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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 
 

ANÀLISI COMPARATIVA D’ESTRATÈGIES PER 
AL CONTROL DE LA MIOPIA 

RESUM 

Introducció: Actualment, una de les majors preocupacions dels optometristes 

és l’aparició i la progressió de la miopia. Per això, durant molts anys s’han 

investigat diversos mètodes per al control d’aquesta. 

Objectiu: Realitzar una anàlisi crítica de teories sobre l’aparició, 

desenvolupament i control de la miopia i avaluar alguns d’aquests aspectes en 

una mostra d’estudiants. 

Mètodes: S’ha fet una recerca bibliogràfica sobre la miopia i les seves teories 

d’aparició i progressió, i una anàlisi de les estratègies per al seu control. 

En segon lloc, s’ha realitzat un estudi en adolescents d’entre 12 i 25 anys per 

avaluar els factors de risc en la progressió miòpica i la coneixença de les 

patologies ocasionades per les miopies altes, així com dels mètodes per al seu 

control. 

Resultats i conclusions: S’ha trobat una relació entre l’edat i la progressió 

miòpica, així com entre els anys de miopia amb la graduació actual i la progressió 

total. S’ha confirmat la importància de la genètica en la miopia, amb una major 

prevalença de mares miops. El temps a l’aire lliure mostra una tendència a una 

relació inversament proporcional amb la progressió miòpica. Hi ha poca 

coneixença de les patologies i els mètodes de control de miopia. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS 
PARA EL CONTROL DE LA MIOPÍA 

RESUMEN 

Introducción: Actualmente, una de las mayores preocupaciones de los 

optometristas es la aparición y progresión de la miopía. Así, durante muchos 

años se han investigado diversos métodos para controlarla. 

Objetivo: Realizar un análisis crítico de teorías sobre la aparición, desarrollo y 

control de miopía y evaluar algunos de estos aspectos en una muestra de 

estudiantes. 

Métodos: Se ha hecho una búsqueda bibliográfica sobre la miopía y sus teorías 

de aparición y progresión, y un análisis de las estrategias para su control. 

También se ha realizado un estudio en adolescentes de 12 a 25 años para 

evaluar los factores de riesgo en la progresión miópica y el conocimiento de las 

patologías ocasionadas por las miopías altas, así como de los métodos para su 

control. 

Resultados y conclusiones: Se ha encontrado una relación entre la edad y la 

progresión miópica, y entre los años de miopía con la graduación actual y la 

progresión total. Se ha confirmado la importancia de la genética en la miopía, 

con una prevalencia mayor de madres miopes. El tiempo al aire libre muestra 

una tendencia a una relación inversamente proporcional con la progresión 

miópica. Hay poco conocimiento de las patologías y los métodos de control de 

miopía. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGIES FOR 
MYOPIA CONTROL 

ABSTRACT 

Introduction: One of the biggest concerns optometrists have nowadays is the 

appearance and progression of myopia. Therefore, various methods for its 

control have been investigated for many years. 

Objective: To carry out a critical analysis of theories about myopia appearance, 

development and control, and to evaluate some of those aspects in a students’ 

sample. 

Methods: A bibliographic research about myopia and its theories of appearance 

and progression, and an analysis of the strategies for its control have been done. 

Secondly, a research with adolescents between 12 and 25 years old to evaluate 

the risk factors of myopia progression and the knowledge of the pathologies 

caused by high myopia, as well as of the methods for its control has been carried 

out. 

Results and conclusions: A correlation between the age of the individual and 

myopia progression, as well as the years of myopia with the current graduation 

and the total progression have been found. The importance of genetics in myopia 

with a prevalence of myopic mothers has also been confirmed. Outdoors time 

shows a tendency to an inversely proportional relationship with myopic 

progression. There is limited knowledge of pathologies and methods of myopia 

control. 
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1. INTRODUCCIÓ  

La miopia és el defecte refractiu que afecta a un percentatge més alt de la 

població mundial, amb uns costos elevats per al seu examen i tractament. La 

seva prevalença és major a alguns països de l’est d’Àsia i, amb el pas del temps, 

ha anat augmentant contínuament fins al punt de ser considerada una epidèmia 

global. A més, està associada a un risc més alt de desenvolupar complicacions 

degut a que el globus ocular va creixent. Les miopies altes estan associades a 

un gran rang de patologies oculars com el despreniment de retina, la 

degeneració macular, el glaucoma, etc., que poden portar a pèrdua de visió i fins 

i tot ceguera. 

La miopia es pot corregir amb ulleres, lents de contacte o cirurgia refractiva, però 

tot i que aquests mètodes són eficaços, no prevenen l’augment de la longitud 

axial del globus ocular i, per tant, hi continua havent risc de patologies. En 

definitiva, la prevalença de la miopia en continu creixement arreu del món, 

juntament amb les complicacions que hi van associades, ha provocat que 

actualment el fet d’intentar frenar l’aparició i la progressió d’aquest defecte 

refractiu sigui una de les majors preocupacions per als professionals de la salut 

ocular. 

Al llarg dels anys s’han establert diverses teories sobre l’aparició i la progressió 

de la miopia. Una de les influències més potents és la genètica, mentre que 

també hi repercuteixen els factors ambientals, com són les hores dedicades a 

tasques de prop (pantalles, estudi en paper, etc.) o les hores a l’aire lliure. Per 

altra banda, s’ha vist que les correccions “tradicionals” com les ulleres o les lents 

de contacte monofocals no fan desaparèixer la progressió de la miopia. 

Finalment, també hi ha algunes teories de les quals encara no hi ha prou 

evidència científica, que estudien si el retard acomodatiu o l’exposició a les 

radiacions ultraviolades influeixen en l’aparició o la progressió de la miopia. 

La comunitat científica ha estat buscant mètodes per alentir o fins i tot aturar el 

desenvolupament de la miopia en infants, avaluant des de tractaments 

farmacològics fins a mètodes òptics, tant en ulleres com en lents de contacte. 
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Aquest treball inclou una recerca bibliogràfica sobre la miopia, la seva aparició i 

progressió i els mètodes per al control de la miopia. També s’ha inclòs com a 

treball de camp un petit estudi realitzat a estudiants d’institut, universitat i altres, 

sobre els hàbits que es consideren, segons la literatura, possibles factors de risc 

en l’aparició i progressió de la miopia. L’estudi s’ha acomplert mitjançant una 

enquesta ad hoc a un total de 345 participants d’edats compreses entre 12 i 25 

anys. 
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2. OBJECTIUS 

L’objectiu general plantejat per a aquest treball és el següent: 

- Realitzar una anàlisi crítica de les principals teories sobre l’aparició, el 

desenvolupament i el control de la miopia i avaluar alguns aspectes 

relacionats amb l’aparició, la progressió i el control de la miopia en una 

mostra d’estudiants d’edats compreses entre 12 i 25 anys. 

Per desenvolupar aquest objectiu general, s’han establert els següents objectius 

secundaris: 

- Definir la miopia, així com les diferents classificacions que se n’han 

establert. 

- Comparar la prevalença de la miopia al llarg de la història i en diferents 

edats, ètnies i països. 

- Investigar les teories sobre l’aparició i la progressió de la miopia de les 

quals s’ha fet recerca i valorar-ne el nivell d’evidència científica. 

- Esmentar els motius que porten a una preocupació per trobar solucions 

per tal de frenar la progressió de la miopia. 

- Recollir les bases i criteris per fer un bon estudi sobre l’efectivitat d’un 

tractament per al control de la miopia. 

- Recercar els mètodes per al control de la miopia que s’han utilitzat al llarg 

del temps i aprofundir en el seu funcionament i efectivitat. 

- Realitzar un estudi sobre els factors de risc de la miopia i sobre el 

coneixement dels mètodes per al seu control en persones miops menors 

de 25 anys. 
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3. LA MIOPIA 

3.1. QUÈ ÉS LA MIOPIA? 

La World Health Organization’s (WHO) International defineix la miopia a la 

“Classification of Diseases” com un error refractiu en què els raigs de llum que 

entren paral·lels a l’eix òptic convergeixen en un focus davant la retina quan 

l’acomodació està relaxada (ICD-11, 2018). En conseqüència, no s’enfoquen bé 

els objectes llunyans, però els objectes propers es poden veure amb nitidesa. 

Això pot ser degut a un globus ocular amb excessiva longitud axial, o a una còrnia 

o un cristal·lí amb una potència superior a la normal. També pot ser causat per 

ambdós aspectes. 

 

 

3.1.1. CLASSIFICACIÓ 

Podem classificar la miopia de manera qualitativa i quantitativa. 

Qualitativament, ens referim a la causa de la miopia. 

• Axial: L’error refractiu s’atribueix a una longitud axial del globus ocular 

excessiva en relació amb la potència refractiva de la còrnia i el cristal·lí 

(Figura 3.2). És la causa més freqüent. 

Figura 3.1. Entrada dels raigs de llum al globus ocular en un ull emmetrop (esquerra) i en un ull miop 
(dreta). Font: https://www.essilor.co.uk/vision/by-needs/lenses-for-myopia 
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• Refractiva: L’error refractiu s’atribueix a una potència anormalment alta de 

la còrnia o el cristal·lí a causa de la seva alta curvatura, havent-hi una 

longitud axial de valor normal (Figura 3.2). 

• Mixta: És una combinació de les anteriors. L’error refractiu s’atribueix a 

una longitud axial excessiva i a una potència superior a la normal. 

• Secundària: L’error refractiu és degut a alguna causa identificable que no 

es consideri un dels factors de risc per al desenvolupament de miopia. Per 

exemple, poden aparèixer miopies secundàries pel consum de drogues, 

per algunes patologies oculars com el glaucoma o per un consum 

prolongat d’un medicament, entre d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativament, classifiquem la miopia segons el nombre de diòptries (D). 

En la majoria d’estudis, es considera que hi ha miopia quan l’equivalent esfèric 

de l’error refractiu és igual o major a 0,50 D (en valor absolut) de miopia, quan 

l’acomodació està relaxada (Wildsoet et al., 2019). A partir d’aquesta 

consideració, la miopia es classifica en dues categories: 

Miopia baixa: Condició en la qual l’equivalent esfèric de l’error refractiu és igual 

o major a 0,50 D i menor a 6,00 D de miopia quan l’acomodació està relaxada. 

Miopia refractiva Miopia axial 

Figura 3.2. Entrada dels raigs al globus ocular en la miopia refractiva, on les lents de l’ull són 
massa corbades (esquerra), i en la miopia axial, on el globus ocular és massa llarg (dreta). 

Font: https://www.slideshare.net/hmirzaeee/myopia-31466540 
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Miopia alta: Condició en la qual l’equivalent esfèric de l’error refractiu és igual o 

major a 6,00 D de miopia quan l’acomodació està relaxada. 

Les miopies altes estan associades a canvis en les estructures del fons d’ull 

(epiteli pigmentari de la retina, membrana de Bruch, coroide, cap del nervi òptic, 

àrea peripapil·lar, esclera, etc.) a causa de l’excessiva elongació axial del globus 

ocular. Aquests canvis poden portar a algunes patologies com despreniment de 

retina, glaucoma, maculopatia, forat macular, major risc de cataractes, 

alteracions del disc òptic, etc., i la deformitat del globus ocular, caracteritzada 

per la formació d’un estafiloma posterior, en facilita el seu desenvolupament. El 

risc de l’existència d’aquestes patologies és directament proporcional al grau de 

miopia de l’individu, tot i que les miopies altes no sempre van associades a 

complicacions (Ohno-Matsui, 2018). Així doncs, també definirem la miopia 

patològica. 

Miopia patològica: Condició en la qual l’excessiva elongació axial de l’ull 

deguda a la miopia porta a canvis estructurals en el segment posterior, que 

poden causar una pèrdua de la millor agudesa visual corregida. 

Un altre factor important en l’aparició de complicacions és l’edat d’aparició de la 

miopia. Com més abans aparegui el defecte refractiu, més temps tindrà per 

desenvolupar-se i arribar a valors patològics. Per aquests motius, és molt 

important fer controls oftalmològics amb certa freqüència per tal de detectar 

possibles complicacions. 

 

 

3.2. PREVALENÇA DE LA MIOPIA 

La miopia és el defecte refractiu més freqüent a tot el món. Al llarg dels anys, 

s’han fet molts estudis sobre la prevalença de la miopia. Tot i que la majoria 

d’aquests estudis són representatius, hi ha molta variació en els resultats a causa 

de la diferència en la població estudiada, el rang d’edat estudiat, la definició 

d’error refractiu, els mètodes de mesura, l’ètnia, etc. (Hrynchak et al., 2013) 
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Molts estudis han demostrat una forta correlació entre la prevalença de la miopia 

i l’edat. La prevalença és més baixa en els grups d’edat més joves, va 

augmentant amb l’edat fins a ser màxima entre els 15 i 25 anys, i disminueix una 

altra vegada a partir dels 25 anys. Per exemple, Hrychak et al. (2013) van trobar 

una prevalença d’un 41% de miopia d’entre un total de 6397 pacients estudiats 

a la universitat clínica optomètrica de Waterloo, classificant-los en cinc grups 

d’edat. La prevalença era d’un 5% en el grup de 0 a 5 anys d’edat, i augmentava 

fins a un màxim de 72% en el grup de 20 a 25 anys d’edat. Finalment, aquesta 

prevalença disminuïa fins a un 22% en pacients majors de 70 anys. 

Al llarg dels anys, els valors de prevalença de miopia indicats als diferents estudis 

han anat augmentant. Vitale, Sperduto and Ferris (2009) van fer una comparació 

de la prevalença de miopia en persones de 12 a 54 anys als Estats Units els 

anys 1999-2004, amb la prevalença trobada pel National Health and Nutrition 

Examination Survey els anys 1971-1972. Aquesta va augmentar d’un 25,0% a 

un 41,6% de l’estudi més antic al més recent. Aquests percentatges ens 

demostren que la prevalença de miopia a l’actualitat és significativament major 

que fa unes dècades. 

Per altra banda, la prevalença de miopia varia segons l’ètnia, encara que no es 

pot descartar la influència d’altres factors ambientals com l’exposició al sol, 

l’exposició a les pantalles, la dieta, etc. Diversos estudis demostren un 

percentatge de miops molt major en alguns països de l’est d’Àsia. Sun et al. 

(2012) van trobar una prevalença d’un 95,5% en els estudiants d’una universitat 

de Xangai, mentre que Lin et al. (2004) van estimar una prevalença superior al 

80% en escoles de secundària de Taiwan. 

En canvi, fixant-nos en altres països, a Aràbia Saudita es va trobar una 

prevalença d’un 0,7% en infants de 3 a 10 anys (Alrahili et al., 2017), i d’un 5,8% 

en infants només d’entre 8 i 10 anys d’edat (Aldebasi, 2014). En vàries escoles 

de Ghana, a l’Àfrica Occidental, es va calcular un 3,4% de miops (Kumah et al., 

2013). Si ens n’anem a Amèrica del Sud, a Colòmbia es va trobar un 11,2% de 

miopia en infants i adolescents d’entre 8 i 17 anys (Galvis et al., 2017), i al 
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Paraguai es va estimar un 37,7% en participants des de 3 fins a 22 anys (Signes-

Soler et al., 2017). 

Un estudi fet a Espanya (Montes-Mico and Ferrer-Blasco, 2000) que volia 

descriure la distribució de l’estat refractiu en la població espanyola va trobar un 

21,2% de miops a nivell global. Dividint els participants en grups d’edat, la 

prevalença era d’un 2,5% al grup de 3 a 8 anys, d’un 25,7% al grup d’entre 9 i 

19 anys, i d’un 30,1% al grup de 20 a 35 anys, sent el grup amb major prevalença. 

Al grup de 36 a 45 anys hi havia un percentatge d’un 28,2% de miops, al grup 

d’entre 46 i 65 anys un 20,6%, i en els participants de 66 a 93 anys es va trobar 

un 15,2%. 

 

 

3.3. APARICIÓ I PROGRESSIÓ DE LA MIOPIA 

3.3.1. DESENVOLUPAMENT REFRACTIU 

Des del naixement l’ull va creixent i el seu estat refractiu va variant, fent el que 

anomenem el procés d’emmetropització. En els nounats l’ull sol ser una mica 

hipermetròpic, aproximadament d’unes +2,00 D, amb una desviació estàndard 

de ±2,75 D; és a dir, hi ha molta variació entre infants. Dels 6 als 12 mesos d’edat 

la hipermetropia va disminuint, acostant-se cada vegada més a l’emmetropia. 

Amb el pas dels anys l’error refractiu encara va disminuint, més lentament, fins 

que entre els 5 i 7 anys la majoria d’infants tenen una hipermetropia baixa 

(Wolffsohn, Flitcroft, et al., 2019). Aquest desenvolupament és el que 

n’anomenem part activa del procés d’emmetropització, que depèn de la genètica 

i està determinat pel creixement del globus ocular. 

Per altra banda, hi ha la part passiva del procés d’emmetropització, en la qual 

l’experiència visual guia cap a l’emmetropia en funció del que reconeix i va 

corregint la refracció, essent un procés de retroalimentació. 
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Els autors Mayer et al. (2001) van realitzar un assaig clínic per tal d’estipular una 

descripció de l’error refractiu en infants sans i nascuts a terme d’entre 1 fins a 48 

mesos, obtenint així la següent taula (Taula 3.1). 

 

 

Taula 3.1. Taula resum de l'equivalent esfèric en infants de 1 a 24 mesos d'edat. Font: Mayer et al. 
(2001). Cycloplegic refractions in healthy children aged 1 through 48 months. 

 

Tot i que el desenvolupament refractiu habitual de l’ull és l’explicat anteriorment, 

no sempre és així. En alguns casos l’error refractiu de l’ull continua progressant 

un cop s’ha arribat a l’emmetropia i esdevé miòpic, i en d’altres no arriba a 

l’emmetropia i es manté hipermetròpic. Un dels factors que influirà en l’error 

refractiu després de la infància és el tipus i la magnitud d’error refractiu al 

naixement. 

Posteriorment a aquest procés, l’error refractiu pot continuar variant a causa del 

creixement i de factors que explicarem més endavant, com les tasques visuals o 

la genètica. 
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3.3.2. TEORIES D’APARICIÓ I PROGRESSIÓ DE LA 
MIOPIA 

La miopia i la seva progressió són causades per una combinació molt complexa 

de factors genètics, factors ambientals i d’altres factors. 

 

FACTORS GENÈTICS 

La genètica és una de les principals influències en la miopia. Al llarg del temps 

s’han identificat molts gens que, cadascun en una petita part, influeixen en el risc 

de la miopia. 

Hi ha una gran quantitat d’estudis que han estimat l’heretabilitat de la miopia, 

amb resultats que van des d’un 8-14% (Angi et al., 1993) a un 88-94% (Lyhne et 

al., 2001) d’heretabilitat. Aquestes variacions són degudes a la població 

estudiada, el disseny de l’estudi i el mètode d’anàlisi, entre d’altres. També s’ha 

estimat una alta heretabilitat en la majoria dels paràmetres biomètrics, com la 

longitud axial, que és un dels majors determinants de l’error refractiu. 

L’indicador de risc genètic més útil és la història parental de miopia, és a dir, si 

el pare o la mare presenten aquest defecte refractiu. Jones et al. (2007) van 

analitzar la història parental de miopia en tots els participants d’un estudi. D’entre 

tots els infants que van romandre emmetrops, un 48% tenien la mare miop i un 

44% el pare miop. Per altra banda, dels infants que van esdevenir miops, un 69% 

tenien la mare miop i un 64% tenien el pare miop. Finalment, un 21% dels infants 

que van romandre emmetrops tenien el pare i la mare miops, mentre que un 45% 

dels que van esdevenir miops tenien el pare i la mare miops. 

Així doncs, un infant amb un o els dos pares miops tindrà més probabilitat de 

desenvolupar miopia que un infant sense miops a la família. De la mateixa 

manera, un nivell més alt de miopia en els pares augmentarà la probabilitat de 

desenvolupar miopia del fill o filla i que el grau d’aquesta sigui més elevat. 
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FACTORS AMBIENTALS 

Els factors ambientals juguen un factor clau en el desenvolupament de la miopia 

i podrien explicar l’augment de la prevalença de la miopia a l’actualitat. A 

continuació es desenvoluparan els factors dels quals hi ha més evidència 

científica en relació amb el desenvolupament i la progressió de la miopia. 

 

Tasques en visió propera 

Les tasques en visió propera s’han definit i mesurat de moltes maneres en 

diferents estudis, com per exemple el nivell d’educació, la durada del temps 

continuat d’estudi, el temps llegint llibres per plaer, el número de llibres llegits per 

setmana, l’estona dedicada a llegir i a feines de prop, el temps estudiant en 

interiors, la distància de treball, la mida de la font tipogràfica, les activitats que 

impliquin visualització de pantalles... Tots aquests paràmetres ens indiquen que 

avaluar les hores de tasques en visió propera és molt difícil (Wolffsohn, Flitcroft, 

et al., 2019). Tot i així, està demostrat que com més alt és el temps dedicat a 

tasques de visió propera, més increment de miopia hi haurà. 

De la mateixa manera, els infants que tenen una distància de treball més curta 

tindran major risc de tenir miopia. Així mateix, es considera que les tasques que 

impliquen una distància més gran (per exemple, mirar la televisió) tenen menys 

repercussió en la miopia que les tasques amb una distància més petita (per 

exemple, llegir). 

Un estudi (Jones-Jordan et al., 2011) va determinar que les hores per setmana 

que es dedicaven a llegir, estudiar, utilitzar l’ordinador o jugar a vídeojocs no 

variaven gaire entre emmetrops i miops abans de l’inici de la miopia. No obstant, 

durant l’inici de la miopia i posteriorment, la quantitat d’hores per setmana 

dedicades a aquestes activitats era significativament major en miops que en 

emmetrops, havent-hi diferències de 0,7 a 1,5 hores més per setmana llegint, de 

0,8 a 1,9 hores més per setmana dedicades a l’ordinador, i de 1,0 a 1,5 hores 

més per setmana mirant la televisió. 
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Per altra banda, també s’ha plantejat que el fet que els miops tinguin millor visió 

de prop i falta de visió nítida de lluny faci que tinguin un canvi de comportament 

i dediquin més hores a tasques de prop (Wildsoet et al., 2019). 

 

Educació 

Molts estudis han trobat una gran correlació entre el nivell i el mètode educatiu 

amb la miopia, ja que a més aquests factors també estan molt relacionats amb 

les hores de tasques en visió propera. Als estudis científics, el nivell educatiu es 

mesura en funció dels anys d’educació formal o del nivell d’assoliment educatiu. 

Per exemple, hi ha un nombre molt més gran de miops a la secundària i a la 

universitat que a la primària. 

Respecte al mètode educatiu, els sistemes educatius més exigents estan 

associats a una major prevalença de miopia; per exemple, en alguns països 

asiàtics com la Xina. En definitiva, el fet que els nivells educatius siguin molt més 

exigents des del segle XX podria ser un dels factors que estan influint en 

l’increment continu de la prevalença de la miopia (Williams et al., 2015). 

 

Aire lliure 

S’ha comprovat que hi ha una correlació negativa entre les hores que es passen 

a l’aire lliure, i l’aparició i la progressió de la miopia. A més, i ha la teoria que a 

l’aire lliure les distàncies de visió són millors, ja que els requeriments 

acomodatius són més petits. 

Un estudi (Guggenheim et al., 2012) va determinar que els infants que passaven 

“poca” estona a l’aire lliure (menys de 3 hores diàries) en les edats de 8 i 9 anys 

tenien un 40% més de possibilitats de tenir miopia entre els 11 i 15 anys, 

comparat amb els infants que passaven “molta” estona a l’aire lliure (més de 3 

hores diàries). El fet de passar més hores a l’aire lliure estava associat a un risc 

més baix de miopia, així com el fet de tenir uns bons nivells d’activitat física. En 
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canvi, un increment en l’activitat sedentària estava associat a un risc més alt de 

desenvolupament de miopia. 

Un altre estudi (Jones-Jordan et al., 2011) també va observar que hi havia una 

diferència significativa entre miops i emmetrops en les hores per setmana que 

es passaven a l’aire lliure o fent esport. En aquest cas, aquesta diferència 

s’observava  uns anys abans de l’inici de la miopia, durant l’inici de la miopia, i 

uns anys després d’aquest inici, sent entre 1,1 i 1,8 hores més per setmana en 

els emmetrops respecte als miops. 

També s’ha observat que el fet de viure en un ambient urbà o en un ambient rural 

afecta en la progressió de la miopia. Shih et al. (2010) van comparar la progressió 

miòpica en escoles taiwaneses entre infants que vivien en zones rurals i zones 

urbanes. Entre els 10 i 15 anys es va trobar una progressió de 0,43 D/any en 

nens i 0,50 D/any en nenes en ambients urbans, mentre que els infants rurals 

van presentar unes progressions de 0,24 D/any i 0,31 D/any. 

 

ALTRES 

Desenfocament perifèric 

Quan la miopia no està corregida, l’ull experimenta un desenfocament miòpic. 

Quan es corregeix la miopia amb lents oftàlmiques, s’aconsegueix enfocar la 

imatge a la retina central, però es crea un desenfocament hipermetròpic a la 

retina perifèrica, és a dir, a la perifèria la imatge es forma per darrere la retina. 

Les evidències científiques diuen que hi ha relació entre aquest desenfocament 

perifèric hipermetròpic i l’augment de la longitud axial del globus ocular. Hi ha la 

hipòtesi que el desenfocament suposa un estímul per l’elongació axial i la 

progressió de la miopia. Si l’ull esdevé hipermetròpic a la perifèria mentre 

continua miòpic a la zona de l’eix òptic, hi haurà senyals homeostàtics des de la 

retina central indicant que l’ull s’allargui menys, mentre que des de la retina 

perifèrica s’indicarà que aquesta s’allargui. Com que la densitat de neurones és 

més gran a la retina central, es podria pensar que la influència de la retina 
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perifèrica en aquest cas és poca. Tot i així, l’àrea total de la zona central de la 

retina és molt petita comparada amb l’àrea de la zona perifèrica, i 

conseqüentment, el nombre de cèl·lules també és menor. Així doncs, si se 

sumen els senyals de la retina central miòpica i els senyals de la retina perifèrica 

hipermetròpica, els senyals perifèrics dominaran en l’emmetropització i, per tant, 

l’ull continuarà allargant-se (Wallman and Winawer, 2004). 

Aquest fenomen és el que es té en compte en la majoria de mètodes per al 

control de la progressió de la miopia, dels quals en parlarem més endavant. 

 

Retard acomodatiu 

El retard acomodatiu es defineix com la diferència entre l’estímul acomodatiu i la 

resposta acomodativa del subjecte. Aquesta diferència és causada principalment 

per la miosi induïda en enfocar en visió propera, ja que permet una major 

profunditat de focus. S’ha comprovat que normalment la resposta acomodativa 

és menor que l’estímul, d’entre 0,50 D a 0,75 D. Per tant, quan s’observa un 

objecte en visió propera que indueix un determinat estímul acomodatiu segons 

la distància en la qual es troba, el sistema visual respon amb una quantitat 

d’acomodació menor, indicant una condició relaxada i normal de l’acomodació. 

(Borràs García et al., 1996) 

Una altra de les teories sobre la progressió de la miopia ha estat respecte a 

aquest retard acomodatiu. Es creu que la presència d’un retard acomodatiu gran 

abans de l’inici de la miopia podria produir un desenfocament hipermetròpic de 

la imatge a la retina, fet que estimularia l’inici de la miopia. S’ha observat que el 

retard acomodatiu és més gran en persones miops que en persones no miops, 

però tot i així aquesta diferència només s’ha trobat durant l’inici de la miopia i no 

abans (Mutti et al., 2006). 

Una altra hipòtesi diu que els miops amb un retard acomodatiu major 

progressarien més ràpidament que els miops amb un retard menor. Tot i així, de 

moment no es pot fer aquesta afirmació ja que alguns estudis no han trobat 

diferències entre la progressió d’uns i d’altres (Weizhong et al., 2008). 
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En aquest apartat doncs, podem dir que encara falta investigació per arribar a 

conclusions més segures sobre si els retards acomodatius alts estan implicats o 

no en l’aparició i la progressió de la miopia.  

 

Radiacions ultraviolades 

Relacionat amb els factors ambientals, una de les propietats més importants són 

les radiacions ultraviolades (UV) a les que ens exposem quan estem a l’aire lliure. 

Hi ha la teoria que aquest tipus de radiacions suprimeix la progressió de la 

miopia, així com l’augment de l’elongació de l’ull. Tot i que està demostrat que 

les hores passades a l’aire lliure tenen un efecte antimiopia, el mecanisme 

protector de la llum de l’exterior contra la progressió de la miopia encara no està 

del tot demostrat. 

 

Per tal de resumir una mica totes les teories explicades sobre l’aparició i la 

progressió de la miopia, a continuació es pot observar una taula (Taula 3.2) on 

s’hi indica el nivell d’evidència científica de cadascuna d’elles. 

Factor de risc Nivell d’evidència científica 

 Factors genètics  Genètica Alta 

 Factors ambientals 

 Tasques en visió propera Mitjana 

 Educació Mitjana 

 Aire lliure Mitjana 

 Altres 

 Desenfocament perifèric Alta 

 Retard acomodatiu Baixa 

 Radiacions UV Baixa 

Taula 3.2. Resum de l'evidència científica de les teories d'aparició i progressió de la miopia. 
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En definitiva, es pot veure que tot i haver-hi algunes teories amb molta evidència, 

encara queda molta recerca en aquest camp per confirmar les teories més 

recents i descobrir-ne d’altres que possiblement no s’han tingut en compte.  
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4. CONTROL DE MIOPIA 

El fet que la prevalença de la miopia vagi augmentant contínuament arreu del 

món, incloent la miopia alta, i la seva associació amb algunes patologies oculars, 

ha fet que hi hagi una gran motivació per la recerca de mecanismes i teràpies 

efectives que puguin limitar el creixement de la longitud axial de l’ull,  amb 

l’esperança de limitar la incidència d’aquestes patologies (Wildsoet et al., 2019). 

 

4.1. DISSENY DELS ESTUDIS 

4.1.1. SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 

Durant molts anys s’ha fet una gran quantitat d’estudis amb l’objectiu d’avaluar 

l’efectivitat dels mètodes que es van desenvolupant per controlar la progressió 

de la miopia. Per tal de fer una avaluació correcta dels mecanismes per al control 

de la miopia cal que hi hagi una bona selecció dels participants, i això pot incloure 

diversos criteris d’inclusió i exclusió, que s’han d’indicar clarament. Encara que 

els criteris que es mencionaran són els més habituals, en cada estudi 

s’estableixen els que es consideren més adients. 

• Edat dels participants: Els estudis habitualment se centren en infants i 

adolescents. S’ha vist que la miopia sol aparèixer cap als 8 anys i la 

progressió comença a aturar-se a partir dels 16 anys, progressant més 

lentament a partir d’aquesta edat. Tot i així, l’edat d’inici, el ritme de 

progressió i la durada de progressió varien internacionalment, de manera 

que cada estudi estudiarà un rang d’edat diferent, assegurant que els 

participants es trobin en l’etapa de progressió. 

• Error refractiu: En alguns estudis s’estableix un límit en l’error refractiu 

esfèric, mentre en d’altres s’utilitza l’equivalent esfèric o ambdós, sempre 

limitant l’astigmatisme, de -1,50 D com a màxim. També es defineix un 

límit d’anisometropia, sent normalment d’un màxim de -1,50 D. 

• Agudesa visual (AV): Habitualment s’estableix que els participants 

tinguin com a mínim una AV de Snellen 20/20 amb la millor correcció. 
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• Correcció òptica i tractaments de miopia previs: Algunes correccions 

poden afectar en l’eficàcia de la intervenció per al control de la miopia. 

S’accepten les ulleres i les lents de contacte toves monofocals, però 

s’exclouen els infants o adolescents que han realitzat algun tractament 

per al control de la miopia anteriorment, així com operacions de cirurgia 

refractiva. En molts estudis també s’exclouen els antics usuaris de lents 

rígides. 

• Altres criteris d’exclusió: S’exclouen els estrabismes i les ambliopies, 

com també les patologies oculars. Generalment també s’exclouen els 

pacients que prenen medicacions que poden afectar a la mida de la 

pupil·la o que poden tenir un impacte a la superfície ocular. En alguns 

estudis no s’accepten pacients amb alguna malaltia sistèmica que pugui 

afectar a la visió, al desenvolupament de la visió, o a l’ús de lents de 

contacte. 

Havent seleccionat els participants, en la majoria dels estudis es divideixen en 

dos grups: 

• Grup de control: Està format pels participants que tindran un tractament 

“tradicional”, que no es pugui distingir del tractament estudiat, per així 

poder-lo emmascarar correctament, aspecte que s’explicarà més 

endavant. Majoritàriament, els participants d’aquest grup es corregeixen 

amb ulleres o lents de contacte monofocals, o en el cas d’un assaig clínic 

d’un tractament farmacològic es tracten amb placebo, és a dir, un 

tractament sense l’agent actiu del fàrmac que s’avalua. 

• Grup d’estudi: Està format pels participants que seguiran el tractament 

del qual se’n vol avaluar l’efectivitat. 

És molt important que els dos grups siguin comparables, és a dir, que tinguin les 

mateixes característiques. És per això que a més de coincidir en els criteris 

explicats anteriorment,  s’ha de procurar que els dos grups tinguin el mateix ritme 

en la progressió de miopia abans de començar amb el tractament, o igual 

distribució de la progressió miòpica. Per exemple, un estudi en el qual s’avalués 

un mecanisme per al control de la miopia, i en què el grup d’estudi tingués una 



 
 

 

 

30 

progressió molt més baixa que el grup de control abans de començar amb el 

tractament, no seria fiable. Això es podrà dur a terme si es porta un control de la 

progressió de la miopia en els possibles participants un any abans d’iniciar 

l’estudi. En alguns casos s’estableix un mínim o un màxim de diòptries de 

progressió miòpica a l’any. 

Tot i així, hi ha alguns factors externs que no es poden controlar, com són la 

dieta, les hores a l’aire lliure, les hores de tasques en visió propera, etc. En casos 

on les mostres són molt grans, possiblement aquests factors externs no 

controlats es compensen i no tenen tant efecte com en mostres petites. 

 

4.1.2. DURADA DELS ESTUDIS I CONTROLS 

Habitualment els estudis duren entre un i tres anys, ja que es considera que hi 

ha evidència a partir d’un any de tractament. Com més llarg és l’estudi més 

dificultat hi ha perquè els participants segueixin, la progressió de la miopia 

comença a disminuir de manera natural, i els costos augmenten. 

Com que la miopia avança de forma lineal durant la infància, no cal fer controls 

cada 3 mesos, sinó que fent-ne cada mig any és suficient (Khoo and Ng, 2006). 

És important que un mètode per al control de la miopia no alenteixi només la 

progressió de les diòptries sinó també l’augment de la longitud axial del globus 

ocular, ja que com s’ha comentat anteriorment, és la causa de l’aparició de 

complicacions. És per això que als controls que es fan durant l’estudi es mesura 

tant l’error refractiu com la longitud axial. 

L’error refractiu se sol mesurar amb autorefracció cicloplègica, per tal d’evitar 

alteracions acomodatives que puguin causar una sobreestimació de la miopia i 

minimitzar la influència de l’examinador, mentre que la longitud axial es mesura 

amb mètodes òptics biomètrics, preferiblement amb interferometria coherent 

parcial o amb tomografia òptica coherent (OCT). Durant tots els controls de 

l’estudi s’ha d’utilitzar el mateix agent cicloplègic en la mateixa concentració i la 
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mateixa instrumentació per a cada paràmetre, per així assegurar una bona 

precisió (Wolffsohn, Kollbaum, et al., 2019). 

 

4.1.3. TIPUS D’ESTUDI 

Al llarg del temps s’han establert diversos dissenys per als estudis de control de 

la miopia per tal d’aconseguir una bona comparació de referència, fiabilitat i 

repetibilitat. 

Estudis paral·lels: Són els estudis en els quals hi ha un grup de control i un grup 

d’estudi. Cada grup rep un tractament diferent al mateix temps. 

• Estudis aleatoris: S’assigna un grup a l’atzar en cada participant. En el 

cas d’un estudi no aleatori, és a dir, on els pacients decideixen el seu 

mètode de correcció, els miops amb un ritme de progressió major tendiran 

a triar el grup d’estudi. Per aquest motiu, és recomanable que sempre es 

decideixi a l’atzar. 

• Estudis amb bessons: Es comparen dos grups de miops amb un bessó 

a cada grup. És preferible que els bessons siguin monozigòtics. En aquest 

cas hi ha una millor comparabilitat a l’inici de l’estudi, ja que els ritmes de 

progressió solen ser més iguals en parells de bessons i les variables 

externes també seran més similars. 

• Estudis amb el mateix subjecte: En alguns estudis es comparen els dos 

mètodes (mètode de control i mètode d’estudi) en els mateixos pacients, 

és a dir, en un ull s’utilitza un tractament i en l’ull contrari se n’utilitza un 

altre. Tot i així, només es poden dur a terme si no hi ha anisometropia. Al 

tractar-se del mateix pacient és el tipus d’estudi que es pot comparar 

millor, ja que per a una mateixa persona la resta de variables externes 

seran iguals pels dos ulls, mentre que com s’ha comentat abans en la 

resta d’estudis hi pot haver efectes difícils de controlar (Khoo and Ng, 

2006). 
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Estudis creuats: Els participants reben els dos tractaments, tant el de control 

com el d’estudi, o en altres casos el placebo i el tractament d’estudi. A l’inici de 

l’estudi s’assigna un tractament a cada grup, i en un punt específic de la 

investigació aquests s’intercanvien entre grups. D’aquesta manera, es poden 

comparar els dos tractaments en un mateix subjecte. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’emmascarament, és a dir, el fet que 

el participant, l’examinador, o ambdós, no sàpiguen quin dels dos tractaments 

estan seguint. L’emmascarament del participant ajuda a assegurar que el pacient 

compleixi amb el tractament assignat i no modifiqui el seu comportament d’una 

manera que pugui influenciar en el resultat. L’emmascarament de l’examinador 

s’utilitza per minimitzar les preferències no intencionades durant l’avaluació dels 

diferents pacients (Wolffsohn, Kollbaum, et al., 2019). En definitiva, els assaigs 

clínics haurien d’utilitzar el doble emmascarament, és a dir, tant de l’examinador 

com dels participants, en la mesura del possible. 

 

4.1.4. VALORACIÓ DELS RESULTATS 

Una vegada obtinguts els resultats, la valoració d’aquests és clau per ajudar a 

prendre decisions clíniques i per complir amb els principis de l’evidència basada 

en la pràctica. Majoritàriament, s’avaluen els resultats a partir del seu significat 

estadístic, que està basat en tests d’hipòtesis. La decisió d’acceptar o refusar la 

hipòtesi nul·la es basa en uns nivells predeterminats de probabilitat, i a partir 

d’això s’estableix la solidesa de l’evidència en contra de la hipòtesi nul·la. Cal 

indicar tant el p-valor com els intervals del 95% de confiança per qualsevol efecte 

del qual s’informi, per tal que el lector pugui verificar el veritable rang d’efectivitat 

del tractament. Tot i així, el fet que uns resultats siguin estadísticament 

significatius no assegura que també siguin clínicament rellevants. 

Fins ara, no s’ha establert cap valor mínim d’efectivitat amb el qual considerar 

que uns resultats siguin clínicament rellevants. Tots els percentatges d’efectivitat 

poden variar depenent de la duració del tractament, la mostra de població i les 

consideracions en el disseny de l’estudi, així com del risc del tractament. Per 
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tant, els valors d’efectivitat esperats seran diferents depenent de tots aquests 

aspectes. Per exemple, en un tractament amb un risc alt, amb efectes secundaris 

o de durada curta s’esperarà una efectivitat major que en un tractament amb un 

risc baix, de curta durada, amb pacients joves, o amb pacients que tinguin un 

ritme de progressió més alt degut a l’ètnia. 

Per això, al valorar la validesa d’un estudi, primer s’examinaran les dades per 

comprovar si hi ha una rellevància estadística. Si els resultats són 

significativament estadístics, es comprovarà la rellevància clínica. 

 

 

4.2. MÈTODES PER AL CONTROL DE MIOPIA 

4.2.1. MÈTODES ÒPTICS 

Els mètodes òptics per al control de miopia es basen en la teoria que el 

desenfocament hipermetròpic perifèric creat per les lents oftàlmiques pot ser un 

estímul per l’allargament del globus ocular. D’aquesta manera, es creu que 

imposant un desenfocament miòpic es podrà alentir el creixement de l’ull. 

 

ULLERES 

a) Hipocorrecció 

Una de les opcions per al control de la miopia és la prescripció de lents 

monofocals amb hipocorrecció, és a dir, amb menys diòptries de miopia de les 

necessàries, de manera que la imatge es formi per davant la retina. La 

hipocorrecció amb l’objectiu de disminuir la progressió de la miopia s’ha practicat 

durant molts anys, i es considerava una opció per controlar aquesta progressió 

amb la teoria que amb un desenfocament miòpic es reduïa la demanda 

acomodativa en les tasques en visió propera. A més, en estudis amb animals 

s’havia demostrat que aquesta hipocorrecció aturava el creixement de l’ull. 
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Tot i així, aquesta opció s’utilitza cada vegada menys, ja que hi ha molts estudis 

amb humans que demostren que la miopia augmenta gairebé amb la mateixa 

rapidesa comparant pacients amb hipocorrecció, amb pacients totalment 

corregits amb ulleres, obtenint unes diferències entre els dos grups no rellevants 

estadísticament. A més, actualment, els professionals recomanen una correcció 

total, ja que el principal objectiu del tractament de la miopia amb lents oftàlmiques 

o lents de contacte és aconseguir una visió òptima. 

Fixant-nos en estudis que comparen la progressió miòpica en miops 

hipocorregits amb la de miops totalment corregits podem veure resultats 

diferents. Un estudi (Adler and Millodot, 2006) va trobar diferències de 0,17 D en 

18 mesos de tractament entre un grup i l’altre, on el grup de miops hipocorregit 

avançava més ràpidament en la miopia. Un altre estudi (Chung, Mohidin and 

O’Leary, 2002), de durada de dos anys, també va trobar una progressió més 

ràpida de la miopia en els participants hipocorregits (-1,00 D) que en els totalment 

corregits (-0,77 D), resultat totalment contrari al que proposa la teoria de la 

hipocorrecció (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Mitjana dels canvis en l'error refractiu pel grup hipocorregit (rombes 
negres) i el grup totalment corregit (quadrats blancs) al llarg dels dos anys 

d'estudi. Font: Chung et al. (2002). Undercorrection of myopia enhances rather 
than inhibits myopia progression. 
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En canvi, els autors Li et al. (2015) no van observar diferències gaire 

significatives entre el grup hipocorregit i el grup totalment corregit, amb -0,64 D i 

-0,68 D de progressió respectivament durant l’any que va durar l’estudi. Tot i així, 

l’anàlisi de regressió mostrava que la progressió de miopia decreixia 

significativament augmentant les diòptries d’hipocorrecció. 

Tot i els diferents resultats, la major part de l’evidència científica indica que la 

hipocorrecció no alenteix la progressió de la miopia. Així doncs, tot i que ha estat 

utilitzada durant molt temps, la hipocorrecció no s’hauria de proposar com un 

dels mètodes per al control de miopia. 

 

b) Lents bifocals i multifocals 

Les lents bifocals i multifocals permeten veure bé els objectes a distàncies 

llunyanes a través de la part superior de les ulleres, la qual té la correcció total 

del subjecte. La part inferior de la lent consisteix en una addició que podria 

retardar la progressió de la miopia reduint l’esforç acomodatiu i el retard 

acomodatiu, d’una manera similar a la hipocorrecció (Tang et al., 2020). 

Aquest tipus de lents també s’ha prescrit durant molt anys per tal de disminuir la 

progressió de la miopia, però tot i que la majoria d’estudis han mostrat resultats 

estadísticament significatius, són clínicament irrellevants, demostrant que hi ha 

poc efecte en la reducció de la progressió de la miopia. Per exemple, alguns 

estudis que exploren aquest mètode de control de la miopia són: 

• En un estudi (Fulk, Cyert and Parker, 2000) on es comparava la progressió 

de la miopia en bifocals i monofocals, es va veure que en els infants que 

van dur bifocals durant 30 mesos la progressió va ser de 0,25 D menys 

que els infants que van dur monofocals. 

• Un altre estudi (Berntsen et al., 2012) de durada d’un any va comparar les 

ulleres multifocals amb les ulleres monofocals en infants amb un retard 

acomodatiu alt, i va concloure en una reducció de la progressió de la 

miopia de 0,18 D. Durant un segon any, tots els participants van dur 
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ulleres monofocals i no es van observar diferències entre la progressió 

miòpica d’un grup i l’altre. 

• Un estudi (Hasebe, Jun and Varnas, 2014) amb multifocals com a mètode 

de control, de durada de 2 anys, va trobar un retard de la progressió de la 

miopia de 0,27 D amb una addició de +1,50 D, que corresponia a un 20% 

de la progressió del grup que duia ulleres monofocals totalment 

corregides. Tot i així, amb una addició de +1,00 D les diferències no van 

ser estadísticament significants. 

• Cheng et al. (2014) van investigar la progressió de miopia durant 3 anys 

en bifocals executives i bifocals prismàtiques amb una addició de +1,50 D 

a ambdues, incloent-hi en aquestes últimes un prisma de 3 diòptries 

prismàtiques de base nasal (ÑBN) per reduir la demanda de vergència 

fusional que es creava en afegir-hi l’addició. En els resultats es va 

observar que els dos tipus de bifocals tenien un efecte significatiu, d’entre 

un 40% i un 50%, en el control de miopia, comparat amb les lents 

monofocals, sobretot durant el primer any de tractament. També es podia 

veure que, en els pacients amb retards acomodatius alts, l’efectivitat de 

les bifocals prismàtiques i no prismàtiques era la mateixa, mentre que en 

els pacients amb retards baixos l’efecte del tractament era millor en el cas 

de les bifocals prismàtiques (Figura 4.2). 
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Les diferències entre els estudis comentats es poden trobar en la següent taula 

resum (Taula 4.1): 

 

Taula 4.1. Estudis sobre el control de la miopia que avaluen lents bifocals i multifocals. 

 

Fulk, Cyert 
and Parker 
(2000)

Aleatori 30 mesos  75 
(6-13 anys)

Bifocals 
(+1,50 D)

-0,50 a 
-8,00 D 0,25 D (20,2%) 0,09 mm (18,4%)

Berntsen et 
al. (2012) Aleatori 1 any 83

 (6-11 anys)
Multifocals 
(+2,00 D)

-0,75 a 
-4,50 D 0,18 D (34,6%) 0,08 mm, (28,5%)

Hasebe, Jun 
and Varnas 
(2014)

Aleatori 2 anys  169 
(6-12 anys)

Multifocals
(+1,00 D i 
+1,50 D)

-1,00 a 
-4,50 D

Add +1,00 D: 0,19 D 
(14%)

Add +1,50 D: 0,27 D 
(20%)

Add +1,00 D: 0,05 mm (8%)
Add +1,50 D: 0,08 mm (12%)

Cheng et al. 
(2014) Aleatori 3 anys 128 

(8-13 anys)

Bifocals i 
bifocals 

prismàtiques 
3∇BN (+1,50 D)

-1,00 a 
-5,50 D

Bifocals: 0,81 D (39,3%)
Bifocals ∇: 1,05 D 

(51,0%)

Bifocals: 0,25 mm (30,5%)
Bifocals ∇: 0,28 mm 

(34,1%)

EFECTIVITAT EN 
L'ELONGACIÓ AXIALESTUDI DISSENY DURADA  

POBLACIÓ 
(participants 

i edat)

EFECTIVITAT EN 
LA PROGRESSIÓ 

DE LA MIOPIA

MÈTODE 
D'ESTUDI 
(addició)

RANG 
DE 

MIOPIA

Figura 4.2. Progressió de miopia total després de 3 anys de tractament 
pels infants agrupats en retards d'acomodació baixos i alts. Font: Cheng 
et al. (2014). Effect of bifocal and prismatic bifocal spectacles on myopia 
progression in children: Three-year results of a randomized clinical trial. 
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En conclusió, podem dir que la hipocorrecció i les lents bifocals o multifocals no 

són els mètodes més eficaços per al control de la progressió de la miopia. A 

continuació es mostra un esquema (Smith, 2011) on s’hi explica com es forma la 

imatge a la retina en diverses situacions (Figura 4.3). A la imatge de l’esquerra 

es mostra el cas d’un miop no corregit, que correspondria també als miops 

hipocorregits. A nivell central, hi ha un desenfocament miòpic, però 

perifèricament és hipermetròpic. En el cas dels usuaris de bifocals i multifocals 

passa el mateix; tot i la reducció de les diòptries en visió propera, hi continua 

havent el desenfocament hipermetròpic a la perifèria. La imatge del centre 

mostra un miop corregit tradicionalment amb ulleres. En aquest cas, la imatge és 

focalitzada correctament a la fòvea, però no es corregeix el desenfocament 

hipermetròpic que hi havia inicialment a la perifèria. A la imatge de la dreta es 

mostra el que seria l’objectiu d’una correcció òptima per controlar la progressió 

de la miopia, en la qual la imatge es formés correctament a la fòvea i a més es 

creés un desenfocament miòpic perifèric per tal d’eliminar els senyals visuals 

perifèrics que estimulen el creixement del globus ocular. 

 

 

Figura 4.3. Focalització central i perifèrica en un miop sense corregir (esquerra), corregit amb lents 

oftàlmiques (centre) i amb una correcció òptima per al control de la miopia (dreta). Font: Earl Smith III. 

Prentice award lecture 2010: A case for peripheral optical treatment strategies for myopia. 

 

Tal i com s’havia explicat anteriorment, els senyals visuals que provenen de la 

fòvea no són essencials per al creixement ocular. En aquest apartat, s’ha pogut 
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confirmar que els mètodes que tracten només el desenfocament a la retina 

central, com són la hipocorrecció o les lents bifocals i multifocals, no són 

suficientment efectius. És per això que els mètodes més recents per al control 

de la miopia se centren més en la retina perifèrica. 

 

LENTS DE CONTACTE 

a) Lents de contacte toves multifocals 

Les lents de contacte (LC) toves multifocals s’utilitzen cada vegada més per 

controlar la progressió de la miopia en infants, encara que alguns dels seus 

dissenys van ser originàriament pensats per prèsbites. Aquestes lents de 

contacte s’utilitzen durant el dia i, comparant-ho amb les ulleres, són 

cosmèticament més ben acceptades i més convenients en certes activitats 

diàries per a alguns infants, sobretot en els esports. Alguns professionals poden 

pensar que els infants tindran problemes en la cura i la manipulació de les lents 

de contacte, però s’ha demostrat el contrari (Walline et al., 2007). A més, per la 

majoria de professionals, els procediments d’adaptació de les lents de contacte 

toves multifocals són relativament més simples que els de l’ortoqueratologia, 

mètode del qual parlarem més endavant (Tang et al., 2020). 

Quan parlem de lents de contacte toves multifocals trobem dos tipus de disseny. 

Per una banda tenim les lents amb centre de lluny, en les quals l’addició s’afegeix 

a la perifèria, i per altra banda les lents amb centre de prop, en les quals l’addició 

s’afegeix a la part central. Tot i així, l’únic disseny que s’ha investigat en el control 

de la miopia és el de centre de lluny. 

Així doncs, l’objectiu d’aquestes lents de contacte és que hi hagi una bona visió 

de lluny, mentre s’imposa un desenfocament miòpic a la retina perifèrica per tal 

d’alentir el creixement del globus ocular. En les lents de contacte multifocals per 

al control de la miopia hi ha varis dissenys possibles, sempre corregint totalment 

la miopia al centre. Un dels dissenys manipula la curvatura perifèrica de la lent 

de contacte per tal de disminuir progressivament el desenfocament perifèric 
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hipermetròpic (Figura 4.4), depenent doncs del diàmetre pupil·lar del pacient. Un 

altre disseny utilitza anells concèntrics a la perifèria, alternant el desenfocament 

miòpic mitjançant una addició, amb la correcció completa de la miopia, sent més 

independent de la pupil·la del pacient (Figura 4.5), i alguns altres dissenys 

indueixen una aberració esfèrica positiva. Tots els dissenys permeten als usuaris 

de les lents de contacte tenir una bona visió durant la vida diària i al mateix temps 

rebre aquest desenfocament òptic terapèutic (Tang et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Esquema de la lent de contacte multifocal MiSight (Coopervision)Ò, amb un disseny 
d'anells concèntrics, on s’hi indiquen les zones de correcció (lila clar) i les zones de tractament 

amb un desenfocament miòpic (lila fosc). Font: https://coopervision.com/practitioner/our-
products/misight-1-day/misight-1-day 

Figura 4.4. Esquema de la lent de contacte AmiopikÒ, amb un disseny progressiu. 
Font: https://paunevision.com/wp-content/uploads/2018/10/Catalogo-AMIOPIK-ES.pdf 
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S’ha demostrat amb varis tipus de lents amb un disseny per reduir el 

desenfocament perifèric hipermetròpic, que amb aquest mètode s’alenteix la 

progressió de la miopia. A continuació se n’explicaran alguns dels exemples més 

representatius: 

• Anstice and Phillips (2011) van estudiar unes lents toves experimentals 

(Dual-Focus), amb un disseny d’anells concèntrics i 2 D de 

desenfocament miòpic. Els infants que van participar a l’estudi van dur 

durant 10 mesos una lent de contacte per al control de la miopia en un ull 

i una lent de contacte monofocal a l’ull contrari. Els ulls amb la lent bifocal 

van mostrar un 45% menys de progressió que els que duien la lent 

monofocal. Aquest és l’únic dels estudis comentats en el qual els 

participants portaven una lent diferent a cada ull; per tant, és interessant 

tenir en compte que en aquest cas els factors externs dels quals s’havia 

parlat anteriorment estaven més controlats. 

• Walline et al. (2013) també van investigar l’efectivitat dels anells 

concèntrics en unes altres lents de contacte. Van trobar un retard d’un 

50% en la progressió de la miopia i un 29% de reducció en l’elongació 

axial durant dos anys de tractament, comparant-ho amb el grup de control. 

• En l’estudi de Lam et al. (2014) es va voler determinar si les lents de 

contacte “Defocus Incorporated Soft Contact (DISC)” disminuïen la 

progressió de la miopia en infants, trobant diversos resultats segons les 

hores que es duien les lents de contacte. En els usuaris que portaven les 

lents 5 hores diàries es va observar una reducció d’un 46% en l’augment 

de l’error refractiu, comparant-ho amb el grup de control corregit amb 

ulleres. Aquest efecte augmentava en el grup que duia les DISC 7 hores 

o més al dia, en el qual s’hi va trobar un 58% menys d’augment de miopia 

respecte al grup de control. 

• Pauné et al. (2015) van estudiar unes lents de contacte amb gradient 

radial refractiu (Amiopikâ), que corregien la refracció central mentre 

produïen un desenfocament miòpic perifèric que incrementava 

gradualment des de l’eix òptic fins a la perifèria. Després de dos anys, els 

infants que portaven aquestes lents de contacte havien tingut un retard 
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d’un 43% en la progressió de la miopia, i d’un 27% en el creixement de 

l’ull, comparat amb el grup de control. 

• Cheng et al. (2016) va observar la progressió de la miopia durant un any 

i mig en la seva lent de contacte, amb aberració esfèrica positiva, 

comparant-ho amb un grup corregit amb lents toves diàries monofocals. 

El nivell d’aberració esfèrica positiva introduïda a la zona òptica de les 

lents era d’uns 0,175 µm (per un diàmetre d’obertura de 5 mm) al llarg de 

tota la potència de la lent. Durant el primer any de tractament, els usuaris 

van tenir un impacte estadísticament significant en la longitud axial, 

incrementant-se un 65,3% menys durant els primers 6 mesos, i un 38,6% 

fins a l’any. Tot i així, aquests resultats no es van reflectir en les diòptries 

de miopia, on hi van haver unes diferències entre grups estadísticament 

poc significatives. 

• Un estudi de Aller et al. (2016) de durada d’un any va trobar l’efecte més 

gran de tots en un altre tipus de lents de contacte bifocals (Vistakon 

Acuvueâ Bifocal), comparant-ho amb un grup de control corregit amb 

lents de contacte monofocals. La reducció va ser de més d’un 70%, tant 

en la progressió de la miopia com en la longitud axial, però només hi van 

participar infants amb disparitat de fixació creuada. 

• Ruiz-Pomeda et al. (2018), va comparar la progressió de la miopia en 

infants corregits amb les lents de contacte MiSightâ, de disseny d’anells 

concèntrics, amb infants corregits amb lents oftàlmiques monofocals, 

durant un període de 2 anys. Es va poder observar que en el grup 

MiSightâ la miopia progressava un 39,32% més lentament, així com 

també la longitud axial augmentava un 36,04% menys. Cal comentar que 

les lents de contacte MiSightâ són derivades de les lents de contacte 

Dual-Focus avaluades prèviament per Anstice and Phillips (2011). 
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Les diferències entre els estudis comentats es poden trobar en la següent taula 

resum (Taula 4.2): 

 

Taula 4.2. Estudis sobre el control de la miopia que avaluen lents de contacte multifocals. 

 

 

El Gràfic 4.1 representa les efectivitats en la refracció i la longitud axial de les 

lents de contacte multifocals avaluades. Es pot observar, tal i com s’ha comentat 

anteriorment, que els autors Aller et al. (2016) són els que van trobar una 

efectivitat més gran, tant en refracció com en longitud axial. El valor mínim 

d’efectivitat correspon als autors Cheng et al. (2016), que van trobar una 

efectivitat d’un 20,5% en la refracció. Comparant la resta d’estudis, els resultats 

són semblants, amb diferències màximes d’un 20% aproximadament entre 

refracció i longitud axial. 
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Aller et al. 
(2016) Aleatori 1 any 79 

(8-18 anys)
-0,50 a 
-6,00 D

Lents de 
contacte

Anells 
concèntrics 77,2%, 79,2%

Ruiz-Pomeda 
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Gràfic 4.1. Representació gràfica de l'efectivitat en la refracció i la longitud axial de les lents de contacte 
multifocals avaluades. 

 

En resum, podem dir que les lents de contacte toves multifocals tenen un bon 

efecte en el control de la miopia, tant a nivell de diòptries com en l’augment de 

la longitud axial del globus ocular. Tot i així, s’observen algunes incongruències 

en els articles explicats. Per exemple, majoritàriament la longitud axial i la miopia 

estan relacionades (Ruiz-Pomeda et al., 2018), però en algun cas la longitud 

axial canvia mentre el grau de miopia es manté gairebé igual (Cheng et al., 2016). 

Això ens pot fer pensar que aquests dos paràmetres no estan relacionats, tot i 

que la majoria d’evidència ens indica que sí. En definitiva, encara hi ha aspectes 

a resoldre. 

 

b) Ortoqueratologia 

Les lents d’ortoqueratologia (o Orto-K) són unes lents de contacte rígides 

permeables al gas (RPG) especialment dissenyades per dur-les durant la nit. Les 

lents modifiquen la forma de la còrnia, amb l’objectiu que quan es treguin al 

llevar-se s’hi vegi bé durant tot el dia. L’efecte d’aquest tractament és reversible. 
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Tot i que l’objectiu inicial d’aquest mètode era eliminar la necessitat de dur una 

correcció òptica durant el dia, s’ha comprovat que l’ortoqueratologia és efectiva 

reduint la progressió de la miopia. 

Els dissenys moderns d’Orto-K, de geometria inversa, presenten quatre zones: 

• Zona òptica central: És la part de la lent que guia en la modificació de la 

còrnia, i és la utilitzada per la correcció refractiva. Tot i estar molt a prop 

de l’àpex de la còrnia, sempre hi ha una fina capa de llàgrima que separa 

les dues superfícies. 

• Zona inversa: Es tracta d’una corba inversa que genera la zona de 

reservori lacrimal. Millora la modificació de la còrnia per maximitzar la 

reducció miòpica. 

• Zona d’alineament: Es tracta d’una segona corba inversa, on la lent 

s’alinea de manera paral·lela amb la còrnia perifèrica. Té un rol molt 

important optimitzant el centrament i l’ajustament de la lent, ja que els dos 

factors són molt importants per obtenir un bon resultat visual. 

• Zona perifèrica: És la corba final, que determina l’aixecament de vora de 

la lent. Ajuda en l’intercanvi de llàgrima i la comoditat de la lent. 

 

 

Figura 4.6. Zones d'una lent d'ortoqueratologia. De dalt a baix: zona (o corba) perifèrica, zona (o corba) 

d’alineament, zona inversa (o corba d’adaptació) i zona òptica central (o corba base).                          

Font: https://patentswarm.com/patents/US20120057121A1 
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Una còrnia normal té una forma prolata, és a dir, té més curvatura al centre i es 

va aplanant a mesura que s’acosta a la perifèria. Durant el tractament, la còrnia 

que abans era de forma prolata inverteix el seu perfil i adquireix una forma oblata, 

és a dir, els radis de curvatura de la perifèria són més tancats que els del centre. 

Això és degut a les forces hidrodinàmiques que es generen sobre les diferents 

zones de la còrnia, depenent de l’espessor de la capa de llàgrima que hi ha entre 

la lent de contacte i la còrnia. A la part central, com ja s’ha comentat abans, hi 

ha una capa molt fina de llàgrima, de manera que es genera una pressió positiva, 

o de compressió, sobre la còrnia. A la zona inversa en canvi, hi ha una 

acumulació de llàgrima, fet que crea una pressió negativa o de succió. El resultat 

final és un aplanament de la zona central i un encorbament de la zona mitja-

perifèrica de la còrnia (Mountford, Ruston and Dave, 2004). 

 

 

 

 

Figura 4.7. Zones d'una lent d'ortoqueratologia en un fluorograma. Font: 
https://www.jnjvisioncare.no/sites/default/files/public/nordic/library/essential-contact-lens-practice-

series/42109-1_textbook_page_nopg_-_6.pdf i adaptació pròpia. 

Zona òptica central 

Zona perifèrica (aixecament de vora) 

Zona inversa (reservori lacrimal) 

Zona d’alineament (segona corba inversa) 
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Figura 4.8. Esquema d’un ull miop abans de posar una lent d’ortoqueratologia (primer dibuix), amb la lent 

posada (segon dibuix), després de dur la lent tota la nit (tercer dibuix), i altra vegada sense la lent al 

principi del dia següent (quart dibuix). Font: https://www.ocula.co.nz/contact-lenses/ortho-k/ 

 

Actualment encara no s’han pogut descriure clarament els canvis morfològics 

que es creen al modificar la forma de la còrnia. S’ha observat que les alteracions 

topogràfiques només afecten a la superfície anterior de la còrnia, és a dir, a 

l’epiteli i a l’estroma anterior. També s’ha parlat que en aquestes capes hi ha un 

aprimament a partir d’una redistribució de les cèl·lules del centre cap a la 

perifèria, és a dir, allunyant-se de la zona de pressió positiva de la lent de 

contacte (Alharbi and Swarbrick, 2003). 

La hipòtesi del control de la miopia amb ortoqueratologia es basa en la creació 

d’un desenfocament miòpic a la retina perifèrica gràcies a la modificació del perfil 

de la còrnia explicada anteriorment. Queirós et al. (2010) van voler descriure la 

refracció central i perifèrica al llarg del meridià horitzontal del camp visual, abans 

i després d’un tractament d’ortoqueratologia (lent de contacte Paragon CRT). 

Mesurant les refraccions fins a una excentricitat de 35º a l’àrea nasal i l’àrea 

temporal de la retina, van poder observar que la lent creava una àrea de 

tractament de reducció de la miopia de 25º al camp visual central, mentre que a 

partir d’aquests 25º d’excentricitat es generava un desenfocament miòpic. A la 

zona perifèrica dels 30º i 35º, la quantitat de miopia induïda en termes 
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d’equivalent esfèric tenia gairebé una relació de 1:1 amb la refracció inicial que 

havia de ser corregida. Per exemple, si l’objectiu en un pacient era reduir-li tres 

diòptries la miopia, als 30º i 35º es generava un desenfocament miòpic de 

gairebé tres diòptries. 

Kang and Swarbrick (2011) van investigar els canvis en la refracció perifèrica 

després d’un tractament amb ortoqueratologia i amb lents de contacte rígides 

permeables al gas (RPG) en infants miops per tal de comparar el desenfocament 

perifèric. Al cap de tres mesos, en els pacients d’ortoqueratologia es va trobar 

una reducció de la miopia als 20º centrals de camp visual, transformant el 

desenfocament hipermetròpic de la perifèria en un desenfocament miòpic. En 

canvi, en els usuaris de RPG no hi va haver canvis en la refracció central ni en 

la perifèrica. Així doncs, les lents d’ortoqueratologia ens permeten induir un 

desenfocament miòpic a la perifèria i això pot ser un mecanisme per al control 

de la miopia. 

Hi ha molts estudis que han demostrat l’efectivitat de l’ortoqueratologia en el 

control de la miopia, la majoria d’ells enfocats en infants. Com que els efectes de 

l’ortoqueratologia poden amagar els canvis de la progressió miòpica en l’error 

refractiu, als estudis es quantifica l’efectivitat del tractament a partir de les 

diferències relatives entre l’elongació axial del grup experimental amb la del grup 

de control. Tot i que la ràtio varia amb l’edat i l’error refractiu, es pot considerar 

que 0,1 mm en la longitud axial són equivalents a 0,20-0,25 D de progressió, 

basant-se en les dades de progressió miòpica d’assajos clínics de 3 anys  

(Bullimore and Richdale, 2020). En les mesures de la longitud axial per 

comprovar si hi ha hagut canvis, per tal d’evitar l’efecte de la modificació de la 

forma de la còrnia, es fan les mesures des del cristal·lí a la retina. Alguns dels 

estudis més rellevants en aquest àmbit són els que s’expliquen a continuació: 

• Cho and Cheung (2012) van investigar l’elongació axial del globus ocular 

en infants miops durant dos anys, comparant un grup que seguia un 

tractament d’ortoqueratologia amb un grup de control corregit amb ulleres 

monofocals. El grup d’Orto-k va tenir un creixement molt més lent del 

globus ocular, sobretot durant els 6 primers mesos. Al final de l’estudi, 
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l’elongació havia estat un 43% més lenta, corresponent a un augment de 

la longitud axial de 0,36±0,24 mm en el grup d’ortoqueratologia, i a un 

augment de 0,63±0,26 mm en el grup d’ulleres. 

• Un altre estudi semblant va ser el de Santodomingo-Rubido et al. (2012), 

on es van comparar els mateixos mètodes de correcció durant el mateix 

període de temps. En aquest cas va hi va haver un increment en la 

longitud axial de 0,47 mm en el grup d’ortoqueratologia, mentre que 

l’increment del grup amb ulleres va ser de 0,69 mm. 

• Kakita et al. (2011), comparant també l’ortoqueratologia i les ulleres durant 

dos anys, van trobar una reducció en l’increment de la longitud axial d’un 

36% del grup d’ortoqueratologia respecte al grup de control, amb un 

augment de 0,39±0,27 mm i 0,61±0,24 mm, respectivament. 

• Un seguiment més llarg va ser el de Hiraoka et al. (2012), que es va dur 

a terme durant 5 anys, també per comparar l’ortoqueratologia amb les 

ulleres. Al final d’aquest període es va demostrar una diferència 

estadísticament significativa en els augments de les longituds axials dels 

participants: hi va haver un increment de 0,99±0,47 mm en el grup 

d’ortoqueratologia i un increment d’1,41±0,68 mm en el grup amb ulleres. 

Els increments anuals van presentar grans canvis entre grups el primer, 

segon i tercer any, però no el quart i el cinquè any. 

• Charm et al. (2013) van voler investigar si la combinació d’una reducció 

parcial de la miopia amb ortoqueratologia i ulleres durant el dia per al 

defecte refractiu residual era efectiva per disminuir la progressió miòpica 

en infants amb miopies altes. En el grup d’observació, es van seleccionar 

miops amb un mínim de 5 D de miopia o 5,75 D d’equivalent esfèric, i se’ls 

va corregir 4 D amb ortoqueratologia. El grup de control es va corregir 

només amb ulleres monofocals. Després d’un període de dos anys, els 

dos grups van mostrar increments en la longitud axial, però amb 

diferències rellevants. En el grup d’ortoqueratologia l’increment va ser de 

0,19±0,21 mm, equivalent a un augment un 63% més lent que el del grup 

de control, on l’increment va ser de 0,51±0,32 mm. Comparat amb estudis 

previs amb miops baixos i moderats, aquest estudi és el que ha mostrat 
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un major retard de l’increment de la miopia. Això pot ser degut a la gran 

magnitud de la reducció de la miopia (4,00D) en el grup 

d’ortoqueratologia. 

 

Les diferències entre els estudis comentats es poden trobar a la següent taula 

resum (Taula 4.3): 

 

Taula 4.3. Estudis sobre el control de la miopia que avaluen lents d'ortoqueratologia. 

 

 

El Gràfic 4.2 representa les efectivitats en la longitud axial de les lents 

d’ortoqueratologia avaluades. Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’estudi dels 

autors Charm et al. (2013) destaca per tenir el valor d’efectivitat més gran. 

Comparant la resta d’estudis, els resultats són bastant semblants, podent 

observar un valor mínim d’efectivitat en l’estudi dels autors Hiraoka et al. (2012). 

 

 

 

 

Orto-K
Control 
(ulleres 

monofocals)

Kakita et al. (2011) No aleatori 2 anys 105 (8-16 anys) 0,39 0,61 0,22 mm, 36%

Cho and Cheung 
(2012) Aleatori 2 anys 102 (6-10 anys) 0,36 0,63 0,27 mm, 43%

Santodomingo-
Rubido et al. (2012) No aleatori 2 anys 61 (6-12 anys) 0,47 0,69 0,22 mm, 32%

Hiraoka et al. 
(2012) No aleatori 5 anys 59 (menors de 

12 anys) 0,99 1,41 0,42 mm, 30%

Charm et al. (2013) Aleatori 2 anys 52 (8-11 anys) 0,19 0,51 0,32 mm, 63%
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Gràfic 4.2. Representació gràfica de l'efectivitat en la longitud axial de les lents d’ortoqueratologia 
avaluades. 

 

Un altre aspecte i avantatge important a comentar sobre l’ortoqueratologia és 

que en les miopies mitjanes i altes s’aconsegueix un millor control de la 

progressió que en les miopies baixes. Això és degut a que com més alt és el grau 

de miopia que es corregeix centralment, major és el desenfocament miòpic 

perifèric que s’indueix (Queirós et al., 2010). 

En conclusió, s’ha demostrat que tot i no ser l’objectiu principal del mètode en un 

inici, l’ortoqueratologia té un efecte tant estadísticament com clínicament 

significatiu en el control de la miopia, valorant-ho en termes d’augment de 

longitud axial del globus ocular. 

 

ALTRES 

A part dels explicats, també s’han estat investigant nous mètodes possibles per 

controlar la progressió de la miopia. 
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Lents oftàlmiques amb desenfocament perifèric 

Els autors que van dissenyar les lents de contacte DISC d’anells concèntrics 

(Lam et al., 2014), veient que disminuïen el ritme de la progressió miòpica 

comparant-ho amb el grup d’ulleres monofocals, van voler dissenyar unes lents 

oftàlmiques basades en aquestes lents de contacte (Lam et al., 2020). Les lents 

oftàlmiques “Defocus Incorporated Multiple Segments” (DIMS) són unes lents 

amb una zona òptica central de 9 mm de diàmetre per corregir l’error refractiu de 

lluny, i una zona focal amb múltiples segments anulars de 1,03 mm que tenen 

una adició de +3,50 D (Figura 4.9). D’aquesta manera, s’introdueix un 

desenfocament miòpic, mentre que l’usuari continua tenint una visió nítida a totes 

les distàncies. 

 

Figura 4.9. Disseny de les lents oftàlmiques "Defocus Incorporated Multiple Segments" (DIMS). Font: Lam 

et al. (2020). Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: 

a 2-year randomised clinical trial. 

 

Per avaluar les lents es va dur a terme un assaig clínic de 2 anys comparant dos 

grups, assignats de manera aleatòria: el grup de control amb ulleres monofocals 

i el grup d’estudi amb les lents oftàlmiques dissenyades. En acabar el seguiment, 

la progressió de l’error refractiu havia estat de -0,38±0,06 D en el grup DIMS i de 

-0,93±0,06 D en el grup amb lents monofocals. Els canvis en la longitud axial van 

ser de 0,21±0,02 mm i de 0,53±0,03 mm, respectivament. Així doncs, l’efectivitat 

va ser d’un 52% en la progressió de la miopia i d’un 62% en la longitud axial. A 
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més, un 21,5% dels infants del grup corregit amb DIMS no van tenir progressió 

miòpica durant els 2 anys, mentre que del grup corregit amb lents monofocals 

només n’hi va haver un 7%. Un 14% del grup DIMS no va tenir augment en la 

longitud axial, mentre que tots els infants del grup de control en van tenir. 

En definitiva, les lents oftàlmiques amb desenfocament miòpic perifèric podrien 

ser una alternativa per al control de la miopia. 

 

4.2.2. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC 

La progressió de la miopia es pot controlar amb alguns agents farmacològics, 

d’entre els quals domina l’atropina tòpica, tant en els assaigs clínics com en la 

pràctica clínica. 

L’atropina és un agent antimuscarínic no selectiu que evita la resposta del 

múscul de l’iris i del cos ciliar a l’estimulació colinèrgica. Té una llarga història 

d’ús en l’oftalmologia, ja que és un midriàtic i cicloplègic potent amb un efecte de 

llarga durada. Clínicament, s’utilitza per una banda amb finalitat diagnòstica, per 

l’examen del fons d’ull o com una ajuda en el diagnòstic d’errors refractius en 

infants molt petits. Per altra banda s’usa amb una finalitat terapèutica, per 

penalitzar l’ull dominant en una teràpia d’ambliopia, i en malalties inflamatòries 

del segment anterior com la iritis, la queratitis, o traumatismes, relaxant el múscul 

ciliar contret pel procés inflamatori. 

Aquest fàrmac també s’utilitza com a tractament per al control de la miopia des 

de fa molts anys, tot i que encara no se’n coneix el mecanisme exacte que 

alenteix la progressió. Inicialment, s’usava basant-se en la teoria que una 

acomodació excessiva podia ser la causa de la miopia, suposant que el lloc 

principal d’acció del fàrmac eren els receptors del múscul ciliar. Més tard però, 

es va demostrar que l’atropina també inhibeix la miopia en models animals com 

els pollets, que controlen el múscul ciliar a partir de receptors nicotínics en 

comptes de muscarínics. Per tant, es va demostrar que la via d’inhibició era no 

acomodativa. A partir d’aquesta teoria no acomodativa, s’ha dirigit la recerca cap 
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al segment posterior de l’ull com a lloc principal d’acció de l’atropina, i s’ha 

plantejat que es previngui la miopia a partir de la regulació de receptors 

muscarínics retinals i esclerals. Aquest teoria té cada vegada més evidència 

científica, però tot i així encara falta evidència per acabar de definir quin és el lloc 

exacte d’acció de l’atropina (Mcbrien, Stell and Carr, 2013). 

Al llarg dels anys s’han publicat molt estudis referents al control de la progressió 

miòpica amb atropina tòpica. A continuació n’explicarem alguns dels més 

actuals: 

• Treballant amb concentracions d’atropina altes, Yi et al. (2015) van 

avaluar l’eficàcia de l’atropina tòpica 1% en la reducció de la progressió 

de la miopia i el creixement axial del globus ocular en infants amb miopies 

baixes. Després d’un any, la progressió miòpica en el grup de control 

havia estat de -0,85±0,31 D, mentre que en el grup d’atropina hi havia 

hagut una reducció de la miopia de 0,32±0,22 D. Per tant, la diferència 

entre grups va ser de -1,17 D. L’elongació axial en el grup de control va 

ser de 0,32±0,15 mm, mentre que en el grup de tractament no hi va haver 

canvis. 

• Wang et al. (2017) van estudiar l’eficàcia i la seguretat de les gotes 

d’atropina 0,5% per al tractament de la miopia baixa en infants. Al cap 

d’un any, es va demostrar una progressió més gran en el grup de control 

que en el grup d’atropina, amb una diferència d’1,2 D en la miopia i d’1,3 

mm en la longitud axial. 

• Respecte a les concentracions d’atropina més baixes, Yam et al. (2019) 

van voler investigar l’eficàcia i la seguretat de les gotes d’atropina en 

concentracions baixes (0,05%, 0,025% i 0,01%) comparant-ho amb el 

placebo. Un any després, la progressió de la miopia havia estat de -

0,27±0,61 D en el grup de concentració 0,05%, de -0,46±0,45 D en el grup 

de concentració 0,025%, de -0,59±0,61 D en el grup de concentració 

0,01% , i de -0,81±0,53 D en el grup placebo. L’increment en la longitud 

axial va ser de 0,20±0,25 mm, 0,29±0,20 mm, 0,36±0,29 mm, i 0,32±2,91 

mm, respectivament. En definitiva, es va veure que l’atropina redueix la 
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progressió de la miopia en funció de la concentració, sent la concentració 

de 0,05% la més efectiva tant en augment de diòptries com de longitud 

axial. Totes les concentracions van ser ben tolerades i sense afectes 

adversos. 

• Un seguiment més llarg va ser el de Chia, Lu and Tan (2016) , de 5 anys, 

per comparar l’eficàcia de gotes d’atropina en diferents concentracions 

(0,01%, 0,1% i 0,5%). Els infants que van participar a l’estudi van ser 

tractats amb atropina durant dos anys (fase 1), i seguidament van estar 

un any sense tractament (fase 2). Els infants que van presentar progressió 

de la miopia al llarg d’aquesta segona fase van reiniciar el tractament amb 

atropina 0,01% durant dos anys més (fase 3). A la primera fase es va 

observar un millor efecte, és a dir, menys progressió, en concentracions 

més altes, però durant la segona fase l’efecte va invertir-se. Així mateix, 

a la segona fase, els infants del grup d’atropina 0,5% van tenir una 

progressió més ràpida, mentre que l’atropina 0,01% va ser la més efectiva 

al final d’aquests 3 anys. Un cop acabada la tercera fase, el grup 

d’atropina 0,01% era el que havia tingut menys progressió miòpica i 

menys increment de la longitud axial. 

En resum, les concentracions més altes d’atropina, com un 1% o un 0,5%, són 

les que han mostrat una efectivitat major alentint la progressió de la miopia. Per 

altra banda però, provoquen més efectes adversos. Alguns d’aquests efectes 

secundaris són la fotofòbia, visió borrosa en visió propera, i respostes 

al·lèrgiques locals. La fotofòbia és la més comuna, i la seva incidència està 

correlacionada positivament amb la concentració d’atropina (Wu et al., 2019). En 

un estudi (Yen et al., 1989) on es va utilitzar atropina 1%, tots els pacients van 

tenir fotofòbia, sent aquesta la causa que la majoria d’ells evitessin passar 

estones en exteriors, i que molts abandonessin el tractament.  

A més, s’ha descrit un efecte rebot després de la suspensió del tractament 

d’atropina que és particularment notable en concentracions altes (Chia, Lu and 

Tan, 2016). En definitiva, s’ha acabat demostrant que la millor concentració 
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d’atropina per al control de la miopia és d’un 0,01%. D’aquesta manera, hi ha 

menys efectes adversos i es pot controlar la progressió de la miopia igualment.  
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5. TREBALL DE CAMP: ESTUDI DE FACTORS DE 
RISC DE LA PROGRESSIÓ DE LA MIOPIA EN 
UNA MOSTRA D’ESTUDIANTS 

Un cop realitzada la part teòrica del treball es va dur a terme aquesta part de 

treball de camp per tal de conèixer a partir de dades recollides personalment 

alguns dels factors tractats anteriorment. 

 

5.1. OBJECTIUS 

Els objectius plantejats per a aquest treball de camp eren els següents: 

- Conèixer els hàbits visuals dels estudiants miops de secundària i 

universitat. 

- Recollir dades sobre la seva progressió de miopia. 

- Analitzar la possible relació entre el nombre de familiars miops i el grau i 

la progressió de la miopia. 

- Analitzar la possible relació entre els hàbits visuals i la progressió de la 

miopia dels adolescents. 

- Valorar la coneixença dels participants sobre les conseqüències de la 

miopia i els mètodes per controlar-la. 

 

 

5.2. MÈTODES 

5.2.1. DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 

Aquest estudi estadístic es va realitzar a una mostra de 365 adolescents miops 

d’entre 12 i 25 anys. Els participants de l’estudi van haver de respondre una 

enquesta de manera anònima que els arribava per les xarxes socials, on es 

preguntaven algunes dades personals, vàries dades sobre els seus hàbits 
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visuals i la progressió de la seva miopia, i algunes qüestions relacionades amb 

el control de la miopia. La realització de l’enquesta era totalment voluntària, de 

manera que cadascú podia decidir si contestar-la o no. En ser una enquesta 

anònima les dades es tracten de manera confidencial i no s’utilitzaran per a cap 

altra finalitat que no sigui aquest estudi. Així doncs, es compleix la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. 

Durant l’anàlisi de dades es va descartar un 3,1% dels participants de la mostra 

degut a respostes incoherents (números aleatoris, respostes de persones no 

miops, etc.), de manera que es va treballar amb una mostra final de 345 persones 

amb una mitjana d’edat de 20,3±2,6 anys, dels quals 111 són de sexe masculí i 

234 de sexe femení. 

 

5.2.2. PROCEDIMENT 

L’enquesta es va dissenyar a partir dels coneixements previs sobre el tema 

tractat i basant-nos en dues enquestes de referència: “Joves i miopia” del Col·legi 

Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya i la Facultat d’Òptica i Optometria 

de la Universitat Politècnica de Catalunya, i “Estudio de la visión de los jóvenes” 

de l’associació d’utilitat pública “Visión y Vida”. 

El qüestionari es va realitzar mitjançant “Google Forms” i consta de quatre parts 

(es pot consultar íntegrament a l’Annex 1): 

• Dades personals: Sexe i edat. 

• Hàbits visuals: Quantes hores a la setmana creien que passaven davant 

de diverses pantalles, estudiant o llegint en paper, i a l’aire lliure. 

• Miopia i progressió: Quin tipus de correcció duien habitualment i quins 

dels familiars eren miops. Respecte a la progressió miòpica de cada ull, 

es demanava l’edat d’inici de la miopia i la graduació inicial, la graduació 

actual, i quantes diòptries creien que els havia augmentat la miopia en els 

darrers dos anys aproximadament. 
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• Control de miopia: Es demanava si sabien que les miopies elevades 

poden ocasionar patologies a l’ull i si en sabrien dir alguna. També si 

sabien que hi ha mètodes per controlar la progressió de la miopia i quins 

coneixien. Com a última pregunta, si se seguia algun mètode per controlar 

la progressió de la miopia i de quin es tractava. 

 

5.2.3. ANÀLISI DE DADES 

La primera part de l’anàlisi de dades va consistir en eliminar els casos 

incoherents. Un cop seleccionats els casos amb els quals es treballaria es va 

començar amb l’anàlisi estadística. 

L’anàlisi estadística es va fer amb els programes Matlab, Minitab i SPSS. En 

primer lloc, es van assignar valors numèrics a algunes de les respostes 

qualitatives de l’enquesta per tal de poder tractar més fàcilment els resultats. 

A continuació, es van realitzar càlculs de mitjanes, medianes, desviacions 

estàndard, i percentatges sobre el total de participants i referents als grups 

d’edat. Primer es va dur a terme una anàlisi inferencial mitjançant el test ANOVA 

i el test post-hoc de Bonferroni per determinar la significació estadística de les 

diferències en hores d’ús de dispositius i hores a l’aire lliure en relació a la 

progressió de la miopia. També es van fer anàlisis de correlació, on es va calcular 

el coeficient de correlació, els intervals del 95% de confiança i el p-valor. En 

aquest cas, es consideren estadísticament significatius els resultats amb un p-

valor < 0,05. 

A més, es van fer gràfics amb Excel per representar algunes correlacions entre 

variables i els resultats de les preguntes relacionades amb les patologies i el 

control de la miopia. 
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5.3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

MIOPIA I PROGRESSIÓ 

Un dels principals aspectes que es va voler valorar en aquest estudi són els 

diversos factors que poden influir en la miopia i la seva progressió, així com la 

manera en què hi influeixen. 

Per poder precisar més els resultats segons l’edat dels participants, aquests es 

van dividir en quatre grups per franges d’edat. Es van agrupar els menors de 16 

anys en un sol grup a causa del baix nombre de participants que pertanyien a 

aquesta franja d’edat, i la resta de participants es van agrupar en franges de 3 

anys. Per tant, els grups d’edat són els següents: de 12 a 16 anys, de 17 a 19 

anys, de 20 a 22 anys, i de 23 a 25 anys. 

La Taula 5.1 mostra dades generals de cada grup d’edat com el nombre total de 

participants, l’edat i el sexe, i dades sobre la miopia i la seva progressió. Els 

valors de graduació només es refereixen a l’esfera, ja que no es va tenir en 

compte l’astigmatisme dels participants. 

 

 

Taula 5.1. Dades generals per franges d’edat: número total, edat, sexe femení, edat d’inici, graduació 

d’inici, graduació actual i progressió dels 2 darrers anys de cada ull. %1: percentatge sobre el total de 

participants; %2: percentatge referent a l’interval d’edat. Els resultats que no contenen percentatge 

indiquen mitjana ± desviació estàndard. 

 

Observant la taula, veiem que la mitjana de l’edat d’inici és més gran a mesura 

que augmenta l’edat, així com també la desviació estàndard. Els grups d’edat 

més grans inclouen participants que han començat a ser miops a l’adolescència 

UD UE UD UE UD UE

12 - 16 32 (9,3%) 14,8 ± 1,1 22 (68,7%) 10,4 ± 0,6 -0,9 ± 0,6 -0,7 ± 0,6 -2,2 ± 1,7 -2,2 ± 1,9 -0,6 ± 0,7 -0,7 ± 0,7

17 - 19 85 (24,6%) 18,4 ± 0,7 64 (75,3%) 11,7 ± 3,6 -0,8 ± 0,5 -0,8 ± 0,5 -2,7 ± 1,8 -2,7 ± 1,8 -0,8 ± 0,7 -0,7 ± 0,6

20 - 22 163 (47,3%) 21,0 ± 0,7 117 (71,8%) 12,1 ± 3,9 -0,9 ± 0,6 -0,8 ± 0,5 -3,0 ± 1,9 -2,9 ± 1,9 -0,5 ± 0,5 -0,5 ± 0,6

23 - 25 65 (18,8%) 23,8 ± 0,8 31 (47,7%) 13,1 ± 4,4 -0,8 ± 0,6 -0,8 ± 0,5 -2,5 ± 1,6 -2,4 ± 1,6 -0,3 ± 0,4 -0,3 ± 0,4

GRADUACIÓ ACTUAL (D) PROGRESSIÓ 2 ANYS (D)INTERVAL
D’EDAT

NÚMERO 
TOTAL (%1)

EDAT
SEXE 

FEMENÍ
(número i %2)

EDAT 
D’INICI

GRADUACIÓ D'INICI (D)
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fent que hi hagi més varietat d’edats d’inici i augmentant així aquests dos 

paràmetres. Les graduacions d’inici són molt semblants ja que habitualment es 

noten símptomes i es detecta la miopia abans d’arribar a la diòptria. 

La progressió dels dos últims anys és més gran en els grups d’edat més petits, 

coincidint amb les edats on la miopia creix més ràpidament. La miopia es va 

estabilitzant amb el pas dels anys, tal i com es pot observar en els grup de 20 a 

22 anys i de 23 a 25 anys. Per tal de comprovar la rellevància estadística 

d’aquesta relació entre l’edat i la progressió miòpica es va realitzar la prova 

d’ANOVA, obtenint un p-valor < 0,001 a ambdós ulls. Amb l’anàlisi posterior de 

Bonferroni s’observa que en la majoria de casos el grup d’edat més gran és el 

que es diferencia de la resta de grups per presentar una progressió més lenta en 

els darrers dos anys. En definitiva, podem dir que l’edat és un factor que 

influencia en la progressió miòpica dels darrers dos anys. 

D’altra banda, es va realitzar la prova de T de Student per analitzar si la 

progressió té alguna relació amb el sexe. Els p-valor de 0,019 a l’ull dret i de 

0,053 a l’ull esquerre ens indiquen una tendència gairebé significativa en què el 

sexe femení té una major progressió miòpica que el sexe masculí. 

 

El Gràfic 5.1 que es presenta a continuació mostra la relació dels anys de miopia 

(diferència entre l’edat actual i l’edat d’inici de la miopia del participant) amb la 

graduació actual. Les dades de la graduació es mostren amb diòptries en valor 

absolut per tal de poder interpretar els resultats més fàcilment. Es pot veure una 

correlació lineal positiva entre les dues variables, és a dir, a mesura que 

augmenten els anys de miopia també augmenta el grau de miopia. El coeficient 

de correlació de la recta de regressió és r = 0,587 per l’ull dret i r = 0,561 per l’ull 

esquerre, mostrant una correlació moderada i aproximant-se molt a la 

considerada “correlació forta” descrita per Evans (1996). Evans (1996) en funció 

del coeficient de correlació considera una correlació molt feble [0,00 – 0,19], 

correlació feble [0,20 – 0,39], moderada [0,40 – 0,59], forta [0,60 – 0,79] i molt 

forta [0,80 – 1,00]. Els intervals del 95% de confiança del coeficient de correlació 

són de [0,513 ; 0,652] i de [0,484 ; 0,629] respectivament, amb un p-valor < 0,001 

a ambdós ulls, indicant-nos uns resultats estadísticament molt significatius. 
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Gràfic 5.1. Relació entre els anys de miopia i la graduació actual d’ambdós ulls en valor absolut. 

 

El Gràfic 5.2 mostra la relació entre els anys de miopia i la progressió miòpica 

total dels participants (diferència entre la graduació actual i la graduació d’inici). 

Els resultats de la progressió, com en el cas de la graduació, es mostren amb 

diòptries en valor absolut. El gràfic és molt semblant a l’anterior, veient també 

una correlació lineal positiva entre les dues variables. Per tant, a mida que 

augmenten els anys de miopia també augmenta la progressió miòpica total. El 

coeficient de correlació de la recta de regressió és r = 0,553 per l’ull dret i r = 

0,536 per l’ull esquerre, mostrant també una correlació moderada. Els intervals 

del 95% de confiança del coeficient de correlació són de [0,476 ; 0,623] i de 

[0,456 ; 0,607] respectivament, amb un p-valor < 0,001  a ambdós ulls, indicant-

nos també uns resultats estadísticament molt significatius. En aquest cas, també 

es va provar un ajust logarítmic, però es va observar que els resultats s’ajustaven 

millor amb el model lineal. 
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Gràfic 5.2. Relació entre els anys de miopia i la progressió total d’ambdós ulls en valor absolut. 

 

La Taula 5.2 presenta el nombre total de familiars miops (mare, pare, germans i 

germanes) i els progenitors miops que tenen els participants de l’enquesta. 

 

 

Taula 5.2. Dades sobre el nombre de familiars miops dels participants per franges d’edat. Els resultats 

indiquen el nombre de persones de cada grup i el percentatge dins del grup d’edat. 

y = 0,2071x + 0,1947
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Cap 1 2 3 4 o més Cap
Només 
mare 
miop

Només 
pare miop

Ambdós 
miops

12 - 16 5 (15,6%) 13 (40,6%) 13 (40,6%) 1 (3,1%) 0 (0%) 5 (15,6%) 13 (40,6%) 9 (28,1%) 5 (15,6%)

17 - 19 13 (15,3%) 38 (44,7%) 25 (29,4%) 9 (10,6%) 0 (0%) 25 (29,4%) 24 (28,2%) 19 (22,3%) 17 (20,0%)

20 - 22 27 (16,6%) 66 (40,5%) 45 (27,6%) 25 (15,3%) 0 (0%) 47 (28,8%) 51 (31,3%) 27 (16,6%) 38 (23,3%)

23 - 25 16 (24,6%) 27 (41,5%) 15 (23,1%) 7 (10,8%) 0 (0%) 23 (35,4%) 18 (27,7%) 11 (16,9%) 13 (20,0%)

TOTAL DE FAMILIARS MIOPS PROGENITORS MIOPS
INTERVAL

D’EDAT
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Respecte al nombre total de familiars miops, s’observa que la majoria dels 

participants tenen un familiar miop. Només un 15,3 – 24,6% dels miops no tenen 

cap familiar miop. 

Centrant-nos només en els progenitors, cal destacar que en tots els grups hi ha 

un percentatge més gran d’adolescents que tenen només la mare miop respecte 

als que tenen només el pare miop. Si comparem aquests resultats amb els de 

l’article ja citat a la part teòrica dels autors Jones et al. (2007) podem veure que 

també es va trobar una lleuger increment en el percentatge de les mares miops 

respecte als pares miops. Seria interessant estudiar si això podria indicar una 

major influència genètica per part de la mare. A més, només un 15,6 – 35,4% 

dels miops no tenen ni pare ni mare miops. Per tant, això ens confirma la gran 

influència genètica de la qual s’ha parlat a la part teòrica. 

 

La Taula 5.3 mostra els hàbits visuals dels participants, també dividits en grups 

d’edat. S’indica el percentatge de participants que es troba en cada franja d’hores 

a la setmana d’ús de les diferents pantalles, d’estudi o lectura en paper i d’hores 

a l’aire lliure. 

Les activitats que mostren diferències entre grups són les següents: 

• Mòbil: En el grup de menys edat, el dispositiu s’utilitza menys hores. 

• Ordinador: A mesura que augmenta l’edat augmenten lleugerament les 

hores d’ús del dispositiu, probablement per requisits acadèmics o laborals. 

En la resta d’activitats, els hàbits són molt semblants a totes les edats. Cal 

destacar que la tauleta és un dispositiu molt poc utilitzat pels participants de 

l’estudi. 
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Taula 5.3. Hàbits visuals dels participants per grups d’edat. Els resultats mostren els percentatges 

(referents als grups d’edat) de participants que es troben en cadascuna de les franges d’hores a la 

setmana utilitzant el mòbil, la tauleta, l’ordinador, estudiant o llegint en paper, i de les hores passades a 

l’aire lliure. 

 

Seguint amb els hàbits visuals dels participants, es va fer la prova d’ANOVA per 

tal d’analitzar la possible relació entre les hores a la setmana d’ús de les diverses 

pantalles, les hores de lectura o estudi en paper i les hores a l’aire lliure amb la 

progressió de la miopia. La Taula 5.4 mostra els resultats obtinguts. 

 

MÒBIL TAULETA ORDINADOR

Cap 3,1% 59,4% 9,4% 0,0% 3,1%
Menys de 10 25,0% 31,2% 43,8% 31,2% 37,5%

10 - 20 37,5% 9,4% 28,1% 31,4% 43,8%
20 - 30 15,6% 0,0% 12,5% 12,5% 9,4%
30 - 40 12,5% 0,0% 6,2% 12,5% 3,1%
40 - 50 3,1% 0,0% 0,0% 9,4% 3,1%

Més de 50 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cap 0,0% 71,8% 1,2% 3,5% 0,0%

Menys de 10 9,4% 18,8% 22,3% 28,2% 44,7%
10 - 20 25,9% 8,2% 31,8% 24,7% 36,5%
20 - 30 27,1% 1,2% 18,8% 16,5% 12,9%
30 - 40 20,0% 0,0% 10,6% 18,8% 2,4%
40 - 50 9,4% 0,0% 12,9% 7,1% 2,4%

Més de 50 8,2% 0,0% 2,4% 1,2% 1,2%
Cap 0,0% 69,3% 2,5% 2,5% 0,0%

Menys de 10 9,8% 21,5% 25,1% 30,7% 33,1%
10 - 20 35,0% 6,1% 27,0% 33,7% 36,8%
20 - 30 23,9% 1,8% 21,5% 14,7% 21,5%
30 - 40 13,5% 1,2% 10,4% 10,4% 6,1%
40 - 50 11,0% 0,0% 7,4% 6,1% 0,6%

Més de 50 6,8% 0,0% 6,1% 1,8% 1,8%
Cap 0,0% 64,6% 3,1% 1,5% 1,5%

Menys de 10 16,9% 27,7% 25,5% 26,2% 35,4%
10 - 20 33,8% 6,2% 10,8% 43,1% 29,2%
20 - 30 29,2% 1,5% 24,6% 15,4% 16,9%
30 - 40 12,3% 0,0% 13,8% 10,8% 9,2%
40 - 50 3,1% 0,0% 20,0% 3,1% 4,6%

Més de 50 4,6% 0,0% 6,2% 0,0% 3,1%

23 - 25

HORES PER 
SETMANA

INTERVAL
D’EDAT

PANTALLES
PAPER AIRE LLIURE

12 - 16

17 - 19

20 - 22
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Taula 5.4. P-valor resultants de la prova ANOVA realitzada per valorar la relació entre els hàbits visuals 

dels participants (hores per setmana utilitzant el mòbil, la tauleta i l’ordinador, hores per setmana de 

lectura en paper i hores per setmana a l’aire lliure) i la progressió miòpica en els darrers dos anys. 

 

Tal i com s’observa a la taula, no hi ha cap p-valor < 0,05. Per tant, cap de les 

variables presenta una relació significativa amb la progressió miòpica. Tot i així, 

els p-valor d’ambdós en les hores per setmana a l’aire lliure amb la progressió 

dels dos últims anys s’acosten bastant a la significació estadística. A més, es va 

fer un test de Spearman entre les hores a l’aire lliure i la progressió miòpica, on 

els valors resultants del coeficients de correlació van ser de 0,145 (p-valor  = 

0,007) a l’ull dret i de 0,133 (p-valor = 0,013) a l’ull esquerre. Tot i ser valors 

petits, tenen una significació estadística i mostren una tendència cap a menys 

progressió (en valor absolut) com més augmentin les hores a l’aire lliure. 

Aquests resultats són molt semblants als de l’estudi dels autors Goldschmidt and 

Jacobsen (2014), on es trobava una relació significativa amb l’edat (comentada 

anteriorment) i l’activitat física, que podria ser comparable a les hores passades 

a l’aire lliure. En aquesta investigació tampoc es va trobar una relació entre la 

progressió miòpica i les hores passades en tasques en visió propera. 

 

 

ULL DRET
(P-valor)

ULL ESQUERRE
(P-valor)

Mòbil 0,959 0,920

Tauleta 0,398 0,546

Ordinador 0,805 0,873

0,716 0,783

0,066 0,084

Hores per setmana
de lectura en paper

Hores per setmana
a l'aire lliure

HÀBITS VISUALS

Hores per 
setmana 

de 
pantalles
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CONTROL DE MIOPIA 

Un altre aspecte que es volia valorar és el coneixement dels adolescents 

respecte a les patologies que poden aparèixer a causa de la miopia i dels 

mètodes per controlar la progressió de la miopia. 

S’ha vist que un 47% dels adolescents sap que les miopies altes poden ocasionar 

patologies a l’ull, però només un 16,8% sap anomenar alguna d’aquestes 

patologies oculars (Gràfic 5.3). A més s’ha de tenir en compte que una part de 

les persones que van respondre l’enquesta són estudiants del grau d’Òptica i 

Optometria, de manera que els resultats poden estar sobrevalorant el 

coneixement real de la població. 

 

Gràfic 5.3. Resposta a les preguntes de l'enquesta "Saps que les miopies altes poden ocasionar 

patologies a l'ull?" i "En sabries dir alguna?" 

 

Les patologies oculars conegudes pels participants són les següents (Gràfic 5.4): 

despreniment de retina, glaucoma, cataractes, maculopatia i forat macular. Cal 

destacar que el despreniment de retina és la patologia més coneguda pels 

participants. 
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Gràfic 5.4. Patologies oculars conegudes pels participants de l'enquesta. 

Un 47,6% dels adolescents sap que hi ha mètodes per controlar la progressió de 

la miopia (Gràfic 5.5). 

 

Gràfic 5.5. Resposta a la pregunta de l'enquesta "Saps que hi ha mètodes 

per controlar la progressió de la miopia?" 
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Els mètodes per al control de miopia coneguts pels participants són els següents 

(Gràfic 5.6): lents de contacte toves multifocals, ortoqueratologia, bifocals i 

multifocals i atropina. El tractament amb atropina és el menys conegut pels 

participants, segurament degut a que a Espanya els optometristes no tenen 

permís per usar l’atropina sense la presència d’un oftalmòleg, de manera que és 

un mètode menys utilitzat respecte a la resta. 

 

 

Gràfic 5.6. Mètodes per al control de miopia coneguts pels participants de l'enquesta. 

 

D’entre tots els participants, només un 5,2% està realitzant un tractament per 

reduir l’increment de la miopia. De la resta de participants, a la meitat els hauria 

agradat o els agradaria seguir algun tractament de control de miopia (Gràfic 5.7). 
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Gràfic 5.7. Resposta a la pregunta de l'enquesta "Estàs realitzant algun tractament per reduir l'increment 
de la miopia?". 

 

D’entre els 18 participants que estan realitzant un tractament per controlar la 

progressió de la miopia: 

• 5 segueixen un tractament d’ortoqueratologia. 

• 7 duen lents bifocals o multifocals. 

• 1 porta lents de contacte toves multifocals. 

• 1 segueix un tractament d’atropina. 

• A 1 dels participants li van recomanar no augmentar la seva graduació per 

tal de prevenir la progressió miòpica. 

• 1 participant realitza exercicis amb “flippers” per millorar l’enfocament. 

• Els 2 participants restants no han indicat quin tractament estan realitzant. 

 

Havent analitzat les respostes d’aquest apartat de l’enquesta, podem concloure 

que hi ha una falta d’informació bastant gran en els adolescents respecte a les 

conseqüències de la miopia i la seva progressió i respecte als mètodes per 
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controlar aquesta progressió. A més, es demostra que un percentatge molt alt 

estaria interessat en alentir l’augment de la seva miopia, fet que reforça encara 

més la necessitat d’una divulgació més profunda d’aquest tema. 
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6. CONCLUSIONS, LIMITACIONS I FUTURS 
TREBALLS 

L’àmbit de la progressió i el control de la miopia és un tema molt extens i molt 

present en l’actualitat, amb actualitzacions constants en el món de la recerca. És 

per això que al principi del treball es van marcar uns objectius, amb els quals 

s’han arribat a les conclusions que s’expliquen a continuació. 

En referència a la part teòrica: 

- La miopia és un error refractiu en el qual els raigs de llum que entren 

paral·lels a l’eix òptic convergeixen en un focus davant la retina quan 

l’acomodació està relaxada. Per una banda, s’ha classificat la miopia 

qualitativament en miopia axial, refractiva, mixta o secundària i, per altra 

banda, s’ha classificat quantitativament en miopia baixa i alta. Aquesta 

última pot esdevenir miopia patològica. 

- La prevalença de la miopia varia segons l’edat, sent màxima entre els 15 

i els 25 anys. A més, al llarg de la història ha anat augmentant el 

percentatge de miops a nivell global. Respecte a les ètnies, s’ha 

demostrat una major prevalença en països de l’est asiàtic. 

- Hi ha diverses teories sobre l’aparició i la progressió de la miopia, algunes 

amb més evidència científica que d’altres. La teoria amb més evidència 

és la genètica, amb la història parental de miopia com a major indicador 

de risc. La següent teoria amb més evidència és la del desenfocament 

perifèric hipermetròpic que es crea al corregir la miopia amb lents 

convencionals, i que suposa un estímul per a l’elongació axial i la 

progressió de la miopia. Per altra banda, s’ha parlat molt dels factors 

ambientals, amb les hores de tasques en visió propera com a influència 

negativa i les hores passades a l’aire lliure com a influència positiva, i 

afegint-hi també factors relacionats com l’educació i el fet de viure en un 

ambient rural o en un ambient urbà. 

- A més, s’han estat investigant altres teories com la del retard acomodatiu, 

la qual té la hipòtesi que un major retard acomodatiu pot estar implicat en 
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l’aparició i la progressió de la miopia. També s’ha parlat de la possible 

influència positiva de les radiacions ultraviolades en la progressió de la 

miopia. Tot i així, encara falta molta recerca per tal de confirmar que 

aquests factors influeixin en l’aparició i el desenvolupament de la miopia. 

- La progressió de la miopia és una de les principals preocupacions actuals 

en l’àmbit de l’optometria, ja que els canvis estructurals d’una miopia alta 

poden conduir a patologies oculars i, en conseqüència, a una pèrdua de 

visió. És per aquest motiu que durant molts anys s’ha estat investigant 

una diversitat de mètodes per tal d’intentar controlar la progressió de la 

miopia. 

- Per conèixer l’efectivitat d’aquests mètodes cal realitzar estudis ben 

estructurats amb una bona selecció dels participants, on es tingui en 

compte que els participants estiguin en edat de progressió, s’estableixi un 

límit en l’error refractiu i l’agudesa visual i s’excloguin algunes condicions 

com poden ser estrabismes, ambliopies i infants o adolescents que hagin 

realitzat un tractament previ per controlar la miopia, entre d’altres. Els 

estudis es poden dur a terme amb diferents dissenys, havent-hi sempre 

un mètode d’estudi i un mètode de control, i uns dels aspectes més 

importants en qualsevol d’ells són l’aleatorietat i l’emmascarament dels 

tractaments. Finalment, és important que per confirmar l’efectivitat d’un 

mètode es presentin uns resultats tant estadísticament com clínicament 

rellevants. 

- Un cop feta l’anàlisi dels diferents mètodes per al control de la miopia 

existents, es conclou que els tractaments més efectius són 

l’ortoqueratologia i les lents de contacte toves multifocals. La 

hipocorrecció i les lents bifocals i multifocals s’han utilitzat durant molts 

anys, però no hi ha una evidència científica clara que en demostri el seu 

efecte rellevant. Tanmateix, s’estan recercant altres mètodes com les 

lents oftàlmiques amb desenfocament perifèric, però encara s’està 

pendent de futurs estudis que en confirmin l’efectivitat fora d’interessos 

comercials. Quant als tractaments farmacològics, el més utilitzat és 

l’atropina, amb una bona efectivitat però amb alguns efectes adversos i 
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un efecte rebot associats que provoquen que se’n desaconselli el seu ús 

generalitzat. 

En referència a la part pràctica: 

- S’ha trobat una relació significativa entre l’edat i la progressió miòpica dels 

darrers 2 anys, sent menor a mesura que augmenta l’edat. També s’ha 

vist que a mesura que augmenten els anys de miopia augmenten la 

graduació actual i la progressió total. 

- En els familiars, s’ha comprovat la importància de la genètica en la miopia 

i s’ha observat un major percentatge de mares miops respecte als pares 

miops, fet que podria indicar una major influència genètica per part de la 

mare. 

- Respecte als hàbits visuals, no s’ha trobat relació amb la progressió dels 

darrers dos anys en cap d’ells, però sí que s’ha observat una tendència 

de les hores passades a l’aire lliure amb menys desenvolupament de la 

miopia, és a dir, que podria prevenir-ne l’augment. 

- Més de la meitat dels participants de l’estudi no saben que les miopies 

altes poden ocasionar patologies oculars, i molt pocs saben anomenar 

alguna d’aquestes patologies. Menys de la meitat dels adolescents saben 

que existeixen mètodes per controlar la progressió de la miopia. S’ha vist 

que hi ha un percentatge molt baix d’adolescents que realitzen algun 

d’aquests tractaments, però que al mateix temps a molts els hauria 

agradat o els agradaria realitzar-ne un. 

 

La principal limitació d’aquest treball s’ha trobat en la part pràctica. Els resultats 

a analitzar es basaven en una enquesta contestada personalment per cadascun 

dels participants, de manera que molts dels resultats eren aproximats. En alguns 

casos en els quals la progressió dels últims dos anys no concordava amb la 

progressió total, es va dividir la progressió total entre els anys de miopia i es va 

multiplicar per dos, obtenint així un valor de progressió miòpica considerant que 

aquesta és lineal al llarg de tots els anys. Per tant, un possible futur treball seria 

la realització d’aquest estudi de forma més controlada, avaluant la miopia i els 
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hàbits visuals dels participants durant uns anys de forma més exacta per així 

obtenir uns resultats més fiables. 

Per altra banda, seria molt interessant realitzar un treball de caire més divulgatiu 

en relació a la progressió de la miopia, les seves conseqüències i les opcions 

per al seu control, ja que observant els resultats de l’estudi es conclou que hi ha 

molt poc coneixement d’aquest tema en la població en general, i que a més a 

més és un tema d’interès en una gran part de les persones miops. Tanmateix, 

pot suposar una millora de la qualitat de vida de molts pacients i una prevenció 

de molts casos de miopia patològica. 
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