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DEGREE IN OPTIC AND OPTOMETRY 

STUDY OF IOP VALUES FROM A CATALAN POPULATION 

Introduction  

Throughout this study, we will analyse the value of the intraocular pressure 

(IOP). The sample comes from an optical shop located in Baix Llobregat. 

We will study the possible dependence of the IOP values according to the age, 

the refractive error, the time of the sample, the race and the most variables we 

will deal with. Finally, we will compare the results of this study with those 

obtained in previous studies published in the scientific field. 

Justification of the study  

The study of intraocular pressure is a fundamental factor in the prevention of 

ocular pathologies, the most serious of which is glaucoma, which leads to the 

blindness of the patient. Professionals must control and detect the patients who 

are most vulnerable or who have a high probability of suffering from ocular 

hypertension. It is important for opticians and optometrists be able to refer 

patients if they have an IOP that is not standard. These professionals are the 

ones who normally find these anomalies, since it is difficult for a patient to 

notice that he or she is suffering from hypertension, and therefore many IOP 

detections are made in optician's surgeries and not in ophthalmology clinics or, 

finally, in hospitals. 

A study like this one, which studies the IOP value of a population, can help to 

know the factors, the profile of the patient, or the type of sample that tends to 

have a higher IOP value. And to be able to inform and alert the population at 

risk. 
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IOP 

Definition  

Intraocular pressure, also known as IOP, can be defined as the balance 

between the production and the elimination of aquous humour. This equilibrium 

is to taste the constant creation and elimination of humour here in the posterior 

and anterior chambers of the last correspondence. The pressure that the fluid 

exerts against the techniques of the latter, is easily measured with the help of 

different optical devices that are named tonometer and the result is expressed 

in millimetres of mercury (mmHg).  

The humour here is a transparent liquid that bathes the internal structures of the 

anterior and posterior chamber of the eye. Among its functions is that of 

nurturing and oxygenating the cornea and the crystalline lens, structures that 

have no blood supply in adulthood. More than thanks to its constant pressure, it 

helps to preserve the convexity of the corn. 

Objectives 

General objective: to study the variability of intraocular pressure (IOP) in a 

sample coming from an optical establishment located in the Baix Llobregat. 

Specific objectives: to study the possible dependence of PIO values on: 

• Age and gender. 

• Ethnicity. 

• Refraction. 

• Time for measurement of intraocular pressure. 

• Pathologies / Background / Medicine. 

 

Participants, material and method  

Participants  

The participants who accepted to collaborate in the study are a total of 180 

people.  

The Baix Llobregat is a region on the outskirts of Barcelona, specifically in the 

south of the province of Barcelona. It stands out for its powerful industry, which 

is the reason for important national and international migration of people. Its 

current population density hab/Km2 is 1699,51 (Idescat, Government of 

Catalonia, 2020). In this study, we can ensure that different variables are 

obtained in the samples, both in terms of race (mainly), refractive error, lifestyle, 

etc. This factor will help us to analyse, differentiate and compare the results 
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obtained, and make a more thorough study of the impact of IOP according to 

different criteria. 

Material  

For the realization of this final work degree has been used as a main element, a 

tone air. With this technique, which is non-invasive and painless, we avoid the 

use of anaesthesia. The operation of these types of tonometer consists of 

emitting an air impulse into the centre of the cornea, thus flattening the focus 

zone. The intraocular pressure (IOP) varies according to the amount of impulse 

needed to flatten the analysed area. The point of refusal of this technique is the 

lack of precision in some cases, since it is not as precise as the flattening 

tonometry (where anaesthesia is required), since the air impulse may cause the 

natural eye to move and thus alter the real result. The use of this type of 

tonometer is not recommended for patients with scars or corneal edema.  

The air tonometer NIDEK NT-1000 from INDO will be used in the plant where 

the samples will be made for the duration of the study. It uses an air impulse to 

flatten the cornea, where this impulse is self-controlled.  

The results of the refractions will be obtained from the visual examination, 

subject to testing. We will decide to carry out a spherical equivalent in all two of 

them, to clarify concepts when analysing the data obtained. 

Method 

In order to obtain all the necessary data to be able to carry out the study, we will 

make an extensive anamnesis, necessary to obtain the data on: 

· Gender, age and ethnicity 

· Personal and family history  

Data analysis 

All tests have been done with the Minitab 19 program. To study the possible 

effect of the IOP value, we analyze the result of the p-value, which indicates 

whether there is a significant difference between the different samples.  

The results of the study are summarised below;  

- Comparison of the IOP of the right eye versus the IOP of the left eye. For this 

test we use the Mann-Whitney statistical test.There are significant differences 

between the IOP of the two eyes, we do not have a normal distribution, there 

are different peaks which are outside the norm. Where the right eye has lower 

values, the left eye has higher values. The established median of the two eyes 

is 17 mmHg. As this difference exists, an average value was established in the 

two eyes, in order to be able to analyse the following sections better.  
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- The IOP during the day. The second thing that was analysed, in this case 

using the Kruskal-Wallis statistics test (just like the following sections), was the 

comparison of IOP values at different times of the day. It was divided into two 

groups; Morning (M) and Afternoon (T). The results showed no relationship 

between the time of the IOP and the value obtained.  

- IOP according to gender. In the study, we have 98 women and 82 men, as this 

is a factor that can influence the value of the IOP, it was analysed statistically. 

In this study it was established that in the group of Men it reached lower values, 

but there is no significant difference between the two genders.  

- Does age influence IOP? As we have already mentioned, the aqueous humour 

influences the IOP, and over time this alters little by little, so theoretically it can 

affect the value of the pressure. Four different groups were divided, from young 

to adult ages, where the youngest patient is 8 years old and the oldest is 79 

years old; . Group 1: 8 to 20 years, group 2 from 21 to 35 years, group 3: 36 to 

50 years and finally group 4: 51 to 79 years. The results showed that the group 

with the lowest values is the adult (group 4), but there is no significant 

difference between the 4 groups. 

 - Comparison of IOP according to ethnicity. As this is a study with 180 patients, 

we have different ethnicities. We differentiated them according to the place of 

origin, obtaining a total of 5 groups. The group is made up of the following 

groups: Asian (with 10 samples), including the entire population of the Asian 

continent, the Maghreb-Arabic group (with 3 samples) for the samples coming 

from the north of the African continent, the Caucasian group (with 124 samples, 

the most numerous) for those born on the European continent, for the patients 

coming from the centre and south of the African continent, the Black group (with 

10 patients) and finally, we differentiate the group with the South American 

group (with a total of 33 samples), for the samples born in the centre and south 

of the American continent. In this section, significant differences were found in 

the values studied, and it was established that the group of Asians had the 

lowest IOP value.  

- Refraction is important? We will now analyse the possible variation in pressure 

depending on the patient's refractive status. In this section, as we have values 

for the refractive state and IOP of both eyes, we will study the IOP values of the 

right and left eyes, no longer using the average we had been using. 4 groups 

with different refractive states. . In the right eye we differentiate; Group 1: from -

7'00D to -2'00D, with 54 patients. Group 2: from -1'75D to -1'00D, in this case 

47 samples. Group 3: from -0'75D to +1'00D, the most numerous group with 55 

values. Group 4: from +1'25D to +8'50D, with 24 samples. Fort he left eye, in 

group 1: -7'00D to -2'00D, the most numerous group with 62 patients. Group 2: 

from -1'75D to -1'00D, with 43 samples. Group 3: from -0'75D to +1'00D, in this 

case with 51 values. And finally, group 4: from +1.25D to +8.50D, as well as the 
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right eye with 24 samples. In the right eye we find differences between the 

groups, with the nearsighted eye of 2 or more dioptres having the lowest IOP 

value. In the left eye, these differences are not found.  

- If we are operating on, is the IOP affected? There are 2 different groups; those 

operated on by the LASIK and those operated on by Cataracts. In the first 

group, there are no differences between operated and non-operated patients. In 

the second group, bearing in mind that this operation involves the implantation 

of an artificial lens in the posterior chamber, we have lower values of those who 

have been operated on than those who have not, but these differences are not 

significant.  

 

Conclusions  

- There were significant differences between the pressure data of the right eye 

and the left in this study.  

- Our adult patients (from 51 to 79 years old), are among our lowest IOP values. 

But this difference is not statistically significant.  

- Asian patients have different IOP values, which vary from country to country. 

Compared to the rest of the population, they have a lower pressure.  

- IOP values have been found to be lower in the myopic of two or more dioptres. 

However, only in the case of right eye have the differences between medians 

been significant.  

- Finally, there have been differences in IOP according to the pathology of the 

samples, with arterial hypotension standing out for having the lowest values, 

and patients with a history of glaucoma and diabetes standing out for having 

values above the median. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDI DELS VALORS DE PIO EN UNA POBLACIÓ DE 

CATALUNYA 

RESUM 

L’objectiu principal d’aquest estudi és l’anàlisi dels valors de la pressió 

intraocular o PIO, recollits en un establiment òptic d’un municipi de Catalunya. 

Els resultats s’analitzaran en funció de l’edat, el sexe, l’ètnia, el defecte 

refractiu, patologies prèvies, entre altres criteris a tenir en compte. Finalment 

compararem els resultats amb altres estudis semblants en l’àmbit sanitari i 

estudis publicats en la literatura científica. 

El mètode de realització d’aquest treball és fomenta en un estudi on 

l’establiment Òptica Andorrana i la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 

(FOOT) col·laboren perquè l’estudiant realitzi les pràctiques externes del seu 

treball final de grau (TFG). En aquest establiment d’òptica es va realitzar la 

presa de dades, on es va utilitzar un tonòmetre d’aire. La mostra final consta de 

180 pacients d’aquest establiment que van estar d’acord amb la participació 

d’aquest estudi. Les dades que vam obtenir van ser analitzades amb el 

programa MiniTab, per així poder fer una estadística comparativa. 

Conclusions. S'han trobat diferències significatives entre els valores de 

pressió entre l'ull dret (OD) i ho ull Esquerre (OI). En pacients majors de 50 

anys és on trobem uns valores de PIO més baixos. Quant a la diferència entre 

les diferents ètnies, destaquen els valores baixos dels pacients asiàtics. 

Finalment, centrant-nos en l'estat refractiva dels pacients, els miops de dos o 

més diòptries la seva els que acostumen a tenir un valor de PIO inferior. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

 

ESTUDIO DE LOS VALORES DE PIO EN UNA POBLACIÓN 

DE CATALUÑA 

RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio es el análisis de los valores de la presión 

intraocular o PIO, recogidos en un establecimiento óptico de un municipio de 

Cataluña. Los resultados se analizarán en función de la edad, el sexo, la etnia, 

el estado refractivo, patologías previas, entre otros criterios a tener en cuenta. 

Finalmente compararemos los resultados con otros estudios parecidos en el 

ámbito sanitario y estudios publicados en la literatura científica. 

El método de realización de este trabajo se fomenta en un estudio donde el 

establecimiento Óptica Andorrana y la Facultad de Óptica y Optometría de 

Terrassa (FOOT) colaboren para que el estudiante realice los prácticas 

externas de su trabajo de final de grado (TFG). En este establecimiento de 

óptica es realizó la toma de datos, donde se utilizó un tonómetro de aire. La 

muestra final consta de 180 pacientes de este establecimiento que estuvieron 

de acuerdo con la participación de este estudio. Los datos que obtuvimos 

fueron analizados con el programa MiniTab, para así poder hacer una 

estadística comparativa. 

Conclusiones. Se han encontrado diferencias significativas entre los valores 

de presión entre el ojo derecho (OD) y el ojo Izquierdo (OI). En pacientes 

mayores de 50 años es donde encontramos unos valores de PIO más bajos. 

En cuanto a la diferencia entre las diferentes etnias, destacan los valores bajos 

de los pacientes asiáticos. Finalmente, centrándonos en el estado refractiva de 

los pacientes, los miopes de dos o más dioptrías son los que acostumbran a 

tener un valor de PIO inferior. 
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DEGREE IN OPTIC AND OPTOMETRY 

 

STUDY OF IOP VALUES FROM A CATALAN POPULATION 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study is the analysis of the values of intraocular 

pressure or IOP, collected in an optical establishment in a municipality of 

Catalonia. The results will be analysed according to age, sex, ethnicity, 

refractive defect and previous pathologies, among other criteria to be taken into 

account. Finally, we will compare the results with other similar studies in the 

health field and studies published in the scientific literature. 

The method used to carry out this work is encouraged in a study where the 

Andorran Optics establishment and the Faculty of Optics and Optometry of 

Terrassa (FOOT) collaborate becausa the student does the external practice of 

his final degree work. In this establishment of optics is made, the data dam, 

where it is used an air tonometer. The final sample consists of 180 patients from 

this establishment who agreed to participate in this study. The data we obtained 

were analyzed with the MiniTab program, in order to make a comparative 

statistic. 

Conclusions. Significant differences have been found between the pressure 

values between the right eye and the left eye. In patients over 50 years of age, 

we find lower IOP values. As for the difference between the different ethnic 

groups, the low values of the Asian patients stand out. Finally, we focus on the 

refractive status of patients, with a minimum of two or more diopters usually 

having a lower IOP value. 
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1. Introducció 
 

Al llarg d’aquest estudi analitzarem els valor de la pressió intraocular (PIO). La 
mostra procedeix d’un establiment d’òptica ubicat en el Baix Llobregat. 
Estudiarem la possible dependencia dels valors de PIO segons l’edat, el 
defecte refractiu, l’hora de la mostra, la raça i més variables que tractarem. 
Finalment compararem els resultats d’aquest estudi amb els obtinguts en 
estudis anteriors publicats en l‘àmbit científic. 

 

1.1. Justificació de l’estudi 

L’estudi de la pressió intraocular és un factor primordial en la prevenció de 
patologies oculars, on la més greu d’aquestes patologies és el Glaucoma, que 
condueix a la ceguesa de qui el pateix. Els professionals han de controlar i 
detectar els pacients més vulnerables o que tenen gran probabilitat de patir 
d’hipertensió ocular. La feina dels òptics-optometristes és important per poder 
derivar als metges si es troben una PIO fora de norma. Aquest professionals 
són els que normalment troben aquestes anomalies, ja que difícilment un 
pacient nota que pateix una hipertensió, i per això moltes deteccions d’una 
elevada PIO és fan a establiments d’òptica i no tant en clíniques d’oftalmologia 
o, fins i tot, hospitals. 

Per això un estudi com aquest, que estudia els valor de la PIO d’una població, 
pot ajudar a conèixer els factors, el perfil del pacient, o els tipus de mostra que 
té més tendència de patir un valor de PIO elevat. I poder així informar i alertar a 
la població de risc. 

 

2. PIO 
 

2.1. Definició  
 

La pressió intraocular, també coneguda com a PIO, pot definir-se com l’equilibri 
entre la producció i l’eliminació de l’humor aquós (Vaughan D, et al. 1976). Aquest 
equilibri és degut a la creació i eliminació constant de l’humor aquós en les 
càmeres posterior i anterior de l’ull corresponentment. La pressió que el fluid 
exerceix contra les túniques de l’ull, es pot mesurar fàcilment amb l’ajuda de 
diferents dispositius òptics que s’anomenen tonòmetres (Bowman, R. et al 1996) i el 
resultat s’expressa en mil·límetres de mercuri (mmHg).  

L’humor aquós és un líquid transparent que banya les estructures internes de la 
càmera anterior i posterior de l’ull. Entre les seves funcions es troba la de nodrir 
i oxigenar la còrnia i el cristal·lí, estructures que no tenen cap aportament 
sanguini en l’edat adulta (INSAUSTI, A. 2006) . A més que gràcies a la seva 
pressió constant, ajuda a conservar la convexitat de la còrnia. 
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Normalment un augment de la pressió intraocular ve determinat per una 
resistencia al drenatge de l’humor aquós. En canvi la creació d’aquest no afecta 
la PIO. Durant el dia aquesta pressió varia, sense necessitat de patir cap 
patologia, i trobem que per exemple, durant el son disminueix.  

Existeix una formula, formula de Goldmann relaciona diferents paràmetres que 
s’han de tenir en compte per calcular; un dels valors que hem de valorar és la 
producció de l’humor aquós (F), al igual que la pròpia eliminació d’aquest (C). 
Finalment també s’ha de tenir en consideració la pressió de les venes 
epiesclerals (Pv). (Sílvia A., et al 2019)  

PIO= (F / C) + Pv 

 

 

 

2.1.1. Humor Aquós 
 

L’humor aquós (HA) proporciona l’aliment necessari per les diferents 
estructures oculars (el cristal·lí i la còrnia entre ells) al mateix temps també 
s’encarrega de l’eliminació de les deixalles d’aquests. És, aproximadament, un 
98,8% d’H2O, combinats amb diferents tipus de soluts.  

Es produeix en els processos ciliars, circula per la cambra posterior, passa 
a través de la pupil·la a la cambra anterior i posteriorment surt de l'ull a través 
de la ‘malla trabecular’ (el 90% del líquid) i altres vies que no són les  
convencionals. 

L’HA que es drena mitjançant la via convencional depèn, principalment, de la 
pressió. Una estructura es drenada a través de la cara del cos ciliar i l’arrel de 
l’iris, és l’eliminació ‘uveoescleral’, i aquesta no depèn de la pressió intraocular, 
al contrari de la convencional. 

La proporció entre la producció i l’eliminació de l’humor aquós determina la 
PIO. S’ha establert que tant la producció com l’eliminació del HA disminueix 
progressivament amb l’edat. Però la producció de l’humor aquós també es 
redueix durant el son. 

Po PIO 

F Formació HA 

C Eliminació HA 

Pv Pressió de les venes epiesclerals  

Figura 1. Circulació Humor Aquós (lto Y.A. i Walter M.A., 13) 
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2.2. Valors PIO en la població  
 

Tot i que hi han valors de PIO que ens ajuden a organitzar resultats que són 
fora norma i resultats ‘normals’ no podem verificar la validessa d’aquest. No 
tots el ulls toleren la pressió de igual manera, qui marca si la PIO és elevada o 
estable, és el nervi òptic. 

En el 1958, Leydhecker i els seus col·laboradors van analitzar en un estudi, en 
la qual van mesurar la PIO a 10.000 persones considerades sanes. És va 
interpretar com l’associació de dos tipus de mostra, una principal de persones 
normals, i l’altre petita de pacients amb glaucoma no detectat. La mesura de la 
PIO que van observar va ser de 15,5 ± 2,57 mmHg, situant el límit alt en 20,57 
(Leydhecker W, et al. 1958). 

Altres estudis han arribat a obtenir uns altres resultats, amb petites diferències 
degudes probablement a les diferents poblacions dianes i als diferents 
tonòmetres utilitzats. Armaly MF., al 1965 va establir estadísticament que en la 
població sana és considera PIO normal la que és troba en el rang de 10 a 21 
mmHg (Armaly MF. 1965).  

La societat Europea de Glaucoma (EGS) va publicar al 1998 una guia per 
intentar establir un valor de PIO objectiu (en aquest cas en pacients amb 
Glaucoma). Van decretar que un grau vital que hem de tenir en consideració és 
l’estat de la patologia, a més avançada més baixa ha de ser la PIO objectiu. 
L’altre factor va ser l’esperança de vida del pacient, tenint en compte que 
existeix una pèrdua fisiològica de cèl·lules ganglionars, per tant van dir que a 
menor esperança de vida tenim un objectius tensionals més elevats (European 

Glaucoma Society. 1998 ). Per tant va ser difícil arribar a una solució clara de quins 
valors han de considerar-se diana o patològics. 

Estudis més actuals estableixen que l’error d’interpretació de les dades 
obtingudes ha estat confondre valors de PIO poc habituals amb valors realment 
patològics. És basen en el concepte que va desenvolupar Leydhecker, l’única 
cosa que podríem haver deduït és que si la pressió intraocular seguís una 
distribució normal, només el 2,5% de la població presentaria una pressió 
elevada. No obstant això, la PIO no segueix una distribució normal i a més, 
bona part d'aquest hipotètic 2,5% amb valors superiors a 21 mmHg mai 
presentarà mal glaucomatós i no obstant això part del 95% amb xifres entre 10-
21 mmHg sí que ho faran (Muñoz Negrete FJ, 2002) 

Goldmann i Schmidt van trobar que la mitja de valors de PIO en 400 ulls, 
emprant un tonòmetre d’aplanament de Goldman va ser de 15,5 ± 2,5 mmHg, i 
que el 95% de la gent tenia uns valors compresos dins del rang de 10 a 21 
mmHg. Una dada important a tenir en compte és que aquest estudi es va fer 
per a una població caucàsica (Johnson&Johnson, 2008). 
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Per tot això és de gran importància el control regular d’aquesta pressió 
intraocular, sobretot en pacients amb antecedents familiars que hagin patit 
Glaucoma. Tot i que aquesta PIO no és un factor que determini que pateixis 
aquesta patologia. Davant d’això parlem d’un factor de risc que hem de tenir en 
compte, però mai ho podem associar directament amb un diagnòstic de 
Glaucoma, ja que fins i tot existeixen glaucomes on la pressió intraocular és 
normal, o fins i tot baixa, són els anomenats Glaucomes Normotensos.  

 

2.3. Hipertensió Ocular 
 

La Hipertensió Ocular (HTO) apareix quan la pressió intraocular és més 
elevada del que normalment tenim (considerem que aquests valors 
superen els 21 mmHG.). Hi ha un augment de la pressió perquè la part 
anterior, que s’encarrega de drenar l’Humor Aquós no funciona/treballa 
adequadament. Aquest increment pot ser o no indicatiu de Glaucoma. 
Descartarem aquest si no s’observa pressió ni danys sobre el nervi òptic 
(NO), fent proves de campimetria, de l’estat de la pupil·la (PIRRLA), o 
fins i tot una tomografia de retina (OCT). Llavors considerem que els 
resultats que obtenim son dintre de la norma, si no hi ha associat cap 
altra patologia associada.   

Un estudi multicèntric (Ocular Hipertensió Treatment Study) recentment ha 
trobat que gairebé un 10% de pacients no tractats desenvolupen glaucoma 
primari d'angle obert (GPAA) en 5 anys, mentre que si es tracta i aconseguim 
reduir la PIO un 20% només ho acaba desenvolupant un 4,4 (Muñoz, N. 2002). 
Una altra descobriment d'enorme interès d'aquest estudi és el delimitar una 
sèrie de factors de risc, així a major edat, nivell de PIO, grau d'excavació 
papil·lar i menor gruix corneal central, més risc d'evolució a glaucoma, per la 
qual cosa la presència d'aquests factors faria més aconsellable el tractament 
d'hipertensos oculars (Gordon MO. 2002). 

Conceptes; 

- Si PIO és superior a 21 mm de Hg, però el camp visual (CV) i papil·la són 
normals: hipertensió ocular. 

- Si la PIO és normal però existeixen alteracions del CV i canvis al cap del 
nervi òptic: Glaucoma de baixa tensió.  

 

2.4. Hipotonia Ocular 
 

La hipotonia ocular es defineix com la pressió intraocular igual o inferior a 5 
mmHg. Aquest valor tant baix de PIO podria indicar fugues del fluid i la pèrdua 
de la tonalitat del globus ocular (Langenbucher A. 2013). Acostuma a estar associada 
a una inflamació crònica de la úvea (uveïtis). En les intervencions quirúrgiques 
unes de les complicacions que podem trobar és l’ hipotonia ocular, sobretot si 
s’utilitzen fàrmacs antifibròtics.  
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2.4.1. Gruix Cornial 
 

La còrnia és un teixit transparent, avascular, format per diverses capes, que 
junt amb l’escleròtica, forma la capa externa de l’ull. Poca gent coneix el seu 
poder refractiu, ja que tot i que pot arribar a sorprendre, el poder d’aquest 
supera al del cristal·lí (~20 D) sent aquest d’aproximadament d’unes 40 
diòptries.  

El gruix corneal varia al llarg de la seva estructura. Al centre és on trobem 
menys gruix, aproximadament parlem d’unes 520-550 micres en 
persones que no tenen cap patologia, i a la perifèria parlaríem d’uns 0,8-
1.1 mm de gruix.  

Aquest gruix varia segons la raça i s’ha demostrat que el gruix corneal en la 
població asiàtica és menor que en la caucàsica. I que, per exemple, els 
individus afroamericans presenten un gruix inferior que la raça caucàsica (La 

Rosa FA, Gross RL., 2001)  

 

Per tant, per considerar-se HTO, el gruix corneal central ha de considerar-se 
normal, ja que un valor alt en aquest gruix produeix alteracions en la mesura de 
la PIO amb els tonòmetres habituals (Marco Sales Sanz, 2010). 

 

2.5. Factors influents en la Pressió Ocular 
 

És important conèixer tots els factors que tenen influencia en el valor de la PIO, 
siguin de baix risc o d’alt, i que aquest faci un increment de la pressió i 
condueixi a problemes més greus que una HTO. Un factor que també s’ha de 
valorar és quan, com i amb què es mesura la PIO, ja que tant el moment del 
dia, les condicions en les quals és fan les mesures i el tonòmetre utilitzat són 
elements que hem de tenir controlats per valorar els resultats obtinguts i 
aconseguir així la màxima efectivitat possible i evitar mostres error.  

Altres factors que poden conduir a mesures errònies ens trobem alguns d’ordre 
fisiològic, altres de tipus anatòmic i altres de tipus patològic. 

2.5.1. Factors Anatòmics  
 

- Còrnia: Un factor molt important que influeix en el valor de la PIO és el que 
hem comentat anteriorment, el gruix corneal. Tant si utilitzem un tipus de 
tonòmetre o un altre. El valor de les còrnies amb un gruix superior a la 
norma donen valors més alts del que és realment, això dona a l’obtenció 
de mostres que són falsos positius, i tractem a aquests com a pacients 
diana de patologies relacionades amb una elevada pressió intraocular, com 
pot ser el Glaucoma. Passa al revés quan el gruix és inferior al normal, 
delicat ja que aquestes persones amb valors reals de PIO elevats no siguin 
detectats ni tractats, i avancin fins a patologies més delicades.  
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També és probable que alguns pacients diagnosticats amb glaucoma 
normotens siguin pacients amb còrnies molt fines que no han mostrat 
valors superiors de PIO degut a les seves característiques cornials 
(Johnson&Johnson, 2008) . Alguns estudis han quantificat l’impacte del gruix 
corneal en la mesura de la PIO i han conclòs que, prenent com a 
referència el valor de 550 micres, per cada 50 micres d’augment el valor de 
la PIO serà de 3,5 mmHg superior i viceversa. D’acord amb aquesta 
relació, actualment el valor del gruix corneal central s’utilitza per corregir 
valors de PIO obtinguts amb tonometria (Johnson&Johnson, 2008), (Laura Batllori, et 

al. 2016). 
 
La curvatura corneal no és un factor tant determinant sobre al valor final de 
la PIO. Les còrnies planes sembla ser que donen un valor de PIO inferiors 
a la realitat, i les còrnies més corbades sobreestimen el resultat. Tot i que 
així ho marca el marc teòric, en la pràctica clínica es tindrà en compte si els 
valors de la pressió intraocular es troben en valors de risc, just en el marge 
de valor que considerem ‘normals’ (Langenbucher A. 2013). 

Teòricament diuen que  l’Ortoqueratologia, que fa canviar la curvatura 
corneal, pot alterar els valors de la pressió intraocular, ja que amb aquesta 
tècnica es busca aplanar el radi corneal amb el aprimament corresponent 
degut a la pressió de la lent d’ortoK (si parlem de Miops). No obstant, això 
no s’ha confirmat en cap estudi clínic. Aquest fet podria ser degut a que no 
existeix una pèrdua de teixit corneal sinó una redistribució del mateix, de 
manera que el debilitament de la estructura cornial és inexistent, al contrari 
que la cirurgia LASIK. Per una altre part, els valors d’aprimament cornial en 
ortoqueratologia són del ordre de 6-10 micres per cada diòptria de 
correcció, per tant encara que considerem la màxima correcció possible de 
6D estaríem davant d’una reducció de aproximadament 40-60 micres, no 
s’arribaria a induir un error superior a 3mmHg (Jackson C, et al. 1996), (Laura 

Batllori, et al. 2016). 
 
 

- Estat Refractiu: Edwards, al 1996 va demostrar en un estudi que els 
miops són els que més acostumen a patir de PIO elevada, però no va ser 
capaç de determinar si es causa d’alteracions anatòmiques, patològiques o 
fins i tot fisiològiques de l’ull. També és coneix que els miops són el 
pacients que més tendència tenen a patir Glaucoma, on aquest pot estar 
relacionat amb una elevada pressió intraocular (David R, et al. 1987). 

 
 

- Cirurgia:  
 
o Cataractes; 

En un estudi, Tennen va establir que quan analitzem a pacients que 
han estat intervinguts per cirurgia per cataractes, observem una 
disminució significativa en els valors de la PIO, amb 
el tonòmetre d'aplanament de Goldman. Degut que en la intervenció 
va existir Facoemulsificació i implantació d’una lent en canvi del 
cristal·lí en la cambra posterior (Tennen DG, et al. 1996). 
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Diferents investigadors, com Tennen o Robert Sorrel, van arribar a 
la conclusió que aquest canvi en la pressió intraocular preoperació 
en enfront de la pressió postoperació és degut als canvis de les 
estructures de les cambres en el moment de l’operació.  
Robert Sorrel va realitzar un estudi sobre aquest tema i va establir 
una disminució de la PIO en pacients intervinguts. 
 

o Refractiva; 
En aquests tipus d’operacions el més comú és reduir el gruix 
corneal, on aquesta reducció varia segons l’ametropia a corregir, i 
per tant ocasionarà un canvi corneal, tant en el gruix com en la 
curvatura. Sabem que el valor de la PIO després d’aquesta cirurgia, 
ja sigui Lasik, Lasek o PRK, serà inferior. Per aquest motiu si 
prenem mesures a pacients post-Cx refractiva hem de tenir clar que, 
si comparem els valors obtinguts amb els del seu historial, el més 
probable és que siguin inferiors. 

 

2.5.2. Factors Fisiològics  
 

- Genètica: S’ha demostrat que els familiars de pacients amb glaucoma 
tenen risc elevat de patir-lo, si aquest va relacionat directament amb la PIO 
ens trobem amb persones de risc.  
 

- Gènere: Tot i que és un factor poc important a tenir en compte, diversos 
estudis han demostrat que no es troben diferències significatives entre 
gèneres, tot i que en dones post-menopausa el valor de la pressió 
intraocular és més elevada (Wu SY, 1997), (Weih LM, et al. 2001), (Klein BE, et al. 1981). 

 

- Edat: És un factor que causa diferències d’opinió. La majoria d’estudis han 
establert que el valor de la PIO augmenta segons l’edat del pacients 
avança.  
Tot i que hi han excepcions, com un estudi asiàtic que demostra que la 
pressió intraocular i l’edat del pacient tenen una relació negativa (H. Hashemi 

et al. 2002).  
 
La gran part d’investigadors destaquen a l’edat inicial el valor d’aquesta 
PIO és menor. Tot i que el com s’han pres aquestes mesures també s’ha 
de tenir en compte, perquè els pacients a edats tempranes acostumen a 
ser menys col·laboradors i una mala tècnica pot donar un valor alterat i 
modificar el resultat final de l’estudi. 
A mesura de les diferents investigacions s’han establert uns rangs de PIO 
al naixement entre 9,5 – 11,5 mmHg, amb xifres en torn als 14 mmHg als 4 
anys, depenen en gran mesura del tipus de tonometria, essent molt 
menors amb el tonòmetre de Perkins (Radtke ND, et al. 1974). 

Al llarg de la vida jove-adulta (25-45 anys) els valors de la pressió 
intraocular, en general, no tenen grans variacions o canvis destacables. 
Aquestes excepcions podem venir donades de l’aparició de diferents 
patologies que poden modificar el funcionament del cos humà i, per tant, 
fer variar aquest valor. 
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Un cop entrem a la vida adulta (>45 anys) la xifra d’aquesta PIO va agafant 
una tendència positiva, en aquesta edat ja és més habitual trobar-se 
diferents factors de risc, com la hipertensió arterial.  
En general la PIO augmenta amb l’edat, i com disminueix la producció 
d’humor aquós, és creu que l’augment de la PIO, probablement serà degut 
a una disminució del drenatge de l’HA a la cambra anterior (Shiose Y, et al 1986) 

 

- Ètnia: Existeixen diferents valors de PIO comparant les diverses ètnies. 
S’ha descrit valors de PIO més elevats en persones nascudes en Àfrica i 
Àsia respecte les nascudes a Europa o Amèrica, això va directament 
determinat i relacionat amb Factors Anatòmics (Shimmyo M, et al. 2003) . 
 

- Altres: A més dels factors fisiològics esmentats anteriorment, hi ha altres 
factors que provoquen un canvi en el valor de la PIO. Un d'ells podem dir 
que és el Temps, i no el temps de l'edat, si no els temps que té un dia 
sencer. Si agaféssim a un pacient i li mesuréssim la PIO al llarg del dia, 
observaríem diferents canvis; al matí, probablement, obtindríem una xifra 
per sobre de la seva 'estàndard' i segons avanci el dia, a poc a poc, aquest 
valor va disminuint significativament fins a la nit. Estudis demostren que la 
forma en la que dormim (el cos estirat en un pla horitzontal), és el factor 
determinant. En aquesta postura augmenta la pressió venosa epiescleral i 
es dificulta del drenatge de l’humor aquós. S’ha vist que són més 
accentuades en pacients amb glaucoma (Liu JH, et al. 2002). Relacionat 
directament, trobem el Ritme Circadiari, ja que les fluctuacions de la funció 
biològica del cos humà poden tenir impacte sobre la producció i eliminació 
de l’humor aquós (Laura Batllori, et al. 2016). Com tot el cos humà, la pressió 
intraocular pateix oscil·lacions en tot el llarg d’un dia. Com s’ha establert 
posteriorment, obtenim els valors més elevats al principi d’una jornada. Les 
diferencies entre els valors màxims i mínims poden arribar als 8 mmHg. 
Aquest cicle podria estar alterat o ser diferent en els pacient amb glaucoma 
(JP KERSEY, 2006).   

 

2.5.3. Factors Patològics  
 

- Problemes Corneals: El valor de la pressió intraocular és trobaria 
afectat si l’estat d’aquest no és sa, sent més o menys problemàtic 
segons la patologia. Un cas fàcil de detectar són les deformacions 
corneals, com pot ser un Queratocon, una distròfia o un 
Queratoglobus. En el cas del primer la xifra de la PIO seria clarament 
molt inferior a la norma, perquè aquesta patologia degenerativa 
destaca per provocar un aprimament corneal i canviar la rigidesa 
d’aquesta còrnia al modificar tant la seva curvatura natural. En el cas 
contrari, d’una patologia que provoqui un augment considerable de la 
PIO, trobem la distròfia de Fuch, on trobem una còrnia més rígida 
que de normal.  
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- Tensió arterial: L’ull és un òrgan vascular pel que el correcte 
funcionament arterial és vital pel seu bon funcionament. Hi ha 
diverses investigacions que relacionen casos de pacients amb 
problemes arterials, com hipertensió o hipotensió, amb el glaucoma. 
Els estudis realitzats per Klein et al. en el 2005 proposen que la 
reducció de la pressió arterial sistèmica pot disminuir de manera 
significativa la PIO (Klein et al. 2005). 

 
- Diabetis: Com s’ha esmentat anteriorment, a l’ull arriben molts vasos 

sanguinis, el quals és important estar en bon estat. Els valors de les 
persones diabètics acostumen a ser més altes que els valors dels 
pacients no diabètics. Si comparem també les persones que han patit 
glaucoma, el percentatge dels pacients diabètics també és superior. 

 
 
- Ús de fàrmacs: l’ús de medicina per tractar altres patologies, la 

pressió intraocular es veu afectada; antiglaucoma, anticolinèrgics o 
antiepilèptics. A més del consum de diferents tipus de drogues que 
afecten directament al valor de la PIO.  

3. Objectius 
 

Objectiu general: estudiar la variabilitat de la pressió intraocular (PIO) en una 
mostra procedent d’un establiment d’òptica ubicat en el Baix Llobregat. 
 
Objectius específics: estudiar la possible dependència dels valors de PIO en 
funció de; 

- Edat i gènere. 
- Ètnia. 
- Refracció. 
- Hora de mesura de la pressió intraocular. 
- Patologies./ Antecedents / Medicació. 

 

4. Participants, material i mètode 
 

4.1. Participants 
 

Els participants que van acceptar col·laborar en l’estudi són un total de 180 
persones. Les mostres es van obtenir a un establiment d’òptica, situada al  c/ 
Mossèn Jacint Verdaguer, 150, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. 

El Baix Llobregat és una comarca a la perifèria de Barcelona, en 
concret és situa al sud de la província barcelonina. Destaca per la seva potent 
indústria, la qual cosa va ser, i és, motiu d'importants migracions de gent, tant 
nacional com internacional. Actualment la seva densitat d' hab/Km2 és de 
1699,51. (Idescat, Generalitat de Catalunya, 2020) 
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Per tant en aquest estudi podem assegurar l'obtenció de diferents variables en 
les mostres; tant de raça (principalment), com d'error refractiu, estil de vida, etc. 
Factor que ens ajudarà a analitzar, diferenciar i comparar els resultats 
obtinguts, i fer un estudi més a fons sobre la incidència de la PIO segons 
diferents criteris. 

Les dades que s'estudien al llarg d'aquest treball de fi de grau (TFG) s'han 
realitzat a l'establiment òptic Òptica Andorrana, establiment que va firmar un 
acord amb la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). L'estada de 
l’estudiant en practiques externes, en aquesta òptica, equivalen a 18 ECTS. 

Aquesta estada formativa a estat sota la supervisió d'Albert Jiménez, òptic-
optometrista, tutor de les pràctiques externes i encarregat d'avaluar les 
activitats realitzades per part de l'alumne. 

 

4.2. Material  
 

Per la realització d’aquest treball final de grau s’ha utilitzat com a element 
principal, un tonòmetre d’aire. Amb aquesta tècnica, que és no invasiva i 
indolora, evitem l’ús d’anestèsic. El funcionament d’aquests tipus de tonòmetre 
consisteix a emetre un impuls d’aire al centre de la còrnia, provocant així un 
aplanament de la zona focus. La pressió intraocular (PIO) varia segons la 
quantitat  d’impuls necessari per aplanar la zona analitzada. El punt negatiu 
d’aquesta tècnica és la falta de precisió en segons quins casos, ja que no arriba 
a ser tan precís com els tonòmetres d’aplanament (on necessitem ús 
d’anestèsia), perquè l’impuls d’aire pot provocar un tancament de l’ull natural o 
un moviment de la persona i alterar així el resultat real. I l’ús d’aquests tipus de 
tonòmetre està totalment desaconsellat en pacients amb cicatrius o edemes 
corneals.  

A l’establiment on es van realitzar les mostres 
per dur a terme l’estudi, es va fer servir el 
tonòmetre d’aire NIDEK NT-1000 del 
fabricant INDO. Utilitza un impuls d’aire per 
aplanar la còrnia, on aquest impuls és auto-
controlat. Al ser aquest tipus de tonòmetre no 
és necessari fer servir anestèsic.  

Els resultats de les refraccions les vam 
obtenir de l’examen visual, subjectiu amb 
ullera de prova. Es va decidir realitzar un 
equivalent esfèric en tots dos ulls, per aclarir 
conceptes a l’hora d’analitzar les dades 
obtingudes. 

 

 

 

Figura 2. Tonòmetre d’aire NIDEK NT-1000 
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4.3. Mètode 
 

Per obtenir totes les dades necessàries per poder realitzar  l’estudi, vam fer una 
anamnesi extensa, necessària per obtenir les dades de: 

- Gènere, edat i ètnia. 
- Antecedents personals i familiars (per conèixer possibles patologies 

prèvies o medicació) 

A més de tota la informació recollida, vam obtenir els resultats de les 
refraccions a través d’un examen visual, on s’inclou: subjectiu amb ullera de 
prova, on es va decidir realitzar un equivalent esfèric en tots dos ulls, per aclarir 
conceptes a l’hora d’analitzar les dades obtingudes. En aquesta prova, 
òbviament, és quan es realitza la pressa de la PIO, fent una tonometria dels 
dos ulls, anotant l’hora quan és fa. 

 

5. Ètica de l’estudi 
 

Un treball d’investigació amb éssers humans té com a propòsit millorar algun 
factor com el procediment diagnòstic, terapèutic, profilàctic i la comprensió de 
l’etiologia i la patogènesi d’alguna condició. Totes les mostres obtingudes han 
estat preses de pacients que sabien que s’utilitzarien aquestes per la realització 
d’un estudi de fi de grau. Per tant comptem amb l’acceptació de la presa de 
dades, respectant en tot moment la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals («BOE» núm. 294, de 6 de 

desembre de 2018, pàgines 119788 a 119857 (70 págs.)). A més de la Llei 41/2002, de 14 de 
Novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica («BOE» núm. 274, de 15 de novembre de 

2002, pàgines 40126 a 40132 (7 págs.) 

 

6. Anàlisi de dades 
 

6.1. Mostra 
Com tenim valors de PIO dels dos ulls, s’ha d’avaluar la normalitat dels valors 

de la mostra. Per tal d’avaluar la normalitat, hem fet una mediana dels 
valors de la PIO de tots dos ulls,. La prova escollida ha estat la de 
Anderson-Darling. Totes les gràfiques les farem amb el programa 
informàtic d’estadística Minitab, en aquest cas, la versió 19. 

 
En aquesta prova la hipòtesi nul·la (Ho) indica que el conjunt de dades 
segueixen una distribució normal, la hipòtesi alternativa (Ha) són les que no 
segueixen una distribució normal. 
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El resultat del Valor p és <0’005. Al ser menor que el nivell de significació α= 
0’05, conclou que es tracta d’una població no normal.  
 
La gràfica mostra que les dades obtingudes no segueixen una línia de 
distribució normal, per tant hem d’analitzar-les considerant els factors aplicats 
no-paramètrics. Per fer-ho així utilitzarem la prova de Kruskal-Wallis.  
 

 
 
 
 

6.2. Resultats i gràfiques 
 

6.2.1. PIO Ull dret vs. PIO Ull esquerre 
 

Com podem veure en la figura 3 hem analitzat l’Histograma de la mitjana dels 
valors de la PIO dels dos ulls, observem que no hi ha una distribució normal, 
existint pics clarament marcats en els valors de 13, 17 i 19 (mmHg) que 
sobresurten de la norma. 

Figura 3. Gràfica distribució prova  (Minitab19) 
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A continuació compararem les dades de la pressió intraocular de tots dos ulls, 
per veure si existeix una diferència estadísticament significativa entre ells. Com 
s’ha comentat anteriorment, utilitzarem la prova d’estadística de Mann-Whitney. 

  

 
 
 

A l’analitzar els resultats obtinguts, ens trobem amb un valor-p 0’014, el qual és 
inferior a α=0’05, indicador que existeix una diferència significativa entre els 
valors de pressió de l’ull dret amb l’ull esquerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Histograma de la mitjana de PIO AO  (Minitab19) 

Figura 5. Gràfica de caixes Valors UD vs. UE (Minitab19) 
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A la gràfica de caixes s’observa amb prou claredat la diferència de valors entre 
tots dos ulls. L’ull dret arriba a valors més baixos, arribant a 15 mmHg, en canvi 
les dades de l’ull esquerre té valors més elevats, arribant a 19 mmHg. Tot i les 
diferències existents, la mediana de tots dos ulls és de 17 mmHg. 

 

6.2.2. PIO al llarg del dia 
Al realitzar l’estudi vam decidir que un dels factors a tenir en compte va ser 
l’hora o el moment del dia en el qual es feia la prova.  

Vam decidir fer la divisió entre matí (M) i tarda (T), ja que considerem que 
dividir les dues franges en diferents subgrups no suposa un gran canvi en els 
valors de PIO. Per tant tenim dos grups diferenciats,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar les medianes del grup de Matí i de Tarda, obtenim un valor-p de 
0’447, per tant tenim un valor més gran que α= 0’05. Finalment observem que 
no és un factor estadísticament diferencial i que no hi ha una relació entre 
l’hora de la mesura i el valor de PIO obtingut. 

Figura 6. Gràfica de caixes de PIO el moment del dia  (Minitab19) 
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Si analitzem la gràfica de caixes, s’observa que el grup de pacients de Matí és 
on trobem els valors, màxim i mínim, de la pressió intraocular. Però s’ha de 
tenir en compte que és el grup on existeixen menys mostres. 

 

6.2.3. PIO segons el Gènere 
 

En total vam mesurar la PIO a 98 dones i a 82 homes, per així poder comparar 
les possibles diferències entre els diferents gèneres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar els valors de les pressions intraoculars, utilitzant la mediana de 
tots dos ulls de la PIO, dels diferents gèneres analitzats, observem que hi ha un 
valor-p 0’931, és clarament major que 0’05, per tant no podem afirmar la 
possibilitat que existeixin diferències significatives entre els valors de PIO de 
les dones i els homes.  

Si analitzem la gràfica de caixes observem que la mediana de tots dos grups és 
17 mmHg, També s’observa que la caixa dels homes arriba a uns valors de 
pressió intraoculars més baixos. La gran majoria de les mostres del gènere 
masculí tenen un valor de PIO més baix que la mediana, al contrari de les 
dones, que el número més nombrós es troba per sobre de la mediana. 

 

Figura 7. Gràfica de caixes de PIO segons Gènere  (Minitab19) 
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6.2.4. PIO segons Edat 
 

Un dels factors que també vam analitzar per comprovar si existeixen 
diferències significatives o una relació entre l’edat i la pressió. Per tal de poder 
fer una comparació, s’han ajustat 4 grups d’edats diferents. De les 180 mostres 
que van acceptar participar en l’estudi, la més petita tenia 8 anys i la més gran 
tenia 79 anys. 

- Grup 1: 8 a 20 anys  
- Grup 2: 21 a 35 anys  
- Grup 3: 36 a 50 anys  

- Grup 4: 51 a 79 anys  

On el Grup 1 són els considerats Adolescents amb un nombre de 30 pacients, 
el Grup 2 tenim els Joves amb 56 mostres, seguidament el Grup 3 trobem els 
Adults Joves amb 58 participants i finalment el Grup 4 amb els Adults que són 
36 mostres.  

Al realitzar la prova de Kruskal-Wallis obtenim; 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, hi ha un Valor-p de 0’681, en obtenir un valor superior a 
0’05 no es pot afirmar l’existència significativa del valor de la PIO segons els 
grups d’Edat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gràfica de caixes de PIO segons Grups d’Edats   (Minitab19) 
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Analitzant el resultat de la gràfica de caixes s’observa que la mediana del grup 
Adolescent i la del grup Adult són la mateixa. En canvi, si ens centrem en la 
mediana dels altres dos grups, Jove i Adult Jove, observem que estan per 
sobre de la dels altres grups. Si mirem els extrems, tant superior com inferior, el 
grup que arriba, clarament, a límits inferiors són el grup Adult, significa que les 
mostres d’aquest grup són les que arriben a uns valors de PIO més baixos. Pel 
que fa a l’extrem superior, es veu que els quatre grups es troben molt igualats. 

 

6.2.5. PIO segons Ètnia 
 

A continuació estudiarem si existeix evidencies científiques entorn el canvi de la 
PIO segons l’Ètnia. Per separar els diferents tipus de proves, vam decidir cinc 
grups diferents; Asiàtica, englobant tota població del continent asiàtic, l’ètnia 
Magrebí-Àrab per les mostres procedents del nord del continent Africà, el grup 
Caucàsic pels nascuts al continent Europeu, pels pacients procedents del 
centre i sud del continent Africà el grup Negra i finalment vam diferenciar el 
grup amb l’ètnia Sud americana, per les mostres nascudes en el centre i sud 
del continent Americà.  

Abans de decidir la distribució dels grups, vam estudiar el tipus de pacients que 
acostuma a tenir l’establiment òptic on vaig realitzar les pràctiques externes. 
Intentant tenir un nombre de grup nombrós per així fer un estudi més ample de 
la possible incidència de la pressió entorn l’ètnia.  

Els resultats de la prova de Kruskal-Wallis ens van proporcionar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gràfica de caixes de PIO segons Ètnia   (Minitab19) 
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El resultat de la prova obtenim un valor-p de 0’002. En aquest cas trobem un 
valor que es troba per sota de 0’05, el que ens indica que alguns valors són 
específics d’un grup ètnic específic, o estarà més relacionat amb aquest grup. 

A la gràfica existeixen diferències clares entre el grup Asiàtica si el comparem 
entre la resta de grups, aquest destaca per tenir uns de PIO més baixos. Si 
mirem la mediana de la resta de grups, la trobem al voltant de 17 mmHg. En el 
cas de l’ètnia Negra és el grup amb l’extrem superior més elevat, arribant als 20 
mmHg. Finalment també destaca la mediana del grup Sud americana desviada 
cap al quartil inferior.  

 

6.2.6. PIO segons refracció 
 

En l’estudi dels valors de la pressió és important saber si la mostra té algun 
tipus d’ametropia, ja sigui Miopia o Hipermetropia, per així valorar l’importància 
d’aquesta. 

Les ametropies trobades en aquest estudi es van separar en diferents grups, 
per així obtenir un ventall més ampli de diferències. Al mateix temps es va 
realitzar un equivalent esfèric (potència diòptrica esfèrica amb la qual el pacient 
amb astigmatisme té la millor agudessa visual) 

En aquest cas, com tenim les dades de pressió de tots dos ulls, i en alguns 
casos , la refracció de les mostres no coincideixen entre ull dret i ull esquerre, 
els analitzarem per separat. 

 

Ull Dret 

Estudiarem les dades d’aquest ull, tenint en compte la PIO i l’equivalent esfèric 

de la refracció associada. Els grups de l’ametropia van estar dividits en: 

• Grup 1: de -7’00D a -2’00D, amb 54 pacients. 

• Grup 2: de -1’75D a -1’00D, en aquest cas 47 mostres. 

• Grup 3: de -0’75D a +1’00D, el grup més nombrós amb 55 valors. 

• Grup 4: de +1’25D a +8’50D, amb 24 mostres. 

El resultat de la prova de Kruskal-Wallis; 
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Obtenim un valor-p inferior al valor de referència 0’05, indicatiu que és hi ha 

una diferència significativa. Implica que certs valors de PIO estan associats a 

una refracció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat, un cop feta la gràfica de caixes, ens deixa veure com els grups 1 i 4 

arriben a valors de PIO més baixos, tot i que la caixa amb valors inferiors és la 

del grup 1. La mediana més elevada la trobem en el grup 2. I la que té el valor 

inferior pertany al primer grup, on trobem ametropies de -7’00D a -2’00D. 

 

Ull Esquerre 

En aquesta ocasió agafarem les dades de l’ull esquerre, tenint en compte la 

PIO i l’equivalent esfèric de la refracció associada. Els grups de l’ametropia van 

estar dividits en: 

• Grup 1: de -7’00D a -2’00D, el grup més nombrós amb 62 valors. 

• Grup 2: de -1’75D a -1’00D, amb 43 mostres. 

• Grup 3: de -0’75D a +1’00D, en aquest cas amb 51 valors. 

• Grup 4: de +1’25D a +8’50D, al igual que l’UD amb 24 mostres. 

 

 

 

Figura 10. Gràfica de caixes de PIO segons Eq. Esf. UD   (Minitab19) 
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El valor-p, 0’194 en aquest cas, es troba per sobre de la referència, per tant 
podem afirmar que no existeixen diferències significatives pel que fa a la relació 
de la pressió amb la refracció de la mostra. La PIO no mostra dependencia 
amb la refracció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com hem analitzat en l’apartat anterior, trobem que el grup que arriba a valors 
mínims de PIO és el grup 4, seguida del grup 1. I la mediana més, com en l’ull 
dret, la trobem al grup que pertany als miops baixos-mitjos (Grup 2). En canvi la 
més baixa pertany al grup 1. 

 

6.2.7. PIO segons cirurgia ocular 
 

LASIK 
En aquest apartat analitzem si en els ulls que han estat operats per Lasik 
(cirurgia refractiva). En diversos estudis publicats en l’àmbit científic, afirmen 
que en els casos que hi ha una cirurgia refractiva prèvia, el valor de la PIO és 
significativament més Baix que en les mostres que no han estat intervingudes 
prèviament. Destaquen que aquest valor final de la pressió depèn de la 
quantitat de gruix corneal alterat i segons el canvi provocat en el radi d’aquesta 
estructura ocular. (Jose M. GonzálezMéijome, et al 2008) 

 

Resultats del Kruskal-Wallis: 

 

Figura 11. Gràfica de caixes de PIO segons Eq. Esf. UE   (Minitab19) 
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En aquest estudi trobem a 7 pacients que van estar operades de cirurgia 
refractiva, tot i no ser un nombre molt nombrós per un estudi científic, 
comparem el resultat d’aquest enfront dels no operats. El que ens indica el 
valor-p és que, al estar per sobre de 0’05, no es pot afirmar que hi han 
diferències científicament significativa entre els valors de PIO dels dos grups 
analitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Com podem observar el resultat de la gràfica de caixes els dos tenen valors 
similars i arriben als mateixos punts de PIO. Destaca la línia mediana del grup 
dels operats de cirurgia que està desplaçada cap al quartil inferior. 

 

CATARACTA 
A continuació s’estudia si les mostres que han estat operades per cataractes, 
normalment són perfils d’edats avançades excepte algunes excepcions, tenen 
un valor de PIO fora norma o no. És important tenir en compte aquest tipus 
d’operació, ja que en la intervenció hi ha una facoemuslificació a més de la 
implantació d’una lent artificial a la cambra posterior.  

 

 

Figura 12. Gràfica de caixes de PIO segons Cx Lasik   (Minitab19) 
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El resultat ens mostra un valor-p per sobre de 0’05, per tant és indicador que la 
hipótesis nul·la no es descarta. És cert que el nombre de mostres que han estat 
operades de cataractes, és un grup petit, de només 12 mostres amb una 
mediana de 16 mmHg, que si el comparem amb els 17 mmHg dels no operats, 
observem que la diferència és mínima.  

 

6.2.8. PIO segons salut 
 

PATOLOGÍA 
A continuació analitzarem la relació entre diferents patologies amb la PIO. 
S’han separat diferents grups, segons les patologies més comuns entre les 
mostres de l’estudi, tenim; Diabetis (D), Hipotensió arterial (HPT) i Hipertensió 
arterial (HT). També s’ha valorat en aquest apartat els Antecedents de 
Glaucoma (AG), per així valorar-ho en comparació patologies ja 
diagnosticades. Quan parlem d’antecedents de glaucoma s’inclou els familiars 
de primer i segon grau, sense diferenciar-los.  

Els resultat de la prova Kruskal-Wallis: 

 

 

 

 

Figura 13. Gràfica de caixes de PIO segons Cx Cataractes   (Minitab19) 
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Els resultats obtinguts demostren clarament diferències significatives entre les 
diferents patologies. Obtenim un valor-p molt inferior a 0’05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patologia que més influeix en la PIO és la HPT, ja que com podem veure en 
la gràfica de caixes és la que té la mediana més baixa i els valors inferiors.Pel 
que fa als AG trobem valors elevats si els comparem amb les mostres sense 
cap patologia destacada, igual que les mostres amb Diabetis, amb una 
mediana molt similar. 

MEDICACIÓ 
Pel que fa a la medicació, s’ha realitzat una comparació estadística amb la 
prova de Mann-Whitney, amb el programa Minitab19, per estudiar l’afecció de 
la PIO segons els tipus de tractament, en aquest cas amb medicació prescrita 
per un professional.  

Els medicaments que s’han valorat han estat; 

• Colesterol, amb dues mostres. 

• Diabetis, amb tres mostres tractades. 

• Pressió arterial, tant hipotensió com hipertensió amb un total de sis 
mostres. 

En aquest apartat de l’estudi no s’ha trobat una diferència prou significativa per 
establir que una medicació implica un valor de PIO específic. Tots els valors, 
estudiats en comparació amb mostres que no prenen cap mena de medicació, 
han estat per sobre de 0’05.  

Com que no existeixen clares diferències, no s’inclouen les gràfiques de caixes 
del contingut d’aquest apartat. Ja que en tots els casos tenim resultats 
semblants. 

 

Figura 14. Gràfica de caixes de PIO segons Patologia   (Minitab19) 
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7. Resultats i Discussió 
 

En aquest apartat estudiarem les diferéncies científiques entre aquest treball i 
altres anteriormente realitzats. 

En l’apartat que estudia la variació de la PIO en diferents moments del dia, s’ha 
establert que no hi ha una diferència entre els dos grups, però en diversos 
estudis que s’han centrat en l’estudi de la variació de la pressió intraocular al 
llarg del dia, on han demostrat científicament que existeixen diferències 
significatives entre els dos grups. L’estudi el van fer a 220 persones, on la mitja 
d’edat és de 43’6 anys i consta de 119 dones (54’1%) i 101 homes (45’9%), i 
van demostrar que la PIO, a la societat espanyola, és d’un valor menor a 
primera hora de la tarda. Cert és que aclareixen que aquestes mostres 
s’haurien d’analitzar a diferents hores del dia per acabar de determinar 
conceptes. (Soc Esp Oftalmol vol.82 no.11, nov.2007) 

En l’estudi anteriorment comentat, que relaciona el valor de les PIO’s amb les 
diferents hores en què es realitzen les mostres, també tracten les diferències 
entre dones i homes. En aquest cas van afirmar que el valor de PIO va ser 
significativament major en homes que en dones. (Soc Esp Oftalmol vol.82 no.11, 

nov.2007)  

Si ens centrem en la PIO segons els diferents grups d’edat, molts estudis han 
demostrat un valor de PIO més elevat en etapes de la vida més avançada, on 
atribuïen aquest augment de la pressió per l’afecció del drenatge de l’Humor 
Aquós. (Mohammed J., et al 2014)  

També trobem documents científics que demostren amb diferents estudis 
relacionats directament amb la pressió intraocular, que la PIO i l’edat de les 
mostres una relació gairebé nul·la, arribant a punts fins i tot la relació pot tenir 
una correlació negativa. (Leske MC, et al 1996) 

Finalment, als resultats de la fig.13, on es veu que claramente el grup del si 
intervinguts per cataractes arriben a valors més baixos, el que concorda amb 
altres estudis amb una finalitat semblant. (Jose M. GonzálezMéijome, et al 2008) (Laura 

Batllori, et al. 2016). 
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8. Conclusions 
 

En analitzar les mostres obtingudes en aquest estudi pràctic, amb la 
col·laboració del centre, mencionat a l’inici del treball, i amb el programa 
informàtic Minitab 19, podem concloure les següents conclusions: 

➢ Entre les dades de pressió de l’ull dret i l’esquerre, d’aquest estudi, s’han 
trobat diferències significatives. És una dada que surt fora de la norma si 
la comparem amb diferents estudis previs. (Citat per Laura Batllori, et al. 2016). 
 

➢ Ens pacients Adults (de 51 anys a 79 anys), és on trobem uns valors de 
PIO més baixos. Però aquesta diferència no és estadísticament 
significativa. 
 

➢ Els pacients asiàtics tenen uns valors de PIO prou diferents 
estadísticament. Comparats amb la resta d’ètnies, són els que tenen una 
pressió més baixa. 
 

➢ S’han trobat valors de PIO menors en els miops de dues diòptries o més. 
Tot i això, només en el cas de l’ull dret les diferències entre medianes 
han resultat significatives. 
 

➢ Finalment s’han trobat diferències de PIO segons la patologia de les 
mostres on destaca la Hipotensió arterial per tenir els valors més baixos, 
i on els pacients amb Antecedents de Glaucoma i Diabetis destaquen 
per tenir valors per sobre de la mediana. 
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