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Objectius: Comparar els paràmetres obtinguts mitjançant angiografia amb tomografia de coherència òptica
(OCTA) en les captures de 3x3 i 6x6 mm en pacients amb diabetis mellitus (DM) tipus 1 i avaluar la utilitat
de cada protocol en l’estudi de la xarxa vascular perifoveal d’aquests pacients.

Mètodes: Estudi prospectiu de 810 ulls amb DM tipus 1. Van realitzar-se captures de 3x3 i 6x6 mm amb
OCTA (Cirrus HD-OCT model 5000, Carl Zeiss Meditec). La densitat vascular (DV) i de perfusió (DP),
l’àrea, el perímetre i la circularitat de la zona avascular foveal (ZAF) van ser quantificades automàticament
amb el software comercial de l’OCTA.

Resultats: Es va trobar una forta correlació (0.71, p<0.01) entre els resultats obtinguts amb els dos protocols
en l’avaluació de la DV i la DP (0.70, p<0.01). Respecte els valors de la ZAF, la correlació més robusta que
va ser la de l’àrea (0.8, p>0.01). Les mesures del perímetre també van mostrar una forta correlació (0.76,
p<0.01). Finalment, la circularitat va obtenir la menor correlació entre els dos tamanys de captura (0.47,
p<0.01), essent major en les captures de 3x3 mm.

Conclusions: Les captures de 3x3 i 6x6 mm obtenen valors fortament correlacionats per a avaluar el fluxe
perifoveal en el plexe vascular superficial de pacients amb DM tipus 1. L’àrea de la ZAF és el paràmetre que
mostra una correlació més robusta entre els dos protocols de captura. No obstant, la mida de l’escàner hauria
de tenir-se en compte a l’hora d’avaluar la circularitat de la ZAF.


