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Retinopatia Diabètica 

La Retinopatia Diabètica 

(RD) és una de les 

complicacions més habituals 

de la Diabetis. 

Aquesta malaltia provoca 

danys als vasos sanguinis. 

El seu principal efecte és la 

ceguesa, que té un alt 

impacte social i econòmic. 

La Diabetis afecta a 

Espanya a uns 2.393.000 

pacients, segons dades del 

2010.  

Una detecció primerenca 

de la RD, mitjançant controls 

periòdics, redueix 

Un sistema informàtic per ajudar a la detecció 

Permet estalviar recursos i usar-los per als pacients amb més risc 

RETIPROGRAM 

Què és i com afecta? 

Imatges comparatives de la visió d’un pacient 

que té retinopatia diabètica i un pacient amb 

visió normal 

significativament el cost dels 

tractaments i el nombre de 

pacients que desenvolupen la 

RD.  

És difícil d’aconseguir fer 

visites anuals de seguiment a 

tothom, degut a l’alt nombre 

de diabètics, la falta de 

recursos i el cost econòmic 

dels tests de control. 

Aquest treball proposa l’ús de 

tècniques d’Intel·ligència 

Artificial i Visió per 

Computador per construir 

sistemes que classifiquin els 

pacients segons el seu risc 

de desenvolupar la malaltia. 

El programa permet detectar els pacients amb més risc, que passaran a fer-se les proves, i els 

que no tenen tant de risc, a qui se’ls programarà una visita per d’aquí a un cert temps 

depenent del risc de patir la malaltia. 

GRÀFIC O IMATGE 

Pacient amb Diabetis 

Mellitus 

Àrea Bàsica de Salut 

Visita de control 

Metge d’atenció primària 

Obté dades clíniques 

Sistema informàtic per determinar 

el risc de retinopatia 

Si no hi ha risc o és baix, es programa una nova visita 

Metge d’atenció primària 

Imatge de l’ull  amb una 

càmera no midriàtica 

Anàlisi del conjunt de dades 

clíniques amb la imatge 

Oftalmòleg del centre 

hospitalari 

Confirmació diagnòstic, 

actuacions i tractament 

Si no hi ha risc o és baix, es 

programa una nova visita 

Si el risc és 

moderat o alt, o 

en cas de dubte 

Si el risc és 

moderat o 

alt, o en cas 

de dubte 

Grup d’Oftalmologia - IISPV 
Grups de recerca ITAKA-IRCV-URV 



Aconseguir un model de malalt 

Els arbres de decisió són un dels mètodes 

informàtics d’aprenentatge que es poden 

utilitzar per a construir el classificador. 

Cada node de l’arbre és una pregunta sobre 

una característica del pacient i cada aresta 

és un possible valor. 

Com aconseguim el model? L’Arbre de decisió 

Les dades recollides de pacients ja 

diagnosticats es processen per aconseguir 

un model que pugui predir el diagnòstic d’un 

nou pacient en dos grups: malalt d’RD o sa. 

Per a cada nou pacient s’avança en l’arbre 

segons les respostes a les preguntes, fins que 

s’arriba a un node final que el classifica. 

Aquests indiquen el diagnòstic. 

Si seguim cada branca de l’arbre (des de dalt 

fins a baix) trobarem un conjunt de regles per 

al grup amb RD o sa. 

El Random Forest és una tècnica que genera 

múltiples arbres de decisió diferents amb una 

component aleatòria i pren la decisió basada 

en la predicció de la majoria d’arbres. 

Classificació final dels pacients: Random Forest 

Mètode intel·ligent d'aprenentatge 

amb  pacients diagnosticats 

Classificació del nou pacient    

(Sa/RD) 

 

Pacient 

Arbre 1 

Arbre 2 

Arbre n 

0  78% 

1  20% 

Indeterminat 2%  

Pacient sa amb un 

78% de probabilitat 

Risc moderat: fotografia 

de l’ull 

Risc baix: nova visita en 6 

mesos o 1 any 

Risc alt: fotografia de l’ull i 

visita urgent 

Ens permet contrastar diversos 

arbres en comptes de basar la 

decisió només en un. 

Sa: nova visita en 2 

o 3 anys 

Regla: Edat = gran i Insulina = no i Fuma = si  Pacient malalt 

Regla: Edat = jove i Hipertensió arterial = normal i Sobrepès = poc-gens  

i Colesterol = normal  Pacient sa 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 

CLASSIFICADOR 



Processament digital d’imatges del fons d’ull 

La detecció de lesions es fa 

per mitjà de programes de 

visió per computador 

Retiprogram: Qui som? 

Papil·la  

Màcula 

Fovea 

Retinopatia diabètica lleu: amb microaneurismes, 

hemorràgies i algun exudat dur 

Diagnòstic de RD per ajudar a 

l’oftalmòleg 

Fotografia – Fons d’ull 

Extracció de 

l’estructura ocular 

Disc òptic 

Vas sanguini 

Zona macular 

Pre-processament 

Detecció de lesions de 

l’ull amb Retinopatia 
Vasos sanguinis 

Exsudats 

durs 

Hemorràgies 

Micro 

aneurismes Estem estudiant tècniques d’anàlisi 

d’imatges per diferenciar les diverses 

lesions de les regions sanes. 

La detecció precisa d’aquestes  

característiques s’enfronta als següents  

reptes: 

1. La similitud de les lesions de la retina a las característiques estructurals normals de l’ull, 

tal com vasos sanguinis, disc òptic o màcula.  

Retiprogram és un projecte on estem implicats 3 grups de recerca experts en diferents àmbits: 

1. Grup de recerca en Oftalmologia de l’Hospital Sant Joan de Reus (IISPV), format per metges 

especialistes en diagnòstic i tractament de la retinopatia diabètica. 

2. Grup de recerca en tècniques avançades de gestió del coneixement (ITAKA-URV), experts 

en mètodes d’Intel·ligència Artificial per analitzar dades de l’historial clínic. 

3. Grup de recerca en Robòtica i Visió (IRCV-URV), que desenvolupen mètodes informàtics per 

l’anàlisi i detecció de patrons en imatges, com les del fons de l’ull. 

 

 

Microaneurismes 

Hemorràgies 

Exudats 

Edema malucar 

2.  El color és molt homogeni i a més pot ser diferent segons la pigmentació de la persona. 

3.  Les imatges presenten diferents canvis d’il·luminació i contrast. 

Cal desenvolupar nous algoritmes de detecció de les lesions per que les imatges del fons d’ull 

són molt complexes. 

INTELLIGENT 

ROBOTICS AND 

COMPUTER VISION 


