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STUDY IOP VALUES IN A POPULATION OF CATALUNYA 

 

Purpose 

To analyze IOP variations in both eyes in a sample of a population of Catalunya 

according to laterality, age, gender, familiar glaucoma history, hour measurement, 

refraction state and ocular surgery history.  

 

To review scientific literature to compare the results with different articles published 

about IOP. 

 

Introduction 

Eyes are the main recipients of the information that we received and optic nerve is 

responsible for transmitting it to the brain. The balance between production and 

elimination of watery humor that flows into the eyes is essential for maintaining 

intraocular pressure (IOP) constant. If this balance disappears, optic nerve may be 

pressurized and increase the risk of serious vision problems. 

IOP control is essential in ocular health prevention, especially in people who, 

besides suffering from ocular hypertension (HTO), also present risk factors that 

predispose to suffering from glaucoma. Glaucoma is an illness that in most cases 

is associated with ocular hypertension, produces damage to the optic nerve and 

can cause total blindness. IOP fluctuates and may vary by different factors, is 

measured in millimeters of mercury (mmHg) and the normal values accepted range 

from 10 to 21mmHg. HTO occurs when ocular pressure is placed above the limit 

considered normal, 21mmHg. 

Optometrists have a very important role in the detection of visual loss and in IOP 

control. Tonometry allows Optometrist to observe different values of IOP and to 

detect HTO in time to transfer the patient to Ophthalmology Specialist, so that it 

can emit the precise diagnosis and establish the appropriate treatment to stop it, 

thus avoiding a progressive deterioration of the optic nerve and as a result of the 

visual field. 

In this regard, based on the results obtained from the sample studied in a 

population of Catalunya have been interpreted and analyzed the different IOP 

values in patients studied, and associated them to the different factors or variables 

that may influence to a greater or lesser degree of risk in its variations 
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Material and Methods 

Cross-sectional study has begun with an exhaustive search of information with the 

choice of the most suitable sources for the theoretical part. In terms of practice, the 

collection of sample data has been carried out in accordance with the study 

variables, from April to May in Hospital General of Catalunya in Vallès Occidental. 

This center has a collaboration agreement with the Faculty of Optics and 

Optometry in Terrassa, which has allowed them to carry out t 180 hours of required 

practices. IOP measurement has been made by a Specialist in Ophthalmology with 

the HAAG-STREIT INTERNACIONAL AT 900 flattened Tonometer and the 

technique used has been the Tonometry by contact.  

Data collection has been carried out in situ and a record has been made with IOP 

values obtained, according to the variable of influence studied. 

 

Results and Discussion 

The statistical analysis has been carried out with Minitab 18 Program, through 

which the values have been recoded and have been established groups for each 

factor, distributing the data proportionally in intervals, to facilitate research work 

and interpretation of results. Kolmogorov-Smirnov Test has determined the pattern 

of not normal distribution in the population from analyzed sample. According to the 

non-normal distribution, the nonparametric Test of Kruskal Wallis has been applied 

to analyze whether there are significant differences between IOP values I and the 

variables studied. The Box Chart has also been applied to determine the 

distribution from the analyzed sample. 

Relationship analysis IOP and LATERALITY: no significant differences have 

been found in IOP values between left and right eye. The median is closer to the 

highest half of IOP values, the highest being 24mmHg.  

The revised studies reflect slightly higher values in left eye than in the right. The 

analyzed study has not been found a relationship between two variables. 

Relationship analysis IOP and AGE: results define that there are no differences 

between IOP and groups age, that have been established in 3 intervals from the 

youngest individual at 14 to the oldest individual at 97: Group 1 (14 - 48), Group 2 

(49 - 65) and Group 3 (66 - 97). 

 

 



Estudi Valors PIO Població Catalunya 
                                                           Anna Guerrero Coder 

Terrassa, 12 de Juny 2019  

  

The median of each group is in different quartiles, with the highest value being 

24mmHg and the lowest being 8mmHg in the second and third Group. Atypical 

values have been found outside the extremes above the Group 1. 

The scientific literature about influence of age on IOP values is diverse. Age still 

represents a factor of debate. Some studies have found a significant increase in 

IOP with age and others have not found significant differences. The study analyzed 

has not been able to demonstrate that age influences IOP. 

Relationship analysis IOP and GENDER: analysis demonstrates to exit 

statistically significance difference between IOP and gender to which individuals 

belong. The median of female gender is in the lowest half of OP values, while the 

median of male gender at the center of the sample. Both genders coincide in the 

minimum and maximum the value 8 and 24mmHg IOP. No outliers have been 

found outside the extremes in either case. 

We find scientific literature that states that IOP increases progressively in both 

genders and studies that indicate a higher variation in men and a slightly significant 

increase in women. The analyzed study defines correlation between gender of 

individuals and IOP, which is analyzed below dependence with age. 

Relationship analysis GENDER/AGE: results of associated table variables 

performed to find out if the differences between gender and IOP may be due to 

men greater than women, shows higher values among male gender in the three 

age groups, with a significant value of 17.5mmHg in group 2, although it is not 

represented by the majority of men. 

The count of men and women in each age group shows that in groups 2 and 3 

there are 68% of men and 70% of women, two very similar percentages. Therefore, 

the differences in PIO values that have been found between men and women can’t 

be attributed to their ages. 

The median of male gender is in half of the lowest IOP values in Group 1 and 

above half of the highest values in Group 2, on the other hand, Group 3 values, 

are above the highest half in both genders. The highest value corresponds to 

women and the lowest to men. 

Revised studies point to an increase of IOP in men between 50 and 60 years, while 

in women it is situated 10 years before with a higher value. The analyzed study 

determines that significant differences between gender and IOP are not associated 

with age. 
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Relationship analysis IOP and TIME: results define that there are no significant 

differences between IOP and the measure time, which is grouped into two slots, 

one in the morning from 9:00 am to 13:30 pm and another in the afternoon from 

15:00 pm to 19:30 pm. Fifty per cent in the morning data are concentrated between 

12 and 17mmHg values. The median being below the lowest half of values and in 

the afternoon between 12 and 17.7mmHg, above the highest half of IOP values. 

The lowest value corresponds to the afternoon.  

Revised scientific literature generally finds higher IOP values at the beginning of 

the morning, when rising and lower values when going to sleep, increasing 

progressively during the night. The analyzed study although it does not present 

differences between IOP values during the slots analyzed, shows the opposite 

tendency. 

Relationship analysis IOP and SPHERE: results show that there are no 

significant differences to demonstrate a relationship between IOP values and 

sphere values, grouped in proportional intervals according to the refractive state of 

the individuals: myopia (MP -17.00 -0.51), ametropia (EM -0.50 +0.49) and 

hyperopia (HP +0.50 +6.00). In myopia the highest median is high, in hyperopia 

the median is centered and in ametropia the median is lower. Higher IOP values 

are found in ametropia and in hyperopia and the lower value only in hyperopia.  

The revised studies define that variations between IOP and the refractive state are 

not statistically significant, however, IOP may be higher according to the value of 

the sphere. The analyzed study shows no relationship between the variables. 

Relationship analysis IOP and CILINDER: analysis demonstrates enough 

evidence to confirm that the value of cylinder may influence IOP values. 

The median is located on the center in individuals with cylinder and without 

cylinder. Fifty per cent of the data for individuals without cylinder is concentrated 

between 12 and 16mmHg and for individuals with cylinder between 12 and 

18mmHg. The highest IOP values is found in individuals with cylinder. 

Relationship analysis IOP and GLAUCOMA: results show that there is not 

enough significant evidence to demonstrate a relationship between IOP values and 

family history by glaucoma, grouped into three intervals according to the degree of 

kinship: Grade 1 (Family Grade1), Grade 2 (Family Grade 2), Grade 3 (Family 

Grade 3) and those without a record.  

 



Estudi Valors PIO Població Catalunya 
                                                           Anna Guerrero Coder 

Terrassa, 12 de Juny 2019  

  

The highest IOP value 24mmHg is found in Grade 1 and in the Group that does 

not present a background and the lowest value 8mmHg in the Group that does not 

present a background. 

Scientific literature estimates that genetics influences HTO among first Grade 

family members and between male sex. The analyzed study shows no relationship 

between the variables. 

Relationship analysis IOP and SURGERY: results define that there is no 

significant evidence to demonstrate the relationship between IOP and surgery. The 

median in individuals operated from cataracts and individuals that have not been 

operated on is slightly shifted to higher values and in contrast in those operated 

from glaucoma and LASIK to lower values. The highest IOP value 24mmHg is 

found in those that are not operated and the lowest value 8mmHg in those operated 

glaucoma and cataract. 

Most scientific studies argue that IOP is reduced after the surgeries. The analyzed 

study does not refer to any relationship between two variables. 

 

Conclusions 

- There are no significant differences between IOP of the right eye and the left eye, 

therefore we can’t prove that the two variables, IOP and laterality, are correlated. 

 

- There are no statistically significant differences between IOP values 

corresponding to the different age groups. We do not have enough evidence to 

prove that the age is related to IOP and therefore we can’t determinate if it affects 

its values.  

 

- Significant differences have been found in IOP values based on gender. It is 

determined that the values are slightly higher in men 19mmHg than in women 

17mmHg. 

 

- Statistical calculations indicate that the differences in IOP values according to 

gender can not be attributed to age differences between men and women 

corresponding to the sample analyzed.  
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- There is no relationship between IOP values and the time of the day that the 

measure has been taken. Therefore, there is not enough evidence to show that the 

measure of ocular pressure is influenced by the time zone in which it has been 

determined.  

 

- Although some studies indicate that IOP may vary with the refractive stat, the 

result of our study indicates that we do not have enough evidence to confirm that 

myopic, ametropic or hyperopic individuals present different values.   

 

- Evidence is that IOP values are significantly greater in individuals with 

astigmatism than individuals who do not present it.  

 

- There is not enough evidence to show that individuals with glaucoma relatives’ 

history are predisposed to ocular hypertension.  

 

- There is no significant evidence to confirm that conventional surgery for cataracts, 

glaucoma and LASIK are treatments that influence IOP values.  
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI DELS VALORS DE LA PIO  

EN UNA POBLACIÓ DE CATALUNYA 

 
 

RESUM 

Objectius 
Analitzar els valors de la PIO d’ambdós ulls d’una mostra de la població de 
Catalunya en funció de la lateralitat, l’edat, el gènere, els antecedents familiars de 
glaucoma, l’hora de la mesura, l’estat refractiu i els antecedents de la cirurgia 
ocular.  
Revisar la literatura científica per comparar els resultats amb diferents articles 
publicats sobre la dependència de la PIO. 
 
Mètode 
Estudi transversal de mostra obtinguda a l’Hospital General de Catalunya del 
Vallés Occidental, des del 8 d’abril fins al 30 de maig de 2019, que inclou 114 
dones i 64 homes entre 14 i 97 anys.  
La PIO s’ha mesurat amb el Tonòmetre H-S AT 900. L’anàlisi estadístic s’ha 
realitzat amb el Programa Minitab18. El Test de Kolmogorov-Smirnov ha 
determinat la distribució no normal de la població, a partir de la qual la Prova no 
paramètrica de Kruskal-Wallis ha analitzat la dependència de la PIO amb les 
variables mencionades en els objectius. S’ha aplicat la Gràfica de Caixes per 
analitzar la distribució de les dades. 
 
Conclusions 
Els valors de la PIO són significativament més elevats en els homes (19mmHg)    
que en les dones (17mmHg). 
Els valors de la PIO són significativament més elevats en els subjectes amb 
astigmatisme (18mmHg) que en els que no en presenten (16mmHg). 
Els valors de la PIO no presenten dependència amb la resta de variables 
considerades. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDIO DE LOS VALORES DE LA PIO  

EN UNA POBLACIÓN DE CATALUNYA 

 
 

RESUMEN 

Objetivos 
Analizar los valores de la PIO en ambos ojos de una muestra de la población de 
Catalunya en función de la lateralidad, la edad, el género, los antecedentes 
familiares de glaucoma, la hora de la medida, el estado refractivo y los 
antecedentes de la cirugía ocular.  
Revisar la literatura científica para comparar los resultados con diferentes artículos 
publicados sobre la dependencia de la PIO. 
 
Método 
Estudio transversal de muestra obtenida en el Hospital General de Catalunya del 
Vallés Occidental, desde el 8 de abril hasta el 30 de mayo de 2019, que incluye 
114 mujeres y 64 hombres entre 14 y 97 años.  
La medida de la PIO se ha realizado con el Tonómetro H-S AT 900. El análisis 
estadístico se ha realizado con el Programa Minitab 18. La Prueba de Kolmogorov-
Smirnov ha determinado la distribución no normal de la población a partir de la 
cual la Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis ha analizado la dependencia de 
la PIO con las variables mencionadas en los objetivos. Se ha aplicado la Gráfica 
de Cajas para analizar la distribución de los datos. 
 
Conclusiones 
Los valores de la PIO son significativamente más elevados en los hombres 
(19mmHg) que en las mujeres (17mmHg). 
Los valores de la PIO son significativamente más elevados en los individuos con 
astigmatismo (18mmHg) que en los que no lo presentan (16mmHg). 
Los valores de la PIO no presentan dependencia con el resto de las variables 
consideradas. 
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GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

 

STUDY IOP VALUES IN A POPULATION 

OF CATALUNYA 

 
 

ABSTRACT 

Purpose 
To analyze IOP variations in both eyes of a sample in a population of Catalunya 
according to laterality, age, gender, familiar glaucoma history, hour measurement, 
refractive status and ocular surgery history.  
To review scientific literature to compare the results with different articles published 
about IOP. 
 
Method 
Cross-sectional study from a sample obtained at the Hospital General of Catalunya 
in Vallès Occidental, from 8th April to 30th May 2019, that includes 114 women and 
64 men between 14 and 97 years.  
IOP measurement has been made with the H-S AT 900. The statistical analysis 
has been carried out with Minitab 18 Program. Kolmogorov-Smirnov Test has 
determined the non-normal distribution of the population from which the non-
parametric test Kruskal-Wallis has analyzed IOP dependence with the variables 
mentioned in the purpose. The Box Chart has also been applied to the analyze 
data distribution. 
 
Conclusions 
IOP values are significantly higher in men (19mmHg) than in women (17mmHg). 
IOP values are significantly higher in individuals with astigmatism (18mmHg) than 
in those who do not (16mmHg). 
IOP values do not show dependence with the rest of the variables considered. 
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1. Introducció 

 

La vista és un dels sentits més importants de l’ésser humà i alhora més delicat del 

qual s’ha de tenir la màxima cura.  Els ulls són els principals receptors de la 

informació que rebem i dels ulls depèn el nostre desenvolupament i la nostra 

adaptació a l’entorn, el nervi òptic és l’encarregat de transmetre la informació al 

cervell. 

 

L’equilibri entre la producció i l’eliminació de l’humor aquós que flueix dins els ulls 

és fonamental per mantenir constant la pressió intraocular (PIO). Si l’equilibri 

desapareix, el nervi òptic pot quedar pressionat i incrementar el risc de patir 

dificultats greus de visió. 

 

Una PIO alta representa un factor de risc que pot contribuir a l’aparició de 

glaucoma. El glaucoma és una patologia que sol ser asimptomàtica fins a fases 

avançades, que en la majoria de casos està associada a la hipertensió ocular 

(HTO), produeix danys en el nervi òptic i pot ocasionar una ceguera total. La HTO 

es produeix quan la pressió ocular se situa per sobre del límit que es considera 

normal, 21mmHg associada a diferents factors. 

 

Els danys que produeix el glaucoma solen ser irreversibles, cal valorar la 

importància dels òrgans de la visió i el control de la PIO. 

 

1.1. Objectius 

Fruit d’aquesta reflexió, l’objectiu principal del treball ha estat centrat en recollir els 

valors de la PIO d’una mostra de la població de Catalunya i analitzar les variacions 

produïdes a ambdós ulls en funció de la influència de l’edat, el gènere, l’hora de la 

mesura, els antecedents familiars de glaucoma, l’estat de refracció i els 

antecedents de la cirurgia ocular.  

Paral·lelament s’ha realitzat una revisió de la literatura científica per comparar els 

resultats amb diferents articles publicats. 
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1.2 Justificació 

El control de la PIO és bàsic en la prevenció de la salut ocular, especialment en 

els individus que a més de patir HTO, presenten factors de risc que predisposen 

a patir glaucoma.  

Els Optometristes tenen un rol molt important en la detecció de la pèrdua visual a 

l’hora de determinar els trastorns refractius i en el control de la PIO. La mesura de 

la PIO mitjançant la tonometria permet a l’Optometrista observar i detectar a temps 

la HTO i derivar al pacient a l’Oftalmòleg, perquè emeti el diagnòstic precís i 

estableixi el tractament adequat per frenar-la, i així evitar el deteriorament 

progressiu del nervi òptic i en conseqüència del camp visual. 

En aquest sentit, els coneixements teòrics adquirits sobre la PIO han estat la base 

per desenvolupar l’objectiu de treball argumentat al llarg de tota la part 

experimental. Quant a la pràctica, a partir dels resultats obtinguts de la mostra 

estudiada s’han analitzat i interpretat els diferents valors de la PIO que presenten 

els pacients explorats, i s’han associat als possibles factors que influeixen en major 

o menor grau de risc en les seves variacions.  

A mesura que s’ha avançat i s’ha aprofundit en el tema, han sorgit nous objectius 

que han resultat interessants per desenvolupar el treball de manera comparativa. 

Així, paral·lelament a l’anàlisi dels diferents valors de la PIO, s’ha realitzat una 

revisió de la literatura científica per tal de comparar els resultats amb diferents 

articles publicats sobre la dependència de la PIO amb els factors considerats. 

El desenvolupament de la part pràctica del TFG ha estat molt interessant i 

formatiu, tot i que l’anàlisi estadística de les dades ha resultat una mica dificultosa.  

El Treball Final de Grau s’ha estructurat en 8 capítols teòrics i pràctics, amb 

diverses taules, figures i gràfiques que reflecteixen la recollida i l’anàlisi dels 

diferents valors de la PIO i la comparativa amb la revisió de la literatura. 

El treball finalitza amb l’exposició de les conclusions a les que s’ha arribat després 

de l’anàlisi dels valors de la PIO, amb la bibliografia utilitzada que inclou les 

diferents fonts consultades: llibres, pàgines web i articles científics. 
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2. Descripció Pressió Intraocular o PIO 

La pressió intraocular anomenada també tensió ocular és la pressió que 

exerceixen els líquids o humors intraoculars contra les parets de l’ull, produïda per 

la seva continua renovació 1. 

 

L’humor aquós és un líquid  incolor i transparent, format principalment per aigua, 

que nodreix i oxigena el cristal·lí i la còrnia1. Flueix per la cambra anterior de l’ull i 

presenta les característiques específiques per mantenir la correcta tensió ocular. 

Es produeix i s’elimina de manera constant i equilibrada mitjançant un sistema de 

drenatge entre la base de l’iris i la còrnia, que permet que l’ull pugui funcionar 

correctament 2.  

L’humor vitri és una substància gelatinosa i viscosa que es troba de forma 

permanent en els ulls, entre la retina i la cara posterior del cristal·lí, envoltada per 

la membrana hialoide dividida en segments que fan d’envans de separació. També 

es renova però més lentament i s’encarrega de mantenir la forma esfèrica del 

globus ocular 1.  

 

Figura 1. Líquids de l’ull 3 
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3. Simptomatologia associada a la PIO 

3.1 Valors de la PIO 

 

La pressió intraocular és fluctuant, és diferent en cada persona i pot variar per 

diversos factors. Es mesura en mil·límetres de mercuri (mmHg) i els valors normals 

acceptats oscil·len entre 10 y 21mmHg 4. 

Un dels factors principals que determina els nivells de la PIO, és el desequilibri 

entre la secreció i el drenatge de l’humor aquós. Una pressió massa alta o massa 

baixa pot produir danys de la visió 4.  

3.2 Hipertensió ocular 

La hipertensió ocular és l’augment de la pressió intraocular per sobre dels valors 

considerats normals, però sense lesió glaucomatosa. En la fase inicial normalment 

és asimptomàtica, cal controlar-la abans que produeixi pèrdua de visió o danys en 

el nervi òptic 5.  

La hipertensió ocular no provoca glaucoma, però produeix una força en el interior 

de l’ull que pot danyar el nervi òptic 6 

 

Figura 2. Desequilibri humor aquós 6 

 

 
La hipertensió ocular està molt relacionada amb el desequilibri entre la secreció i 

el drenatge de l’humor aquós. La forma de l’ull, l’acumulació de tòxics en el cos o 

la sobrecàrrega emocional, poden dificultar el drenatge de l’humor aquós 7. 

 

 

https://cdna.allaboutvision.com/i/conditions-espanol/ocular-hypertension-sp-330x220@2x.jpg
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Constitueix un factor de risc important per al glaucoma, però no és necessària 

perquè existeixi la malaltia. Alguns pacients poden presentar lesions en el nervi 

òptic inclús amb una pressió intraocular dintre dels valors normals 7. 

 

El glaucoma és una malaltia ocular complexa que provoca danys en el nervi òptic 

i una pèrdua important del camp visual, arribant inclús a la ceguera total. No 

existeix un nivell específic de pressió ocular elevada que inevitablement 

desenvolupi glaucoma, ni un nivell inferior de PIO que elimini absolutament el risc 

de presentar glaucoma 8. 

 

La majoria de casos de glaucoma son asimptomàtics fins que la lesió del nervi 

òptic està molt avançada i produeix una pèrdua de visió irreversible7. Els 

símptomes del glaucoma  apareixen quan el nervi òptic ja està lesionat, això no 

obstant prèviament pot donar avisos però normalment passen desapercebuts 2. 

 

 

Figura 3. Tipus Glaucoma 7 

 

El glaucoma no es pot curar, però si es detecta a temps es pot frenar. Actualment 

hi ha diversos tractaments que permeten reduir la PIO i evitar la ceguera en la 

majoria de casos, l’ús de gotes oculars per lubrificar l’ull, l’ús de fàrmacs 

betabloquejadors que ajuden a reduir l’excés de producció dels líquids intraoculars 

i la cirurgia convencional o làser que en casos especials permet obrir els canals i 

donar sortida al líquid acumulat entre el cristal·lí i la còrnia9,10. 

 

TIPUS 
GLAUCOMA

GLAUCOMA

PRIMARI

GLAUCOMA 

SECUNDARI 
(DIABETES)

GLAUCOMA

CONGÈNIT

ANGLE OBERT

ANGLE TANCAT
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3.3 Hipotonia ocular 

 

La hipotonia ocular és la disminució de la pressió intraocular per sota de 6mmHg, 

produeix diversos canvis estructurals i impedeix el funcionament normal de l’ull 11.  

 

La hipotonia és un indicador de la reducció del contingut del globus ocular. Es 

produeix generalment per un traumatisme en l’ull, és poc freqüent i es manifesta 

especialment durant el postoperatori immediat després d’una cirurgia de 

glaucoma, entre d’altres circumstàncies clíniques 19. 

No obstant, cal estar alerta a una PIO anormalment baixa i tractar-la, atès que un 

valor molt baix és clínicament significatiu i pot afectar la visió. 

3.4 Factors associats a les variacions de la pressió ocular 

El valor màxim de la pressió intraocular considerat dins de la normalitat (21mmHg) 

pot presentar variacions relacionades amb diferents factors desencadenants, que 

alhora poden tenir una major o menor influència de risc 12,13. 

• Una excessiva producció o un insuficient drenatge de l’humor aquós podria 

provocar un desequilibri i ser un dels principals desencadenants de l’augment de 

la pressió intraocular. 

 

• Els medicaments poden ser un reactiu a la hipertensió ocular i es presenten 

com un efecte secundari. Els més comuns son els esteroides utilitzats per tractar 

l’asma i està demostrat que augmenten el risc de pressió ocular alta. 

  

• Les lesions traumàtiques a l’ull causades per cops, sagnat, tumor ocular o 

inflamació poden alterar l’equilibri entre la producció i el drenatge de l’humor aquós 

i provocar hipertensió ocular, que inclús pot produir-se mesos o anys després de 

la lesió. 

 

• El gruix de la còrnia central té molta importància en la mesura de la PIO perquè 

es correlaciona directament amb el valors mesurats. El risc de desenvolupar 

hipertensió ocular i glaucoma pot augmentar si la còrnia és més gruixuda. 
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• Algunes malalties oculars com l’arc corneal en el qual dipòsits de lípids formen 

un anell blanc al voltant de la còrnia o el síndrome de dispersió pigmentària en el 

que petits grànuls del pigment que donen color a l’iris es desvien obstruint el 

sistema de drenatge de l’ull, poden estar associats a la HTA i generar efectes 

secundaris. 

 

• La cirurgia ocular convencional especialment per al tractament de cataractes i 

la cirurgia refractiva LASIK que permet aplanar la forma de la còrnia mitjançant 

l’ablació d’una part del seu gruix per modificar la refracció de l’ull, poden disminuir 

els valors de la PIO. La mesura exacta del gruix de la còrnia és molt important en 

la cirurgia refractiva en cas de glaucoma, per aplicar un factor correctiu i calcular 

la pressió intraocular real en funció del gruix. La prova diagnòstica que determina 

amb més precisió el gruix de la còrnia és la Paquimetria. 

 

• La pressió intraocular segueix un ritme circadià que depèn del ritme son-vigília 

i presenta oscil·lacions durant les 24h del dia. En pacients sans els valors més alts 

generalment apareixen al principi del dia, no de manera constant al moment de 

llevar-se, i els valors més baixos a l’hora d’anar a dormir, augmentant 

progressivament durant la nit. Les diferències entre els valors màxims i mínims 

poden arribar als 5mmHg. És important conèixer bé aquests canvis cíclics per 

poder diagnosticar els pacients amb hipertensió ocular y glaucoma. 

Variables que també poden influir en la variació de la pressió ocular i presentar un 

risc més o menys significatiu segons els seus valors són: 14, 15. 

• Edat: en general la PIO augmenta amb l’edat i els factors que afavoreixen 

aquest augment son la obesitat, la Diabetis i l’augment de la pressió sanguínia. 

Tot i que hi ha divergències sobre la influència de l’edat en els valors de la PIO, la 

majoria d’estudis publicats refereixen que l’edat està associada a la pressió 

intraocular alta a partir dels 40-50 anys. 

 

• Gènere: les diferències de pressió ocular són mínimes fins els 40 anys entre 

els homes i les dones. A partir d’aquesta edat diversos estudis indiquen que les 

dones tenen una PIO més alta deguda potser als canvis hormonals de la 

menopausa. 
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•     Antecedents familiars d’hipertensió ocular o glaucoma: els estudis estimen 

que la genètica influeix en la predisposició a la hipertensió ocular. Els pacients 

amb glaucoma generalment tenen antecedents familiars amb aquesta patologia. 

 

•  Estat refractiu: la PIO pot variar amb l’error refractiu, és més elevada en miops 

que en ametrops. La miopia magna, progressiva o degenerativa es pot associar a 

valors alts de la pressió intraocular, tot i que no està molt clara la seva etiologia.  

Aquest defecte refractiu produeix alteracions morfològiques de l’ull que afecten al 

sistema de drenatge de l’humor aquós i determinen certa pèrdua de visió amb una 

clara tendència a desenvolupar despreniment de retina i cataractes. 
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4.Técniques Mesura PIO 

La tonometria es la tècnica que s’utilitza per mesurar la pressió intraocular. El  

tonòmetre és l’aparell que mesura la resistència de la còrnia a la pressió que 

exerceixen els líquids intraoculars 3, 12, 17,18. 

Les principals tonometries per mesurar la pressió intraocular segons el 

procediment utilitzat són diverses: 

4.1 Tonometria d’indentació: és una exploració que mesura en quin grau pot 

indentar-se la còrnia en el pacient en decúbit supí. En alguns casos els resultats 

obtinguts no són massa exactes, per això actualment no s’utilitza i ha estat 

substituïda per la tonometria d’aplanament.  

4.2. Tonometria de contacte o aplanament de Goldmann: és el procediment 

més utilitzat i més fiable per mesurar la PIO en les revisions oculars 

convencionals, a pacients majors de 40 anys o a pacients que presenten 

antecedents familiars de glaucoma. És una tècnica invasiva, en la qual el 

tonòmetre entra en contacte directe amb la còrnia per obtenir la mesura. El 

tonòmetre de Goldmann mesura la força que es necessita per aplanar la zona 

central de la còrnia i permet obtenir en pocs segons la pressió intraocular del 

pacient. Va acoblat a la làmpada d’escletxa i per realitzar la mesura requereix 

gotes amb anestèsia i fluoresceïna, per observar la zona de contacte. El tonòmetre 

de Perkins, la versió portàtil de Goldmann, no necessita la làmpada de fenedura 

atès que porta inclosa la font d’il·luminació blau-cobalt interna.  

 

4.3 Tonometria sense contacte o d’aire: aquesta tècnica no requereix utilitzar 

gotes anestèsiques i la mesura es realitza ràpidament i sense cap molèstia, atès 

que no hi ha contacte directe amb l’ull. El tonòmetre llença una ràfega d’aire cap 

a la còrnia que s’incrementa linealment fins aconseguir aplanar-la per poder 

registrar automàticament la pressió intraocular que hi ha dintre de l’ull, cada 

vegada que el detector de l’aparell percep un canvi de llum, a partir de la 

deformació que es produeix a la còrnia. És més fàcil de realitzar que la tonometria 

d’aplanament. 
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4.4 Tonometria palpebral: aquest mètode no requereix l’ús d’anestèsia perquè 

mesura la pressió intraocular a través de la parpella. Permet un control diari de la 

PIO atès que es pot utilitzar a casa. 

 

4.5 Tonometria de contorn dinàmic: el tonòmetre porta integrat un sensor de 

pressió digital a la superfície de contacte que permet fer una mesura de la PIO 

transcornial eliminant  la influència de la rigidesa, de l’espessor, de la curvatura i 

de l’astigmatisme cornial. Aquest procediment calcula la forma de la superfície per 

generar la mínima distorsió de la còrnia i dirigir la força cap a la superfície del 

sensor. 
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5. Material i Mètode 

 

Per aconseguir els objectius ha estat necessari establir la periodicitat de temps 

estimada per planificar el desenvolupament del treball. La realització de l’estudi 

s’ha iniciat amb una cerca exhaustiva d’informació amb la tria de les fonts més 

adients per dur a terme la part teòrica del treball. Pel que fa a la pràctica s’ha dut 

a terme la recollida de dades de la mostra d’acord amb les variables d’estudi 

durant el període de temps marcat de pràctiques, a l’Hospital General de 

Catalunya del Vallés Occidental. 

 

El centre està adscrit a l’acord de col·laboració amb la Facultat d’Òptica i 

Optometria de Terrassa, i ha permès realitzar les 180 hores de pràctiques 

requerides.  

 

La Sra. Sararols, Dra. Oftalmòlogica de l’Hospital General de Catalunya, ha 

supervisat les pràctiques i ha emès l’informe corresponent de la tasca 

desenvolupada. 

 

5.1 Recollida Mostra  

 

La mostra recollida a l’Hospital General de Catalunya del Vallés Occidental de 

Catalunya des del 8 d’abril al 30 de maig de 2019, que inclou 114 dones i 64 homes 

entre 14 i 97 anys, ha permès realitzar l’estudi transversal per analitzar les 

variacions de la PIO en funció de les diferents variables d’estudi. 

La recollida de dades s’ha realitzat in situ amb molta cura, per tal de no alterar els 

resultats de l’anàlisi i la seva interpretació. S’ha confeccionat un registre amb els 

valors obtinguts i alhora s’han establert grups per cada variable, si ha estat adient, 

i s’han recodificat les dades distribuint-les proporcionalment en intervals per tal de 

facilitar la tasca de recerca i la interpretació dels resultats. 

Les variables d’influència investigades en l’estudi de la mesura de la PIO han estat 

lateralitat, edat, gènere, antecedents familiars de glaucoma, hora de la mesura, 

estat de refracció i antecedents de cirurgia ocular.  
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5.2 Material i Mesura 
 

El centre ha disposat del material necessari per poder mesurar la PIO in situ, 

requisit indispensable per poder realitzar les pràctiques. Les exploracions 

oftalmològiques reflectides en l’estudi han estat les mateixes que es realitzen 

diàriament al centre als pacients que hi acudeixen per al control de la PIO: 

 

• Anamnesi, a la consulta l’Optometrista és qui ha valorat la visió del pacient 

abans de la visita amb l’Oftalmòleg, recopilant primer informació quant a la salut 

ocular i antecedents familiars per poder conformar la història clínica. 

 

• Refracció (autorefractòmetre i subjectiu), primer s’ha de mirar la graduació 

aproximada del pacient a través de l’autorefractòmetre, i seguidament se li fa el 

subjectiu corresponent per saber la graduació exacte.  

 

• Tonometria, la mesura de la PIO ha estat realitzada per un Especialista en 

Oftalmologia de l’Hospital General de Catalunya del Vallés, amb el Tonòmetre 

d’aplanament HAAG-STREIT INTERNACIONAL AT 900, que prèviament a la 

mesura de la PIO s’ha esterilitzat i calibrat acuradament per evitar alterar els 

resultats de l’anàlisi i per tant la salut del pacient.  

 

 

Figura 4. Tonòmetre HAAG-STREIT INTERNACIONAL AT 900 
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La tècnica utilitzada ha estat la Tonometria de contacte o aplanament:. Per 

mesurar la PIO amb aquesta tècnica s’ha procedit a anestesiar la superfície de 

l’ull amb gotes oculars que porten fluoresceïna, un tint que tenyeix la part frontal 

de l’ull de color groc. Seguidament s’ha col·locat al pacient amb la barbeta i el front 

recolzats en el suport de la làmpada de fenedura, indicant-li que estigui relaxat, 

amb els ulls oberts i sense parpellejar. La làmpada ha d’estar a 45º d’il·luminació 

amb llum de color blau cobalt, fins que la punta del tonòmetre toca suaument i 

durant poca estona la còrnia. L’especialista calibra a zero el tonòmetre i mira a 

través del visor de la làmpada per fer la lectura de pressió, fins que els dos 

semicercles que observa, queden units per la part interna per una de les puntes. 

 

 

                   Figura 5. Gotes fluoresceïna i semicercles lectura pressió 

5.3 Ètica investigació 

L’ètica de la investigació mèdica actual exigeix la protecció de dades personals 

per promoure  el respecte a tots els éssers humans i per protegir la seva salut i els 

seus drets individuals. 

L’estudi realitzat es basa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 

Protecció de Dades Personals (LOPD) per la qual les persones que tenen accés 

a dades de caràcter personal i a dades clíniques tenen l’obligació de 

confidencialitat i el deure de secret professional. 
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5.4 Anàlisi de dades 

L’anàlisi ha estat realitzat amb el Programa estadístic Minitab18, que ha permès 

recodificar els valors d’una variable quantitativa en grups, per convertir-la en 

qualitativa distribuint proporcionalment les dades en intervals, per facilitar la tasca 

de recerca i la interpretació dels resultats. 

A partir de la distribució de no normalitat, s’ha aplicat la Prova no paramètrica 

de Kruskal-Wallis en totes les anàlisis per determinar si hi ha diferencies 

significatives entre una variable quantitativa, en aquest cas els valors de la PIO i 

una variable qualitativa recodificada, és a dir cada una de les variables d'estudi. 

S’ha aplicat també la Gràfica de Caixes per determinar com han quedat 

distribuïdes les dades de la mostra analitzada. 
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6. Resultats i Discussió.  

 

6.1 Anàlisi Model Distribució: Test Kolmogorov-Smirnov 

 

El Test de Kolmogorov-Smirnov, una de les proves més freqüents per avaluar 

els contrasts de normalitat, s'ha aplicat per determinar si el conjunt de les dades 

obtingudes segueix un model de distribució normal en la població de la que prové 

la mostra analitzada. 

 

.  

Gràfica 1. Distribució no normal de la població 

 

El resultat d’aquesta prova indica que el P-valor de discrepància obtingut < 0,010, 

és inferior al nivell de significació α=0,05, per tant es descarta la hipòtesi nul·la 

(Ho) de normalitat de la població i es dona per bona la hipòtesi alternativa (H1) 

que no segueix una distribució normal. 
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6.2 Anàlisi relació PIO i LATERALITAT 

 

S’inicia l’anàlisi aplicant la Prova no paramètrica de Kruskal-Wallis per determinar 

en aquest cas la relació entre la PIO i ambdós ulls. 

Prova de Kruskal-Wallis 

Taula 1. Relació PIO i LATERALITAT  

 

El resultat d’aquesta prova mostra que el P-valor obtingut 0.824 és superior a  

0.05, així en aquest cas no hi ha evidencies suficients per descartar la hipòtesi 

nul·la. Es determina que no hi ha diferencies estadísticament significatives entre 

els valors de la PIO de l’ull esquerre i de l’ull dret, per tant les variables PIO i 

Lateralitat són independents. 

 

Gràfica 2. Distribució PIO i LATERALITAT 

ED

25

20
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Gràfica de caixa  PIO i LATERALITAT

Lateralitat N Mediana Classificació de mitjanes  Valor Z 

Dret 178 15 179,7  0,22 

Esquerre 178 15 177,3  -0,22 

General 356 
 

178,5  
 

Hipòtesi nul·la  H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alternativa  H₁: al menys una mediana és diferent 

   

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 1 0,05 0,825 

Ajustat paer empats 1 0,05 0,824 
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La gràfica de caixes aplicada mostra que el 50% de les dades obtingudes es 

concentra entre els valors 12 i 17mmHg de la PIO en ambdós ulls. La mediana no 

està al centre, se situa en el valor 15 més propera a la meitat més alta dels valors 

de la PIO, més a prop del quartil 3 també en ambdós ulls, per tant la distribució de 

la mostra no és simètrica. El valor més alt de la PIO és 24mmHg en ambdós ulls i 

el valor més baix és 8mmHg en l'ull dret i 10mmHg en l'ull esquerre. No hi valors 

atípics en cap cas fora dels extrems del punt més baix ni més alt. 

 

En la literatura científica revisada, els valors de la PIO resulten lleugerament més 

alts en l’ull esquerre que en el dret, fet que atribueixen a mesurar la PIO sempre 

primer en un ull  i després en l’altre 20. A l’estudi analitzat per contra no s’han trobat 

diferencies significatives entre les dues variables. 

 

6.3 Anàlisi Relació PIO i Edat 

 

Prèviament a la realització de l’anàlisi per investigar si l’edat influeix en les 

variacions de la PIO, s’ha procedit a agrupar la variable en 3 intervals d’edat 

distribuïts proporcionalment des de l’individu més jove de 14 anys, fins l’individu 

més vell de 97 anys. 

 

Grups Edat                                                   Prova de Kruskal-Wallis    

Grup 1 14 - 48 

Grup 2 49 - 65 

Grup 3 66 - 97 

                                                  

 

 

 

 

                                                                 Taula 2. Relació  PIO i EDAT 

 

Edat N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z  

Grup 1 110 14 167,1 -1,40  

Grup 2 126 15 183,1  0,62  

Grup 3 120 15 184,2  0,74  

      

General 356    178,5     

 

Hipòtesi nul·la 

 

H₀:  totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alterna H₁: al menys una mediana és diferent 

 
Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 2 1,97 0,373 

Ajustat per empats 2 1,99 0,369 

 

 

 

 



Estudi Valors PIO Població Catalunya 
                                                           Anna Guerrero Coder 

18 
Terrassa, 12 de Juny 2019 

  

En aquest anàlisi la prova permet observar que P-valor és 0.369, això significa que 

és superior a 0.05 i per tant tampoc es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Per tant, no 

hi ha diferències estadísticament significatives entre els valors de la PIO i els 

corresponents grups d’edat. 

 

 

 

Gràfica 3. Distribució PIO i EDAT 

 

 

La gràfica de caixa permet veure com queden distribuïdes les dades de la mostra 

i s’observa que els diagrames presenten formes i posicions diferents.  

En el Grup 1 la mediana té el valor més petit i se situa més a prop del primer 

quartil, en la meitat més de baixa dels valors de la PIO, en el Grup 2 es posiciona 

simètricament al centre i els seus valors estan més dispersos respecte al valor 

central i finalment en el Grup 3 la mediana és la mateixa que la del Grup anterior i 

està més a prop del tercer quartil 3.  

El valor més alt 24mmHg i el valor més baix de la PIO 8mmHg es troben en el 

segon i tercer Grup d’edat. En canvi el Grup 1 no presenta valors tant alts ni tan 

baixos i el 50% de les dades es concentra entre el valor 13 i 16mmHg de la PIO. 

Aquest grup presenta també molts valors atípics fora dels extrems per sobre del 

punt màxim, que haurien de ser analitzats individualment. 
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La literatura científica sobre la influència de l’edat en els valors de la PIO, mostra 

resultats diversos. L’edat és ara encara un factor de debat en la influència de la 

PIO. Diversos estudis constaten l’augment significatiu de la PIO amb l’edat però 

hi ha alguns estudis que no han trobat diferències significatives de la PIO en funció 

de l’edat 20,21. A l’estudi analitzat no es pot demostrar que l’edat influeixi en la PIO.  

 

6.4 Anàlisi Relació PIO i Gènere 

 

L’anàlisi s’ha aplicat per determinar si els valors de la PIO varien segons el gènere 

dels individus que composen la mostra.  

 

                                          Prova de Kruskal-Wallis 

                                                                                                                                                                                                        

                                                    

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Taula 3. Relació PIO i GÈNERE 

 

 

El resultat de l’anàlisi d’aquesta prova mostra que el P-valor obtingut 0.001 és més 

petit que 0.05, per tant és el primer cas en el que es descarta la hipòtesi nul·la i 

s'accepta la hipòtesi alternativa. Per tant, no hi ha diferències significatives entre 

els valors de la PIO i el gènere.  

 

 

 

 

Gènere N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 
 

     

Femení 228 14 163,3 -3,72 

Masculí 128 16 205,6 3,72 

General 356 
 

                 178,5 
 

 

Hipòtesi nul·la 

 

  H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alterna   H₁: al menys una mediana és diferent 

  

Mètode GL Valor H Valor p 
 

     

No ajustat per empats 1 13,81 0,001 

Ajustat per empats 1 13,96 0,001 
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Gràfica 4. Distribució PIO i GÈNERE 

 

A la gràfica s’observa que la mediana en el cas de les dones és 14 i està més 

situada cap al quartil 1, a la meitat més baixa dels valors de la PIO i per tant és 

asimètrica. En canvi en el cas dels homes la mediana és 16 i està situada just al 

centre i això vol dir que la distribució de la mostra és simètrica. El 50% de les 

dades obtingudes en les dones es concentra entre els valors 12 i 17mmHg, en 

canvi en els homes es concentra entre 13 i 19mmHg, ambdós gèneres 

coincideixen en el valor mínim i màxim de PIO 8 i 24mmHg. Cap dels dos gèneres 

te valors atípics fora dels extrems.  

 

Trobem alguns estudis de la literatura científica que refereixen que la PIO 

augmenta progressivament en ambdós gèneres. Altres estudis indiquen una 

variació més alta en els homes i un augment lleugerament significatiu en les 

dones, que s’atribueix a la disminució dels estrògens i de la progesterona després 

de la menopausa, que podrien alterar els mecanismes reguladors de la PIO20,22,23. 

L’estudi analitzat defineix l’existència de dependència entre el gènere i els valors 

de la PIO, que són lleugerament més elevats en els homes que en les dones. El 

gènere s’analitza a continuació associat a la variable edat. 
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6.4.1 Anàlisi Relació PIO i Gènere/Edat 

 

El resultat obtingut P-valor <0.001 en l’anàlisi entre PIO i gènere, ha portat a 

investigar mitjançant una taula de doble entrada de variables associades, si les 

diferències entre el gènere i la PIO poden ser degudes a que els homes de la 

mostra són més grans que les dones. 

 

 

Grups Edat                     Taula doble entrada Gènere Recodificat Edat 
 

Grup 1 14 - 48 

Grup 2 49 - 65 

Grup 3 66 - 97 

                         
                  

                   
                  Taula 4. Relació PIO i GÈNERE/EDAT  

                      

A la taula el valor de la mitjana està indicat a la primera fila de cada variable i el 

número d’individus correspon a la segona fila.  

La taula indica valors més alts de la PIO entre els homes en els tres grups d’edat, 

no obstant la mostra recollida del gènere masculí és més petita. Hi ha una 

diferència significativa en el Grup 2 dels homes amb un valor de 17.5mmHg, això 

no obstant no està representat per la majoria. Les dones presenten els valors més 

alts de PIO en el Grup 3, però tampoc està representat per la majoria del gènere 

femení. El recompte d’homes i dones en cada grup d’edat mostra que en els Grups 

2 i 3 (major edat) hi ha el 68% dels homes i el 70% de les dones, dos percentatges 

molt similars. Per tant les diferencies en els valors de PIO que s’han trobat entre 

homes i dones, no poden atribuir-se a les seves edats. 

 

 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Tot 

               

Femení 14,00 14,00 15,00 14,00  
68 90 70 228  

            

Masculí 15,00 17,50 16,00 16,00 

   42 36 50 128 

               

Tot 14,00 15,00 15,00 15,00 

   110 126 120 356 
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Gràfica 5. DISTRIBUCIÓ PIO GÈNERE-EDAT 

 

En el Grup 1 el gènere masculí presenta la mediana més a prop del primer quartil, 

és a dir per sota de la meitat dels valors més baixos de la PIO. En el Grup 2 el 

gènere masculí té la mediana més a prop del tercer quartil, és a dir per sobre de 

la meitat dels valors més alts de la PIO. En ambdós casos per tant és asimètrica. 

En canvi els valors de la PIO dels individus del Grup 3 d’ambdós gèneres estan 

per sobre de la meitat més alta, però el valor més alt correspon a les dones i el 

valor més baix als homes. 

 

Els estudis revisats apunten cap a una augment de la PIO en els homes entre els 

50 i els 60 anys, mentre que en les dones aquest augment es situa 10 anys abans 

i sembla ser que és més alt 24. L’estudi analitzat determina que les diferencies 

significatives entre el gènere i la PIO no estan associades a l’edat. 

 

6.5 Anàlisi Relació PIO i Hora 

 

En l’anàlisi s’ha procedit a agrupar la variable d’estudi en dos franges horàries, 

una al matí de 9h a 13:30h i l’altra a la tarda de 15h a 19:30 per determinar més 

fàcilment si pot haver-hi dependència entre la PIO i l’hora de la mesura. 
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Hora 

Matí 9:00h -13:30h 

Tarda 15:00h - 19:30h 

           Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Taula 5. Relació PIO i HORA 

 

Observem en aquesta prova que el P-valor trobat en aquest cas és de 0.087, això 

significa que és més gran que 0.05 i per tant no hi ha evidencies suficients per 

rebutjat la hipòtesi nul·la. Per tant, no hi ha diferencies significatives  entre la PIO 

i l’hora mesurada al matí i l’hora mesurada a la tarda.  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Gràfica 6. DISTRIBUCIÓ PIO I HORA 
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Gràfica de caixa PIO i HORA

Hora N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

Matí 144 14 167,2 -1,70 

Tarda 212 15 186,1 1,70 

General 356    178,5    

Hipòtesi nul·la H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alterna H₁: al menys una mediana és diferent 

Mètode GL Valor H 

Valor 

p 

No ajustat per empats 1 2,89 0,089 

Ajustat per empats 1 2,92 0,087 
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En aquesta gràfica podem observar que el 50% de les dades obtingudes durant el 

matí es concentra entre els valors 12 i 17mmHg i durant la tarda entre 12 i 

17,75mmHg. En el cas del matí podem dir que la mediana se situa més a prop del 

quartil 1, per sota de la meitat més baixa dels valors de la PIO i en canvi a la tarda 

se situa més a prop del quartil 3, per sobre de la meitat més alta dels valors de la 

PIO. Per tant en els dos casos la distribució de la mostra és asimètrica. El valor 

més baix de la PIO obtingut 8mmHg correspon a la tarda, ja que durant el matí 

aquest valor és de 10mmHg. No existeixen valors atípics fora dels extrems.  

 

La literatura científica revisada en general defineix que sembla que la PIO 

presenta valors més alts al matí, al moment de llevar-se i valors més baixos a 

l’hora d’anar a dormir, augmentant progressivament durant la nit. Alguns estudis 

constaten que la PIO és més alta al matí tant en les dones com en els homes, però 

no respecte a l’edat 25,26. L’estudi analitzat no presenta diferencies entre els valors 

de la PIO durant les franges horàries analitzades.  

 

6.6 Anàlisi Relació PIO i Esfera 

 

En el següent anàlisi s’han agrupat les dades en intervals proporcionals d’acord a 

l’estat refractiu que presenten els individus, per comprobar si hi ha relació entre 

els valors de la PIO i els valors de l’esfera. 

Esfera - Estat Refractiu 

MP Miop -17.00 a  -0.51 

EM Ametrop -0.50  a +0.49 

HP Hipermetrop +0.50 a +6.00 

  

 

 

 

 

 

                  Taula 6. Relació PIO i ESFERA 

Esfera N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

EM 134 14 167,4 -1,58 

HP 138 15 179,7 0,17 

MP 84 16 194,3 1,61 

General 356    178,5    

Hipòtesi nul·la H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alterna H₁: al menys una mediana és diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 2 3,57 0,168 

Ajustat para empats 2 3,61 0,165 
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Els resultats d’aquesta prova mostren que el P-valor obtingut 0.165 és superior a  

0.05, per tant no hi ha prou evidencies per descartar la hipòtesi nul·la. Les 

variables PIO i esfera són independents i el resultat defineix que no hi ha 

diferencies significatives per demostrar una relació entre els valors de la PIO i els 

valors de l’esfera. 

 

 

Gràfica 7. DISTRIBUCIÓ PIO i ESFERA 

 

Els diagrames presenten distribucions diferents, podem dir que la mediana en el 

cas dels miops és més elevada i es troba lleugerament desplaçada cap al quartil 

3, per tant també es defineix que la distribució de la mostra és asimètrica. En el 

cas dels hipermetrops la mediana es troba centrada i per tant es tracta d’una 

mostra simètrica, i en el cas dels emmetrops la mediana es troba lleugerament 

cap a baix, més a prop del quartil 1 i per tant la distribució de la mostra es considera 

asimètrica. El 50% de les dades en els emmetrops es concentra entre 12 i 

17mmHg, en els hipermetrops entre 12 i 18mmHg i en els miops es concentra 

entre 13 i 17mmHg. Els valors més alts de la PIO es troben en el cas dels 

emmetrops i dels hipermetrops i el valor més baix 8mmHg només en el cas dels 

hipermetrops. No existeixen valors atípics fora dels extrems. 
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Els estudis revisats defineixen que les variacions entre la PIO i l’estat refractiu no 

són estadísticament significatives 24. En l’estudi analitzat no hi ha diferencies 

significatives entre ambdues variables. 

 

6.7 Anàlisi Relació PIO i Cilindre 

 

Per analitzar si hi ha diferencies significatives en els valors de la PIO en el cas que 

els individus presenten astigmatisme, s’ha procedit a agrupar els valors del 

cilindre. 

 

Cilindre 

Presenta astigmatisme Si 

No presenta astigmatisme No 

 

        Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

                      Taula 7. Relació PIO i CILINDRE 

 

En els resultats s’observa que el P-valor trobat en aquest cas és de 0.042, això 

significa que és més petit que 0.05 i per tant es pot descartar la hipòtesi nul·la, tot 

i que està just al límit. Les variables no són independents i per tant hi ha prou 

evidencies per confirmar que el valor del cilindre pot influir en la PIO. 

 

 

Cilindre N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

no 121 14 163,1 -2,03 

si 235 15 186,4 2,03 

General 356    178,5    

 

Hipòtesi nul·la 

 

H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesis alterna H₁: al menys una mediana és diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 1 4,10 0,043 

Ajustat per empats 1 4,15 0,042 
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Gràfica 8.DISTRIBUCIÓ PIO i CILINDRE 

 

En aquest cas s’observa que els diagrames són diferents entre si. En primer lloc 

es pot dir que la mediana es troba al centre del quartil tant en els individus que 

presenten cilindre com en els individus que no en presenten,  per tant es defineix 

que la distribució de la mostra és simètrica en ambdós casos. El 50% de les dades 

dels individus que no presenten cilindre es concentra entre 12 i 16mmHg, i dels 

que presenten cilindre es troba entre 12 i 18mmHg. El valor més alt de la PIO 

24mmHg es troba en el cas dels que presenten cilindre, en el qual es poden 

observar també molts valors atípics fora dels extrems per sobre del valor màxim, 

que haurien de ser analitzats individualment.  

 

6.8 Anàlisi Relació PIO i Antecedents Glaucoma 

 

Per determinar si els antecedents familiars de glaucoma poden interferir en les 

variacions de la PIO, s’ha procedit primer a agrupar la variable en 3 intervals 

segons el grau de parentiu. 

Antecedents de glaucoma 

Grau 1 Familiars 1er grau (pares i fills) 

Grau 2 Familiars 2on grau (avis) 

Grau 3 Familiars 3er grau (tiets) 

Grup 4 Sense cap antecedent 
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                       Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8. Relació PIO i ANTECEDENTS DE GLAUCOMA 

 

Els resultats d’aquesta prova mostren que el P-valor obtingut 0.956 és força 

superior a  0.05, per tant no es rebutja la hipòtesi nul·la. Les variables són 

independents i no hi ha evidencies prou significatives que demostrin una relació 

entre els valors de la PIO i els antecedents familiars per glaucoma. 

 

           GRÀFICA 9. DISTRIBUCIÓ PIO i ANTECEDENTS DE GLAUCOMA 

 

 

Antecedents 

Glaucoma N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

Grau 1 44 14,0 184,6 0,42 

Grau 2 6 15,0 162,3 -0,39 

Grau 3 8 14,5 175,0 -0,10 

no 298 15,0 178,0 -0,20 

General 356 
 

178,5 
 

Hipòtesi nul·la H₀: Totes les mitjanes son iguals 

Hipòtesi alterna H₁: Al menys una mitjana es diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat para empates 3 0,32 0,957 

Ajustat para empates 3 0,32 0,956 
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En aquest gràfica s’observa que el Grau 1 i el Grau 3 presenten la mediana 

desplaçada cap al quartil 1, i en canvi en el Grau 2 i en el grup que no te 

antecedents de Glaucoma la mediana està desplaçada cap al quartil 3. En tots els 

casos la distribució de la mostra és asimètrica.  

 

El 50% de les dades de Grau 1 es concentra entre 12 i 18.75mmHg, les dades de 

Grau 2 es concentren entre 12 i 16mmHg, les de Grau 3 entre 12.25 i 17.5mmHg 

i el Grup que no presenta antecedents de glaucoma entre 12 i 17mmHg.  

 

El valor més alt de PIO 24mmHg es troba en el Grau 1 i en el Grup que no presenta 

antecedents. També es determina que el valor més baix de PIO 8mmHg es troba 

en el Grup que no presenta cap antecedent de Glaucoma. No existeixen valors 

atípics fora dels extrems. 

 

La literatura científica revisada estima que la genètica influeix en la hipertensió 

ocular i per tant en el glaucoma, el risc predomina entre els familiars de primer 

grau i entre el sexe masculí 27. L’estudi analitzat no mostra que existeix relació 

entre les dues variables. 

 

6.9 Anàlisi Relació PIO i cirurgia 

 

Finalment per analitzar si la cirurgia està relacionades amb la PIO, s’han 

recodificat els valors de la variable en 4 grups. 

 

Cirurgia 

Cataracta  1 

Glaucoma  2 

LASIK 3 

No  4 
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                                          Prova de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

Taula 9. DISTRIBUCIÓ PIO i Cirurgia 

 

En aquest cas obtenim un P-valor de 0.771 que és superior a  0.05, per tant no hi 

ha evidencies suficients per descartar la hipòtesi nul·la. Les variables són 

independents i per tant no es pot demostrar la relació entre la PIO i la cirurgia. 

 

 

Gràfica 10. Distribució PIO i CIRURGIA 
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Gràfica de caixa PIO i CIRURGIA

Cirurgia N Mediana Classificació de mitjanes Valor Z 

1 68 15 174,3 -0,37 

2 14 14 180,1 0,06 

3 23 14 159,2 -0,93 

4 251 15 181,3 0,80 

General 356    178,5    

 

Hipòtesi nul·la 

 

H₀: totes les medianes són iguals 

Hipòtesi alterna H₁: al menys una mediana és diferent 

Mètode GL Valor H Valor p 

No ajustat per empats 3 1,11 0,774 

Ajustat per empats 3 1,13 0,771 
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La mediana en el cas dels individus operats de cataractes (1) i dels individus que 

no han tingut cap intervenció quirúrgica (4), es troba lleugerament desplaçada cap 

al quartil 3 i per tant la distribució de la mostra és asimètrica.  

 

En canvi en els operats de glaucoma (2) i de LASIK (3), la mediana es troba 

desplaçada cap al quartil 1 i la distribució també es asimètrica. El 50% de les 

dades dels grups 1 i 4 es concentra entre 12 i 17mHg, les dades del grup 2 es 

concentren entre 11.75 i 20mmHg i les del grup 3 entre 12 i 18mmHg. El valor més 

alt de la PIO 24mmHg es troba en els individus que no estan operats i el valor més 

baix de PIO 8mmHg es troba tant en els individus operats de cataractes com de 

glaucoma. No existeixen valors atípics fora dels extrems. 

 

La majoria d’estudis científics argumenten que la PIO es redueix en general 

després d’una intervenció quirúrgica i coincideixen en que la reducció 

s’aconsegueix als 3 mesos del postoperatori. No obstant, la cirurgia per 

cataractes, la cirurgia per glaucoma i la cirurgia refractiva per LASIK poden 

disminuir els valors de la PIO 28,29,30,31. L’estudi analitzat no determina diferencies 

significatives i no refereix cap relació entre les dues variables.  
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7. Conclusions 

 

El treball finalitza amb les conclusions a les que s’ha arribat un cop realitzat l’anàlisi 

de la mostra dels 170 individus, que determinen la relació entre els valors de la 

PIO d’ambdós ulls i les variables d’estudi: 

 

• No hi ha diferències significatives entre la PIO de l’ull dret  i de l’ull esquerre, 

per tant no podem provar que les dos variables PIO i Lateralitat estan 

correlacionades. 

 

• No s’han trobat diferències estadísticament significatives entre els valors de la 

PIO corresponents als diferents grups d’edat. No tenim evidencies suficients per 

demostrar que l’edat està relacionada amb la PIO i per tant no podem determinar 

si influeix en els seus valors.  

 

• S’han trobat diferències significatives dels valors de la PIO en funció del gènere.   

Es determina que els valors són lleugerament més elevats en els homes 19mmHg 

que en les dones 17mmHg. 

 

• Els càlculs estadístics indiquen que les diferencies dels valors de la PIO en 

funció del gènere no es poden atribuir a diferencies d’edat entre els  homes i les 

dones corresponents a la mostra analitzada. 

 

• No existeix una relació entre els valors de la PIO i l’hora del dia que s’ha pres 

la mesura. Per tant, no es disposa d’evidències suficients per demostrar que la 

mesura de la pressió ocular es vegi influïda per la franja horària en que s’ha 

determinat. 

 

• Tot i que alguns estudis indiquen que la PIO pot variar amb l’estat refractiu, el 

resultat del nostre estudi indica que no tenim prou evidencies per confirmar que 

els individus miops, ametrops o hipermetrops presenten valors diferents entre si. 
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• S’evidencia que els valors de la PIO són significativament majors en individus 

amb astigmatisme que en els individus que no en presenten.  

 

• No es disposa d’evidències suficients per demostrar que els individus que tenen 

familiars amb antecedents de glaucoma, estan predisposats a la hipertensió 

ocular.  

 

• No hi ha evidencies prou significatives per confirmar que la cirurgia 

convencional per cataractes, per glaucoma i per LASIK són tractaments 

d’influència en els valors de la PIO. 
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