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Currículum

Perfil professional
Oftalmòloga especialitzada en retina de l’Institut de Microcirurgia Ocular i professora
associada del Màster en Retina i Vitri de l’IMO i la Facultat de Medicina de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
La seva àrea d’interès principal és la uveïtis i la retina mèdica. El seu camp
d’investigació aborda les malalties inflamatòries i infeccioses de la retina, malalties
congènites, adquirides i degeneratives de la retina, amb una especial atenció en la
degeneració macular associada a l’edat (DMAE). Col·labora en la investigació de
patologies i tractaments de retina mèdica i quirúrgica.
Durant els seus estudis de medicina va gaudir d’una beca al Karolinska Institute
d’Estocolm (Suècia). Va obtenir la Suficiència Investigadora del programa de Doctorat
en Cirurgia per la UAB i, el mateix any, va fer un Observership al departament de
Retina Mèdica i Cirurgia Vítreoretinal del Moorfields Eye Hospital de Londres (Regne
Unit).

Formació
Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona (1996-2002)
Beca Erasmus al Karolinska Institutet, Estocolm (Suècia) (2000-2001)
Suficiencia investigadora del programa de Doctorat en Cirurgia per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2007)

Especialitat
Especialista en Oftalmologia, residència a l’Hospital Clínic de Barcelona (2003-2007)
Observership al departament de retina mèdica i cirurgia vitreoretinal del Moorfields
Eye Hospital, Londres (Regne Unit) (2007)

Activitat professional
Especialista en oftalmologia, amb subespecialitat en retina mèdica i quirúrgica a
l’Hospital Clínic de Barcelona (2007-2010)
Investigació en retina mèdica i quirúrgica treballant en associació amb el Dr. Navarro i
el Dr. Mateo a l’IMO (2010-2011)
Des de març de 2011 treballa al Departament de Retina de l’IMO amb la
subespecialitat en retina mèdica i uveïtis.

Investigació
Investigador principal. NEUTON. Assaig de fase IV per avaluar l'eficàcia d’aflibercept
en pacients Naïve amb edema macular secundari a oclusió de la vena central de la
retina (OVCR) en règim de tractament individualitzat Treat and extend (TAE)”. (AFLI 2014-01)
Investigador principal. HARRIER. FASE III "Estudi de dos anys de durada, aleatoritzat,
amb doble emmascarament, multicèntric i de dos grups per comparar l'eficàcia i la

seguretat de RTH258 6mg en comparació amb aflibercept en subjectes amb
degeneració macular associada a l'edat exsudativa". (RTH-258-C002)
Investigador principal. AQUA. “Open-label Phase-IV study to examine the change of
vision-related quality of life in subjects with diabetic macular edema (DME) during
treatment with intravitreal injections of 2 mg aflibercept according to EU label for the
first year of treatment”. (BAY 86-5321 /17850)
Investigador principal. AZURE. An open-label, randomized, active-controlled, parallelgroup, Phase-3b study of the efficacy, safety, and tolerability of 2 mg aflibercept
administered by intravitreal injections using two different treatment regimes to
subjects with neovascular age-related macular degeneration (nAMD). (BAY 86-5321
/16598)
Investigador principal. ATLANTIC. Estudi fase IV, aleatoritzat, doble cec, amb control
simulat per a l'anàlisi de l'eficàcia, seguretat i tolerabilitat de la monoteràpia intrevítria
d’aflibercept en comparació amb aflibercept i teràpia fotodinàmica concomitant en
pacients amb vasculopatia coroidal polipodal. (ECR-AMD-2015-09)
Investigador principal. VIOLET. An open-label, randomized, active-controlled, parallelgroup, Phase-3b study of the efficacy, safety, and tolerability of three different
treatment regimes of 2 mg aflibercept administered by intravitreal injections to
subjects with diabetic macular edema (DME). (17613)
Investigador col·laborador. FOVISTA. Assaig controlat fase III, aleatoritzat, doble cec,
per establir la seguretat i eficàcia de l'administració intravítria de Fovista ™ (aptòmer
anti PDGF-B pegiliado) administrat en combinació amb AvastinR o EyleaR comparat
amb AvastinR o EyleaR en monoteràpia en subjectes amb degeneració macular
associada a l'edat neovascular subfoveal. (OPH-1004B)
Investigador col·laborador. BIOIMAGE. Assaig clínic en fase IV per avaluar les variants
genètiques de la via del VEGF com a biomarcadores d'eficàcia del tractament amb
aflibercept en pacients amb degeneració macular associada a l'edat (DMAE)
neovascular. (IMO- AFLI-2013-01)
Investigador col·laborador. SPECTRI. Estudi de fase III multicèntrico, randomitzat amb
doble emmascarament, controlat amb simulació, per avaluar l'eficàcia i la seguretat de
lampalizumab administrat en injecció intravítria a pacients amb atròfia geogràfica
secundària a degeneració macular relacionada amb l'edat. (GX29185)

Investigador col·laborador. CEDAR. Safety and Efficacy of Abicipar Pegol (AGN-150998)
in Patients With Neovascular Age-related Macular Degeneration. (150998-005)
Investigador col·laborador. IRIS 2. Compensation for blindness with the Intelligent
Retinal Implant System (IRIS V2) in patients with retinal dystrophy. (CPP1I_*REv2)
Investigador col·laborador. A collaborative retrospective trial on the efficacy and
safety of intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex) and patients with diabetic
macular edema (DME). The European DME register study (ARTS). (ECR-RET-2014-07)
Investigador col·laborador. Identificació de nous gens de distròfies de retina i
caracterització de les correlacions genotip-fenotip.
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Congressos i cursos
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