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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

MESURA DE L’EFECTE DE LA ROTACIÓ DE LES LENTS 

INTRAOCULARS MULTIFOCALS ASIMÈTRIQUES EN EL 

VALOR D’AGUDESA VISUAL DEL PACIENT   
 

 

RESUM 
 

 

OBJECTIUS: Comparar l’efecte en la percepció visual, mesurat amb l’instrument 

VirtIOL, de tres tipus de lents intraoculars quan es roten diferents graus.  

 

DISSENY: Estudi prospectiu, randomitzat i cec simple.  

 

MÈTODE: Es va mesurar la sensibilitat al contrast (SC) i l’agudesa visual (AV) en visió 

llunyana (VL), intermèdia (VI) i propera (VP) amb la millor correcció, en 10 pacients 

(entre 50 i 66 anys) amb una AV igual o superior a 0.8. Les tres lents intraoculars que 

es van fer servir van ser la monofocal Artisan Aphakia de la casa Ophtec, la bifocal 

MPlus de Oculentis i la de més de dos focus SN6AD1 de Alcon. Les multifocals es van 

girar 0º, ±15º i ±30º i es van realitzar les mesures. 

 

RESULTATS: No es van trobar diferències significatives en el rendiment visual sense 

rotació en els tres grups de LIOs. En les corbes de desenfocament amb les rotacions 

de la SN6AD1 no hi van haver canvis significatius, però en la MPlus el rendiment 

variava per cada grau de rotació. 

 

CONCLUSIONS: Totes les LIOs es comporten segons el seu corresponent disseny. 

En el moment de les rotacions les diferències són més grans en la MPlus degut al seu 

disseny asimètric que en la SN6AD1 que és simètrica.  
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GRADO EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

MEDIDA DEL EFECTO DE LA ROTACIÓN DE LAS LENTES 

INTRAOCULARES MULTIFOCALES ASIMÉTRICAS EN EL 

VALOR DE LA AGUDEZA VISUAL DEL PACIENTE   
 

 

RESUMEN 
 

 

OBJETIVOS: Comparar el efecto en la percepción visual, medido con el instrumento 

VirtIOL, de tres tipos de lentes intraoculares cuando se rotan diferentes grados.  

 

DISEÑO: Estudio prospectivo, randomizado y ciego simple. 

 

MÉTODO: Se midió la sensibilidad al contraste (SC) y la agudeza visual (AV) en visión 

lejana (VL), intermedia (VI) y cercana (VP) con la mejor corrección, en 10 pacientes 

(entre 50 y 66 años) con una AV igual o superior a 0.8. Las tres lentes intraoculares 

que se utilizaron fueron la monofocal Artisan Aphakia de la casa Ophtec, la bifocal 

MPlus de Oculentis y la de más de dos focos SN6AD1 de Alcon. Las multifocals se 

giraron 0º, ± 15º y ± 30º y se realizaron las medidas. 

 

RESULTADOS: No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento visual 

sin rotación en los tres grupos de LIOs. En las curvas de desenfoque con las 

rotaciones de la SN6AD1 no hubo cambios significativos, pero en la MPlus el 

rendimiento variaba para cada grado de rotación. 

 

CONCLUSIONES: Todas las LIOs se comportan según su correspondiente diseño. En 

el momento de las rotaciones las diferencias son más grandes en la MPlus debido a su 

diseño asimétrico que en SN6AD1 que es simétrica.  
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DEGREE OF OPTICAL AND OPTOMETRY 

 

EFFECT OF ASYMMETRIC MULTIFOCAL INTRAOCULAR 

LENS ROTATION ON VISUAL ACUITY   
 

 

SUMMARY 
 

OBJECTIVES: Compare the effect on visual performance, measured with the 

instrument VirtIOL, with three types of intraocular lenses when are rotated different 

degrees.  

 

DESIGN: Prospective, random and single-blind study 

 

METHOD: The contrast sensibility (CS) and visual acuity (VA) for far (FV), intermediate 

(IV) and near vision (NV) was measured with the best correction, in 10 patients (age 

range: 50 to 66 years) with a VA equal or higher to 0.8. The three intraocular lenses 

which were used were the monofocal Artisan Aphakia from Opthec, the bifocal MPlus 

from Oculentis and the more than two focuses SN6AD1 from Alcon. Multifocal IOL 

were rotated 0º, ±15º and ±30º and then the measures were performed. 

 

RESULTS: Significant differences were not found in the visual performance without 

rotation within the three groups of IOLs. In the defocus curves of the SN6AD1, there 

were not significant changes with different rotations, but on the MPlus its performance 

varied for each rotation degree. 

 

CONCLUTIONS: All they behave according to their respective design. At the moment 

the LIO is rotated, the MPlus differs more due to its asymmetrical design than the 

SN6AD1 which is symmetric. 

 



 

 

 

 

 

 

EFFECT OF ASYMMETRIC MULTIFOCAL INTRAOCULAR 

LENS ROTATION ON VISUAL ACUITY   
 

 

INTRODUCTION 

 

The crystalline lens is a biconvex lens allocated inside the anterior chamber of 

the eye, among the vitreous humour and the iris. This lens has the ability to create a 

sharp image of distant, intermediate, and near objects on the retina, this process is 

called accommodation. 

 

The problem appears as people age. The ability to accommodate decreases, 

resulting in presbyopia, as a result of changes in the elasticity of the crystalline lens 

and in the contractility of the ciliary muscle.  This decline takes place between 40 and 

50 years, being a null accommodation for the elderly. 

 

 

Aside of presbyopia, around the 60 years is formed the cataract as well. It is 

about the degradation of the proteins which the crystalline is made leading a 

progressive lost of the optical quality of the lens, and as the last phase it being all 

opaque. In order to solve this vision loss, proceeds to cataract surgery extracting the 

opaque crystalline and replacing by an intraocular lens (IOL). 

 

The implemented intraocular lens allows compensating the refractive error 

which is needed to focus the image on the retina. This compensation gives to IOLs the 

skill to reset the visual acuity (VA) and even increase it, and also allow to patient not 

need ever more spectacle for far vision. 

 

There are different sorts of IOLs depending on the number of foci: 

 

- IOLs monofocal: these have an only one value of focal distance and allow 

focusing an only one distance providing a clear vision of the objects allocated, 

generally, far distances and, therefore, patients will need spectacles to see well 

for other distances. 

- IOLs multifocal: based principally on the existence of more than one dioptre 

power and, therefore, could focus two or more distances. The baseline principle 

is the simultaneous vision, which different retinal images are overlapped, 

created by each defocus zone of the IOL. They produce more glare and halos 

than the monofocal. 

 



 

 

 

 

 

 

Multifocal IOLs can be classified in bifocal and more than two foci. Bifocal IOLs 

are characterized by having two dioptre powers fixed, thus they allow focusing 

two different distances without using spectacles. More than two foci IOLs have 

more than two fixed focal point and therefore allow focusing at all observation 

distances. This kind of IOLs gives to patient more spectacle independence.  

 

Moreover multifocal intraocular lenses can be divided in two more types of IOLs 

depending on its design: 

 

- IOL symmetric: have a double optic, a central lens and a periphery ring. 

Mainly the central zone corresponds of the near graduation and the periphery, 

the far one. The intermediate distance is also solved by the aspheric design of 

the IOL. 

- IOL asymmetric: composed by two zones, the superior part focus far objects 

and the inferior one, close ones. 

 

 

OBJECTIVE 

 

 Previously published studies have shown that intraocular lenses can rotate 

some degrees after implantation. Therefore, it was proposed for this work, to compare 

the effect on visual performance of asymmetric multifocal iol rotation and compare it 

with symmetric IOLs. Three IOLs were used: the monofocal Artisan Aphakia from 

Opthec, the asymmetric multifocal MPlus from Opthec and the symmetric multifocal 

SN6AD1 from Alcon. In order to compare its effect without implementing the iol inside 

the eye, virtiol instrument which simulates vision through intraocular lenses, was used. 

In a review of the literature, it was found that the mean IOL rotation after surgery 

was of around 0-5º, with some cases of IOL rotation up to 30º. Based on these values 

we decided to induce rotations of 0, ±15º and ±30º.  

 

CLINIC STUDY 

 

10 presbyope subjects, with best corrected visual acuity equal or higher than 

0.8, participated in the study. Patients had no ocular pathology neither BEING   

subjected at any ocular surgery neither being in any pharmacology treatment which 

could affect the ocular function. 

At the end, 10 eyes of 10 healthy subjects with mean age of 57.7 ±4.85 years 

and in a range among 50 to 66 years were studied. All the participants were given a 

questionnaire to prove whether they could participate in the study an informative paper 

about the study, duration and the tests. All they signed the informant consent to 

participate in the study voluntarily.   

 



 

 

 

 

 

 

PROTOCAL AND RESULTS 

 

The study consisted on through defocus curves and contrast sensitivity for far 

vision measurements by means of the VirtIOL instrument, with the IOLs rotated 0º, 

±15º and ±30º. The defocus curve for each of lens was performed adding lenses of 

different dioptric powers in the range from +1.00d to -3.00d, in 0,50d steps, and 

measuring the VA for all observation distances in dioptres (AS). 

First of all IOLs were measured without any rotation. The Figure 1 represents 

the average of results obtained measuring each IOL: 

 

 
Figure 1. Defocus curve of the three types of analized IOLs. 

 

Comparing these defocus curves, it can be seen that all of them have a 

minimum value at 0.00D, which corresponds to the best VA. In this point, the average 

visual acuities were: for the monofocal IOL 0.07± 0.16 LogMar, for the MPlus 

0.16±0.07 LogMar and for the SN6AD1 0.14±0.04 LogMar. The only curve which is 

different is the corresponding to the monofocal IOL, which shows only one peak of 

good visual acuity. This effect is normal as the lens has only one focus and the patient 

who participated were presbyopia, therefore they could not accommodate, causing a 

reduction of the visual acuity. 

 

Comparing the multifocal IOLs graphs, MPlus and SN6AD1, both graphs agree 

on the worst values of VA, which are between -1.00D and -1.50D, corresponding TO 

67cm and 1m. On these distance, the average VA of the MPlus goes from 0.2± 0.07 to 

0.25± 0.07 LogMar and of the SN6AD1 from 0.2± 0.05 to 0.27± 0.06 LogMar. In near 

vision the Mplus (mean VA 0.2± 0.06 LogMar) is significantly better  than the SN6AD1 

(mean VA 0.34± 0.06 LogMar). 

Despite these similarities, there are also some differences due to the different designs 

for each IOL. The MPlus graph contains two peaks of maximum VA AT 0.00D and -

2.50D, and a minimum fall of visual acuity in intermediate vision. The SN6AD1 graph 

also has two peaks of maximum VA (0.00D and -2.00D) but these are not so 

pronounced as in the MPlus. These are not well defined as in the MPlus because the 

0 

0,2 

0,4 

-5 0 5 

A
V

 (
lo

gM
A

R
) 

AS (D) 

Monofocal 

0 

0,2 

0,4 

-5 0 5 

A
V

 (
lo

gM
A

R
) 

AS (D) 

MPlus 

0 

0,2 

0,4 

-5 0 5 

A
V

 (
lo

gM
A

R
) 

AS (D) 

SN6AD1 



 

 

 

 

 

SN6AD1 provides intermediate vision, so between both peaks there is good visual 

acuity as well. 

Next, the contrast sensibility of intraocular lenses without any rotation is shown on 

Figure 2:          

 

 
Figure 2. Contrast sensibility of the three types of intraocular lenses without rotation. 

All they have the same behaviour having a visual acuity reduction when 

reducing the contrast. In overall, there is a decrease of one VA line in each contrast 

decrease. 

 

Then, was measured the repeatability of the multifocal IOLs, as can see at the 

Figure 3. The results was that both multifocal intraocular lenses had a standard 

deviation of a third of the size of the letters of a line of optotip (0,03), this means that 

the precision results accuracy in this IOLs position were high and, therefore it could 

confirm that the measures were repetitive in a same position. 
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Figure 3. Defocus curves at different distances of the intraocular lenses 

a)MPlus and b)SN6AD1.  

 

 

Then, was measured the defocus curves of the multifocal IOLs for each rotation 

position, -30º, -15º, 0º, 15º, 30º. 

 

Figure 4 shows the average results correspond to different rotations IOL MPlus. 

It is observed that some lines corresponding to some degree rotation does not follow 

the pattern of the two peaks correspond to the minimum as this type of IOL. Instead, its 

behaviour is to differentiate more to its normal behaviour, as more rotated is the IOL; 

this is due to its asymmetry. 

 

 
Figure 4. Defocus curve of MPlus IOL different degrees of rotation. 

 

Regarding IOL SN6AD1 at Figure 5, the results are different from the MPlus. All 

lines have the same behaviour because SN6AD1 IOL is symmetrical, so although it is 

rotated, its image is always observed as the same. 
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Figure 5. Defocus curve of SN6AD1 IOL different degrees of rotation. 

 

 

Next, it will compare the average of VA standard deviation for both multifocal 

IOLs: the MPlus standard deviation is 0.07 and for the SN6AD1 is 0.05. That means, 

MPlus is slightly bigger than SN6AD1 indicating that exist a bigger variability in the 

result due to rotation.  

 

 

Finally, was measured the contrast sensibility for both multifocal intraocular 

lenses for all rotation’s position, all represented at the Figure 6. 

 

  
Figure 6. Contrast sensibility of both multifocal IOLs for each rotation. 

 

 

The two charts show the same behaviour, which also agree on the contrast 

sensibility of the IOLs without any rotation. Even though the MPlus lines are relativity 

separate from each other due to the IOL rotation. 
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CONCLUSIONS  

 

 About the curves for all the intraocular lenses and without any degree of 

rotation, the results show such for each IOL the curve is different, due to the design 

differences in each IOL. 

About the contrast sensibility with the same condition for three intraocular lenses, all 

them behaved equal, although there were differences in the position of the graph 

because this was caused by the maximum VA of the IOL. 

 

About the multifocal IOL repeatability was proved that when the measures were 

repeated to the same patient and under the same conditions, the results do not vary, 

they are repetitive. 

 

 

The latest, about visual performance of multifocal IOLs with different degrees of 

rotations in the defocus curves, we can see how SN6AD1 remain a similar form for all 

rotations, while the MPlus there are bigger differences of the form. In addition, the 

standard deviation obtained with MPlus was greater than in SN6AD1 putting on a show 

greater dispersion of data. Finally, we observed small differences in contrast sensitivity 

due to the rotation once again being greater MPlus lens. 

 

So we can conclude that found small differences due to the rotation and, as 

expected these differences outweigh the MPlus due to its asymmetrical design. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

 

El cristal·lí és una estructura transparent en forma de lent biconvexa situada a 

l'interior de l'ull, el qual permet que les imatges situades a qualsevol distància 

s'enfoquin nítidament a la retina. Amb els anys, les funcions pròpies d'aquesta lent es 

van perdent i, conseqüentment apareixen la presbícia o patologies com la cataracta. 

 

La presbícia consisteix en la pèrdua de la capacitat d'enfocar objectes situats a 

curtes distàncies, fet que provoca la necessitat d'utilitzar un ajut com ara les ulleres 

per llegir. 

I, la cataracta és deguda a l’opacificació del cristal·lí provocant una sensació al 

pacient de com si tingués una boira constant davant seu. Més específicament, les 

cataractes provoquen una disminució de l'agudesa visual, enlluernaments, alteració 

de la percepció dels colors i es veu amb menys contrast i més borrós.  

 

 

Per tal de resoldre la cataracta, s’implanta quirúrgicament a dins de l’ull una 

lent intraocular (LIO) la qual substitueix el cristal·lí opacificat. Existeixen diferents tipus 

de lents intraoculars depenent de a quantes distàncies permet aquesta formar una 

nítida imatge a la retina , monofocals i multifocals.  

 

Les LIOs monofocal només permeten una bona qualitat visual a una sola 

distància, la qual acostuma a ser per visió llunyana, provocant la necessitat d’utilitzar 

ulleres per a visió propera. En canvi, les multifocals proporcionen la visió nítida tan a 

visió llunyana com a visió propera, per tant amb aquest tipus de lents intraoculars es 

pot arribar a aconseguir no haver de necessitar l’ús d’ulleres per a cap distància. Les 

LIOs multifocals es poden classificar en simètriques o asimètriques, depenent del seu 

disseny. 

 

Se sap que les lents intraoculars una vegada implantades a l’ull hi ha la 

possibilitat que es rotin alguns graus. Com s’ha dit anteriorment, dins de les lents 

multifocals existeixen dissenys simètrics i asimètrics. És per això que es va plantejar si 

la rotació postoperatòria de les LIOs asimètriques podria influir en el rendiment visual 

obtingut pel pacient. 

Per respondre a aquesta pregunta, es va plantejar realitzar un estudi mesurant 

l’agudesa visual a pacients com si portessin implantats una LIO i anant-la rotant uns 

graus específics. Les mesures es van fer emprant un instrument especial que ha sigut 

dissenyat per poder fer aquest tipus de mesures sense la necessitat d’implantar la LIO. 

Es varen utilitzar tres tipus de LIOs, realitzant unes mesures rigoroses i amb tests i 

lents perfectament calibrats.  

 

 

Tot l’estudi es va dur a terme amb pacients en edats compres entre 50 i 60 

anys degut a que el cristal·lí ja no acomodava i no podia influir en la presa de dades, 

però que no tinguessin cap patologia ocular ni que haguessin estat sotmesos 

prèviament a cap cirurgia ocular. 
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Aquest treball està dividit en diferents apartats: 

 

El primer i segon apartats corresponen a la introducció i als objectius de l’estudi on 

s’argumenten les motivacions per realitzar aquest estudi i els seus objectius. 

 

Al tercer apartat, en l’estat d’art, s’aporta informació que permet contextualitzar el 

treball i tots els conceptes els quals l’estudi hi està relacionat per així poder millorar la 

seva comprensió i entendre els motius que ens han dut a terme realitzar l’estudi tal i 

com està plantejat. 

 

Al quart apartat es descriu la metodologia pas a pas utilitzada per la realització del 

treball i el material emprat en tot moment. Al final d’aquest apartat, també hi ha 

l’explicació de l’anàlisi de les dades que es durà a terme amb els resultats obtinguts. 

 

Per últim, els cinquè i sisè apartat, corresponen a discussió i conclusions, s’expliquen i 

es discuteixen els resultats obtinguts en funció dels estudis que s’han fet sobre el 

tema del treball. 
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2. OBJECTIUS 

 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar l'efecte de la rotació de les lents 

intraoculars multifocals asimètriques en el valor del rendiment visual del pacient. 

 

Per assolir aquest objectiu s’han plantejat els següents objectius específics: 

 Determinar el rendiment visual amb una lent intraocular monofocal. 

 Determinar el rendiment visual amb dues lents intraoculars multifocals, una 

simètrica i l’altre asimètrica amb diferents graus de rotació. 

 Comparar els valors obtinguts amb els tres tipus de LIOs. 
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3. ESTAT DE L’ART 

 

En aquest capítol es pretén situar el marc teòric del treball. Per això es fa 

referència als principals conceptes relacionats amb el contingut d’aquest treball i 

s’exposen els antecedents científics més rellevants. Primer es fa una introducció dels 

conceptes bàsics emprats: presbícia, cataractes i les tècniques de cirurgia de les 

mateixes. Després, en un segon apartat es fa una descripció sobre les lents 

intraoculars i seguidament s’expliquen els diferents tipus de lents intraoculars que 

existeixen. En la tercera part es fa una breu referència als articles científics utilitzats 

pel treball i s’expliquen els diferents mètodes que s’utilitzen per valorar la rotació d’una 

lent intraocular. Per últim, s’explica, en referència als articles científics, els mètodes 

que fan servir per valorar el rendiment òptic de cada lent intraocular, és a dir, les 

proves tan subjectives com objectives que és realitzen per valorar la qualitat òptica. 

 

3.1. Presbícia, cataractes i cirurgia 

 

En aquest apartat es farà una introducció a la presbícia, cataractes i cirurgia 

ocular. 
 

3.1.1. La presbícia 

 

El cristal·lí és una lent biconvexa situada a la càmera anterior de l’ull, és a dir 

entre l’humor vitri i l’iris (Figura 3.1). Aquesta lent té l’habilitat de poder modificar els 

seus radis de curvatura i el seu gruix per tal de crear una imatge nítida a la retina 

d’objectes a diferents distàncies: lluny, intermedi i prop, aquest procés s’anomena 

acomodació (De Vries & Nuijts, 2013). Segons la teoria ja àmpliament acceptada i 

experimentalment confirmada de Helmholtz sobre l’acomodació, l'ull enfoca a 

distàncies llunyanes quan el múscul ciliar està relaxat. En aquesta condició la zònula, 

que s'insereix en la vora equatorial de la lent, es manté sota tensió de repòs per 

mantenir la lent en un estat relativament aplanat (Sciences, 1998). 

 

L'acte d'acomodar provoca una 

contracció del múscul ciliar que redueix el 

diàmetre del cos ciliar i allibera la tensió de la 

zònula en repòs. Això permet que el cristal·lí es 

pugui sotmetre a una recuperació elàstica i hi 

hagi un augment de les curvatures dels dos 

dioptres que conformen el cristal·lí i un 

augment de la potència de cada una d’elles, 

d’aquesta manera es permet l’enfocament 

d’objectes a distàncies curtes (Sciences, 1998). 

 

 

 

 

 
Figura 3.1.  Anatomia del globus ocular 
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Quan cessa l’acomodació, el múscul ciliar es relaxa i torna a la seva 

configuració de no acomodat, la tensió de la zònula augmenta un cop més i el cristal·lí 

torna a estar en un estat relativament aplanat per poder augmentar la distància focal i 

enfocar objectes llunyans (Sciences, 1998). 

 

L’habilitat per acomodar es va perdent gradualment en funció de l’edat, aquest 

procés s’anomena presbícia. Això es creu que és degut a canvis de l’elasticitat del 

cristal·lí i de la contracció del múscul ciliar (De Vries & Nuijts, 2013). Tot i així, aquest 

descens té lloc entre els 40 i 50 anys, sent una acomodació nul·la per a la tercera edat 

(Anderson, Hentz, Glasser, Stuebing, & Manny, 2008). Com a resultat, qualsevol 

persona que es torni prèsbita es torna dependent d’ulleres (Figura 3.2), fins i tot els 

emmetrops, que són independents d’ulleres quan són joves (De Vries & Nuijts, 2013). 

 

 
Figura 3.2. Efecte de la presbícia en visió de 

prop 

 
 

3.1.2. La cataracta 

 

La composició i l'arquitectura del cristal·lí, amb les 

seves cèl·lules de fibres allargades plenes de proteïnes de 

llarga vida estables, permet que la lent enfoqui la llum a la 

retina. Tot i que la lent té mecanismes de protecció per 

preservar la seva funció durant tota la vida d'un individu, 

amb l'envelliment d'aquests mecanismes comença a 

deteriorar-se i la lent comença a acumular proteïnes 

modificades (Figura 3.3). Aquesta fallada condueix a 

l'agregació gradual de les proteïnes del cristal·lí, amb una 

pèrdua progressiva de la qualitat òptica de la lent, i en 

última instància condueix a l'opacitat, o cataractes 

(Sharma & Santhoshkumar, 2009).  

 

 
 

Existeixen majoritàriament tres tipus de cataractes relacionades amb l’edat les 

quals depenen de la zona que afectin i la seva localització. Hi ha la nuclear, la cortical 

o pol posterior i la subcortical o posterior subcapsular. Tot i que les més afectades per 

l’edat i el desgast de les proteïnes són la cortical i la nuclear. La nuclear algunes 

vegades també comporta un augment de la coloració groga, resultant una disminució 

de la transmissió de la llum (Beebe, Holekamp, & Shui, 2010).  

 

 
Figura 3.3. Cataracta 
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Segons la mida i la localització d’opacitat del cristal·lí una persona no es pot 

adonar que se li està desenvolupant una cataracta. Però a mesura que aquesta va 

augmentant i la visió es va tornant més borrosa, l’agudesa visual va disminuint i 

provoca una interferència negativa en les activitats habituals del pacient. S’ha de tenir 

present que l’opacitat del cristal·lí relacionada amb l'edat, o cataracta, és la principal 

causa de ceguesa al món (Sharma & Santhoshkumar, 2009) i la millor solució és la 

cirurgia de cataractes. 

 

3.1.3. Tècniques de cirurgia de cataractes 

 

La cirurgia de la cataracta consisteix en l'extracció del cristal·lí opacificat i la 

implantació en el seu lloc d’una lent intraocular (LIO). Hi ha dues opcions d'intervenció: 

l'extracció intracapsular i la extracapsular. La intracapsular era la que s'emprava fins fa 

pocs anys. Consisteix a treure tot el cristal·lí juntament amb el seu embolcall, la 

càpsula. La cirurgia extracapsular és la més difosa actualment, ja que té menys 

complicacions i permet l'ús d'una lent intraocular. S'extreu només la porció opaca de la 

cataracta i es deixa la porció posterior de la càpsula, que serveix de suport per a una 

lent intraocular que ocupa el mateix lloc que el cristal·lí que s'ha extret. Al seu torn, la 

cirurgia extracapsular es pot fer mitjançant dues tècniques (Figura 3.4): 

 

- Tècnica manual i mecànica, mitjançant la qual s'extreu la cataracta completa 

per una incisió de més de 7 mm, i que s'empren sutures per tancar-la. 

 

- Tècnica mitjançant l’emulsificació per ultrasò, es fa una incisió petita, per mitjà 

d'un equip especial es fragmenta en petits trossos i s'aspira la cataracta 

mitjançant una peça especial, requereix d’equips moderns. Té l'avantatge que 

la recuperació és més ràpida, i gairebé mai es necessiten sutures per tancar la 

ferida, ja que la incisió necessària és més petita. 
 

 

La lent intraocular, implantada en la cirurgia de cataractes, es tracta d'una 

petita lent artificial que es col·loca en substitució del cristal·lí. Aquesta lent és 

permanent, té una potència òptica prèviament calculada mitjançant l’examen 

preoperatori, on entre altres proves es fa una biometria ocular. 

 

 

 

 
Figura 3.4. Cirurgia de cataractes. La primera imatge és una emulsificació del cristal·lí, 

la segona inserció de la LIO i la tercera, una imatge de com es veu el cristal·lí després 

de l’operació. 
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La cirurgia de cataractes amb la implantació d'una lent intraocular té la 

capacitat de no només restablir o inclús augmentar l'agudesa visual, sinó també de 

canviar l'estat de refracció del pacient. Idealment una LIO permetria al pacient prèsbita 

recuperar la seva capacitat d'acomodar (De Vries & Nuijts, 2013) i, per tant, aconseguir 

ser independent de les ulleres per a visió llunyana.  

Recentment s’estan implantant algunes lents intraoculars que permeten una bona visió 

per a totes les distàncies, tan de prop com de lluny.  

 

 

3.2. Lents intraoculars 

 

Tal com s’ha dit, en la cirurgia de cataracta s’implanta una lent intraocular que 

permet compensar la substracció del cristal·lí. Les LIOs permeten que els pacient 

només siguin independents de les ulleres per veure de lluny mentre que d’altres 

permeten veure tant de lluny com de prop. Això és degut gràcies a que aquestes lents 

compensen l’error refractiu que li manca a l’ull  per tal de poder enfocar la imatge a la 

retina. Existeixen diferents tipus de LIOs depenent de la distància que el pacient es 

vulgui corregir. 

 

3.2.1. LIOs monofocals 

Aquesta classe de LIOs tenen un sol valor 

de distància focal (Figura 3.5) i permeten enfocar 

a una sola distància proveint de visió nítida pels 

objectes situats en un punt i amb una profunditat 

de camp limitada (Alfonso, Fernández-Vega, 

Valcárcel, & Montés-Micó, 2008). Aquesta 

distància acostuma a ser de lluny i, per tant, els 

pacient sempre precisaran d’ulleres per poder 

veure-hi bé a les altres distàncies, com ara unes 

per a activitats a distància intermèdia (uns 60-

70cm com ara l’ordenador, etiquetes de compra, 

etc) i unes altres per més de prop (uns 30-40cm 

com ara per la lectura, costura, etc) (Lin & Yang, 

2014). 

 

Com a punt positiu d’aquest tipus de lents intraoculars és que permeten una 

visió d’alt contrast i qualitat visual sense pèrdua de visió llunyana quan hi ha poca llum. 

A més, no produeixen ni halos ni enlluernaments durant la nit (Lin & Yang, 2014). 

 

3.2.2. LIOs multifocals 

 

Diferents a les LIOs monofocals, existeixen les multifocals que es basen en 

l’existència de més d’una potència diòptrica. És a dir, que poden enfocar a dos o més 

distàncies. El principi bàsic d’aquest concepte és el de visió simultània. Aquest efecte 

 

 
Figura 3.5. Lent intraocular 

monofocal 
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es percep com la superposició de diferents imatges retinals, formades per cada zona 

de la LIO dels diferents enfocaments. Aquestes imatges són de diferent escala a la 

retina i de diferent contrast entre les imatges enfocades i les desenfocades. Aquest 

efecte ocasiona més halos i enlluernament que la monofocal. Per tal que es pugui 

arribar només a percebre la imatge enfocada, el cervell ha de jugar un paper molt 

important com a seleccionador de la imatge més important i supressor de les 

irrellevants (Maurino et al., 2015). 

 

 

A continuació s’explicaran les diferents lents multifocals classificades segons el 

número de focus que tenen: 

 

- Les LIOs bifocals es caracteritzen per tenir dos potències diòptriques fixes, és a 

dir que permeten enfocar a dos distàncies diferents, lluny i intermèdia o lluny i 

propera, tot això sense la necessitat d’utilitzar ulleres (Maurino et al., 2015).  

- Les LIOs de més de dos focus, tal com el seu nom indica, contenen més de 

dos punts focals fixes. Permet enfocar a les tres distàncies, lluny, intermèdia i 

prop. Aquest tipus de LIOs donen al pacient molta més independència d’ulleres 

per a qualsevol distància que les monofocals (Alfonso et al., 2014).  

-  

 

A continuació s’explicaran els diferents tipus de LIOs multifocals depenent del 

principi en el que es basen per produir la multifocalitat: 

 

- Les lents intraoculars multifocals refractives aconsegueixen la seva capacitat 

multifocal a través d’una òptica amb anells concèntrics alternants amb una 

potència diòptrica diferent cada un, és a dir que alguns són per visió llunyana i 

d’altres per visió propera. Es van intercalant zones lluny-prop (José F. Alfonso 

Sánchez, 2007) (Figura 3.6).   

 

La pupil·la juga un paper important en 

aquest disseny i pot arribar a ser un 

desavantatge. Si la pupil·la es contrau molt, 

la zona més efectiva serà la central, de 

manera que si la zona de la lent per visió de 

lluny està situada al centre de la lent 

intraocular i la de prop a la vora, la visió de 

lluny es mantindrà bona però es perdrà 

qualitat visual de prop (José F. Alfonso 

Sánchez, 2007) . 

 

 

- Les lents multifocals difractives es diferencien de les refractives en que 

utilitzant la difracció de la llum per produir dos punts focals diferents. Aquests 

diferents enfocaments per aquests tipus de LIOs es poden observar més 

clarament en la Figura 3.7. 

 
Figura 3.6.Lent bifocal refractiva 
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Figura 3.7. Diferències de traçat de rajos entre una 

monofocal, bifocal difractiva i una refractiva. 

 

Aconsegueixen la multifocalitat tallant graons en la lent intraocular, els 

quals depenent de l’altura i l’amplada i provocant diferències de fase, es pot 

aconseguir que un feix de llum enfoqui per a visió llunyana i un altre per a 

propera (José F. Alfonso Sánchez, 2007). Aquesta característica òptica té la 

capacitat de dirigir els raigs de llum a dos focus diferents al mateix temps, i que 

es creïn dos punts focals separats, un per a lluny i un altre per a prop (José F. 

Alfonso Sánchez, 2007) (Figura 3.7). 

 

 

En el cas de les lents difractives, no hi ha dependència de la mida de la 

pupil·la ja que degut a que en tot moment el rajos passen tan per la zona 

propera com la llunyana. Conseqüentment,  tan amb il·luminació fotòpica 

(pupil·la petita) com escotòpica (pupil·la dilatada), la quantitat total de llum 

passa per totes les zones en la mateixa proporció (José F. Alfonso Sánchez, 

2007) . Tot i que poden causar enlluernament a la nit a l'hora de conduir i 

produir halos (José F. Alfonso Sánchez, 2007). 

 

- Les LIOs híbrides en 

l'actualitat són, en essència, 

una combinació de LIOs 

difractives i de LIOs refractives 

(Figura 3.8). Aquestes lents 

intraoculars híbrides ja estan 

disponibles en diferents 

dissenys, degut a que en 

molts estudis s’en 

dissenyaven de diferents per 

aprofitar el millor d'ambdós, la 

difracció i propietats de 

refracció (Artigas, Menezo, Peris, Felipe, & Díaz-Llopis, 2007). 

 

Les lents intraoculars multifocals també es poden dividir en dos tipus més de LIOs 

depenent del seu disseny, és a dir, de com estiguin disposades les zones d’aprop i de 

lluny: 

 

Figura 3.8. Traçat rajos LIO bifocal hibrida 
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- LIOs simètriques, són aquelles que presenten simetria de rotació, com per 

exemple la lent mostrada en la Figura 3.9. Aquestes LIOs no es veuen 

afectades per la rotació. Les lents intraoculars difractives i gran part de les 

refractives, són simètriques. 

 

 
Figura 3.9. Esquema LIO simètrica 

 

- LIOs asimètriques, a diferència de 

les simètriques, no mostren 

simetria de rotació. Aquest tipus 

de LIO, com les de la Figura 3.10, 

on la part superior enfoca els 

objectes llunyans i la inferior els 

pròxims. A diferència de les 

simètriques, són sensibles a la 

rotació, ja que si la LIO de 

l’exemple rotés 180º les zones de 

lluny i de prop es veurien 

invertides. Aquest tipus de lent 

intraocular és menys comú que 

les simètriques, sent la MPlus la 

LIO asimètrica més comuna.  

 

 

Avui dia, totes les lents intraoculars estan dotades de filtre UV imitant al cristal·lí. 

Alguns models de LIOs incorporen a més un filtre addicional per la llum blava per tal 

de protegir l'epiteli pigmentari de la retina, i per tant a la màcula de la toxicitat per a 

aquest tipus de llum ultraviolada. Són lents de color groc, que no obstant això, el 

pacient no ho percep (“Lios Premium,” n.d.). 

 

3.3. Mètodes de mesura per valorar la rotació de les LIOs i valor mitjans 

 

En aquesta apartat s’explicaran els diferents mètodes per tal de valorar la 

influència de la rotació de les LIOs una vegada aquestes ja han estat implantades als 

ulls dels pacient. A més, a partir d’aquestes valoracions s’ha pogut fixar els graus de 

rotació de les lents intraoculars que s’han utilitzat per dur a terme aquest treball. Tot i 

que, aquests graus s’han extret d’estudis els quals utilitzaven LIOs tòriques ja que la 

majoria de la revisió literària utilitzaven aquest tipus de LIOs, però per aquest treball 

s’han fet servir lents intraoculars esfèriques. 

 
Figura 3.10. Esquema LIO simètrica 
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En general, els articles científics dels qual s’ha extret la informació seguien un 

mateix patró per tal d’avaluar la rotació de les lents intraoculars una vegada 

implantades. Primerament es feia asseure al pacient verticalment a la taula 

d’operacions o a la sala d’espera preoperatòria (Alfonso et al., 2014) i se li feien uns 

punts de referència a la conjuntiva límbica a partir de bolígrafs de tintes d’un sol ús a 

les posicions de les 6 i les 12 hores per tal d’introduir la lent intraocular en la correcta 

posició (Alfonso et al., 2014), (Chang, 2008), (Patel, Ormonde, Rosen, & Bron, 1999). 

Seguidament al pacient se l’operava a partir de la tècnica ja explicada en apartats 

anteriors i es confirmava la correcta posició de la lent intraocular. Com que durant tota 

l’operació s’anava gravant el procediment, una vegada la cirurgia estava finalitzada es 

podia extreure una imatge de la LIO introduïa on es poguessin veure unes marques 

que contenen les lents intraoculars. 

 

 

En el postoperatori, la posició de la LIO era examinada en diferents períodes de 

temps després de la implantació depenent de l’article: en algun article l’examen es 

realitzava al cap d’un dia, una setmana, un i sis mesos i un any (Prinz et al., 2011) és a 

dir 5 vegades al llarg d’un any, un altre en dos setmanes i tres mesos (Patel et al., 

1999) per tant dos vegades en tres mesos, un altre en un, tres i sis mesos (Alfonso et 

al., 2014) i un altre exemple, al cap d’un dia, una setmana i un i tres mesos (Venter & 

Pelouskova, 2013). Però tots ells coincidien en que en aquestes visites es dilatava la 

pupil·la per tal de dur a terme una correcta examinació de la rotació de la lent 

intraocular. 

 

 

Finalment, gràcies a les imatges que s’extreien del vídeos de l’operació i les 

revisions postoperatòries s’arribava a calcular el grau de rotació de les lents 

intraoculars. De les imatges dels vídeos s’obtenia l’orientació en que s’introduïa la LIO 

a l’ull i, comparant-les amb les fotografies de la LIO que es realitzaven en el 

postoperatori, es podia arribar a calcular el grau de desviació. El càlcul consistia en 

realitzar en la imatge de l’operació una línia que unís les dos marques de la lent 

intraocular, ja que estan disposades linealment en diferents extrems de la LIO. A les 

següents imatges postoperatòries també se’ls hi feia aquesta línia i superposant 

aquestes imatges amb la inicial es calculava l’angle de desviació utilitzant el programa 

ImageJ (Patel et al., 1999). Un exemple està en la Figura 3.11. 

  

 

Figura 3.11. Exemple de la valoració de l’angle de 
rotació. A) Fotografies d’una LIO al cap de 2 
setmanes de ser implantada (dreta) i una altra al 
cap de 6 mesos. B) Angle de rotació marcat a 
partir del software CASE 2000 després de que les 
marques del centre òptic i perifèric es definissin 
(Patel et al., 1999). 
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La mitjana dels resultats de l’angle de desviació en aquests articles varien 

segons el tipus de lent intraocular utilitzada i l’estudi. En alguns el grau de rotació està 

en 0.3±3.06º (Patel et al., 1999) (Saldanha, Benjamin, & Patel, 2009), d’altres estan en 

2.53±2.27º (Venter & Pelouskova, 2013) i els resultats més elevats arriben a estar 

entre 3.35 ±3.41º i 5.56 ±8.49º (Chang, 2008).  

Tot i els resultats que s’obtenien, alguns estudis inicialment classificaven els graus de 

desviació en: menys de 10º com a lleu, entre 10º i 30º moderat i més de 30º sever. La 

majoria de resultats estaven dins del grup de lleu, algun dins de moderat i una minoria 

dins dels sever (Patel et al., 1999) i (Saldanha et al., 2009). Tot i que dins dels sever hi 

hagués una minoria, eren casos que per aquest treball s’han tingut en compte. 

 

Dels treballs anteriorment citats, es pot resumir que la majora de les vegades 

les rotacions trobades en les LIOs estan al voltant de 0º i 5º, però també hi ha casos 

en que la LIO pot rotar fins a 30º. 

 

3.4. Mesura rendiment òptic LIO 

 

En aquest apartat s’exposaran les diferents proves referents als articles 

científics que utilitzaven per valorar la qualitat d’una lent intraocular subjectivament. 

Com a proves subjectives s’entén que són les que el pacient ha de donar la seva 

opinió sobre com hi veu a través de la LIO i ha de donar alguna resposta per a cada 

una de les proves. 

Les proves subjectives generalment utilitzades pels estudis són agudesa visual tan de 

lluny entre 4-6m com d’aprop entre 30-50cm i sensibilitat al contrast, tot en logMAR  

(De Vries & Nuijts, 2013), (Muñoz, Albarrán-Diego, Ferrer-Blasco, Sakla, & García-

Lázaro, 2011), (Guo, Sun, Zhang, & Zheng, 2014) i (Hayashi, Manabe, & Hayashi, 

2009). 

 

En altres estudis, per tal d’assegurar-se al màxim que la implantació de les 

lents intraoculars s’havia realitzat correctament i el pacient podia continuar amb la 

seva vida normal, també es duien a terme d’altres proves subjectives com ara la 

rapidesa lectora (Alfonso et al., 2014). També és habitual l’utilització de qüestionaris 

de satisfacció del pacient (Muñoz et al., 2011) i (Guo et al., 2014), on es pregunta als 

pacients sobre diferents aspectes com la seva satisfacció amb les LIOs, la percepció 

de halos, difusió, visió doble etc. o la dependència de les ulleres. El problema dels 

qüestionaris és la seva alta dependència de la subjectivitat del pacient, pel que fa que 

no siguin els més recomanables.  

 

Dins de les tècniques subjectives i amb el fi d’estudiar la multifocalitat, també 

és habitual mesurar el que es coneix com a corba de desenfocament (Guo et al., 

2014)(Muñoz et al., 2011). La corba de desenfocament consisteix en fer una valoració 

de l’agudesa visual per a diferents graduacions, les quals normalment varien de 

+1.00D fins a -3.00D amb passos de 0.50D, situades a sobre de la millor correcció 

possible. Aquestes lents s’addicionen perquè produeixen un efecte en la imatge de 

l’objecte que s’està observant que permet mesurar l’agudesa visual de diferents 

distàncies, sense la necessitat de variar la distància entre el test i el pacient, només 

amb l’addició d’aquestes lents. 
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La lent divergent o negativa permet simular l’efecte de que s’ha atansat 

l’objecte que s’observa a partir de les imatges virtuals i properes que es formen. 

Aquestes imatges són el resultat de que els rajos que travessen la lent procedents 

d’un objecte llunyà van a parar en d'un punt situat per davant de la lent anomenat 

focus imatge (F’) (Figura 3.12).   

 

 
 

Figura 3.12. Traçat de rajos d’una lent divergent. 

 

 

En canvi en una lent convergent o positiva, igual que la divergent en que 

l’objecte d’observació està molt llunyà, els rajos que travessen la lent convergeixen en 

un punt que està situat per darrera de la lent (F’), és a dir que es forma una imatge 

real. Degut a que aquesta imatge és interceptada per l’ull, el subjecte la percep com si 

l’optotip s’hagués allunyat (figura 3.13). 

 

 

 
Figura 3.13. Traçat de rajos d’una lent convergent. 

 

 

U

l
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Finalment, citar les tècniques objectives per mesurar la qualitat òptica de les 

lents intraoculars multifocals (Gatinel & Houbrechts, 2013) i (Montés-Micó, Madrid-

Costa, Ruiz-Alcocer, Ferrer-Blasco, & Pons, 2013). En aquestes proves es determina 

la qualitat òptica de les lents intraoculars mitjançant diferents tècniques. Com a major 

avantatge, presenten la independència de la subjectivitat del pacient. Per contra, el 

seu major inconvenient és la dificultat de la seva mesura in-vivo. A més, cal tenir en 

compte que en l'ús de LIOs multifocals l'adaptació neuronal juga un paper important, 

per la qual cosa mesures objectives de la qualitat òptica de les lents no serien 

suficients per avaluar-les. 
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4. MATERIAL I MÈTODE 

 

4.1. Material  

 

En aquest apartat descriurem els instruments i material utilitzats per aquest 

treball. 

 

4.1.1. Lents intraoculars 

 

Per l’estudi s’han utilitzat tres tipus de lents intraoculars (LIOs): la monofocal 

Artisan Aphakia de la casa Ophtec, la bifocal MPlus de la casa Ophtec i la de més de 

dos focus SN6AD1 de la casa Alcon. Les seves principals característiques es 

descriuen a continuació (taula 4.1.). 

 

 

CARACTERÍSTIQUES SN6AD1 

(ALCON) 

MPLUS 

(OCULENTIS) 

ARTISAN APHAKIA 

(OPHTEC) 
 

ASPECTE 

 

 
 

MATERIAL Acrílica 

Hidrófoba 

Acrílica 

Hidrófoba 

PMMA CQ-UV 

DISSENY OPTIC Multifocal single- 

piece  

Bifocal asfèrica 

single-piece 

Monofocal asfèrica 

OPTICA Difractiva Difractiva ---- 

DIAMTERE TOTAL 13.0 mm 11.0mm 8.5mm 

DIAMTRE OPTIC 6.0mm 6.0mm 5.0mm 

ADDICIONS Visió propera: 

+3.00D/+4.00D 

Visió propera: 

+3.00D 

---- 

FILTRES DE LA 

LENT 

Llum blava 

UV 

UV ----- 

 

 

Taula 4.1. Principals característiques de les LIOs utilitzades en l’estudi 
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4.1.2. Projector d’optotips 

 

El sistema de projecció 

d’optotips Topcon CC-100 (Figura 

4.2.) es va utilitzar tant per la 

mesura de l’agudesa visual com pel 

control de la visió durant la 

realització de l’examen subjectiu. 

Aquest sistema és una solució 

versàtil per presentar diferents 

optotips al pacient. Consisteix en 

una pantalla de 22”LCD de gran 

resolució que garanteix una visualització nítida i clara dels optotips. A més, tots els test 

per mesurar l’agudesa més comunament coneguts estan disponibles en aquest 

sistema.  

 

 

És una pantalla retroil·luminada, pel que la llum ambiental de la sala ha de ser 

reduïda i és el propi optotip el que garanteix les condicions de visió fotòpica. 

Una característica que el diferència de la resta de projectors d’optotips és que té una 

gran varietat de diferents optotips i, també que una vegada escollit un tipus d’optotip, 

difícilment pot ser memoritzat pel pacient ja que aquest tipus de projectors inclouen 

una funció aleatòria i d’emmascarament per a les taules d’agudesa visual principals. 

També conté un elevat nombre d’unitats de mesura per poder calcular l’agudesa 

visual, com ara en decimal, logMar, Snellen i Monoyer. Explicat més extensament a la 

Taula 4.1. 

 

  

Especificacions 

Distància del test 2.9-6.1m, ajustable en passos de 20cm 

Rang d’agudesa visual Decimal: 0.05 a 2.0 

LogMar: 1.3 a 0.30 

Snellen (m): 120 a 3 

Monoyer: 0.5 a 2.0 

Àrea visual WxD (mm) 376x301 

Test estàndard Lletres 

Números 

Símbols pels nens 

Tumbling E 

Landolt C 

Schober test 

Worth test 

ETDRS 

Monocular R/G 

Task charts 

Clock fan 

 
Figura 4.2. Pantalla de l’optotip Topcon CC-100 
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Astigmatism dots 

Colour test 

Tests de visió binocular (separació 

d’imatges) 

Separació a travès VERMELL- VERD 

Duochrome blance test 

Cross 

Cross with fixation 

Zeigetest 

Coincidence 

VA Balance test 

Fixation disparity test 

Dimensions WxHxD (mm) 640x420x35 

Pes (kg) 5.6kg 

Voltatge principal  AC 110-240V; 50-60Hz 

Consum energètic 160VA 

Accessoris Soport mural 

Control remot 

Taula 4.1. Especificacions de les característiques i proves que realitza l’optotip Topcon 

CC-100 

 

Per aquest treball, es va fer servir l’optotip d’escala logarítmica degut a que és 

un dels més precisos gràcies a la progressió logarítmica que existeix entre una línia i 

una altra de l’optotip.  

 

A més, aquest sistema d’optotips també ens va permetre mesurar la sensibilitat 

al contrast perquè mitjançant un control remot se li podia anar reduint la luminància de 

la pantalla. 

 

 

4.1.3. VirtIOL 

 

L’instrument VirtIOL permet mesurar les funcions visuals i simular l’efecte visual 

a través d’una lent intraocular sense la necessitat de que aquesta ja estigui implantada 

a l’ull. L’experiència visual creada amb aquest instrument es pot realitzar per qualsevol 

tipus de LIOs com ara monofocals, bifocals, difractiva, refractiva, etc. A més, com a 

avantatge pels dissenyadors de lents intraoculars és que permet avaluar les LIOs 

abans que surtin al mercat i mesurar el seu l’efecte visual. 

L’instrument VirtIOL va aparèixer recentment al mercat, produït per l’empresa 10Lens, 

start-up sortida del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes 

(CD6). 

 

4.1.3.1.  Funcionament i descripció  

 

El VirtIOL es basa en el trasllat òptic de la lent intraocular fins al pla de la 

pupil·la del pacient permetent la simulació del seu efecte al pacient. És a dir, el pacient 

mira a través de l’instrument i de la LIO permetent que vegi de manera equivalent a 

que si la portés implantada. 
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Per tal de poder mesurar les funcions visuals de les LIOs a través de 

l’instrument, se li realitzaven un conjunt de proves optomètriques al pacient, en que les 

més habituals eren l’avaluació de l’agudesa visual (AV) i la sensibilitat al contrast, 

emprant els tests adients. En aquest treball els dos es varen realitzar emprant el 

projector d’optotips ja explicat anteriorment.  

Mitjançant la realització d’aquestes proves, se li dóna l’oportunitat al pacient de que 

pugui experimentar com hi veurà a través de la LIO una vegada estigui implantada i, a 

l’optometrista de decidir quin és el millor model que li pot donar al pacient una millor 

qualitat visual. 

 

 

El VirtIOL és un instrument òptic de camp obert que es basa en conjugar el pla 

pupil·lar del pacient amb la LIO situada a l’ull artificial, dissenyat segons la norma ISO 

11979, el qual conté la LIO. Aquesta conjugació es pot dur a terme gràcies al sistema 

òptic, format per lents, miralls i filtres, que podem veure a la Figura 4.5.  

 

 

A continuació, i juntament amb la figura 4.4, es descriurà el funcionament intern 

de l’instrument: 

 

Primerament se situa l’optotip (1) a la 

distància de l’instrument que s’hagi descrit 

en el protocol. Aquesta distància va en 

funció de la distància de visió que es 

vulgui avaluar i no segons l’instrument, ja 

que com que és un instrument que es pot 

considerar de camp obert, el seu camp 

visual per observar l’objecte no queda 

limitat per l’instrument.  

Llavors, el pacient pot observar l’optotip a 

través de la LIO (2) introduïda a l’ull 

artificial (3), podent avaluar la qualitat 

visual d’aquest com si tingués la LIO 

implantada.  

L’ull del pacient (4) ha d’estar totalment 

centrat amb l’instrument i, a més, ha 

d’estar el seu pla pupil·lar ben enfocat. 

Per poder complir aquestes dues 

condicions s’ha afegit una càmera (6) que permet enregistrar una imatge de l’ull 

il·luminat per un díode LED (5). Aquesta imatge es pot veure a una petita pantalla (7) 

que es troba instal·lada en el mateix instrument. Gràcies a aquest enregistrament es 

pot anar modificar la posició del pacient i obtenir les condicions idònies (Figura 4.5).  

 

 

Figura 4.4. Esquema bàsic del VirtIOL. 

Referències: 1) optotip; 2) LIO immersa a 

l’aigua; 3) ull artificial; 4) ull individu; 5) 

LED infraroig; 6) càmera; 7) pantalla   
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Figura 4.5. Imatge virtual de l’instrument VIRTIOL. 

 

4.2. Mètode 

 

En aquest apartat s’exposa el disseny de l’estudi, es detallen les 

consideracions per seleccionar la mostra, s’explica el protocol de mesura aplicat i, 

finalment, es descriu l’anàlisi de les dades. 

 

4.2.1. Disseny de l’estudi 

 

Al capítol de l’estat de l’art s’ha comentat que existeixen molts estudis que 

parlen sobre la rotació de les lents intraoculars. La majoria d’aquests mesuren l’angle 

de rotació de LIOs tòriques una vegada ja inserides a l’interior del globus ocular. Amb 

tots els estudis s’ha conclòs que la mitjana de rotació està dins dels 5º, tot i que hi ha 

alguns casos que s’arriba fins a 30º, però són una minoria. També s’ha explicat els 

diferents dissenys, simètrics i asimètrics, de les LIOs que existeixen.  

 

 

En el nostre cas es volia comprovar la influència en la percepció visual del 

pacient degut a la rotació de diferents angles de dos lents intraoculars diferents 

simulant la visió que tindria si portes una LIO inserida. Per a això, es va necessitar el 

simulador de lents intraoculars anomenat VirtIOL. A partir d’aquest instrument, el qual 

ens permet rotar la LIO, es va girar 0º, ±15º i ±30º i es va avaluar el seu rendiment 

òptic, mitjançant les corbes de desenfocament i la sensibilitat al contrast en visió 

llunyana. 

 

 

4.2.2. Selecció de la mostra. Criteris d’inclusió i exclusió 

  

Varen participar a l’estudi 10 subjectes sans d’edats compreses entre 50 i 66 

anys. Van ser seleccionats entre el personal docent de la Facultat Òptica i Optometria 

de Terrassa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Centre de 

Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) de la UPC. 

 

L’estudi es va realitzar al CD6. La presa de les mesures es va iniciar el 4 de maig del 

2015 i es va finalitzar el 15 de maig del 2015. 
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Els criteris d’inclusió varen ser: 

- Pacients prèsbites entre 50 i 60 anys. 

- Agudesa visual (AV) igual o superior de 16/20 amb la millor correcció possible. 

- No presentar cap patologia ocular prèvia. 

- No haver estat sotmès a cap intervenció quirúrgica ocular. 

- No estar en tractament farmacològic amb medicaments que puguin afectar al 

funcionament ocular. 

- Els pacients havien de ser emmetrops o pacients ametrops que portaven la 

millor correcció amb lents de contacte o amb ulleres, ambdós monofocals ja 

que amb bifocals i progressius els canvis de graduació de la lent podrien 

interferir en les mesures.  

- Diàmetre pupil·lar major o igual a 4mm en les condicions escotòpiques. 

 

 

4.2.3. Protocol de mesura 

 

En primer lloc i abans de fer les mesures amb pacients ls ulls artificials que 

contenien les lents intraoculars multifocals se’ls hi van fer unes marques que 

delimitaven les rotacions que es volia induir, -30º,-15º, +15º y 30º, tal i com es pot 

observar en la Figura 4.6. 

 

 

Totes les proves realitzades als participants van ser dutes a terme pel mateix 

optometrista, a fi d’evitar diferències en les mesures.  

 

Una vegada entrava el pacient al gabinet, se li va explicar el propòsit de 

l’estudi, en que consistia i quines proves se li anaven a realitzar (annex II). 

Seguidament se’ls hi va donar el consentiment per tal que el signessin si estaven 

d’acord en participar a l’estudi de forma voluntària (annex I). També es va donar un 

qüestionari que el pacient havia d’omplir per tal d’assegurar-nos que el subjecte 

complia els requisits d’inclusió (annex III). 

 

 

 
Figura 4.6. Fotografia de les marques en les LIOs 
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A continuació, es va situar el pacient darrera de l’instrument, centrant-li 

totalment l’ull a aquest i enfocant-lo al seu pla pupil·lar a partir de la pantalla del mateix 

instrument i per la qual l’examinador podia observar el centrament del pacient durant 

tota la prova i, a més, li podia corregir la posició amb petites modificacions de 

l’instrument. Tot l’examen es va realitzar amb els llums apagats per assegurar que la 

mida de la pupil·la del pacient fos més gran de 4mm, un dels requisits d’inclusió. 

Primer es van fer les mesures amb la LIO monofocal. Una vegada el pacient va haver 

estat ben centrat i enfocat, es va situar el test a la distància de 5.7 metres, visió 

llunyana, i seguidament se li va realitzar una sobrerefracció, situant les lents de la 

sobrerefracció per damunt de l’ull artificial que contenia la LIO. D’aquesta manera, el 

pacient quedava corregit per tal que tingués la seva millor AV per visió llunyana.  

Per tenir una idea de la disposició dels instruments durant la prova, en la Figura 4.7. es 

pot observar com estava tot col·locat. 

 

 
Figura 4.7. Imatge de l’habitació on es van realitzar les proves. En una banda hi ha el 

VirtIOL i a 5.7 metres el projector Topcon-CC100. 

 

 

Amb el pacient situat i la sobrerefracció realitzada, es va mesurar la corba de 

desenfocament de la lent intraocular monofocal, en el rang de +1.00 a -3.00D en 

passos de 0.50D tal com s’ha explicat en l’apartat 3.4. Seguidament es va mesurar la 

sensibilitat al contrast a partir de la mateixa pantalla on es projectaven els optotips per 

mesurar l’agudesa visual i a la mateixa distància de 5.7m variant els diferents contrast, 

100%, 25% i 10%. 

 

 
Una vegada es van haver acabat les mesures amb la lent intraocular 

monofocal, se li va donar al pacient uns segons de descans abans de seguir amb les 

mesures de la següent LIO. S’aprofitava aquest primer petit descans per canviar la lent 

intraocular monofocal per la MPlus o SN6AD1. Aquest canvi de LIO, era alternant per 

cada un dels pacients per tal de que en els resultats no hi influís cap altre factor extern, 

com ara la fatiga o l’aprenentatge 

 

5.7m 
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Una vegada es va tornar a situar el subjecte a l’instrument i amb una posició de 

la lent intraocular de 0º, se li va tornar a fer una sobrerrefracció a causa de que per a 

cada LIO hi havia diferències de potència. Després de la sobrerrefracció es va dur a 

terme la mesura de la corba de desenfocament i la sensibilitat al contrast per visió 

llunyana. Posteriorment es van repetir les mesures però per a totes les variacions de 

rotació: ±15º i ±30º. Aquesta modificació dels graus també era alternant per tal que el 

pacient no es pogués anticipar al resultat o les seves respostes depenguessin de 

l’augment o disminució de l’angle. 

 

Quan ja es va finalitzar la valoració amb la lent intraocular corresponent, se li va 

donar al pacient 20 minuts per descansar i de mentre es va canviar la LIO per la última 

que faltava per avaluar. Finalment, una vegada varen passar aquest minuts i el pacient 

se’l va tornar a col·locar correctament al VirtIOL, es va procedir a realitzar les mateixes 

proves que ja s’havien fet per la LIO anterior. 

 

 

Finalment, indicar que per tal d’avaluar la repetibilitat  de les LIOs multifocals en 

una mateixa posició de rotació, es va escollit aleatòriament un sub-grup de 4 pacients, 

els quals se’ls hi van realitzar 3 repeticions de les corbes de desenfocament amb les 

LIOs multifocals sempre a 0º. 

 

4.3. Anàlisi de les dades 

 

En primer lloc es va realitzar un anàlisi de dades de la mostra formada per 10 

pacients (10 ulls), calculant la mitjana i la desviació estàndard (DE) de l’edat dels 

pacients. 

 

Una vegada es van tenir tots els resultats, per cada lent intraocular es va 

analitzar la corba de desenfocament en les diferents condicions així com la corba de la 

sensibilitat al contrast. També es va mesurar la desviació estàndard mitjana de la AV 

en les corbes de desenfocament per tal de quantificar la dispersió. 
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5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

En aquest capítol es fa una presentació dels resultats més rellevants que 

sorgeixen de l’estudi sobre les dades obtingudes en aplicar la metodologia descrita al 

capítol anterior. 

S’iniciarà amb una descripció de la mostra definitiva que va participar en l’estudi i a 

continuació es mostraran els resultats relatius a l’estudi comparatiu de les mesures 

obtingudes a partir de cada una de les tres lents intraoculars. 

 

5.1. Anàlisi descriptiu de la mostra 

 
 

Un total de 10 ulls corresponents a 10 pacients es van incloure a l’estudi, 5 

eren homes (50%) i 5 dones (50%). La mitjana d’edat va ser de 57.7± 4.85 en un rang 

entre 50 i 66 anys. Per a cada un d’ells es feia la prova en només un ull triat 

aleatòriament, al final va quedar que en 6 pacients es van realitzar les proves amb l’ull 

dret (60%) i els 4 pacients restants a l’ull esquerra (40%). 

 

5.2. Corba de desenfocament sense rotació 

 
 

Primerament es compararan els resultats obtinguts en cada una de les lents 

intraoculars sense cap grau de rotació. Seguidament es comentaran els resultats de la 

sensibilitat al contrast també per a cada una de les LIOs i sense cap rotació. 

 

  

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

-4 -2 0 2 

A
V

 (
lo

gM
A

R
) 

AS (D) 

Monofocal 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

-4 -2 0 2 

A
V

 (
lo

gM
A

R
) 

AS (D) 

MPlus 



 

25 

 
Figura 5.1. Corba de desenfocament dels tres tipus de LIOs analitzats. 

 

 

Comparant les corbes de desenfocament de les tres lents intraocular que s’han 

utilitzat per aquest treball, tal i com es pot observar en la Figura 5.1, en totes elles hi 

ha un pic descendent a 0.00D. Aquest punt és el focus de visió llunyana i en el que la 

LIO monofocal té una AV de 0.07± 0.16 LogMar, la MPlus de 0.16±0.07 LogMar i la 

SN6AD1 de 0.14±0.04 LogMar respectivament. Com es pot observar, les agudeses 

visuals llunyanes de les LIOs multifocals són bastant semblants, tot i que la MPlus 

proporcionar un rang de visió de millor qualitat més ampli que la SN6AD1, com també 

està mencionat en l’estudi (Montés-Micó et al., 2013). 

 

 

L’única lent intraocular que es diferencia més és la LIO monofocal la qual a 

partir d’aquest pic, tan cap a la dreta com cap a l’esquerra, la línia va ascendint fet que 

correspon a la pèrdua d’agudesa visual. Aquest resultat de la LIO monofocal és degut 

a l’addició de les lents que van des de -3.00D fins a +1.00D per poder realitzar la corba 

de desenfocament. Aquesta addició sobre la correcta graduació, com s’ha explicat 

anteriorment, provoca una estimulació de l’acomodació en que degut a que els 

pacients que s’han utilitzat per aquest estudi són prèsbites i per tant no poden 

acomodar, provoca aquesta pèrdua d’agudesa visual. 

 

 

Les altres dos LIOs multifocals, tan la MPlus com la SN6AD1, es pot observa 

que les seves gràfiques no ascendeixen tan ràpidament com la LIO monofocal. La LIO 

MPlus conté dos pics descendents de màxima visió localitzats en els punts de  0.00D 

(corresponent a la visió llunyana) i a -2.50D (corresponent a visió pròxima a 40cm), i 

una mínima caiguda de l’agudesa visual en els desenfocaments intermedis. L’estudi 

(Muñoz et al., 2011) també calcula la corba de desenfocament de la MPlus i obté com 

a resultats que els dos pics de màxima visió també estan localitzats a 0.00D i a -2.50D. 

 

La LIO SN6AD1 també té dos pics descendents però ja no són tan pronunciats com a 

la LIO MPlus i estan localitzats a 0.00D i a -2.00D. Aquests pics no estan tan ben 

definits com la MPlus degut a que la lent intraocular SN6AD1 també proporciona visió 

intermèdia, per tant entre els dos pics també hi ha d’haver bona agudesa visual i la 

seva pèrdua de visió succeeix de forma gradual. En l’estudi (Guo et al., 2014) la corba 

de desenfocament de la SN6AD1 es comporta com una bifocal ja que conté dos pics 
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de màxima visió ben diferenciats, tot i que la visió intermèdia és menor de 0.16 ± 0.67 

LogMar, semblant al nostre cas que arriba a 0.2 ±0.06 LogMar. 

  

Al comparar els resultats de les dues lents intraoculars multifocals, es pot 

observar que no hi ha gaire diferència significativa en les agudeses visuals per a visó 

llunyana i intermèdia. En visió propera, en canvi, es significativament millor la MPlus 

aconseguint valors de 0.2± 0.06 LogMar  i amb la LIO multifocal 0.34± 0.06 LogMar. 

Aquests valors són correctes tal com diu (Gatinel & Houbrechts, 2013), ja que la LIO 

SN6AD1 està principalment dissenyada per a visió llunyana, és a dir que de tota la 

llum que incideix a aquest tipus de LIO la major part recau sobre la zona llunya i també 

una part en la zona per a visió intermèdia. Per això, com que per a visió propera el 

percentatge és menor, la imatge formada és de més baixa qualitat i en la gràfica no es 

forma un altre pic mínim en -2.00D. En canvi, amb la MPlus aquesta llum arriba més 

proporcional per a les dues zones de visió, és per això que en la gràfica es formen els 

dos pics mínims. 

 

 

A continuació i seguint amb les lents intraoculars sense cap grau de rotació, es 

comentaran els resultats obtinguts mesurant la sensibilitat al contrast. Per obtenir 

aquests resultats no es va realitzar la corba de desenfocament, sinó que es va 

mesurar sense cap rotació ni addició, el qual el subjecte resultava tenir la millor 

agudesa visual. (Figura 5.2.). 

 

  

 
Figura 5.2. Sensibilitat al contrast dels tres tipus de lents intraoculars sense rotació. 
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En aquest cas no es comentarà cada gràfica individualment ja que totes tenen 

el mateix comportament. En totes elles hi ha un descens de l’agudesa visual reflectint 

la disminució de la capacitat de detecció d’un objecte en qualsevol mida, encara que 

tan l’agudesa visual com la posició de les LIOs siguin bones. Les tres lents intraoculars 

augmenten una línia d’agudesa visual a l’augmentar el contrast de 25% a 50% i el 

mateix quan es canvia de 50% a 100%. Altres autors (Hayashi et al., 2009) no han 

trobat diferències significativament estadístiques entre les lents intraoculars 

monofocals i les multifocals, i al nostre cas podem dir que la forma de la corba de 

sensibilitat al contrast es semblant amb els dos tipus de lents. 

 

 

5.3. Anàlisi de la repetibilitat de les LIOs multifocals. 

 

Primerament es comentarà sobre els resultats de la repetibilitat de les mesures 

de les lents intraoculars MPlus i la SN6AD1, les quals se’ls hi va mesurar la corba de 

desenfocament sense cap grau de rotació, tal i com estan representats en la Figura 

5.3. 

La gràfica de la MPlus s’observa que entre -1.00D i +1.00D les tres línies 

segueixen el mateix recorregut i no es diferencien gaire, però a partir del -1.00D fins al 

-3.00D si que ja hi ha més diversitat entre línies. Tot i així, tenint un promig de 

desviació estàndard de 0.03 es pot confiar en els resultats obtinguts i que les 

diferències en la gràfica no són influents en els resultats posteriors.  

 

De la gràfica de la SN6AD1, totes les línies són bastant repetitives amb alguna 

lleugera desviació però no és important. A més el promig de desviació estàndard és de 

0.03, per tant igual que la MPlus, les petites diferències existents no influeixen en els 

posteriors resultats. 

 

 

En resum, les dues lents intraoculars multifocals tenen una desviació estàndard 

d’un terç de la mida de les lletres d’una línia de l’optotip, això vol dir que la precisió 

dels resultats en aquesta posició de les LIOs és elevada i, per tant, es pot confiar en 

que les mesures són repetitives en una mateixa posició. 
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(b 

Figura 5.3. Corba de desenfocament de les lents intraoculars a) MPlus i b)multifocal SN6AD1. 

 

5.4. Corba de desenfocament amb rotació. 

 

A continuació es parlarà de les variacions que hi ha hagut per a cada una de 

les LIOs multifocals en les cinc diferents posicions de rotació, -30º, -15º, 0º, 15º, 30º. 

Per cada una d’aquestes posicions de la LIO només va caldre realitzar una mesura ja 

que, com s’ha dit anteriorment, la repetibilitat d’aquestes lents intraoculars és molt 

bona. 

 

Les següents gràfiques s’han extret a partir de les mitjanes dels resultats 

obtinguts amb els deus pacients els quals se’ls hi van realitzar les proves. 

 

 

 
Figura 5.4. Corba de desenfocament de la LIO bifocal MPlus. 

 

 

La Figura 5.4, corresponent a les diferents rotacions de la lent intraocular 

MPlus, s’observa que algunes no segueixen el patró dels dos pics mínims tal i com 

correspondria a aquest tipus de LIO. 
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De la línia de rotació de 30º es pot veure com si que té un pic mínim a 0.00D 

però a partir d’aquí la línia ascendeix regularment per les dues bandes sense formar 

cap altre pic mínim durant el seu recorregut. 

De la línia de rotació 15º és l’única que segueix més semblant el patró de la 

línia de 0º, formant els dos pics mínims en 0.00D i a 2.50D. La línia de -15º també 

remarca les zones de màxima agudesa visual, però es difereix en que en la zona 

intermèdia no forma cap pic ascendent sinó que ascendeix regularment. 

En la de -30º forma també dos pics mínim però en el de 0.00D l’agudesa visual 

ha empitjorat des de 0.11±0.13 LogMar fins a 0.16±0.14 LogMar. I el segon pic, 

corresponent a la visió propera, no és un punt exacte sinó que s’allarga des de -1.50D 

fins al -2.00D mantenint una AV aproximada de 0.4 LogMar. 

 

 

Aquests resultats obtinguts eren els esperats inicialment. Degut a que aquesta 

LIO és asimètrica, és a dir una meitat de la LIO està dissenyada per la visió llunyana i 

una altra per la visió propera, quan es duen a terme rotacions tan elevades com 15º i 

30º les zones de visió llunyana i propera canvien la seva posició i podem passar a ser 

més nasals o temporals. També s’ha de dir que les agudeses visuals també han 

quedat modificades degut a aquestes rotacions. 

 

 

Seguidament de la LIO SN6AD1 també es compararan cada una de la línies de 

rotació de la corba de desenfocament, a partir de la Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5. Corba de desenfocament de la LIO multifocal SN6AD1. 

 

Les línies 30º i 15º s’assemblen bastant a la línia de 0º, totes formen un pic 

mínim ben pronunciat a 0.00D i a partir d’aquí tan per les dues bandes van ascendint 

de forma gradual. L’única diferència és que la línia de 30º entre 0.00D i 1.00D no 

ascendeix tan ràpidament com la de 0º. L’ascendència de la línia de -15º es semblant 

a la de 0º, però es diferencien en que el pic mínim format per aquesta línia no es troba 

a 0.09±0.06 LogMar com les altres dues línies comentades abans, aquest es troba a 

0.15±0.16 LogMar. 
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L’última línia la de -30º és la que es diferencia més de la resta. El pic mínim el té una 

mica més elevat que el de 0º, el qual és 0.12±0.08 LogMar. Entre 1.00D i -1.50D va 

resseguint el grau d’ascensió de la de 0º, però a partir de -2.00D forma un pic màxim 

el qual seguidament forma un petit pic mínim a -2.50D corresponent a 0.39 LogMar. 

 

 

Els resultats obtinguts per aquesta lent intraocular són diferents als de la 

MPlus. Totes les línies tenen el mateix comportament, i és que la LIO SN6AD1 és 

simètrica i per tant és d’esperar que la rotació no li afecti. Per a casi totes les línies les 

agudeses visual també són bastant semblants entre elles, tret de per la línia de -30º i 

el pic mínim de 0.00D en la línia de -15º. Repassant els valors de cada pacient es va 

observar que aquestes desviacions són degudes a un pacient que no se sap el motiu 

però va donar diferents valors, i degut a que eren pocs pacients cada un té una 

influència enorme en el promig dels resultats finals. 

 

 

A continuació es compararan les mitjanes de les desviacions estàndards de 

l’AV per a les dues LIOs multifocals. S’ha calculat primer la desviació estàndard de 

cada pacient en totes les rotacions, i després es fa el promig pels deu pacients. Els 

resultats van ser per la MPlus de 0.07 i per la SN6AD1, 0.05. En el cas de la MPlus és 

lleugerament major que en el de la SN6AD1 indicant que existeix major variabilitat 

deguda a la rotació. 

 

En resum, comparant les dues gràfiques de cada una de les lents intraoculars 

multifocals, es pot observar que encara que les dues corbes siguin similars, el cas de 

la MPlus s’observa una major diferència entre les línies depenent del grau de rotació. 

Aquesta diferència és més obvia en la zona de -1.00D a -2.00D.  

En el cas de la SN6AD1, les corbes són més similars amb lleugeres diferències, les 

quals corresponen a la rotació de -30º, més específicament a la zona de -2.00D. 

Sobre l’agudesa visual, es pot observar que segons quina sigui la rotació aquest pot 

variar més o menys. En el cas de la MPlus varia un màxim de 0.05 logMar a la rotació 

de -30º, i per la LIO SN6AD1, un màxim de 0.06 logMAR en el cas de -15º. 

 

 

Finalment, es comentarà la sensibilitat al contrast per a les dues lents 

intraoculars multifocals en totes les posicions de rotació, representades en la Figura 

5.6. 
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Figura 5.6. Sensibilitat al contrast de les dues LIOs multifocals per a cada rotació. 

 

 

Per a les dues gràfiques es pot observar un mateix comportament, el qual 

coincideix també amb el comportament de la sensibilitat al contrast amb les LIOs 

sense cap grau de rotació. Això vol dir que quan es passa de 10% a 25% l’agudesa 

visual augmenta una línia de l’optotip, el mateix que passa quan es canvia de 25% a 

100% de contrast. 

L’única diferència entre les dues gràfiques de cada LIO és que les línies de la 

MPlus, tot i tenir totes el mateix comportament, estan relativament separades les unes 

de les altres degut a la rotació de la LIO. En canvi, les línies de la gràfiques de la 

SN6AD1 estan més juntes ja que la rotació de la LIO no afecta tan a l’agudesa visual 

com la MPlus. Tot i així l’important és que totes elles es comporten igual, és a dir que 

aquesta disminució de l’agudesa visual no és degut a la rotació sinó a la pèrdua de 

sensibilitat per detectar els objectes.  
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6. CONCLUSIONS  

 

Sabent que actualment les lents intraoculars estan sent el centre d’atenció de 

tothom ja que permeten una gran millora de qualitat visual després de l’operació de 

cataractes, han aparegut una gran varietat de LIOs al mercat. Tot i aquesta gran 

varietat, es poden majoritàriament englobar en dos grans grups corresponents als dos 

tipus de dissenys de lents intraoculars més comuns, monofocal i multifocal.  

A partir d’aquests dos tipus de dissenys, per aquest Treball Final de Carrera es va 

plantejar com a objectiu esbrinar quin era l’efecte que provocava cada una d’aquestes 

lents intraoculars quan es rotaven un graus, tot mesurat a partir de l’instrument 

simulador anomenat VirtIOL. Es van utilitzar com a lents intraocular una monofocal i 

les multifocals MPlus i SN6AD1. 

 

 

Així doncs, en els capítols anteriors s’ha anat descrivint la metodologia seguida 

en tot l’estudi, s’han presentat tots els resultats obtinguts amb les seves corresponents 

discussions i, a continuació, es presentaran les conclusions més significatives extretes 

d’aquest estudi. 

 

 

Primerament es van comparar les corbes de desenfocament per cada una de 

les lents intraoculars i sense cap grau de rotació. Els resultats mostren com per a cada 

LIO hi ha una corba de desenfocament diferent, això és degut a les diferències en el 

disseny de cada una de les LIOs. És a dir, que la monofocal té molt bona agudesa 

visual de lluny però per a distàncies intermèdia i properes ja va descendint; la MPlus té 

l’AV més bona en visió llunya i propera però ja no tan en intermèdia; i la SN6AD1 té 

bona agudesa visual per a totes les distàncies, llunyana, intermèdia i propera. 

Tanmateix, s’ha pogut comprovar que la MPlus i la SN6AD1 tenen una corba bastant 

similar, casi coincidint en agudeses visual en alguns punts de la corba de 

desenfocament. 

 

 

També, posteriorment es va mesurar la sensibilitat al contrast en les mateixes 

condicions per a les tres lents intraoculars i totes elles es comportaven igual, encara 

que hi haguessin diferències en la posició de la gràfica però això ja era degut a 

l’agudesa visual màxima que s’aconseguia amb la LIO.  

 

 

Tot seguit, les següents proves només es van realitzar a les lents intraoculars 

multifocals. Primer es va mesurar la repetibilitat per a cada una d’elles, comprovant 

que quan es repeteixen les mesures en els mateixos pacients i sota les mateixes 

condicions, els resultats no varien; és a dir, són repetitius. 

 

 

Per últim es va estudiar el rendiment visual de les dues lents multifocals amb 

diferents graus de rotació. En les corbes de desenfocament es veu que la LIO 

SN6AD1 mantenia una forma similar en totes les rotacions, mentre que en la MPlus 

s’observaven majors diferències de forma. A més, la desviació estàndard obtinguda 
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amb la MPlus era major que en la SN6AD1 posant en manifest una major dispersió de 

les dades. Per últim, s’observaven petites diferències en la sensibilitat al contrast 

degudes a la rotació, sent major una vegada més en la lent MPlus. 

 

 

De manera que es pot concloure que s’han trobat petites diferències degudes a 

la rotació i que, tal com s’esperava aquestes diferències són més grans a la MPlus 

degut al seu disseny asimètric.  
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7. COMPROMÍS ÈTIC I SOCIAL        

La nova normativa del treball final de carrera inclou un nou apartat anomenat 

compromís ètic i social. Aquest apartat ens permet avaluar si el treball que s’ha 

realitzat anteriorment té capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions 

ètiques i deontològiques. Això vol dir, si el treball conté un conjunt més o menys ampli 

de criteris, amb normes i valors que formulen i assumeixen que l’activitat realitzada 

s’ha dut a terme correctament basant-se en fonament ètics i fons documentals de la 

bioètica (codis metges, dret nacional i internacional, normes deontològiques i altres 

fonts que enriqueixen i il·luminen la discussió). 

 

Prèviament a la realització de la part experimental, es va sol·licitar de forma 

verbal l’autorització a la coordinació del departament, la qual no va establir cap 

limitació, únicament que es respectés la confidencialitat de les dades reals i que 

s’adoptés les mesures adequades en el cas de la col·laboració dels usuaris /es. 

 

Abans d’iniciar el procés de la recollida de resultats per a cada un dels 

subjectes, se’ls hi va fer una breu descripció del treball i es va explicar detingudament 

el funcionament de la part experimental i les proves que es realitzarien. Amb tot això, 

si el subjecte en algun moment tenia algun dubte se li resolia al moment. A més, 

també se’ls va informar sobre l’ús que es donaria a les seves dades i imatges de 

manera anònima per tal de respectar la intimitat de la persona.  

 

Una vegada el subjecte va comprendre tota la informació que se li havia donat 

sobre els objectius de l'estudi, els beneficis, les molèsties, els possibles riscos i les 

alternatives, els seus drets i responsabilitats, aquest havia d’omplir un consentiment 

informat estàndard. En aquest consentiment es garanteix que el subjecte va expressar 

voluntàriament la seva intenció de participar en la investigació. 

 

D’aquesta manera, el treball final de carrera segueix correctament les bases del 

compromís ètic i social gràcies a que primer, l’ús de les dades personals dels 

subjectes ja s’ha puntualitzat que serà només per a l’utilització per part de l’autor del 

treball i els seus tutors i que a més compleix la llei orgànica 15/1999 de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal. I segon, el consentiment informat, el qual ens permet 

saber que el subjecte està d’acord en la realització de l’estudi i hi participa de forma 

voluntària. 

 

 

 

 

http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/47765/vnavarroa.pdf?sequence=1#page=1
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/47765/vnavarroa.pdf?sequence=1#page=1
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ANNEXES 

 

ANNEX I: Qüestionari per a la inclusió a l’estudi Mesura de l'efecte de la rotació 

de les lents intraoculars multifocals asimètriques en el valor d'agudesa visual 

del pacient. 

 

NOM: 

EDAT:  

Dona                                              Home  

Portes ulleres o lents de contacte?           SI             NO                

En cas afirmatiu quin tipus?             Progressives (per mirar a totes distàncies)  

                    Bifocals   

                    Monofocal (només per mirar de lluny) 

              Monofocal (només per mirar d’aprop) 

     No en porto mai 

Quan fa  de l’última revisió ocular (òptica o oftalmòleg)? 

Ha tingut mai alguna alteració ocular (ull gandul, estrabisme,...)?    SI        NO 

En cas afirmatiu, quina/es? 

Ha tingut mai alguna patologia o malaltia ocular (glaucoma, despreniment de retina, 

DMAE,...)?    SI        NO 

En cas afirmatiu, quina/es? 

Ha estat mai intervingut quirúrgicament pels ulls (cataractes, glaucoma, Lasik, ...)?    SI      

NO  

En cas afirmatiu, per a què? 

Està prenent algun fàrmac ocular?     SI     NO 

En cas afirmatiu, quin/s? 

 

Observacions: 
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ANNEX II: Full d’informació per al pacient 

 

Estudi: Mesura de l'efecte de la rotació de les lents intraoculars multifocals 

asimètriques en el valor d'agudesa visual del pacient. 

En aquest estudi es farà una valoració de l'efecte de la rotació de les lents 

intraoculars multifocals en la funció visual mirant a través d’un instrument que 

simula la visió com si portessis implantada una lent intraocular.  

És una prova no invasiva i innòcua, que no li produirà molèsties durant la seva 

realització o després d’ella i que no té efectes adversos.  

El procediment consistirà en realitzar les proves per a tres lents intraoculars. Primer, ja 

ha través de l’instrument VirtIOL es comprovarà l’agudesa visual d’un sol ull, el qual 

després se li faran totes les mesures, amb la millor correcció fent una sobrerefracció.  

Després es procedirà en l’estudi en l’ull ja escollit. Les mesures consistiran en calcular 

11 vegades l’agudesa visual per la primera lent intraocular i  23 per les dos següents. 

Cada 9 mesures es tindrà uns segons de descans i entre la segona i la tercera lent 

intraocular, degut a que el nombre de proves és elevat, se li permetrà un descans al 

pacient de 20 minuts.  

La seva participació en aquest estudi no requerirà cap tipus de despesa i es realitzaran 

totes les proves necessàries, en una sola visita. Per a la participació de l’estudi no 

s’obté cap benefici ni compensació de cap tipus. 

Les dades recollides s’utilitzaran només per l’estudi en qüestió, segons amb la vigent 

legislació espanyola de protecció de dades (LOPD 15/1999 i Llei 2/2011). Complirem 

les normatives vigents d’investigació biomèdica (Llei 14/2007) i actuarem conforme 

amb el CEIC. 

La participació en aquest estudi és VOLUNTÀRIA i es pot retirar de l’estudi quan 

vulgui, sense donar explicacions i sense que això repercuteixi en la seva atenció 

futura. 

Al present estudi no s’està provant cap medicament ni es fa cap prova on sigui 

necessari tocar l’ull. 
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ANNEX III: Consentiment informat: Mesura de l’efecte de la rotació de les lents 

intraoculars multifocals asimètriques en el valor d’agudesa visual del pacient. 

 

D./Da, ..................................................................................................................  

Data de naixement.......................................DNI..................................................  

Població de naixement......................................................................................... 

 

 

Declaro haver preguntat qualsevol dubte sorgit al respecte sobre els detalls del 

projecte d’investigació amb el títol Mesura de l’efecte de la rotació de les lents 

intraoculars multifocals asimètriques en el valor d’agudesa visual del pacient., i haver 

comprés les informacions donades, entenc que: 

Les proves en les que participaré formen part del Treball Final de Grau que la autora 

defensarà per assolir el Grau en els estudis d’Òptica i Optometria de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC).  Totes les proves es realitzen al campus de Terrassa 

de la U.P.C. a les instal·lacions del CD6 (Centre de Desenvolupament de Sensors, 

Instrumentació i Sistemes).  

 

 

Manifesto que se m'ha informat suficientment, de paraula i en forma escrita de 

la necessitat d'aquest projecte. He entès les informacions donades sobre els propòsits 

del projecte, el tipus i quantitat de proves que em realitzaran, la durada de les proves i 

les repercussions en matèria de seguretat derivades de la participació a l’estudi. 

Manifesto també que tots els dubtes han estat aclarits per l’autora del Treball i que  

participo de forma voluntària. En qualsevol moment puc deixar la col·laboració al 

projecte sense tenir que donar cap tipus d’explicació als investigadors i sense que 

aquest fet representi cap perjudici. 

 

 

Per últim, accepto les meves dades derivades d’aquest estudi siguin 

emmagatzemades, processades electrònicament i tramitades. Per tant autoritzo a que 

es reveli la informació necessària recollida en l’estudi per a que pugui ser processada i 

difosa dins de la comunitat científica, sense que en cap cas sigui revelada la meva 

identitat. 

 

 

 

Data i firma del pacient     Firma de l’investigador  

 

 

 


