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Nombrosos estudis han demostrat que l’augment de la prevalença, incidència i progressió 

de la miopia és multifactorial. És de gran interès científic i social descobrir quin o quins són 

els motius que influeixen en l’aparició de la miopia per tal d’anar investigant en possibles 

tractaments preventius per a evitar-ne l’aparició i/o controlar-ne l’evolució.  

L’objectiu principal d’aquest estudi observacional es analitzat diferents paràmetres del 

segment anterior de l’ull i comparar-los amb les dues poblacions (infantil i adolescent) i en 

funció del sexe i de l’estat refractiu.  

La mostra està formada per un total de 143 subjectes de dues escoles de Terrassa: 68 joves 

de 15 i 16 anys i 75 nens 6 i 7 anys. Les mesures es van prendre sota consentiment informat 

de totes les famílies dels infants i adolescents als quals se’ls va mesurar l’error refractiu i 

alguns paràmetres del segment anterior amb l’autorefractòmetre i Oculus-Pentacam HR ®, 

respectivament. 

Segons els resultats obtinguts, la prevalença de la miopia és superior en els joves (45,58%) 

que en els nens (2,66%). D’altra banda, la profunditat i volum de la càmera anterior i l’angle 

iridocorneal són superiors en els miops.  
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Numerosos estudios han demostrado que el aumento de la prevalencia, incidencia y 

progresión de la miopía es multifactorial. Es de gran interés científico y social descubrir cual 

o cuales son los motivos que influyen en la aparición de la miopía para ir investigando en 

posibles tratamientos preventivos para evitar la aparición y/o controlar la evolución. 

El objetivo principal de este estudio observacional es analizar diferentes parámetros del 

segmento anterior del ojo y compararlos con las dos poblaciones (infantil y adolescente) y 

en función del sexo y del estado refractivo.  

La muestra está formada por 143 sujetos de dos escuelas de Terrassa: 68 jóvenes de 15 y 

16 años y 75 niños 6 y 7 años. Las medidas se tomaron bajo consentimiento informado de 

todas las familias de los niños y adolescentes los cuales se les midió el error refractivo y 

algunos parámetros del segmento anterior con el autorefractòmetre y Oculus-Pentacam HR, 

respectivamente. 

Según los resultados obtenidos, la prevalencia de la miopía es superior en los jóvenes 

(45,58%) que en los niños (2,66%). Por otra parte, la profundidad y volumen de la cámara 

anterior y el ángulo iridocorneal son superiores en los miopes.  
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Numerous studies have shown that the increasing prevalence, the incidence and the 

progression of myopia is multifactorial. It is of great scientific and social interest to discover 

the reasons that influence the onset of myopia in order to be able to resort various 

treatments to prevent the emergence and thus reduce the prevalence of the refractive error. 

The main aim of this observational study is to analyse different parameters of the anterior 

segment of the eye and to compare them with the two populations (children and adolescents) 

and by gender and refractive error. 

The sample consists of 143 subjects from two schools in Terrassa: 68 subjects aged 15 and 

16, and 75 children aged 6 and 7 years. The measures were taken under informed consent 

of their families and we measured the refractive error and some parameters of the anterior 

segment with the autorefractor and with the auto-Oculus Pentacam HR-®, respectively. 

According to the results, the prevalence of myopia is higher in young (45.58%) than boys 

(2.66%). Moreover, the depth and volume of the anterior chamber and the iridocorneal angle 

are higher in myopic. 
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INTRODUCCIÓ 

Conèixer els valors dels paràmetres dels Segment Anterior Ocular sempre ha estat un 

repte pels professionals de la visió. Les tècniques que actualment tenim al nostre 

abast permeten, un coneixement més ampli de les diferents estructures, però la 

majoria dels estudis publicats s’han realitzat amb pacients adults.  

 

Per altra banda, en el nostre estudi observacional es pretén, a través de les imatges 

de Scheimpflug de l’Oculus-Pentacam HR ® i autorefractòmetre, establir els valors 

mitjans de diversos paràmetres del segment anterior ocular i l’error refractiu en una 

població infantil d’entre 6 i 7 anys i adolescents d’entre 15 i 16 anys.   

 

Nombrosos estudis que a continuació comentaré, han demostrat que l’error refractiu és 

manipulable i que un desenfocament artificial produït per unes lents positives o 

negatives o una privació visual poden alterar el procés d’emmetropització, que és un 

mecanisme d’autoregulació que condueix a un creixement adequat dels components 

òptics de l’ull i, com a conseqüència, que l’error refractiu en un subjecte jove tendeixi 

cap a l’emmetropia.  

 

El Pentacam és un instrument que ens permet  realitzar una imatge del segment 

anterior, ens proporciona informació detallada de la topografia, del gruix cornial, 

informació càmera anterior i de la transparència del cristal·lí. Les possibles relacions 

entre els factors com l'edat, el gènere, l'estat refractiu, la curvatura corneal, i els 

paràmetres del segment anterior, encara són incerts (Foster PJ et al, 1997 i Chen MJ 

et al, 2009).  

 

En aquest estudi volem analitzar diferents paràmetres del segment anterior i comparar-

los amb les dues poblacions (infantil i adolescent) i en funció del sexe. Els paràmetres 

que volem investigar amb les imatges de Scheimpflug de l’Oculus-Pentacam HR són: 

el gruix corneal, la profunditat i volum de la cambra anterior, l’angle iridocorneal i la 

BFS (Best Fit Sphere). Amb l’autorefractòmetre mesurarem l’estat refractiu dels dos 

ulls.  
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1. ESTAT DE L’ART 

1.1 Estructures del segment anterior ocular 
 

El segment anterior de l’ull és la part del globus ocular que es localitza davant de l’ora 

serrata (l’extensió més anterior de la retina nerviosa) i comprèn la càmera anterior i les 

estructures que la defineixen: la còrnia, l’escleròtica, la pupil·la, l’iris, el cristal·lí i el cos 

ciliar (figura 1).La seva funció principal és enfocar la llum sobre la retina per tal 

d’obtenir una imatge nítida . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Còrnia 
 

La còrnia és l’estructura situada a la part més anterior del globus ocular, i és el 

principal diòptri ocular. La còrnia és una estructura transparent, innervada, avascular i 

té forma de menisc.   

Per la part anterior, la còrnia està coberta per la pel·lícula llagrimal, aquesta dóna 

protecció a la superfície corneal de la deshidratació, ajudant també a mantenir una 

superfície uniformement llisa, i la part posterior de la còrnia està en contacte amb 

l’humor aquós. A la perifèria es transforma gradualment en l’esclera, sent, el limbe 

esclero-cornial una zona de transició entre aquestes dues estructures. 

 

 

Figura 1  Esquema del segment anterior del globus ocular 
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Les funcions de la còrnia són dues: la primera permet la transmissió de la llum i, 

mitjançant la refracció, ajuda la seva focalització en el fons de l’ull: el seu poder 

refractiu representa les dues terceres parts de la refracció total de l'ull i la segona, 

protegir les estructures intraoculars. 

Fisiològicament parlant, la còrnia està formada per 5 capes, ordenades des de la seva 

superfície anterior a la posterior, sent: epiteli, capa de Bowman, estroma, membrana 

de Descemet i endoteli. 

De l’estructura de la còrnia podem conèixer, gràcies a la tecnologia, diferents 

paràmetres com poden ser: els valors dels radis principals de la cara anterior (7,7mm) i 

posterior (6,8mm), el gruix corneal (548,21 +/- 30,7µm), el diàmetre total (11,7mm 

horitzontal i 10,6mm vertical) i la regularitat de la seva superfície (Puell C, 2006). 

1.1.2 Càmera anterior 
 

La càmera anterior és la cavitat situada darrere de la còrnia i davant del cristal·lí i iris. 

Està plena d’un líquid incolor en què el contingut en aigua és del 98%, s’anomena 

humor aquós i a diferència dels altres medis òptics que componen l’ull presenta un 

índex de refracció perfectament definit en tota l’extensió sent un medi homogeni. 

L’humor aquós generat pels processos ciliars, serveix per nodrir i oxigenar les 

estructures del globus ocular que són avasculars, com la còrnia i el cristal·lí.   

Els paràmetres més estudiats de la càmera anterior són: l’angle iridocorneal, la 

profunditat i el volum de la càmera anterior.  

L’angle iridocorneal, és l’angle anatòmic format per la cara posterior de la còrnia i per 

l’arrel de l’iris. En ell es troben les estructures responsables del drenatge de l’humor 

aquós: la malla trabecular i el canal de Schlemm.    

La profunditat de la càmera anterior, mesurada al llarg del eix òptic, està determinada 

per la distància des del vèrtex de la cara posterior de la còrnia fins el pol anterior del 

cristal·lí, però a vegades també s’inclou en aquesta mesura l’espessor corneal. Els 

valors estan entre 3 i 4,5mm, acceptant un valor mig de 3,6 mm. (Puell C, 2006).  
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La potencia del sistema òptic ocular està lleugerament afectada per la profunditat de la 

càmera anterior, de tal manera que si tots els altres elements no canviessin, una 

disminució d’1mm de la profunditat de la càmera anterior incrementaria la potencia 

total de l’ull en aproximadament 1,4D i un augment de la profunditat disminuiria 

proporcionalment la potencia diòptrica ocular.  

 

1.1.3 Iris i Pupil·la  
 

 Aquestes estructures es localitzen a la part posterior de la còrnia. L’iris és l’extensió 

anterior del cos ciliar; és un múscul circular, contràctil i pigmentat, que controla la 

quantitat de llum que arriba al fons de l’ull mitjançant la seva dilatació (midriasis) o la 

seva contracció (miosis).    

La vora lliure del iris està situada quasi tangencialment a la primera superfície del 

cristal·lí, la seva funció és regular la quantitat de llum que passa cap a la retina a 

través de la pupil·la. Aquesta obertura central circular que varia de diàmetre en funció 

del nivell de il·luminació passant de 2-3mm amb llum brillant fins al voltant de 8mm en 

condicions de foscor (Puell C, 2006).  

 

1.1.4  Cristal·lí  
 

El cristal·lí és una lent biconvexa, transparent, incolora, flexible i avascular, que es 

troba situada entre l’iris i l’humor vitri. Està format per fibres, compostes per proteïnes, 

les quals són les responsables de donar-li un índex de refracció elevat, donant-li la 

capacitat de refractar la llum, complementant la funció òptica de la còrnia per formar 

les imatges sobre la retina. 
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1.2 Estat refractiu al néixer 

Existeixen diversos estudis que parlen de l’estat refractiu al néixer on remarquen que 

aquest esta relacionat amb el període de gestació, és a dir, que la prematuritat afecta 

l’error refractiu.  

En el moment de néixer, els nadons que en el futur tindran una maduració refractiva 

normal i que han tingut un període de gestació de 9 mesos, és habitual que tinguin 

hipermetropia, en major o menor grau. Hi ha diverses teories segons cada autor, 

Mayer (2001) va demostrar que l’estat refractiu al néixer es troba en l’interval de 

+1.00D i +2.50D. D’altra banda, Cook i Glasscock (1951) afirmen que la hipermetropia 

és molt freqüent en els nadons però que també existeixen casos amb miopia. 

Segons la Organització Mundial de la Salud el 10% dels parts anuals de tot el món són 

nens prematurs. Aquest nens presenten en el moment de néixer, un cert grau 

d’immaduresa que afecta també al seu sistema visual. Segons un estudi realitzat per 

Cook (2003), on va agafar una mostra de seixanta-tres nadons sense retinopatia del 

prematur, l’estat refractiu majoritari és la miopia amb un valor mig de ‐2.00 diòptries. 

No obstant, en aquest estudi va realitzar un seguiment a aquests nadons repetint les 

mesures en les 32, 36, 40, 44 y 52 setmanes. En fer aquest seguiment va observar 

que era cert que al néixer hi havia un component miòpic però que amb el temps 

aquesta refracció disminuïa tenint una tendència a la hipermetropia fins arribar a les 52 

setmanes a un valor esfèric mig final de +2,12 diòptries. Per tant, es va arribar a la 

conclusió que tant si es prematur com si no partirem d’un component hipermetròpic. 

L’astigmatisme que hi ha al néixer està relacionat principalment amb la còrnia (Chen 

T.C, 2010). La prevalença d’astigmatisme a favor de la regla superior a 1D és del 

41,6%, als 3 mesos de néixer, però aquesta prevalença decau amb el temps. 

S’observa que als 36 mesos d’edat hi ha una prevalença del 4,1%, mentre que 

s’incrementa la de l’astigmatisme en contra la regla. El major canvi es produeix entre 

els 3 i els 9 mesos. Per tant a mida que l’edat avança, la toricitat és més estable. (Mutti 

D.O., 2004). 
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En conclusió, en el cas d’un nen amb un estat gestacional normal esperem tenir una 

hipermetropia astigmàtica a favor de la regla, mentre que en els nens prematurs 

esperem tenir un component miòpic que amb el temps arribarà a ser hipermetròpic. 

La magnitud d’aquest error refractiu inicial dependrà de la longitud axial i d’altres 

paràmetres òptics que ens els següents anys de vida aniran canviant i per tant 

canviarà l’estat refractiu de l’individu, per aquest motiu es important entendre com són 

les estructures oculars en infants i com seran un cop són adolescents. Aquest procés 

de canvi es coneix com el procés d’emmetropització i forma part d’un procés de 

desenvolupament normal.  

 

1.2.1. Desenvolupament refractiu i emmetropització 
 
El procés que fan els nadons, durant els primers mesos de vida, en el que el defecte 

refractiu tendeix a l’emmetropia es coneix com emmetropització, i es considera que es 

produeix durant els 2 primers anys (Díaz A, 2013).   

S'han descrit dues hipòtesis per a explicar el mecanisme de l'emmetropització, un 

passiu, subjecte a control genètic, i l'altre actiu que depèn de l’entorn visual. El procés 

passiu, es  considera que està genèticament determinat a continuar amb el creixement 

fisiològic i morfològic esperat de l’ull. A mesura que l’ull creix, es va ajustant la 

potència dels dioptres oculars (còrnia i cristal·lí, principalment) i la longitud axial de 

l’ull.  

S’observarà un augment de la  longitud axial, un aprofundiment de la càmera anterior i 

la còrnia i el cristal·lí patiran canvis en  la seva curvatura (s'aplanen) amb l'objectiu de 

reduir les hipermetropies típiques dels nadons, acostant-se cap a la emmetropia. 

(Harvey, B. & Gilmartin B., 2002).  

En canvi, la hipòtesi de l’emmetropització activa suggereix l’existència d’un mecanisme 

regulador que es serveix de l’enfocament/desenfocament per a autoregular l’evolució 

de  l’error refractiu. Per aquest motiu es considera que l’emmetropització  es pot veure 

alterada,  segons l’entorn i els estímuls visuals als que estigui sotmès l’individu, tal i 

com molts estudis amb animals han demostrat (Hung et al. l’any 1995, McFadden et 

al., l’any 2004). 
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1.2.2. La miopia com una errada del mecanisme de l’emmetropització  
 

Des del punt de vista de la hipòtesi del procés actiu de l’emmetropització, l’aparició i  

progressió de la miopia un cop finalitzat aquest període es pot interpretar com una 

errada en  el mecanisme de l’emmetropització.  

Però la miopia no és un error refractiu més. La miopia és l’error refractiu més comú, i 

avui dia considerada com una de les principals causes de discapacitat visual en un 

gran percentatge de la població en els països desenvolupats. Tot i ser un problema  

comú, el fet de que la majoria dels miops es trobin dins de la categoria “miopia 

fisiològica”  (entre -0.50 i -6.00 DE) ha provocat que la seva investigació es 

mantingués al marge de les principals línies de recerca, durant anys.   

Tradicionalment,  la miopia elevada s’ha relacionat amb patologies, però actualment  

se sap que qualsevol tipus de miopia (ja sigui baixa o alta) comporta un risc per a 

patologies com el glaucoma o el despreniment de retina (Flitcroft, 2012). Estudis com 

el Blue Mountains Eye Study (Vongphanit et al. 2002) en el qual es van examinar 

3.654 subjectes afectats de retinopatia miòpica o com el de Ogawa and Tanaka (1988) 

i The Eye Desease Case-Control Study Group (1993), centrat en el despreniment de 

retina, indiquen que la miopia és un factor de risc independent, per a una sèrie de 

malalties oculars i que, per tant, els riscos de la miopia són comparables als existents 

en la hipertensió, tabaquisme i malalties cardiovasculars (Flitcroft, 2012). Aquests fets, 

destaquen els beneficis potencials de les intervencions que poden limitar o prevenir la 

progressió de la miopia i que un increment de la prevalença de la miopia causa un 

increment global d’aquest factor de risc.   

És per tant, de gran interès, entendre l’aparició i progressió de la miopia, en un 

moment en el que l’error refractiu hauria d’aturar-se, és a dir, entendre perquè el 

procés d’emmetropització, que té lloc durant els primers anys de vida, i que està 

encaminat a conduir l’error refractiu cap a la para-emmetropia, no s’atura en un 

percentatge significatiu d’individus, donant lloc a l’aparició i posterior progressió de la 

miopia. 
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1.2.3 Canvis que es produeixen en l’edat escolar  
 

 En els components oculars 

Entre l'edat de 6-16 anys es produeix una fase de desenvolupament ocular més lenta, 

ja que la majoria dels canvis en la longitud de la cambra anterior i posterior s'han 

produït en els dos primers anys de vida. Durant aquest període es produeix un 

augment de la longitud axial d'una mica menys d'1 mm (Garrido R,2011).  

En aquest interval d'edat es produeixen petits canvis en gairebé tots els components 

oculars en el creixement normal de l'ull. En l'estudi longitudinal Orinda realitzat als 

EEUU (Zadnik K et al, 2004), es va avaluar el creixement normal de l'ull en 194 nens 

emmetrops, d'entre 6-14 anys. Els resultats van mostrar que l'ull continuava creixent 

en aquest període, i això s'evidenciava en el creixement de la càmera anterior, la 

càmera vítria i la longitud axial. L'error refractiu variava poc passant d'una mitjana de 

+0,64 D en els nens de 6 anys, a +0,28 D en els de 14. També es van observar pocs 

canvis en la potència de la còrnia durant aquests anys escolars. La seva potència 

disminuïa 0,06 D, i aquest aplanament contrarestava parcialment l’augment de la 

longitud axial. La potència del cristal·lí disminuïa en 2,11 D, degut al aplanament del 

seu radi de curvatura i a la disminució en l'índex refractiu. En total, la longitud axial 

augmentava de 22,57mm als 6 anys a 23,30mm als 14. En resum, l’aplanament de la 

còrnia i la disminució de la potència del cristal·lí equilibren l'augment en la longitud 

axial que es produeix en aquests anys, el que aconsegueix mantenir l'ull emmetrop 

(Garrido R, 2011). 

En l’estudi CLEERE realitzat en EEUU (Zadnik K, 2004), que es una ampliació del 

estudi Orinda, en el que s’han inclòs participants de diferents ètnies, es van avaluar els 

canvis produïts en la refracció i els diferents components oculars en un grup de 2583 

nens d’entre 6-14 anys d’edat, sense restricció pel que fa a la refracció (Zadnik K, 

2003). No es van observar diferencies en la potencia de la còrnia amb l’edat. No 

obstant això, sí es van trobar diferencies significatives en els altres components 

oculars avaluats. El cristal·lí disminuïa la potencia i el gruix, i la càmera anterior, la 

càmera vítria i la longitud axial augmentaven amb l’edat. Respecte l’estat refractiu, es 

produïa una disminució del error refractiu cap a valors més miops o menys 

hipermetrops. El valor refractiu mig en las nenes era de +0,88 D als 6 anys a -0,46 als 

14 i en els nens de +0,81 D als 6 anys a -0,11 D als 14. 
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Després dels primers anys de vida, el procés d’emmetropizació és molt petit i el canvi 

que es produeix en els components oculars amb l’edat és el mateix en els nens 

emmetrops, hipermetrops baixos i mitjos i en hipermetrops alts. Això fa que les 

hipermetropies altes no disminueixin amb l’edat. En l’estudi CLEERE, realitzat en nens 

grans de 6 anys, només un 5% dels nens amb hipermetropies elevades van arribar a 

la emmetropia. 

 En l’estat refractiu 

A l’edat escolar, considerada com a tal fins la pubertat, es produeix un canvi 

considerable de la refracció ocular cap a la miopia (Saw SM,2001). En aquests casos 

es desenvolupa un augment de la longitud axial sense que es produeixi una reducció 

compensatòria de la potencia del cristal·lí. En més de la meitat dels nens, l’error 

refractiu ha arribat als valors adults a l’edat de sis anys, sent generalment una 

hipermetropia petita que pateix un lleuger descens en els anys posteriors. No obstant 

això, hi ha un grup de nens que es tornen clarament miops. Als cinc anys la corba de 

distribució està centrada en els valors hipermetrops, als 9-10 anys s'ha mogut cap a 

valors miops però apareix simètrica sobre el valor emmetrop i posteriorment s'inclina 

cap al costat miop fins a la pubertat. Com s'ha comentat anteriorment, la longitud de la 

cambra anterior i de la càmera vítria augmenten i això es compensa amb la disminució 

del gruix i de l’aplanament del cristal·lí (Zadnik K et al 1993, Garner LF et al 1995). 

Aquesta coordinació entre el creixement de l'ull i la disminució de la potència del 

cristal·lí dóna lloc al fet que l'ull es mantingui lleugerament hipermetrop, disminuint cap 

a l’emmetropia. No obstant això, aquesta coordinació es trenca en els ulls miops, en 

els quals l'allargament de la càmera vítria sobrepassa la capacitat del cristal·lí de 

disminuir la potència (Garrido R, 2011).  

En general, els estudis han demostrat que durant aquesta edat es produeix una 

disminució del valor refractiu, amb un augment de la prevalença de miopia, una 

disminució de la hipermetropia i l'astigmatisme no canvia (Kleinstein RN et al 2003). 

Aquest canvi refractiu no és igual en tots els nens, i sembla que varia depenent del 

estat refractiu del que partien. Els nens hipermetrops, en general la refracció és manté 

estable.  
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o Prevalença de la miopia en els joves, en funció de l’edat.   

En un estudi realitzat sobre l’evolució de la refracció en Anglaterra es va trobar que 

encara que entre els 7 i els 13 anys es produïa un augment de la prevalença de 

miopia, i una variació del error refractiu mig cap a valors més negatius, en els nens 

hipermetrops no hi havia variació en la refracció en el període de seguiment de 6 anys 

(Pointer JS, 2001). 

En general, s’observa un augment considerable de la miopia coincidint amb la 

pubertat. Als 14-15 anys, la longitud axial mitjana és de 24mm i la refracció de +0,9D. 

La prevalença de miopia a aquesta edat varia segons els estudis, però sembla situar-

se al voltant del 15% (Grosvenor T,1991). Aquestes dades depenen de l’àrea 

geogràfica d’on es realitzin (figura 2).  

A Polònia es va obtenir una prevalença de miopia a l’edat de 15 anys del 18,2%. A Xile 

es va trobar un 12,5% de miopia en el grup d’edat de 14-15 anys (Maul E et al, 2000). 

A Àsia la prevalença de miopia a aquesta edat és superior. A Xina es va trobar un 

38,8% de miops a l’edat de 15 anys (Zhao J et al, 2000).  

A Espanya s’ha trobat una prevalença de miopia molt baixa (2,5%) en el grup d’edat 

de 3-8 anys, amb un valor refractiu mig de +0,87, que augmenta fins el 25,7% en el 

grup d’entre 9-19 anys, amb un valor refractiu mig de +0,10. En les dades de 

hipermetropia no es produïa un canvi tan marcat, encara que la definició que van 

treballar era molt baixa (> + 0,25 D). En el grup de 3-8 anys, la taxa d’hipermetropia 

era del 35,6%, i en el de 9-19 anys va disminuir al 29,4%. (Montes-Mico R, 2000).  

En el estudi Orinda, realitzat en EEUU, es va trobar que l’error refractiu variava de 

+0,73 D de mitja als 6 anys fins +0,50 D als 12 (Zadnik K, 1993). 
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Encara que es produeixin petits canvis en els components oculars durant el creixement 

normal de l’ull, aquests canvis contribueixen únicament a una petita modificació de 

l’error refractiu. És a dir, el creixement normal de l’ull a aquesta edat no implica un 

canvi en l’error refractiu. Pel contrari, el canvi refractiu es relaciona en major mesura 

amb els factors de risc que s’associen amb el desenvolupament de la miopia. 

Aquests fets es poden comprovar en tres estudis d’igual disseny, realitzats en zones 

diferents del món: Xile (Maul E, 2000), Nepal (Pokharel GP, 2000) i Xina (Zhao J, 

2000). Els canvis en la refracció en augmentar l’edat des de 6 a 15 anys variaven 

segons el àrea geogràfica, degut probablement a que els factors de risc de 

desenvolupar miopia eren molt diferents. A Nepal, les prevalences d’errors refractius 

no variava amb l’edat, i s’obtenien corbes de distribució de les diferents edats que es 

superposen (Figura 3). Aquestes corbes tenien uns pics marcats centrats en els valors 

de hipermetropies baixes (entre 0-1 D). A Xile, es va obtenir un canvi en la prevalença 

d’errors refractius, i es va observar un desplaçament de les corbes fins valors més 

miops, a mesura que augmentava l’edat (Figura 4). Les corbes, no obstant això 

segueixen sent semblants, i només es diferenciaven en que el pic es desplaçar des de 

valors de hipermetropia propers a +1,00 en els nens petits, a valors més propers al 

valor emmetrop de +0,00 en els grans.  

 

Figura 2  Prevalença de la miopia segons el protocol RESC 

(Refractive Error Study Children) 
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Pel contrari, a Xina es produïa un major canvi cap a valors miops amb l’edat, i això es 

pot observar en les corbes de distribució, que es van desplaçant cap a valores miops 

(Figura 5). En el grup de nens més petits, la corba està centrada en valors de 

hipermetropia al voltant de +1,00 D, sent una corba semblant a la trobada a Xile i a 

Nepal. No obstant això, amb l’edat, aquest pic es va desplaçant cap a valors menys 

hipermetrops, i als 14-15 anys està centrada en valores baixos de miopia. La corba a 

aquesta edat es més ampla, i s’observa com comencen a aparèixer una segona corba 

petita centrada en els valors miops, en aquest cas al voltant de - 3,00 D. diòptries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Canvis en el error refractiu a Nepal. 

Figura 4 Canvis en el error refractiu a Xile. 
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En nens en països en vies de desenvolupament, s’ha observat que es mantenen 

hipermetrops durant l’adolescència, encara que es produeix també una disminució de 

la mateixa. En un estudi realitzat amb nens tibetans es va trobar una refracció mitjà de 

+1,07 als 6 anys, i de +0,67 als 16. (Garner LF, 1995). La prevalença de miopia era 

només del 3,9%. En aquests nens no es van produir canvis en el radi corneal, la 

longitud de la càmera anterior, ni en el gruix del cristal·lí. Es va trobar un augment 

significatiu en la longitud de la càmera vítria, i el cristal·lí s’aplanava i disminuïa la 

potencia, de forma significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Canvis en el error refractiu a Xina. 
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1.3 Tècniques d’anàlisi i mesura del segment anterior de l’ull  
 

1.3.1 Sistemes Òptics 
 

La superfície corneal anterior, al ser convexa i òpticament uniforme gràcies a la 

pel·lícula llagrimal, actua com un mirall convex, permetent especular una reflexió de la 

llum incident. Mitjançant aquest principi, diferents instruments s’han desenvolupat per 

avaluar aquesta superfície anterior. Aquests instruments poden ser quantitatius o 

qualitatius, independentment del seu principi de funcionament, el qual pot ser de 

projecció o de reflexió. Aquests instruments reben el nom de topògrafs corneals.   

1.3.1.1 Mètodes basats en la reflexió especular o videoqueratoscopis:  
 

Aquests topògrafs, només realitzen topografies corneals: mesuren la curvatura corneal 

calculant el radi de curvatura i el poder corneal, com el queratòmetre o el queratoscopi. 

Amb aquest mètode només s’obté informació de paràmetres corneals. Dos exemples 

de queratòmetre: el Helmholtz (figura 6.a) i Javal Schiotz (figura 6.b). 

 

 

  

 

 

 

 

 

L’inconvenient d’aquesta tècnica és que no mesura el radi de curvatura del centre de 

la còrnia ni de la perifèria, només el de una zona paracentral d’uns 3 a 4 mm. 

Assumeix que el radi d’aquesta zona és esfèric. Ofereix lectures en 4 únics punts 

corresponents als 2 meridians principals de la còrnia. 

 

Figura 6.a  Queratòmetre de Helmholtz Figura 6.b  Queratòmetre de Javal-Schiotz 
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1.3.1.2 Mètodes basats en la projecció:  
 

Aquests topògrafs poden calcular directament la forma corneal, transformant-la en 

punts d’altura on es pot calcular la curvatura i el poder diòptric corneal. Aquest 

instrument ens pot proporcionar informació addicional no topogràfica, com per exemple 

l’espessor corneal, l’angle de la càmera anterior, la seva profunditat, etc.  D’aquest 

mètode en són exemples l’Orbscan II i l’Oculus Pentacam HR®. 

 Orbscan II ® 

 

L’Orbscan II ® (figura 7), és un topògraf de no contacte, fabricat per Bausch&Lomb, 

que permet l’exploració del segment anterior ocular. Aquest sistema està format per un 

disc de Plácido on, en funció dels reflexes d’aquests discs projectats a la cara anterior 

corneal, s’obté un model d’aquesta superfície, permetent mesurar la curvatura corneal 

anterior, i per un registre fotogràfic de 40 seccions òptiques, el qual aporta informació 

complementària de la cara anterior i posterior corneal i també de la càmera anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Orbscan II ® ens dóna informació de la cara anterior i posterior corneal i de la relació 

que existeix entre elles. També detecta la cara anterior de l’iris i del cristal·lí, donant 

informació de l’angle irido-corneal, de la profunditat camerular i de la mida pupil·lar en 

condicions fotòpiques. 

 

 

 

 

 

Figura 7  Orbscan II 
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 Càmera de Scheimpflug: Oculus-Pentacam HR ® 

L’Oculus-Pentacam HR ® és un instrument de mesura que mitjançant una càmera 

rotatòria basada en el principi de Scheimpflug, examina els 360º del segment anterior 

de l’ull. Proporciona tant la topografia corneal com les imatges reals de les estructures 

del segment anterior, obtenint així valors de la paquimetria i de la càmera anterior 

(volum, profunditat, angle iridocorneal i BFS). Aquest instrument es basa en la captació 

d’imatges a través de dues càmeres rotatòries disposades de manera que compleixen 

el principi de Scheimpflug. 

La tècnica basada en Scheimplfug proporciona imatges del segment anterior que 

donen informació des de la superfície anterior corneal fins a la càpsula posterior del 

cristal·lí (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 La tècnica Scheimpflug proporciona imatges del segment anterior 
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Aquest principi determina com s’ha d’inclinar el pla de l’objecte d’una càmera 

fotogràfica (o pla de la pel·lícula) per enfocar un pla que no és paral·lel a la pel·lícula. 

Així, si es prolonga una tangent des del pla de la pel·lícula i una altra des del pla de la 

lent, totes dues intercepten en un punt (figura 9 i 10 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest principi va ser proposat per Theodor Scheimpflug (1906) com a mètode per 

ampliar la profunditat de camp en imatges des de l’aire: posteriorment va ser introduït 

en l’àmbit de l’oftalmologia a l’any 1970 per un grup d’investigadors de cataractes, 

dirigits pel professor Otto Hockwin.  

Aplicant aquest principi, el que s’obté és una imatge amb major profunditat 

d’enfocament i amb més precisió a l’hora de realitzar les mesures. 

L’Oculus Pentacam HR ® és un sistema de topografia corneal no invasiva amb una 

càmera rotatòria de Shceimpflug que gira 360º al voltant de l’ull emeten llum 

monocromàtica (LED Blau) de longitud d’ona de 475 nm (figura 11).  

Aquest instrument captura 50 imatges individuals del segment anterior, en relació a un 

mateix punt de referència (punt central corneal). Per a realitzar la captura, necessita un 

màxim de 2 segons per crear un model tridimensional del segment anterior, que va des 

de la superfície anterior corneal fins a la superfície posterior del cristal·lí. Conté una 

càmera central, la qual controla la fixació i corregeix automàticament els moviments 

oculars. 

 

 

Figura 9 Oculus-Pentacam HR ® Figura 10 Esquema principi de Scheimpflug. 
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L’anàlisi del segment anterior ocular inclou la lectura de la càmera anterior (profunditat, 

volum i angle camerular), la topografia anterior i posterior corneal, la paquimetria 

(avalua de limbe a limbe l’espessor corneal, punt per punt, des de l’epiteli fins la 

superfície anterior de l’endoteli sense mesurar la pel·lícula llagrimal), la densiometria 

de les diferents estructures, la queratometria anterior i posterior i el diàmetre pupil·lar. 

A part, també proporciona una funció manual per mesurar qualsevol estructura de la 

càmera anterior. A la pantalla general es representa una recopilació de les diferents 

estructures avaluades (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Pantalla general del Oculus-Pentacam HR ®  

Figura 11 Sistema de la Càmera de l’Oculus-Pentacam HR ® 
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1.3.1.3 Instruments basats amb interferometria  
 

 IOL-MASTERR  

El dispositiu IOL MasterR (figura 13) és un biòmetre ultrasònic, basat en el sistema 

d’interferometria de coherència parcial, el qual mesura de manera ràpida i precisa la 

longitud axial, la profunditat de la càmera anterior, la curvatura corneal i el diàmetre 

corneal blanc-blanc, que es correspon amb la distància des del limbe corneal nasal al 

limbe corneal temporal. L’avantatge que presenta aquest instrument a l’optometria, és 

que per obtenir resultats biomètrics no es precisa d’anestèsia, ja que no hi ha contacte 

de l’instrument amb la superfície corneal (Lopez C et al, 2014).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Tomografia de Coherència Òptica Anterior (OCT)  

La tomografia de coherència òptica (OCT) és una tècnica interferomètrica no invasiva, 

ideada per Huang et al (1991), amb la finalitat d’obtenir imatges transversals de 

resolució micromètrica dels teixits oculars. En un principi, es va utilitzar per l’obtenció 

d’imatges de les diferents estructures del pol posterior ocular, com el nervi òptic i la 

màcula. Actualment també s’aplica per l’obtenció d’imatges de les estructures del 

segment anterior, a part de realitzar mesures biomètriques.   

 

Figura 13  IOL-MASTERR. Casa comercial Zeiss.  
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Aquesta tècnica es basa en la interferometria, el qual utilitza una font de llum infraroja 

que penetra en els teixits oculars donant unes interferències que són captades per un 

detector, donant lloc a una imatge transversal del segment anterior, representant 

mitjançant un codi de colors el gruix dels teixits estudiats (figura 14.a). Aquest principi 

és molt similar al de l’ultrasò, amb la diferència que aquest emet i reflexa la llum en 

comptes d’ones acústiques. 

 

Actualment s’utilitza la tomografia de Coherència Òptica de Segment Anterior, que és 

anomenat OCT visant, fabricat per Carl Zeiss Meditec (figura 14.b). És un sistema de 

diagnòstic computeritzat no invasiu, basat en la interferometria de coherència òptica. 

Proporciona imatges en profunditat amb una gran resolució, en 4 seccions de la 

càmera anterior ocular (0-180º, 45-225º, 90-270º, 135-315º). A partir d’aquestes 

imatges s’obtenen valors quantitatius de l’angle irido-corneal , del diàmetre pupil·lar i 

de l’espessor corneal, tant central com perifèric. D’altra banda, el seu software també 

permet analitzar manualment el gruix de qualsevol zona, i la profunditat de l’angle 

camerular. Aquesta tècnica no requereix cap tipus d’anestèsia. 

 

 

 

 

Figura 14.a  Tomografia de Coherència Òptica del 

segment anterior 

 

Figura 14.b  OCT. Casa comercial Zeiss. 
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1.4 Tècniques de mesura de l’estat refractiu 
 

Les tècniques de refracció ocular, és a dir, aquelles que s’utilitzen per mesurar la 

ametropia d’un ull, es divideix en dos grups: les objectives i les subjectives. En les 

primeres, l’examinador té un instrument optomètric adequat i realitza la mesura de la 

refracció sense preguntar al subjecte si veu millor o pitjor un determinat test. Pel 

contrari, en les tècniques subjectives tot l’examen es fa a través d’una comunicació 

constant entre examinador i pacient i va orientant al professional amb les seves 

impressions subjectives. En aquesta secció comentaré dues tècniques de refracció 

objectiva. La primera és la retinoscòpia, una tècnica clàssica que es realitza 

manualment amb un instrument senzill però que requereix pràctica i habilitat. L’altra 

tècnica és la refracció automatitzada com els autorefractòmetres. Aquests instruments 

tenen un funcionament totalment automàtic pel que permet aprendre a utilitzar-los en 

pocs minuts.  

 Retinoscòpia 

La retinoscòpia és un mètode objectiu per mesurar l’error refractiu de l’ull, interpretant 

la llum reflectida en la retina al il·luminar-la amb el retinoscopi. La retinoscòpia redueix 

el temps i els errors en la refracció.  

Aquest mètode objectiu, resulta imprescindible a la hora de realitzar la refracció en 

situacions on la comunicació resulta difícil o impossible, per exemple, en nens, 

persones amb discapacitats mentals o avis. També permet detectar irregularitats en la 

còrnia, en el cristal·lí i opacitats en els medis. 

La llum del retinoscopi (figura 15) es dirigeix cap al pacient i la 

imatge del filament es forma en la retina del pacient. D’aquesta 

manera, en la pupil·la del pacient s’observa un reflex lluminós 

procedent o reflectit per la retina, s’anomena el reflex retinià. 

Mentre que per fora de la pupil·la es pot veure la franja lluminosa 

emesa pel retinoscopi. La relació entre el moviment d’aquests 

dos reflexes s’utilitza per determinar l’estat refractiu de l’ull 

explorat. En el reflex retinià d’un pacient emmetrop, els raigs 

lluminosos reflectits són paral·lels al eix òptic, en un hipermetrop 

són divergents i en un miop són convergents. 
Figura 15  Retinoscopi 

Welch Allyn 
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 Autorefractòmetre  

L’autorefractòmetre és un instrument que permet obtenir la refracció automàtica d’un 

subjecte de manera ràpida, exacta i amb elevats nivells de repetibilitat (Figura 16 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El disseny bàsic de l’autorefractòmetre consisteix en: una font de llum infraroja al 

voltant dels 800 i 900nm, punt de fixació i optòmetre de Badal, el qual permet la relació 

lineal entre la distància de la lent de Badal amb l’ull del subjecte i la refracció ocular 

dins del meridià mesurat.  

 

Existeixen tres tipus d’autorefractòmetres: l’autorefractòmetre d’anàlisis de la qualitat 

de la imatge, l’autorefractòmetre de Scheiner amb doble forat estenopeic i 

l’autorefractòmetre basat en la retinoscòpia.  

 

La majoria dels autorefractòmetres actuals usen el principi de Scheiner (figura 17) de 

doble forat estenopeic, de manera que, en un ull miop, el pacient veu una imatge doble 

creuada, mentre que en el cas de la hipermetropia les dues imatges no es creuen. La 

implementació d’aquesta tècnica als autorefractòmetres utilitza dos LEDs que es 

reflecteixen al pla pupil·lar i es doblen en el cas d’existir un error refractiu.  

 

 

 

 

 

Figura 16  Imatge i esquema interior de l’autorefractòmetre Shin Nippon NVision-K5001 

(Mallen et al, 2001).  
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Aquests es refracten a l’interior de l’ull i la imatge retiniana dels LEDs retorna a 

l’exterior fins a un fotodetector dual. Per diferenciar entre les imatges creuades o no 

creuades els llums LEDs s’encenen i s’apaguen alternadament a alta freqüència. 

Simultàniament el sistema de díodes emissors es desplaça endavant i enrere (segons 

la diplopia detectada) fent que la distància entre les imatges dobles variï en el 

fotodetector (figura 18). Quan la imatge retiniana és única, aquesta imatge dels LEDs 

es centra en els dos fotodetectors. La posició dels díodes que aconsegueix aquesta 

situació indica l’error refractiu en aquell meridià.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casos d’astigmatisme, s’utilitzen quatre LEDs i es mesura la potència del meridià 

perpendicular.  

 

 

 

 
Figura 17  Adaptació del principi de Scheiner als autorefractòmetres. 

Wood ICJ, (1984). 

 
Figura 18 El principi de Scheiner, Wood ICJ (1984). 



____________________________________ ____Estat de l’art 
 

23 
Facultat D’Òptica i Optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any (2016). Tots els drets reservats 
 

Un dels desavantatges dels autorefractòmetres convencionals és que acostumen a 

donar resultats lleugerament més miòpics del que s’obté en retinoscòpia o en subjectiu 

degut a la influència de la miopia instrumental (Fedtke C 2009). Per relaxar 

l’acomodació en el moment anterior a la mesura, la majoria d’autorefractòmetres 

actuals usen com a objecte de fixació una imatge borrosa. Malgrat això, encara es 

donen microfluctuacions en l’acomodació d’aproximadament +0.50D que es poden 

contrarestar, en part, al fer la mitjana de varies mesures (Charman WN, 1988).  

 

Com a alternativa als autorefractòmetres que usen una imatge borrosa com a objecte 

de fixació s’han desenvolupat autorefractòmetres a camp obert que permeten al 

pacient observar objectes reals a través de l’instrument i així augmentar la fiabilitat 

dels resultats per la reducció de la miopia instrumental. Un exemple d’aquests 

instruments és l’autorefractòmetre utilitzat en aquest treball NVision‐K5001 

(Shin‐Nippon). 

 

Aquest autorefractòmetre consta de tres mètodes de mesura: refracció-queratometria, 

queratometria i refracció. Per alinear l’eix visual del subjecte amb l’eix òptic del 

instrument, consta d’un cercle imatge de color vermell. L’enfocament, per mesurar la 

refracció s’aconsegueix quan les mires es tornen primes. Aquest tipus 

d’autorefractòmetre pren les mesures en dos etapes com la resta d’autorefractòmetres, 

quan es refracta la llum dins de l’ull i quan es reflexa. A més, permet realitzar mesures 

en pupil·les de diàmetre ≥ 2.3 mm (Atchinson DA 2003). També pot realitzar 106 

lectures de la refracció en 1’, en rangs de ± 22.00D esfèriques i ± 10.00D cilíndriques 

en passos de 0.12D o 0.25D  i 1º en el cas de la direcció d’astigmatisme (eix) (Davies 

LN, et al. 2003). 
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2. OBJECTIUS 

1. Estudiar la prevalença dels diferents defectes refractius en dos grups d’edat en 

nens/es de 6 i 7 anys i adolescents de 15 i 16 anys. 

2. Estudiar la prevalença dels diferents defectes refractius en funció del sexe.  

3. Analitzar les diferències dels paràmetres del segment anterior de l’ull entre infants     

de 6 i 7 anys i adolescents de 15 i 16 anys.  

4. Estudiar la dependència dels paràmetres del segment anterior de l’ull amb l’estat 

refractiu. 
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3. MÈTODE EXPERIMENTAL 

3.1 Subjectes 
 

3.1.1. Selecció de la mostra 
 

La mostra està formada per un total de 143 subjectes de dues escoles de Terrassa: 68 

joves de 15 i 16 anys i 75 nens 6 i 7 anys. Les mesures es van realitzar a les escoles 

durant els mesos de d’Abril i Juny.  

Les mesures es van prendre sota consentiment informat de totes les famílies dels 

infants i adolescents als quals se’ls va mesurar l’error refractiu i alguns paràmetres del 

segment anterior amb l’autorefractòmetre i Oculus-Pentacam HR ®, respectivament. 

 

3.1.2 Criteris d’inclusió  
 

Els criteris d’inclusió per a poder participar en l’estudi van ser els següents:  

• No presentar patologies oculars.  
 

• No haver estat intervinguts de cap tipus de cirurgia ocular 
 

• No ser usuari de lents de contacte rígides 
 

• No presentar anisometropies ni astigmatismes superiors a 1,50D.  
 

• Participació i atenció per part del nen/a i adolescents.  
 

 

3.1.3 Condicions experimentals 

Totes les mesures les va realitzar la mateixa examinadora amb l‘autorefractòmetre 

Shin Nippon NVISION-K 5001 i el Oculus-Pentacam HR ®, sempre en la mateixa sala, 

mantenint constant les distàncies, condicions ambientals i il·luminació. 

Les tres lectures que es van fer de l’estat refractiu amb l’autorefractòmetre, es van 

efectuar en una sala amb bona il·luminació, sense correcció i amb els dos ulls oberts 

mirant a través d’una finestra.  
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Els paràmetres del segment anterior ocular mesurats amb el Oculus-Pentacam HR ® 

van ser: gruix corneal central (GC), profunditat i volum de la càmera anterior (PCA i 

VCA), angle iridocorneal (AI). La Best fit Sphere és la millor esfera adaptada (BFS). 

Ens dóna el valor de la queratometria i el radi de curvatura de la esfera utilitzada com 

a referència per representar la superfície corneal, que és la que més s’adapta a la 

curvatura real (Llovet F, 2007).  

Aquestes mesures es van realitza en la mateixa sala però amb una il·luminació baixa, 

per mantenir un ordre primer es mesurava l’ull dret i a continuació l’ull esquerre. Es 

demanava al pacient que es fixes durant uns segons a la llum vermella i que quan fos 

avisat no podia parpellejar durant 2 segons i havia de mantenir l’ull ben obert.  

Es va prendre una única mesura del segment anterior ocular ja que d’acord amb 

diversos treballs publicats amb anterioritat (Shankar, H. et al (2008) i Colm McAlinden 

(2011)), l’instrument Oculus Pentacam HR ® presenta bona reproductibilitat. No es van 

instil·lar cap tipus de midriàtics ni altres fàrmacs oculars. Es van descartar aquelles 

mesures que d’acord amb el propi instrument, no presentessin un índex de fiabilitat 

adequat. 

 

3.1.4 Protocol de mesura  
 

Els nens o adolescents entraven per parelles o en grups de tres a la sala de mesura, 

de tal forma que després d’explicar a tots el que faríem, els dos nens que esperaven 

podien veure el funcionament de les mesures i així estar més tranquils i participatius.  

Un cop acomodat el nen a l‘autorefractòmetre o al Pentacam, regulant l’altura de la 

cadira, taula i mentonera, i assegurant que estigués ben col·locat als suports de la 

barbeta i el front, se li demanava que es fixés en l’arbre que es veia a través de la 

finestra o en el cas del Pentacam en la llum vermella, sense moure el cap: “com si li 

fessin una fotografia” (en el cas dels nens de 6 i 7 anys).  

Un cop es feien les tres mesures de refracció axials en ambdós ulls, un ajudant 

s’encarregava de moure al pacient i posar-lo en l’altra cadira per realitzar la mesura del 

segment anterior dels dos ulls.  
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3.1.5 Implicacions ètiques, legals i de protecció de dades 
 

Per a realitzar aquest treball s’ha tingut en compte aspectes formals que creiem 

necessaris. Un treball d’investigació amb éssers humans té com a propòsit millorar 

algun factor com el procediment diagnòstic, terapèutic, profilàctic i la comprensió de 

l’etiologia i la patogènesis d’alguna condició. El propòsit d’aquest estudi observacional 

és aprofundir a través de les imatges de Scheimpflug de l’Oculus-Pentacam HR ® i 

autorefractòmetre, establir els valors mitjans de diversos paràmetres dels segment 

anterior ocular i l’error refractiu en una població infantil d’entre 6 i 7 anys i adolescents 

d’entre 15 i 16 anys. Aquesta informació i, sobretot, l’evolució dels paràmetres en 

funció del creixement i els canvis en el defecte refractiu d’aquest grup d’infants i 

adolescents pot ser d’interès per a la comunitat científica.  

 

Per treballar amb infants es necessita que l’estudi fos aprovat pel Comitè Ètic de la 

Mútua de Terrassa (annex 2) i tenir el consentiment escrit del pare/mare o tutor/a dels 

nens (annex 1), informant-los acuradament sobre quin serà el disseny d’investigació i 

de les proves que realitzarem als seus fills. 

 

A la declaració de Helsinki de l’Associació Mèdica Mundial (AMM) podem trobar les 

implicacions ètiques i legals de la protecció de dades. Encara que aquesta declaració 

està destinada principalment als metges, la AMM insta a altres participants, com els 

Òptics Optometristes, a la investigació mèdica en éssers humans a adoptar aquests 

principis. 

En aquest estudi s’ha tingut en compte la “Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal”, que garanteix i protegeix les dades 

personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones, i especialment del 

seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar. També s’ha seguit la “Llei 41/2002 

del 14 de novembre, d’autonomia del pacient i consentiment informat”. 
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3.2 Anàlisi de dades 

 
En primer lloc, una vegada obtingudes les mesures amb l’Oculus Pentacam HR ® i 

l’autorefractòmetre es va fer un full de càlcul amb els valors corresponents als 

paràmetres: estat refractiu, gruix corneal, profunditat i volum de la càmera anterior, 

angle iridocorneal i el radi de l’esfera que presenta un millor ajust (BFS). Per tal de fer 

una descripció i un anàlisi d’aquests resultats es va utilitzar el programa estadístic 

Minitab 17. 

Un cop apuntats els valors refractius de l'autorefractòmetre dels dos ulls dels pacients, 

es va calcular l’equivalent esfèric d’ambdós ulls i es va fer servir el valor de l’ull amb 

major magnitud per classificar els subjectes segons el seu estat refractiu. En aquesta 

taula 1 s’observa la classificació de l’estat refractiu.  

Estat refractiu Magnitud Classificació de l’estat refractiu 
MIOPS ≥-0,50D 1 

EMMETROP entre -0,25 i +0,50D 0 
HIPERMETROP ≥+0,75D 2 

 

Considerant aquesta classificació, es va aplicar la prova Chi-quadrada per determinar 

si l’estat refractiu dels subjectes és o no dependent de l’edat i del sexe.  

Seguidament, per analitzar els resultats de l’Oculus-Pentacam HR ® es va seleccionar 

un ull aleatori i, per cadascun dels paràmetres mesurats amb el pentacam, es va fer 

una comparació de mitjanes tenint en compte dos factors: l’edat i l’estat refractiu. En el 

cas de l’edat, la comparació de mitjanes s’ha realitzat mitjançant la prova t de dues 

mostres per determinar si existeix una diferència significativa (p<0,05) entre elles. Això 

vol dir que en el cas que la significança (p) obtinguda en la prova sigui menor a 0,05 

podem afirmar que la diferència de resultats comparats és estadísticament 

significativa. 

 Pel que fa a l’estat refractiu, la comparació de mitjanes s’ha fet mitjançant una ANOVA 

(analisys of variance). És tracta d’una tècnica estadística molt utilitzada en l’anàlisi de 

les dades dels dissenys experimentals, i s’utilitza per a valorar la influència d’un 

determinat factor en la variància dels resultats obtinguts per a una determinada 

variable. En el marc de l’ANOVA s’ha dut a terme la comparació per parelles de Tukey 

que analitza entre parelles de mitjanes corresponents als nivells del factor considerant 

(emmetrop-miop, emmetrop-hipermetrop i miop-hipermetrop).

Taula 1  Classificació de l’Estat Refractiu 
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 4.RESULTATS 
 

4.1 Resultats considerant l’estat refractiu global 
 
La prova Chi-quadrada aplicada a les dades que es mostren a la TAULA 2 demostra 

que la distribució de l’estat refractiu dels nens és estadísticament diferent que la dels 

joves (p-valor < 0,001). En el grup dels joves hi ha més miops en comparació del grup 

dels nens on hi ha més hipermetrops.  

 

 

 

 

 

Aplicant la Chi-quadrada a les dades que es mostren a la TAULA 3 s’obté que l’estat 

refractiu del sexe femení no presenta diferències significatives respecte al del sexe 

masculí ( p-valor = 0,113).  

 
 

 

  
Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

 
Miop 

 
Hipermetrop 

 
Tots 

 
Joves 

 
28 

 
31 

 
9 

 
68 

 
Nens 

 
19 

 
2 

 
54 

 
75 

 
Tots 

 
47 

 
33 

 
63 

 
143 

  
Estat Refractiu 

 
Gènere 

 
Emmetrop 

 
Miop 

 
Hipermetrop 

 
Tots 

 
Femení 

 
26 

 
25 

 
35 

 
86 

 
Masculí 

 
21 

 
8 

 
28 

 
57 

 
Tots 

 
47 

 
33 

 
63 

 
143 

Taula 2 Tabulació creuada considerant grup edat i estat refractiu 

Taula 3 Tabulació creuada considerant grup edat i estat refractiu 
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4.2 Paràmetres del Segment Anterior de l’ull 
 
Per fer l’anàlisi dels paràmetres corneals (gruix corneal, volum i profunditat de la 

càmera anterior, angle iridocorneal i BFS) s’ha considerat un únic ull seleccionat de 

manera aleatòria de cada subjecte. Per cada un dels paràmetres corneals mesurats, la 

distribució de valors obtinguts compleix la condició de normalitat.  

 

4.2.1 Gruix Corneal 
 

 
  

Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

Mitjana ± Sd (µm) 
N (recompte) 

 
Miop 

Mitjana ± Sd (µm) 
N (recompte) 

 
Hipermetrop 

Mitjana ± Sd (µm) 
N (recompte) 

 
Tots 

Mitjana ± Sd (µm) 
N (recompte) 

 
Joves 

 
536,6 ± 29,45 

36 

 
547,5 ± 25,96 

25 

 
548,3 ± 29,24 

7 

 
541,8 ± 28,32 

68 
 

Nens 
 

548,3 ± 33,54 
     27 

 
559,7 ± 22,50 

    3 
 

 
542,1 ± 32,12 
      45 

 

 
545,0 ± 32,25 
      75 

 
 

Tots 
 

541,6 ± 31,54 
 63 

 
548,8 ± 25,52 

  28 

 
542,9 ± 31,55 

 52 

 
  543,5 ± 30,38 

   143 
 
 

 

Es realitza la prova T de dues mostres per comparar les mitjanes del gruix corneal 

obtingudes per cada grup d’edat i es detecta que no hi ha diferències significatives 

entre elles ( p= 0,532) com s’observa en el gràfic 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4 Valors del gruix corneal tabulats segons l’edat i l’error refractiu. 
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Es realitza la prova ANOVA per comparar les mitjanes del gruix corneal obtinguda per 

cada estat refractiu i s’observa que no hi ha diferències significatives ( p= 0,575), tal 

com es detecta en el gràfic 2.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gràfic 1 Mitjanes i intervals de confiança del 
Gruix Corneal en funció de l’edat. 

Gràfic 2 Mitjanes i intervals de confiança del gruix corneal 
en funció de l’estat refractiu 



______________________________________________Resultats 

32 
Facultat D’Òptica i Optometria de Terrassa 

© Universitat Politècnica de Catalunya, any (2016). Tots els drets reservats 
 

nensjoves

3,20

3,15

3,10

3,05

3,00

2,95

2,90

2,85

grup edat

PC
A 

(m
m

)

4.2.2 Profunditat de la càmera anterior 
 
 

  
Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Miop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Hipermetrop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Tots 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Joves 

 
3,07 ± 0,30 

36 

 
3,22 ± 0,25 

25 

 
2,97 ± 0,22 

7 

 
3,12 ± 0,29 

68 
 

Nens 
 

2,98 ± 0,24 
     27 

 
2,83 ± 0,31 
    3 

 
2,89 ± 0,28 
      45 

 

 
2,92 ± 0,26 
      75 

 
Tots 

 
3,04 ± 0,27 

 63 

 
3,18 ± 0,28 

  28 

 
2,90 ± 0,27 

 52 

 
3,01 ± 0,29 

143 
 
 
 

Es realitza la prova T de dues mostres per comparar les mitjanes del PCA  en funció 

de l’edat i es detecta que hi ha diferències significatives (p<0,001), essent la 

profunditat de la càmera anterior dels joves més gran que la dels nens tal com 

s’observa en el gràfic 3.  

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5 Valors del PCA tabulats segons l’edat i l’error refractiu. 

Gràfic 3 Mitjanes i intervals de confiança del PCA en funció de l’edat. 
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Es realitza la prova ANOVA per comparar les mitjanes de la profunditat de la càmera 

anterior (PCA) obtingudes per cada estat refractiu i s’observa que hi ha diferències 

significatives ( p<0,001), tal com es detecta en el gràfic 4. Els resultats de les 

comparacions en parelles de Tukey mostren que la profunditat de la càmera anterior 

dels hipermetrops és significativament inferior a la dels miops i emmetrops.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4 Mitjanes i intervals de confiança del PCA en 
funció de l’estat refractiu 
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4.2.3 Volum de la càmera anterior 
 

  
Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

Mitjana ± Sd (mm3) 
N (recompte) 

 
Miop 

Mitjana ± Sd (mm3) 
N (recompte) 

 
Hipermetrop 

Mitjana ± Sd (mm3) 
N (recompte) 

 
Tots 

Mitjana ± Sd (mm3) 
N (recompte) 

 
Joves 

 
183,9 ± 34,72 

36 

 
190,2 ± 29,23 

25 

 
164,1 ± 35,58 

7 

 
184,2 ± 33,24 

68 
 

Nens 
 

165,7 ± 22,39 
     27 

 
186,5 ± 0,71   3 

 

 
167,2 ± 27,47 
      45 

 

 
167,1 ± 25,39 
      75 

 
 

Tots 
 

176,1 ± 31,19 
 63 

 
190 ± 28,10 

  28 

 
166,8 ± 28,30 

 52 

 
  175,3 ± 30,52 

   143 
 

 

Es realitza la prova T de dues mostres per comparar les mitjanes del VCA en funció de 

l’edat i es detecta que hi ha diferències significatives (p<0,001). En el gràfic 5 

s’observa que els joves tenen un volum de la cambra anterior més gran que els nens.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6 Valors del VCA tabulats segons l’edat i l’error refractiu. 

Gràfic 5  Mitjanes i intervals de confiança del 
VCA en funció de l’edat. 
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Es realitza la prova ANOVA unidireccional per comparar les mitjanes del volum de la 

càmera anterior obtingudes per cada estat refractiu i s’observa que hi ha diferències 

significatives (p= 0,005), tal com es veu en el gràfic 6. Els resultats de les 

comparacions en parelles de Tukey indiquen que el volum de la càmera anterior dels 

miops és significativament més gran que la dels hipermetrops. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 6 Mitjanes i intervals de confiança del VCA en 
funció de l’estat refractiu 
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4.2.4 Angle iridocorneal 
 

  
Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

Mitjana ± Sd (º) 
N (recompte) 

 
Miop 

Mitjana ± Sd (º) 
N (recompte) 

 
Hipermetrop 

Mitjana ± Sd (º) 
N (recompte) 

 
Tots 

Mitjana ± Sd (º) 
N (recompte) 

 
Joves 

 
41,58 ± 5,79 

36 

 
43,65 ± 5,40 

25 

 
38,20 ± 6,57 

7 

 
41,99 ± 5,87 

68 
 

Nens 
 

39,26 ± 5,02 
     27 

 
39,87 ± 3,91   

3 
 

 
38,62 ± 5,38 

      45 
 

 
38,90 ± 5,16 

      75 
 

 
Tots 

 
40,59 ± 5,55 

 63 

 
43,24 ± 5,34 

  28 

 
38,57 ± 5,49 

 52 

 
  40,37 ± 5,70 

   143 
 

 
Es realitza la prova T de dues mostres per comparar les mitjanes del angle iridocorneal 

en funció de l’edat i es detecta que hi ha diferències significatives (p<0,001). En el 

gràfic 7 s’observa que entre els dos grups d’edat hi ha una desigualtat ja que els joves 

tenen un angle iridocorneal (AI) més gran que els nens.   

Taula 7 Valors del AI tabulats segons l’edat i l’error refractiu. 

Gràfic 7  Mitjanes i intervals de confiança del 
AI en funció de l’edat. 
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Es realitza la prova ANOVA unidireccional per comparar les mitjanes del angle 

iridocorneal en funció de l’estat refractiu i s’observa que hi ha diferències significatives 

( p= 0,002). Tal com es veu en el gràfic 8, amb els resultats de les comparacions en 

parelles de Tukey s’obté que l’angle iridocorneal dels miops és més gran que el dels 

hipermetrops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gràfic 8 Mitjanes i intervals de confiança del AI en funció 
de l’estat refractiu 
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4.2.5 Radi de l’esfera que presenta un millor ajust (BFS) 
 
 
  

  
Estat Refractiu 

 
Edat 

 
Emmetrop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Miop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Hipermetrop 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Tots 

Mitjana ± Sd (mm) 
N (recompte) 

 
Joves 

 
7,91 ± 0,23 

36 

 
7,82 ± 0,25 

25 

 
7,87 ± 0,39 

7 

 
7,88 ± 0,25 

68 
 

Nens 
 

7,84 ± 0,17 
     27 

 
7,96 ± 0,27 

   3 
 

 
7,91 ± 0,28 
      45 

 

 
7,89 ± 0,24 

75 
 

 
Tots 

 
7,88 ± 0,21 

 63 

 
7,84 ± 0,29 

  28 

 
7,91 ± 0,29 

 52 

 
7,88 ± 0,25 

143 
 

 
Es realitza la prova T de dues mostres per comparar les mitjanes del BFS obtingudes 

per cada grup d’edat i es detecta que no hi ha diferències significatives ( p= 0,780) 

com s’observa en el gràfic 9.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 9 Mitjanes i intervals de confiança del 

BFS en funció de l’edat. 

 

Taula 8 Valors del BFS tabulats segons l’edat i l’error refractiu. 
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Es realitza la prova ANOVA per comparar les mitjanes del BFS obtingudes per cada 

estat refractiu i s’observa que no hi ha diferències significatives ( p= 0,491), tal com es 

veu en el gràfic 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  
 
  
 

 

 

 

Gràfic 10 Mitjanes i intervals de confiança del BFS en 
funció de l’estat refractiu 
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5. DISCUSSIÓ  
 

En els últims anys hi hagut un gran interès per conèixer de manera precisa les 

dimensions de l’ull humà. La majoria dels estudis expliquen l’elongació posterior del 

globus ocular, però seria de gran utilitat saber quins paràmetres provoquen el 

creixement anterior del ull humà per establir si una pèrdua en l’equilibri dels dos 

segments podria estar relacionada amb l’aparició i desenvolupament de l’ametropia 

(Yebra-Pimentel E et al, 2008).  

 

L’objectiu d’aquest treball es analitzar diferents paràmetres del segment anterior i 

comparar-los en funció de l’edat (infantil i adolescent) i del sexe. Els paràmetres que 

s’han mesurat són: el gruix corneal, la profunditat i volum de la cambra anterior, l’angle 

iridocorneal, BFS (Best Fit Sphere) i l’error refractiu.  

 

Nombrosos estudis han realitzat recerca sobre la prevalença en qualsevol població i 

s’ha de considerar que els resultats poden variar significativament en funció de la zona 

geogràfica i de la raça. Els resultats que s’han obtingut en el nostre estudi, on s’avalua 

a nens/es de 6-7 anys en comparació amb els joves de 15-16 anys d’ambdós sexes, 

mostra que la hipermetropia és l’estat refractiu amb major prevalença en el grup 

d’infants (72%). En canvi, en el grup dels joves la miopia és l’estat refractiu 

predominant (46%). L’estudi publicat per Song Y et al. l’any 2008 coincideix amb els 

nostres resultats en constatar que la prevalença de la hipermetropia disminueix amb 

l’edat, mentre que la miopia augmenta. En els últims anys s’ha descrit una tendència 

creixent de la prevalença de la miopia, que està arribant a proporcions epidèmiques en 

algunes zones del sud-est asiàtic (Logan NS et al, 2005).  

 

En el nostre estudi no hem trobat diferències significatives en la prevalença de la 

miopia o hipermetropia en funció del sexe. Diversos estudis (He M et al. l‘any 2007 i 

Mohammad et al. l’any 2009) mostren que la prevalença de la miopia és major en el 

sexe femení. En els nostres resultats no demostren una diferència significativa entre 

nens i nenes, en aquest sentit.   
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Pel què fa als paràmetres oculars mesurats, no hem obtingut diferències significatives 

en els valors de gruix cornial ni en funció de l’edat ni l’estat refractiu. Murata et al. 2007 

i Uçakhan et al. 2008 van trobar que les mesures del gruix corneal no presentava  

diferències significatives entre els hipermetrops i miops. Els gruixos corneals més 

prims eren més baixos en miopies elevades, però la diferència no va ser 

estadísticament significativa. Aquests mateixos estudis no han trobat cap correlació 

entre el gruix corneal i l’edat. (Murata et al, 2007 i Uçakhan et al, 2008).  

 

Les mitjanes de la profunditat de la càmera anterior (PCA) obtingudes per cada estat 

refractiu presenten diferències significatives (p<0,001). Els resultats en parelles de 

Tukey mostren que la profunditat de la càmera anterior dels hipermetrops és 

significativament inferior a la dels miops i emmetrops. Les mitjanes de la profunditat de 

la càmera anterior en funció de l’edat també presenten diferències significatives 

(p<0,001).  El valor de la mitjana de la profunditat de la càmera anterior registrat en el 

nostre estudi (3,01±0,29mm) és semblant a l’obtingut per altres autors. Pérez-

Cambrodi, R. et al. l’any 2012, va realitzar mesures a 66 nens d’entre 8 i 13 anys 

d’edat obtenint un valor de 2.99±0.33 mm. Palamar, M. et al. l’any 2011 va obtenir un 

valor de 3.01±0,32 mm, amb una mostra de 31 nens turcs de 6 a 16 anys) i Aslan, L. et 

al. l’any 2013 va obtenir un resultat de 3.02 ± 0.31 mm, amb una mostra de 42 nens 

turcs d’entre 5 i 12 anys d’edat. Els resultats són similars, tot i que els rangs d’edat 

dels estudis no eren coincidents. Erickson et al. l’any 1991 va obtenir uns resultats 

semblants als nostres i assenyalaven un augment de la PCA amb el procés de 

miopització, juntament amb un increment de la longitud axial.   

 

.  
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Les mitjanes del volum de la càmera anterior obtingudes per cada estat refractiu 

presenten diferències significatives (p=0,005). Els resultats de les comparacions en 

parelles de Tukey indiquen que el volum de la càmera anterior dels miops és 

significativament més gran que la dels hipermetrops. Les mitjanes del volum de la 

càmera anterior en funció de l’edat també presenten diferències significatives 

(p<0,001). El valor de la mitjana del volum de la càmera anterior registrat en el nostre 

estudi és 175,3± 30,52mm3 és similiar a l’obtingut per altres autors.  Pérez-Cambrodi. 

et al. (2012); Palamar, M. et al. (2011) i Aslan, L. et al. (2013) també mitjançant el 

l’Oculus-Pentacam HR ® determinen el volum de la càmera anterior, amb uns resultats 

de 168,35±34.27 mm3; 180,97± 31,53 mm3 i 185,77 ± 32.53 mm3, respectivament. Els 

resultats són semblants tot i que els rangs d’edat dels estudis no eren coincidents. La 

mostra del nostre estudi és de 75 nens/es d’entre 6 i 7 anys i 68 adolescents d’entre 

15 i 16 anys. La mostra de l’estudi Pérez-Cambrodi. et al. (2012) era de 66 nens de 8 a 

13 anys, en el cas de Palamar, M. et al. (2011) era de 31 nens de 6 a 16 anys i Aslan, 

L. et al. (2013) era de 42 nens entre 5 i 12 anys.  

 

Les mitjanes del angle iridocorneal obtingudes per cada estat refractiu presenten 

diferències significatives en funció de l’estat refractiu (p=0,002) i de l’edat (p<0,001). 

Kobayashi, H. et al. (1999); Palamar, M. et al. (2011) i Aslan, L. et al. (2013) van 

determinar els valors de l’angle iridocorneal, amb resultats de 28.74±7.46º, 34.93º i 

39.5 ± 6.4°, respectivament. El nostre resultat 40,37± 5,70º s’assembla molt l’obtingut 

per Aslan L. et al. (2013). Les diferències amb els altres estudis es poden explicar a 

partir de l’ús de diferents mètodes de mesura o diferències en el rang d’edat de la 

mostra o a la baixa repetibilitat del Pentacam en mesura l’angle iridocorneal (Shankar. 

H et al, 2008).    

 

Les mitjanes del Best Fit Sphere (BFS) obtingudes per cada estat refractiu i en funció 

de l’edat no presenten diferències significatives (p=0,491, p=0,780, respectivament). El 

valor que s’ha obtingut en el nostre treball és de 7,88 ± 0,25 és similar a l’obtingut  pel 

estudi publicat per Ramin S et al. (2009) que va obtenir el valor de la  mitjana del radi 

anterior BFS de 7,83 ± 0,21 mm amb les imatges de Scheimpflug de l’Oculus-

Pentacam HR®. 
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6. CONCLUSIONS 
 

En el present treball, s’han analitzat els resultats obtinguts de diversos paràmetres del 

segment anterior ocular i l’estat refractiu en una població infantil de nens/es d’entre 6 i 

7 anys d’edat i adolescents d’entre 15 i 16 anys, arribant a les següents conclusions: 

 

1. S’han trobat diferències significatives en la distribució de l’estat refractiu entre els 

dos grups d’edat. La prevalença de la miopia és superior en els joves que ens els 

nens: 45,59% i 2,67%, respectivament. 

 

2. No s’han trobat diferències significatives en la distribució del defecte refractiu entre 

sexes.  

 

3. S’han trobat diferències significatives en el valor de la profunditat de la càmera 

anterior en funció l’edat i de l’estat refractiu: 

 

a. Els joves presentaven uns valors superiors als dels nens:3,12±0,29mm i 

2,92±0,26mm, respectivament.  

 

b. Els miops presentaven uns valors superiors als dels hipermetrops i els 

emmetrops: 3,18±0,28mm, 2,90±0,27mm i 3,04±0,27mm, 

respectivament.  

 

4. S’han trobat diferències significatives en el valor del volum de la càmera anterior 

en funció l’edat i de l’estat refractiu: 

 

a. Els joves presentaven uns valors superiors als dels 

nens:184,2±33,24mm3 i 167,1±25,39mm3, respectivament.  

 

b. Els miops presentaven uns valors superiors als dels hipermetrops i els 

emmetrops: 190±28,10mm3, 166,80±28,30mm3 i 176,10±31,19mm3, 

respectivament.  
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5. S’han trobat diferències significatives en el valor de l’angle iridocorneal en funció 

l’edat i de l’estat refractiu: 

 

a. Els joves presentaven uns valors superiors als dels nens: 41,99±5,87º i 

38,90±5,16º, respectivament.  

 

b. Els miops presentaven uns valors superiors als dels hipermetrops i els 

emmetrops: 43,24±5,34º, 38,57±5,49º i 40,59±5,55º, respectivament. 

 

6. No s’ha trobat diferències significatives en el gruix corneal i el Best fit sphere en 

funció de l’edat o de l’estat refractiu.  

 

7. El fet que la mostra de joves presenti un major número de subjectes miops i 

que aquests tinguin un valor mitjana de profunditat i volum de la càmera 

anterior superior que els hipermetrops i emmetrops, fa pensar que és el canvi 

en el defecte refractiu i no l’edat el què explica la diferència entre aquests 

paràmetres.  
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Annex 1: Formulari d’alta de Pacients que van firmar els pares o tutors dels nens/es i 

adolescents.  
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ANNEX 2: Aprovació del nostre estudi pel comitè ètic de investigació clínica de la 

mútua de terrassa.  
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