p:0,92). 

3.1.8.  Volum Macular Total 

El  VMT no es va relacionar amb una millor o menor dR inicial a R1 (p:0,20). 

3.1.9.  Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

Pel que fa a l’estudi de la relació entre la dR inicial i la presència o no de líquid a 

la retina neurosensorial, analitzada per capes, no va resultar ser significativa per 

a cap d’elles.  (Taula 5) 
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3.1.10. Variables epidemiològiques i metabòliques 

 

De manera anàloga, la dR a R1 no va mostrar relació significativa amb l’edat (p: 

0,3), el sexe (p: 0,8), el temps d’evolució de la DM2 (p:0,3), els nivells d’HbA1c 

(p:0,2)  ni el tractament rebut per a la diabetes (p: 0,07).  

 

3.2. DENSITAT DE RESPOSTA A R2 

 

Tot seguit s’especifica el tipus de relació que es va observar entre la mitjana de 

la dR a R2, i el conjunt de variables dependents de l’estudi. 

 

3.2.1.  Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

 

De manera anàloga a R1, la dR a R2 es va correlacionar significativament amb 

el nivell d’integritat inicial de les línies IS/OS  r = 0,72  (p < 0,001)  i   ELM  r= 

0,62 (p: 0,003) (Figura 60). Els pacients que van tenir major grau de conservació 

d’ambdues línies, van ser aquells que van exhibir una dR superior. 
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3.2.2. Grau de retinopatia diabètica 

 

A l’igual que a R1, a R2 es demostra relació entre el tipus de RD i la dR inicial r= 

0,37 (p: 0,02). Els ulls que van mostrar millor perfil electrofisiològic, van ser 

aquells que tenien RDM, respecte els que patien RDS i RDP (Figura 61). 

 

3.2.3. Tipus d’edema macular diabètic  

 

A diferència de R1, a R2 no es va observar relació significativa entre la dR i el 

tipus d’EMD que presentaven els ulls a l’inici de l’estudi. No obstant, els ulls amb 

EMD quístic i espongiforme van mostrar una tendència a exhibir una dR superior 

respecte els ulls amb EMD serós. (Figura 62).  
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3.2.4. Exsudats durs 

A diferència del que succeïa a R1, a R2 no es demostra relació significativa entre 

la mitjana de la dR inicial i l’existència d’exsudats durs a la màcula (p: 0,71) 

(Figura 63). 
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3.2.5. Agudesa visual 

La mitjana de la dR inicial a R2 i  la  MAVC,  no es van mostrar relacionades de 

manera significativa a l’inici de l’estudi (p: 0,28).  

3.2.6. Estat de la hialoide posterior 

L’adhesió o no de la hialoide sobre la fòvea, no va condicionar la mitjana de la 

dR inicial a R2 (p: 0,15). 

3.2.7. Gruix de la retina central 

El CRT no es va relacionar, de la mateixa manera que a R1, amb la dR inicial a 

R2 (p:0,92). 

3.2.8. Volum macular total  

 El VMT inicial no es va relacionar amb una millor o menor dR inicial a R2 

(p:0,09). 

3.2.9. Variables epidemiològiques i metabòliques 

De manera anàloga a R1, a R2 no es va demostrar relació significativa de la dR 

amb el sexe (p: 0,93), el temps d’evolució de la DM2 (p: 0,74), l’HbA1c (p:0,33) i 

el tractament rebut per a la DM2 (p: 0,18). 

3.2.10. Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

Pel que fa a l’estudi de la relació entre la dR inicial i la presència de líquid a la 

retina neurosensorial analitzada per capes, a l’igual que a R1, no va resultar ser 

significativa per a cap d’elles (veure Taula 5). 
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3.3. DENSITAT DE RESPOSTA A R3 

 

Es detalla a continuació el tipus de relació que es va observar entre la dR 

obtinguda inicialment a R3, i el conjunt de variables dependents de l’estudi. 

 

3.3.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la parafòvea 

 

La mitjana de la dR obtinguda inicialment a R3 va ser superior en aquells ulls 

amb integritat de la IS/OS ≥ 50% de la seva longitud (500 µm), encara que sense 

significació estadística (p: 0,14). Pel que fa a la integritat de la ELM, el resultat va 

ser encara més semblant (Figura 64). 
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3.3.2. Resta de variables dependents 

 

La mitjana de la dR en el tercer anell, no va mostrar relació significativa amb cap 

de la resta de variables estudiades de manera inicial (Taula 6). 
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3.4. TEMPS DE LATÈNCIA A R1 

 

3.4.1.   Grau de retinopatia diabètica 

 

Es troba relació significativa entre la mitjana del TL a R1  i el grau de RD tipificat 

en els ulls a l’inici de l’estudi r= 0,35  (p:0,04). Els ulls que presentaven RDM, 

tenen TL menors respecte els ulls amb RDS i RDP. Per tant, a major severitat de 

la RD, s’allarga el TL (Figura 65).  
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3.4.2. Resta de variables 

No es troba relació entre els TL i la resta de variables (Taules 7 i 8). 

 

3.5. TEMPS DE LATÈNCIA A R2 

No s’objectiva relació entre la mitjana del TL inicial i el conjunt de variables 

dependents en la segona anella  (Taules 7 i 8). 

 

3.6. TEMPS DE LATÈNCIA A R3 

 

3.6.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la parafòvea 

S’observa TL lleugerament més allargats en els ulls amb integritat baixa de la 

IS/OS a la parafòvea, sense ser aquesta relació significativa (p:0,17). Els TL són 

més iguals segons el grau de conservació de la ELM (Figura 66). 
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3.6.2. Resta de variables 

No es demostra relació entre la mitjana del TL inicial i el conjunt de variables 

dependents en el tercer anell  (Taules 7 i 8). 
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4.   AGUDESA VISUAL INICIAL. CORRELACIONS 

 

4.1. Nivell d’integritat de la IS/OS i ELM 

L’AV inicial es va correlacionar significativament amb el nivell d’integritat de les 

línies IS/OS r=0,51 (p=0,002)  i ELM r= 0,43  (p=0,01) a la fòvea. A millor grau de 

conservació d’ambdues línies, millor AV inicial  (Figura 67). 

 

 

 

4.2. Gruix de la retina central i volum macular total 

 

Es va observar una AV inicial inferior en aquells ulls que presentaven major 

VMT, sense arribar a ser significativa (p: 0,06) (Figura 68). De la mateixa 

manera, els ull amb major CRT van mostrar una tendència a presentar pitjor AV 

(p: 0,07). 
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4.3. Resta de variables 

 

L’agudesa visual no es va relacionar amb el temps d’evolució de la DM2 (p: 

0,80), els nivells d’HbA1c (p:0,98) ni el tractament rebut (p: 0,38). Tampoc l’edat 

va resultar ser un factor decisiu (p: 0,25).  

 

L’AV inicial no es va relacionar amb el tipus d’EMD (p: 0,39), la presència 

d’exsudats maculars (p: 0,51) ni amb la presència de líquid en cadascuna de les 

capes de la retina neurosensorial. 
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5. MESURA DE LES VARIABLES OCULARS  ALS 6  i 12 MESOS 

 

5.1.  VARIABLES FUNCIONALS 

 

5.1.2. RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICA ALS 6 I 12 MESOS 

 

5.1.2.1.  Densitat de resposta a R1 

 

La mitjana de la dR de l’ona P1 a R1 als 6 mesos d’entrar a l’estudi, va ser de 

40,5 ± 22,3 nV/deg2 (9,8-93,7). A l’any, la dR va augmentar a 47,9 ± 24,9 
nV/deg2 (5,6-100). A l’inici de l’estudi, la dR era de 30,6 ±  15,4 nV/deg2. (9,5-

63,7). S’observa doncs una millora lineal de la dR a R1 durant el periode 

d’estudi, sent significatiu el canvi tant als 6 mesos (p:0,003), com a l’any de 

seguiment (p<0,001) (Figura 69). La mitjana del canvi va ser de 17,3 ±  22,3 

nV/deg2. A l’any, 27 ulls (80%) van millorar la dR per 7 que es van quedar igual o 

la van empitjorar. 

 

5.1.2.2.  Densitat de resposta a R2 

 

La mitjana de la dR a R2 als 6 mesos d’entrar a l’estudi, va ser de 30,5 +/- 5,3 
nV/deg2 (7,6-39). A l’any, es va objectivar en 25,9 ± 3,7 nV/deg2 (1,4- 35,9). 

Malgrat s’observa una millora de la dR a R2 als 6 mesos (p:0,2) i a l’any (p:0,7) 

respecte a l’inici (18,7 ±  6,4 nV/deg2. (7,6-34,4)), aquests canvis no tenen 

significació estadística. 
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5.1.2.3.  Densitat de resposta a R3 

 

La mitjana de la dR als 6 mesos a R3, mesurada a partir de  l’ona P1, es va 

objectivar en 17,2 ±  10,7 nV/deg2 (5,54-47,9) no sent aquest canvi significatiu 

(p: 0,1) respecte el valor inicial de  15,3 ±  7,8 nV/deg2. (0,8-44,5). A l’any, la dR 

va resultar ser de 15,4 ± 13 nV/deg2 (4,32-79,8) no sent aquesta variació 

significativa (p:0,9). 
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5.1.2.4.  Temps de latència a R1 

 

Les mitjanes dels temps de latència als 6 mesos i 12 mesos van ser de 42,2 ±  
9,1 ms (19,7-50,2) i de 41,9 ±  8,9 ms (16,8-50,2), respectivament. Malgrat van 

representar una disminució respecte el TL inicial, que era de 44,07 ±  7,3 ms 

(33,6-50,2), aquests canvis no van ser significatius (p:0,47 i p:0,26) (Figura 70).  

 

5.1.2.5.  Temps de latència a R2 

 

La mitjana del temps de latència als 6 mesos va ser de 45,5 ±  7,1 ms (19,7-

67,4). A l’any, va passar a ser de 44,5 ±  10,2 ms (19,7-79,8). Aquests 

escurçaments del TL als 6 mesos (p: 0,4) i a l’any (p:0,3), no van ser significatius 

respecte el TL inicial (46,4 ±  3,8 ms (32,5-50,2). 

 

5.1.2.6.  Temps de latència a R3 

 

La mitjana del temps de latència als 6 mesos va ser de 43,29 ±  5,16 ms (20,2-

50,2). A l’any, va passar a ser de 43,86 ±  5,25 ms (23,6-50,2). Aquests canvis, 

no van ser significativament estadístics (p: 0,3 / 0,7) respecte el valor inicial de 

44,33 ±  5,15 ms (20,1-50,2). 
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5.1.3.  Agudesa visual als 6 i 12 mesos 
 

La mitjana de la MAVC als 6 mesos va ser de 60,3 ± 13,7 lletres ETDRS (20-

82), sent aquest canvi molt significatiu a la prova t-student (p< 0,0001) respecte 

la mitjana de l’AV inicial (46,7 ± 16,47 ETDRS (20 – 73)). Als 12 mesos, la MAVC 

es va objectivar en 59,1 ± 17,2 ETDRS (20-80), sent igualment significatiu 

respecte a l’inici (p< 0,0001). Aquestes dades mostren una millora de 13,5 i de 

12,5 lletres als 6 i 12 mesos, respectivament. Es posa de manifest doncs que el 

guany visual es produeix en els primers 6 mesos, logrant l’estabilització de l’AV a 

partir d’aquest periode (Figura 71). 
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5.1.4. Número d’injeccions de RBZ 

 

La mitjana d’injeccions administrades de RBZ per ull va ser de 5,2 ± 0,9 (3-7). La 

majoria de pacients van rebre 6 injeccions (43%) (Taula 9).  
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5.2. VARIABLES ANATÒMIQUES 

 

5.2.1. Modificació de les línies IS/OS i ELM als 12 mesos a la fòvea 

 

La integritat mitjana de la línia IS/OS a l’inici de l’estudi era de 826,8 ± 450,5 µ 

(0-1500). Als 12 mesos, va passar a ser de 935,64 ± 467,9 µ. Per tant, s’ha 

produit una millora de la seva definició en 108,79 ± 274,90 µ, sent aquest canvi 

significatiu (p: 0,027) 

La integritat mitjana de la línia ELM a l’inici de l’estudi era de 662,7 +/- 498,2 µ 

(0-1364). Als 12 mesos, va passar a ser de 763,64 ± 517,78 µ. Això vol dir que 

s’ha produit una millora significativa de la seva definició en 100,88 ± 181,70 µ 

sent aquest canvi significatiu (p: 0,003) 

 

5.2.2. Gruix de la retina central als 6 i 12 mesos (CRT)  

La mitjana del CRT als 6 mesos va passar de 446,14 +/- 121,32 µ (708 – 282) a 

ser de 389 +/- 139,7 µ (130-715), sent aquesta disminució mitjana de 57 µ 

significativa (p: 0,01). A l’any, la CRT mitjana es va mesurar en 346 +/- 132,8 µ 

(139-653) havent-hi una reducció mitjana de 100 µ respecte a l’inici, sent 

aquesta variació significativa a la prova t-student (p: 0,001) (Figura 72). Els ulls 

que van experimentar menys reducció van ser els serosos ( 31 µm). Els quístics 

el van disminuir en 150 µm i els espongiformes en 60 µm. 

 

5.2.3. Volum macular total als 6 i 12 mesos  

La mitjana del VMT als 6 mesos va disminuir de 9,93 +/- 1,56 mm3 (6,68 – 13,9) 

a 9,42 +/- 1,6 mm3 (6,85-13,18), significant una reducció de 0,72 mm3 . Aquest  
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canvi va resultar ser significatiu (p: 0,01). A l’any, el VMT va ser de 9,12 +/- 

14,56 mm3 (6,67-14,56), sent aquesta variació significativa a la prova t-student 

respecte el valor del VMT inicial (p= 0,03), Els ulls que van reduir menys el VMT 

van ser els serosos (0,41 mm3), seguits dels espongiformes (0,83 mm3) i quístics 

(1,01 mm3).(Figura 73). 
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5.2.4. Canvi de l’estat de la hialoide posterior 

 

A l’inici de l’estudi, 29 ulls tenien la hialoide adherida (83%) i 5 presentaven DVP. 

Als 12 mesos, només 1 ull va experimentar DVP, sent aquest canvi no 

significatiu. 

 

6. RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICA ALS 6 I 12 MESOS. RELACIÓ 

AMB EL CONJUNT DE VARIABLES DEPENDENTS 

 

6.1. Densitat de resposta a la foveola (R1) 

 

6.1.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

 

6.1.1.1.  Integritat inicial de les línies IS/OS i ELM  

 

El canvi en la mitjana de la dR observada a la foveola (R1) als 6 mesos, va ser 

de 10,46 ± 17,68 nV/deg2 (-30,6 – 54,7). A l’any, va passar a ser de 17,33 ± 
22,33 nV/deg2 (-21,20-73,40). Aquesta millora continua que es va produir en la 

dR a la foveola, es va correlacionar a la prova lineal de Pearson positivament 

amb la integritat inicial de les línies IS/OS r= 0,83 (p<0,0001) i ELM r= 0,81 

(p<0,0001) mesurades a la fòvea tant als 6 com als 12 mesos (Figura 74 i 75). 
Els ulls que van millorar més la seva dR, van ser els que tenien millor integritat 

inicial de la IS/OS i ELM. 
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   180	  

  Resultats 

 

6.1.1.2.  Canvi en la integritat de les línies IS/OS i ELM als 12 mesos 

 

El canvi en la mitjana de la dR que es va produir a la foveola (R1) a l’any, va ser 

de 17,33 ± 22,33 nV/deg2 (-21,20-73,40). La mitjana del nivell d’integritat de la 

línia IS/OS a la fòvea va millorar en el mateix periode en 108,79 ± 274,90 µm, no 

establint-se una relació significativa entre ambdues variables (p:0,06). La mitjana 

del nivell d’integritat de la línia ELM als 12 mesos va millorar en 100,88 ± 181,70 
µm, establint-se una relació significativa amb el canvi de la dR en el mateix 

periode de temps r= 0,61 (p=0,009) (Figura 76) 
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6.1.2. Tipus d’edema macular diabètic 

 

S’observa una correlació d’Spearman significativa amb el tipus d’EMD que 

presentaven inicialment els ullls tant als 6 r= 0,58 (p: 0,013) com als 12 mesos 

r=0,77 (p< 0,0001), A l’any, el tipus d’EMD que ha millorat més la seva dR és 

l’espongiforme (Figura 77). En canvi, els ulls amb EMD quístic i serós la 

incrementen la meitat respecte els ulls amb EMD espongiforme. En valor absolut 

la dR dels ulls amb EMD espongiforme és superior als del tipus quístic i aquest, 

superior respecte als del tipus serós, a l’any de seguiment. (Figura 78).  

 

 

6.1.3. Grau de Retinopatia diabètica 

 

S’observa un canvi significatiu de la dR a la foveola (R1) en la majoria d’ulls 

pertanyents a les tres categories de RD, tant  als  6 r= 0,53  (p:0,022)  com als 12   
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mesos r= 0,68 (p: 0,001) (Figura 79). A l’any, els ulls amb RDP tenen pitjor dR 

foveal. 

 

6.1.4. Exsudats durs 

 

La presència d’exsudats durs no es relaciona amb el canvi en la dR a la foveola 

(R1) als 12 mesos (p:0,30). Els ulls que inicialment tenien exsudats lipídics a la 

màcula i exhibien una dR foveolar menor, un cop tractats amb RBZ, milloren la 

seva dR en major proporció que els ulls que no en tenien, sent la dR assolida a 

l’any molt semblant entre els dos grups. Per tant, sembla ser que l’existència de 

lípids a la màcula, no suposa una limitació per a la millora de la dR a la foveola 

(Figura 80).  
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6.1.5. Agudesa Visual 

 

La mitjana del canvi de l’AV als 6 mesos va ser de 13,58 ± 11,22 lletres. 

Aquesta, no va tenir relació amb el canvi de la dR a la foveola (R1) en el mateix 

periode de temps (9,23 ± 16,9 nV/deg2) (p: 0,27). 

  

La mitjana del canvi de l’AV als 12 mesos va ser de 12,41 ± 14,01 lletres. La 

modificació de la dR a R1 en aquest mateix periode va ser de 17,33 ± 22,33 

nV/deg2, no sent aquest canvi significatiu (p:0,28). 

 

La dR assolida pel grup que va millorar > 10 lletres d’agudesa visual, va ser 

semblant a la del grup que no va exhibir aquest grau de millora (p:0,84) (Figura 
81).  
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6.1.6. Estat de la hialoide posterior 

 

No relació amb el canvi de l’estat de la hialoide posterior a l’any. 

 

6.1.7. Gruix de la retina central 

 

El canvi de la dR a R1 als 6 mesos va ser de 10,46 ± 17,68nV/deg2. En el mateix 

periode de temps, la CRT va disminuir en 56,50 ± 143,38 µm, no sent aquesta 

relació significativa. 

 

El canvi de la dR a R1 als 12 mesos, va ser de 17,33 ± 22,33 nV/deg2 (-21,20-

73,40). En el mateix periode de temps, la CRT va disminuir en 99,35 ± 151,30 

µm, no establint-se una relació significativa (Figura 82). 
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6.1.8. Volum macular total 

 

La mitjana del canvi del VMT als 6 mesos va ser de -0,48 ± 1,16 mm3 , no 

establint-se relació significativa amb el canvi de la dR foveolar.  A l’any, la 

mitjana del canvi del VMT va ser de -0,80 ± 1,46 mm3, no sent aquesta relació 

significativa. (Figura 83).  

 

 

 

6.1.9. Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

 

No es relaciona la presència de líquid en cadascuna de les capes de la màcula 

central i la dR final assolida a la foveola (R1) (Taula 10). 
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  Resultats 

 

 

 

 

6.1.10. Variables epidemiològiques i metabòliques 

 

No s’estableix relació entre la dR final en R1 i el conjunt de variables dependents 

epidemiològiques estudiades. 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   187	  

  Resultats 

 

 

6.1.11. Número d’injeccions administrades de Ranibizumab 

 

No es va produir una associació significativa entre el número total d’injeccions 

rebudes de RBZ, i el canvi observat en la dR a R1 (p:0,72) (Figura 84). 
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  Resultats 

 

6.2. Densitat de resposta a la fòvea (R2) 

 

6.2.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea  

 

6.2.1.1.  Integritat inicial de les línies IS/OS i ELM  

 

El canvi en la mitjana de la dR que es va produir a la fòvea (R2) als 6 mesos, va 

ser de 11,57 ± 52,51 nV/deg2 (-15,7-285,6) i a l’any, de 7,16 ± 36,75 nV/deg2 (-

25,23-206,9). Aquesta millora no va mostrar relació amb el nivell d’integritat que 

exhibien inicialment les línies IS/OS (p: 0,60) i ELM (p:0,22). 

 

6.2.1.2.  Canvi en la integritat de les línies IS/OS i ELM als 12 mesos 

 

No s’estableix relació significativa entre el canvi en la mitjana de la dR a la fòvea 

(R2), amb la millora de la integritat de les línies IS/OS (p:0,72) i ELM (p:0,48) a la 

fòvea observada a l’any de seguiment. 

 

6.2.2. Tipus d’edema macular diabètic 

 

No s’observa relació amb el tipus d’EMD als 6 mesos (p: 0,80) ni als 12 mesos 

(p: 0,90). 
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  Resultats 

 

6.2.3. Grau de retinopatia diabètica 

 

No s’estableix relació amb el tipus de RD als 6 (p: 0,66) i 12 mesos (p: 0,57).  

6.2.4. Exsudats durs 

No s’estableix relació amb els exsudats P: 0,50 / p: 0,72) 

 

6.2.5. Agudesa Visual 

 

S’observa millora de la dR en major proporció en el grup d’ulls que milloren l’AV 

≥ 10 lletres en el periode d’estudi (Figura 86) respecte a l’inici (Figura 85), no 

arribant a ser significatiu. 
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  Resultats 

 

6.2.6. Estat de la hialoide posterior 

No hi ha relació amb el canvi de l’estat de la hialoide posterior. 

 

6.2.7. Gruix de la retina central 

No hi ha associació significativa amb el CRT als 6 mesos i a l’any (p:0,70).  

 

6.2.8. Volum macular total 

No es demostra relació significativa amb el canvi de VMT als 6 mesos i 12 

mesos.  

 

6.2.9. Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

No es demostra relació entre els canvis de la dR a R2 als 6 i 12 mesos, amb la 

presència de líquid en cadascuna de les capes de la retina neurosensorial. 
(veure Taula 10). 

 

6.2.10. Variables epidemiològiques i metabòliques 

No es demostra relació entre els canvis de la dR a R2 als 6 i 12 mesos, amb el 

conjunt de variables epidemiològiques (veure Taula 11) 

 

6.2.11. Número d’injeccions administrades de Ranibizumab 

No intervé el número de lucentis injectats en el canvi de la dR a R2. 
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  Resultats 

 

6.3. Densitat de resposta a la parafòvea (R3) 

 

6.3.1. Integritat inicial de les línies IS/OS i ELM a parafòvea 

 

El canvi en la mitjana de la dR que es va produir a la parafòvea (R3) als 6 

mesos, va ser de 2,08 ± 8,58 nV/deg2 (-11,7 – 36,6) i a l’any, de 0,10 ± 10 

nV/deg2 (-25,20-35,30). No es troba relació amb el nivell de conservació que 

presentaven inicialment les línies IS/OS (p:0,39) i ELM a la parafòvea, tant als 6 

mesos (p: 0,39 / p 0,84) com a l’any (p: 0,65 / / 0,56). 

 

6.3.2. Tipus d’edema macular diabètic 

 

No s’observa relació significativa amb el tipus d’EMD inicial amb què van ser 

tipificats els ulls als 6 (p: 0,51) i 12 mesos (p:0,13). 

 

6.3.3. Grau de Retinopatia diabètica 

 

No s’objectiva un canvi significatiu en la dR en la majoria d’ulls pertanyents a les 

tres categories de RD als 6 (p:0,31) i 12 mesos (p: 0,3). 

 

6.3.4. Exsudats durs 

 

No es troba relació significativa amb la presència o absència d’exsudats durs.  
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  Resultats 

 

 

6.3.5. Agudesa Visual 

No es correlaciona amb el canvi d’AV ≥ 10 lletres en el periode d’estudi (p: 0,71). 

6.3.6. Estat de la hialoide posterior 

No guarda relació amb el canvi de l’estat de la hialoide posterior (p: 0,73 / p: 

0,65). 

6.3.7. Gruix de la retina central 

No es troba relació significativa amb el canvi del CRT als 6 i 12 mesos.  

6.3.8. Volum macular total 

No correlació amb el canvi del VMT (p: 0,11 / p: 0,59). 

6.3.9. Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

No es demostra relació entre el canvi de la mitjana de la dR a R2 als 6 i 12 

mesos, amb la presència de líquid en cadascuna de les capes de la retina 

neurosensorial. (veure Taula 10) 

6.3.10. Variables epidemiològiques i metabòliques 

No es demostra relació entre els canvis de la de la mitjana de la dR a R2 amb la 

presència de líquid en cadascuna de les capes de la retina neurosensorial, als 6 i 

12 mesos. (veure Taula 11) 

6.3.11. Número d’injeccions administrades de Ranibizumab 

No es demostra relació amb el número de lucentis administrats. 
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  Resultats 

 

6.4. Temps de latència a la foveola (R1) 

 

El canvi de la mitjana del TL a R1 als 6 mesos i a l’any, va ser de -1,69 +/- 9,29 
ms (-23,60-+9,90) i de  -2,14 +/- 11,08 ms (-33,40-+26,60), respectivament.  

 

6.4.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

 

6.4.1.1.  Integritat inicial de les línies IS/OS i ELM 

 

No es demostra relació amb el nivell de conservació inicial que tenien les línies 

IS/OS (p:0,25) i ELM (p:0,55) a la foveola durant tot el periode d’estudi.   

 

6.4.1.2.  Canvi en la integritat de les línies IS/OS i ELM als 12 mesos 

 

No hi ha relació significativa amb la millora de la integritat de les línies IS/OS 

(p:0,72) i ELM (p:0,48) a la fòvea, després d’un any de seguiment. 

 

6.4.2.   Tipus d’edema macular diabètic 

 

S’observa escurçament del temps de latència sobretot en l’EMD serós als 12 

mesos (Figura 87 i Figura 90). No obstant, el canvi no és significatiu respecte 

els canvis dels TL en els ulls amb EMD espongiforme i quístic (p: 0,29).  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
RESPOSTA ELECTRORETINOGRÀFICAOBTINGUDA EN PACIENTS DIABÈTICS 
TIPUS 2 AMB EDEMA MACULAR DIFÚS TRACTATS AMB RANIBIZUMAB 
Marc Baget Bernaldiz 
 
 
 



	   194	  

  Resultats 

 

6.4.3. Grau de retinopatia diabètica 

 

S’estableix relació amb el tipus de RD a la prova de correlació de Spearman r= 

0,38 (p: 0,035) als 6 mesos (Figura 88) i 12 mesos r=0,34 (p: 0,04) (Figura 89 i 
90). Els ulls que disminueixen més els TL, són els que tenen RD avançades. 
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  Resultats 

 

6.4.4. Exsudats durs 

 

S’observa disminució més acusada del TL en aquells pacients que no 

presentaven exsudats maculars a l’inici de l’estudi. La diferència però, no és 

significativa als 6 (p: 0,71) (Figura 91) ni als 12 mesos (p: 0,18) (Figura 92). 

 

 

 

6.4.5. Agudesa Visual 

 

S’aprecia disminució del TL a R1 tant en els pacients que guanyen ≥ 10 lletres 

com els que no, sent la diferència no significativa tant als 6 ( P:0,26) com als 12 

mesos (p: 0,31) (Figura 93).  
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  Resultats 

 

 

 

 

6.4.6. Estat de la hialoide posterior 

 

No hi ha relació amb el canvi de l’estat de la hialoide posterior. 

 

6.4.7. Gruix de la retina central 

 

No hi ha associació significativa amb el CRT tant als 6 mesos (p: 0,45) com a 

l’any (p:0,70).  
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  Resultats 

 

 

6.4.8. Volum macular total 

 

No es demostra relació significativa amb el canvi de VMT a 6 mesos (p:0,21) i 12 

mesos (p:0,21).  

 

6.4.9. Estudi de les capes de la retina neurosensorial 

 

No es demostra relació entre els canvis de les mitjanes dels TL a R1 als 6 i 12 

mesos, amb la presència de líquid en cadascuna de les capes de la retina 

neurosensorial. (veure Taula 12). 

 

 

 

6.4.10. Variables epidemiològiques i metabòliques 

 

Els canvis de la dR a R1 no mostren relació amb el conjunt de variables 

epidemiològiques, tant als 6 com als 12 mesos (veure Taula 13). 
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  Resultats 

 

 

 

6.4.11. Número d’injeccions administrades de Ranibizumab 

 

No intervé en el canvi del TL a R1 el número de lucentis injectats al cap d’un 

any. 

 

6.5. Temps de latència a la fòvea (R2) 

No s’observa relació del canvi temps de latència a la fòvea amb cap variable 

anatòmica, funcional o demogràfica estudiada. 

 

6.6. Temps de latència a la parafòvea (R3) 

De la mateixa manera que en R2, no s’objectiva relació a la parafòvea entre les 

variacions del TL i les variables dependents estudiades. 
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  Resultats 

 

7. AGUDESA VISUAL ALS 6 I 12 MESOS. RELACIÓ AMB LES 

VARIABLES PRINCIPALS 

 

7.1. Relació amb els canvis electrofisiològics 

 

7.1.1. Densitat de resposta 

  

Els ulls que van millorar l’AV en el periode d’estudi van ser més proclius a 

incrementar la dR a la foveola tant als 6 mesos (p:0,08) com a l’any (p: 0,08), no 

arribant a ser aquest canvi significatiu (Figura 94). A la fòvea en canvi, no es va 

trobar aquesta tendència (p: 0,82 / p: 0,44). 

 

7.1.2. Temps de latència 

No es troba relació entre el canvi en la mitjana de l’AV amb la del TL a la foveola 

en el periode d’estudi. El mateix succeeix a nivell de la fòvea. 

 

7.2. Integritat IS/OS i ELM a la fòvea 

 

7.2.1. Integritat inicial de la IS/OS i ELM a la fòvea 

S’observa major agudesa visual a l’any en els ulls que tenien bona integritat 

d’ambdues línies a l’inici de l’estudi. Respecte la IS/OS, r = 0,61 (p< 0,0001). Pel 

que fa a la ELM, r = 0,58 (p < 0,0001) (Figura 95). 
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  Resultats 

 

 

7.2.2. Millora de la integritat de la IS/OS i ELM a la fòvea  

 

S’observa una tendència al guany visual en aquells ulls que han sigut capaços 

de restaurar ambdues línies, però sense arribar a tenir significació estadística. 

 

7.3. Gruix de la retina central i volum macular total 

 

Els ulls que tenen major AV a l’any són aquells que exhibeixen menor VMT, sent 

aquest resultat significatiu  r = - 0,43 ( p= 0,01). Respecte el CRT, hi ha una 

tendència favorable a relacionar ambdues variables r = - 0,44 (p= 0,08). (Figura 
96).  
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  Resultats 

 

 

Els ulls que aconsegueixen millorar més l’AV en el periode d’estudi, presenten 

una tendència a disminuir tant el CRT (p: 0,06) com el VMT (p:0,14). La mateixa 

tendència s’observa en el grup d’ulls que guanya > 10 lletres a la finalització de 

l’estudi, presentant una mitjana de CRT 53 micres menor respecte els ulls que 

guanyen < 10 lletres (Figura 97). 
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  Resultats 

 

9. RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS A L’ESTUDI 

 
 

9.1. RESULTATS ELECTROFISIOLÒGICS A L’INICI DE L’ESTUDI 
 

Es tenen en compte les densitats de resposta (dR) i els temps de latència 
(TL) de l’ona P1 a la foveola (R1), fòvea (R2) i parafòvea (R3), abans 

d’iniciar el tractament amb ranibizumab. 
 

• La mitjana de les dR obtingudes en les tres anelles centrals en els ulls amb 

EMDD, es troben deprimides aproximadament en un 50% respecte el seu 

valor normal. 

 

• Les mitjanes de les dR a R1 i R2, tenen correlació amb el nivell d’integritat de 

les línies IS/OS i ELM a la fòvea. A major grau de conservació d’ambdues 

línies, la dR és més elevada. 

 

• Les mitjanes de les dR a R1 i R2 guarden correlació amb el tipus de RD. Les 

dR es troben més deprimides en les RD avançades. 

 

• La mitjana de la dR a R1 es relaciona amb el tipus d’EMD. La dR és pitjor en 

el tipus serós. 

 

• La mitjana de la dR a R1 es relaciona amb la presència d’exsudats durs a la 

màcula, sent més deprimida en el grup d’ulls que en presenten. 

 

• Variables anatòmiques com el CRT, el VMT i l’estat de la hialoide posterior, 

no guarden relació amb la dR inicial a R1 i R2. 
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  Resultats 

 

 

• Cap de les variables estudiades presenta relació significativa amb la mitjana 

de la dR a R3. 

 

• Hi ha relació entre el TL a R1 i el grau de RD. Els TL són més llargs en les RD 

avançades. 

 

 

9.2. RESULTATS ELECTROFISIOLÒGICS ALS 6 i 12 MESOS 

 
Es tenen en compte els canvis experimentats en les mitjanes de les 
densitats de resposta (dR) i  dels temps de latència (TL) de l’ona P1 a la 
foveola (R1), fòvea (R2) i parafòvea (R3), després d’haver-se realitzat el 

tractament amb ranibizumab. 
 
• Es produeix una millora lineal de la mitjana de la dR a R1 durant el periode 

d’estudi. 

 

• Les mitjanes de les dR a R2 i R3 són superiors a l’any respecte a l’inici, però 

sense arribar a ser significatives.  

 

• Les mitjanes dels TL s’escurçen a les tres anelles als 12 mesos, sense tenir 

significació estadística. 

 

• La millora de la mitjana de la dR a R1 guarda relació amb el nivell d’integritat 

inicial de les línies IS/OS i ELM a fòvea. Els ulls que d’entrada exhibien millor 

nivell de conservació d’ambdues línies, incrementen majorment la seva dR. 

 

• La millora de la mitjana de la dR a R1 als 12 mesos, es correlaciona amb la 

millora del nivell d’integritat de la línia ELM en el mateix periode de temps.  
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• S’aprecia una millora en la mitjana de la dR a R1 en els 3 tipus d’EMD al final 

de l’estudi, principalment en el tipus espongiforme. 

 

• La presència d’exsudats durs no es relaciona amb la dR assolida a R1. 

 

• No es troben diferències quant al número d’injeccions de ranibizumab i la dR 

assolida. 

 

• Es produeix un escurçament significatiu en la mitjana del TL a R1. Els ulls que 

disminueixen més els TL, són els que tenen RD avançades. 

 

 
8.3.  APROXIMACIÓ CLÍNICA DELS RESULTATS ELECTROFISIOLÒGICS 

OBTINGUTS A L’INICI DE L’ESTUDI 
 

• El nivell d’integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea que presenten els ulls 

amb EMDD, examinats a l’OCT, sembla ser un signe indirecte del seu perfil 

electrofisiològic, quant a la mitjana de la dR foveal. 

 

• Els ulls amb retinopaties avançades (severa i proliferativa) tenen dR foveals 

més deprimides junt a un allargament del TL foveolar. 

 

• Els ulls amb la presència d’exsudats durs a la màcula tenen dR inicials més 

deprimides a la foveola. 

 

• La quantitat de líquid mesurada a la foveola (CRT) o a l’àrea macular (VMT), 

no condiciona el perfil electrofisiològic inicial dels ulls amb EMDD. 
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8.4. APROXIMACIÓ CLÍNICA DELS RESULTATS ELECTROFISIOLÒGICS 
OBTINGUTS ALS 6 i 12 MESOS 

 

• El nivell d’integritat inicial de les línies IS/OS i ELM objectivades a l’OCT dels 

ulls amb EMDD, condiciona la dR assolida a R1, després de rebre tractament 

amb ranibizumab. Els ulls amb millor grau de conservació d’ambdues línies, 

tenen millor pronòstic electrofisiològic quant a l’increment potencial de la dR a 

R1. 

 

• Els ulls capaços de millorar la integritat de la ELM als 12 mesos, després 

d’aplicar teràpia amb ranibizumab, incrementen la mitjana de la dR a R1 en 

major grau. 

 

• Els ulls amb EMD espongiforme milloren més la dR a R1 respecte els ulls 

amb EMD quístic i serós.  

 

• Els ulls amb exsudats durs a la màcula milloren significativament la dR a R1, 

igualant el valor respecte els ull sense exsudats.  
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La discussió la dividim en dos blocs. En el primer, analitzem l’estat 

electrofisiològic inicial observat en la nostra població d’ulls amb edema macular 

diabètic difús (EMDD). En el segon, comentem els canvis electrofisiològics 

obtinguts als 6 i 12 mesos, després de realitzar el tractament amb ranibizumab 

(RBZ). 

1. ESTAT ELECTROFISIOLÒGIC INICIAL DELS ULLS AMB EMDD 

 
El primer resultat electrofisiològic obtingut a l’estudi ha estat objectivar una 

disminució significativa en les densitats de resposta (dR) de la nostra població 

d’ulls amb EMDD en situació basal, calculada a partir de l’ona P1, en les tres 

anelles centrals (R1-R3). L’estudi LUCIDATE,154 de publicació recent, troba una 

reducció del 70% en la dR macular en 33 ulls diagnosticats d’EMD. En el nostre 

estudi, la dR macular observada en 34 ulls va mostrar una reducció del 50% en 

foveola i fòvea i del 25% en parafòvea. Ambdós estudis han tingut diferents 

criteris d’inclusió de pacients motiu pel qual, poden haver diferit les dR trobades. 

En tot cas el nostre estudi i l’estudi LUCIDATE, objectiven a través de les dades 

de l’electroretinograma multifocal, l’existència d’una alteració funcional en les 

capes de la retina externa de l’àrea macular central en els pacients amb edema 

macular diabètic (EMD).  

 

Estudis realitzats en ulls amb EMD han observat alteracions de les línies IS/OS i 

ELM amb alta freqüència. L’estudi LUCIDATE avalua ambdues línies de manera 

dicotòmica: existeix o no interrupció de la IS/OS i la ELM. Troben que bona part 

dels pacients tenen alterades ambdues línies. En el cas del treball realitzat pel 

grup de Murakami,155 observen alteració d’ambdues línies sobretot en les àrees 

subjacents als espais quístics. Aquests investigadors fan una anàlisi qualitativa 

de la IS/OS i ELM classificant-les com d’integritat completa, incompleta i absent. 

En el nostre cas, hem mesurat la IS/OS i ELM de cada ull en micres, tant a l’inici 

com al final de l’estudi, amb l’objectiu d’avaluar la relació amb les dR i els temps 

de latència (TL) en foveola, fòvea i parafòvea de manera pormenoritzada. 
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Altres investigadors han pretès estudiar la relació entre l’estat anatòmic i 

funcional dels fotoreceptors. Amb aquest objectiu Uji et al.156 van avaluar la 

relació entre la integritat dels fotoreceptors a la tomografia de coherència òptica 

(OCT) i l’agudesa visual (AV) en pacients amb EMD. Aquests autors, van 

observar que els ulls que presentaven focus hipereflectants en les capes IS/OS i 

ELM mostraven una AV inferior. Ho van atribuir a alteracions en la solució de 

continuitat d’ambdues capes. De manera anàloga, Anjali et al.157 troben 

correlació entre el grau de conservació de la IS/OS i l’AV resultant en ulls amb 

EMD. Per últim, esmentem el treball interessant de publicació recent de 

Yohannan et al.,158 que relaciona la integritat de la IS/OS amb la sensibilitat 

macular en ulls amb EMD, a través d’aplicar la microperimetria. Objectiven 

l’existència de disfunció retiniana en aquelles àrees que presenten alteració 

anatòmica.  

 

A l’analitzar les característiques de la nostra població d’ulls a l’OCT observem, a 

l’igual que els estudis citats amb anterioritat, una alteració anatòmica evident en 

les línies IS/OS i ELM en la majoria d’ulls a l’inici de l’estudi. Les solucions de 

continuïtat que objectivem en ambdues línies estan causades principalment per 

alteracions multifocals en la integritat dels fotoreceptors i cèl.lules de Müller i en 

menor proporció, per artefactuació. En l’estudi anteriorment esmentat de 

Murakami,155 es van considerar les artefactuacions a l’hora de valorar l’alteració 

anatòmica de la IS/OS i ELM. En canvi en el nostre estudi, no hem tingut en 

compte les artefactuacions ja que es va objectivar una relació molt significativa 

entre el nivell d’integritat d’ambdues línies i la densitat de resposta foveal 

obtinguda i considerem per tant, que no és necessari sustraure del resultat 

global la petita part corresponent als artefactes. De manera addicional, pensem 

que la principal utilitat de valorar la integritat de les línies IS/OS i ELM dels ulls 

amb EMDD a la pràctica clínica diària, és establir un pronòstic aproximat sobre 

l’estat funcional de la màcula i les seves possibilitats de millora, més que no 

quantificar  amb  exactitud  el seu nivell  de  conservació  en  micres  per  a  cada  
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pacient amb EMD. No obstant, creiem que aquest nivell d’anàlisi és 

imprescindible realitzar-lo en els estudis en què es pretengui relacionar aspectes 

anatòmics i funcionals de la màcula. 

 

Els valors disminuïts obtinguts en les dR de l’ona P1 en les tres anelles centrals 

a l’inici de l’estudi, és conseqüència de la disfunció en les capes de la retina 

externa. Es sabut que l’ona P1 es genera principalment per l’activitat elèctrica de 

les cèl.lules bipolars ON i OFF les quals es despolaritzen per l’acció dels cons. 

Per tant una pèrdua crítica en la densitat de cons funcionants dins dels hexàgons 

d’una anella (solucions de continuitat en les línies IS/OS i ELM), comportarà que 

hi hagi una densitat crítica de cèl.lules bipolars que no puguin ser estimulades. 

La conseqüència serà una disminució en la dR obtinguda en l’anella 

corresponent. Degut a que és a la foveola on hi resideix la densitat de cons més 

alta de la retina, davant d’una mateixa alteració de les línies IS/OS i ELM en la 

foveola, fòvea o parafòvea, la repercusió funcional serà molt major en la foveola 
(Figura 98 A i B).  
 

Creiem que un altre factor implicat en la disminució de les dR en les tres anelles 

centrals, és la pròpia disfunció i pèrdua de cèl.lules bipolars per la posada en 

marxa de mecanismes apoptòtics, de resultes de l’activació de la microglia, els 

astròcits i les cèl.lules de Müller.159 Aquests processos patològics s’expliquen 

posteriorment en els diferents apartats amb més detall. 
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1.1. Resposta electroretinogràfica inicial i variables dependents 
 

1.1.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM 
 

1.1.1.1 Integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

 

En el nostre estudi vam mesurar en micres el nivell de conservació de les línies 

IS/OS i ELM dins l’àrea foveal per a cada ull entrat a l’estudi. Paral.lelament, vam 

avaluar la dR en les tres anelles centrals, observant una  dR més elevada  en els 
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ulls amb major grau de conservació de la IS/OS i la ELM. A data de gener del 

2014, no s’ha trobat cap treball publicat a la literatura mèdica que estudiï la 

possible correlació entre aquestes dues variables numèriques.  

 

Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, hi ha estudis que han trobat correlació 

entre la integritat de la IS/OS i ELM amb l’AV. Aquesta trovalla posa de manifest 

la importancia funcional que tenen ambdues línies. La línia IS/OS o també 

anomenada zona elipsoidea, ens mostra la integritat anatòmica de la unió entre 

els segments interns i externs dels fotoreceptors i la ELM, la unió entre els 

processos apicals de les cèl.lules de Müller amb els segments interns dels 

fotoreceptors. La ELM té una funció important en el manteniment de la 

homeòstasi retiniana al formar part de la barrera hematoretiniana externa. 

Intervé en el control del pas selectiu d’ions i macromolècules cap a la retina 

interna.  

 

La presència de solucions de continuitat en la IS/OS analitzada a l’OCT, és un 

signe d’alteració anatòmica zonal dels fotoreceptors. A major longitud de la 

IS/OS afectada, major número de fotoreceptors alterats. Quan l’alteració de la 

IS/OS es produeix a la fòvea, la repercusió funcional és molt més alta al ser la 

part de la màcula on hi resideix la major densitat de cons. En el nostre estudi 

vam trobar que la dR foveal obtinguda es correlaciona amb la integritat de la 

IS/OS en els ulls amb EMDD de manera molt significativa. A menor densitat de 

cons funcionants, menys cèl.lules bipolars estimulades amb la consegüent 

reducció de la dR de l’ona P1. 

 

La presència de solucions de continuitat de la ELM analitzada a l’OCT comporta 

la pèrdua de l’homeòstasi retiniana per l’alteració selectiva del pas de 

macromolècules, d’ions i amb l’aparició d’edema resultant de retina. A major 

grau d’afectació de la ELM, es desencadenen probablement un major número de  
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mecanismes inflamatoris causant disfunció cel.lular i en fases posteriors, 

apoptosi de les cèl.lules neuronals, vasculars i glials de la retina. A l’igual que la 

IS/OS, sembla lògic haver trobat una relació molt significativa entre la integritat 

de la ELM i la dR que presentaven els ulls a l’inici de l’estudi. 

 

1.1.1.2. Integritat de les línies IS/OS i ELM a la parafòvea 

 
El nivell de conservació de la IS/OS i ELM que tenien inicialment els ulls dins 

l’àrea parafoveal (R3), era superior respecte l’objectivada a la fòvea (R1,R2). 

Avala aquesta observació el fet que la dR trobada a la parafòvea va ser un 75% 

del valor normal per només un 50% a  fòvea. 

 

A la parafòvea hi ha una menor densitat de cons respecte la fòvea motiu pel 

qual, la seva dR fisiològica normal assolida és menor.  

 

La dR i el TL observats a la parafòvea en el nostre estudi no van variar segons el 

grau d’integritat de la IS/OS i ELM. Pensem que una major homogeneïtat dels 

ulls respecte la conservació d’ambdues línies (75% dels ulls mostraven bona 

integritat) junt a una relativa bona resposta inicial observada, hi havia poc marge 

per a objectivar diferències significatives entre grups.  

 

 

1.1.2. Grau de retinopatia diabètica 

 

En el present estudi vam trobar les dR més deprimides en els ulls amb RD 

avançades i EMD de tipus serós, sent aquest resultat coherent amb els treballs 

de Palmowski,96 que obté dR inferiors en ulls amb RD manifesta respecte els ulls 

de pacients diabètics sense retinopatia. En la mateixa direcció, Han et al.93-94 

observen disminucions  més  acusades en l’amplitud de l’ona P1 a major grau de  
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RD. De manera similar al nostre estudi, Greenstein,98 examina onze pacients 

amb RD i edema macular clínicament significatiu obtenint una disminució en les 

dR i un allargament TL. Ho atribueix a l’engruximent de la retina i de manera 

principal, a la hipòxia retiniana. 

 

A mesura que la RD avança, s’objectiva un major número de lesions vasculars. 

Així per exemple en la RD severa, s’observa una densitat d’hemorràgies superior 

en la  retina i la presència d’IRMAs i de venous beading, tots ells indicatius 

d’isquèmia retiniana severa. Actualment es coneix que junt a l’aparició de les 

lesions vasculars característiques de la RD, es produeixen alteracions 

neurodegeneratives a la retina fruït de la posada en marxa de mecanismes 

inflamatoris crònics. A major grau de RD pitjor homeòstasi intraretiniana, amb la 

consegüent posada en marxa de processos apoptòtics que donaran lloc a la 

disfunció de cons i cèl.lules bipolars i a la seva posterior mort cel.lular.119,120-122  

 

El segon resultat de l’estudi ha estat l’observació de variacions en TL de l’ona 

P1, tot depenent del grau de RD que tinguessin els ulls de manera inicial. Es van 

observar TL més allargats en els ulls amb RD severa i proliferativa respecte els 

que presentaven RD moderada. A la literatura mèdica hi ha uns quants articles 

que apunten en la mateixa direcció. Així per exemple el grup d’Abdelkader160 

troba en l’allargament dels TL, el primer signe electroretinogràfic anòmal 

objectivat en pacients diabètics sense RD o amb RD lleu. De manera silimar Han 

et al. 93-94 observen un increment del TL en ulls de pacients diabètics sense 

exhibir lesions vasculars a la retina, fet que indicaria l’existència d’una disfunció 

neurològica retiniana precoç. Els mateixos autors van objectivar major 

allargament dels TL a pitjor grau de RD. Resultats semblants obtè el grup de 

Bronson-Castain,161 que observen allargaments superiors del TL en ulls amb RD 

moderada respecte els ulls amb RD lleu. 
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No es coneix del cert la fisiopatologia que acompanya l’increment dels TL. Dolan 

et al.162 troben un allargament dels TL a l’àrea macular en pacients que 

presenten obstrucció de branca i de la vena central de la retina, principalment 

quan hi ha isquèmia macular. El grup de Klemp163 observa com es modifiquen 

els TL al variar els nivells de glucèmia en un grup de pacients DM1. Per altre 

costat, s’ha observat en models diabètics experimentals l’afectació precoç de les 

cèl.lules de Müller la funció de les quals, és determinant per al manteniment de 

l’homeòstasi retiniana.164 La seva disfunció comporta alteració de la barrera 

hematoretiniana externa, del gradient de K+ transretinià i del metabolisme del 

glutamat extracel.lular, generant exocitotoxicitat en les cèl.lules bipolars. Per 

últim, hi ha autors com Tsilibary165 que creuen que l’origen dels retrassos dels TL 

són produïts per una alteració precoç de la coriocapil.lar que generaria hipòxia 

en la retina externa. Aquests autors assenyalen la coriocapil.lar més que no els 

plexes vasculars retinians perquè en les fases precoces de la RD, no 

s’objectiven lesions vasculars a la retina però sí en canvi, allargament dels TL.  

 

Pel que ha estat exposat amb anterioritat, sembla que la causa de l’allargament 

dels TL és multifactorial, intervenint factors de tipus isquèmic, metabòlic i tòxic. 

 

1.1.3. Tipus d’edema macular diabètic 

 

En el nostre estudi vam observar pitjor dR foveal inicial en els ulls amb EMD 

serós. En aquest tipus d’EMD, es produeix una separació entre els cons i l’EPR 

per l’aparició de líquid entre ambdues capes.  

 

En condicions normals cada cèl.lula de l’EPR es relaciona íntimament a través 

dels seus microvilli apicals amb un número important de cons (30-50), per a 

subministrar-li nutrients i poder dur a terme de manera conjunta un seguit de 

funcions molt  importants  de  cara  la visió,  com és el cicle visual.  La  separació 
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dels cons de l’EPR, els hi comportarà alteracions metabòliques i funcionals. 

 

En l’etiopatogènia de l’EMD serós s’han implicat la disfunció d’ambdues barreres 

hematoretinianes, la interna (BHRI) i l’externa (BHRE). Per un costat, Murakami 

et al166 observen major sufusió de fluoresceïna en els capil.lars perifoveals en els 

ulls amb edema serós el que traduiria una major alteració de la BHRI. Per l’altre 

costat, l’equip de Xu167-168 demostra en un model murí mitjançant la microscopia 

de fluorescència, major difusió de dextran a través de l’EPR en rates que 

prèviament havien sofert hipòxia retiniana, posant de manifest la disfunció de la 

BHRE. L’alteració de la BHRE s’evidencia per alteració de les tight junctions que 

mantenen unides les cèl.lules de l’EPR entre sí, junt a la disminució de la 

capacitat de bombejar líquid cap a la coriocapilar.  

 

En l’EMD serós sembla produir-se major afectació d’ambdues barreres 

hematoretinianes respecte els altres tipus d’EMD, comportant major pèrdua de 

l’estanqüeitat del compartiment intraretinià que donarà lloc a una alteració més 

severa de l’homeòstasi intraretiniana. Potser per aquest motiu, els ulls amb EMD 

serós van reduir menys el gruix de la retina central i el volum macular total en el 

periode d’estudi. De manera addicional, la desconnexió dels cons de l’EPR, els 

hi causarà alteracions metabòliques, estructurals i la dificultat de dur a terme el 

cicle visual, bàsic per a la transducció. En conseqüència i degut a la presència 

d’aquestes alteracions addicionals que pateixen els ulls amb EMD serós, ja que 

la majoria també presenten un component quístic o espongiforme, sembla 

coherent que exhibeixin una dR més deprimida a nivell de la foveola (Figura 99 
A i B). 

 

No es van trobar diferències significatives respecte els TL entre les tres 

categories d’EMD a l’inici de l’estudi. Aquest resultat  és semblant al dels  estudis  
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de Hood et al,88-89 que observen major diferències en l’amplitud de l’ona P1 que 

no allargament dels TL en ulls amb RD manifesta. 
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1.1.4. Presència d’exsudats durs 

 

En el nostre estudi vam obtenir una dR foveolar inicial més deprimida en els ulls 

que presentaven exsudats durs a la màcula. Per contra, no vam observar 

diferències quant als TL respecte els ulls sense lípids maculars. Aquest resultat 

és similar a l’observat per Holm,169 que va constatar pitjor perfil electrofisiològic 

en aquelles àrees on hi eren presents els exsudats maculars. Creiem que 

l’explicació podria ser doble. Per un costat, la presència de lípids entre les capes 

de la retina podrien generar un “efecte pantalla local” impedint la transmissió dels 

impulsos elèctrics produïts amb normalitat. Per l’altre, la presència de lípids en 

l’edema macular és un signe indicatiu de cronicitat el que vol dir haver estat 

exposat durant més temps als efectes de la inflamació retiniana crònica 

determinant major disfunció dels cons i cèl.lules bipolars.   

 

1.1.5. Gruix de la retina central i volum macular total 

 

No trobem relació entre la quantitat de líquid foveolar (CRT) i macular (VMT), 

amb les dR i els TL inicials en les tres anelles centrals. Holm169 i Lövestam-

Adrian,170 obtenen idèntics resultats. Sembla ser doncs que la quantitat de líquid 

existent a la màcula, sense la presència d’exsudats durs acompanyants, no 

condiciona la resposta electroretinogràfica macular central de manera 

significativa.  

 

1.1.6. Presència de líquid en les capes de la retina sensorial 

 
En la nostra població d’ulls amb EMDD el líquid va localitzar-se principalment en 

les capes de la retina externa. Aquest fet té a veure amb la pròpia patogènia de 

l’EMDD. En aquest, es produeix una alteració extensa de la BHRI amb abundant 

sufusió de plasma procedent dels dos plexes de la retina. De manera addicional, 
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hi ha una disfunció extensa de la BHRE que ajudaria a explicar la major 

presència de líquid suprajacent a l’EPR.  

 

No es va constatar canvis en les dR i els TL en el grup d’ulls que van tenir líquid 

en les capes de la retina interna. En coherència amb l’estudi sobre 

electrofisiologia experimental que va dur a terme Hood et al,90 no esperàvem 

observar diferències significatives en aquest grup. El grup de Hood va observar 

que la contribució de la retina interna al traçat electroretinogràfic en la resposta 

de primer ordre, és mínima. 

 

1.1.7. Agudesa visual 

 

L’agudesa visual (AV) que presentaven els ulls a l’inici de l’estudi es va 

correlacionar amb el nivell d’integritat de les línies IS/OS i ELM. Els ulls amb 

bona conservació d’ambdues línies, van tenir una AV superior, a l’igual que el 

treball d’Uji.156 En canvi, l’AV inicial no va mostrar relació amb la dR obtinguda a 

la fòvea. Creiem que el volum de líquid a la màcula (VMT) i a la fòvea (CRT), van 

interferir en el valor de la mitjana de l’AV obtinguda a l’inici de l’estudi. En aquest 

sentit, la majoria d’estudis publicats a la literatura sobre l’EMD, han observat una 

relació entre l’AV i el CRT.171 A menor CRT, major AV assolida. La presència de 

líquid anòmal a la màcula condiciona la presència de visió borrosa i 

metamorfòpsia. 

 

En aquest sentit estudis com el RESOLVE, RESTORE i el realitzat pel DRCR. 

network study group van avaluar el guany visual experimentat en un gran 

nombre de pacients amb EMD, després de tractar-los amb ranibizumab. Tots ells 

van trobar una relació significativa entre el CRT i l’AV. A major CRT, pitjor AV. 

En el nostre estudi també es va observar una tendència a relacionar ambdues 

variables de manera inicial. Els ulls inclosos a l’estudi que exhibien menor CRT i 

VMT, mostraven millor AV. Per aquest motiu creiem que la presència de  líquid a 
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l’àrea macular mesurada a través del VMT i del CRT, és un factor de confusió a 

l’hora d’interpretar la relació entre la dR foveolar i l’AV. El CRT tal i com s’ha 

indicat en l’apartat anterior, no sembla condicionar la dR foveal però sí l’AV. 

 

 
2. CANVIS ELECTROFISIOLÒGICS OBTINGUTS ALS 6 i 12 MESOS. 

 

 
S’avalua la resposta electrofisiològica al tractament amb RBZ obtinguda als 6 i 

12 mesos en la mateixa població d’ulls amb EMDD. 

El primer resultat observat va ser l’increment de la dR en les tres anelles 

centrals, sent el canvi significatiu a la foveola (R1), tant als 6 com als 12 mesos. 

Paral.lelament, es va objectivar un escurçament dels TL als 12 mesos en les tres 

anelles, no sent aquest canvi estadísticament significatiu. En el nostre estudi el 

80% dels ulls van millorar la dR en el periode de seguiment per un 34% de 

l’estudi LUCIDATE.154 La diferència podria ser deguda a una depressió major 

inicial de la dR que exhibien els ulls en l’estudi LUCIDATE, que hagués pogut 

limitar la capacitat de millora amb el RBZ. 

 

2.1. Resposta electroretinogràfica obtinguda al final de l’estudi. Relació 

amb les variables dependents 
 
2.1.1. Integritat de les línies IS/OS i ELM 
 

La millora de la dR assolida a la foveola als 6 i 12 mesos, es va relacionar molt 

significativament amb el nivell d’integritat que exhibien els ulls en les línies IS/OS 

i ELM a l’entrar a l’estudi. Els ulls que mostraven un nivell alt de conservació 

d’ambdues línies, van millorar significativament la dR a la foveola.  
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De manera addicional, es va observar una elevació significativa de la dR en 

aquells ulls que van ser capaços de restaurar la ELM i una tendència molt 

favorable, en aquells que ho van fer en la IS/OS a l’any de seguiment. En aquest 

sentit, hi ha estudis que relacionen la millora de la integritat de la IS/OS i ELM 

amb un major guany visual. És el cas de l’estudi de Ruiz-Moreno,8 que obté 

millors resultats visuals en aquells ulls intervinguts de forat macular que són 

capaços de restaurar la IS/OS. Shin et al11 observa millor resposta visual en 

pacients amb EMD tractats amb triamcinolona intravítria quan hi havia bona 

conservació de la IS/OS.  

 

Els ulls en els quals es va perfilar millor la ELM després de rebre tractament amb 

RBZ, probablement van ser capaços de restablir la unió dels segments interns 

dels cons amb els processos apicals de les cèl.lules de Müller. La millora 

estructural de la ELM comportaria un control més efectiu en el pas de d’ions i 

molècules entre la retina interna i externa, millorant l’homeòstasi retiniana i el 

funcionament de les cèl.ules bipolars. Per altre costat, una major concreció de la 

IS/OS a nivell de la fòvea voldria dir una densitat més alta de cons funcionants 

capaços d’estimular un major número de cèl.lules bipolars generadores de l’ona 

P1. També es possible que la simple disminució de líquid a la retina provocat pel 

tractament amb RBZ, realci les línies IS/OS i ELM a l’OCT. 

 

 

Per l’exposat fins ara entenem que la millora assolida en la dR foveolar, un cop 

realitzat el tractament amb RBZ, es pot haver aconseguit al recuperar un major 

número de cons i cèl.lules bipolars funcionants dins d’un ambient homeostàtic 

més propici. La millora de l’homeòstasi s’assoliria per la restitució funcional de la 

BHRE (millora funcional de les cèl.lules de Müller) junt a la pròpia acció anti-

VEGF del RBZ, que ajudaria a recomposar la BHRI a l’augmentar l’ocludina, 

proteina estructural important en el manteniment de les tight junctions de 

l’endoteli retinià.  
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2.1.2. Grau de retinopatia diabètica 

 

Es va produir una millora significativa de la dR foveolar en la majoria d’ulls 

pertanyents als tres graus de RD inclosos a l’estudi, sent més discreta en els ulls 

amb RD proliferativa. Aquest resultat és semblant als obtinguts pels estudis 

anteriorment referenciats93-95,98 (apartat 1.1.1.), en què els TL i les dR variaven 

depenent del grau de RD que tinguessin els ulls. A major grau de RD, menor dR 

i TL més allargats. De la mateixa manera, sembla lògic que el pronòstic funcional 

de millora de la dR pugui estar limitat pel grau de RD que tinguin els ulls. A major 

grau de RD, més temps haurà estat exposada la retina a processos inflamatoris 

produïnt-se una degeneració neurovascular més severa. En aquest context, és 

d’esperar que les cèl.lules de la retina externa dels ulls amb RD avançada 

mostrin major disfuncionalitat respecte els ulls amb RD lleu o moderada.121,122 

No obstant, hi ha que assenyalar que la majoria d’ulls van millorar en major o 

menor grau la dR foveolar, amb independència del grau de RD que tinguessin. 

 

Es va observar escurçament no significatiu dels TL a la foveola en els ulls que 

presentaven RD severa i proliferativa, sent el canvi imperceptible en els ulls amb 

RD moderada. A l’inici de l’estudi, els ulls que tenien TL més allargats eren 

precisament els ulls amb RD avançades. Podria ser que els ulls amb RD severa i 

proliferativa, tinguessin més marge per escurçar els TL ja de per sí allargats en 

situació basal, a diferència dels ulls amb RD poc evolucionades. Cal avaluar en 

estudis posteriors si la disminució del TL es tracta d’un signe indirecte de millora 

del funcionament de les cèl.lules bipolars en les RD avançades, afavorit pel 

tractament amb RBZ.   
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2.1.3. Tipus d’edema macular diabètic 

 

S’ha observat millora en la dR foveolar en les tres categories d’EMD, sobretot en 

el tipus espongiforme. A continuació, expliquem aquest resultat. 

 

Al final de l’estudi s’ha obtingut una disminució significativa en la mitjana del CRT 

en 100 micres. Aquest fet, ha comportat la millora anatòmica de les capes més  

externes  de  la retina. En  primer  lloc,  la  majoria  d’ulls  han  aconseguit 

eliminar el component serós de l’edema macular, permetent de nou 

l’aposicionament dels cons sobre l’EPR. Aquesta restitució anatòmica podria 

afavorir el restabliment funcional d’ambdues capes. En segon lloc, la disminució 

de líquid present en la capa ONL implicaria un ambient homeostàtic més propici 

al voltant dels nuclis i cossos cel.lulars dels cons, amb la consegüent millora 

potencial de la seva funció. En tercer lloc, la disminució de líquid en la capa OPL 

significaria corregir la distorsió anatòmica que presentaven les sinapsi dels cons 

amb les cèl.lules bipolars abans del tractament, fent més efectiva la transmissió 

dels impulsos elèctrics. I per últim, l’absència de líquid patològic en la INL podria 

significar la restauració de l’homeòstasi de les cèl.lules de Müller i bipolars, 

millorant l’electrofisiologia d’aquestes últimes. Pensem que aquests quatre 

motius, podrien explicar conjuntament l’augment de la dR foveolar observat en 

els tres tipus d’EMD.  

 

En l’EMD quístic s’observa sovint la presència de grans espais cistoides afectant 

sobretot les capes nuclears interna, externa i plexiforme externa. Aquests quists 

faciliten l’aparició d’àrees de retinosquisi que podrien dificultar la generació i 

transmissió dels impulsos elèctrics per part dels cons i cèl.lules bipolars. 

Murakami155 observa alteració de la IS/OS i ELM subjacent als quists 

intraretinians  de  gran  tamany,  amb  certa freqüència. Hipotetitza  que  aquests  
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grans espais cistoides podrien afectar els fotoreceptors de forma directe. Per un 

costat a través d’una acció mecànica, al desplaçar ambdues capes inferiorment. 

Per l’altre, generant toxicitat cel.lular per acumulació d’ions, proteines i lípids dins 

dels quists que interferirien en la despolarització dels cons i cèl.lules bipolars. 

 

En el cas de l’EMD espongiforme, les vacuoles de líquid són de menor tamany 

motiu pel qual generarien menys interferència en el funcionament dels cons i 

cèl.lules bipolars. En el nostre estudi, els ulls amb EMD espongiforme van exhibir 

menor CRT inicial.  

 

Respecte l’EMD serós, sembla ser que hi ha una alteració més severa 

d’ambdues barreres hematoretinianes166-168 que tot sovint comporta un pitjor 

pronòstic funcional. En aquest sentit el grup de Maalej172 observa pitjor AV basal 

en els ulls amb EMD serós en relació al quístic i l’espongiforme. Shimura173 i  

Kim174  objectiven  pitjor  resposta  visual  al bevacizumab en ulls amb EMD 

serós. La causa probablement rau en un major dany sofert pels cons i les 

cèl.lules bipolars. En el nostre estudi, els ulls amb EMD serós i quístic van 

mostrar pitjor resposta funcional al RBZ, a l’assolir menor guany en la dR foveal. 

No obstant, a l’igual que vam constatar en els treus graus de RD inclosos a 

l’estudi, els tres tipus d’EMDD van aconseguir millorar la dR foveolar. 

 

No es van objectivar diferències de resposta entre els tres tipus d’EMD respecte 

els TL. Per contra hem observat, a l’igual que altres estudis anomenats amb 

anterioritat, que el grau de RD influeix en els TL inicials i els assolits després del 

tractament amb RBZ. Sembla ser doncs que el tipus de RD condiciona en major 

grau el TL que no pas la categoria d’EMD que tinguin els ulls. Una possible 

explicació podria ser que a major grau de RD, la retina és més isquèmica 

produïnt-se un retràs de l’ona P1 per disfunció de les cèl.lules bipolars.  
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Val a dir que no hi ha cap estudi publicat fins al present, que hagi avaluat 

comparativament els TL dels diferents tipus d’EMD mitjançant 

l’electroretinograma multifocal.  

 

2.1.4. Presència d’exsudats durs 

 

Els ulls inclosos a l’estudi que tenien exsudats durs a la màcula, van exhibir una 

dR foveal inicial més deprimida respecte els ulls sense lípids. Quant als TL, no hi 

va haver diferències significatives entre grups. A l’any i després de rebre 

tractament amb RBZ, les mitjanes de les dR assolides pels dos grups es van  

igualar. Aquest resultat va ser sorpresiu. 

 

Els ulls diagnosticats d’EMDD estan, per definició, poc relacionats amb la 

presència de microaneurismes havent un compromís funcional associat de la 

BHRE.167,168 És per aquest motiu que, a diferència de l’edema macular 

multifocal, en molts casos no hi ha una gran presència de lípids a la màcula, com 

és el cas dels ulls que vam escollir pel nostre estudi. No obstant, petits exsudats 

durs que afectin la foveola, poden interferir en la resposta electroretinogràfica 

degut a la gran densitat de cons que hi resideixen.  

 

Lövestam-Adrian170 troba millora en la dR obtinguda en dotze ulls de pacients 

amb EMD i exsudats durs, després de tractar-los amb fotocoagulació làser de la 

retina. No observa en canvi, relació entre la resposta electroretinogràfica i el 

CRT assolit. La millora de la dR l’atribueix a la disminució dels exsudats a la 

màcula. En el nostre estudi vam observar una disminució de la presència de 

lípids a la fòvea en la majoria d’ulls, desapareixent de manera completa en tres 

d’ells.  
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Pensem que la millora observada en la dR foveolar en els ulls que presentaven 

lípids a la màcula podria deure’s a un doble motiu. Per un costat, la disminució 

de la densitat de lípids situats a la capa plexiforme externa, podria millorar la 

fisiologia de la sinapsi entre els cons i les cèl.lules bipolars. Per l’altre, 

l’atenuació o completa desaparició dels exsudats durs de la capa plexiforme 

interna, facilitaria la transmissió i posterior captació dels impulsos elèctrics pels 

electrodes corneals al disminuir l’efecte pantalla que hi generaven.  

 

2.1.5. Gruix de la retina central i volum macular total 

 

La quantitat de líquid present a la retina mesurat a través del CRT i VMT, no es 

va relacionar amb les dR i els TL observats en les tres anelles centrals després 

de  realitzar el  tractament  amb  RBZ. Lövestam-Adrian170  observa  la  nul.la 

relació existent entre el CRT i la dR després de tractar onze ulls diagnosticats 

d’EMD amb fotocoagulació làser de la retina. Així doncs, podria ser que el perfil 

electrofisiològic dels ulls es veiés més afectat pel patró de distribució del líquid 

en la retina (tipus d’EMD) que no per la quantitat absoluta de líquid present. 

Prova d’això és que els ulls amb edema serós, van exhibir dR inicials més 

deprimides respecte els quístics, malgrat presentar aquests últims major CRT. 

 

2.1.6. Agudesa visual 

 

L’agudesa visual final es correlaciona significativament amb la integritat inicial de 

les línies IS/OS i ELM i amb la reducció del CRT i del VMT. Aquests resultats, 

estant validats per molts estudis previs publicats a la literatura mèdica.  
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L’AV i la dR són dos variables que reflexen l’estat funcional de la retina. La 

primera depèn de la voluntat i motivació del pacient junt a la interpretació que 

faci l’examinador. La dR té l’avantatge de ser objectiva. No hi ha un nomograma 

que relacioni l’AV amb la dR foveal i per tant, desconeixem el tipus de relació 

que estableixen aquestes dues variables entre sí. 

 

Al final de l’estudi vam observar una major tendència a relacionar-se l’AV i la dR 

assolida a la foveola, respecte a l’inici. El motiu podria estar en la disminució 

produïda en el CRT i del VMT al final de l’estudi, causant una menor 

interferència en la determinació de l’AV.  

 

 

3. RESUM DE LA DISCUSSIÓ 
 

 

Els ulls amb EMDD inclosos a l’estudi van demostrar tenir deprimides les 

densitats de resposta (dR) de l’ona P1 dins l’àrea macular central. De manera 

addicional, es va observar una tendència a l’allargament dels temps de latència 

(TL) de l’ona P1 en els ulls amb retinopatia diabètica avançada.  

 

Les variables estudiades que es van relacionar amb tenir una millor dR inicial 

van ser mostrar un nivell d’integritat alt en les línies IS/OS i ELM a la fòvea, tenir 

EMD quístic o espongiforme i RD moderada. Per contra, els ulls que tenien un 

nivell baix de conservació de la IS/OS i ELM, EMD serós, exsudats durs a la 

màcula i RD avançada, van exhibir pitjor dR inicial. 

 

L’existència d’un grau de conservació alt en les línies IS/OS i ELM a la fòvea 

avaluades  a  l’OCT, reflexa  la  bona integritat anatòmica  dels cons i cèl.lules de  
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Müller. Disposar d’una densitat elevada de cons funcionants en un ambient 

homeostàtic propici, són condicions favorables per a generar una bona dR 

foveal. 

 

Creiem que els ulls amb RD avançades exhibeixen pitjor dR inicial per haver 

sofert major degeneració neurovascular retiniana. Els ulls diagnosticats d’EMD 

serós sembla ser que tenen major afectació d’ambdues barreres 

hematoretinianes. La conseqüència en ambdós casos, és la pèrdua severa de 

l’homeòstasi retiniana que comportarà una disfunció significativa de cons i 

cèl.lules bipolars amb la consegüent reducció de l’amplitud de l’ona P1. 

 

Els ulls que tenien exsudats durs a la màcula van mostrar pitjor dR inicial a la 

foveola. Creiem que l’explicació podria ser doble. Per un costat, la presència de 

lípids podria generar un efecte pantalla en la transmissió dels impulsos elèctrics 

generats amb normalitat per les cèl.lules bipolars. Per l’altre, la presència 

d’exsudació lipídica macular és un signe de cronicitat de l’edema macular 

diabètic fet que podria comportar una major disfunció de la retina externa.  

 

Es va observar una millora significativa de la dR foveolar en la mateixa població 

d’ulls, un cop tractats amb ranibizumab. Al mateix temps, els ulls amb RD 

avançada van mostrar una tendència a escurçar el temps de latència (TL) que 

inicialment tenien allargat. 

 

Les variables que es van relacionar amb una millora significativa en la dR 

foveolar van ser: haver mostrat un bon nivell d’integritat inicial en les línies IS/OS 

i ELM, haver aconseguit restaurar la ELM en el periode d’estudi, tenir EMD 

espongiforme i RD moderada o severa.  Per contra, els ulls que tenien baix nivell 

de conservació inicial de la IS/OS i ELM, que no van reparar la ELM en el 

periode d’estudi, diagnosticats d'EMD quístic o serós i RD proliferativa, van 

exhibir pitjor dR final. 
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Sembla lògic que el ulls amb RD proliferativa i EMD serós, que ja havien exhibit 

pitjor dR inicial foveolar, assoleixin una menor resposta electrofisiològica amb el 

tractament. Aquests ulls, presenten major alteració de les barreres 

hematoretinianes i degeneració neurovascular i per tant, sembla traduir-se en  

pitjor pronòstic de resposta electrofisiològica, en aquest cas al ranibizumab. 

 

Els ulls que tenien exsudació macular a l’inici de l’estudi van millorar 

significativament la dR a la foveola un cop tractats amb ranibizumab, presentant 

un valor similar al dels ulls que no havien presentat lípids a la màcula. Creiem 

que la disminució crítica de lípids entre les capes de la retina facilita la 

transmissió dels impulsos elèctrics susceptibles de ser captats pels electrodes 

corneals. De manera addicional, la disminució de l’edema macular podria 

comportar la millora de l’homeòstasi retiniana i generar un millor funcionament 

en les cèl.lules de la retina externa foveal. 

 

L’agudesa visual i la dR foveal no es van mostrar relacionades a l’inici de 

l’estudi. No obstant, a mesura que el gruix de la retina central i el volum macular 

total van disminuir amb el tractament, van tendir a relacionar-se. Creiem que la 

presència abundant de líquid a la fòvea va interferir, sobretot a l’inici, en la 

determinació de l’agudesa visual. 

 

L’observació del major número de canvis electrofisiològics significatius durant el 

periode d’estudi es va donar a la foveola. És en aquesta zona on es produeix la 

màxima dR a l’haver-hi la major densitat de cons de la màcula. Petites 

diferències anatòmiques entre els ulls a la foveola, bé a l’inici o propiciades pel 

tractament amb ranibizumab, comporta variacions funcionals significatives 

susceptibles de ser objectivades mitjançant l’electroretinograma multifocal. 

D’aquesta manera, es va poder observar el perfil electrofisiològic global dels ulls 

estudiats i pels diferents grups a la foveola, abans i després del tractament amb 

ranibizumab. 
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Atenent als resultats obtinguts, es poden extraure les següents conclusions 
generals: 

 

• Els ulls amb edema macular diabètic difús (EMDD) exhibeixen una resposta 

electrofisiològica macular alterada.  

 

• Es produeix una millora significativa del perfil electrofisiològic foveolar en la 

població d’ulls amb EMDD que han rebut tractament amb ranibizumab, tant 

als 6 com als 12 mesos.  

 

 S’exposen a continuació les conclusions de manera més detallada, tot donant 

resposta als objectius principals i secundaris plantejats. 

 

1. Objectius principals:  
 

1.1. En referència a l’estat electrofisiològic inicial de la màcula dels ulls 

amb EMDD inclosos a l’estudi: 

 

1.1.1. Els ulls amb EMDD exhibeixen una disminució significativa en la 

densitat de resposta de l’ona P1 (dR) en l’àrea macular central. 

 

1.1.2. Els ulls amb EMDD de tipus serós presenten dR més deprimides, 

respecte els de tipus quístic i espongiforme.  
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1.1.3. Els ulls amb retinopatia diabètica severa (RDS) i proliferativa (RDP) 

mostren dR més deprimides a la fòvea, respecte els ulls amb 

retinopatia moderada (RDM). 

 

1.1.4. Els ulls amb RDS i RDP mostren temps de latència de l’ona P1 (TL) 

més allargats, respecte els ulls amb RDM. 

 

1.2. Respecte els canvis electrofisiològics maculars sorgits després 

d’aplicar el tractament amb ranibizumab en la mateixa població de 

pacients DM2 amb EMDD: 

 

1.2.1. Es produeix una millora lineal en la dR foveolar durant el periode 

d’estudi.  

 

1.2.2. Es produeix una millora en les dR de la segona i tercera anelles, 

sense arribar a ser significatives. 

 

1.2.3. S’observa una tendència a la reducció dels TL en les tres anelles 

centrals, sense  tenir significació estadística. 
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2. Objectius secundaris: 
 

2.1. Pel que fa a l’estat electrofisiològic inicial dels ulls amb EMDD 

inclosos a l’estudi, tenint en compte les variables clíniques, 

demogràfiques i específiques del propi EMDD de la població a l’inici 

de l’estudi:   

 

2.1.1. L’estudi de la integritat de les línies IS/OS i ELM dels ulls amb 

EMDD mitjançant l’OCT, permet fer una estimació de la resposta 

electroretinogràfica inicial dels mateixos. A major grau de 

conservació de les línies, la dR foveolar obtinguda  és superior. 

 

2.1.2. La presència d’exsudats durs a la màcula condiciona una dR 

foveolar més deprimida. 

 

2.1.3. La quantitat de líquid a la màcula mesurat a partir del gruix de la 

retina central (CRT) i del volum macular total (VMT), no guarda 

relació amb la dR a la fòvea. 

 

2.1.4. L’agudesa visual inicial no es relaciona amb la dR obtinguda a la 

fòvea.  

 

2.1.5. L’adhesió o el despreniment de la hialoide posterior no condiciona 

la dR a la fòvea. 

 

2.1.6. La presència de líquid en les capes de la retina interna no influeix 

en la dR a la fòvea. 
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2.1.7. Els nivells d’HbA1c, el temps d’evolució i el tipus de tractament 

rebut per a la DM2, no guarden relació amb la dR a la fòvea. 

 

2.2. Respecte la resposta electroretinogràfica dels ulls al ranibizumab, 

tenint en compte les variables clíniques, demogràfiques i específiques 

del propi EMDD de la població al final de l’estudi:  

 

2.2.1. Els ulls que milloren més la dR a la foveola després de rebre 

tractament amb ranibizumab, són aquells que inicialment 

presentaven un alt nivell de conservació de les línies IS/OS I ELM. 

 

2.2.2. Els ulls que milloren la dR a la foveola en major proporció, un cop 

tractats amb ranibizumab, són aquells que van ser capaços de 

restituir la línia ELM. 

 

2.2.3. Els ulls amb EMDD espongiforme van aconseguir millorar el doble 

la dR foveolar respecte els ulls amb EMDD quístic i serós.  

 

2.2.4. Els ulls amb RDM incrementen en major proporció la dR a la fòvea, 

respecte els ulls amb RDS i RDP. 

 

2.2.5. Els ulls amb RDS i RDP redueixen el TL de manera significativa. 
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2.2.6. La presència d’exsudats durs a la màcula no suposa una limitació 

quant al potencial de millora de la dR macular.  

 

2.2.7. No es relaciona els nivells d’HbA1c, el temps d’evolució i el tipus de 

tractament rebut per a la DM2, amb la dR i el TL assolits a la fòvea. 

 

2.2.8. El CRT i el VMT no guarden relació amb la dR i el TL assolits a la 

zona macular central.  

 

2.2.9. En la població d’ulls que milloren l’agudesa visual s’observa una 

tendència a incrementar la seva dR a la foveola, sense arribar a ser 

significativa. 

 

 

Resum de les conclusions 

 

Els ulls amb edema macular diabètic difús presenten una alteració del perfil 

electrofisiològic macular en situació basal, sent més acusat en les retinopaties 

avançades i en l’edema macular de tipus serós. 

 

L’estudi del nivell d’integritat de les línies IS/OS i ELM a la fòvea és un bon reflex 

de l’estat electrofisiològic dels ulls amb EMDD i del seu potencial de millora amb 

el tractament amb ranibizumab. Els ulls amb un alt nivell de conservació 

d’ambdues línies, tenen millor pronòstic a l’hora d’incrementar la densitat de 

resposta de l’ona P1 a la fòvea.  
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El ranibizumab ha demostrat incrementar la densitat de resposta de l’ona P1 a la 

foveola en cadascun dels grups d’ulls estudiats, principalment els que 

presentaven edema macular de tipus espongiforme i retinopatia diabètica no 

proliferativa.  De manera addicional es va observar que la presència d’exsudats 

durs a la màcula, no suposa una limitació quant a la densitat de resposta 

foveolar assolida.  

 

L’avaluació anatòmica i funcional de la nostra població d’ulls afecta d’EMDD 

mitjançant l’OCT i l’electroretinograma multifocal, ha millorat el coneixement 

sobre el perfil electrofisiològic dels diferents tipus d’EMD així com de la seva 

resposta al ranibizumab. 

 

De manera global creiem que la implantació de l’electroretinograma multifocal 

pot ajudar a entendre millor els mecanismens fisiopatològics subjacents a 

l’edema macular diabètic i ser una eina avaluadora i comparativa entre els 

diferents fàrmacs destinats a millorar una mateixa patologia macular.  
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Annex 1.  Aprovació de l’estudi pel Comitè Ètic d’Investigacions Científiques. 
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Annex 2. Model de  consentiment informat emprat en l’actual estudi. 

El/La.............................................................................................................................................
...................... 
informa	  el	  paciente	  o	  representante	  legal	  (familiar	  de	  referencia	  o	  tutor)	  Sr./	  Sra.	  

...........................................................................................................................................	  de	  la	  

existencia	  de	  un	  proyecto	  de	  investigación	  sobre	  las	  demencias	  y	  pide	  su	  participación.	  

1.  
2. Título proyecto: Resposta Electroretinogràfica Obtinguda en Pacients Diabètics amb Edema 

Macular Difús, Tractats amb Ranibizumab Este proyecto tiene por objetivo investigar el 
tratamiento mediante el medicamento ranibizumab (lucentis), en la siguiente enfermedad: 

 

3. Edema macular diabético  

El objetivo es determinar el resultado funcional, o sea como mejora la visión medida mediante la 
determinación del electroretinograma multifocal, tras la inyección intraocular de ranibizumab, 
tratamiento que está incluido en los protocolos de actuación del Hospital Universitario Sant Joan 
de Reus, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Sociedad Española de Oftalmología (o 
sea que este tratamiento es el que se utiliza habitualmente en el edema macular diabético, 
siendo considerado el mejor para el paciente que lo sufre, no existiendo tratamiento alternativo). 

 

El estudio no supone ningún riesgo y que no se va a realizar ninguna actuación fuera de las 
habituales que necesita la enfermedad a tratar, mediante el medicamento que hemos indicado. 

Los riesgos habituales del tratamiento de estas tres enfermedades mediante el medicamento que 
hemos indicado, son las que se derivan de la técnica de administración que se utiliza, la 
inyección intraocular, que tiene un riesgo inferior a 0,1% de infección tras la misma, y un riesgo 
de desprendimiento de retina inferior al 0,05% de cada inyección.  

 

El objetivo del estudio es evaluar la mejora de la respuesta al electroretinograma multifocal, 
mediante la utilización del ranibizumab, o sea saber si se la administración intraocular del 
medicamento mejora la función visual determinada mediante esta exploración. 

 

El beneficio del estudio es profundizar en el conocimiento de la forma en que se realiza el 
tratamiento de la enfermedad para mejorar el resultado del mismo. A corto plazo no se prevé 
que los resultados obtenidos del estudio puedan beneficiar al sujeto participante, sino que en 
todo caso serán unos resultados que beneficiarán a toda la población. 

 

Los responsables del estudio, y por lo tanto los datos, son investigadores del Hospital 
Universitario Sant Joan de Reus  que pueden establecer colaboraciones científicas con otras 
instituciones académicas o empresas privadas.  

 

El equipo investigador garantiza la confidencialidad respecto a la identidad del participante y por otra 
parte garantiza que los resultados derivados de la investigación serán utilizados para los fines descritos y 
no otros. 
He sido informado de la naturaleza del estudio que se resume en esta hoja, he podido hacer preguntas 
que aclararan mis dudas y finalmente he tomado la decisión de participar, sabiendo que la decisión no 
afecta mi atención terapéutica en el centro y que me puedo retirar del estudio en cualquier momento.  
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 Nombre y apellidos Fecha Firma 

Paciente    

 

 

Familiar o tutor       

 

 

Informante       
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Annex 3. llistat en format EXCEL de les dades del present estudi, emprat en 
l’anàlisi estadístic. 
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