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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar el potencial de l'angiografia per tomografia de coherència òptica (OCTA) per 

identificar les característiques dels vasos de la retina en pacients amb DM tipus 1 i 

relacionar-les amb dades clíniques d’interès. Aquest objectiu s’ha complert 

completament d’acord amb els resultats obtinguts, descrits en els punts previs 

d’aquesta memòria anual. 

 

Què han descobert? 

Hem demostrat la capacitat de ’’l’OCTA d’identificar els pacients amb DM tipus 1 

respecte als controls sans i, dins dels pacients amb DM1, diferenciar els que tenentenen 

retinopatia diabètica i els que no. També hem evidenciat que les mesures dels diferents 

paràmetres d’OCTA estan relacionades amb els diferents graus de retinopatia diabètica 

i amb els diferents temps de duració de la malaltia. En darrer lloc, hem demostrat que 

hi haha una relació entre els paràmetres d’OCTA i els factors sistèmics com ara el 

control metabòlic i, en particular, la xifra ’d’HbA1c, o els factors de risc cardiovascular. 

De forma addicional, hem constatat la relació existent entre les mesures obtingudes 

entre diferents àrees d’escaneig, tant amb el software convencional com amb softwares 

d’investigació. 



 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Establir la base científica que sustenta l’ús de l’OCTA com a eina de detecció del grau 

de retinopatia d’un pacient amb DM1 de forma objectiva i no invasiva en qüestió de 

segons. Així mateix, el desenvolupament de les línies d’investigació emanades d’aquest 

projecte permetrà no solament implementar aquesta prova per a la detecció precoç de 

retinopatia diabètica, sinó el seu ús específic en grups de pacients ambamb risc de 

progressar a graus superiorssuperiors de dany microvascular tant a nivell retinià com a 

nivell d’altres òrgans, com el ronyó, per identificar els que tenen tenen mésprobabilitat 

de progressió. Això permetrà dirigir els recursos a aquests grups i roptimitzar l’atenció 

sistèmica d’aquests pacients. 


