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L'any passat, al departament de genètica vam identificar la
tercera família afectada de la Síndrome de SHILCA a nivell
mundial. Aquesta síndrome està vinculada amb l'amaurosi

congènita de Leber (un tipus de distròfia de retina que, tot i ser

una malaltia minoritària, causa el 20% de les cegueses en edat

escolar). A més, també vam descriure que aquesta síndrome
no sempre està causada per una mateixa alteració genètica
o mutació, sinó que altres variants en el gen NMNAT1 també

estan relacionades amb aquesta malaltia. 

Aquesta troballa, publicada a la revista International Journal of
Molecular Science, no va ser l'únic avanç que el nostre equip

d'investigació genètica  va aconseguir. 

I N V E S T I G A C I Ó
B À S I C A

Durant el 2021, hem seguit treballant en diferents projectes, tant

d'investigació bàsica com clínica, amb l'objectiu de demostrar que
la investigació és l'únic camí per entendre i poder tractar
patologies oculars per a les quals encara no hi ha cura.

I N V E S T I G A C I Ó  

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/5/2262
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També vam identificar el primer cas
conegut en el món d'un pacient en el

qual coexisteixen dues distròfies en la

còrnia: la distròfia de Meesmann i la

distròfia Lattice, malalties rares que

erosionen la superfície ocular i

ocasionen pèrdua de visió. Aquest cas,

en el qual es va descriure una nova
mutació en el gen KRT3, es va difondre

en la prestigiosa revista científica

internacional Cornea.

A més, en el mateix any, vam aconseguir

generar in vitro cèl·lules de l'epiteli

pigmentari de la retina i precursors de

fotoreceptors a partir de models de

cèl·lules mare provinents de pacients

amb distròfies de retina. 

Aquests nous models de cèl·lules
humanes de la retina ens estan
permetent estudiar les bases
moleculars de la malaltia de cada
pacient, i obren la porta a l'aplicació de

tractaments de teràpia gènica i cel·lular

en un futur pròxim.

I N V E S T I G A C I Ó
B À S I C A

I N V E S T I G U E M
 P E R  T U

https://journals.lww.com/corneajrnl/Fulltext/2021/03000/Coexistence_of_Meesmann_Corneal_Dystrophy_and_a.18.aspx


CL ÍN I CA

Finalment, hem seguit avançant en el nostre projecte europeu

d'investigació clínica Human Eye, l'objectiu del qual és proporcionar
una alternativa de tractament viable als pacients afectes de

queratocono i altres deformitats corneals mitjançant una xarxa

corneal implantable.

I N V E S T I G A C I Ó
C L Í N I C A

El 2021, vam realitzar 10 assajos clínics: 1 en l'especialitat de

glaucoma, 3 en segment anterior (còrnia) i 6 en retina. Dins de

l'especialitat de retina, vam ser el primer centre a Espanya a

estudiar una teràpia gènica per tractar la degeneració macular

associada a l'edat de tipus sec (DMAE seca). A més, vam

desenvolupar un altre assaig clínic vinculat amb DMAE humida

tractada mitjançant injeccions intravítries, així com diferents

assajos en altres patologies com l'edema macular diabètic.

Enguany hem seguit avançant amb la nostra vista posada en el futur,

apostant pels projectes d'investigació clínica.



Durant l'any 2021, van estar formant-se
amb els nostres especialistes d'IMO

Grup Miranza Barcelona un total de 7

estudiants de màsters de diferents

subespecialitats oftalmològiques, i 3 de

postgraus especialitzats en optometria.

Al segon semestre de l'any vam poder

recuperar els observerships, que

consisteixen en una rotació externa

especialitzada en la qual oftalmòlegs

d'altres països o centres poden observar
i aprendre directament dels reconeguts

oftalmòlegs i oftalmòlogues del centre

IMO Grup Miranza Barcelona. Ens van

visitar 20 doctors de 7 països diferents.

A més, seguim treballant al nostre

laboratori de cirurgia experimental

(WetLab), on els nostres estudiants i

observers poden posar en pràctica les
seves tècniques quirúrgiques.

DOCÈNCIA



 PREVENCIÓ

A Fundació IMO creiem que tan
importants són la investigació i el
tractament com la prevenció. Per

això, el coneixement de patologies

oculars i els seus factors de risc és

essencial. 

Per aquest motiu i a causa de la

impossibilitat de realitzar

esdeveniments presencials, hem

seguit informant en RRSS amb

accions divulgatives, assolint a més
de 10.000 persones en 2021.

Hem desenvolupat accions de

divulgació de consells de salut
visual i de possibles símptomes de

diferents malalties com el glaucoma

per alertar de la necessitat de
realitzar visites oftalmològiques
periòdiques. 

@fundacionimo

Segueix-nos a xarxes
socials i no et perdis res!

https://www.fundacionimo.org/es/como-colaborar
https://www.instagram.com/fundacionimo/
https://www.facebook.com/fundacionimo
https://www.linkedin.com/company/fundacionimo/


A causa de la pandèmia, no vam

poder dur a terme de forma

presencial les campanyes del

Programa de Salut ocular en la
infància desfavorida per les

diferents restriccions imposades,

per la qual cosa vam seguir

realitzant visites a la seu

barcelonina d'IMO Grup Miranza.

Vam tractar 82 nens, 65 dels

quals havien estat atesos en

campanyes anteriors. Aquests van

necessitar 90 visites, vam

proporcionar 59 ulleres i vam

realitzar una cirurgia.

Dins del nostre programa

d'acció social Operació Visió,

que va complir 13 anys

d'andana, vam poder tractar
45 persones en risc

d'exclusió social, mitjançant

17 tractaments i 15 cirurgia (5

relacionades amb problemes

en la còrnia, 8 operacions

relacionades amb retina i 2

operacions de cataractes).

 ACCIÓ SOCIAL



Pel dia internacional del llibre,

el 23 d'abril, vam realitzar una

col·laboració amb Storytel,
amb la qual vam posar a

disposició de tots els donants

de la campanya Lletres per la
Ciència la possibilitat d'accedir

gratuïtament durant 45 dies al

seu catàleg d'audiollibres.

I A MÉS...

El nostre equip de laboratori va

crear el 28/02, amb motiu del dia

mundial de les malalties rares, una

infografia interactiva per als

nostres seguidors amb l'objectiu

d'acostar al públic general l'origen

d'aquestes patologies, el seu patró

d'herència, i com continuar

treballant per poder arribar a

curar-les.

LA GENÈTICA DE LES
MALALTIES RARES

Fes clic a la imatge per accedir a la infografia completa!

Amb la
col·laboració de

LLETRES PER LA CIÈNCIA

https://view.genial.ly/60017dc75a26430cf72cf826/dossier-la-genetica-de-las-enfermedades-raras
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Moltes gràcies per construir
#miradasfelices!
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