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Prefaci
El

congrés de les

Terres

de l’Ebre

L

a celebració del IX Congrés català de Ciències de Laboratori Clínic a la ciutat
de Tortosa durant el dies 2, 3 i 4 de març de 2010 ha representat un pas important
en la consolidació dels nostres congressos. Des del punt de vista quantitatiu va
aconseguir el màxim nombre de participants i de comunicacions dels nous congressos celebrats fins ara, continuant una tendència ascendent que es manifesta
des del congrés de Tarragona, ara fa sis anys. Voldria, també, destacar-ne alguns
aspectes qualitatius.
El compromís dels companys de Tortosa i de la resta de les terres de l’Ebre amb
aquest esdeveniment ha estat ampli i generós. Tant el president, Joan Zaragoza,
com la coordinadora general, Anna Jardí, han efectuat una magnífica tasca integradora de múltiples aportacions i han aconseguit un ampli suport de les autoritats
i les institucions locals.
Certament, les terres de l’Ebre constitueixen una entitat territorial ben definida,
tant des del punt de vista geogràfic com poblacional. Ubicats al bell mig dels pobles
que tenen com a pròpia la llengua catalana, els ciutadans de les terres de l’Ebre
reclamen un reconeixement administratiu més potent que el de formar part de les
quatre entitats comarcals en que ara s’ubiquen. Aquesta demanda potser podria
ser satisfeta, si més no en part, si es desenvolupés la divisió territorial de Catalunya
en vegueries.
Les terres de l’Ebre, malgrat la seva centralitat geogràfica i la seva condició
de cruïlla històrica han estat sovint marginades, tant pels governs espanyols que
les han posat en un cul de sac amb instal·lacions tan galdoses com les centrals
nuclears, com per la pròpia administració catalana que moltes vegades no les ha
defensat prou. Darrerament, l‘amenaça d’un macrotransvasament que hauria alterat
definitivament tot el seu entorn, va ser objecte d’una gran mobilització que rebé el
ple suport d’una gran part dels catalans.
Els ciutadans de les terres de l’Ebre tenen un paper destacat per a la supervivència de la nostra cultura. Que els catalans del sud es mantinguin fidels a la seva
pròpia identitat és un gest que mai podrem agrair-los prou, ja que la seva condició
fronterera amb altres territoris que tenen condicionants polítics molt determinats, els
faria susceptibles de ser una via de penetració dels constants intents de laminació
de la nostra llengua.
Entre els tortosins que han fet grans aportacions a la nostra cultura voldria
esmentar Gerard Vergés, un dels principals poetes catalans vius i Ricard Salvat,
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renovador del teatre català en les seves facetes de director i pedagog, professor
universitari i escriptor, de qui fa uns mesos vàrem lamentar la seva mort.
Tot i que nascut a Barcelona, Federico Mayor Zaragoza passà una part important
de la seva joventut a Tortosa, i és per això tortosí d’adopció, condició que proclama
sovint. La seva rellevància en el context de la cultura, al màxim nivell mundial és prou
coneguda, especialment per la seva labor com a director general de la UNESCO,
però també pel seu compromís en favor de la pau, plasmat en la creació de la
fundació “Una cultura de pau”. La seva extraordinària conferència magistral sobre
“Ciència i Pau”, impartida en el curs del congrés, va posar de manifest de manera
exquisida, les seves idees en favor del progrés i del benestar de les persones que
s’aconseguiria si ens poguéssim deslliurar de la plaga bel·licista que encara oprimeix
una bona part de la humanitat.
Aquest ha estat el primer congrés celebrat després del relleu de Xavier Fuentes
Arderiu en la presidència de la nostra organització. No ha arribat encara, però,
el moment de retre-li un més que merescut homenatge, ja que el seu lideratge
intel·lectual continua sent imprescindible per a la consolidació de l’Associació, de
la que a més de ser-ne l’inspirador i principal fundador n’és un membre molt actiu.
Mostra d’això fou la seva conferència inaugural en què exposà amb gran rigor i
claredat com entén l’essència de la nostra professió, contrastant les seves opinions
amb altres punts de vista.
En l’actual món de la societat de la comunicació, en què els coneixements es
transmeten a través de les xarxes electròniques de gran abast, el retrobament
personal que permet l’intercanvi d’experiències i idees continua sent necessari
i justifica l’organització d’activitats com la que ens ocupa. Aquest propòsit va
ser assolit abastament mitjançant els debats, el col·loquis que seguiren les ponències, les sessions de comunicacions lliures i la presència de la indústria del
diagnòstic in vitro. Com en les edicions anteriors el programa inclogué aspectes
innovadors de les diferents disciplines de les ciències de laboratori clínic, junt
amb temes més transversals relacionats amb la gestió i la direcció, així com
la prospecció de les perspectives sobre el futur dels sectors públic, privat i la
indústria del diagnòstic in vitro. També va ser abordat el paper que hauria de
correspondre als tècnics especialistes de laboratori clínic, tant pel que fa a les
seves competències professionals com als plans formatius que haurien de seguir.
Cal expressar l’agraïment a les autoritats que ens acompanyaren en els
actes centrals, als organismes oficials i les institucions que van contribuir amb
el seu patrocini, als membres corporatius que ens donen un suport fonamental,
al Comitè Organitzador, als ponents, als participants, i molt especialment a en
Joan Zaragoza, que amb la seva proverbial jovialitat aconseguí que el congrés
es visqués en un clima de treball i il·lusió alhora. Ara podem dir que també per
a nosaltres lo Riu és vida.
Jaume Miró Balaguer
President de l’ACCLC
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Conferència inaugural

Les diverses visions professionals
del laboratori clínic
Una reflexió politicofilosòfica al
voltant la pràctica professional de
les ciències de laboratori clínic
Xavier Fuentes i Arderiu
Fundador de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Pròleg
No lluny d’aquí, a la comarca del Baix Camp, dalt de les muntanyes de Prades, dins el terme
municipal d’Arbolí, i entre la Mussara, el mas dels Frares i el Gallicant, fa un grapat d’anys, els
universitaris catalans, però també aragonesos, valencians, i d’algun altre indret, rebien la seva
instrucció militar, és a dir feien la mili, en la modalitat de milícies universitàries al campament
Los Castillejos. Com he dit, els soldats (caballeros aspirantes, els deien) eren estudiants universitaris els quals, durant la vida quotidiana al campament no es distingien entre si, però si
es distingien els dies festius en que anaven el vestit de mudar, és a dir, quan anaven vestits de
bonito, segons l’argot del campament. Aquest vestit es guarnia amb uns cordons de diferent
color segons la carrera que estigués estudiant el caballero aspirante. Així, entre d’altres, el
blau fort era dels estudiants de ciències (com ara biologia o química) el violeta dels estudiants
de farmàcia i groc ho era de medicina.
Quan vam dissenyar el logotip de l’Associació, amb aquests tres colors vam voler reconèixer
la diversitat acadèmica dels facultatius que actualment la integren i que, en certa forma, dona
lloc a aquesta conferència inaugural.
La diversitat acadèmica
La diversitat acadèmica és considerada bona per uns i dolenta per altres. Els seus defensors diuen que la diversitat de les llicenciatures dels facultatius del laboratori clínic enriqueix
globalment l’activitat d’aquest laboratori; però segons uns altres, aquesta diversitat només és
una font, potencial o real segons el cas, de discòrdia i recel mutu entre companys de feina.
Malauradament, no és fàcil trobar dades actuals sobre la diversitat acadèmica dels diferents especialistes que treballen als laboratori clínics europeus. La informació disponible és
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de 19971 i només fa referència a l’origen acadèmic dels especialistes en Anàlisis Clíniques o
en Bioquímica Clínica i és aproximadament la següent:
• 27,3% de biòlegs, bioquímics o químics,
• 21,1% de farmacèutics,
• 40,1% de metges,
• 11,5% d’altres titulacions universitàries.
Actualment, el repartiment de les llicenciatures dins del membres de l’Associació Catalana
de Ciències de Laboratori Clínic és el següent:
• 18,3% de biòlegs
• 5,4% de bioquímics o químics
• 44,1% de farmacèutics,
• 25,7% de metges,
• 6,5% sense concretar
Segons l’experiència que vaig adquirir en els 18 anys que vaig ser tutor docent de l’especialitat Bioquímica Clínica a l’Hospital Universitari de Bellvitge, considero que el resident sol tenir
una actitud diferent durant el seu període de formació segons la seva procedència acadèmica;
encara que això pot variar notòriament durant els quatre anys que dura aquest procés, o influir
durant tota la vida professional. Destaco els trets distintius següents:
De la llicenciatura en Biologia.– En general, els residents llicenciats en Biologia i alguns
dels que ja són especialistes, entenen que els pacients són individus d’una espècie biològica,
i entenen les ciències de la salut, en general, i la medicina, en particular, com una branca de la
biologia. Potser sigui, si es segueix l’orientació sanitària, la llicenciatura que dóna una formació
més propera a les ciències de laboratori clínic.
De la llicenciatura en Bioquímica.– Com fins ara ha estat una carrera de segon cicle,
les influències rebudes depenen fonamentalment de si el primer cicle s’ha fet a una facultat
d’orientació biològica o d’orientació química.
De la llicenciatura en Farmàcia.– Aquesta llicenciatura confereix una cultura híbrida
entre la cultura biològica i la química, però amb una forta orientació cap al medicament i una
metodologia força memorística.
De la llicenciatura en Medicina.– És la llicenciatura que durant el període de la residència
confereix més seguretat al resident per allò de “jugar a casa”, però és la més allunyada del
conjunt de coneixements de les ciències de laboratori clínic i la que més segueix una metodologia memorística.

Guder WG, Büttner J. Clinical chemistry in laboratory medicine in Europe – Past, present and future challenges. Clin Chem Lab Med 1997;35:487–94.
1
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De la llicenciatura en Química.– És la llicenciatura que proporciona una aproximació amb
més tradició matemàtica per resoldre qualsevol tipus de problema, però durant el període de
la residència cal estudiar per primera vegada força matèries relacionades amb les ciències
de la salut.
Val a dir que ja en la vida professional, el fenomen de la diversitat de les llicenciatures tot
sovint és eclipsat per un altre fenomen, el de la diversitat de les especialitats, que de vegades
coexisteixen en un laboratori clínic determinat, allò que podem anomenar la diversitat postacadèmica.
La diversitat postacadèmica
Les quatre ordres del Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya referents als programes
formatius de les especialitats de les ciències de la salut relacionades amb el laboratori clínic2,
malgrat la proximitat conceptual i professional, no estan gens harmonitzades, deixant entreveure
clarament que els diversos grups encarregats de redactar-les han prescindit els uns del altres.
Aquesta falta d’harmonia (i potser falta de supervisió ministerial) fa que hi hagi una tendència
a distingir als residents llicenciats en medicina en els programes formatius de les especialitats
Immunologia i Microbiologia i Parasitologia. El cas més notori potser es trobi en el programa
formatiu de l’especialitat Immunologia que proposa una formació diferent per als residents
«dins de les competències que corresponen a la seva llicenciatura d’origen». I a prop segueix
el programa formatiu de l’especialitat Microbiologia i Parasitologia, que en el seu últim paràgraf
diu «En el marc de les titulacions que poden accedir a l’especialitat de Microbiologia i Parasitologia i sense perjudici de la necessària relació entre elles, es considera competència exclusiva
dels que ostentin la llicenciatura en Medicina, la de diagnòstic i tractament dels pacients».
El repartiment actual de les especialitat dins del membres de l’Associació Catalana de
Ciències de Laboratori Clínic és el següent:
• 47,0% d’especialistes en Anàlisis Clíniques,
• 31,2% d’especialistes en Bioquímica Clínica,
• 4,5% d’especialistes en Hematologia i Hemoteràpia,
• 2,0% d’especialistes en Immunologia,
• 2,5% d’especialistes en Microbiologia i Parasitologia,
• 12,8% sense concretar

ORDEN SCO/3252/2006, de 2 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Bioquímica Clínica. BOE 2006-10-21.
ORDEN SCO/3255/2006, de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la
especialidad de Inmunología. BOE 2006-10-21.
ORDEN SCO/3256/2006, de 2 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Microbiología y Parasitología. BOE 2006-10-21.
ORDEN SCO/3369/2006, de 9 de octubre, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Análisis Clínicos. BOE 2006-11-02.
2
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Tal com he fet per a les diverses llicenciatures, destacaré aquí quins són al meu parer els
trets característics de les diverses especialitats de les ciències de la salut relacionades amb
el laboratori clínic.
De l’especialitat Anàlisis Clíniques.– Comprensió global dels conceptes transversals dels
exàmens in vitro. En general, no qüestionen l’existència de les especialitats “monovalents”.
De l’especialitat Bioquímica Clínica.– Facilitat per a la incorporació dels aspectes metrològics i qualitològics. Alguns manifesten dubtes sobre la necessitat de l’especialitat Anàlisis
Clíniques.
De l’especialitat Immunologia.– Actitud força clínica, força voluntat de participació activa
en el procés diagnòstic, i una certa actitud positiva sobre els aspectes metrològics i qualitològics. Generalment, manifesten dubtes sobre la necessitat de l’especialitat Anàlisis Clíniques.
De l’especialitat Microbiologia i Parasitologia.– Actitud més clínica, més voluntat de
participació activa en el procés diagnòstic. Generalment, manifesten dubtes sobre la necessitat
de l’especialitat Anàlisis Clíniques.
La sociologia de la nostra professió, o de les nostres professions, és ben curiosa. Els
“monovalents” s’entesten en subratllar qualsevol diferència, per banal que sigui, entre la seva
especialitat i les altres, sobre tot les diferències amb els “polivalents”, però també amb els
bioquímics clínics als que consideren agermanats amb els analistes clínics.
L’especialitat Anàlisis Clíniques, per la seva naturalesa “polivalent”, representa un conflicte
per a les especialitats “monovalents”. És difícil saber o decidir quan certes anàlisis les ha de
fer, o les pot fer, un especialista “polivalent” o un especialista “monovalent” apropiat. Quanta
microbiologia clínica por fer (fins i tot des del punt de vista legal) un analista clínic? Hi ha
jurisprudència? Ni la llei ni els reglaments institucionals es defineixen en aquests assumptes.
El fet que l’hematologia in vitro o hematologia biològica tant la pugui practicar un especialitat
en Hematologia i Hemoteràpia (especialitat mèdica) com un especialista en Anàlisis Clíniques,
complica el panorama des del punt de vista teòric però permet resoldre força situacions complicades de distribució de treball en alguns laboratoris clínics.
Les ideologies professionals: els “ismes”
Però, a més, en el nostre ofici existeix un altre tipus de diversitat. És la diversitat ideològica
sobre que és i que ha de ser la nostra professió. Aquesta diversitat de vegades està relacionada
amb l’origen acadèmic dels especialistes, però d’altres no; de vegades aquesta diversitat es
pot percebre com a corporativisme, però d’altres no.
Com a conseqüència de totes les diferents fonts de diversitat apareixen les diverses ideologies professionals (els “ismes” ideològics) que determinen les diverses actituds que sostenim
i defensem els professionals del laboratori clínic.
Els ismes antagònics:
• cientifisme contra medicalisme subjectivista
• normativisme (ISO, IUPAC, etc.) contra liberalisme
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• activisme contra immobilisme (“minimisme” = pràctica de la llei del mínim esforç)
• progressisme contra conservadurisme (“poruguisme”)
Els ismes pseudoantagònics:
• verticalisme contra transversalisme
• productivisme contra terciarisme (en el que és fa més difosa la frontera entre la recerca
i el desenvolupament i l’assistència sanitària)
Els ismes complementaris:
• metrologisme (“quimicalisme”, “analitisme”) i qualitologisme i medicalisme científic
Controvèrsies sobre l’adscripció de les especialitats
¿Prioritat a la llicenciatura o a l’especialitat?
¿Un farmacèutic especialista en Anàlisis Clíniques, quan exerceix aquesta especialitat, fa
de farmacèutic?
¿Un metge especialista en Anàlisis Clíniques quan exerceix aquesta especialitat, fa de metge?
Si li preguntem a qualsevol especialista del laboratori clínic que sigui llicenciat en medicina
si se sent metge, probablement contestarà que sí, però si li preguntem a un que sigui llicenciat
en química si se sent químic, probablement contestarà que no.
¿És la infermeria una activitat mèdica i, per tant, una branca de la medicina?
¿És la farmàcia una activitat mèdica i, per tant, una branca de la medicina?
¿És possible que les anàlisis clíniques siguin una activitat mèdica i la farmàcia i la infermeria
no ho siguin?
Tots els problemes que reflecteixen les línies precedents es van resoldre per decret l’any
20083, quan el Ministeri de la Presidència d’Espanya va publicar el Reial decret pel qual es
classifiquen les especialitats en ciències de la salut. A partir d’aquest moment van desaparèixer els dubtes que sovint s’havien presentat sobre l’adscripció de certes especialitat de les
ciències de la salut als diversos àmbits professionals; dit d’una altra manera i recorrent a un
exemple, amb la publicació d’aquest reial decret s’acaba, si més no legalment, la discussió
sobre si Anàlisis Clíniques és una especialitat de biòlegs, de bioquímics, de farmacèutics, de
metges o de químics.
Així, doncs, el reconeixement en el reial decret 183/2008 de la multidisciplinarietat de les
especialitats relacionades amb el laboratori clínic reforça la diversitat que vol simbolitzar el
logotip de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic.
La nova classificació de les especialitats en ciències de la salut és la següent:
Especialitats d’infermeria per accedir a les quals s’exigeix tenir un títol universitari oficial
que habiliti per exercir la professió d’infermer(a):
• Infermeria de salut mental
• Infermeria de cures medicoquirúrgiques
• Infermeria del treball
REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria
especializada. BOE 2008-02-21.
3
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•
•
•
•

Infermeria familiar i comunitària
Infermeria geriàtrica
Infermeria obstetricoginecològica (llevador(a))
Infermeria pediàtrica

Especialitats mèdiques [només esmento les relacionades amb el diagnòstic in vitro] per
accedir a les quals s’exigeix tenir un títol universitari oficial que habiliti per exercir la professió
de metge(sa):
• […]
• Anatomia patològica
• […]
• Hematologia i hemoteràpia
• […]
Especialitats de psicologia per accedir a les quals s’exigeix tenir un títol universitari oficial
de grau en l’àmbit de la psicologia o de llicenciat en psicologia:
• Psicologia Clínica
Especialitzacions farmacèutiques per accedir a les quals s’exigeix tenir un títol universitari
oficial que habiliti per exercir la professió de farmacèutic(a):
• Farmàcia hospitalària
Especialitats multidisciplinàries [només esmento les relacionades amb el laboratori
clínic] per accedir a les quals s’exigeix tenir els títols universitaris oficials de grau, o si s’escau
de llicenciat, en cadascun dels àmbits que a continuació s’especifiquen:
• Anàlisis clíniques: biologia, bioquímica, farmàcia, medicina o química.
• Bioquímica clínica: biologia, bioquímica, farmàcia, medicina o química.
• Immunologia: biologia, bioquímica, farmàcia o medicina
• Microbiologia i parasitologia: biologia, bioquímica, farmàcia, medicina o química.
Opinions a contracorrent
Aprofitant l’oportunitat singular que m’ofereix el fet d’haver acceptat pronunciar la conferència inaugural d’aquest congrés, prego que se’m permeti donar la meva rèplica a alguns dels
corrents d’opinió actuals amb els que no hi estic d’acord.
Sobre la diversitat acadèmica.– La diversitat acadèmica només és una font, potencial o
real segons el cas, de discòrdia i recel mutu entre companys de feina.
Al meu parer, només hi hauria d’haver una carrera universitària (màster segons Bolonya)
única en ciències de laboratori clínic, d’una durada de 5 o 6 anys, dels quals els 2 últims es
cursarien en un laboratori clínic docent. Tots els graduats serien “generalistes” i especialistes
en alguna de les disciplines (“nonovalents”) de les ciències de laboratori clínic.
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Sobre les “ciències de laboratori clínic basades en “l’evidència”.– Contràriament als
metges clínics que contínuament defensen la medicina basada en “l’evidència, nosaltres no
hem de reclamar unes ciències de laboratori clínic basades en “l’evidència”, perquè la nostra
activitat professional sempre ha tingut rigor científic, sempre ha esta basada en fets provats
científicament; una altra cosa és el que ens demanen els metges sol·licitants i l’ús que fan dels
resultats que els lliurem.
Tothom acceptaria que alguns alquimistes haguessin reivindicat una alquímia basada en
“l’evidència”, però avui cap científic admetria una reivindicació sobre la química orgànica basada en l’evidència”. Ara algú pot reclamar una astrologia basada en “l’evidència”, però ningú
reclamaria una astronomia basada en “l’evidència”.
Les ciències de laboratori clínic –amb independència de l’ús que facin els metges sol·licitant
amb la informació que generen els laboratoris clínics– són al “calaix” de la química orgànica
o de l’astronomia, i no al “calaix” de l’alquímia o l’astrologia.
Sobre el “valor afegit”.– Durant aquesta dècada, sovint s’ha dit, i es continua dient, que
hem de donar-li al nostre treball un “valor afegit”, per tal de fer-lo més valuós davant dels nostres
clients i, fins i tot, de la societat en general. Qui defensa aquest “valor afegit” acostuma a identificar-lo amb un augment de les activitats més properes a la clínica, com ara una intervenció
activa en el procés diagnòstic i terapèutic, és a dir, una intensificació de la medicalització de
l’activitat realitzada al laboratori clínic.
La necessitat d’augmentar les activitats properes a la clínica és simplement una conjectura,
ja que són molt pocs els metges clínics que reclamen que els facultatius del laboratori clínic
els ajudin en els processos diagnòstics i terapèutics més del que ho fan habitualment. I molt
poques les situacions en les que, fent una anàlisi rigorosa dels fets, la incorporació d’aquest
suposat “valor afegit” milloraria els processos diagnòstics i terapèutics.
Alguns facultatius del laboratori clínic declaren que la nostra supervivència professional
requereix la potenciació de les activitats “clíniques”, especialment la inclusió de comentaris
interpretatius als informes de laboratori, i solen opinar què per als aspectes analítics n’hi ha
prou amb tècnics de laboratori.
En el cas particular del “valor afegit” derivat dels comentaris interpretatius, quants laboratoris
coneixeu en els què els informes que requereixin comentaris interpretatius siguin una fracció
important de tots els informes emesos? No serà que la major part d’informes de laboratori
clínic, pel seu contingut i pels coneixements dels metges sol·licitants, no requereixen comentaris
interpretatius? No hem d’oblidar que, en general, si un metge sol·licita l’examen d’una propietat
biològica coneix el valor semiològic d’aquesta propietat. Tanmateix, cal admetre que hi ha casos
que el resultat lliurat pel laboratori clínic és molt críptic i si que cal una interpretació o “traducció”.
Sobre la necessitat d’afegir comentaris interpretatius als informes de laboratori clínic es pot
afirmar que és real però poc freqüent, com ho il·lustren els exemples següents (IR és l’interval
de referència biològic):
Exemple I
Pacient: Home de 76 anys
San—Eritròcits; c.nom. = 3,85x1012/L [IR: (4,1-5,7)x1012/L]
San—Hemoglobina; c.massa = 91 g/L [IR: (126-166) g/L]
Pla—Ferro(II+III); c.subst. = 4 mmol/L [IR: (6-27mmol/L]
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Pla—Ferritina; c.massa = 10 mg/L [IR: (30-300) mg/L]
Comentari: Els resultats obtinguts són compatibles amb una anèmia ferropènica.
Exemple II
Pacient: Dóna de 45 anys
Pla—Tirotropina; c.subst.arb. = 0,06 mu.int./L [IR: (0,48-4,36) mu.int./L]
Pla—Tiroxina(Iliure); c.subst. = 35,4 pmol/L [IR: (9,7-30,9) pmol/L]
Comentari: Els resultats obtinguts són compatibles amb un hipertiroïdisme.
Exemple III
Pacient: Home de 50 anys
Lfs(San)—Limfòcits CD19+; fr.nom. = 85%
Lfs(San)—Limfòcits CD5+; fr.nom. = 10%
Lfs CD19+(San)—Limfòcits CD5+; fr.nom. = 99%
Lfs CD19+(San)—CD5+; nom. entític arb.({0; 1; 2; 3}) = 1
Lfs CD19+(San)—Limfòcits CD23+; fr.nom. = 99%
Lfs CD19+(San)—CD23+; nom. entític arb.({0; 1; 2; 3}) = 2
Lfs CD19+(San)—Limfòcits FMC-7+; fr.nom. = < 20%
Lfs CD19+(San)—Limfòcits CD79b+; fr.nom. = < 20%
Lfs CD19+(San)—Limfòcits kappa+; fr.nom. = 90%
Lfs CD19+(San)—Cadenes kappa+; nom. entític arb.({0; 1; 2; 3}) = 1
Lfs CD19+(San)—Limfòcits lambda+; fr.nom. = < 20%
Comentari: El resultat obtingut és característic d’una leucèmia limfocítica crònica.
Exemple IV
Pacient: Home de 40 anys
DNA(San)—Gen HFE; var.seq. = [c.845G>A] + [c.845G>A]
Comentari: El resultat (genotip) obtingut suggereix l’existència, o el possible desenvolupament, d’una hemocromatosi hereditària.
Si un laboratori clínic fa sistemàticament alguns comentaris interpretatius, aquest fet ha de
constar al catàleg de serveis i els comentaris han d’estar sotmesos a auditories, si es volen
acreditar. I, si és possible, s’ha de participar en un programa d’avaluació externa de la qualitat
de comentaris interpretatius.
Abans d’acabar aquestes “opinions a contracorrent” vull destacar que en 2002 per a la
preparació d’una prova objectiva per a l’avaluació de la competència professional (ACOE) en
els laboratoris clínics generals, aplicant el judici professional consensuat de vuit especialistes
es va arribar a la conclusió següent sobre els tipus d’activitats realitzades al laboratori clínic:
• 24% de les activitats són analiticometrològiques
• 44% de les activitats són qualitològiques
• 24% de les activitats són semiològiques
• 8% de les activitats són de direcció i administració
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Quines són les activitats clíniques (semiològiques) que practiquem –o hauríem de practicar–
els facultatius del laboratori clínic?
Si distingim entre quotidianes i esporàdiques. Les principals activitats clíniques quotidianes
són:
• atendre les consultes dels metges sol·licitants,
• comunicar els resultats alarmants,
• cercar informació addicional sobre el pacient (durant la revisió final dels resultats, si
s’escau),
• proposar exàmens de laboratori addicionals (si no hi ha un protocol preestablert) als
metges sol·licitants,
• afegir un comentari interpretatiu a l’informe de laboratori clínic, ja sigui singular o preestablert;
i les principals activitats clíniques esporàdiques són:
• establir intervals de referència biològics i revisar-los periòdicament,
• establir la significació dels canvis dels resultats,
• establir valors discriminants,
• establir protocols d’exàmens de laboratori,
• avaluar les característiques semiològiques dels exàmens de laboratori clínic,
• avaluar les repercussions dels resultats de laboratori sobre les decisions mèdiques,
• establir límits d’alarma,
• formar als metges sol·licitants en l’ús apropiat del laboratori clínic.
Al meu parer, el rerafons de la defensa del “valor afegit” és corporativista, ja sigui un corporativisme relacionat amb la llicenciatura o amb l’especialitat. Afortunadament, crec que això
només és així per a una minoria de facultatius del laboratori clínic.
El futur professional i els reptes
Com a professió ens queda molta feina per fer com per estar buscant nous “valors afegits”;
només cal repassar les activitats que he descrit més amunt –i les que no he descrit–i pensar
en com podem millorar-les (o fer-les!).
No obstant això, crec que hi ha unes actuacions prioritàries que ens farien millorar profundament.
Primera fase:
Aconseguir que tots els laboratoris clínics públics, i la majoria de laboratoris clínics independents, de Catalunya s’acreditin d’acord amb la norma ISO 15189.
Segona fase:
• Aconseguir coherència antre la qualitat metrològica i els intervals de referència en tots els
laboratoris clínics públics, i en la majoria de laboratoris clínics independents, de Catalunya.
• Fixar un criteri comú per decidir sobre la significació estadística dels canvis
• Harmonitzar, homogeneïtzar, estandarditzar, etc.
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Fase permanent:
Formar als metges sol·licitants en l’ús adequat del laboratori clínic i la interpretació dels seus
resultats, fent èmfasi en els aspectes següents:
• criteris de selecció de les anàlisis,
• valors discriminants i límits de referència,
• interpretació dels resultats en relació als intervals de referència,
• efectes de la variabilitat biològica,
• efectes de la variabilitat iatrogènica,
• efectes de la variabilitat metrològica,
• interpretació dels canvis dels resultats.
És molt important que coneguin les limitacions derivades de les diverses fonts de variació
que poden actuar sobre els resultats de les anàlisis.
Epíleg
El principal argument per defensar la nostra professió s’ha de basar en fer coses que ens
siguin pròpies, que siguin pròpies del diagnòstic in vitro, no en allò que faria qualsevol metge clínic recolzant-se en el laboratori clínic; cal que fem allò que si no fóssim del ram ni ens
passaria pel cap fer.
El liberalisme professional ha de deixar pas a la normalització i l’harmonització, per tal
d’aconseguir una xarxa de laboratoris clínics amb resultats compatibles entre ells.
Les ciències de laboratori clínic creixen poc per si mateixes; el seu creixement ve donat –com
passa en altres àmbits cientificotecnològics– fonamentalment pels avenços de la tecnologia.
Així, les grans novetats dels laboratoris clínics dels darrers vint anys s’han degut principalment
al desenvolupament de les tècniques relacionades amb la biologia molecular i amb la biologia
cel·lular. Les activitat clàssiques directament relacionades amb la química analítica o les anàlisis
biològiques s’han desenvolupat des del punt de vista de la fiabilitat i practicabilitat, però poc
des del punt de vista semiològic. En qualsevol cas, la nostra professió, gràcies als avenços
de la biologia molecular, la informàtica i la robòtica –que generalment ens han arribat de la mà
de la indústria del diagnòstic in vitro– mai com ara havia gaudit de tant bona salut per poder
contribuir a la salut dels pacients.
Això és el que hem de dir als nostres gerents i polítics sanitaris que és la nostra feina. I
això és l’única cosa que ens farà imprescindibles, ja que només nosaltres, els facultatius del
laboratori clínic, tenim els coneixements necessaris per fer-ho.
I tot amb independència dels nostres interessos corporatius o gremials!
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Lliçó magistral

Ciència i pau
Federico Mayor Zaragoza
Exdirector de la UNESCO (1987-1999)
President de la “Fundació per a una Cultura de Pau”

La ciència i el desenvolupament tecnològic per a la pau del món és rellevant. La pau és el
fruit de la justícia i, per tant, la justícia i, sobre tot, la igualtat en oportunitats per a tots els éssers
humans, depenen, en bona mesura, de la ciència. Com podem avui aspirar a que hi hagi un
món en pau si es moren de fam 60.000 persones al dia, de les quals 35.000 són nens? Com
no es moririen de fam? Gràcies a la ciència. S’ha calculat que al present 2010 habiten a la
terra uns 10.000 milions de persones. Doncs bé, podem asseverar que la ciència està avui en
condicions d’alimentar la humanitat. La gent ha de reconèixer que la ciència és fonamental,
precisament, per poder viure en unes condicions humanes mínimes, en les que el sentiment
d’animadversió a causa de les grans diferències socials en el món deixi d’existir. Hem de ser
conscients que l’única manera de proporcionar a la gent unes condicions de vida que estiguin
d’acord amb la seva dignitat, igual per a tots els éssers humans, és la ciència.
Ha arribat el moment. La cultura de guerra, l’economia de guerra, el domini hegemònic
dels globalitzadors ha fracassat estrepitosament, a quin preu de sofriments, fam, pobresa
extrema, esquinços socials… Cal un nou començament, coincidint amb el nou segle i mil·lenni.
Des de sempre han predominat la força i la imposició, la violència i la confrontació bèl·lica,
fins al punt que la història sembla reduir-se a una successió inacabable de batalles i conflictes
en els que la pau és un pausa, l’intermedi. I així un segle i un altre segle, amb mínims intents
d’emancipació.
Educada per a l’exercici de la força, acostumada a acatar la llei del més poderós, més
entrenada en l’ús del múscul que de la ment, la humanitat s’ha vist arrossegada a les més
sagnants confrontacions. En lloc de fraternitat, enemistat. El proïsme, pròxim o distant, no ha
aparegut com a germà amb qui compartim un destí comú, sinó com l’adversari, com l’enemic
a qui hem de aniquilar. I així, una cadena interminable d’enfrontaments, d’atacs i represàlies,
de vencedors i vençuts, de rancors i animadversió, de violència física i espiritual, jalonen el
nostre passat.
Hi ha, per fortuna, una història paral·lela invisible, on les baules han estat forjades dia a
dia per l’altruisme, la generositat i la creativitat que són distintives de l’espècie humana. És un
dens teixit,, incomparable i intransitori, ja que està fet amb l’esforç de moltes vides, tenaçment
dedicades a construir, com a tasca quotidiana principal, els baluards de la pau.
“No hi ha camins per a la pau, la pau és el camí”, ens va recordar el Mahatma Ghandi.
Un camí guiat per principis i valors. Per la justícia en primer lloc. La pau és, alhora, condició
i resultat, llavor i fruit. Cal identificar les causes dels conflictes per poder prevenir-los. Evitar
és la major victòria.
–23–

La UNESCO, organització del Sistema de les Nacions Unides a la qual s’encomana explícitament la tasca de construir la pau mitjançant l’educació, la ciència, la cultura i la comunicació,
recorda en el preàmbul de la seva Constitució que són els “principis democràtics” de la justícia,
llibertat, igualtat i solidaritat els que han d’il·luminar aquesta gran transició des d’una cultura
de violència i guerra a una cultura de diàleg i conciliació. Va ser des de la UNESCO on es va
iniciar el gran programa, en la dècada dels noranta Cap a una cultura de pau.
La Declaració i Programa d’Acció sobre una Cultura de Pau, aprovada el mes de setembre
de 1999, estableix que la cultura de pau és un conjunt de valors, actituds i comportaments que
reflecteixen el respecte a la vida, l’ésser humà i la seva dignitat . En el Pla d’Acció es contenen
les mesures d’índole educativa, de gènere, de desenvolupament, de llibertat d’expressió… que
s’han de posar en pràctica per a la gran transició de la força a la paraula: fomentar l’educació
per la pau, els drets humans i la democràcia, la tolerància i la comprensió mútua nacional i
internacional; lluitar contra tota forma de discriminació; promoure els principis i les pràctiques
democràtiques en tots els àmbits de la societat, combatre la pobresa i aconseguir un desenvolupament endogen i sostenible que beneficiï a tots i que proporcioni a cada persona un
marc de vida digne, i mobilitzar la societat per tal de forjar en els joves el desig fervent de
cercar noves formes de convivència basades en la conciliació, la generositat i la tolerància,
així com el rebuig a tota forma d’opressió i violència, la justa distribució de la riquesa, el lliure
flux informatiu i els coneixements compartits.
En el Manifest 2000–Any Internacional per una Cultura de Pau–subscrit per més de
110 milions de persones de tot el món, s’estableix “el compromís, en la meva vida quotidiana,
en la meva família, en el meu treball, en la meva comunitat, en meu país, en la meva regió a:
respectar totes les vides; rebutjar la violència; alliberar la meva generositat; escoltar per comprendre, preservar el planeta, i reinventar la solidaritat”. D’això es tracta, d’involucrar, d’implicar
personalment en aquest procés que pot conduir, en pocs anys, a aclarir els horitzons avui tan
ombrívols i permetre la convivència pacífica de tots els habitants de la terra.
Ja són molts els països, regions, municipis que han incorporat la cultura de pau a les seves
Constitucions o Estatuts. És molt important que aquesta inclusió es vagi generalitzant, però és
més important encara la consciència popular que ha arribat el moment de no acceptar més
la imposició i l’obediència cega al poder, perquè els ciutadans estan deixant de ser súbdits,
estan deixant de ser espectadors per ser actors, estan abandonant el silenci i la por per deixar
de ser vassalls i convertir-se en agents de pau.
Avui, la participació no presencial–a través de la telefonia mòbil per l’SMS, o per internet…
–permet ja un canvi radical en el que constitueix el fonament de tota democràcia, la consulta
popular.
En aquests deu anys s’han dut a terme moltes coses. Però la inèrcia dels interessos creats,
la resistència dels més pròspers a compartir millor, s’oposen a l’adveniment de la cultura de
la pau, de la paraula, de l’aliança, de la comprensió.
Però aviat cediran. Ha arribat el moment.
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Present i diferents perspectives
del laboratori clínic a catalunya
Moderadora:

Carme Villà Blasco
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Indústria del diagnòstic in vitro
Francisco Javier Gella Tomás
Biosystems S.A
Barcelona

La indústria del diagnòstic in vitro (IDIV), forma part d’una cadena de proveïdors o clients
que té com a finalitat l’atenció de la salut de les persones. L’atenció clínica als pacients (client
últim) es porta a terme en els centres de salut públics o privats. Els laboratoris clínics són un
dels múltiples proveïdors dels centres de salut, als que proporcionen dades biològiques rellevants del pacient, que s’obtenen mitjançant exàmens de laboratori. Per exercir la seva feina, els
laboratoris clínics necessiten diversos proveïdors de materials i serveis, entre els quals destaca
la IDIV que proporciona els elements essencials per a executar els sistemes de mesura i altres
exàmens, així com el programari adequat per al maneig de la informació generada. Finalment,
la IDIV utilitza materials i serveis d’altres proveïdors entre els que tenen primordial importància
els de les indústries química, bioquímica, biotecnològica i electrònica.
En aquesta cadena, cada baula depèn de l’anterior i, en els temps actuals de creixent especialització, cada vegada d’una forma més determinant. L’existència de diversos proveïdors
capaços de proporcionar el mateix producte / servei és en conseqüència essencial, no només
per mantenir un mercat de lliure competència, sinó fins i tot per garantir el futur de qualsevol
de les entitats que formen part de la cadena.
La IDIV es composa principalment d’empreses multinacionals, encara que també subsisteixen empreses que atenen a un mercat merament nacional o regional. Aquesta indústria va
néixer a partir de petites unitats de grans empreses químiques (Boehringer Mannheim, Union
Carbide, Merck, etc). Amb l’inici de l’automatització s’introdueixen també en aquest mercat
empreses amb experiència en la fabricació d’instruments (Techni, Beckman, etc). A la fi del
segle XX, gairebé totes desapareixen o són absorbides per empreses de la gran indústria
farmacèutica (Roche, Bayer, Abbott, etc) que intenten establir una relació de negoci entre els
nous fàrmacs i els exàmens de laboratori per diagnosticar la malaltia, mesurar la concentració
del fàrmac, seguir l’evolució del tractament, etc. En els darrers anys, s’ha produït un nou tomb
a la IDIV amb la irrupció de multinacionals elèctriques (Siemens, General Electric, etc) que han
decidit ampliar amb el laboratori clínic la seva presència en els centres de salut.
De manera similar al que està passant en els laboratoris clínics, també la IDIV es veu sotmesa
a un imparable augment de la normativitat i regulació. A més de la certificació ISO 9000, en
diversos països s’exigeix que l’empresa tingui implantades pràctiques de bona manufactura
(GMP) o que estigui certificada per la norma ISO 13485. A més, la legislació europea imposa
que els fabricants facin el disseny i desenvolupament, la producció i la comercialització dels
seus productes de conformitat amb una sèrie de requisits essencials (marca CE). La necessària existència en la IDIV d’un fort sistema de gestió de la qualitat que atengui a tots aquests
requisits, proporciona una indubtable seguretat en els seus productes però també limita extra–27–

ordinàriament la viabilitat de les petites-mitjanes empreses i el grau d’innovació de totes, per la
creixent dificultat en obtenir totes les dades necessàries per complir amb els aspectes regulats.
Dins dels aspectes regulatoris que afecten la IDIV, n’hi ha un d’especial rellevància per
al futur de les mesures que es realitzen al laboratori clínic. Entre els requisits de la Directiva
Europea per als productes de diagnòstic in vitro s’estableix que els materials de referència
(patrons, calibradors, controls, etc) han de tenir el seu valor assignat traçable a sistemes de
referència de la més elevada jerarquia metrològica existents, el que també implica l’estudi i
descripció de la incertesa. Aquesta obligació, juntament amb el treball intens de les diverses
organitzacions internacionals, s’està realitzant per definir i preparar materials i sistemes de
mesura de referència primaris i secundaris, que incidirà en una millora en la reproductibilitat i
comparabilitat dels valors mesurats.
Un altre aspecte rellevant de la IDIV és el paper que exerceix en la investigació i en el desenvolupament dins l’àmbit de les ciències del laboratori clínic. La identificació de noves magnituds biològiques d’interès rellevant en l’establiment del risc, diagnòstic, pronòstic o seguiment
de malalties continua realitzant-se sobretot en les unitats d’investigació de centres de salut
o relacionats. No obstant, una vegada identificats, és la IDIV la que dissenya, desenvolupa,
produeix i comercialitza els productes. Una situació diferent és la del desenvolupament de
noves tecnologies d’aplicació al laboratori clínic. En aquest cas solen ser centres, empreses
tecnològiques o la pròpia IDIV els que tenen la iniciativa. És pràctica corrent que alguna petita
empresa de biotecnologia desenvolupi algun producte d’interès per al laboratori clínic i que
sigui llavors adquirida per una altra empresa més gran de la IDIV.
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Escenaris de futur: opcions
estratègiques per a les empreses del
sector privat del laboratori clínic
Joan Josep Artells Herrero
Fundación Salud, Innovación y Sociedad
Grupo Novartis
Barcelona

Per identificar les causes dels desajustaments i plantejar accions per al futur cal plantejar
d’una sèrie de reflexions:
• Tenim les prestacions corresponents al potencial del coneixement, tecnologia i RRHH
disponibles?
• Tenim les formes organitzatives (socialment) més eficients?
• Tenim capacitat i competències d’anticipació estratègica?
• Tenim informació adient per a practicar obertament un “����������������������������
benchmarking����������������
” sectorial permanent?
• Qui té por de competir obertament a casa i a fora?
• Qui és el “client” dels serveis del laboratori clínic: el ciutadà-contribuent (pacient o no),
el clínic, el finançador, …?
El context en què ens trobem està altament condicionat per la crisi actual i les seves
possibles sortides. Cal considerar les circumstàncies que han portat a la situació actual que
es podria visualitzar com un gran salt de l’eufòria a la depressió. Del 1997 al 2007, malgrat
l’aparent èxit de l’eurozona, l’economia espanyola evidenciava un apalancament exagerat en
l’economia real, baixa productivitat, baixa competitivitat, dèficit comercial crònic… Quan a
partir del 2007 apareix la crisi, es produeix una recessió del 3,6%, una gravíssima destrucció
de llocs de treball i una desconfiança dels mercats.
La sortida de la crisi és incerta, ja que malgrat la gesticulació sense concrecions, hi ha molts
dubtes sobre recuperació real de l’economia, el reequilibri del dèficit en 3 anys, la contractació
en despesa pública, la substitució del model de creixement, les reformes estructurals– com ara
les del mercat laboral– i el silenci sobre les anomenades bosses d’ineficiència… (intermediaris,
negociacions col·lectives, mútues patronals, pensions d’invalidesa). Un cop més s’ha evidenciat
que quan les coses van bé és quan cal gestionar (amb informació) el futur.
En el sector sanitari persisteixen uns hàbits que fomenten la segmentació i el proteccionisme.
D’altra banda els àmbits públics i privats segueixen camins separats, buscant sempre estar
al raser de la competitivitat. L’asfixia del sector privat amenaça de fet “l’ecosistema” sanitari
públic. En termes objectius “qui paga, mana” i ha de manar el ciutadà-contribuent. I quina
opció és la realment triaria?
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L’hegemonia de la medicina preventiva i del tractament de les malalties cròniques condicionen radicalment les noves demandes del sector sanitari on solen predominar els consumidors
de tecnologia per damunt dels realment innovadors. El pagament per objectius afecta cada
vegada més no solament als metges sinó a la resta de proveïdors sanitaris. En front d’aquest
panorama poden formular-se opcions continuistes que es caracteritzen per ser un llast per al
creixement: fomentar el pànic al canvi i l’adaptació de la tecno-estructura, la voracitat per la
despesa, el manteniment del “status quo”, la baixa productivitat, la impermeabilitat a la competència i al “benchmarking” així com la rendició de comptes. En aquest cas, la sortida de la
crisi implicarà una tornada al punt de partida amb exclusió de la competitivitat i el manteniment
de l’“apartheid”. El futur, doncs, queda en mans del finançador.
Cal potenciar la correcte selecció de quadres i la contracció crònica de la despesa, tot
defugint de l’entronització del “status quo”. Cal buscar un augment forçós de la productivitat
en base a una cultura basada en un esperit emprenedor i disciplinat del mercat. Així, la sortida de la crisi implica eficiència, pacte d’innovació organitzativa i partenariats i aliances com
a elements estratègics clau del sector empresarial. L’opció “apertheidista” fa que es potenciï
la identitat sectorial amb associació empresarial, la implicació en estratègia i l’establiment de
les “regles del joc”
Com a exemples del que pot representar la diferenciació per a la competitivitat, poden
citar-se la potenciació informació diagnòstica, la millora de l’eficiència diagnòstica-terapèutica,
el disseny de paquets de diagnòstic en farmacoteràpia i la implantació de models de gestió
de malalties cròniques. En definitiva, cal que s’optimitzi la planificació dels recursos humans i
constitueixi un observatori permanent de la innovació.
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Projecte de reordenació
dels laboratoris clínics de l’ICS
Joan Berenguer Maimó
Gerència territorial de Barcelona
Unitat de Negoci Corporativa de Suport al Diagnòstic i al Tractament
Institut Català de la Salut

En aquesta ponència s’ha dut a terme un breu resum de la situació actual dels laboratoris
clínics de l’Institut Català de la Salut (ICS), alhora que s’han presentat els elements considerats
en la tasca de planificació.
Es destaca la seva agrupació en tres nivells, fent esment a la necessitat de desplegar un
procés de concentració dels laboratoris actuals. En aquest procés, es planteja desenvolupar
xarxes territorials en base als territoris de les diferents gerències territorials de l’ICS. Esdevé
prioritari la reordenació dels catàlegs de prestació, pivotant aquesta en una gestió centralitzada del catàleg de prestació dels laboratoris de l’ICS (comú a tots els laboratoris) i en un
desplegament continuat d’unificació de criteris tècnics sota una metodologia de consens amb
el professionals (comissions).
Aquest procés cerca una millora global de l’eficiència i comporta una reorientació dels fluxes
de derivacions i conseqüentment un replantejament en la compra a tercers.
Un altre dels pilars és la reordenació de les àrees de coneixement. Tres elements a considerar: El primer es refereix a quins són els processos clau i quins els de suport?, el segon és
el desplegament de programes transversals per a tots els laboratoris i el tercer és la necessitat
de la gestió del coneixement. També es fa referència a la unificació de polítiques en equipaments i en sistemes de informació dels laboratoris (SIL) dins el projecte de desplegament del
projecte ARGOS.
Al final una breu referència a la necessitat de treballar en xarxa en el marc de la recerca i
innovació. En aquest aspecte destaca la vinculació a les diferents fundacions de recerca de
l’ICS com la via a desenvolupar, alhora que cal explorar i considerar la cooperació amb la
indústria i altres proveïdors.
Per acabar cal fer una referència sobre l’estat dels diferents projectes que s’estan desplegant
sobre la reordenació territorial.
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La globalització de les
malalties infeccioses
Moderadora:

Mar Olga Pérez Moreno
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Tuberculosi multiresistent
Julián González Martín
Servei de Microbiologia-CDB
Hospital Clínic
Barcelona

Epidemiologia
La tuberculosi és una de les malalties infeccioses amb més morbiditat i mortalitat al món.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) declara uns 9 milions de casos nous a l’any i uns
1,5 milions de morts, fonamentalment en països pobres. Els tractaments eficaços, iniciats durant
la dècada de 1960, consisteixen en l’administració simultània de varis fàrmacs durant períodes
llargs. Actualment la pauta més recomanada a nivell mundial es basa en l’administració de
quatre fàrmacs durant 6 mesos. Al 1985, l’OMS va establir com a prioritària l’estratègia DOT
(direct observed treatment) per aconseguir que el 80% dels pacients finalitzessin el tractament.
Al 1992 es van comunicar diversos brots de tuberculosi multiresistent a fàrmacs (MDR-TB)
als Estats Units, essent declarada com una emergència mundial. Les dades del 4 th WHO
Antituberculosis Drug Resistance report (2002-2007) indiquen que la prevalença mitjana
mundial de MDR-TB és de l’11%, tot i que la proporció és molt variable entre països, des de
inferior a l’1% en gran part d’Europa Occidental fins a més del 20% en alguns països de l’antiga
Unió Soviètica. La Xina i l’Índia acumulen més del 50% dels casos declarats. A Catalunya, la
proporció de MDR-TB es situa al voltant de l’1,2% dels casos nous, amb lleugeres diferències
entre immigrants i autòctons. Al 2006 es va descriure a Sudàfrica el primer brot d’una nova
forma de resistència, que afectà a 53 malalts amb el virus d’immunodeficiència humana amb
una mortalitat a curt termini superior al 95%. S’ha anomenat tuberculosi resistent a fàrmacs
extrema (XDR-TB), definida per l’OMS, com la resistència a isoniacida, rifampicina, quinolones
i al menys un dels aminoglucòsids de segona generació. No es coneix amb exactitud el seu
abast, però es calcula que actualment són l’11% dels casos multiresistents.
Mecanismes de la resistència
Fonamentalment són la pressió de l’antibiòtic en situació de monoteràpia i el contagi a
través de malalts resistents. Des d’un punt de vista epidemiològic, distingim entre resistència
en casos nous, és a dir mai tractats prèviament i que serien els contagiats a través de malalts
resistents, i resistència en casos tractats, que en part podrien ser deguts a resistència adquirida
durant el tractament anterior.
La major part dels fàrmacs antituberculosos actuen sobre la síntesi d’àcids micòlics de
la paret del micobacteri o sobre la síntesi de proteïnes en els ribosomes. La resistència de
Mycobacterium tuberculosis als fàrmacs és deguda, la major part de les vegades, a mutacions
cromosòmiques puntuals en els gens que regulen aquestes dianes dels fàrmacs antituberculosos. La taxa de mutació en presència d’antibiòtic és elevada, únicament calen entre 105
i 106 bacteris, segons l’antibiòtic, per a que aparegui una mutació. En els darrers (10-15) anys
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s’han identificat les principals mutacions associades a la resistència del fàrmacs de primera
generació. És especialment interessant el cas de la rifampicina, el fàrmac més efectiu, ja que
en més del 95% del casos la resistència és deguda a mutacions en una zona de 81 parells de
bases del gen rpoB, que codifica la síntesi de la subunitat B de l’ARN polimerasa, reguladora de
la transcripció de la síntesi de les proteïnes. La isoniacida, el segon fàrmac en importància, té
mutacions associades amb la resistència en el gen katG (40-50%) i en la zona intrònica mabAinhA (20-30)%. De manera similar a la isoniazida, el (60-70)% de les mutacions de resistència a
l’etambutol es concentren, principalment, en els codons 306 i 406 del gen embB. En els altres
dos fàrmacs de primera generació, l’estreptomicina i la pirazinamida, les mutacions estan més
distribuïdes. Així, en el cas de l’estreptomicina, el (50-70)% de les mutacions es troben en els
gens rrS i rpsL, els quals codifiquen proteïnes ribosomals que intervenen en la síntesi proteica,
tot i que es localitzen en diferents codons. Les mutacions de resistència a la pirazinamida
s’identifiquen en diferents punts del gen pncA, que intervé en l’activació de la pirazinamida
al seu metabòlit actiu. Són menys conegudes les mutacions associades a la resistència als
fàrmacs de segona generació. Entre ells són d’especial interès les quinolones, que es perfilen
com a alternatives de futur a mig termini. Les mutacions de resistència s’associen al gen gyrA,
que codifica la subunitat A de l’ADN girasa. Es localitzen sobretot al codó 94.
Diagnòstic de la multiresistència
S’han identificat factors de risc de resistència i multiresistència, com l’antecedent de tuberculosi prèvia, l’origen en un país de major prevalença i el contacte amb pacients resistents.
El fracàs clínic, amb manca de resposta també ha de fer sospitar una resistència. Des del
punt de vista microbiològic, la confirmació definitiva és l’antibiograma. Des de fa anys estan
estandarditzades les condicions de realització de l’antibiograma de primera línia. Fins recentment, els procediments de mesura basats en mètodes radiomètrics han estat considerats
com de referència, actualment substituïts per aquells que utilitzen mètodes semiautomatizats
de cultiu líquid i de detecció fluorescent. En general la fiabilitat de l’antibiograma és molt
elevada, sobretot pels dos fàrmacs més importants, la rifampicina i la isoniazida. Pel que fa
a l’antibiograma de segona generació, no hi ha una posició unànime sobre quins fàrmacs i
concentracions cal testar, raó per la qual l’estandardització resta per fer. L’inconvenient més
important de l’antibiograma és que requereix de 2 a 3 setmanes, a més del període necessari
per a que el cultiu sigui positiu.
El fet que en una proporció important de soques resistents es puguin relacionar amb mutacions puntuals i concretes, permet dissenyar eines diagnòstiques basades en procediments de
biologia molecular. L’objectiu seria aconseguir el que s’ha anomenat antibiograma molecular.
En els darrers anys s’han desenvolupat i publicat diverses procediments, principalment basats en l’amplificació i la detecció fluorescent. En la major part dels casos s’amplifica la regió
genòmica que comprèn la zona de mutació i s’utilitzen sondes tipus “Taqman” o tipus “FRET”
marcades amb fluoròfors, capaces d’identificar la mutació, ja sigui utilitzant de forma simultània sondes amb i sense la mutació o analitzant diferències en les “corbes de melting” de les
sondes. L’inconvenient d’aquest tipus de procediments és que s’han de dirigir individualment
a cada mutació i que requereixen repetides reaccions per cobrir diferents antibiòtics. Tanmateix, també s’han desenvolupat alternatives per resoldre aquesta eventualitat. Així, existeixen
dissenys de microarrays de baixa densitat, basats en detecció fluorescent o cromogènica,
capaços de cobrir més de 30 mutacions de manera simultània. Més recentment (2009) s’ha
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descrit una procediment basat en detecció fluorimètrica d’alta resolució que permet estudiar
múltiples mutacions de manera simultània identificant diferències en les “corbes de melting”
de les sondes que s’uneixen a cada mutació.
Els procediments de mesura de disseny casolà han permès iniciar l’ús de la identificació
molecular de resistència. No obstant, l’aparició recent de procediments comercials està proporcionant un impuls important. Els més coneguts són els basats en la hibridació sobre fase
sòlida (tires de nitrocel·lulosa) de sondes complementaries a les seqüències mutades i no
mutades. Fonamentalment existeixen dos marcatges, un adreçat a identificar les mutacions
de resistència a la rifampicina (InnoLipa Rif TB) i l’altra, amb un espectre major, incloent també
la isoniacida (Genotype MTBDR plus). Actualment, s’està desenvolupant una aplicació per
incorporar altres fàrmacs de primera i segona generació. En els darrers mesos s’està difonent
un procediment basat en la detecció fluorimètrica de les mutacions de resistència a la rifampicina (GenXpert MTB Rif) i en format de cartutx tancat, de processament extremadament
simple, que facilita el seu ús.
En general els procediments de mesura que permeten identificar mutacions de resistència
tenen una especificitat diagnòstica propera al 100%. Quan s’utilitza sobre aïllaments de cultiu,
la sensibilitat diagnòstica es situa al voltant del 100% i quan s’aplica directament a mostres
clíniques amb bacil·loscòpia positiva és superior al 90%. Els principals inconvenients d’aquests
procediments són que hi ha una proporció de soques resistents en les que no es coneixen
les mutacions causals i, per tant no es poden identificar, i que no informen sobre el grau de
resistència de les soques, pel que no poden substituir l’antibiograma convencional. No obstant,
constitueixen una eina molt útil per orientar de manera ràpida si cal fer canvis de tractament
en els casos de sospita de resistència.
La multiresistència i resistència extrema a fàrmacs comporten un greu problema de tractament i maneig dels malalts afectats, atès la gravetat i l’escassa disponibilitat de fàrmacs alternatius al tractament estàndard. Les mesures per combatre-les, van des d’aquelles que serveixen
per a minimitzar la gènesi de noves resistències, com l’administració dels diferents fàrmacs
combinats en un únic comprimit, o de profilaxi dels contactes dirigida segons la resistència del
cas índex, fins les adreçades als casos ja resistents, entre les que es trobaria un diagnòstic de
resistència el més ràpid possible i l’establiment d’un tractament adequat a cada cas.
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Malaltia de Chagas
María Jesús Pinazo Delgado
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Hospital Clínic
Barcelona

La malaltia de Chagas o tripanosomiasi americana és una malaltia lligada a vector, produïda
per un paràsit anomenat Trypanosoma cruzi (T. cruzi). És una malaltia endèmica de l’Amèrica
Llatina que afecta actualment entre 8 i 10 milions de persones a tot el món. El principal mecanisme de transmissió de la malaltia és mitjançant la femta d’un insecte triatomí hematòfag
(vinxuca, barbeiro, pito, …) en el qual es troba el paràsit, que passa a través de la ferida que
l’insecte produeix quan s’alimenta. Altres mecanismes de transmissió són la via vertical i
mitjançant transfusions de sang o trasplantament d’òrgans contaminats amb el paràsit. S’han
descrit casos esporàdics de transmissió oral.
Actualment i a causa de les migracions tant internes als països endèmics (del camp a la
ciutat), com externes, fonamentalment cap a Europa i als Estats Units, la malaltia de Chagas
deixa d’estar limitada geogràficament a àrees no urbanes de Llatinoamèrica. Al nostre país hi ha
més de dos milions d’immigrants originaris de zones en què la malaltia de Chagas és endèmica.
En el moment de la infecció, menys del 50% dels pacients presenten símptomes, i si els
presenten, aquests són inespecífics, de manera que la infecció aguda en la major part dels
casos passa desapercebuda. Si no es realitza tractament, el pacient entra en una fase indeterminada (asimptomàtica i sense evidència d’afectació digestiva o cardiològica mitjançant
proves complementàries), que pot durar mesos o anys. Anualment, entre el (2-3)% dels pacients
passen a una fase simptomàtica: dels pacients amb infecció per T. cruzi, el 60% romandran
en fase indeterminada durant tota la seva vida.
Aproximadament el 30% dels pacients presenten afectació cardiològica, com alteracions del
ritme (bloquejos de branca, bradicàrdies o taquiarítmies) o miocardiopatia dilatada segmentaria,
que en ocasions predisposa a la generació de trombes intraventriculars. En el 50% dels casos,
l’afectació cardíaca arriba a ser severa, sent aquests pacients candidats a la implantació de
marcapassos o al trasplantament cardíac.
Fins ara, s’estimava que entre el (5-10)% de pacients amb infecció per T. cruzi desenvolupaven alteracions digestives associades a la malaltia, sobretot en forma de megavísceres
(megaesòfag o megacòlon). Estudis recents apunten que la prevalença de l’afectació digestiva
és superior a l’esperada, i que, si bé la mortalitat associada a la mateixa és força baixa, la
morbiditat és important.
No existeix evidència sobre les raons per les quals la malaltia evoluciona més i de forma
més agressiva en uns pacients que en altres, però tant la immunitat del pacient com les
característiques pròpies del paràsit (soca, virulència) semblen estar relacionats amb aquesta
progressió diferent.
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Per realitzar el diagnòstic de la malaltia de Chagas����������������������������������������
����������������������������������������������
és necessari tenir un antecedent epidemiològic compatible (origen–estada en zona endèmica–, mare seropositiva per T. cruzi o antecedents de transfusions de sang potencialment contaminada). Depenent de l’edat del pacient
i del moment en què es sospita que s’ha produït la infecció, les magnituds parasitològiques o
serològiques tenen un major o menor valor diagnòstic. En casos d’infecció aguda, és possible
identificar el paràsit en la sang durant més d’un mes després de la infecció (reacció en cadena
de la polimersa, “Strout”, cultiu), però la resposta immunològica davant la presència del mateix
pot ser baixa, per tant el valor diagnòstic de les magnituds serològiques en aquests casos
és baix. En el cas en què la infecció sigui crònica, el paràsit no és sempre identificable en la
sang, de manera que les magnituds parasitològiques tenen una baixa sensibilitat diagnòstica,
i són d’elecció les serològiques. A causa de la possibilitat de reaccions creuades amb altres
tripanosomes, s’estableix com a criteri diagnòstic de la infecció crònica per T. cruzi, l’existència
de dues magnituds serològiques amb valors positius que utilitzen grups antigènics diferents
del paràsit.
En quant a la caracterització clínica d’aquests pacients, és important realitzar una anamnesi
completa (taula 1). Davant la possibilitat que la primera manifestació clínica en pacients a priori
asimptomàtics sigui la mort sobtada, és aconsellable realitzar a tots els pacients amb un valor
de la magnitud serològica per T. cruzi positiva una radiografia de tòrax i un electrocardiograma
(ECG). Un ECG normal exclou la presència de disfunció moderada o greu del ventricle esquerre
amb un valor predictiu negatiu gairebé del 100%. S’aconsella realitzar un ecocardiograma per
descartar la possibilitat d’alteracions de la contractilitat o l’existència d’aneurismes ventriculars.
En els pacients que presentin simptomatologia digestiva, inicialment s’ha de dur a terme
un consell higiènic-dietètic, ja que el restrenyiment que presenten de vegades és secundari
a canvis en els seus hàbits alimentaris. S’ha de demanar un estudi radiològic digestiu amb
contrast baritat (ènema opac i esofagograma), mitjançant els quals objectivar l’augment de la
longitud o calibre dels diferents segments del tub digestiu.
Existeixen dos fàrmacs acceptats per al tractament de la malaltia de Chagas������������
������������������
: el benznidazol i el nifurtimox. A Espanya disposem del primer. Ambdós tenen una elevada toxicitat i
mala tolerància, si bé la majoria dels efectes secundaris poden ser controlats amb tractament
simptomàtic, i no posen en perill la vida del pacient. Per assegurar un correcte compliment,
s’ha de realitzar un seguiment i un control estricte del pacient i dels efectes adversos que
puguin presentar-se.
El tractament està indicat en nens: en menors d’un any la taxa de recuperació és propera
al 100%; en menors de 15 anys, s’estima una recuperació al voltant del 60%. Existeix controvèrsia en la indicació de tractament en pacients en fase crònica i indeterminada. Sobre la
base d’estudis previs realitzats per diferents grups, s’estableixen prioritats en les indicacions
de tractament, basades en l’evidència, en pacients immunodeprimits, dones en edat fèrtil i
pacients en fase crònica simptomàtica de la malaltia en estadis precoços.
El criteri de recuperació acceptat és la disminució progressiva dels valors de les magnituds
serològiques a la primera dècada després de finalitzar el tractament. No hi ha magnituds precoces de cura de la infecció en pacients en fase crònica, la qual cosa suposa un altre problema a
l’hora de plantejar l’inici del tractament i una limitació en plantejar la recerca de nous fàrmacs.
La malaltia de Chagas és una malaltia emergent en el nostre medi, fet que suposa un repte
per al nostre sistema de salut, a causa del limitat coneixement que fins ara es té d’ella. Això fa
necessari la formació idònia de professionals de la salut, dels diferents nivells assistencials, per
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a un maneig eficient d’aquests pacients i en alguns casos, derivació a centres especialitzats
en salut internacional.
Taula 1. Símptomes digestius associats a la malaltia de Chagas.

• Símptomes relacionats amb alteració esofàgica:
–– Disfagia
–– Regurgitació
–– Dolor toràcic retroesternal
–– Odinofagia
–– Tos nocturna
–– Sialorrea
–– Hipertròfia parotídea
• Símptomes relacionats amb alteració gàstrica o duodenal:
–– Dispèpsia
–– Pirosi
–– Distensió abdominal
–– Sensació de plenitud
–– Epigastràlgia
• Símptomes relacionats amb alteració colònica:
–– Restrenyiment
–– Diarrea: nombre de deposicions/ dia.
–– Canvis del ritme deposicional.
–– Esforços defecatius.
–– Sensació d’evacuació incomplerta

Taula 2. Símptomes cardiològics associats a la malaltia de Chagas.

• Símptomes secundaris a bradiarrítmies o taquiarítmies:
–– Palpitacions
–– Síncope, presíncope, lipotímia
–– Mort sobtada
• Símptomes d’insuficiència cardíaca
–– Dispnea d’esforç
–– Dolor en l’hipocondri dret
–– Ortopnea, dispnea paroxística nocturna.
• Símptomes secundaris a fenòmens tromboembòlics venosos pulmonars o sistèmics.
• Alteracions microvasculars: dolor precordial o esternal.
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Resistències als antimicrobians:
un origen local, un problema global
Joaquín Ruiz Blázquez
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Hospital Clínic
Barcelona

Els antimicrobians s’introduïren a la pràctica clínica als anys 40 del segle passat. Llur
introducció significà un canvi radical en la manera d’encarar les malalties infeccioses i n’hi
hagué qui parlà del final d’aquestes. Malauradament aquesta predicció fou fallida i l’aparició
de microorganismes refractaris als antimicrobians fou paral·lela al desenvolupament d’aquests.
La selecció de resistència a antimicrobians es pot deure a diversos factors, així el propi ús
terapèutic d’antimicrobians (sigui justificat o innecessari), el veterinari (tractaments o promotors
de creixement) o l’ús d’antimicrobians sense garanties (fraudulents, caducats, amb problemes
d’emmagatzematge) resulten en una forta pressió selectiva que afavoreix tant la selecció i
la subsegüent disseminació de soques bacterianes que ja eren resistents, com l’aparició
de soques que adquireixen resistència; ja sigui pel guany de plasmidis o d’altres elements
mòbils capaços de transportar determinants de resistència, per la selecció de mutacions
cromosòmiques o per l’alteració en l’expressió de determinats gens. S’ha de fer esment del
fenomen de co-selecció, degut tant a l’existència de mecanismes de resistència múltiple, com
a la presència de diferents gens de resistència en una mateixa estructura genòmica, el qual
resulta en la selecció de resistència a antimicrobians no emprats i que afavoreix la selecció
de soques multiresistents.
Evidentment la pressió que s’exerceix sobre els microorganismes varia geogràficament,
tant en intensitat com en especificitat, degut a factors econòmics, polítics o socials. Aquestes
pressions diferenciades resulten en la selecció o desenvolupament de resistències a diferents
antimicrobians en diferents punts geogràfics.
Malgrat aquesta selecció local, a l’actualitat es troben microorganismes resistents a antimicrobians en tots els ambients i en nínxols ecològics, independentment de si hi ha una
pressió directa exercida sobre els microorganismes o no. Així, s’ha descrit aquest fenomen
en microorganismes aïllats de femtes d’animals salvatges, o, fins i tot a comunitats aïllades,
on l’ús d’antimicrobians és negligible. De la mateixa manera és normal trobar microorganismes resistents a antimicrobians; encara en aquells que no s’empren a nivell pediàtric; com a
components de la microbiota intestinal en nens de menys d’un any que encara són alletats per
les seves mares i que no n’han pres mai. Aquests fets es deuen al mateix temps a l’esmentat
intercanvi de material genètic entre microorganismes, com als desplaçaments que fan els
seus portadors, siguin persones, animals o productes (ex: aliments) susceptibles de posseir
microorganismes, que els hi permeten desplaçar-se milers de kilòmetres en qüestió d’hores
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i incorporar-se a nous ambients on romandre, proliferar i intercanviar material genètic amb
d’altres microorganismes.
Així, sense menystenir les diferències locals en els graus de resistència a antimicrobians
degudes a les especificitats de cada lloc, el problema de la resistència a antimicrobians esdevé
un problema que no entén de duanes ni fronteres, estenent-se arreu del món.
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Grip nova: virus a (h1 n1)
Cristina Gutiérrez Fornés
Secció de Biologia Molecular
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona
Tarragona

Entre finals d’abril i principis de març de 2009, un brot de malalties respiratòries va ser detectat a Mèxic i l’organisme causant va ser identificat com un virus Influenza A relacionat amb
la variant H1N1. El brot es va disseminar ràpidament als Estats Units i Canadà i finalment a tot
el món degut a la facilitat de les comunicacions aèries. L’onze de juny de 2009, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va declarar la fase pandèmica de nivell 6 (el nivell més alt), la qual
cosa indicava una transmissió disseminada en almenys dos continents. Aquesta pandèmia
va ser causada per un virus Influenza A H1N1 que representa una quàdruple recombinació
de dues soques porcines, una soca humana i una soca aviar de virus Influenza; tot i que la
proporció més elevada de gens prové dels virus Influenza d’origen porcí.
Durant la pandèmia d’Influenza de l’any 1918 es va documentar per primera vegada la infecció per aquest virus en porcs; i el virus de la Influenza porcí va ser aïllat per primera vegada
en humans l’any 1974. L’any 1976 es va documentar el primer cas de mort per virus de la grip
porcina sense que es reconegués contacte amb aquests animals. Entre 1958 i 2005, s’han
demostrat 37 casos de Influenza porcina en humans, dels quals el 17% van morir.
En quant a la pandèmia actual, prop del 99% dels aïllats d’Influenza A subtipats a Europa i als
Estats Units han resultat positius pel virus pandèmic Influenza A H1N1. Aquest virus també és
el predominant a l’Àfrica del nord i de l’est i a Austràlia. A l’Àfrica occidental, circulen ambdues
soques, la pandèmica i l’estacional (H1N1 i H3N2). L’activitat del virus pandèmic Influenza A
H1N1 sembla que ha arribat al seu punt màxim i comença a remetre a l’Amèrica del Nord, i a
alguns països d’Europa, tot i que encara continua disseminant-se en més o menys grau per
Europa central i sud-est, Sud-Àsia, Àsia central, Amèrica Central, Amèrica del Sud i Carib.
Des de principis de juliol del 2009, l’OMS ja no estableix un seguiment exhaustiu del casos
degut a la impossibilitat de mantenir el seguiment total en el context d’una pandèmia. A més, tot
i amb un seguiment complet, el veritable nombre de casos és molt més elevat que el nombre
de casos confirmats, la qual cosa fa que el veritable percentatge de casos que han requerit
hospitalització també sigui inferior al calculat. Les causes més comuns d’hospitalització han
estat la pneumònia i la deshidratació. S’ha calculat que el període de transmissió de la malaltia
comença des d’un dia abans fins a 7 dies després del començament del símptomes i el període
d’incubació mitjà ha estat de 2 dies, sent el temps de generació aproximadament el mateix.
En general, la taxa d’infecció ha estat més elevada entre individus joves i les infeccions pel
virus pandèmic Influenza A H1N1 han estat menys freqüents entre persones més grans de
65 anys, possiblement per l’existència d’una immunitat preexistent contra virus Influenza antigènicament similars que circulaven abans de l’any 1957. Fins el gener de 2010 s’han comunicat
12700 morts degudes a casos confirmats pel laboratori de virus pandèmic Influenza A H1N1
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en tot el món. La majoria de morts han estat relacionades amb una fallida respiratòria deguda
a una pneumònia severa amb infiltrats multifocals i un síndrome de distrés respiratori agut. La
majoria de casos mortals s’han donat en els individus amb alguna comorbiditat, encara que
aproximadament una tercera part dels pacients hospitalitzats no tenien malalties cròniques
subjacents. Els factors de risc més freqüents per les complicacions de la infecció pel virus pandèmic Influenza A H1N1 han estat: la malaltia pulmonar crònica, la immunodepressió, la malaltia
cardíaca, l’embaràs, la diabetis mellitus i l’obesitat. La taxa d’hospitalització i mortalitat entre
dones embarassades va ser superior a la de la població general. Respecte a les taxes d’atac
secundàries hi ha dades contradictòries comparant-les amb les pròpies per la grip estacional.
En la comunicació es presentaren els resultats obtinguts a l’avaluar les dades del Laboratori
Clínic ICS Camp de Tarragona que va ser el laboratori on es van remetre les mostres provinents
d’hospitals de les regions sanitàries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per confirmar el
casos de la grip pandèmica A H1N1.
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Ponència

Formació i competències dels tècnics
superiors de laboratori clínic en el marc
de les noves titulacions universitàries
Moderador:

Joan Felip Rodríguez Ballesta
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Formació i competències dels tècnics
superiors de laboratori clínic en el marc
de les noves titulacions universitàries
David Elvira Peláez
Unió Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de Catalunya
Barcelona
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Un cop més, el nostre sistema educatiu està immers en un procés de canvi. Aquest cop,
però, dintre d’un marc que aglutina nombrosos països de l’òrbita europea.
L’estat Espanyol és membre des de 1999 de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior)
i per tant, un dels 46 països que ha signat la Declaració de Bolonya, nascuda amb la finalitat
d’harmonitzar els diferents sistemes educatius i proporcionar una eina eficaç d’intercanvi
d’estudiants i docents, així com de dotar d’una dimensió i d’una agilitat sense precedents el
procés de canvi iniciat per les universitats europees.
Des de 1999 el nostre sistema educatiu ha sofert un procés d’adaptació continu fins a
arribar al 2010 en què, acabat aquest procés, ens veiem abocats de ple a la convergència
dels sistemes d’ensenyament superior europeu. Això comporta acceptar una classificació
de les titulacions atenent un dels vuit nivells de referència definits en el Marc Europeu de les
Qualificacions per a l’aprenentatge permanent de la Unió Europea.
Seguint aquestes directrius per a la implantació dels nous títols, la formació professional
utilitza com a referent les qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals, amb el qual es defineixen per a cada títol les competències
professionals, personals i socials dintre del Marc Europeu de les Qualificacions Professionals.
Tot plegat suposa millorar la relació entre les necessitats del mercat de treball i els serveis
d’educació i formació facilitant la convalidació de l’aprenentatge no formal i la transferència i
la utilització de les qualificacions entre diferents països.
Totes aquestes modificacions poden afectar el Cicle de laboratori de diagnòstic clínic actual.
Els estudis de tècnic superior de laboratori clínic que s’estan impartint actualment es van
iniciar el curs 1997-98 seguint l’annex del Decret 2002/1997, de 30 de juliol, pel qual s’establia
el currículum del cicle (DOGC núm. 2464, de 28 d’agost de 1997). A Catalunya s’iniciaren en
tres centres, un dels quals, l’IES de l’Ebre.
Aquests estudis es basen en el desplegament de la LOGSE i per això està clar que hauran
de canviar, ja que en aquests moments s’està implantant la nova Llei d’educació LOE (basada
en el marc de la Declaració de Bolonya) i ja existeixen alguns cicles que des del curs passat
es regeixen per aquesta nova normativa.
Per una altra part, sembla que els col·lectius de tècnics de laboratori estan interessats
que aquests estudis passin a grau, la qual cosa comportaria que fossin estudis universitaris.
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A hores d’ara no se sap amb certesa en quin moment el cicle de Laboratori s’adaptarà i
s’impartirà segons la nova normativa i, en els àmbits educatius, ateses diferents veus, s’especula si és el Ministeri d’Educació o bé el Ministeri de Sanitat qui retarda el compliment del
compromís adquirit amb la signatura de la Declaració.
Sembla, segons fonts a les quals no donem ni trèiem credibilitat, que el Grup de Sanitat que
treballa a Madrid amb el currículum dels cicles LOE encara no ha començat les seves tasques
en el cicle LDC i no té, ni ofereix, cap tipus d’informació ni previsió al respecte.
Donades aquestes circumstàncies, s’ha exposat breument el currículum del cicle que s’imparteix actualment: requisits per accedir-hi, relació de crèdits, sectors en els quals es pot exercir
la professió, accés a estudis universitaris, i la possibilitat que hi ha des de l’any 2006 d’acreditar
aquest cicle per poder treballar en països de la Unió Europea; així mateix, i per finalitzar, s’ha
exposat com s’estructura un cicle en el marc de la LOE, la qual cosa servirà per valorar què
representaria per a l’actual cicle LDC, si com fins ara, es continua impartint en els instituts.
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Formació i competències dels tècnics
superiors de laboratori clínic en el marc
de les noves titulacions universitàries
Anna Valls Montagut
Institut d’Ensenyament Secundari de l’Ebre
Tortosa

La normativa vigent en matèria educativa, que afecta als tècnics superiors en laboratori
de diagnòstic clínic (TSLDC), els situa actualment a la formació professional de grau superior,
regulats pel Reial Decret 539/1995 que estableix la titulació i pel Reial Decret 551/1995 que
estableix el currículum del cicle formatiu.
Competencialment, s’inicia la regulació dels TSLDC amb l’Ordre Ministerial de 14 de juny de
1984, del Ministeri de Sanitat i Consum, sobre competències i funcions del tècnics especialistes,
i posteriorment per la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries.
Finalment, el Reial Decret 1087/2005 estableix noves qualificacions professionals, que
s’inclouen al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, qualificant als TSLDC en un
nivell 3 i enquadrant-los dintre de la família professional de sanitat, a la formació professional
de grau superior. Establint per una banda les “unitats de competència”, amb les corresponents “realitzacions professionals” i “criteris de realització”; i per una altra banda, els “mòduls
formatius”, amb les corresponents “capacitats” i “criteris d’avaluació”, quedant delimitat així,
el marc acadèmic i competencial dels mateixos.
Però l’evolució dels homòlegs europeus dels TSLDC no ha estat la mateixa. Prenent com a
referència el document, “Informe de Síntesis: La profesión de técnico especialista de laboratorio
clínico y radiología médica en Europa: Situación actual y principales tendencias de evolución.
Trabajo de consultoría encargado por la Subdirección General de Ordenación Profesional,
Dirección General de Recursos Humanos, Ministerio de Sanidad y Consumo, de agosto de
2006”, informe que compara la situació a l’estat espanyol amb la de vuit països europeus,
trobem que es contempla indistintament la formació universitària i la formació professional:
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Tabla resumen 2: Planes de formación especialidad laboratorio
Clínico-Microbiología / Anatomía Patológica.

Nivel Educ.

Años de
formación

Total
Título

formación
(ECTS/horas)

Cursos T/P
(ECTS/horas)

Estancias clínicas
(ECTS/horas)

% Total
formación

Portugal

Univ.

4

Lic

240 ECTS

180 ECTS

60 ECTS

25%

Holanda

FP II

4

Lic

240 ECTS

≈192 ECTS

≈48 ECTS

20%

Inglaterra

Univ.

4

Lic

≈210 ECTS

170 ECTS

≈40 ECTS

≈24%

Dinamarca

FP III

3,5

Lic

210 ECTS

135 ECTS

75 ECTS

36%

Italia

Univ.

3

Lic

180 ECTS

160 ECTS

20 ECTS

11%

Bélgica

FP III

3

Lic

180 ECTS

≈144 ECTS

≈36 ECTS

20%

Alemania

FP Post-II

3

Dipl FPII

4400 h

3170 h

1230 h

28%

Francia 1

FP III

3

Dipl FPIII

3423 h

2175 h

1248 h

36%

Francia 2

FP III

2

Dipl FPIII

2548 h

2142 h

408 h

16%

Francia 3

Univ.

2

Dipl Univ

2508 h

2100 h

408 h

16%

España (Lab)

FP III

2

Dipl FPIII

2000 h

1620 h

380 h

19%

España (AP)

FP III

2

Dipl FPIII

2000 h

1290 h

710 h

35%

Tot i que cal aclarir al respecte, que el nivell educatiu “FP III” referit a l’anterior taula, a la
titulació de l’estat espanyol (el real es FP II), no es correspon amb la realitat, degut a múltiples
factors, diferències i mancances, amb la de la resta de països europeus.
A la major part dels països europeus, la formació és sancionada amb un títol de llicenciatura (en aquest context, s’entén per llicenciatura al primer nivell universitari existent, el que
correspondria a l’actual i aviat extingida diplomatura), ja sigui universitària o professional, i
que en països com per exemple França (amb diferents itineraris), on es tracta d’un diploma de
tècnic superior, es preveu la integració d’aquest als acords de Bolonya, sancionant els seus
plans d’estudi amb un títol acadèmic de llicenciatura professional. En tots els països, i a tots
els efectes, sempre sota el facultatiu especialista corresponent.
Pràcticament, en tots el països existeix una formació combinada per les dues especialitats
de laboratori: laboratori de diagnòstic clínic i anatomia patològica. Portugal i Espanya són els
únics països on existeixen dos plans d’estudi diferenciats (TSLDC i TSAPC).
A nivell competencial, el citat informe indica que tots els països analitzats presenten un perfil
competencial molt similar, centrat fonamentalment en la preparació de reactius i mostres a la
fase pre-analítica, l’execució d’exàmens i la validació tècnica de les probes realitzades. També
s’encarreguen del manteniment i posada a punt dels equips, el control de qualitat, la gestió
de residus i el control de stocks de reactius i altres productes emprats. A més d’aquestes
tasques comuns a tots els països, s’identifiquen algunes altres amb un desenvolupament més
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restringit que apunten cap a una certa ampliació/desenvolupament de noves competències
i perfils d’especialització.
En tots el països analitzats, els TSLDC es situen a la mateixa categoria professional i salarial
que altres professions tècnic-sanitàries amb les que comparteixen nivell de qualificació, com
són, fisioterapeutes, infermeres, logopedes, especialistes en audiopròtesi, en dietètica, etc…
Resumint, del citat informe es poden extreure clarament els següents conceptes: les funcions
i competències que tenen establertes els TSLDC espanyols, són les mateixes que les dels seus
homòlegs europeus; la formació acadèmica dels titulats europeus és de 3 a 4 anys d’estudi,
de 180 a 240 ECTS; els titulats europeus tenen accés directe a Màsters d’especialització, els
espanyols no; les titulacions europees tenen grau de “Bachelor”(equivalent al Grau universitari
que s’ha instaurat recentment a l’estat espanyol, en aplicació de l’acord de Bolonya i l’espai
europeu d’educació superior).
Cal indicar, que el citat informe no assenyala la situació acadèmica d’altres països, com
per exemple Irlanda, Suècia, Noruega, Finlàndia,…, on la titulació acadèmica és universitària.
Comentar, que diverses organitzacions professionals i científiques de facultatius especialistes, avalen i sol·liciten la transformació dels estudis de formació professional dels TSLDC en
universitaris, entre elles l’ACCLC.
L’espai europeu d’educació superior, l’acord de Bolonya, obre les portes a l’adequació necessària i definitiva dels TSLDC a l’àmbit universitari. La velocitat d’adaptació a les necessitats
formatives, competencials i d’innovació de les Universitats, és molt superior a la del Ministeri
de Sanitat i Política Social i a la de les Administracions Sanitàries de les diverses Comunitats
Autònomes.
Dintre dels Graus Universitaris ofertats per diverses Universitats pel curs 2009/2010, existeixen alguns que coincideixen amb la proposta presentada pel Col·legi Professional de Tècnics
Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana - COPTESSCV i per la Federación Estatal de
Técnicos Superiores Sanitarios - FETES, i que són equiparables a les titulacions dels homòlegs
europeus pels TSLDC/TSAPC, com són: Universitat de Barcelona: Grau de Ciències Mèdiques
Bàsiques; Universitat de Barcelona: Grau de Ciències Biomèdiques; Universitat Autònoma
de Barcelona: Grau de Ciències Biomèdiques; Universitat Pompeu Fabra: Grau de Biologia
Humana; Universitat de Lleida: Grau de Ciències Biomèdiques; Universitat Rovira i Virgili: Grau
de Bioquímica i Biologia Molecular; Universidad de Alcalá (Madrid): Grado en Biología Sanitaria;
Universitat de València: Grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques.
Tenint en compte les circumstàncies acadèmiques i competencials dels TSLDC i dels seus
homòlegs europeus, l’acord de Bolonya i l’espai europeu d’educació superior, les necessitats
per complir des de l’excel·lència l’activitat tècnic/assistencial requerida pel bé sanitari i social,
podem concloure que és necessària la transformació acadèmica de la titulació de TSLDC a
Grau Universitari.
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Ponència

La síndrome coronària aguda:
magnituds útils per a la presa
de decisions diagnòstiques
Moderadora:

Àngels Vilanova Navarro
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¿Problemes amb la intervenció de
la troponina d’alta sensibilitat o
noves oportunitats diagnòstiques?
Àngels Vilanova Navarro
Direcció tècnica. Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona
Tarragona

En un document de consens elaborat per diverses societats científiques a l’any 2007
(“Universal definition of myocardial infarction”) es defineix com a base que qualsevol augment
en la concentració de massa de troponina en el plasma és indicativa de lesió miocàrdica en
el context clínic d’isquèmia cardíaca.
La disminució dels seus valors discriminants aporta un diagnòstic més precoç, al mateix
temps que planteja una sèrie de problemes quan es troben valors d’aquesta magnitud superiors al valor discriminant establert en absència de diagnòstic clínic d’infart i demostra que
en alguns casos la combinació d’isquèmia més necrosis no implica etiologia coronària. En la
bibliografia alguns autors ho denominen “troponitis”.
Existeix una llista demostrada de condicions en què s’observen augments en la concentració
de troponina en el plasma en absència de malaltia isquèmica coronaria. El mateix té lloc amb
la concentració de massa dels pèptids natriurètics en el plasma.
La utilització de sistemes de mesura amb una elevada detectabilitat que permeten mesurar la
concentració de troponina en el plasma (“troponina d’alta sensibilitat”), està induint a la generació
de treballs molt interessants, que demostren que aquesta magnitud podria ser utilitzada com a
predictor de reingrés per causa cardíaca o morbiditat i mortalitat per altres tipus de malalties.
Són necessaris més estudis d’aquest tipus, sobretot a llarg termini, per tal de demostrar
que els valors per damunt del valor discriminant d’aquesta magnitud, utilitzant sistemes de
mesura amb una elevada detectabilitat, poden ser un bon predictor de morbiditat i mortalitat.
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Troponina: característiques
metrològiques i diagnòstiques
Joan Batista Castellví
Servei d’Anàlisi Clíniques. Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona

En molts processos isquèmics, les cèl·lules del teixit miocardíac se necrosen alliberant-se
molècules intracel·lulars la concentració de les quals en el plasma poden ser utilitzades com a
magnituds biològiques indicatives d’aquests processos. Des de la publicació de les primeres
dades, a l’any 1954, les magnituds i els criteris diagnòstics han evolucionat constantment. L’any
2007 una sèrie de societats científiques van publicar el que es considera la definició universal
d’infart de miocardi. En relació a les magnituds biològiques, es ratifica que la concentració
de massa de troponina en el plasma és útil per al diagnòstic de necrosi. És essencial que els
sistemes de mesura que es fan servir per mesurar aquesta magnitud presentin un coeficient
de variació inferior o igual al 10% a valors que corresponen al fractil 0,99 de la població de
referència.
Les empreses del diagnòstic in vitro han introduït millores en els seus sistemes de mesura
que compleixen les especificacions exigides.
El laboratori quan selecciona un sistema de mesura ha de verificar que les especificacions
declarades pel fabricant són idònies, però també ha d’avaluar algunes característiques metrològiques com la imprecisió interdiària a diferents concentracions. En el cas dels sistemes
de mesura que es fan servir per mesurar la concentració de troponina en el plasma, s’ha
d’avaluar la imprecisió interdiària a valors propers al fractil 0,99 de la població de referència.
Té especial interès conèixer els límits de detecció i de quantificació del sistema de mesura en
les condicions de treball pròpies del laboratori.
La utilització de sistemes de mesura amb una elevada detectabilitat, que empren noves
generacions de reactius de troponina I o troponina T, ha permès que el valor discriminant de
les seves concentracions en el plasma sigui més baix, permetent identificar els pacients amb
un dany mínim del miocardi. La utilització d’aquests sistemes de mesura ha generat noves
expectatives però també ha comportat l’aparició de valors mesurats d’questes magnituds
per sobre del valor discriminant que no sempre són indicatius de síndrome coronària aguda
(falsos positius).

–59–

–60–

Punts de vista del clínic: suggeriments
per a la tria d’un marcador ràpid
de la síndrome coronària aguda
Íñigo Lechuga Duran
Servei de Cardiologia. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

El desenvolupament de sistemes de mesura amb una elevada detectabilitat que permeten
mesurar les concentracions de troponina I o T en el plasma ha revolucionat especialment el
maneig de la cardiopatia isquèmica. Assenyalarem els aspectes més rellevants:
• Definició d’infart agut de miocardi.
• Classificació de la síndrome coronària aguda.
• Estratificació pronòstica en la síndrome coronària aguda.
• Desenvolupament d’unitats de dolor toràcic.
• Dany miocàrdic durant procediments cardíacs invasius.
• Estratificació pronòstica en el pacient amb cardiopatia isquèmica estable.
En el maneig de la cardiopatia isquèmica, la mesura d’aquestes magnituds mitjançant
aquests nous sistemes de mesura presenta un perfil molt favorable respecte a la seva mesura
utilitzant els sistemes clàssics en quant a sensibilitat diagnòstica es refereix. Això s’aconsegueix
al preu d’una menor especificitat diagnòstica, de manera que mai s’han de realitzar diagnòstics
etiològics sobre la base únicament de la mesura d’aquesta magnitud.
D’altra banda, la mesura d’aquestes magnituds mitjançant els sistemes amb una elevada
detectabilitat ofereix noves possibilitats en el maneig precoç del pacient amb dolor toràcic i
en el pacient amb cardiopatia isquèmica estable.
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Ponència

De la certificació a l’acreditació
Moderadora:

Francesca Canalias Reverter
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Implantació d’un sistema de
qualitat al Centre de Diagnòstic
Biomèdic de l’Hospital Clínic
Lluïsa Àlvarez Domínguez
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic
Barcelona

La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat requereix sempre d’un procés de
reflexió i planificació per tal que el projecte pugui arribar a la seva fi. En el cas del Centre de
Diagnòstic Biomèdic (CDB), la direcció del mateix va apostar per la implantació d’un únic
sistema en el qual tinguessin cabuda tots els serveis que integren el centre. Això suposava el
repte de certificar a la vegada cinc serveis i una àrea operativa amb requeriments i complexitats
diverses: Anatomia Patològica, Bioquímica i Genètica Molecular, Hemoteràpia i Hemostàsia,
Immunologia, Microbiologia i l’Àrea Operativa Laboratori Core. Així doncs, una vegada decidit
l’abast del sistema, el següent pas era establir una política de qualitat les intencions de la qual
es desenvoluparien a través d’un únic manual de la qualitat. Quedava per últim definir el mapa
de processos i l’estructura documental.
Degut a l’enfocament per processos que es va voler donar al sistema de gestió, cada servei
i l’àrea operativa quedaven representats com a processos operatius i totalment independents
pel que fa al seu desplegament. Els processos clau i de suport esdevenien doncs totalment
transversals a aquests.
L’explicació del funcionament dels processos abasta des de les generalitats fins al detalls,
i recau en les fitxes de procés, els procediments i les instruccions de treball, respectivament.
En el cas d’aquestes últimes va ser necessari el disseny de sis formats diferents per tal de
donar resposta a les necessitats dels diferents serveis i àrees.
Per a la implantació del sistema i seguiment del mateix, la creació d’un comitè qualitològic
esdevingué un element clau. Les funcions dels membres del mateix eren també molt clares,
entre les quals es trobava la difusió del sistema i el seguiment de que tots els procediments
s’anaven implantant als diferents serveis i eren entesos per tots els estaments. Per aquest motiu
el liderat del comitè requeia en el coordinador de la qualitat i quedava integrat per membres
de la direcció, facultatius representants de cada servei i àrea operativa, un representant dels
coordinadors d’infermeria, un representant del personal d’infermeria i tècnic i un coordinador
de secretaria.
Per unificar els criteris de valoració dels resultats que garanteixen la qualitat metrològica es
va crear un grup de treball depenent de la direcció mèdica i del comitè de la qualitat. Al grup
estaven representats tots els serveis i diferents tipus de tècniques.
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Per l’especificitat de l’activitat que es desenvolupa en determinats laboratoris del CDB (histocompatibilitat, anàlisi d’assajos de fase I, per exemple) ha estat necessari obtenir acreditacions
específiques. Amb la voluntat d’establir una visió unitària de la qualitat i aprofitar recursos i
experiències, s’ha creat un comitè de seguiment dels sistemes de qualitat existents al CDB i
del que forma part el líder de cada sistema.
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Experiència sobre la implantació
de la norma UNE-EN ISO 15189
en un laboratori clínic
Aurora Blanco Font
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge va aconseguir l’acreditació per la
norma UNE-EN ISO 15189:2003 a l’Àrea del Laboratori General, al febrer de 2008. Aquesta
fita va ser el principi d’un camí que, partint d’aquesta acreditació inicial per a la realització d’un
centenar d’anàlisis de l’àrea del laboratori més majoritària, ens menés cap una acreditació que
abastés la resta d’àrees del Laboratori Clínic. Alhora, també va ser la fi d’un procés iniciat dos
anys enrere, del que ara parlarem.
Plantejament
La major part dels laboratoris clínics de Catalunya estan en l’actualitat certificats per la norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Quan un laboratori
s’enfronta a la tasca de l’acreditació, un dels aspectes diferencials és que s’hagi o no certificat
prèviament per la norma ISO 9001: des del punt de vista de satisfacció de requisits de la
ISO 15189, comportarà que ja s’estigui donant resposta als requisits de gestió d’aquesta norma.
Aquesta resposta comporta principalment tres accions: la revisió, descripció i documentació de processos (procediments de treball), la estandardització i registre d’accions que ja es
feien habitualment (manteniments, accions preventives) i la incorporació de noves activitats
(enquestes, auditories).
De manera anàloga, la satisfacció dels requisits tècnics de la ISO 15189 comporta també la
realització d’aquests tres mateixos tipus d’accions, però amb un enfocament diferent, orientat
als factors que poden incidir en la qualitat del producte o servei lliurat.
Formació
Donat que la informació, la comprensió i la participació determinen la implicació del personal
en el projecte, és necessària una fase de formació prèvia a la implantació de la ISO 15189.
Aquesta es pot estructurar en diferents activitats, en funció del grau de responsabilitat dins la
organització i del nivell de informació requerit per a cada col·lectiu. Inicialment, els objectius
inclouen: la introducció o aclariment de conceptes relacionats amb l’acreditació, la difusió
de la interpretació adequada dels requisits de la norma, la homogeneïtzació de criteris per
establir o recollir els aspectes semiològics i metrològics de les anàlisis, l’adopció de formats i
continguts comuns per als nous documents a implantar, etc. Un cop el procés d’acreditació
està avançat –o parcialment assolit–, les activitats formatives passen a ser una eina de difusió
de la informació i una eina transversal de millora contínua.
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Adequació dels punts específics de la norma
Els requisits tècnics de la norma s’agrupen en sis apartats relatius a: personal, instal·lacions i
condicions ambientals, equips de laboratori, procediments preanalítics, analítics i postanalítics,
assegurament de la qualitat en els procediments analítics i informe de laboratori.
Com s’ha descrit per als requisits de gestió, la implantació de la norma comporta la revisió
de processos, el registre d’accions que ja es feien i l’addició de noves activitats:
• Alguns processos realitzats habitualment al laboratori s’han d’adaptar a les especificacions donades per la norma per assegurar la qualitat del producte. Per exemple: validació
documentada dels sistemes de mesura, calibratges que garanteixin la traçabilitat dels
resultats a unitats SI,…
• Documentació d’accions que es realitzen habitualment, però sense constància documentada de forma sistemàtica. P. Ex., resposta donada a consultes de facultatius, reunions amb usuaris, modificació de resultats ja lliurats, validació de sistemes de mesura,
estandardització de comentaris interpretatius, nivells d’accés als sistemes informàtics,
verificació de la intercanviabilitat dels resultats, revisió dels resultats de programes
d’intercomparacions.
• Incorporació de noves activitats: són de dos tipus: les que comporten el recull d’informació nova o insuficientment documentada (requisits metrològics, valors alarmats,
inversemblants, d’alerta,…) i les que comporten accions no realitzades fins al moment
(contractació de proveïdors acreditats per al calibratge d’instruments volumètrics i termomètrics, habilitació per als llocs de treball, inscripció a programes d’intercomparació
per a les anàlisis que no en disposin, estimació de la incertesa dels resultats, tramitació
administrativa de l’auditoria d’acreditació, etc.
Particularitats del procés d’acreditació
Abast
La certificació ISO 9001 es concedeix al sistema de gestió qualitològica implantat a tot
el laboratori que la obté. Per contra, l’acreditació per la ISO 15189 es concedeix a aquest
laboratori per a la realització d’un conjunt determinat d’anàlisis que conformen l’”abast” de
l’acreditació. Aquest abast s’ha d’explicitar en la sol·licitud i estarà condicionat per la situació
de partida: l’apropament més senzill és avaluar globalment, d’una banda, el compliment dels
prerequisits –com ara els recursos i la organització de què es disposa– i, d’altra, el grau inicial
d’assoliment dels requisits que impliquen un esforç o recursos addicionals en les anàlisis –o
processos–, quan no es compleixin. Juntament amb la valoració de l’”esforç” previst, s’ha de
valorar d’altres criteris (polítics, estratègics, legals, etc.) i cada laboratori ha d’establir el seu
propi abast de l’acreditació que vol sol·licitar.
Hi ha dos aspectes rellevants: aquest abast pot ser inicialment petit i anar creixent –a mida
que el laboratori estigui en disposició o voluntat d’assumir-ho–, i aquest abast pot ser flexible,
sota determinades condicions.
Auditories externes
La entitat auditora que pot realitzar auditories de conformitat amb els requisits d’acreditació
és només ENAC, a qui s’ha de sol·licitar l’auditoria externa. La sol·licitud s’ha d’acompanyar
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de tota la documentació establerta; un cop avaluada aquesta, ENAC proposa una data i un
equip auditor. Aquest està compost per un o més auditors en cap, i un o més auditors tècnics:
bioquímiques, hematològiques, immunològiques, de biologia molecular, microbiològiques,
etc. Els auditors són professionals amb reconeguda formació i experiència en les tasques
assistencials de diagnòstic in vitro. Durant l’auditoria, l’equip auditor revisa la conformitat amb
els requisits de la norma i, finalment ENAC emet un informe.
L’informe d’auditoria externa inclou les desviacions i comentaris trobats, als que s’ha de
donar resposta, proposant un pla d’accions correctives i proporcionant proves –pel cas de
les desviacions– que aquestes accions s’han realitzat. Finalment, (si calgués, amb alguna
auditoria parcial addicional) ENAC emet el certificat de conformitat amb la ISO 15189 per a un
abast concret, del qual no es pot escindir aquest certificat. Com en el cas de la certificació,
l’acreditació s’ha de renovar periòdicament.
Avantatges i inconvenients de l’acreditació
Els laboratoris que han afrontat el procés de certificació fan generalment un balanç positiu
entre l’esforç addicional que va suposar i la millora percebuda als resultats del seu treball, to i
ser una norma adreçada a assolir una gestió que produeixi la satisfacció del client i la millora
contínua. Per contra, la 15189 està enfocada a la realització d’anàlisis, de la qual se’ns reconeix
la capacitat per fer-lo amb qualitat.
Des de la nostra experiència, aquest enfocament ens ha fet qüestionar-nos processos
de treball validats per l’ús, o pel nostre criteri i saber professional, quan aquests han resultat
no ser suficients per donar resposta als requisits d’una norma específicament adreçada als
laboratoris clínics. Els canvis així introduïts, més o menys feixucs, ens han menat, creiem, a la
millora en el producte final, es a dir en els resultats de les anàlisis acreditades.
Per últim, la implantació de l’acreditació dins un laboratori certificat comporta, actualment, la
necessitat, –si més no mentre aquest procés no es fa extensiu a totes les àrees d’un laboratori
o mentre l’acreditació dels laboratoris no pugui substituir a la certificació–, mantenir alhora dos
processos d’auditoria externa. En aquest sentit, si bé la introducció de la versió del 2007 de
la ISO 15189 diu expressament que la conformitat amb ella no implica la conformitat amb tots
els requisits de la ISO 9001 i que no està prevista per utilitzar-se per a la certificació, ENAC ha
publicat un comunicat conjunt de IAF-ILAC-ISO en el qual s’aclareix que el compliment dels
requisits de la ISO 15189 implica tant els de gestió com els tècnics, complint els primers amb
els requisits de la ISO 9001 i estant en consonància amb ells, de manera que no necessiten
per tant ser avaluats de nou per aquesta norma. Un factor més, doncs, a considerar per aquells
laboratoris que estiguin plantejant-se la possibilitat de l’acreditació o hagin ja orientat els seus
esforços en aquest sentit.
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Certificació–acreditació:
enfocament complementari
Rafael Medina Burrull
Centre de Certificació APPLUS
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

El següent text és una valoració personal, i per tant subjecte a discussió, de les normes
ISO 9001 i ISO 15189, però especialment, tal com diu el títol, de l’enfocament certificació o
acreditació i la seva complementarietat. Aquest es centra en la diferent valoració que fan les
normes de quatre eixos fonamentals a tota organització:
• Economia
• Processos interns
• Clients
• Persones
Malgrat les dues normes tracten aquests eixos, ho fan, des del meu punt de vista, amb
èmfasi diferent. Això genera enfocaments diferenciats respecta el desenvolupament de les
organitzacions i la seva orientació interna o externa. I evidentment en l’enfocament que tenen
les corresponents auditories.
La norma ISO 9001:2008 és una norma de gestió d’organitzacions, per aquest motiu el seu
punt de referència es centra en l’eficiència i l’eficàcia (aprofitament dels recursos i assoliment
de resultats) per donar el màxim valor al client. Això implica que el client sigui el focus/objectiu
de tot el que es realitza a l’organització.
La norma ISO 15189:2007 és una norma tècnica de laboratoris clínics i els seus punts de
referència estan centrats a les persones del laboratori i a l’aplicació dels millors mètodes. Això
implica que és la pròpia organització i el seu funcionament el focus o objectiu de la norma.
Aquest enfocament extern–intern és el que aporta complementarietat (també certa contradicció), a l’aplicació de les dues normes. I el que fa que la seva auditoria sigui, també,
complementaria.
Simplement pel fet d’estar manifestament orientada als clients i a les seves necessitats,
i per la voluntat d’ús eficient dels recursos, la norma ISO 9001:2008 parteix amb avantatge
i és més estimada per els directius. La seva orientació marca, i acota, el camí a seguir per
desenvolupar l’organització.
La norma ISO 9001;2008 té l’avantatge que és mesurable (compte de resultats, activitat,…)
de manera clara en els aspectes econòmics, i es dirigeix a cobrir les demandes que els clients
valoren de manera positiva (rapidesa, proximitat, preu, fiabilitat,…), i, per tant, continuaran
demandant (i pagant).
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Figura 1.

Satisfacció dels Clients

Fidelització

Criteris econòmics

Compte de resultats

Es a dir, un client a qui donem el que ens demana i en les condicions que ens ho demana
està satisfet, i genera ingressos a l’organització. Així l’organització enfoca els seus recursos, i l’ús
dels mateixos, a mantenir el nivell de qualitat d’aquells aspectes que fan content el seu client.
Però a les organitzacions hi treballen persones. Persones que, en un entorn com es el dels
laboratoris clínics, són tècnics i facultatius qualificats. Professionals que poden aportar idees per
millorar els processos de treball (les maneres de fer, els mètodes analítics). I aquí l’enfocament
de la norma ISO 15189:2007 té un avantatge considerable. La norma ISO 15189:2007 dedica
dues pàgines senceres als professionals del laboratori.
Els professionals, formats i competents, coneixedors de la feina que realitzen estan motivats
per fer propostes que ajudin a millorar els propis processos de l’organització, i a desenvolupar
nous processos. Això ajuda a millorar els mètodes analítics, que requereix major coneixement
de les persones.
Figura 2.

Qualificació/Satisfacció
o dels treballadors

Gestió del coneixement

Optimització dels Processos

Qualitat interna

Però aquestes bondats dels enfocaments porten, en si mateixos, les seves perversions.
L’enfocament econòmic–client que, té la norma ISO 9001:2008, fa que únicament sigui
rellevant optimitzar allò que volen o paguen els clients. L’enfocament al coneixement dels
processos interns, que té la norma ISO 15189:2008, es centra en millorar les metodologies
de treball únicament per el fet de saber fer-ho millor.
Es a dir de manera separada, i desbocada, ambdós enfocaments poden portar a que
l’organització avanci de manera descompensada.
Es per això que les dues normes, i els models de certificació i acreditació són, i han de ser,
complementaris. La visió client–eficiència ha d’orientar quins han de ser els millors mètodes
a aplicar a qualsevol organització i el coneixement que han de desenvolupar els professionals
que hi treballen.
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I a l’hora els coneixements dels professionals i l’aplicació dels millors mètodes han d’ajudar
a aportar, als clients, productes i serveis innovadors que valorin i els mantinguin fidels.
Resum
Així, l’equilibri inestable que els equips directius de les organitzacions dels laboratoris
clínics han de mantenir entre els quatre aspectes fonamentals del negoci queden plasmats
amb aquests dos enfocaments.
Però no s’ha d’oblidar que és el treball dels professionals, formats i competents, el que
assegura que es compleixin i millorin les metodologies de treball establertes. Són els professionals, formats i competents, els qui es relacionen amb els clients i els fidelitzen. I, per tant,
són els professionals, formats i competents, els qui asseguren la bona marxa econòmica de
les organitzacions.
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La llei de recerca biomèdica i
els “biobancs” als hospitals
Anna Bosch Comas
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Hospital Clínic
Barcelona

Al novembre de 2008 el “biobanc” de l’Hospital Clínic–IDIBAPS va ser constituït oficialment.
Fou creat en resposta a dos factor determinants: per una banda, l’elevada demanda de mostres
biològiques per a la recerca biomèdica de qualitat i, per l’altra, la recent aprovació de la Llei
14/2007, de 3 de Desembre, de Recerca Biomèdica. El “biobanc” es va concebre com una
plataforma institucional centralitzada de suport que coordinés la col·lecció, processat, magatzem i cessió de mostres biològiques per promoure la investigació biomèdica d’excel·lència.
En el moment de la seva creació, el “biobanc” es va proposar una doble missió:
• Posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques estandarditzades i ben
caracteritzades, amb elevat valor afegit, per tal de promoure, facilitar i desenvolupar la
recerca biomèdica, d’acord amb la legislació vigent.
• Regularitzar totes les col·leccions de mostres de recerca de la institució (segons l’article
67 de la Llei de Recerca Biomèdica).
Des del primer moment la nostra visió va ser la de convertir-nos en un “biobanc” de referència, tant a nivell estatal com internacional, que tingués a la seva disposició un nombre
elevat de mostres de pacients amb malalties de més rellevància clínica, amb les seves dades
clíniques i demogràfiques associades.
Un exercici inicial d’anàlisis de les col·leccions de mostres presents a la institució ens va
revelar un panorama molt heterogeni. Existien nombroses col·leccions organitzades de diferents
tipus de mostres, principalment enfocades a projectes de recerca, i emmagatzemades als
serveis o departaments seguint un gran ventall de criteris. En alguns casos s’autodenominaven ““biobancs” per tenir les mostres sota criteris prèviament establerts d’ordre i de qualitat,
i per estar a disposició d’altres investigadors, mentre que en d’altres casos es denominaven
“col·leccions”, “xarxes de bancs de mostres”, etc. En general eren col·leccions d’ús exclusiu
per projectes propis i les seves col·laboracions. En alguns casos les col·leccions de mostres
es nodrien de mostres procedents de diversos centres estatals i, en d’altres, eren únicament
procedents de l’Hospital Clínic. Els mecanismes de codificació eren múltiples, però en la majoria
dels casos les mostres eren fàcilment identificables per aquell que realitzava la investigació.
Sorprenentment, l’ús del document de consentiment informat era bastant habitual, inclús abans
de l’aprovació de la Llei de Recerca Biomèdica.
L’actuació inicial de l’Hospital Clínic–IDIBAPS va consistir en la creació d’una estructura
estable de gestió de mostres, amb dues àrees ben diferenciades. Per un costat, es va instituir
el fons de mostres denominat “biobanc”, constituït per col·leccions prospectives de mostres
amb elevat valor afegit (processades juntament amb materials de controls de qualitat i amb
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dades associades ben contrastades), disponibles per aquells investigadors que ho sol·licitin i
els projectes dels quals hagueren estat aprovats pels comitès del “biobanc”. Per l’altre, i dins
del “biobanc”, existien també les col·leccions, prospectives o retrospectives, creades per tal
de ser utilitzades en projectes concrets de recerca, tal i com es manifestava expressament
en el document de consentiment informat.
Per dur a terme l’esmentada actuació inicial es va establir una fase pilot del projecte, que va
comprendre els anys 2008-2009. Durant aquest període es van identificar algunes de les col·
leccions de més rellevància en la institució, i la seva harmonització va constituir la força tractora
per a la remodelació de la organització de la resta de les col·leccions de mostres presents.
Les col·leccions identificades van ser:
• Banc de tumors
• Col·leccions d’excedents de diagnòstic del “Centre de Diagnòstic Biomèdic”
• Col·lecció d’Oncohematologia
• Banc de teixits neurològics
• Banc de malalties metabòliques (en coordinació amb el “biobanc” CIBERDEM i el Node
de Malalties Metabòliques del Banc Nacional d’ADN)
• Col·lecció de malalties inflamatòries intestinals
• Col·leccions de malalties hepàtiques i digestives (en coordinació amb el “biobanc”
CIBEREHD)
• Col·leccions d’Anatomia patològica
• Col·leccions de malalties maternofetals
Totes aquestes col·leccions de mostres s’han agrupat sota un organisme de gestió centralitzada denominat “biobanc” Hospital Clínic–IDIBAPS. S’ha dissenyat una organització depenent
directament de la Direcció de Recerca de l’Hospital Clínic, que garanteix la comunicació bidireccional entre l’assistència al pacient i la recerca al laboratori. Així mateix, s’han establert les
figures que marca la Llei de Recerca Biomèdica i s’han assignat uns laboratoris i equipaments
per centralitzar el processat i emmagatzematge de les mostres. Per a la gestió de les mostres,
de la seva ubicació i de les seves dades associades s’ha dissenyat una aplicació informàtica
que constitueix l’eina fonamental per al manteniment de la traçabilitat integral al llarg de tota
la “vida” de la mostra.
Durant la fase pilot del projecte totes les col·leccions abans mencionades s’han integrat
formant tres grans àrees:
• Àrea 1: Banc de tumors + col·leccions d’Anatomia Patològica
• Àrea 2: Banc de teixits neurològics
• Àrea 3: Banc de mostres derivades de sang i d’altres fluids (col·leccions d’excedents de
diagnòstic del “Centre de Diagnòstic Biomèdic”, col·lecció d’Oncohematologia, banc de
malalties metabòliques, col·lecció de malalties inflamatòries intestinals, col·leccions de
malalties hepàtiques i col·leccions de malalties maternofetals)
Les tres àrees es gestionen individualment degut a la complexitat inherent als diferents
tipus de mostres que s’hi emmagatzemen, però es coordinen conjuntament gràcies a una
coordinadora general. Així doncs, si bé en l’Àrea 1 les mostres provenen principalment dels
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quiròfans hospitalaris, a l’Àrea 2 provenen de donants morts de tot Catalunya i a l’Àrea 3 habitualment de pacients que venen a realitzar-se extraccions sanguínies. Cada àrea disposa
d’espais i personal diferenciats assignats per la institució i, si bé alguns dels procediments
normalitzats de treball són comuns per a totes les àrees (per exemple el procediment de redacció de consentiment informat, o el “material transfer agreement”), en la majoria dels casos
són diferents degut a la gran variabilitat de protocols realitzats. Específicament, cada àrea té
els seus propis procediments de captació de donants, de processat, de emmagatzematge i
cessió de mostres i de manteniment d’equips.
Actualment, les àrees del “biobanc” de l’Hospital Clínic–IDIBAPS treballen totes sota el seu
sistema de gestió i control de la qualitat. Totes elles estan certificades mitjançant la norma
ISO 9001:2008, i un dels principals objectius per a l’harmonització del “biobanc” és la unificació
de les certificacions sota un únic sistema de gestió de qualitat.
El “biobanc” de l’Hospital Clínic–IDIBAPS és una estructura dinàmica en constant creixement i necessita de la participació de tota la comunitat clínica i investigadora. Endemés, per
ser una nova organització a la institució, se li ha de donar visibilitat i promoure la seva utilització tant per a la creació de noves col·leccions o la legalització de les antigues, com per a la
utilització de mostres per a projectes de recerca. Des de l’estructura coordinadora central del
“biobanc” s’han organitzat diverses activitats de formació i difusió, tant interna com externa.
Com exemple, cada any s’organitza una jornada informativa, dirigida tant al personal de la
institució com a l’extern, sobre la utilització de mostres biològiques i la seva gestió al “biobanc”
de l’Hospital Clínic. Així mateix, el web del “biobanc” (www.clinic”biobanc”.org) constitueix una
eina de molta utilitat per donar a conèixer els “biobancs” en general i el nostre en particular,
a l’hora que estableix un catàleg de les col·leccions del “biobanc” i els procediments a seguir
per tal de sol·licitar mostres.

–79–

–80–

“Biobancs” per a la recerca
Lluís Gallart Millán
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
Hospital Universitari de Tarragona “Joan XXIII”
Tarragona

En les últimes dècades la investigació biomèdica ha experimentat un creixement exponencial
gràcies als avanços tecnològics i metodològics en el camp de la genètica i la biologia molecular.
Aquest ràpid avenç en els coneixements i l’ànsia per descobrir les causes moleculars associades a les patologies humanes va portar a la relaxació en l’aplicació del mètode científic,
i a treballar amb cohorts poc representatives de la població estudiada. Això, per exemple, en
el camp dels estudis d’associació genètica va derivar en l’aparició de moltes paradoxes ja
que l’estudi d’una mateixa variació de seqüència de l’ADN (un polimorfisme genètic) apareixia
descrit en la bibliografia com a factor de risc o factor de protecció per a una mateixa malaltia
depenent de la població estudiada, i a vegades inclús dintre d’una mateixa població, possiblement derivat d’un volum de mostres insuficient.
Treballar amb un gran volum de mostres suposava per l’investigador un gran esforç tècnic,
econòmic i de temps, tasca que era gairebé impossible d’assolir si l’investigador estava fora
de l’àmbit sanitari (universitats, centres de recerca no hospitalaris,…).
Amb l’objectiu de solucionar aquesta situació ens van començar a constituir els primers
“biobancs”, organismes de llarga tradició al nord d’Europa però amb escassa presència al
nostre territori.
La publicació al 2007 de la “Ley de Investigación Biomédica” va implicar una autèntica
revolució en el mon dels “biobancs”, incrementant considerablement el número de “biobancs”
a l’estat espanyol.
Els “biobancs” són actualment una eina imprescindible pel desenvolupament de la investigació biomèdica ja que són els principals subministradors de mostres biològiques de qualitat
a la comunitat científica nacional i internacional.
No obstant, s’ha de treballar en l’harmonització de la feina dels diferents “biobancs” consensuant protocols de preservació de mostres i definint els espècimens i les seves dades
associades, per tal que el potencial acumulat als “biobancs” sigui exportable a qualsevol punt
del planeta sense veure afectada la qualitat dels projectes de recerca.
Tota aquesta evolució en el món dels “biobancs” implicarà de forma paral·lela un profund
canvi en la mentalitat de l’investigador envers la seva relació amb les mostres i la seva “propietat”.
Finalment, seria convenient començar a obrir la porta a la idea de “biobanquitzar” les mostres
assistencials per tal d’optimitzar el seu aprofitament científic.
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“Biobancs” en xarxa: Banco Nacional de
ADN i altres “biobancs” internacionals
Elisabet Vilella Cuadrada
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata
Hospital Rovira i Virgili
Reus

Els hospitals i els centres que treballen amb mostres biològiques es van organitzant i
adaptant a les normatives i lleis en vigència que fan referència al processament, ús i emmagatzemament de mostres d’origen humà. Per la recerca, cada vegada més, els investigadors
necessiten poder disposar d’un gran nombre de mostres per processar-les simultàniament per
dos motius: per una banda per minimitzar costos i disminuir error en els exàmens de laboratori
i per un altra, perquè les associacions que es busquen són febles i requereixen d’una mida
de mostra molt gran (milers).
Existeixen les col·leccions de mostres que els investigadors recullen en base a un projecte
determinat. Però també existeixen altres iniciatives més obertes de recollida de mostres de
població general o de patologies concretes amb finançament públic o privat per a crear “biobancs” que posen les mostres a disposició de la comunitat científica.
Amb aquesta filosofia es va crear el Banco Nacional de ADN, finançat per la Fundación
Genoma España������������������������������������������������������������������������������
, que era una eina gestora depenent dels Ministeris de Sanitat i Ciència principalment. Des de la seva creació l’any 2003 el Banco Nacional de ADN ha recollit mostres de
població espanyola aparentment sana i mostres de població espanyola de diverses patologies
comuns com les malalties cardiovasculars, les metabòliques, les neurodegeneratives i les
neoplàstiques. S’ha organitzat amb un node central a la Universitat de Salamanca i 4 nodes
més per a coordinar la recollida de les mostres dels 4 grups de patologies. El “biobanc” de
Reus ha coordinat la recollida de mostres de patologia neuropsiquiàtrica.
Altres països tenen iniciatives similars subvencionades per l’administració a fi de poder recollir
grans mostres i ser competitius internacionalment. Finalment es va parlà d’iniciatives internacionals com el BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infraestructure).
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Les malalties minoritàries
hematològiques: un tema
prioritari de salut pública
Joan Lluís Vives Corrons
Laboratori d’Hematologia Biològica. Hospital Clínic
Barcelona

Malaltia minoritària (MM) vol dir poc freqüent perquè la seva prevalença a la població és molt
baixa. També se l’anomena “rara” perquè al no ésser comuna, els metges desconeixen moltes
vegades la seva existència, motiu pel qual el diagnòstic sol fer-se tardanament. La majoria de
les MM són d’origen genètic, afecten preferentment a la població infantil, manifesten un curs
crònic i afeblidor i produeixen un impacte negatiu important, tant pels afectats com per al seu
entorn familiar i social. Aproximadament un 30% dels infants amb una MM moren abans de
fer cinc anys, i un 50% acaben en invalidesa. L’organització Mundial de la Salut estima que hi
ha entre 6000 i 8000 MM, amb una prevalença inferior a 5 casos per cada 10000 habitants
(Comissió Europea de Salut Publica). Als EUA, persones i famílies amb MM varen fundar a l’any
1983 la National Organization for Rare Disorders i a l’any 2002 es va crear l’oficina de MM del
National Institute of Health��������������������������������������������������������������������
. A Europa s’han portat a terme accions similars per part d’Organitzacions dedicades a les MM (Orphanet) o a les Associacions de malalts amb MM (Eurordis)
Malgrat definir-se com a malalties amb una prevalença molt baixa, a l’Estat espanyol afecten 3 milions de malalts, dels quals uns 400000 resideixen a Catalunya. Algunes d’aquestes
malalties poden significar un perill potencial per a la vida o un risc important de minusvalidesa
o d’invalidesa. Desgraciadament la seva diversitat i la baixa prevalença fa que, en general,
siguin mal conegudes, que els metges tinguin dificultats per identificar-les o diagnosticar-les, i
que els malalts no puguin accedir fàcilment a una informació adequada de la seva malaltia ni
als serveis sanitaris que els hi són molt necessaris.
En els darrers anys s’han produït diverses iniciatives en el camp d’aquestes malalties tant a
nivell europeu com de l’estat espanyol i de Catalunya. A Catalunya s’ha de destacar el Projecte
de Llei de Salut Pública que recull la prevenció i protecció de la salut de la població davant els
factors de risc en l’àmbit de les discapacitats, tant congènites com adquirides, i les derivades
de les malalties poc prevalents; i el Pla de salut de Catalunya, que inclou les anomenades
malalties neurològiques minoritàries, amb l’objectiu de millorar-ne el coneixement quant a freqüència, distribució en el territori i necessitats que plantegen per afavorir el diagnòstic i establir
mesures de tractament i recursos. En aquest context, es fa imprescindible una acció global en
relació amb les MM que compti amb la participació de tots els agents implicats: associacions
de pacients i familiars, professionals sanitaris i administració sanitària. El desenvolupament
d’aquesta acció global ha conduït a la creació d’una Comissió Assessora de Malalties Minoritàries amb la finalitat d’implementar polítiques de salut específiques adreçades a les persones
afectades per una MM, que estableixi les línies de col·laboració entre el Departament de
Salut, els professionals i les associacions de pacients i familiars en relació amb els objectius
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sociosanitaris per a la promoció d’iniciatives, programes i mesures que comportin una millora
en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de pacients.
També des de Catalunya s’està desenvolupant, amb una subvenció de la Comissió Europea
(DG-SANCO), una xarxa per a l’estudi de les anèmies minoritàries (AM) anomenada ENERCA
(European Network for Rare and Congenital Anaemias) on participen 48 experts de 15 països
de la Unió Europea. El seu objectiu principal es la consolidació d’una xarxa de centres d’experts
en AM que faciliti el seu diagnòstic i ofereixi informació acurada a metges i malalts perquè la
seva presencia no passi desapercebuda.
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Anèmies minoritàries a Catalunya:
impacte de la immigració
Maria Del Mar Mañú Pereira
Laboratori d’Hematologia Biològica. Hospital Clínic
Barcelona

Les síndromes hemoglobinopàtiques majors; síndromes drepanocítiques (SD) i ß-talassèmia
major (anèmia de Cooley) constitueixen actualment un problema de salut pública en molts
països europeus. Existeixen diferents programes de prevenció que tenen com a objectiu el
control d’aquestes malalties. Tant en el cas de les SD com en la ß-talassèmia major, els programes de cribratge de portadors (diagnòstic pre-concepcional) o programes de diagnòstic
prenatal, funcionen actualment a països com ara Itàlia o Xipre que presenten una prevalença
de ß-talassèmia molt elevada en població autòctona, o al Regne Unit, degut fonamentalment
a l’elevat percentatge de població africana o asiàtica, present al país.
A Espanya, a l’any 2008, la població censada immigrant representava el 13,1% de la població total, del qual un 6,6% pertanyien a població de risc per SD. Catalunya rep el 24,1% de la
immigració total del país i constitueix, per tant, la comunitat autònoma amb un major nombre
absolut d’immigrants, tant global com de població de risc; 1 204 627 i 734 246, respectivament.
Es a dir, el 10,0% de la població catalana pertany a població immigrada de risc, 3,4 punts
per sobre de la mitjana de l’Estat Espanyol. A l’any 2007, la prevalença estimada de la SD a
la població neonatal de Catalunya era del 0,022%, equivalent a un de cada 4494 nounats i la
prevalença global de hemoglobinopaties per aquest mateix any, era del 0,54%, es a dir un de
cada 185 nounats presentarien alguna hemoglobinopatia estructural en estat heterozigot o
homozigot. Tenint en compte aquests valors de prevalença, Catalunya constituiria una regió
d’alt risc per a les síndromes hemoglobinopàtiques majors al sur d’Europa. La immigració, per
tant, ha conduït a un increment en el nombre de síndromes hemoglobinopàtiques majors en
la nostra àrea sanitària, però també ha conduït a un increment en la heterogeneïtat molecular,
degut a la importació d’hemoglobinopaties estructurals foranies com són l’hemoglobina (Hb)
S i C (africanes) o l’Hb D o E (asiàtiques).
Fenotips i genotips associats a les síndromes hemoglobinopàtiques majors
Les SD engloben no només l’anèmia falciforme, conseqüència de l’estat homozigot de
l’Hb S, sinó també la combinació d’aquesta hemoglobinopatia amb altres hemoglobinopaties
estructurals com l’Hb C, l’Hb D, o l’Hb O-Àrab, amb gens talassèmics, com la ß-talassèmia,
la δβ-talassèmia o l’Hb Lepore, o amb altres alteracions de la síntesi de l’hemoglobina como
la persistència hereditària de l’hemoglobina fetal (PHHF). El diagnòstic es realitza mitjançant
la mesura de la fracció d’aquestes Hb en un sistema de mesura, l’analitzador Variant (BioRadR Hèrcules, CA), que es basa en la cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC) utilitzant
el programa β-thalassemia Variant Hemoglobin Testing System® i la confirmació definitiva
mitjançant els estudis familiars i genètics en aquells casos en que sigui necessari. Els estudis
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genètics són necessaris quan l’estudi familiar no es concloent, quan existeixi més d’un genotip
possible associat al fenotip present, en cas d’hemoglobinopaties estructurals no identificables
mitjançant aquest sistema de mesura o en altres, en presència de gens talassèmics o HPFH,
o en aquells casos en els que no sigui possible dur a terme l’estudi familiar.
Per a la confirmació genotípica de les hemoglobinopaties estructurals més freqüents Hb S,
Hb C, Hb D, Hb E i Hb O-Àrab s’utilitza la metodologia al·lel específica anomenada “Amplification Refractory Mutation System” o ARMS. Aquesta metodologia permet, a més a més,
el diagnòstic diferencial entre els genotips homozigots per a la hemoglobinopatia estructural
identificada mitjançant HPLC i el doble heterozigot hemoglobinopatia estructural-β talassèmia
(β0 o β+) o HPFH.
En relació a la confirmació genètica de la β-talassèmia, en els últims 20 anys, el nombre de
mutacions necessàries per a explicar el 100% dels casos ha incrementat en més del doble,
degut principalment, a la immigració de països subsaharians i asiàtics. En individus procedents
d’algun país de la conca mediterrània o de raça caucàsica, l’estudi de les mutacions CD39 (C>T),
IVS1:1 (G>A), IVS1:6 (T>C), IVS1:110 (G>A), CD8 (-AA) i CD6 (-A) explicarien més del 85% dels
casos. L’estudi de les mutacions IVS1:5 (G>C), CD8/9 (+G) i CD5 (-CT) explicarien aproximadament un 7,5-8% dels casos en el present estudi. La resta de mutacions, responsables de
menys del 7,5% dels casos, s’identificarien mitjançant seqüenciació del gen de la β-globina
(regions exòniques, intròniques flanquejants i promotor). En individus no procedents d’algun
país de la conca mediterrània o de raça no caucàsica–Àfrica subsahariana, Pròxim Orient o
Àsia–, en primer lloc es realitzaria l’estudi de les mutacions -88 (C>T), -29 (A>G) i CD24 (T>A)
majoritàries en la població de origen negre, i la mutació CD41/42 (-TTCT) majoritària en els
individus d’origen xinès.
Per últim, tant la δβ-talassèmia, incloent l’Hb Lepore, com la persistència hereditària de
l’Hb F (PHHF) són conseqüència de grans delecions que afecten als gens responsables de la
síntesi de cadena δ-globina i β-globina. Més de 50 mutacions han estat caracteritzades fins el
moment actual mitjançant el mapatge amb enzims de restricció. Tot i això, existeixen algunes
mutacions que, com en el cas de la ß-talassèmia, són més prevalents i poden ser identificades mitjançant GAP-PCR. A Espanya, la mutació més freqüent responsable de δβ-talassèmia
es la coneguda com δβ0-Spanish que engloba una deleció entre 11 i 17 kb i constitueix la
segona deleció més gran després de la variant japonesa. Per tant, en el cas de presència de
δβ-talassèmia, Hb Lepore o PHHF i tenint en compte l’origen ètnic de l’individu es procedirà
a la seva caracterització genètica d’acord amb el protocol següent:
a) δβ-talassèmia: estudi mitjançant GAP-PCR de les variants més comunes.
1) δβ0-Spanish: individus d’origen espanyol. La metodologia mitjançant GAP-PCR va
ser desenvolupada al 1982 per Vives Corrons et al.
2) δβ0-Sicilian: individus d’origen Italià, δβ0-Black: individus d’origen negre, δβ0-Turkish:
individus de Turquia, δβ0-Asian-Indian: individus d’Índia o del continent asiàtic o
δβ0-Chinesse: individus procedents de Xina. La tècnica mitjançant GAP-PCR per a
variants comuns de la δβ0-talasemia va ser desenvolupada al 1994 per Craig et al.
b) Hb Lepore: estudi mitjançant GAP-PCR. Aquesta metodologia va ser desenvolupada al
1990 per Camaschella et al.
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c) PHHF: Tipus 1, 2 i 3. La metodologia mitjançant GAP-PCR per a variants comuns de la
HPHF va ser desenvolupada al 1994 per Craig et al.
Taula a) Síndromes drepanocítiques (SD).

Pics presents al cromatograma

Genotips associats

Hb S

Hb SS (βS/βS)
Hb S/β0 talassèmia (βS/β0)
Hb S/δβ talassèmia (βS/δβTAL)
Hb S/HPFH (βS/HPFH)

Hb S i Hb C

Hb SC (βS/βC)

Hb S i Hb D

Hb SD (βS/βD)

Hb S i Hb A (Hb S>>Hb A)

Hb S/β+ talassèmia (βS/β+)

Hb S i Hb X

Hb SX (βS/βO-Arab)
Hb SX (βS/βX)

Hb S i Hb E

Hb SE (βS/βE)
Hb S/Lepore (βS/Lepore)

Taula b) Altres síndromes hemoglobinopàtiques majors.

Pics presents al cromatograma

Genotips associats

Hb F

β talassèmia major
HPFH homozigot
δβTAL homozigot

Hb F i Hb E

Hb E/β talassèmia

Hb F i Hb C

Hb CC (βC/βC)
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Taula c) Portadors heterozigots d’una hemoglobinopatia.

Pics presents al cromatograma

Genotips associats

Hb A i Hb S*

Hb AS (β/βS)
*Hb S/β+ talassèmia (βS/β+)

Hb A i Hb C

Hb AC (β/βC)

Hb A i Hb D

Hb AD (β/βD)

Hb A i Hb X

Hb AX (β/βO-Arab)
Hb AX (β/βX)

Hb A i Hb A2/E

Hb AE (β/βE)
Hb A/Lepore (β/Lepore)
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Les porfíries, malalties minoritàries
amb impacte sociosanitari
Jordi To Figueras
Centre de Diagnòstic Biomèdic Clínic. Hospital Clínic
Barcelona

Les porfíries són un grup de malalties originades per deficiències en la biosíntesi del grup
l’hemo. Tot i que s’originen en defectes d’una mateixa via metabòlica, cadascuna de les variants majors (porfíria aguda intermitent, porfíria eritropoiètica congènita, porfíria cutània tarda,
coproporfíria, porfíria variegata i protoporfíria eritrocitària) presenten característiques clíniques,
hematològiques i bioquímiques substancialment diferents. En algunes, l’alteració major és
hepàtica mentre que en altres és hematològica.
Totes les porfíries, excepte la variant adquirida de la porfíria cutània tarda, tenen una base
genètica i han estat identificats els gens corresponents.
L’espectre de mutacions que està a la base de les malalties és molt heterogeni i inclou
des de petits canvis de bases fins a llargues deleccions gèniques. Les malalties acostumen a
presentar una herència dominant, encara que hi ha formes recessives, més minoritàries però
de presentació generalment més greu. A pesar d’importants avenços, queden moltes llacunes
importants que caldria conèixer per arribar a entendre la relació genotip-fenotip d’aquestes
malalties.
S’han fet importants avenços en les tècniques diagnòstiques on hi té un important paper
el laboratori clínic. Una xarxa europea de laboratoris especialitzats (EPNET) ha configurat
recentment un control de la qualitat específic pels sistemes de mesura bàsics que permeten
identificar els diferents tipus de porfíries. Amb això, s’estan coneixent amb més profunditat el
nombre de malalts i portadors en el nostre àmbit geogràfic. Tot i així, un nombre important de
portadors silents desconeixen la seva condició i això afavoreix l’aparició recurrent d’atacs aguts
de porfíria amb afectació neurològica potencialment greu, quan hi ha eventualment contacte
amb algun factor precipitant (fàrmacs, infeccions, mala alimentació, etc). Alguns d’aquests
malalts entren després en una fase crònica, clínicament activa i on no és clara la utilitat de les
magnituds bioquímiques tradicionals. Els avenços diagnòstics han fet també que l’impacte
sanitari d’aquestes malalties minoritàries estigui essent progressivament reconegut i constatat.
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Registre de les malalties minoritàries
Llorenç Font Ferré
Servei d’Hematologia. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

La Unió Europea considera que una malaltia és rara, o minoritària, quan té una prevalença
inferior a 5 casos per cada 10000 habitants. Tot i que es tracta de malalties poc freqüents, de
forma aïllada, són importants en el seu conjunt ja que afecten aproximadament a un 5% de la
població en els països desenvolupats.
Les malalties minoritàries presenten dificultats diagnòstiques, atesa la seva baixa freqüència, la qual cosa pot donar lloc a un retard en l’atenció. Són malalties cròniques, en general
monogèniques i amb una important afectació mèdica i social de les persones afectades.
El sistema públic de salut d’Espanya té cobertura universal. Tot i això, bàsicament està
orientat a les malalties amb elevada prevalença. Amb la finalitat d’obtenir una resposta adequada a la problemàtica específica de les malalties minoritàries i d’equiparar l’atenció sanitària
entre les malalties rares i les comuns, es va presentar una ponència al Senat espanyol a càrrec
d’una comissió conjunta interministerial. Com a resultat d’aquesta ponència, s’ha elaborat
un pla d’acció amb un seguit de mesures sanitàries, educatives i socials per contribuir a un
tractament adequat d’aquests malalts i a una millora de les seves condicions de vida. Un
dels eixos estratègics del pla d’acció consisteix en desenvolupar un sistema d’informació a fi
d’ampliar el coneixement sobre l’epidemiologia d’aquestes malalties i així poder aplicar millor
els recursos disponibles.
Al pla d’acció, dins de l’apartat de Sanitat, es proposa la creació d’un registre nacional de
malalties rares amb les finalitats següents: epidemiològica, assistencial, investigadora, assajos
de medicaments orfes i avaluació de la qualitat de vida dels pacients.
Pel que fa a les malalties hematològiques minoritàries, dins de l’àmbit estatal, s’han fet
diversos estudis amb finalitats epidemiològiques i preventives. El “�����������������������
Grupo de Estudio de Hemoglobinopatías y Talasemias�������������������������������������������������������������
” va publicar l’any 1986 unes dades epidemiològiques preliminars sobre les síndromes talassèmiques a Espanya. Posteriorment s’han fet altres estudis en
grups de població i àrees geogràfiques diverses. Una orientació fonamental, pel que fa a la
prevenció, són els estudis d’escrutini d’hemoglobinopaties fets sobre sang de cordó. Alguns
d’aquests estudis han demostrat l’impacta dels fluxos migratoris sobre la prevalença d’aquestes malalties. Si bé la majoria d’estudis estan orientats a l’escrutini o estudi de prevalença de
les hemoglobinopaties i particularment de les talassèmies també s’han fet estudis de dèficits
d’enzims eritrocitaris. La utilitat de l’escrutini d’hemoglobinopaties i el seu abast, universal o
sobre grups de població de risc, ha estat objecte de debat.
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A nivell internacional s’han fet escrutinis i registres a diversos països i grups de població. Cal
destacar el registre de talassèmies del Regne Unit, que ja presenta un llarg recorregut temporal.
D’aquest registre s’han poden extreure interessants conclusions sobre l’evolució de la prevalença de talassèmia major al Regne Unit, els canvis en la distribució geogràfica, l’impacte de
la immigració i la utilitat de les mesures preventives. Aquest registre ha estat proposat com un
model a seguir a nivell europeu. Un registre de talassèmies major dels Estats Units ha permès
extreure conclusions sobre determinats aspectes evolutius d’aquesta malaltia.
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Ponència

El laboratori clínic i el diagnòstic de
les malalties neurodegeneratives
Moderadora:

Elisabet Vilella Cuadrado
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Diagnòstic genètic de les malalties
neurodegeneratives hereditàries
Jordi Pérez Tur
Unitat de Genètica Molecular. Institut de Biomedicina de València
València

Al llarg dels últims anys, la recerca ha identificat una quantitat impressionant de gens i
mutacions que fa que el coneixement de les bases moleculars de les patologies neurodegeneratives hereditàries vagi augmentant però el punt final, i desitjable, d’aquesta recerca, és
a dir, la translació d’aquests resultats en proves diagnòstiques de laboratori, encara no ha
arribat a produir-se d’una manera tan contundent com és desitjable fonamentalment degut a
l’escassa conseqüència terapèutica d’aquesta informació. ¿Vol dir això que no està justificat
el fer estudi genètic de les malalties neurodegeneratives hereditàries amb causa coneguda?
Intentarem demostrar que l’estudi genètic és important i necessari fins i tot als casos on la
seva repercussió terapèutica sigui limitada.
D’una altra banda, també cal “actualitzar” el concepte d’estudi genètic pel que fa als tipus de
mutacions que s’han d’estudiar i d’una altra, els procediments demesura que s’han d’emprar
per aconseguir aquest objectiu. És evident que l’estudi clàssic, cercar mutacions puntuals
o indels de tamany limitat, continua i continuarà essent important però a l’hora de oferir un
servei d’anàlisi complet no es poden oblidar els nous tipus de mutacions, com les variacions
en número de còpies, duplicacions o triplicacions del material genètic que afecta gens importants per determinades malalties i que, encara en aquest moment, no han estat perfectament
caracteritzades a nivell de genoma humà. També cal tindre en compte les particularitats de
l’estudi dels gens responsables de les malalties per expansions de triplets que necessiten
d’una metodologia específica.
Finalment, no cal oblidar tampoc les conseqüències de l’estudi genètic i, per això cal tindre
especial cura a integrar-ho dintre d’equips multidisciplinaris que siguin també capaços d’oferir
consell genètic per tal que el malalt, i també el seu entorn familiar, puguen valorar perfectament
les conseqüències i les implicacions que els resultats tenen per al conjunt familiar.
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Noves mutacions en el diagnòstic
de malalties neuropsiquiàtriques
Lourdes Martorell Bonet
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata
Reus

Malalties neuropsiquiàtriques
Els trastorns neuropsiquiàtrics són, en general, malalties complexes que encara avui no es
coneixen prou bé. Alguns d’aquests trastorns i la seva prevalença (x 100000) són: la malaltia
d’Alzheimer (7700), el trastorn de pànic (2700), l’epilèpsia (1700), el trastorn obsessiu compulsiu
(1.000-2.000), l’esquizofrènia (900), el trastorn bipolar (500-1.500), la malaltia de Parkinson
(133), l’autisme (50-100), la malaltia de Huntington (19) i les malalties priòniques (< 0,1), entre
d’altres. Diverses evidències indiquen que les funcions del comportament tenen lloc en circuits
que comencen i acaben en el còrtex prefrontal amb vies que travessen el cervell i des de fa
relativament poc es sap que el cerebel també hi està implicat.
L’Organització Mundial de la Salut estima que almenys el 20% de la discapacitat relacionada
amb malaltia pot ser atribuïda a les malalties neuropsiquiàtriques i que aquestes, per exemple,
representen un cost sanitari del voltant del 40% en la franja d’edat dels (15-44) anys als Estats
Units i Canadà. La mortalitat associada a aquestes malalties també és molt elevada i fins un
90% dels suïcidis que es cometen podrien estar associats a una malaltia mental.
Tractament de les malalties neuropsiquiàtriques
Actualment, els pacients afectats per aquestes malalties reben tractaments psicoterapèutics
i tractaments somàtics. Els psicoterapèutics poden ser de diferents tipus segons i es basen
en determinats aspectes dels símptomes o dels patrons de conducta i sobre aquests focalitzen el seu tractament. El principal tractament somàtic és la medicació i aquesta també està
seleccionada a partir de la simptomatologia que presenta el pacient.
Diagnòstic de les malalties neuropsiquiàtriques
Actualment, es diagnostiquen per la presència d’un conjunt de símptomes seguint uns
algoritmes estructurats descrits en el DSM (Diagnostic and Statistical Manual) específic pels
trastorns mentals, o en l’ICD (International Classification of Diseases). Estan basats en informació
subjectiva que refereixen els pacients i en elements subjectius que els psiquiatres identifiquen
durant l’avaluació. Els símptomes es poden agrupar 5 grans grups: depressió, psicosi, agitació,
conducta inadequada, i alteracions cognitives.
En l’actualitat no existeixen magnituds biològiques prou sensibles i específiques per aquests
trastorns. Un diagnòstic a l’inici basat en aquestes magnituds faria possible una intervenció
precoç abans de què la malaltia esdevingués severa. Els avenços a nivell molecular, cel·lular,
i de sistema en el camp de la neurociència també han de permetre reconèixer els símptomes
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prodròmics, realitzar diagnòstics diferencials acurats i permetre la intervenció personalitzada
dels pacients.
Estat actual del coneixement sobre les malalties neuropsiquiàtriques
Els estudis que s’han realitzat fins ara han identificat algunes troballes que són molt engrescadores però fins aquesta data no han aconseguit reduir-ne la morbiditat ni la mortalitat.
A més, els assajos clínics que han tingut més èxit no han aconseguit la remissió d’un terç dels
pacients involucrats. La recerca en el camp de la neurociència està començant a elucidar els
fonaments de moltes d’aquestes malalties. Aquests avenços tenen de potencial poder millorar
el diagnòstic, seleccionar els millors tractaments, i facilitar el desenvolupament de nous i millors
tractaments que siguin més eficaços, més específics pels dominis simptomàtics a tractar i
sense que provoquin efectes secundaris.
Diagnòstic genètic de les malalties neuropsiquiàtriques
Per determinades malalties neuropsiquiàtriques, que inclouen alguns trastorns del desenvolupament (fenilcetonúria, i la síndrome del cromosoma X-fràgil) i alguns subtipus de demència
(la malaltia de Huntington) existeixen estudis genètics que poden ser emprats per identificar el
trastorn abans de què aquest aparegui (com en el cas de la fenilcetonúria), o per establir un
diagnòstic amb el propòsit que l’individu i la família pugui planificar i gestionar la malaltia. Alguns
estudis genètics també són vàlids per predir quins pacients poden tenir millor resposta (o per
contrari, desenvolupar efectes secundaris) amb un determinat tipus o dosi de medicació. Els
estudis genètics per les malalties esmentades, la fenilcetonúria, la síndrome del cromosoma
X-fràgil i la malaltia de Huntington tenen validesa analítica, validesa clínica i utilitat clínica. Contràriament, no existeixen estudis genètics amb validesa clínica per malalties com l’esquizofrènia,
el trastorn bipolar o el trastorn depressiu major, tot i que existeixen empreses que n’ofereixen.
Estudis genètics en les malalties neuropsiquiàtriques
Els estudis genètics epidemiològics han indicat que el risc en familiars de primer grau per
moltes d’aquestes malalties és superior al risc que presenta la població general. També hi ha
evidències que l’heretabilitat d’aquestes malalties, és a dir, la proporció de la variabilitat fenotípica que és deguda a diferències genètiques, es troba entre el 40 i el 80%. Per tant, amb el
desenvolupament de les tècniques de genètica molecular, a partir de la dècada dels 80 es van
començar a realitzar estudis moleculars. Primer es dugueren a terme els estudis de lligament
en famílies amb diversos membres afectats amb la finalitat d’identificar regions genòmiques
que continguessin gens candidats per estar implicats en el desenvolupament de la malaltia
en aquestes famílies. També s’han realitzat estudis de gens candidats i estudis d’anomalies
cromosòmiques. S’han reportat milers de gens candidats que han estat identificats com a
gens de risc però malauradament no s’han confirmat en altres estudis que han intentat replicar
aquestes troballes. Els gens amb més evidència d’estar implicats en l’esquizofrènia són: DISC1,
DNTBP1, DAOA i NRG1, perquè són els que han estat identificats com gens de susceptibilitat
en més estudis i perquè hi ha evidències de què estan implicats en fenotips intermedis, principalment en característiques neurocognitives i de neuroimatge. Tot i així, no s’han identificat
al·lels específics de risc causants de la malaltia que hi estiguin implicats.
Els avenços tecnològics en genètica molecular i l’abaratiment del seu cost han fet possible
nous estudis genètics de les malalties complexes. Per exemple, s’han descrit més de 3 mili–102–

ons de variants genètiques que es coneixen com SNPs (single nucleotide polymorphism) que
permeten realitzar estudis d’associació que interroguen posicions de tot el genoma i que es
coneixen com GWAS (��������������������������������������������������������������������
genome-wide association studies�������������������������������������
). Aquests estudis permeten identificar variants de susceptibilitat que són freqüents a la població però que tenen un efecte petit
sobre el fenotip (Odds Ratio < 1,3). A través d’aquest tipus d’estudis s’ha identificat que el gen
ZNF804A és probablement un gen de susceptibilitat per l’esquizofrènia i el trastorn bipolar.
També existeixen evidències de què altres tipus de variants que consisteixen en anomalies
cromosòmiques submicroscòpiques i que es coneixen com CNVs (copy number variations)
podrien estar implicades en aquestes malalties. En aquest cas aquests tipus de variants no
serien freqüents en la població i sí conferirien un elevat risc per als trastorns neuropsiquiàtrics.
Aquestes variants s’han començat a estudiar en trastorns del neurodesenvolupament com
l’autisme i el retard mental i existeixen evidències que CNVs de 100 o més kilobases poden
contribuir a un 10% dels pacients que presenten aquests trastorns. Mentre les variants del
tipus SNP tindran un impacte molt baix o nul en la capacitat predictiva de les malalties neuropsiquiàtriques, és probable que algunes de les variants tipus CNV puguin arribar a tenir un
valor predictiu en una petita fracció dels pacients d’esquizofrènia, autisme i retard mental però
calen més estudis per determinar si tindran validesa clínica.
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Ponència

Evolució del diagnòstic de laboratori
clínic de les malalties autoimmunitàries
Moderador:

Ricard Pujol Borrell
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Biomarcadors diagnòstics i d’activitat
de les malalties autoimmunitàries
Eva Martínez Cáceres
Laboratori d’Immunologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

En el laboratori d’Immunologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques (LIRAD)
disposem d’un ampli catàleg de magnituds biològiques que serveixen per al diagnòstic de
malalties autoimmunitàries, amb més de 150 magnituds diferents i realitzant aproximadament
unes 4000 mesures/mes. És un dels serveis d’immunologia de referència en autoimmunitat
de l’estat espanyol. El catàleg del que disposem conté pràcticament totes les magnituds que
han demostrat la seva utilitat en la pràctica clínica. A més el fet de disposar d’una secció
de tipificació dels antígens leucocitaris humans (HLA) al laboratori ens ha permès generar
una plataforma immunogenètica gràcies a la qual tenim la capacitat de combinar aquestes
magnituds al costat d’estudis genètics, per tal d’incrementar-ne l’especificitat diagnòstica, la
sensibilitat diagnòstica, el valor predictiu positiu i el valor predictiu negatiu en els informes de
laboratori que s’emeten.
Analitzant les magnituds de què disposem, i classificant-les segons el tipus d’adreces d’interès com “PRE” (les relacionades amb la susceptibilitat genètica, amb la malaltia subclínica
i amb el diagnòstic) o “POST” (les relacionades amb el seguiment d’activitat i les magnituds
subrogades d’eficàcia en assajos clínics), s’observa que en general hi ha poques magnituds
relacionades amb la susceptibilitat genètica en la rutina hospitalària. Pel que fa a les magnituds
relacionades amb la malaltia subclínica, el nombre d’aquestes és també reduït, encara que
són magnituds de gran utilitat, especialment en estudis familiars o en casos de malalts amb
una malaltia autoimmunitària que s’associa a altres. Un exemple del primer, és en casos de
celiaquia, on la magnitud més sensible i específica és la concentració de l’anticòs contra la
transglutaminasa en el plasma. Al ser una malaltia amb un fenotip molt variable, podem trobar
familiars amb valors de la magnitud positius que no havien estat diagnosticats prèviament.
També es solen mesurar, encara que menys, la concentració de l’anticòs contra la glutamatdescarboxilasa i de I’anticòs contra les cèl·lules deIs illots pancreàtics(IA-2) en el plasma, en
familiars de diabètics tipus I. D’altra banda, hi ha malalts amb una malaltia autoimmunitària ja
diagnosticada, que presenten major susceptibilitat a patir una segona malaltia autoimmune. De
nou, un bon exemple són els pacients diabètics tipus I, on en el seu seguiment se’ls mesura, en
el plasma, la concentració de: l’anticòs contra la iodur-peroxidasa, l’anticòs contra el receptor de
la tirotropina i l’anticòs contra la tiroglobulina (ja que un elevat percentatge d’ells desenvoluparà
amb el temps una tiroïditis autoimmunitària); l’anticòs contra les cèl·lules parietals gàstriques
i contra el factor intrínsec (per la seva susceptibilitat a desenvolupar anèmia perniciosa); així
com, l’anticòs contra la transglutaminasa, perquè tenen un major risc a patir celiaquia. En els
últims anys s’ha descrit una nova magnitud biològica: la concentració de substància de l’anticòs
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contra el pèptid citrulinat en el plasma, la qual presenta una elevada sensibilitat i especificitat
diagnòstiques per a l’artritis reumatoide (AR). Encara que la seva utilitat en el seguiment de
l’activitat i resposta al tractament és controvertit, ha mostrat tenir una gran utilitat diagnòstica.
A més, diversos estudis han mostrat que apareixen valors d’aquesta magnitud fins a diversos
anys abans de l’aparició de la clínica, de la mateixa manera que passa amb la concentració de
l’anticòs contra el DNA bicatenari en el plasma per al lupus eritematós sistèmic (LES).
Altres magnituds que en un determinat context poden indicar malaltia subclínica o de risc
a patir-la són la concentració, en el plasma, de: l’anticòs contra la iodur-peroxidasa, l’anticòs
contra el receptor de la tirotropina i l’anticòs contra la tiroglobulina i la susceptibilitat a patir
tiroïditis post-part, o l’anticòs antiniclear(anti-Ro) i l’anticòs antinuclear(anti-La) en pacients amb
LES o síndrome de Sjögren (SS) en embarassades i l’aparició de bloqueig cardíac congènit
en el nounat.
En referència a les magnituds relacionades amb el diagnòstic, hi ha un ampli panell. Limitant-nos a les malalties autoimmunitàries no-òrgan específiques, algunes d’elles, com la
concentració, en el plasma, de: factors reumatoides en l’artritis reumatoide; l’anticòs reactiu
amb cardiolipina o l’anticòs contra la β2-glicoproteïna I en la síndrome antifosfolipídica; l’anticòs
contra el DNA bicatenari i l’anticòs contra la ribonucleoproteïna(ribosòmica) al lupus eritematós
sistèmic; l’anticòs antiniclear(anti-Ro) i l’anticòs antinuclear(anti-La) al SS, estan inclosos dins
dels criteris diagnòstics de la malaltia definits per associacions científiques com l’Associació
Americana de Reumatologia. Altres anticossos la concentració dels quals al plasma, donen
suport al diagnòstic, però no són específics de cap malaltia concreta, són: els antinuclears,
contra les ribonucleoproteïnes ribosòmiques, contra les cèl·lules parietals gàstriques, contra el
múscul llis, entre altres. En aquests casos, és necessària la combinació de les dades clíniques,
hematològiques, bioquímiques i immunològiques per diagnosticar al pacient.
En les malalties autoimmunitàries òrgan-específiques, les magnituds relacionades amb el
diagnòstic tenen un paper més rellevant. La majoria d’elles són magnituds molt específiques
de malaltia, encara que poc sensibles (encara que existeix un ampli interval de sensibilitat
diagnòstica), de manera que un valor negatiu no descarta la malaltia, però un de positiu
dóna molt suport al diagnòstic de la malaltia. Així, valors positius per a la concentració, en el
plasma, de: l’anticòs contra el receptor d’acetilcolina dóna suport al diagnòstic de miastènia
gravis; l’anticòs contra el receptor de tirotropina a la malaltia de Graves-Basedow; l’anticòs
antimitocondrial M2 a la cirrosi biliar primària; l’anticòs contra la polimiositis(Mi-2) a la miositis
inflamatòria idiopàtica, sobretot dermatomiositis; l’anticòs contra la desmogleïna 3 al pèmfig
vulgar; l’anticòs contra el pèptid citrulinat a l’artritis reumatoide; l’anticòs contra la transglutaminasa i antiendomisial a la celiaquia; l’anticòs contra la membrana glomerular a la síndrome de
Goodpasture; i l’anticòs antimicrosomal(ronyò i hepatòcits) a l’hepatitis autoimmunitària tipus
II. Algunes d’aquestes magnituds (un percentatge reduït) poden ser útils per al seguiment de
l’activitat de la malaltia o indicar un millor o pitjor pronòstic. Així, per exemple, la mesura conjunta, en el plasma, de la concentració de l’anticòs contra el DNA bicatenari, juntament amb
la concentració del complement C3 i C4 s’utilitza en el seguiment clínic del lupus eritematós
sistèmic. La concentració de l’anticòs contra el citoplasma dels neutròfils en el plasma, i, més
concretament, la concentració de l’anticòs contra la mieloperixidasa i l’anticòs contra la proteïnasa 3, són útils en el seguiment de pacients amb poliangiitis microscòpica o granulomatosi
de Wegener, respectivament.
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Així, veiem que el grup de magnituds més nombroses són aquelles relacionades amb el
diagnòstic, coneixent-se molts menys les relacionades amb la predisposició, malaltia subclínica
o de seguiment de l’activitat de la malaltia.
Un grup de magnituds que habitualment no solen mesurar-se en el laboratori d’immunologia són aquelles magnituds relacionades amb la resposta al tractament. Aquest fet ha
sigut especialment cridaner en els últims 10 anys, on s’han començat a administrar fàrmacs
immunomoduladors com les citocines (interferó (IFN)-alfa en melanoma o infecció crònica per
virus de l’hepatitis C, interferó-beta en esclerosi múltiple) o anticossos monoclonals (anti-TNFa,
anti-CD3, anti-CD20, anti-CD49d, anti-IL1, entre altres). Encara que no es té experiència a llarg
termini, es sap que un elevat percentatge de pacients (entre el (30-70)%, segons la teràpia
i malaltia de base) no són responedors. La recerca de magnituds biològiques relacionades
amb l’eficàcia al tractament és, doncs, de gran interès, tant a nivell del pacient–que podria
beneficiar-se d’altres alternatives terapèutiques–, a nivell del laboratori–que podria analitzar
a nivell patogènic la resposta del pacient en relació a la malaltia de base i conèixer millor els
mecanismes de la malaltia– i finalment, a nivell del sistema sanitari– que evitaria costos innecessaris en tractar pacients no responedors a aquestes teràpies–. En l’actualitat, a través
d’un consorci europeu de membres d’excel·lència de la Federation Of Clinical Immunological
Societies, en la qual LIRAD és l’únic membre de l’estat espanyol que ha estat acceptat, s’estan
unint esforços per avançar en aquest terreny.
En el nostre laboratori, a més de dur a terme la mesura de diverses magnituds immunològiques, existeix una àmplia tradició investigadora en autoimmunitat. En aquest context, a partir
d’estudis en models animals o mitjançant microarrays es treballa en la identificació de nous
biomarcadors. Un exemple de marcadors identificats són l’anticòs contra la periferina, descrit
recentment i on la utilitat de la seva concentració en el plasma s’ha associat a malalties neuroendocrines, i la molècula Reg 1, on la concentració en el plasma de la qual es considera una
nova magnitud d’autoimmunitat i de regeneració de la cèl·lula beta pancreàtica i on en aquests
moments, s’està avaluant el seu potencial per al pronòstic i progressió de la diabetis tipus 1.
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Biomarcadors genètics de risc
De malalties autoimmunitàries
Eduard Palou Rivera
Laboratori d’Immunologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

És àmpliament conegut que les malalties de base immunitària, i de manera especial les
malalties autoimmunitàries, posseeixen una base genètica que predisposa als individus a
patir-les. A diferència de les malalties monogèniques, aquest tipus de malalties comuns es
produeixen a causa de complexes interaccions entre diferents factors genètics, cadascun dels
quals pot tenir una influència modesta, i factors ambientals.
En molts casos els gens que contribueixen en major grau a la predisposició genètica a
la malaltia autoimmunitària són els gens HLA (des del 42% en diabetis tipus I fins al 15% en
esclerosi múltiple). Aquesta associació, que és coneguda des de fa força temps, permet
definir certs al·lels del gen HLA associats a certes malalties encara que en moltes ocasions
el mecanisme concret pel qual predisposa a la malaltia no és plenament conegut. Aquesta
associació s’ha descrit arran de comparar les freqüències al·lèliques dels diferents loci HLA
entre grups de malalts i grups de individus control, i també estudiant l’herència dels haplotips
HLA entre germans afectes i no afectes d’una malaltia determinada. En molts casos el fort
desequilibri de lligament entre els diferents loci HLA tampoc permet conèixer de manera clara
quin és el locus HLA realment responsable de la malaltia o si, fins i tot, l’al·lel associat només
és un marcador d’un altre gen no HLA que és realment el responsable.
Hi ha altres gens associats que determinen la resta de la predisposició genètica. Clàssicament, aquests gens s’han trobat realitzant estudis d’associació d’un gen candidat. Més
recentment els estudis de “Genome-Wide Association” (GWA) han pogut corroborar alguns
d’aquests factors genètics ja identificats i trobar-ne de nous no descrits prèviament. Podríem
destacar-ne, entre molts altres, el gen NOD2 associat amb la malaltia de Crohn o el gen PTPN22
associat amb diverses malalties autoimmunitàries com la diabetis tipus I o l’artritis reumatoide.
Si bé els estudis de GWA han permès descobrir moltes associacions genètiques i, a més, han
contribuït en gran mesura en el coneixement fisiopatològic de les malalties, també és cert que
no han pogut explicar la major part del component genètic causal que s’observa en aquestes
malalties. Cal dir que aquests estudis, a causa dels procediments utilitzats per portar-los a
terme, es basen en l’assumpció que aquestes malalties estan associades a variants gèniques
freqüents a la població que en interactuar entre sí, aporten la base genètica necessària per
desenvolupar la malaltia. Una possible explicació a les troballes incomplertes de les bases
genètiques de les malalties autoimmunitàries seria, doncs, que en bona part la predisposició
genètica vingui donada per múltiples variants gèniques infreqüents a nivell poblacional i per
tant indetectables amb els procediments de mesura emprats.
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En algunes d’aquestes malalties autoimmunitàries, com en el cas de la diabetis tipus I o de
l’artritis reumatoide, en el moment en què els símptomes condueixen a un diagnòstic definitiu
ja és tard per aconseguir la recuperació funcional dels teixits afectats. És evident, doncs, que
la predicció i la prevenció de la malaltia són de gran importància i que el coneixement de les
bases genètiques de la malaltia pot facilitar la consecució d’ambdós elements.
Per tant, l’estudi genètic permet conèixer la susceptibilitat d’un individu concret a patir una
certa malaltia. Aquest coneixement pot ajudar a determinar el diagnòstic de la malaltia associada o a valorar la predisposició que altres familiars poden tenir a patir la malaltia d’un malalt
ja diagnosticat. Amb tot, cal tenir present que un estudi d’aquest tipus mai no és diagnòstic de
cap malaltia. Així, per exemple, en el cas paradigmàtic de l’associació de l’antigen leucocitari
humà B27 (HLA-B27) i l’espondilitis anquilopoiètica, més del 95% dels pacients diagnosticats
per aquesta malaltia expressen HLA-B27. Ara bé, la presència de HLA-B27 no és diagnòstica
de la malaltia ja que també es pot trobar en el 7% del total de la població del nostre entorn.
Això vol dir que només el 3% del total de persones B27 positives desenvoluparan finalment
alguna forma d’espondilitis anquilopoiètica. Per tant, l’estudi del HLA-B27 és d’exclusió diagnòstica: si un pacient pateix de dolor d’esquena de tipus reumàtic i és HLA-B27 negatiu
és molt improbable que tingui espondilitis anquilopoiètica. D’altra banda el fet que un pacient
sigui HLA-B27 positiu recolza el diagnòstic però no el prova.
El grau d’associació d’un “biomarcador” genètic amb una malaltia determinada es mesura
mitjançant l’anomenat “risc relatiu” que correspon al risc latent d’adquirir una determinada
patologia per part d’una persona que posseeix la variant del gen en qüestió, respecte al risc
propi de les persones que no la tenen. Com més gran sigui el valor del risc relatiu més forta
és l’associació i més útil és el seu estudi al laboratori. Exemples d’aquesta situació serien el ja
mencionat HLA-B27 amb l’espondilitis anquilopoiètica, l’HLA-DQ2/DQ8 amb la malaltia celíaca,
l’HLA-DQB1*0602 amb la narcolèpsia o l’HLA-B51 amb la malaltia de Behçet.
En aquells casos en què el risc relatiu és baix, tot i que el seu coneixement aporta informació sobre la patogènia, el seu estudi al laboratori clínic no aporta informació útil a nivell
del diagnòstic o pronòstic d’un individu concret. Ara bé, en conèixer cada cop més variants
genètiques que s’associen a una determinada malaltia, es poden establir les influències que
unes poden exercir sobre les altres i arribar a establir un panell de “biomarcadors” genètics
que potser individualment aporten poc però que, estudiats en conjunt, sí que poden arribar
a definir una forta predisposició.
El gran avanç tecnològic que s’està produint en l’àmbit de la genètica (amb capacitat d’assolir la seqüenciació nucleotídica del genoma complert d’un individu) i el cada vegada major
coneixement de les associacions entre les variacions de seqüència genètiques (polimorfismes)
i les diverses malalties autoimmunitàries ens permeten preveure un futur no molt llunyà en el
qual la valoració individual de la predisposició a patir aquestes malalties serà un fet habitual.
Aquesta circumstància cal que vagi en paral·lel al desenvolupament de formes de prevenció
o d’alentiment de la progressió a la malaltia que permetin donar una utilitat pràctica i real al
coneixement del que es disposarà.
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Estudi de la interferència
causada per l’hemòlisis en un
perfil bàsic de coagulació
J. Afán Ruiz, J. Cabrera Jurado,
M.C. Cabrera Jurado, M.E. Roca Leiva,
A.M. Villatoro Osuna, M.C. Martín Pérez
Laboratori d’Hematologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
En moltes ocasions ens arriben al laboratori mostres hemolitzades degut a una mala extracció o a una manipulació inadequada de la mostra. També pot ser degut a una malaltia que
presenta el pacient com és en l’anèmia hemolítica. El present treball, estudia l’efecte d’aquest
factor en un estudi bàsic de coagulació.
Material i mètode
Hem agafat les mostres de coagulació de 10 pacients diferents sense hemòlisis prèvia.
Amb una substància lisant (Paquet Lyse SIII), hem anat afegint diferents quantitats fins obtenir
diferents graus d’hemòlisis, mesurant la concentració d’hemoglobina (Hb) que conté el plasma
amb el Coulter LH750.
Conclusions
En aquest estudi queda demostrat que només queden alterats significativament les mostres
amb una concentració d’Hb > 3 g/L, ja que en aquestes, la diferencia entre el temps de protrombina (TP) òptic i mecànic es molt dispar degut a la turbulència del plasma. En canvi per a
la concentració de fibrinogen(“derivat”) s’observen alteracions significatives a concentracions
d’Hb superiors a 0,75 g/L.
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Elaboració d’un algorisme per la
detecció de disfunció tiroïdal
A. Argudo Ramírez, R. Cano Corres,
J. Sánchez Álvarez, P. Rosel Soria,
P. Alía Ramos, A. Padró Miquel
Laboratori Clínic. Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’abordatge bioquímic de la funció tiroïdal es basa principalment en la mesura en el sèrum
de la concentració de tirotropina i de tiroxina no unida a proteïnes.
La mesura de la concentració de tirotropina en el sèrum té una elevada sensibilitat diagnòstica. Tot i això, existeix certa controvèrsia sobre si aquesta sensibilitat és suficient per poder
emprar-la com a magnitud inicial en la identificació de qualsevol alteració del tiroides.
Objectius
Establir un algorisme seqüencial en el qual el resultat de la concentració de tirotropina en el
sèrum determini la necessitat d’afegir la mesura de la concentració de tiroxina, amb la menor
pèrdua de sensibilitat diagnòstica possible.
Determinar quina repercussió econòmica tindria pel laboratori clínic la implantació d’aquest
algorisme.
Material i mètodes
S’han recopilat tots els resultats de l’any 2008 de tirotropina i de tiroxina sol·licitats simultàniament a consultes externes (n = 10900) de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
S’ha realitzat l’estudi de la sensibilitat diagnòstica de la tirotropina mitjançant corbes ROC
(Analyse-it versió 1.5). S’han establert dos valors discriminants que delimiten les concentracions
de tirotropina entre les quals no procediria l’anàlisi de la concentració de tiroxina, donat que
hauria de trobar-se dins de l’interval de referència.
L’interval obtingut es va verificar amb dades del 2009 (n = 10896).
Les mesures de les concentracions de tirotropina i tiroxina(no unida a proteïna) en el sèrum
es van realitzar a l’analitzador MODULAR E170 (Roche Diagnostics®).
Resultats
L’interval que delimiten els dos valors discriminants estimats amb una sensibilitat diagnòstica
del 90% és (2,11 - 3,50) mint.u./L. A l’any 2008 hi va haver 2592 mostres amb valors compresos
dins d’aquest interval. D’aquests, 30 van ser falsos negatius, amb concentracions de tiroxina
per sota de l’interval de referència (9,7 - 30,9) mint.u./L. La mediana de les concentracions
de tiroxina d’aquests falsos negatius va ser 8,85 mint.u./L, i l’interval interquartílic (8,25 - 9,42)
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mint.u./L. Aquests casos es van correspondre amb situacions patològiques concretes: neoplàsies, esclerosi múltiple, hipotiroïdisme secundari i epilèpsia.
L’algorisme s’ha validat amb les dades del 2009 i s’han trobat resultats equiparables.
Aplicant l’algorisme, es reduiria anualment un 24% el nombre de mesures per a la concentració de tiroxina(no unida a proteïna) en el sèrum.
Conclusions
La implantació de l’algorisme que condiciona la mesura de la concentració de tiroxina(no
unida a proteïna) en el sèrum al resultat de la concentració de tirotropina en el sèrum suposa
un estalvi anual d’una quarta part del pressupost emprat actualment per aquesta magnitud.
És necessari identificar les situacions patològiques que produeixen falsos negatius, en les
quals s’hauria d’evitar l’aplicació de l’algorisme.
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Descripció dels resultats en la
monitorització de la concentració
de digoxina durant un període de
set anys en el servei de farmàcia
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Introducció
La digoxina és un glucòsid cardiotònic d’estret marge terapèutic que continua essent
àmpliament utilitzat. Des del servei de farmàcia es va elaborar un full de monitorització de
digoxina per tal de registrar les dades i poder intervenir en la monitorització i adequació posològica del fàrmac.
Objectius
Analitzar les dades obtingudes del nostre registre i descriure l’aportació en la monitorització
del fàrmac.
Material i mètodes
Es va elaborar un full on es recollien dades demogràfiques del pacient, indicacions de monitorització de digoxina (pacient d’alt risc, resposta subterapèutica, sospita toxicitat), indicació
de tractament, funció renal, dosificació de digoxina (comprimits setmanals de 0,25 mg), interval
de temps entre la ultima dosi i la punció de digoxina, resultat de la concentració de digoxina
en el plasma (µg/L) i recomanacions de modificació de pauta en base a les concentracions
obtingudes. La mesura de la concentració de digoxina es va fer amb un analitzador TDx. Es
va considerar com a interval terapèutic valors d’aquesta magnitud entre 0,8 i 2 µg/L.
Resultats
Durant un període de 7 anys es van recollir dades corresponents a 837 valors de la concentració de digoxina. La majoria dels casos es van monitoritzar per sospita de toxicitat (45,9%).
La dosi mitjana utilitzada va ser de 4,9 ± 1,3 comprimits a la setmana.
Un 16,2% dels valors eren superiors a 2 µg/L i un 27,3% eren inferiors a 0,8 µg/L. Només un
56,4% estaven dins de l’interval terapèutic. Dels pacients amb valors > 2 µg/L un 55% tenien
la funció renal deteriorada. Es van fer recomanacions posològiques en un 100% dels casos.
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Conclusions
Un percentatge destacable (43,5%) dels valors de digoxina obtinguts estan fora de l’interval
terapèutic recomanat. Tenint en compte l’estret marge terapèutic i la gravetat potencial dels
seus efectes indesitjables, una monitorització acurada de la concentració de digoxina suposa
una eina bàsica per millorar l’ús de la digoxina en els diferents àmbits sanitaris.
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A propòsit d’un cas
d’Achromobacter xylosoxidans
P.J. Ayala Cervantes, J.I. Buj González,
S. Ferreres Forcadell, J.L. Cid Espuny,
F. Aznar Barberá
Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Pacient dona de 68 anys amb antecedents de TBC pulmonar als 9 anys, bronquiectàsies
bilaterals colonitzades per Mycobacterium avium intracellulare (que persisteix actualment tot i
el tractament rebut) i múltiples ingressos degut a la seva patologia pulmonar.
Ingressa per un quadre de sobreinfecció respiratòria, presentant a l’ingrés roncus en ambdós
camps pulmonars i disminució de la fracció de saturació d’oxigen (Sat. O2).
Se li va realitzar un cultiu d’estput on s’aïlla mitjançant galeries API 20NE i panell Wider 95,
Achromobacter xylosoxidans, sensible a carbapenens i cotrimoxazol, resistent a aminoglucòsids, cefalosporines i ciprofloxacina.
La pacient rep com a teràpia levofloxacina i tractament broncodilatador. L’evolució és favorable, es realitza nou cultiu d’esput, sent aquest negatiu per al germen anterior i és donada
d’alta en 7 dies.
A. xylosoxidans també anomenat, Alcaligenes xylosoxidans o Alcaligenes denitrificans spp.
Xylosoxidans, és un bacil gramnegatiu ubicu, descrit per primer cop al 1971, que sobreviu en
ambients aquàtics extrahospitalaris i intrahospitalaris (ventiladors, humidificadors, solucions
desinfectants, líquids intravenosos i aigua corrent). Pot identificar-se microbiològicament de
forma errònia com P. aeruginosa, Burkholderia cepacia i Stenotrophomonas maltophilia.
A. xylosoxidans pot produir concentracions de bacteris en la sang, sobretot en immunodeprimits, també es descriuen casos d’infecció de catèters intravasculars, meningitis, infecció de
via biliar, infecció del tracte urinari i osteomielitis; no és comú aïllar-lo com agent colonitzador
en les bronquiectàsies però s’ha de tenir en compte que aquesta patologia predisposa a patir
infeccions per bacils gramnegatius i que aquests pacients solen rebre teràpia antibiòtica en
múltiple tongades i en el nostre cas, amés, la pacient presenta colonització per MAI.
A. xylosoxidans és usualment resistent a l’ampicil·lina, cefalosporines de primera, segona i
tercera generació, aminoglucòsids i quinolones (2ª generació) però s’ha vist que les quinolones
de 3ª generació són també efectives contra aquest patogen.
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Comparació de diferents valors
discriminants en la mesura de
la concentració del dímer D de
la fibrina en el diagnòstic del
tromboembolisme pulmonar
M.R. Balfegó Morales, C. Gutiérrez Fornés,
A. Molina, A. Vilanova Navarro, A. Barjardí
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
La mesura de la concentració del dímer D de la fibrina (D-dímer) en el plasma constitueix la
magnitud biològica que ha demostrat una major utilitat en el diagnòstic del tromboembolisme
pulmonar (TEP). Segons l’algoritme diagnòstic del TEP, concentracions elevades de D-dímer
impliquen la realització d’un angiotac com a eina confirmatòria per al seu diagnòstic.
Objectiu
Comparar la sensibilitat i l’especificitat diagnòstiques de dos valors discriminants per a una
tècnica quantitativa d’immunoanàlisi turbidimètrica automatitzada (IL Test Izasa) per a la mesura
de la concentració de D-dímer en el plasma per al diagnòstic del TEP.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu realitzat mitjançant revisió dels informes d’alta de 235 individus que
acudiren al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona durant el
període d’octubre a desembre del 2008, i als quals se’ls va sol·licitar la mesura urgent de la
concentració de D-dímer.
Resultats
El valor discriminant per a la concentració de D-dímer emprat al Laboratori d’Urgències
és de 400 µg/L. En la mostra estudiada es va calcular la corba ROC per a la concentració
de D-dímer dels individus amb un diagnòstic de TEP, obtenint-se per al valor discriminant de
400 µg/L una sensibilitat diagnòstica del 100% i una especificitat diagnòstica del 54%. D’altra
banda, l’anàlisi de la corba ROC va demostrar que els valors òptims de sensibilitat i especificitat
(100% i 64% respectivament) s’obtenien amb un valor discriminant de 500 µg/L.
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Conclusions
L’augment del valor discriminant de 400 a 500 µg/L manté la sensibilitat del 100% i permet augmentar l’especificitat fins a 10 punts, per tant, aquest valor discriminant permetria
un maneig més òptim del diagnòstic del TEP amb el conseqüent estalvi de la realització de
l’angiotac com a eina confirmatòria del TEP. És important que cada laboratori estableixi el seu
valor discriminant en funció del sistema de mesura utilitzat per a la mesura de la concentració
de D-dímer per tal d’optimitzar el diagnòstic del TEP.
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La concentració del dímer D de la fibrina
en el plasma com a magnitud biològica
en el diagnòstic de la pneumònia
M.R. Balfegó Morales, C. Gutiérrez Fornés,
L. Guiñón Muñoz, A. Vilanova Navarro, A. Barjardí
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Els dímers D de la fibrina (D-dímer) són productes específics que s’obtenen de la degradació de la fibrina per l’acció de la plasmina. La concentració del D-dímer en el plasma es troba
augmentada en una àmplia varietat de malalties diferents del tromboembolisme pulmonar
(TEP) com a resposta a una activació de la coagulació secundària a un procés inflamatori
inespecífic. És coneguda la utilitat diagnòstica d’aquesta magnitud en determinades malalties
com la dissecció aòrtica, la colitis ulcerosa, la sarcoïdosi i la pneumònia.
Objectiu
Establir la sensibilitat i especificitat diagnòstiques de la concentració de D-dímer en el
plasma per al diagnòstic de les pneumònies.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu realitzat mitjançant revisió dels informes d’alta de 235 individus que
acudiren al Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona durant el
període d’octubre a desembre del 2008, i als quals se’ls va sol·licitar la mesura urgent de la
concentració de D-dímer.
Resultats
En la mostra estudiada es va obtenir significació estadística per la concentració de D-dímer
a valors superiors a 400 µg/L en el grup constituït per individus amb un diagnòstic infecciós
(n = 58), amb una P = 0,026. Es va calcular una corba ROC per als individus amb un diagnòstic
de pneumònia (n = 20) del total d’individus amb un diagnòstic infecciós (n = 58), obtenint-se
una sensibilitat diagnòstica del 40% i una especificitat diagnòstica del 70% per a un valor
discriminant de 600 µg/L.
Conclusions
La concentració de D-dímer en el plasma constitueix una bona magnitud biològica per
al diagnòstic de les pneumònies, amb una especificitat diagnòstica del 70%. És important
tenir present a l’hora de diagnosticar un TEP que les pneumònies formen part d’un grup de
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malalties que també cursa amb concentracions de D-dímer elevades i que en aquest cas, la
mesura de la seva concentració en el plasma no és una magnitud útil per establir el diagnòstic
diferencial entre ambdues malalties.
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Diarrea associada a clostridium difficile
a l’hospital Universitari Sant Joan De
Reus. Utilitat diagnòstica del contingut
arbitrari de les toxines A i B en la femta
F. Ballester, A.F. López, O. Villuendas Vázquez,
L. Huguet, G. De Febrer, I. Ferrer,
S. Iftimie, I. Pujol, A. Castro
Laboratori de Microbiologia
Unitat de Convalescència i Cures Pal·liatives
Unitat per al Control de la Infecció
Servei de Medicina Interna
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
Clostridium difficile és l’agent etiològic més comú de diarrea en pacients hospitalitzats.
La freqüència creixent d’aquestes infeccions ha aconsellat de portar a terme programes de
vigilància epidemiològica.
Objectius
Descrivim els quadres de diarrea associada a C. difficile (DACD) ocorreguts en un període
recent en el nostre centre. També avaluem l’estudi de l’eficiència diagnòstica del contingut
arbitrari de la toxina A i B de Clostridium difficile en la femta (DTAB).
Material i mètodes
Registre prospectiu dels episodis de DACD en pacients atesos a l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus entre juliol i desembre de 2009. La mesura de DTAB es va fer per un sistema
de mesura que empra un enzimoimmunoanàlisi (EIA) immunocromatogràfic com a mètode de
mesura (Immunocard Toxins A&B, Meridian) i un “coprocultiu” en paral·lel.
Resultats
Van tenir lloc un total de 28 episodis de DACD, dels quals 8 (28,6%) van correspondre a
recurrències. L’origen va ser nosocomial en 26 (92,9%) ocasions. En la distribució per serveis,
18 (64,3%) casos van afectar pacients ingressats a la Unitat de Convalescència i Cures Pal·
liatives (amb majoria de pacients ancians).
Es van realitzar un total de 134 mesures de DTAB, de les quals 25 (18,6%) van resultar
positives. La seva presència en la femta va correspondre’s sempre amb un quadre clínic que
complia criteris diagnòstics de DACD.
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Conclusions
Al nostre centre la de diarrea associada a C. difficile segueix el patró clinicoepidemiològic
característic d’infecció de caràcter nosocomial que afecta població d’edat avançada. El contingut arbitrari de la toxina A i B de Clostridium difficile ha estat una magnitud valuosa per al
diagnòstic etiològic de la DACD en pacients hospitalitzats.
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Hematúria per esquistosomiasi:
descripció d’un cas
M. Barreda, M. Maestre-Martínez, O. Villuendas,
M. Puerta, E. Giménez, I. Pujol, F. Ballester
Laboratori de Microbiologia. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
L’hematúria és una de les causes més comuns de consulta urològica d’urgència. La seva
etiologia més freqüent en l’adult inclou la infecció bacteriana, litiasi, malaltia prostàtica i tumors
d’origen renal i vesical.
L’esquistosomiasi vesical pot ser assimptomàtica o de clínica molt diversa, però el símptoma
més cridaner que es produeix és l’hematúria en la fase crònica per la presència d’ous en la
paret de la bufeta.
L’esquistomiasi es endèmica de l’Àfrica, Àsia i Amèrica afectant a més de 200 milions de
persones de tot el món. Es tracta de la segona malaltia més prevalent en els tròpics i la segona més freqüent importada en Europa (segons dades reportades per TropnetEurop 2009).
Cas clínic
En l’estudi rutinari d’orines en el nostre laboratori, en realitzar el perfil bàsic, es troba que
una mostra presenta una concentració d’eritròcits molt elevada. En l’examen microscòpic del
sediment urinari s’evidencia una concentració d’eritròcits i leucòcits elevada (> 25 eritròcits i
> 25 leucòcits per camp) i a més s’observen alguns ous de l’Schistosoma haematobium. En
l’examen de laboratori destaca una elevada fracció de nombre d’eosinòfils en la sang (27%) i
una concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa i creatina-cinasa en el plasma lleugerament elevades (3,2 µkat/L i 4,0 µkat/L, respectivament).
La mostra procedia d’un centre d’atenció primària. El pacient, home de 24 anys d’origen
senegalès, consultava per síndrome miccional i hematúria macroscòpica, també referia febre
ocasional. Va ser derivat a la consulta de medicina interna del nostre hospital. Es va realitzar
una ecografia renovesical en la qual no es van observar alteracions significatives.
El pacient va referir com antecedent haver-se banyat feia 3 anys en el seu país d’origen en
aigües estancades. Es va tractar amb prazicuantel 60 mg/kg/dia en tres dosis durant 3 dies.
En un examen de laboratori de control realitzat tres setmanes després, no es van observar
ous del paràsit.
Conclusions
Degut el caràcter emergent de l’esquistosomiasi, s’hauria de considerar en el diagnòstic
diferencial de l’hematúria i de símptomes miccionals en pacients tant procedents d’àrees
endèmiques com de viatgeres a països tropicals.
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Interferència per l’hemòlisis en
la mesura de diversos components
bioquímics en plasma amb els
analitzadors Cobas® 6000 (Roche)
A. Caballero Garralda, M.N. Corral Gallego,
D. Pelegrí Santos, L.M. Cruz Carlos
Servei de Bioquímica
Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

Introducció
Una interferència analítica és l’error sistemàtic produït per una substància distinta de la que
es pretén mesurar en un procediment de mesura. L’hemòlisi, resultat de la lisis dels eritròcits,
és una interferència que freqüentment afecta als resultats dels laboratoris clínics.
Objectiu
Determinar la interferència per hemòlisis de la mesura de la concentració, en el plasma, de
fosfat, aspartat-aminotransferasa, alanino-aminotransferasa, α-amilasa, α-amilasa pancreàtica, troponina T, creatina-cinasa, ió potassi, L-Lactat-deshidrogenasa, bilirubina, bilirubina
(esterificada), proteïna C reactiva, fosfatasa alcalina, amoni, magnesi i γ-glutamiltransferasa,
components pels quals existeix interferència segons indicacions de la casa comercial.
Material i mètodes
• Preparació de mostres
–– Mescla d’espècimens: es preparen barreges de plasma heparina liti, o plasma EDTAK3 en el cas de l’amoni, de pacients amb concentracions del constituent a estudiar
pròximes al límit superior de l’interval de referència.
–– Solució primària de l’interferent: es prepara un lisat de eritròcits amb una concentració
de hemoglobina de 200 g/L.
–– Mescla problema: es dilueixen 100 µL de la solució primària de l’interferent en 900 µL
de la mescla d’espècimens.
–– Mescla control: es barregen 100 µL d’aigua destil·lada amb 900 µL de la mescla
d’espècimens.
–– Es dilueixen successivament la mescla problema al 1:2 amb la mescla control per tal
d’obtenir dissolucions amb igual concentració del constituent estudiat però diferent
concentració de l’interferent.
• Estudi de mostres
Es mesura per triplicat la concentració del component i l’índex d’hemòlisis (I.H.) de cadascuna de les dissolucions amb l’analitzador COBAS® 6000 (ROCHE).
Anàlisi de resultats
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L’error màxim tolerable entre els resultats obtinguts de les diferents dissolucions amb
l’interferent respecte el resultat de la mostra sense l’interferent és del 10%.
Resultats
Taula 1: resultats expressats com a percentatges relatius de la concentració del
constituent amb interferent respecte al resultat de la mostra sense interferent. En
negreta s’indiquen tots els resultats per sobre de l’error màxim tolerable.

Ci*100/Co (%)
Components

I.H.=0

I.H. = 25

I.H. = 50

I.H. = 100

I.H. = 300

I.H. = 500

I.H. = 1000

Fosfat

100

104

106

110

122

142

160

Aspartat-aminotransferasa

100

100

104

110

112

113

116

Alanino-aminotransferasa

100

100

92

115

120

147

165

α-Amilasa

100

98

98

97

95

85

80

α-Amilasa pancreàtica

100

98

97

95

91

85

53

Troponina T

100

108

106

98

82

78

58

Creatina-cinasa

100

102

104

111

120

135

150

Ió potassi

100

105

112

120

138

171

239

L-Lactat-deshidrogenasa

100

120

141

180

296

300

465

Bilirubina

100

70

11

Abs

Abs

Abs

Abs

Bilirubina (esterificada)

100

94

98

104

113

121

133

Proteïna C reactiva

100

98

97

94

110

113

118

Fosfatasa alcalina

100

109

105

96

80

56

40

Amoni

100

100

91

68

0

Abs

Abs

Magnesi

100

105

109

110

110

111

112

γ-Glutamiltransferasa

100

109

109

109

108

105

97

Conclusions
La concentració, en el plasma, de fosfat, aspartat-aminotransferasa, alanino-aminotransferasa, α-amilasa, α-amilasa pancreàtica, troponina T, creatina-cinasa, ió potassi, L-Lactatdeshidrogenasa, bilirubina, bilirubina (esterificada), proteïna C reactiva, fosfatasa alcalina, amoni
i magnesi, presenten interferències analítiques per hemòlisis. No obstant això, al laboratori
d’urgències només es tenen en compte les interferències per a la concentració de fosfat,
aspartat-aminotransferasa, α-amilasa pancreàtica, troponina T, creatina-cinasa, ió potassi, LLactat-deshidrogenasa, bilirubina, bilirubina (esterificada), fosfatasa alcalina, amoni i magnesi,
ja que són clínicament rellevants.
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Elaboració d’un mètode d’extracció
de sang seguint un ordre establert
J. Cabrera Jurado, J. Afán Ruiz,
M.C. Cabrera Jurado, M.E. Roca Leiva,
A.M. Villatoro Osuna, M.C. Martín Pérez
Laboratori d’Hematologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La punció venosa és el principal mètode d’obtenció de sang. La bona praxis en la tècnica
emprada és fonamental per a mantenir la integritat dels espècimens i per garantir la qualitat
dels resultats obtinguts en els laboratoris d’anàlisis clíniques.

Objectius
L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer si realment hi ha possibles interferències en
els resultats de les diverses magnituds relacionades amb la coagulació degut a un canvi en
l’ordre dels tubs en el moment de l’extracció de sang.
Material i mètodes
Es realitza un estudi amb diferents mostres de les que arriben al laboratori. Com a mostres
control s’han escollit 10 mostres en les que els resultats de les diferents magnituds relacionades
amb la coagulació (temps de coagulació induïda per factor tissular en el palsma(“TP”), temps
de coagulació induïda per una superfície en el plasma(“TTPA”) i la concentració de fibrinogen
en el plasma) estaven dins dels valors de referència.
A continuació, per estudiar la possible interferència del EDTA sobre el citrat, s’han anat
afegint quantitats progressivament més grans en la barreja de plasma i s’han tornat a mesurar
les magnituds relacionades amb la coagulació de cada ependorff.
Resultats i conclusions
En el nostre estudi, no s’han trobat diferencies significatives que puguin atribuir-se a l’incorrecte ordre dels tubs en l’extracció, però no es pot descartar amb total certesa que l’ordre
d’aquests no pugui interferir degut a l’escassa comprovació de mostres, però ens comprometem
a continuar realitzant l’estudi per obtenir un resultat fiable pel mes de maig. Igualment, s’ha de
dir que per una bona praxi seria convenient respectar el que ens indica el sentit comú i evitar
la contaminació del EDTA al tub de citrat sòdic.
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Fracció de massa d’hemoglobina A2 i F
en la sang en individus amb alteracions
estructurals de la globina
B. Candás Estébanez, G. Solé Enrech,
L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic
Àrea de Laboratori General
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Degut al fenomen immigratori, als requeriments pel diagnòstic prenatal i al consell genètic,
cada vegada té més rellevància en el nostre entorn el diagnòstic de les hemoglobinopaties. Mitjançant les tècniques cromatogràfiques d’alta resolució (HPLC) o l’electroforesi en gel d’agarosa
és possible identificar alteracions estructurals de la molècula de globina (hemoglobinopaties
estructurals) i disminucions en la síntesi d’algunes de les cadenes a i b (talassèmies).
S’ha documentat que alteracions estructurals de la molècula d’hemoglobina, principalment l’hemoglobina S, poden anar acompanyades de fraccions de massa d’hemoglobina A2
(HBA2) i fetal (Hb F) superiors als límits superiors dels intervals de referència. Aquest fenomen
es podria explicar:
• 1) per un mecanisme protector de la falciformació, en els casos en els que es troba
augmentada la Hb F,
• 2) per la formació d’adductes quan es fa servir la tècnica d’HPLC, en els casos en els
que es troba augmentada la Hb A2 i
• 3) per la presència d’una talassèmia associada a l’hemoglobinopatia.
Al nostre laboratori, durant el període comprès entre 2005 i 2010, s’han dut a terme un total
de 1771 estudis d’hemoglobinopaties. S’han identificat 123 casos d’anomalies estructurals
(hemoglobina S o C) dels quals un 92,7% van presentar una fracció de massa d’Hb A2 i d’Hb F
per sobre dels valors de referència (97,4% i 22,8% respectivament). En tots aquests casos ha
estat possible realitzar el diagnòstic d’hemoglobinopatia estructural; pel contrari, el diagnòstic
de de b-talassèmia ofereix dubtes a l’hora de la interpretació dels resultats.
Tenint en compte la importància del diagnòstic de b-talassèmia per al consell genètic, seria important incloure en el diagnòstic d’aquesta hemoglobinopatia l’estudi molecular per tal
d’identificar les variants més freqüents del gen o la seqüenciació completa d’aquest.
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Estudi i comparació dels grups sanguinis
en nounats nascuts de mares natives
i mares estrangeres a l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta durant 2009
E. Cano Fortuño, M. Escobedo Fontanet,
I. García Bonfill, C. Painous Calbet,
M.J. Soriano Ferrer, M. Tomàs Arasa
Servei d’Hematologia. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
El grup sanguini (GS) és una classificació de la sang depenent dels antígens de la superfície dels eritròcits (sistema ABO) i del factor Rh. La distribució dels grups sanguinis (GSs) a la
població humana no és uniforme,el més comú és O+, mentre que el més infreqüent és el AB-,
i el Rh + és més freqüent que el Rh-.
Objectiu
Volíem comparar la freqüència dels GS ABO i Rh en nounats de mares natives i nounats
de mares estrangeres i comunicar les estadístiques dels GS que s’han realitzat de manera
sistemàtica als nounats nascuts al 2009.
Material i mètode
S’inclouen 1.394 nadons nascuts a l’HTVC durant 2009. S’aplica el procediment normalitzat de treball (PNT) del servei d’hematologia per realitzar el GS ABO/Rh. La mostra és sang
procedent de cordó umbilical, sense rentat previ, i recollida amb un tub d’EDTA. S’utilitzen les
targetes ID “Diaclon ABO/Rh for newborns”.
Tots els resultats obtinguts és registren al “Llibre de Registre de GS de Nounats” i al programa
informàtic del laboratori (Modulab), on s’han obtingut els anàlisis estadístics.
Resultats
• a) Dels 1394 nounats 60,6% (845) són de mares natives i 39,4% (549) de mares estrangeres.
• b) Les freqüències observades en els GS dels 2 grups van ser: O>A>B>AB.
• c) El factor Rh+ és el majoritari en els 2 grups de nounats.
• d) No existeix associació entre grup ABO i Rh en el total de nounats ((c2= 0,47; P > 0,05).
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Conclusions
• a) Comprovem que el GS majoritari en la població humana és el O+.
• b) S’ha observat que en alguns casos, el GS processat de la sang de cordó pot donar
resultats erronis de Rh, per una mala recollida de la mostra, possiblement mesclada
amb sang de la mare, seria interessant una repetició del GS del nounat abans de l’alta
hospitalària.
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Incidències en el transport de mostres
biològiques d’extracció de les Terres
de l’Ebre al laboratori de referència
de l’Hospital Verge de la Cinta
E. Cano Fortuño, M. Escobedo Fontanet,
I. García Bonfill, C. Painous Calbet,
M.J. Soriano Ferrer, M. Tomàs Arasa
Servei d’Anàlisis Clínica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
La recollida de mostres s’efectua en els diferents mòduls d’extracció i arriben al laboratori mitjançant diferents empreses de transport . El laboratori disposa de diverses eines de
control per avaluar les diferents incidències produïdes en el transport de mostres. Aquestes
incidències i l’hora d’arribada són registrades pel personal tècnic de preanalítica a l’àrea de
recepció de mostres.
Objectius
L’objectiu del nostre treball consisteix en realitzar un estudi descriptiu de les incidències
que s’han detectat en el transport de les mostres i dur a terme accions correctives amb la
finalitat d’incrementar la qualitat en el procés preanalític que incideix en la qualitat dels resultats.
Material i mètode
L’estudi ha estat realitzat en el període comprès entre els anys 2008-2009. S’han registrat
totes les incidències produïdes en els mòduls d’extracció de les comarques del Baix Ebre i
Montsià. Hem seguit un model propi creant diferents codis per a les incidències, mitjançant
sigles. Diàriament el personal tècnic de laboratori, rep les neveres, observa i anota les incidències produïdes introduint-les en una programa informàtic.
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Resultats de les incidències

Incidències / total neveres

2008

2009

FNS (Falta núm. sobre)

7,84%

(206)

8,32%

(221)

FGN (Falta gel a la nevera)

3,00%

(79)

1,99%

(53)

TM

(Tot mesclat)

8,41%

(221)

6,70%

(178)

TT

(Tot tombat)

0,91%

(24)

0,48%

(13)

GT

(Gradetes tombades)

0,26%

(7)

0,41%

(11)

PGD (Plaques de gel descongelades)

1,25%

(33)

0,90%

(24)

NAO (Nevera amb olor)

0,45%

(12)

0,67%

(18)

NMB (Nevera molt bruta)

0,76%

(20)

0,94%

(25)

NBO (Nevera bruta d’orina)

0,45%

(12)

0,52%

(14)

46,03%

(1209)

44,67%

(1186)

RA

(Retard arribada + 11 h matí)

Conclusions
• Les dues incidències que afecten més directament a la qualitat de l’examen de laboratori són:
–– Les neveres no arriben a la temperatura adient.
–– Retard a l’arribada al laboratori.
• A la vista dels resultats obtinguts, plantegem les següents mesures correctives:
–– Cursos dirigits al personal dels mòduls d’extracció.
–– Aconseguir que les neveres de transport, duguin un control de la temperatura.
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Impacte de la introducció de la vacuna
anti-rotavirus en la població infantil
M. Canturi, V. Castellà, S. Ferreres,
M.J. Moya, R. Moreno, J.M. Pons
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
Els rotavirus són els principals agents causants de gastroenteritis agudes en nens menors
de 5 anys. L’objectiu és estudiar l’impacte de la vacuna del rotavirus en la incidència de gastroenteritis en la població infantil.
Metodologia
Recollida retrospectiva de dades de les mostres dels anys 2006, 2007 i 2009 en les quals
es va sol·licitar un estudi de rotavirus (la mesura del contingut arbitrari del seu antigen en la
femta, procedència i resultats). La mesura del contingut arbitrari de l’antigen del rotavirus es va
realitzar mitjançant un sistema de mesura que empra la immunocromatografia com a principi
de mesura. Es va utilitzar la prova estadística Z per comparar la diferència entre proporcions.
Resultats
El 13,7% (229/1677) de les mostres en el període estudiat van ser positives per a rotavirus.
Es va constatar una reducció significativa en el percentatge de mostres amb valors positius
obtingudes l’any 2009 (10,7%) respecte els anys 2006 (14,6%) i 2007 (16,2%). El percentatge
de resultats positius va ser significativament superior a la mitjana en les mostres procedents
de pacients hospitalitzats (29,9%) o del servei d’urgències (21,1%) i significativament inferior a
la mitjana en les procedents de consultes externes (0%) i CAPS (4,7%). Un 20,2% (423/2096)
de les mostres no es van poder processar per haver estat recollides inadequadament (19,2%
de les mostres de CAPS, 14,4% de les de consultes externes, 27,4% de les d’urgències i 9,8%
de les d’hospitalització).
Conclusions
Els resultats del nostre treball demostren que la incidència de gastroenteritis per rotavirus a
l’any 2009 ha disminuït respecte als anys 2006 i 2007, el que possiblement està relacionat amb
la introducció de la vacuna al 2009, tot i que, possiblement, l’impacte hauria estat més acusat
si la vacuna fora finançada públicament. D’altra banda, hem pogut observar que el percentatge
de resultats positius es major en pacients hospitalitzats o atesos al servei d’urgències i que és
en aquest últim servei on s’observen més deficiències en el procés de recollida de mostres.
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Fase post-analítica. Laboratori
d’urgències Proposta de tractament
de mostres: seroteca. Experiència
de 4 mesos d’aplicació
F. Carcelén, J. Virgili
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Antecedents
La mostra, és un material identificat que ha de ser tractat de manera confidencial i com
material de risc. El criteri de no eliminar la mostra un cop processada és motivat per la demanda
d’ampliar el nombre de magnituds a mesurar així com per confirmar els resultats ja lliurats. Des
de la vessant de professionals-tècnics que experimenten aquesta situació proposem criteris
d’actuació pel que fa a la gestió de les mostres en la fase post-analítica del laboratori d’urgències.
Objectiu
Mostrar disseny de seroteca i analitzar la viabilitat de la proposta en base als següents
indicadors: a) facilitat de confeccionar la seroteca, b) millora d’atenció al clínic i al pacient i c)
aportació al Laboratori.
Mètodes
Es va valorar l’estabilitat de les magnituds en cada mostra. Es va confeccionar la seroteca
amb el programa de gestió de Laboratori Modulab Gold segons les recomanacions de societats
científiques, els protocols clínics i les normatives legals.
Proposta de gestió i resultats
Classificació de mostres i exposició dels diferents grups en seroteca.
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Magnituds inestables
Eliminar mostra x
torn de treball
No seroteca

Gasometries

Coagulació

Hemogrames

Sediments orina

Magnituds estables
Nevera 4º. 7 dies
Seroteca única

Bioquímica sèrum

Bioquímica de
líquids, plasma

Serologies
Sèriques

Tòxics en el sèrum
i orina

Magnituds estables
1 mes, -20º
Seroteca
especialitzada
Segons normatives.

Mostres sèrum
Punxades
Accidentals

Mostres sèrum
Donants
En procés

Desprès de 4 mesos d’aplicació es van analitzar els indicadors esmentats com facilitat de
confeccionar la seroteca, La millora del servei al clínic i pacient i quina és l’aportació al
laboratori. La viabilitat és possible si cada tècnic que personalitza aquesta activitat, s’implica.
Hi ha millora per la seguretat pel que fa a l’estabilitat i la localització. Ens permet col·laborar en
la gestió global del Laboratori en un material tan sensible com són les mostres dels pacients.
Conclusions
Disposar d’una seroteca permet ampliar el nombre de magnituds a mesurar amb una
garantia de localització de la mostra i conèixer el camí de la mostra fins al seu processament.
Ens compromet en l’acció analítica i és una garantia pel pacient.

–144–

Comparació de dos sistemes de mesura de
la velocitat de sedimentació globular
R. Castelltort Escaler, R. Mañas Palau,
M. Collado Sánchez, P. Fernández Felipe,
J.M. Navarro Olivella
Laboratori Bon Pastor
Institut Català de la Salut
Servei Català de la Salut
Barcelona

Introducció
La longitud d’eritrosedimentació en la sang (“velocitat de sedimentació globular” o “VSG”)
és una de les magnituds més sol·licitades en els nostres laboratoris. Com el seu nom col·
loquial indica, valora la “velocitat” en què els eritròcits sedimenten en una pipeta adequada.
El procediment original que va descriure Westergreen ha sigut modificat al llarg del temps
automatitzant-se per a eliminar l’elevada incidència d’errors premetrològics.
Objectiu
Realitzar un estudi d’intercanviabilitat entre els resultats de “VSG” obtinguts mitjançant el
sistema de mesura Vescube 200 (DIESSE), que utilitza un tub d’hemograma, amb el sistema
Vesmatic 30 (DIESSE), que és l’utilitzat al nostre laboratori.
Material i mètodes
Tubs de citrat sòdic al 3,8%, i tubs amb EDTA-K3 per hemogrames.
Vescube és un autoanalitzador amb un làser que realitza dues mesures, una a temps zero
i una altra als 20 minuts posteriors de la sedimentació.
Realitzem 229 mesures de la “VSG” obtingudes per venopunció, de les mostres que tenien
també tub d’hemograma, realitzant la “VSG” pel sistema Vesmatic 30 (DIESSE) i per analitzador
automàtic Vescube 200 (DIESSE).
Es va fer la regressió lineal no paramètrica de Passing-Bablok per a l’estudi de la intercanviabilitat.
Es van calcular també els valors de referència per al nou sistema de mesura.
L’estudi estadístic va consistir en la detecció de valors aberrants segons la prova de Dixon,
comprovació de la gaussianitat de la població de referència mitjançant la prova KolmogorovSmirnov. Com a població de referència, es prenen 81 homes d’edats compreses entre 30 i
56 anys, i 112 dones d’edats compreses entre 21 i 51 anys, calculant-se, no paramètricament,
els percentils 2,5 i 97,5 d’aquests pacients atesos de rutina i que no presentaven cap clínica
evident.
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Resultats
Estudi d’intercanviabilitat:
Vescube = -2,443 + 0,9494 Vesmatic
Intervals de confiança: Pendent = 0,88 a 1,0. Ordenada = -3,0 a -1,4
Mitjanes: Vesmatic 30 = 19,9 mm; Vescube 200 = 15,9 mm.

Núm. total

Edat mitjana

Percentil 2,5

Percentil 97,5

Homes

81

42,9 ±13,3

1

20

Dones

112

39,3 ±12,2

1

25

Conclusions
• 1) Existeix un error sistemàtic constant pel qual els valors entre els dos sistemes de
mesura no són intercanviables.
• 2) Els valors obtinguts amb el sistema Vescube, que utilitza tub d’EDTA, són significativament més baixos.
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Equacions de transformació
de valors d’hba1c del sistema de
referència IFCC a valors traçables
als esquemes JDS/JSCC i NGSP
E. Clot Silla, P. Alía Ramos, G. Simon,
A. Padró Miquel
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Un recent document de consens determina que l’única referència vàlida per obtenir resultats de fracció d’hemoglobina glucosilada (HbA1C) és el sistema de referència de la IFCC i cal
calibrar els instruments de mesura respecte aquest sistema. Per tant, ha calgut desenvolupar
equacions de transformació de valors traçables al sistema IFCC a valors traçables als sistemes
d’estandardització previs. L’inconvenient principal d’aquestes equacions és el baix nombre de
mostres utilitzades per obtenir-les.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball ha estat obtenir dues equacions per a transformar valors d’HbA1C
traçables al sistema de referència de la IFCC a valors traçables als sistemes JDS/JSCC i NGSP
emprant un major nombre de mostres i comparar-les amb les ja publicades.
Material i mètodes
Cadascuna de les equacions s’ha desenvolupat a partir de 2000 resultats d’HbA1C. Les
equacions s’han obtingut mitjançant regressió lineal simple.
Les mostres provenien de pacients ambulatoris de l’Hospital Universitari de Bellvitge i
el Laboratori Clínic Just Oliveres (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona) i es van emprar dos
analitzadors HPLC HA-8160 (Arkray Inc., Japó) un calibrat respecte al sistema IFCC i l’altre al
sistema JDS/JSCC o NGSP. Els resultats obtinguts utilitzant tant aquestes equacions com amb
les anteriorment publicades, s’ha comparat amb els seus homòlegs obtinguts directament de
l’analitzador amb la prova de Wilcoxon.
Resultats
Les equacions obtingudes han estat: JDS (%) = 1,0545·IFCC (%) + 1,129% (r2 = 0,9972) i
NGSP (%) = 0,9285·IFCC (%) + 2,091% (r2 = 0,9962). La comparació dels valors JDS/JSCC i
NGSP obtinguts amb aquestes equacions i els obtinguts amb les equacions ja publicades
amb els seus homòlegs obtinguts directament de l’analitzador, ha mostrat diferències estadísticament significatives en ambdós casos (P < 0,0001).
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Conclusions
La robustesa d’aquestes equacions, proporcionada per l’elevat nombre de mostres utilitzat
per obtenir-les, les fa adequades per a la transformació de valors IFCC d’HbA1C a valors referits
als esquemes JDS/JSCC i NGSP.
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Concentracions d’insulina falsament
disminuïdes utilitzant el sistema
de mesura Immulite® 2000
E. Clot Silla, P. Alía Ramos, A. Padró Miquel,
G.D. Simon, G. Solé Enrech
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Emprant el sistema IMMULITE® 2000, es va observar una proporció elevada de resultats
per a la concentració d’insulina en el sèrum inferiors al límit de quantificació, però presentaven
concentracions de pèptid-C en el sèrum dins l’interval de referència.
Objectius
L’objectiu fou avaluar el nombre i proporció de resultats per a la concentració d’insulina en
el sèrum que eren inferiors al límit de quantificació, avaluar en mostres amb resultats inferiors
al límit de quantificació si els valors de la concentració de pèptid-C estava dins de l’interval de
referència i estudiar si altres sistemes de mesura produïen mateixos resultats.
Material i mètodes
Per avaluar la proporció de resultats inferiors al límit de quantificació es van seleccionar
2708 mostres (d’octubre de 2008 a juny de 2009) a les que s’havia sol·licitat la mesura de la
concentració d’insulina. L’avaluació de concentracions falsament baixes es va fer amb un grup
de 140 mostres amb valors d’aquesta magnitud inferiors al límit de quantificació a les que es
va mesurar, posteriorment, la concentració de pèptid-C. A les mostres amb concentracions
d’insulina mesurades per IMMULITE® 2000 inferiors a l’interval de referència i pèptid-C dins
de l’interval de referència, se’ls va repetir la mesura de la concentració d’insulina per sistemes
de mesura alternatius que empren com a mètodes de mesura la radioimmunoanàlisi no competitiva (IRMA), ELISA i l’electroquimioluminiscència per avaluar si aquesta estava o no dins
l’interval de referència.
Resultats
Un 8,08% dels valors de la concentració d’insulina obtinguts amb IMMULITE® 2000 estan
per sota del límit de quantificació. En 140 mostres amb valors inferiors al límit de quantificació,
la concentració de pèptid-C estava dins de l’interval de referència en un 80% dels casos. Les
concentracions d’insulina inferiors a l’interval de referència però no per a la concentració de
pèptid-C per els altres sistemes de mesura va proporcionar resultats compatibles amb els de
la concentració de pèptid-C en tots els casos.
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Conclusions
A partir d’aquests resultats es pot concloure que la mesura de les concentracions d’insulina
amb el sistema de mesura IMMULITE® 2000 no és fiable i que seria convenient utilitzar altre
sistemes amb una major capacitat de detecció.
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Avaluació de l’analitzador
de gasos Rapidlab 1200
S. Corral Comesaña, P. De León Manrique,
R.F. Rigo Bonnin, D. Dot Bach
Laboratori Clínic
Àrea de Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Objectius
Els objectius d’aquest treball són: 1) avaluar les característiques metrològiques de l’analitzador Rapidlab 1200 (Siemens) emprat per a mesurar el pH en el plasma, la pressió parcial
de diòxid de carboni i d’oxigen (pCO2 i pO2) i la concentració de substància dels ions sodi,
potassi i calci (cNa+, cK+, cCa2+) en la sang, 2) dur a terme un estudi de la practicabilitat d’aquest
analitzador i 3) realitzar un estudi de la intercanviabilitat de resultats entre l’analitzador avaluat
i l’utilitzat habitualment al nostre laboratori (ABL 805 de Radiometer).
Material i mètodes
Per a l’estudi de la imprecisió interdiària i del biaix relatiu es processen tres materials de
control de matriu aquosa AQC (Siemens) durant 30 dies. S’estima el biaix relatiu utilitzant com
a valor convencional l’assignat per fabricant del material de control. Per a la intercanviabilitat es
processen 50 mostres de sang de pacients i es realitza una regressió no paramètrica de Passing
i Bablok amb els resultats obtinguts. La practicabilitat s’avalua seguint els criteris de la SEQC.
Resultats
Per al pH, la pCO2, la pO2, la cNa+, la cK+ i la cCa2+, les imprecisions interdiàries obtingudes
per als tres materials de control són < 0,07%, < 2,1%, < 2,2%, < 1,6%, < 0,8%, < 0,9%, respectivament. Per aquestes magnituds i materials, els biaxos relatius són < -0,07%, < -8,4%,
< 2,6%, < 0,3%, < 0,4% i < 1,1%. Per a la pO2, no es compleix el requisit metrològic per al biaix
relatiu establert al nostre laboratori (≤ 4%). Entre els analitzadors comparats s’observa un biaix
constant per a la pO2 i constant i proporcional per a la cCa2+.
De l’estudi de la practicabilitat destaquem la versatilitat, la facilitat de maneig i l’escàs manteniment de l’analitzador. D’altra banda, durant l’avaluació, s’han produït freqüents errors de
calibratge, errors d’aspiració de la mostra quan es treballa amb micromostres i temps superiors
a 30 minuts quan es canvia el cartutx de mesura de l’analitzador.
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Interferència per la bilirubina
(icterícia) en la mesura de diversos
components bioquímics en plasma amb
els analitzadors Cobas® 6000 (Roche)
M.N. Corral Gallego, A. Caballero Garralda,
D. Pelegrí Santos, L.M. Cruz Carlos
Servei de Bioquímica
Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Una interferència analítica és l’error sistemàtic produït per una substància distinta de la
que es pretén mesurar en un procediment de mesura. La icterícia, deguda a l’augment de la
concentració bilirubina en el plasma, és una interferència que freqüentment afecta als resultats
dels laboratoris clínics.
Objectiu
Determinar la interferència per icterícia de la mesura de la concentració, en el plasma, de
creatinini, troponina T, creatina-cinasa 2, γ-glutamiltransferasa, proteïna, urat, amoni, coriogonadotropina (cadena β) i magnesi, components pels quals existeix interferència segons
indicacions de la casa comercial.
Material i mètodes
• Preparació de mostres
–– Mescla d’espècimens: es preparen barreges de plasma heparina-liti, o plasma EDTA-K3
en el cas de la concentració d’amoni, de pacients amb concentracions del constituent
a estudiar pròximes al límit superior de l’interval de referència.
–– Solució primària de l’interferent: es prepara una dissolució de 5.130 mmol/L de bilirubina
a partir de ditaurobilirubina (Calbiochem) dissolent-la en aigua destil·lada.
–– Mescla problema: es dilueixen 50 µL de la solució primària de l’interferent en 950 µL
de la mescla d’espècimens.
–– Mescla control: es barregen 50 µL d’aigua destil·lada amb 950 µL de la mescla
d’espècimens.
–– Es dilueixen successivament la mescla problema al 1:2 amb la mescla control per tal
d’obtenir dissolucions amb igual concentració del constituent estudiat però diferent
concentració de l’interferent.
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• Estudi de les mostres
•
Es mesura per triplicat la concentració del component i l’índex d’icterícia (I.I.) de
cadascuna de les dissolucions amb l’analitzador COBAS® 6000 (ROCHE).
• Anàlisi de resultats
•
L’error màxim tolerable entre els resultats obtinguts de les diferents dissolucions amb
l’interferent respecte el resultat de la mostra sense l’interferent és del 10%.
Resultats

Ci*100/Co (%)
Components

I.I. = 1

I.I. = 5

I.I. = 10

I.I. = 20

I.I. = 40

I.I. = 80

Creatinini

100

99

92

82

72

56

Troponina T

100

98

96

96

94

92

Creatina-cinasa 2

100

100

98

97

94

87

g-Glutamiltransferasa

100

99

98

98

97

97

Proteïna

100

98

96

92

84

67

Urat

100

99

97

93

85

69

Amoni

100

77

ABS

ABS

ABS

ABS

Coriogonadotropina (cadena β)

100

99

98

97

94

87

Magnesi

100

100

101

102

104

109

Resultats expressats com a percentatges relatius de la concentració del constituent amb
interferent respecte al resultat de la mostra sense interferent. En negreta s’indiquen tots els
resultats per sobre de l’error màxim tolerable.
Conclusions
La concentració de creatinini, creatina-cinasa 2, proteïna, urat, amoni i coriogonadotropina (cadena β) presenten interferències analítiques per icterícia. No obstant això, al laboratori
d’urgències només es tenen en compte les interferències per la concentració de creatinini,
proteïna, urat i amoni, ja que són clínicament rellevants.
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Interferència per la lipèmia (terbolesa)
en la mesura de diversos components
bioquímics en plasma amb els
analitzadors Cobas® 6000 (Roche)
M.N. Corral Gallego, A. Caballero Garralda,
D. Pelegrí Santos, L.M. Cruz Carlos
Servei de Bioquímica
Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Una interferència analítica és l’error sistemàtic produït per una substància distinta de la
que es pretén mesurar en un procediment analític. La lipèmia, originada fonamentalment per
l’augment de la concentració de triglicèrid en el plasma, causa terbolesa i és una interferència
que pot afectar als resultats dels laboratoris clínics.
Objectiu
Determinar la interferència per lipèmia de la mesura de la concentració, en el plasma, d’albúmina, creatinini, L-Lactat-deshidrogenasa, aspartat-aminotransferasa, alanino-aminotransferasa, proteïna C reactiva, bilirubina, bilirubina(esterificada), amoni i magnesi, components
pels quals existeix interferència segons indicacions de la casa comercial.
Material i mètodes
• Preparació de mostres
–– Mescla d’espècimens: es preparen barreges de plasma heparina-liti, o plasma EDTA-K3
en el cas de la concentració d’amoni, de pacients amb concentracions del constituent
a estudiar pròximes al límit superior de l’interval de referència.
–– Solució primària de l’interferent: la lipèmia se simula amb Lipofundina MCT/LCT 20%
(Braun).
–– Mescla problema: es dilueixen 75 µL de la solució primària de l’interferent en 925 µL
de la mescla d’espècimens.
–– Mescla control: es barregen 75 µL d’aigua destil·lada amb 925 µL de la mescla
d’espècimens.
–– Es dilueixen successivament la mescla problema al 1:2 amb la mescla control per tal
d’obtenir dissolucions amb igual concentració del constituent estudiat però diferent
concentració de l’interferent.
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• Estudi de mostres
Es mesura per triplicat el component i l’índex de lipèmia (I.L.) de cadascuna de les dissolucions amb l’analitzador COBAS® 6000 (ROCHE).
• Anàlisi de resultats
L’error màxim tolerable entre els resultats obtinguts de les diferents dissolucions amb
l’interferent respecte el resultat de la mostra sense l’interferent és del 10%.
Resultats
Components

I.L. = 25

I.L. = 75

I.L. = 150

I.L. = 300

I.L. = 500

I.L. = 1000

Albúmina

100

105

106

94

78

38

Creatinini

100

92

94

95

95

81

L-Lactat-deshidrogenasa

100

100

99

99

99

82

Aspartat-aminotransferasa

100

110

130

169

220

350

Alanino-aminotransferasa

100

97

94

88

80

60

Proteïna C reactiva

100

97

97

97

98

99

Bilirubina

100

100

95

85

71

36

Bilirubina (esterificada)

100

111

112

115

119

129

Amoni

100

65

Abs

Abs

Abs

Abs

Magnesi

100

97

98

97

98

98

Resultats expressats com a percentatges relatius de la concentració del constituent amb
interferent respecte al resultat de la mostra sense interferent. En negreta s’indiquen tots els
resultats per sobre de l’error màxim tolerable.
Conclusions
La concentració d’albúmina, creatinini, L-Lactat-deshidrogenasa, aspartat-aminotransferasa,
alanino-aminotransferasa, bilirubina, bilirubina (esterificada) i amoni presenten interferències
analítiques per lipèmia. No obstant això, al laboratori d’urgències només es tenen en compte
les interferències per a la concentració de creatinini, aspartat-aminotransferasa, bilirubina,
bilirubina (esterificada) i amoni, ja que són clínicament rellevants.
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Efecte de l’ompliment incomplet
de les xeringues de gasometria
heparinitzades en la mesura de
la concentració de l’ió calci
M. Del Blanco Palomares,
J. Díaz Pedroza, L. Serrano Montilla,
R. Torres Quintana, A. Blanco Grau
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El calci (Ca) sèric existeix de tres formes diferents: al voltant de un 47% es troba ionitzat i
és la forma fisiològicament activa, aproximadament un 7% es troba unit a anions no proteics,
i la resta, un 46%, està unit a proteïnes sèriques, principalment albúmina (Alb). L’equilibri entre
les fraccions és pH depenent, i el valor de la concentració de calci en el sèrum està influenciat
per la concentració de proteïna en el sèrum.
La mesura de la concentració de calci en el sèrum es realitza mitjançant sistemes de
mesura que empren mètodes d’espectrometri d’absorció molecular (“colorimètrics”), i el més
àmpliament utilitzat és el de la o-cresolftaleïna. Per la mesura de la concentració de l’ió calci
en el plasma, l’únic mètode recomanat és la potenciometria.
Objectius
Realitzar un estudi entre la intercanviabilitat dels valors de la concentració de l’ió calci,
utilitzant un sistema de mesura que empra un mètode potenciomètric en mostres de sang
obtingudes amb xeringues de gasometria que contenen 100 UI d’heparina, amb els valors de
la concentració de l’ió calci calculats a partir de la concentració de calci(II) en el sèrum mesurat
mitjançant un sistema de mesura que empra mètodes espectrofotomètrics, i corregits en funció
dels valors de la concentració d’albúmina en el sèrum.
Material i mètodes
Es van mesurar el pH en el plasma i la concentració de l’ió calci als gasòmetres RapidLab 1265 (Bayer®) en mostres de sang obtingudes amb xeringues Quick ABG®, en 26 pacients del servei d’Urgències i, paral·lelament, es van mesurar les concentracions d’albúmina
i calci(II) en el plasma provinent de la mateixa extracció. Es va recollir el volum d’ompliment de
les xeringues previ a l’anàlisi.
Per a obtenir la concentració de l’ió calci calculat es va utilitzar una fórmula descrita en la
bibliografia. [Ca] (mg/dL); [Alb] (g/dL)
[Ió Ca] = [Ca(II)] + 0,8·(4 – [Alb]) · 0,47
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Resultats
La diferencia entre la concentració de l’ió calci mesurada i la calculada està intensament
influenciada pel volum d’ompliment de les xeringues.
La correlació entre la concentració de l’ió calci mesurada i la calculada és bona utilitzant la
formula proposada, i empitjora a mesura que la concentració d’albúmina s’allunya dels valors
de l’interval de referència.
Conclusions
Les xeringues Quick ABG® utilitzades per a la gasometria no són les més idònies per mesurar la concentració de l’ió calci, en el context d’Urgències, on aproximadament el 65% de
las xeringues que es reben no contenen un mínim de 1,5 mL.
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Mieloma múltiple leucemitzat.
Cas clínic
M. Del Blanco Palomares,
N. Bosch Jiménez, A, García Mesa
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El mieloma múltiple és una malaltia que té com a característiques principals la proliferació
neoplàsica de cèl·lules plasmàtiques al moll de l’ós, la producció d’una immunoglobulina monoclonal i, de vegades, la formació de tumors sòlids extramedul·lars anomenats plasmocitomes.
La incidència és de 4 casos en 100.000 habitants, i es diagnostica normalment en pacients
de més de 60 anys. En pacients menors de 30 anys es diagnostiquen només el 0,3% dels casos.
Objectiu
Presentar el cas d’una pacient afectada de mieloma múltiple a qui es va detectar una leucèmia aguda de cèl·lules plasmàtiques.
Material i mètodes
Magnituds relacionades amb l’hemograma mesurades en un analitzador LH750 de Beckman
Coulter®. Segons els resultats obtinguts en les magnituds relacionades amb l’hemograma i
aplicant els criteris de validació del nostre centre de treball, es procedeix a la revisió del frotis
de sang perifèrica al microscopi robotitzat CellaVision DM96®.
Resultats
Es van observar un 60% de cèl·lules plasmàtiques, compatibles amb la leucemització de
la malaltia de base.
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Posada a punt d’un control de
qualitat quantitatiu per medi de
cultiu sòlid 7h11 Middlebrook
J. Díaz Pedroza, V. Gesti García,
E. Carreño, J. Clavell, P.J. Cardona
Unitat de Tuberculosi Experimental
Fundació Institut per la Investigació en Ciències de la Salut
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona
Universitat Autònoma de Barcelona
CIBERES (CRP-TB)

Introducció
El medi de cultiu 7h11 es va dissenyar a partir de 7h10 creat per Middlebrook per al cultiu
de micobacteris. La particularitat del medi és la presència en la seva composició de digerit
pancreàtic de caseïna que millora el creixement de M. tuberculosis.
Les empreses que fabriquen aquests medis fan els seus propis controls de qualitat (cc) per
verificar el correcte funcionament dels mateixos, però només de forma qualitativa, aspecte
físic, pH i esterilitat del medi. La necessitat de la Unitat de Tuberculosi Experimental de tenir
resultats quantitatius d’aquests controls va fer imprescindible crear un procediment per poder
aplicar-lo a tots els lots de plaques 7h11 rebuts a la Unitat.
Objectiu
Posar a punt un control de qualitat quantitatiu de medi de cultiu 7h11.
Material i mètodes
Partint d’una soca de referència de M. tuberculosi (H37Rv Pasteur) de concentració coneguda (1,74·109 ufc/L.) Es van cultivar plaques de 7h11 de diferents lots (n = 30) dels subministradors
Becton Dickinson i Maim. L’inòcul que es va cultivar va ser: partint de la concentració inicial
d’1,74·109 ufc/L es va realitzar dilució de 3 i 4 logaritme (log) de la mateixa i d’aquestes dilucions
es van dipositar en la placa 0,1 mL per la qual cosa les lectures esperades haurien de ser de
l’ordre de 100 unitats formadores de colònies (ufc) i 10 ufc respectivament. Es van incubar
a 37ºC i ambient aerobi durant 21 dies. Es va realitzar recompte de UFC de forma manual.
Resultats
Les mitjanes obtingudes van ser de 1,65·109 ufc/L (CV = 18,25%) i 1,78·109 ufc/L (CV = 35,20%)
per a les dilucions 3log i 4log de BD respectivament i de 1,58·109 ufc/L (CV = 24,62%) i
1,79·109 ufc/L (CV = 35,28%) per a les dilucions 3log i 4log de Maim respectivament.
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Conclusions
Determinem que la dilució per realitzar un cc quantitatiu seria 3log ja que la desviació és
menor que en la dilució 4log, possiblement a causa del error de la mateixa dilució. També
determinem mitjançant una prova estadística no paramètrica que sembrant 10 plaques de
cada lot és suficient, ja que la diferència entre n = 30 i n = 10 escollides aleatòriament no van
ser significatives.
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Avaluació de l’analitzador
Variant II Turbo (Bio-Rad)
M.P. Felipe Fernández, M. Collado Sánchez,
R. Castelltort Escaler, M.P. Aguilera Barrio
Laboratori Bon Pastor
Institut Català de la Salut
Servei Català de la Salut
Barcelona

Objectius
Avaluació de l’analitzador Variant II Turbo (Bio-Rad) per la mesura de la fracció d’hemoglobina
glicosilada (HbA1c). Confirmar la separació i avís de les variants d’hemoglobina més freqüents
en processar l’HbA1c en els analitzadors Variant, G8 (Tosoh Bioscience) i HA-8160 (Menarini)
basats en el mateix principi de mesura: l’espectrometria líquida d’alta resolució (HPLC).
Material i mètodes
Columna, precolumna, tampons d’elució i calibradors comercials de cada casa comercial
exclusius per cada analitzador.
Mètodes: HPLC d’intercanvi catiònic. Detecció colorimètrica a 450-620 nm.
Repetibilitat: Realitzada a tres concentracions, amb sangs de pacients anticoagulades
amb EDTA-K3. Les mostres es processen 20 vegades cada una durant 3 dies.
Reproductibilitat: Dos controls “normal” i “alt” es processen cada dia al començar les
sèries durant 20 dies.
Intercanviabilitat de resultats: 277 sangs anticoagulades amb EDTA-K3, processades per
l’HA-8160, i amb valors representatius de l’interval de mesura, es van processar pel Variant II
Turbo. Es va aplicar la regressió no paramètrica de Passing-Bablok.
Linealitat: Es fan servir dilucions d’una mostra amb valors d’HbA1c de 13,9% amb una de
5,3%. Es van obtenir mitjançant dilució, nou mostres. Es va comparar la concentració teòrica,
amb l’observada i es va aplicar la prova de regressió no paramètrica de Passing-Bablok.
Contaminació entre mostres: Es va seguir el protocol de la SEQC.
Estudi de variants: Mostres procedents del Variant II (programa Talasemias) amb presència
d’hemoglobines anormals: S, C, SC, D i E, es van estudiar pel HA-8160, Tosho i Variant Turbo.
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Resultats
Imprecisió intraserial (repetibilitat):
n

Mitjana (%)

s (%)

CV (%)

Concentració 1

20

5,4

0,02

0,4

Concentració 2

20

7,9

0,03

0,4

Concentració 3

20

10,3

0,02

0,2

n

Mitjana (%)

s (%)

CV (%)

Concentració 1 (Control L)

20

5,7

0,15

2,6

Concentració 2 (Mostra)

20

7,0

0,16

2,2

Concentració 3 (control H)

20

9,7

0,17

1,7

Imprecisió interserial (reproductibilitat):

Intercanviabilitat de resultats entre Variant II turbo i HA-8160:
Variant II Turbo = 0,6848 + 0,9348·HA-8160
Ordenada en l’origen: 0,6848; IC 95%: (0,6111 – 0,7525)
Pendent: 0,9348; IC 95%: (0,9250 - 0,9444)
Linealitat:
De la comparació de les concentracions teòriques i les observades, es va obtenir la següent
equació:
Variant II observada = -0,0457 + 1,045·Variant II teòrica
Ordenada en l’origen: -0,0457; IC 95%: (-0,2660 – 0,2648)
Pendent: 1,0145; IC 95%: (0,9836 – 1,0400)
El sistema és lineal per les concentracions estudiades.
Contaminació entre mostres:
0,7%0,8 (2·CVintraserial per [HbA1c = 5,4%]).
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Estudi de variants d’hemoglobina:
L’HA-8160 identifica i separa les variants S i C. El G8 identifica la S, C i D. Variant II Turbo
identifica a més de les anteriors, l’HbE.

Conclusions
Variant II Turbo compleix les especificacions de qualitat metrològica en les condicions
reals de treball d’un laboratori amb gran volum de mostres: Imprecisió < 3%, linealitat, sense
contaminació entre mostres, així com la identificació de la majoria de variants d’Hb, per en el
seu cas, poder substituir la mesura de l’HbA1c per la de fructosamina.
Els seus resultats no són intercanviables amb els de l’HA-8160, existeix error sistemàtic de
tipus constant i proporcional.
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Avaluació d’un sistema de mesura per a
la concentració d’amikacina per a la seva
incorporació al laboratori d’urgències
A.L. Ferro, Jm. Augé Fradera,
D. Soy, J.L. Bedini Chesa
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Hospital Clínic
Barcelona

Introducció i objectius
L’amikacina és un antibiòtic bactericida, de la família dels aminoglucòsids, amb un interval
terapèutic estret. Per aquesta raó, per a individualitzar la dosi, tant a l’inici com durant del
tractament, és necessària la monitorització de les seves concentracions. Els intervals terapèutics estan compresos entre (15-25) mg/L sent la Cmàx o “pic” als 30 minuts postadministració,
entre (20-30) mg/L i el Cmín, o “vall abans de la següent dosi, entre (1-8) mg/L. La necessitat de
substituir el sistema de mesura actual (TDX Abbott) per un altre (ADVIA Siemens) ha requerit
avaluar el nou sistema i estudiar la intercanviabilitat dels resultats.
Material i mètodes
Per a l’estudi de reproductibilitat (n = 10) es van processar 7 mostres amb concentracions
dins dels intervals del “pic”, interval terapèutic i la “vall”, i el material de control de qualitat
(Lyphochek Inmunoassay Plus Control de BioRad) a tres concentracions. Es van calcular la
mitjana, la desviació estàndard i el coeficient de variació (CV). L’estudi d’intercanviabilitat es
va efectuar amb 50 mostres aplicant prova de regressió no paramètrica de Passing-Bablok.
Resultats
En l’estudi de reproductibilitat es van obtenir CV intraserials entre 5,2% i 29,0% i interserials
entre 5,9% i 26,3%, corresponent els CV més elevats, a les concentracions properes als límits
de l’interval de mesura. Es van observar bons CV dins dels intervals terapèutics.
En aplicar la prova de Passing-Bablok es va obtenir la següent equació: ADVIA = 0,83 (0,785 –
0,867)·TDX - 0,455 (-0,816 – - 0,182) amb una r = 0,964.
Conclusions
Malgrat els elevats CV en els extrems de l’interval de mesura, van ser acceptables entre
concentracions de 2 i 15 mg/L. La correlació va ser bona, i encara que les concentracions
són més baixes en el mètode estudiat, no comporta canvis en el maneig clínic dels pacients.
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Seguretat clínica:
valors crítics de laboratori
M.D. Fernández Delclós, A. Pineda Villalba,
N. Alguersuari Tortajada, J. Cruanyes Tor,
C. Andreu Monleón, D. Martínez Claret
SCIAS. Hospital de Barcelona
Barcelona

Introducció
El laboratori obté valors crítics de magnituds en pacients que requereixen una actuació mèdica immediata. És responsabilitat dels professionals i gestors organitzar de forma sistemàtica
la gestió d’aquests valors per a garantir una atenció adequada.
Objectius
Organitzar la gestió dels valors crítics de magnituds al laboratori per evitar que passin
inadvertits i aconseguir que el pacient rebi el tractament corresponent.
Material i mètodes
S’ha dissenyat una aplicació informàtica per fer el seguiment dels valors crítics. Les magnituds i els valors crítics a seguir, consensuats amb els especialistes clínics, són per a les concentracions de l’ió sodi, l’ió potassi, calci(II), glucosa, digoxina, creatina-cinasa, hemoglobina,
leucòcits, neutròfils, plaquetes; el pH i per al temps de coagulació induïda per factor tissular,
temps relatiu de coagulació induïda per factor tissular (INR) i el temps de coagulació induïda
per una superfície.
Passes a seguir:
• Detecció del valor crític al laboratori.
• Avís telefònic a la infermera i impressió d’avís a planta.
• Alarma informàtica automàtica en el curs d’infermeria i en el curs clínic.
• Informació manual en el curs d’infermeria.
• Notificació al metge.
• Actuació mèdica i informació en el curs clínic.
• Seguiment informàtic pel laboratori i la unitat de cures intensives.
Resultats
De l’1 de novembre 2008 al 30 d’abril 2009 es van recollir 1.879 resultats amb valors crítics
d’un total de 168.520 mesures (1,11%). D’aquests, 968 van ser de valors de magnituds bioquímiques i 911 de magnituds hematològiques. Les magnituds que han generat major nombre de
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resultats amb valors crítics són la concentració de l’ió potassi (17,9%) i el temps de coagulació
induïda per factor tissular de protrombina (13,2%).
Conclusions
La solució està estructurada en tres nivells de seguretat. En el primer intervenen els tècnics
de laboratori i el metge i la infermera responsables del pacient. En el segon, intervenen els
metges de guàrdia de l’especialitat corresponent i la supervisora de guàrdia. I, finalment, actuen
els facultatius del laboratori i, en la seva absència, l’especialista en cures intensives de guàrdia.
L’aplicació informàtica i l’organització plasmada en un circuït faciliten la tasca dels diferents
professionals.
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Impacte en la nova definició
universal d’infart de miocardi dels
canvis dinàmics en la concentració
de troponina I en el plasma
X. Filella Pla, G. Casals,
J.M. Augé Fradera, J.L. Bedini Chesa
Departament de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB). Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
L’any 2000 l’European Society of Cardiology i l’American College of Cardiology definien l’infart
de miocardi (IM) com un increment en la concentració de troponina superior al percentil 99 de
la població de referència en presència de clínica d’isquèmia. Aquesta definició era completada
amb el requisit que el sistema de mesura tingui una imprecisió interdiària ≤ 10% per la concentració de troponina usada com valor discriminant. La definició universal d’IM inclou també una
vaga referència a la variació en la concentració de troponina, sense, tanmateix, concretar-la.
Objectius
L’objectiu del nostre estudi ha estat avaluar l’impacte de l’ús de la definició d’IM, considerant un criteri dinàmic en la seva caracterització. Es va considerar com a criteri definidor d’IM
aquells episodis amb una concentració de troponina I (cTnI) màxima per sobre del percentil
99 (> 0,04 µg/L) i un augment dinàmic entre dues mesures ≥ 20%.
Material i mètodes
L’estudi va incloure 284 episodis consecutius de pacients ingressats en el servei d’urgències
amb sospita de síndrome coronària aguda i una cTnI ≤ 0,10 µg/L, seguit d’una o més mesures
en 24 hores.
Les mesures de cTnI van ser realitzades mitjançant una immunoanàlisi de quimioluminiscència directa en un analitzador Advia Centaur (Siemens).
Resultats
Dels 284 episodis, 109 (38%) tenien una cTnI màxima > 0,04 µg/L. No obstant això, només
66 episodis (23%) van tenir un augment ≥ 20% en la cTnI i, per tant, van complir els criteris
predefinits d’IM. Aquests 66 episodis van incloure 37 pacients amb diagnòstic clínic d’IM i
29 pacients no diagnosticats clínicament d’IM. 3 (10%) d’aquests 29 malalts van reingressar per
síndrome coronaria aguda (2 per IM i 1 per angina inestable) en els 6 mesos següents al primer
ingrés. També van reingressar per angina inestable el 2% dels malalts amb cTnI ≤ 0,4 µg/L i el
7% dels malalts amb cTnI > 0,4 µg/L però amb un increment < 20%.
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Utilitat de la concentració
d’interleucina 6 en el sèrum per a
la predicció de recidiva bioquímica
en el càncer de pròstata
X. Filella Pla1, J. Alcover2, R. Molina
Porto1, J.M. Augé Fradera1, L. Izquierdo2,
A. García2, J.M. Escudero1, P. Luque2
1

Departament de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
2
Departament d’Urologia
IDIBAPS. Hospital Clínic
Barcelona

Objectius
L’objectiu del nostre estudi ha estat avaluar la utilitat de la concentració de la citocina proinflamatòria interleucina 6 (IL-6) i el seu receptor soluble (sIL-6R) en el sèrum en la predicció de la
recidiva bioquímica en pacients amb càncer de pròstata tractats amb prostatectomia radical.
Material i mètodes
Es va mesurar la concentració d’IL-6 en el sèrum (mitjançant un sistema de mesura amb una
elevada detectabilitat: 0,104 ng/L; Invitrogen) i la concentració del sIL-6R en el sèrum (Immunotech) en 96 pacients consecutius amb càncer de pròstata tractats amb prostatectomia radical.
Es va considerar com a recidiva bioquímica l’elevació de la concentració de l’antigen específic
de la pròstata; PSA (mesurada a l’analitzador Cobas E 411, Roche) per sobre de 0,4 µg/L. Totes
les anàlisis estadístiques es van realitzar amb el programa SPSS, versió 16.0.
Resultats
En total, només 21 (22%) de 96 pacients van presentar una recidiva bioquímica, amb una
mitjana de seguiment de 63,8 mesos (desviació estàndard: 30,7 mesos). Amb la prova log
rank es va observar que els pacients amb concentracions preoperatòries d’IL-6 superiors a
1,2 ng/L tenien una probabilitat significativament major de recurrència bioquímica (P = 0,031).
A més, vam observar que el grau de Gleason es va associar amb el risc de progressió bioquímica (P = 0,033). En canvi, no vam trobar cap relació entre la recidiva bioquímica i el TNM
patològic (P = 0,083), la concentració de PSA (P = 0,105), la fracció de PSA lliure (P = 0,473)
o la concentració del sIL-6R en el sèrum (P = 0,241).
En una anàlisi multivariada que va incloure els valors de la concentració d’IL-6 i del sIL-6R,
juntament amb el grau de Gleason, el TNM patològic, la concentració de PSA i la fracció de
PSA lliure, vam observar que únicament la concentració d’IL-6 en el sèrum va ser un factor
predictiu de recidiva bioquímica amb significança estadística (P = 0,040).
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Conclusions
L’anàlisi univariada i multivariada va mostrar la capacitat de la concentració d’IL-6 per predir
la progressió bioquímica del càncer de pròstata, el qual suggereix una associació entre la
inflamació i l’agressivitat del tumor.
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Estudi descriptiu de gammapaties
biclonals en la Regió Sanitària
de Terres de l’Ebre
I. Fort Gallifa, M.I. Llovet Lombarte,
E. Picó Plana, M.O. Pérez Moreno,
J.L. Cid Espuny, A.M. Jardí Baiges
Servei d’Anàlisis Clínica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta es considera l’hospital de referència de la Regió
Sanitària “Terres de l’Ebre”, la població total estimada és de 165247 habitants.
Objectiu
L’objectiu del nostre treball és realitzar un estudi descriptiu dels nous casos de gammapaties biclonals detectades en el nostre laboratori entre els anys 2005 i 2008 a partir de tots els
proteïnogrames demanats des dels diferents orígens de tota la regió sanitària.
Material i mètodes
Es van recollir tots els casos amb gammapatia biclonal identificades a partir de l’electroforesi
de proteïnes sobre gel d’agarosa (Sebia), durant el període de temps estudiat. Els components
biclonals es van identificar per immunofixació en gel d’agarosa (Sebia).
Resultats
Es van identificar un total de 25 gammapaties biclonals a partir dels 20.030 proteïnogrames
realitzats (freqüència d’aparició d’aquest fenomen clínic: 0,5%). Els isotips observats per any,
tenint en compte el sexe, varen ser:
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Taula

Sexe

Any
2005

Doble_comp

M

Ig A Kappa-Ig G Lambda

1

0

1

Ig G Kappa-Kappa-Kappa libre

0

1

1

1

1

2

Ig A Kappa-Ig G Kappa

1

0

1

Ig A Kappa-Ig M Lambda

0

1

1

Ig A Lambda-Ig G Kappa

0

1

1

Ig G Lambda-Lambda-lambda libre

1

0

1

Ig M Kappa-Ig M Lambda

1

0

1

Ig M Lambda-Ig G Kappa

0

1

1

Igf M Lambda-Ig G Lambda

0

1

1

3

4

7

Ig A Kappa-Ig G Kappa

1

1

2

Ig A Lambda-Ig G Kappa

1

1

2

Ig A Lambda-Ig G Lambda

2

1

3

Ig A Lambda-Ig M Kappa

1

0

1

Ig M Kappa-Ig M Lambda

0

1

1

Ig M Lambda-Ig G Lambda

0

1

1

Ig M Lambda-Kappa-kappa libre

0

1

1

5

6

11

Ig G Kappa-Ig G Lambda

1

1

Ig M Kappa-Ig M Lambda

1

1

Ig M Lambda-Ig G Lambda

3

3

5

5

Total
2006

Doble_comp

Total
2007

Doble_comp

Total
2008

Doble_comp

Total

F

Total

Els pacients als quals es va identificar una gammapatia biclonal van presentar malalties
hematològiques (68%), infeccioses (20%), vasculars (8%) i malignes (4%).
Les combinacions d’isotips trobades més freqüents van ser IgM Lambda-IgG Lambda
(5), IgA Kappa-IgG Kappa (3), IgA Lambda-IgG Kappa (3), IgA Lambda-IgG Lambda (3) i IgM
Kappa-IgM Lambda (3).
Conclusions
Tenint en compte el sexe dels pacients i el transcurs del temps en l’interval estudiat, no es
varen observar diferències estadísticament significatives en la mostra.
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Asc-us:
revisió i evolució de 160 casos
F. García Fouz, T. Carrera,
R. Castelltort Escaler, J.M. Navarro Olivella
Laboratori Bon Pastor
Institut Català de la Salut
Servei Català de la Salut
Barcelona

Introducció
ASC-US són les sigles de «Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance» o
cèl·lules escamoses atípiques de significat indeterminat o incert. El terme va ser introduït per
a intentar fitar amb més precisió la «zona grisa» entre els canvis cel·lulars benignes i la lesió
intraepitelial. Tots aquestes dades han estat contemplats en la versió 2001 de Bethesda en
la qual el terme ASCUS passa a ser definit com «alteracions citològiques suggestives d’una
lesió intraepitelial però quantitativament o qualitativament insuficients per a una interpretació
definitiva». S’introdueix la terminologia ASCH cèl·lules escamoses atípiques de significat indeterminat (ASC-US) en el qual no es pot descartar HSIL. Cal ser molt estricte amb l’ús de
ASCUS, ja que un ús excessiu d’aquest terme ocasiona ansietat en els pacients i un increment
del nombre de visites al ginecòleg.
Objectiu
Revisió del diagnòstic i evolució dels casos de ASCUS en el laboratori Clínic Bon Pastor.
Material i mètodes
L’estudi comprèn un total de 106 casos de ASCUS diagnosticats de 21.900 citologies en
l’any 2003. Es van establir quatre categories: ASCUS, ASCUS probablement reactiu, ASCUS
immadur i ASC-H.
Resultats
Dels 106 pacients 76 van ser diagnosticats de ASCUS, 20 de ASCUS reactiu, 6 ASCUS
immadur i 4 casos de ASCUS en el qual no es pot descartar HSIL (ASC-H).
•
•
•
•
•

En els 4 casos de ASC-H es va recomanar biòpsia.
En el 61% no es van realitzar controls posteriors.
En el 21% van desaparèixer les lesions en controls posteriors.
En 7 casos (6,8%) va evolucionar a LSIL.
En 7 casos va persistir el diagnòstic de ASCUS.
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Conclusions
• En els casos en què persisteix el diagnòstic de ASCUS, vam recomanar la tipificació del
virus del HPV en tots els casos a partir de l’any 2004.
• En els 20 casos de ASCUS amb component cel·lular reactiu o inflamatori es va afegir
la recomanació de tractar i repetir l’estudi i en més de la meitat dels casos (12) no va
haver controls.
• Seguint la nova nomenclatura de Bethesda 2001, a partir de l’any 2004, introduïm la
terminologia de ASC-H i rebutgem el ASCUS immadur.
• Crida l’atenció el nombre important de casos (61%) que el seguiment de les pacients
no es va realitzar en els ambulatoris de la primària, pel que desconeixem l’evolució
d’aquestes lesions.
Bibliografia
1. Solomon D, Davey D, Kurman R, Moriarty A, O’Connor D, Prey M, et al. The
2001 Bethesda System. JAMA 2002; 287: 2114-9.
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Mesura de la concentració de l’antigen
de legionella pneumophila en l’orina.
La nostra experiència a l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus
E. Giménez, C. Maestre Martínez, M. Barreda,
O. Villuendas, M.J. Puerta, I. Pujol, F. Ballester
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció i objectius
La infecció per Legionella pneumophila suposa un 3-14% de les pneumònies comunitàries
en el nostre mitjà, de les quals, un 2-14% requereixen hospitalització. Afecta principalment a
adults amb factors predisponents: immunodeprimits, fumadors i EPOC.
La pneumònia per Legionella és clínicament indistingible de les ocasionades per altres microorganismes, pel que el diagnòstic ha de realitzar-se mitjançant magnituds microbiològiques. La
més àmpliament utilitzada és la concentració arbitrària de l’antigen de Legionella pneumophila
en l’orina (DAO), per la rapidesa i fàcil realització de la seva mesura. També poden mesurar-se
la concentració de l’anticòs contra Legionella pneumophila en el plasma i en l’aïllament per
cultiu de secrecions respiratòries.
El nostre objectiu ha estat avaluar la utilitat de la DAO pel diagnòstic de la pneumònia per
Legionella en el nostre hospital.
Material i mètodes
Es van revisar els resultats de la DAO en el període 2006-2009. En els pacients que van presentar valors positius es van recopilar dades de la història clínica, resultats de cultiu i serologia.
Resultats
Es va realitzar 4.837 mesures de la DAO de les quals, 40 (0,83%) van resultar positives.
D’aquestes, 39 corresponien a pacients diagnosticats de pneumònia i una deguda a una
reagudització d’EPOC.
Es va realitzar el cultiu en 10 casos, resultant positiu un d’ells per Legionella pneumophila
serogrup 1.
La serologia es va practicar en 6 casos però sense sol·licitar-se una segona mostra per a
evidenciar seroconversió en cap d’ells.
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Conclusions
La mesura de la concentració arbitrària de l’antigen de Legionella pneumophila en l’orina
ha constituït una valuosa eina diagnòstica de la pneumònia per Legionella en el nostre centre
com ho demostra la seva excel·lent especificitat diagnòstica. La serologia i aïllament s’han
revelat d’escassa utilitat tot i que s’ha de seguir practicant-se el cultiu amb la finalitat de poder
tipificar les soques aïllades.
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Coinfecció virus grip a h1n1 amb virus
respiratoris en població pediàtrica
C. Gutiérrez Fornés, I. Puerta Jiménez,
C. Sarvisé, R. Balfegó, L. Guiñón Muñoz,
A. Vilanova Navarro
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Durant el període de pandèmia de Grip A H1N1, el protocol de actuació indicava la realització
de mesures de les concentracions arbitràries de virus respiratoris en el plasma en les mostres
sospitoses d’infecció respiratòria amb valors de concentració arbitrària del virus de la Grip
A negatius en població pediàtrica, amb la finalitat de concretar un diagnòstic i un posterior
seguiment de tots els malalts.
Objectiu
Determinar el nombre de casos en els quals observem confecció del virus de la grip A H1N1
i un altre virus respiratori en mostres pediàtriques.
Material i mètodes
Durant el període d’epidèmia de Grip A (setembre de 2009-gener de 2010), es van recollir
101 mostres.
La mesura de la concentració arbitrària del RNA del virus Influenza A (grip A) en el plasma
es va dur a terme amb el reactiu RealTime ready Influenza A/H1N1 Detection SetTM (Roche,
Mannheim, Germany).
La mesura de la concentració arbitrària del RNA dels virus respiratoris en el plasma es va
realitzar amb el reactiu RealAccurateTM Respiratory RT PCR kit (Pathofinder, The Netherlands)
que utilitza una metodologia basada en la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a temps
real independent per a identificar 13 virus respiratoris: els virus de la grip A/B (INF A/B), virus
respiratori sincitial (VRS), virus parainfluenza (PIV) 1,3 i 2-4, coronavirus 229E/OC43, rinovirus,
enterovirus i metapneumovirus humà.
Resultats
Del total de mostres analitzades, 93 van ser negatives per a la concentració arbitrària del
RNA del virus Influenza A (grip A) de les qual 65 van ser positives per a la concentració d’algun
virus respiratori (64,4%) i 28 van ser negatives per a la concentració arbitrària del RNA de tots
els virus estudiats (27,7%). Vuit mostres van ser positives per a la concentració arbitrària del
RNA del nou virus Influenza A H1N1 (grip A H1N1); d’aquestes 2 van presentar una coinfecció
amb un altre virus respiratori (1 coronavirus i 1 metapneumovirus), el que representa el 2%; i 6
van ser només positives per a la concentració arbitrària del RNA del virus Influenza A (5,9%).
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Conclusions
Degut a que el percentatge de confecció viral és només del 2%, es recomana la realització
de la mesura de les concentracions arbitràries de virus respiratoris en el plasma únicament
en els casos de sospita d’infecció respiratòria quan el valor de la concentració arbitrària del
RNA del virus Influenza A sigui negativa.
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Elaboració d’un programa informàtic
de gestió de dades de formació del
personal del laboratori, en compliment
de la Norma ISO 9001:2008
C. Gutiérrez Fornés1, J. Moix2, I. Puerta Jiménez1,
R. Pastor1, G. Barberà1, A. Vilanova Navarro1
2

1
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona
Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció i Objectius
La formació engloba la totalitat de les activitats formatives (internes i externes) encaminades a aconseguir la formació necessària, per a la realització de tasques que afectin a la
qualitat. Serveix per mantenir i millorar la competència professional, afavorint la capacitació
dels professionals. En compliment de la norma ISO 9001:2008, s’ha de realitzar la gestió de
les dades de formació del personal del laboratori. Amb la finalitat de millorar el seguiment de
les activitats de formació i de fer més fàcil la gestió dels documents, es va idear un programa
informàtic amb l’entorn MSAccess 2003.
Material i mètodes
Es van dissenyar dos formularis principals que contenien tota la informació. Un d’ells, registrava les dades dels cursos realitzats (descripció, tipus de curs, data d’inici, lloc, duració)
per ordre de realització i en aquest hi havia un subformulari on es podien escollir els assistents
des d’un “desplegable” que contenia el catàleg del personal del laboratori i les seves dades
(NIF, nom…).
L’altre formulari contenia els registres individualitzats de cada persona (NIF, categoria, data
de naixement…) i a més a més, hi havia un subformulari on es quedaven registrats tots els
cursos realitzats per la persona en qüestió.
Resultats
Aquests formularis generen uns informes filtrats per any. Els informes generats de manera
automatitzada donen la possibilitat de presentar la informació de diferents maneres, bé per
tipus d’activitat realitzada (informe 1) o bé, per categoria del personal (informe 2).
Conclusions
La gestió de les dades de formació s’ha minimitzat i ha augmentat el control de tota la
informació. Aquesta situació ha suposat una disminució en el temps utilitzat per tramitar tota
la formació del personal de laboratori i una millora en la gestió global del procediment.
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Avaluació d’un sistema de mesura
amb elevada detectabilitat per a
la concentració de troponina i
E. Iglesias Álvarez, E. Ventura Orriols,
N. Ortega, J. Barallat, C. Morales,
A. Sancho Cerro, L. Pomar, A. Galán Ortega
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Objectius
Comprovar si el sistema de mesura Dimension® ExL™ de Siemens, basat en la nova tecnologia LOCI®, emprat per mesurar la concentració de troponina I en el plasma compleix amb
les especificacions de detectabilitat requerides en les recomanacions de les guies de pràctica
clínica de diverses associacions científiques (1, 2).
Aspectes estudiats i procediment metodològic
Imprecisió interserial i error sistemàtic: Es processen dos tipus de sèrum control a tres
concentracions durant 20 dies.
Límit de detecció: Es processa el diluent (CTNI ADIL) durant cinc dies per triplicat.
Capacitat de detecció: s’estudia la linealitat del sistema de mesura a concentracions baixes
utilitzant: calibradors (concentració < 0,7 µg/L) i un control diluït, (concentració < 0,1 µg/L). Es
processen durant tres dies per triplicat. Es calcula la mínima concentració a partir de la qual
s’observa un CV < 10%.
Límit de quantificació: Es prepara una barreja de sèrums (concentració < 0,2 µg/L) i es dilueix amb un diluent per obtenir diferents concentracions. Es conserven a -20ºC. Es processen
durant 20 dies per duplicat i es calcula el límit de quantificació.
Valors de referència: Es calcula el percentil 99 d’una població de 82 pacients sense malaltia
cardíaca.
Intercanviabilitat amb un altre sistema de mesura per a la concentració de troponina I: el
Dimension® RxL (Siemens). Es processen, per ambdós sistemes, 41 mostres de sèrum de
pacients amb una concentració compresa entre 0 i 57 µg/L.
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Resultats
CV interserial Biorad (0,127-4,2 µg/L)
CV interserial Dade (0,331-15,6 µg/L)

< 5,20%
< 8,9%

Límit de detecció (µg/L)

0,007

Límit inferior en l’interval de linealitat amb un V < 10% (µg/L)

0,02

Sensibilitat funcional: Límit de quantificació CV < 10% (µg/L)

0,058

Valors de normalitat: Percentil 99 (CV < 10%) (µg/L)

0-0,07

Correlació Troponina Dimensión RXL-EXL

n = 41 r = 0,997 P=0,000
EXL= 1,149 RXL + 0,41

Conclusions
El sistema de mesura avaluat presenta un límit de quantificació de 0,058 µg/L amb un
CV < 10%, inferior al percentil 99 dels valors de referència (0 – 0,07 µg/L), complint les recomanacions de les guies de pràctica clínica de les principals societats científiques per a la
detecció de la síndrome coronària aguda (1, 2).
Bibliografia
1. Joint ESC/ACF/AHA/ WHF Task Force. Universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2007; 28:2525-2538).
2. NACB and IFCC. Analytical issues for biochemical markers of acute coronary
syndromes. Clin Chem 2007; 53(4):547-551.
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Diagnòstic microbiològic ràpid
de la tuberculosi pulmonar:
aplicació a la pràctica clínica en
atenció primària de PCR a temps
real en mostra directa d’esput
R. Juvé Saumell, F. Mateos Giménez,
R. Fernández Bejarano, M. Romera Ramírez,
C. Perich Alsina, N, Navarro Olivella
Laboratori Bon Pastor
Institut Català de la Salut
Servei Català de la Salut
Barcelona

Objectius
• Millorar el temps de resposta en el diagnòstic microbiològic de la tuberculosi pulmonar
activa en el context assistencial d’Atenció Primària.
• Disminuir el retard diagnòstic de la tuberculosi atribuïble al retard del diagnòstic microbiològic.
Mètodes
Les eines diagnòstiques aplicades en el Lab Clin Bon Pastor A.P. per al diagnòstic microbiològic de micobacteris són els clàssics:
• Tinció de Ziehl-Neelsen.
• Descontaminació per mètode n-acetil cisteina i NaOH (Becton Dickinson USA).
• Cultiu en medi sòlid Löwenstein i Cultiu en medi Líquid sistema automatitzat Bactec
MGIT 960 (Becton Dickinson USA).
• Identificació i sensibilitats dels micobacteris aïllats en el Lab de referència Hospital Universitari Vall d’Hebron (Test amplificació àcids nucleics TAAN).
• Reacció en cadena de la polimerasa a temps real rtPCR Taqman (ROCHE Diagnostics
USA) a partir de mostra d’esput directa i descontaminada.
Resultats
Nombre de sol·licituds per investigació micobacteris total durant l’any 2009 rebudes al
Lab Clin Bon Pastor: 600. S’han inclòs en l’estudi 140 mostres, 133 d’esput i 7 orines que
corresponen a 92 pacients, 52 homes i 40 dones.
Han resultat positives un total de 5 mostres d’esput per tinció Ziehl-Neelsen (baci·loscòpies
positives) i 3 mostres d’esput amb baci·loscòpies negatives de les quals s’han aïllat Mycobac–187–

terium tuberculosis – complex per cultiu en medi líquid BactecLöwenstein960 i en Löwenstein
en les 8 mostres. Totes han estat identificades per la reacció en cadena de la polimerasa a
temps real rt PCR Taqman de Roche.
S’han aïllat un total de 9 micobacteris atípics, que han estat negatius pel procediment
rtPCR Taqman. rtPCR Taqman ha presentat una sensibilitat del 100% respecte al mètode de
referència l’aïllament per cultiu i una sensibilitat del 63% superior a la tinció de Ziehl-Neelsen.
rtPCR Taqman no ha presentat resultats falsos positius ni falsos negatius respecte a l’aïllament
de M tuberculosis-complex.
Conclusions
L’aplicació de rtPCR Taqman Roche per la detecció de M tuberculosis en mostra directa
d’esput es realitza en un termini de lliurament de resultats en (24-48) hores amb uns valors de
sensibilitat i especificitat respecte als mètodes clàssics molt alts. Aquests resultats fan que
sigui molt esperançadora la aplicació a la pràctica clínica de rutina juntament amb el cultiu.
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Enquesta de satisfacció dels
usuaris del laboratori de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre
M.I. Llovet Lombarte, C. López Escorihuela,
M. Escobedo Fontanet, M.J. Soriano Ferrer,
M.O. Pérez Moreno, A.M. Jardí Baiges
Servei d’Anàlisis Clínica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
La realització d’enquestes als usuaris constitueix una de les maneres d’avaluar el seu grau
de satisfacció en relació al laboratori i els serveis que aquest li presta.
Objectius
• Conèixer quina opinió té l’usuari que s’ha fet l’extracció de sang al nostre laboratori sobre
el circuit analític establert i avaluar el seu grau de satisfacció.
• Establir accions correctives amb la finalitat de complir els seus requisits i augmentar la
seva satisfacció.
Material i mètode
El personal del mòdul d’extracció va escollir aleatòriament als enquestats i va lliurar les enquestes després de realitzar l’extracció. L’usuari disposava d’una bústia per dipositar l’enquesta
una vegada complimentada. Els resultats van estar processats informàticament a través de
l‘aplicatiu “Lime Survey” versió 1.86.
Resultats
De 75 enquestes lliurades, se’n van retornar 69 (92%). Població estudiada per sexes: Homes 28%, Dones 72%. Edat mitjana: 41,3 anys (homes: n = 50 (35-81), dones: n = 38 (15-72)).
Procedència: Baix Ebre: 40%, Montsià: 56%, Terra Alta: 4%.
Persona sol·licitant de l’examen de laboratori: facultatiu especialista: 62,5%, llevadora: 24,0%,
metge de capçalera: 12,0% i infermer/a: 1,5%.
El 80% opina que ha rebut informació relacionada amb les magnituds sol·licitades i ha estat
el facultatiu especialista qui ha informat al 60% dels enquestats sobre l’examen de laboratori
sol·licitat i lloc d’extracció. El 87,1% considera “adequat” o “molt adequat” l’horari d’extraccions.
Sala d’espera: nivell de soroll ha estat considerat “tolerable”: 76% i “molest”: 15%; la temperatura
ambiental “incorrecta”: 20%; la netedat “bona”: 77,1% i “regular”: 15,6%; sols troben confortable
la sala el 61%. Mitjana del temps d’espera a la sala: 20 minuts. El tracte rebut en el moment de
l’extracció ha estat valorat com “molt bo” i “bo” pel 91.4%. Intimitat en el moment de l’extracció:
“bona”: 61,4%, “millorable o dolenta”: 11%. Dolor per la punxada: “gens”: 60%, “poc”: 29%,
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“bastant”: 2%. “Cap molèstia després de l’extracció”: 89%, “presència d’algun hematoma”:
11%. La confiança de l’usuari, al qui se li han practicat exàmens de laboratori amb anterioritat,
amb el laboratori és “alta” o “molt alta”: 89%, “baixa”: 2%. El grau de satisfacció (de 0 a 10)
dels usuaris pel que fa als serveis de laboratori prestats ha estat de 8,2.
Conclusions
• 1) El grau de satisfacció general de l’usuari sobre el circuit analític establert i l’atenció
rebuda és satisfactori, la qual cosa es reflecteix en els resultats de l’enquesta.
• 2) Caldria millorar la sala d’espera per augmentar la comoditat de l’usuari i aconseguir
una sala d’extraccions amb més intimitat.
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Estudi comparatiu d’incidències
originades en dos períodes de temps
(2005-2009) en el procés d’obtenció de
mostres en mòduls d’atenció primària
C. López Escorihuela, M.I. Llovet Lombarte,
M. Cortell Ortolà, A. Jardí Baiges
Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
La fase preanalítica és crucial per obtenir uns adients resultats de mesura que facilitin una
alta qualitat i seguretat clínica. A més a més, algunes d’aquestes incidències impliquen la repetició del procés analític amb la conseqüent molèstia per al pacient i augment de la despesa.
Objectiu
Conèixer la freqüència d’incidències que han implicat rebuig o invalidat la mesura de magnituds biològiques durant l’any 2009 i comparar els resultats obtinguts amb els de l’any 2005.
Establir quines mesures correctives es podrien aplicar per disminuir aquestes incidències.
Material i mètodes
Es van registrar les incidències causa de rebuig, originades a partir de les mostres obtingudes
en els 37 mòduls d’extracció d’Atenció Primària durant els anys 2005 i 2009.
• Falta mostra d’orina (recent o 24 h.)
FMOR
• Falta mostra de sèrum
FMS
• Falta mostra o mostra insuficient tub EDTA
FM/MI EDTA
• Falta mostra o mostra insuficient tub Coagulació
FM/MI CO
• Mostra hemolitzada (++ o +++)
SH
Resultats
A partir del total d’extraccions realitzades durant els anys 2005 i 2009 (82.810 i 102.860) es
van detectar un total de 8430 (10,18%) i 5188 (5%) d’incidències respectivament.
La freqüència dels diferents tipus d’incidència en els dos períodes d’estudi queda resumida
en la següent taula:
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2005 (%)

2009 (%)

Diferència (%)

P

FMOR

33,7

48,6

14,9

<0,000001

FMS

11,5

3,1

-8,4

<0,000001

TM/MI EDTA

5,6

9,2

3,6

<0,000001

FM/MI CO

9,2

16,4

7,2

<0,000001

SH++/+++

18,0

22,7

4,7

<0,00001

Total incidències

10,8

5,0

-5,8

<0,000001

Conclusions
El total d’incidències ha disminuït de forma significativa del 2005 al 2009
La recollida d’orina ha estat el procediment que ha generat més nombre d’incidències en
els dos períodes analitzats
S’observa una disminució significativa de la incidència de manca mostra de sèrum però un
augment en les incidències del tub de coagulació que s’hauria d’avaluar
Caldria realitzar actuacions dirigides al personal extractor, com ara l’organització de més
cursos de formació sobre el procés preanalític i la difusió periòdica de les incidències de cada
centre per tal d’aconseguir la seva disminució, en particular la relacionada amb l’hemòlisi que
es de les que més podria afectar a la seguretat del pacient.
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Mostres incorrectes al laboratori
de bioquímica d’urgències
I. López Romera, J.C. Quintana Montero,
M.E. Quintana Montero, A. Vílchez
Pavón, A. Vidal Geada, R. Vaz López
Laboratori d’Urgències. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Al laboratori d’urgències de l’hospital Vall d’Hebron es reben unes 550 mostres diàries (per
a mesurar magnituds hematològiques, hemostasiològiques i bioquímiques). Un percentatge
diferent cada mes d’aquestes mostres estan contaminades per una mala extracció o manipulació. Atès que existeixen aquestes situacions, el personal de les unitats ha de conèixer-les
per poder detectar-les i no lliurar els resultats de les magnituds obtinguts.
Objectius
• Informar el percentatge de mostres incorrectes en el nostre laboratori.
• Donar a conèixer l’actuació davant una mostra incorrecta.
Material i mètodes
• S’obté la informació referent al total de mostres diàries i al nombre de mostres incorrectes
a través del registre de recompte d’incidències de la unitat de bioquímica d’urgències.
• Casos pràctics: els resultats de les mostres contaminades es comparen amb els resultats
de la mostra correcta.
Resultats
• El nombre de mostres incorrectes a la unitat de bioquímica d’urgències és de 0,01%.
• Si la mostra està o no contaminada es detecta quan s’han obtingut els resultats de les
magnituds.
• Abans de validar els resultats, el tècnic de laboratori revisa els valors de les magnituds
obtinguts i els compara amb analítiques prèvies. Informa al metge sol·licitant de qualsevol
resultat aberrant o sospita de mostra diluïda o contaminada.
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• Un cop confirmat que la mostra ha estat contaminada amb la via o manipulada d’un tub
amb un altre anticoagulant, s’esborraran els resultats i es fa constar: “mostra incorrecta
avisada telefònicament”.
• Taula amb les situacions que es veuen quan una mostra esta contaminada:

Contaminació més freqüent

Efecte

Via amb glucosat

[Glucosa] ↑, resta de magnituds presenten valors diluïts

Via amb potassi o EDTA-K3

[K+] ↑↑, [Ca2+] ↓ i [Fosfat] ↓ (si és amb EDTA)

Via amb NaCl

[Cl-]↑↑, resta de magnituds presenten valors diluïts

Contaminació amb citrat sòdic

[Na+] ↑↑

Conclusions
S’ha de realitzar una correcta extracció de la mostra per evitar enviar mostres contaminades
al laboratori, fet que suposaria una despesa de reactius, una millora en el temps de resposta,
no punxar 2 vegades al pacient i evitar errors de resultats .
Tots els professionals sanitaris hem d’estar correctament informats per a detectar i solucionar
els problemes derivats d’una mostra incorrecta. Davant qualsevol dubte hem de preguntar a
l’adjunt de guàrdia.
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Implantació de la mesura de la
concentració de troponina i
en un laboratori satèl·lit
S. Lorite, J.M. Augé Fradera, A.L. Ferro,
B. Gónzalez De La Presa, J.L. Bedini Chesa
Departament de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB). Hospital Clínic
Barcelona

Introducció i objectius
El Laboratori Core de l’Hospital Clínic compta amb un laboratori satèl·lit en l’Hospital Casa
Maternitat. Fins ara les mesures de la concentració de troponina I en el plasma d’aquest laboratori es realitzaven en el propi Laboratori Core. La necessitat de millorar el servei prestat i
reduir el temps de resposta d’aquesta magnitud, s’ha aconsellat la incorporació d’un sistema
de mesura que permeti mesurar-la al mencionat laboratori.
L’objectiu d’aquest treball és estudiar, per a aquesta magnitud, la intercanviabilitat de resultats entre ambdós sistemes de mesura amb la finalitat de poder fer servir el mateix valor
discriminant en ambdós laboratoris.
Material i mètodes
Es va mesurar la concentració de troponina I en un total de 70 mostres de pacients per
ambdós sistemes de mesura: Centaur CP i Acure Care Stratus, ambdós de Siemens Healthcare
Diagnostics. L’estudi de la intercanviabilitat es va realitzar amb la prova de regressió lineal no
paramètrica de Passing-Bablok.
Resultats i discussió
Per ambdós sistemes de mesura, el valor discriminant recomanat per a la concentració
de troponina I és 0,1 µg/L.
Si s’aplica la regressió de Passing-Bablok tenint en compte totes les mostres s’obté la
següent equació:
Stratus = 0,71 (0,68 – 0,73)·Centaur CP – 0,006 (-0,011 – -0,001)
S’observa que existeix un biaix proporcional i constant entre ambdós sistemes de mesura.
Si es calcula la recta de regressió a partir de les 30 mostres que presenten concentracions
de troponina I dins de l’interval de decisió clínica (0,04 – 0,22), l’equació obtinguda és:
Stratus = 0,75 (0,61 a 1,0) Centaur CP – 0,008 (-0,026 a 0,01)
S’observa que en aquest interval de resultats, els dos sistemes són intercanviables.
En estudiar els parells de resultats de les mostres processades, s’observa que hi ha 8 resultats discordants (11%), que estan per sobre del valor discriminant pel Centaur i per sota

–195–

pel Stratus, el que suposa una diferent classificació d’aquests pacients des del punt de vista
del laboratori.
Tenint en compte tot l’anterior, es va decidir utilitzar el mateix valor discriminant en ambdós
laboratoris i que els pacients que pressentin concentracions de troponina I entre 0,06 a 0,1 µg/L
pel Stratus, aquestes s’han recomprovar-se pel Centaur.
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Comparació de dos sistemes de
mesura per a la concentració dels
ions sodi i potassi en el sèrum
C. Maestre Martínez, M. Barreda Sánchez,
O. Villuendas Vázquez, M.J. Puerta Martínez,
J.M. Simó, N. Bertrán Ferrús
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
Els sistemes de mesura de referència que es fan servir per mesurar la concentració dels
ions potassi i sodi en el plasma empren l’espectrometria d’emissió atòmica com a principi de
mesura, tot i que els sistemes basats en la potenciometria emprant elèctrodes selectius (ISE)
són els més utilitzats en l’actualitat. En el laboratori clínic es disposa de sistemes de mesura
basats en dos principis de mesura: la potenciometria directa i indirecta, sent aquesta última
la més utilitzada.
Objectiu
Estudiar la intercanviabilitat de resultats entre els valors de la concentració de l’ió potassi
(cK+) i de l’ió sodi (cNa+) en el sèrum obtinguts pel sistema de mesura habitualment utilitzat al
nostre laboratori (analitzador UniCel DxC 880i), basat en la potenciometria indirecta, respecte
als obtinguts pel gasòmetre GEM Premier 3000, basat en la potenciometria directa.
Material i mètodes
Prèviament es va calcular la imprecisió interserial i intraserial d’ambdós sistemes de mesura
mitjançant els processament de tres materials de control amb concentracions distintes. Es van
processar un total de 100 mostres de sèrum per ambdós analitzadors. L’estudi d’intercanviabilitat es va fer mitjançant la prova de regressió no paramètrica de Passing-Bablok i Bland-Altman.
Resultats
Imprecisió intraserial:
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GEM PREMIER 3000 DxC 880i

cNa+ Concentració 1
Concentració 2
Concentració 3

CV 0,8%
0,5%
0,8%

CV 0,4%
0,4%
0,4%

cK+ Concentració 1
Concentració 2
Concentració 3

CV 2,3%
0,5%
0,7%

CV 1,3%
0,7%
0,4%

Imprecisió interserial:
GEM PREMIER 3000 DxC 880i

cNa+ Concentració 1
Concentració 2
Concentració 3

CV 1,4%
1,1%
1,1%

CV 1,6%
0,7%
1,3%

cK+ Concentració 1
Concentració 2
Concentració 3

CV 4,2%
1,1%
1,7%

CV 2,1%
1,1%
1,4%

Bland-Altman. cNa+: diferència mitjana de parells y-x= 1,1 ± 0,25; 95% IC = (0,6; 1,6). cK+:
diferència mitjana de parells y-x = -0,03 ± 0,01; 95% IC = (-0,1; -0,06).
Passing-Bablok. cNa+: pendent (IC 95%) = 1,4 (1,14; 1,70); ordenada a l’origen (IC 95%) = -54,2
(-95,6; -18,5). cK+: pendent (IC 95%) = 1 (1; 1); ordenada a l’origen (IC 95%) = -0,01 (-0,1; -0,1).
Conclusions
Per a la cK+, els analitzadors van ser intercanviables. Per la cNa+ van resultar no ser-ho per la
qual cosa s’ha d’informar en cada cas amb quin analitzadors s’ha mesurat la seva concentració
i establir uns intervals de referència adequats.
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Diagnòstic del dèficit de piruvatcinasa eritrocitària. Importància
de la caracterització genètica
M.M. Mañú Pereira, J.L. Vives Corrons
Unitat d’Eritropatologia. Hospital Clínic i Comarcal de Barcelona
Barcelona

Introducció
El dèficit de piruvat-cinasa (PK) es una malaltia minoritària (incidència < 5/10000), poc coneguda i de diagnòstic a vegades difícil degut a la reticulocitosi i les transfusions. La mesura
de la fracció de PK/HK, l’estudi genètic de la PK i un estudi familiar complet són decisius per
confirmar el diagnòstic. S’han estudiat dos nens de 17 (Cas 1) i 15 (Cas 2) mesos, amb hemòlisi
neonatal i requeriment hipertransfusional.
Metodologia
Els estudis generals es varen fer pels procediments convencionals i la mesura de l’activitat
catalítica dels enzims eritrocitaris (inclosa la fracció PK/HK) amb els procediments estandarditzats pel ICSH. L’estudi del gen PKLR es va fer mitjançant la seqüenciació de les regions
exòniques i de “splicing” (mutacions puntuals), i mitjançant MLPA (grans delecions o duplicacions). La mutació “de novo” es va confirmar amb marcadors altament polimòrfics.
Resultats
Els dos propositus i el pare del Cas 1 varen presentar una concentració catalítica de PK
dins de l’interval de referència i la resta dels progenitors una disminució de aproximadament
el 50%. L’estudi genètic va confirmar un estat doble heterozigot als dos propositus: Cas 1
(359C>T / 1168G>A) y Cas 2 (1481T>C / 1675C>T) on la mutació 1481T>C (Cas 2) es inèdita i
la 1168G>A (Cas 1) “de novo”.
Discussió
En els dos casos aquí estudiats, el diagnòstic es va fer tardanament (19 i 17 mesos) perquè
malgrat l’inici neonatal de les manifestacions clíniques, la reticulocitosi i el règim transfusional
varen emmascarar el diagnòstic de la enzimopatia fins que no es va valorar la fracció PK/HK i
l’activitat catalítica dels progenitors. La troballa d’una activitat PK dins de l’interval de referència
al pare del Cas 1, una vegada confirmada la paternitat, només es pot explicar per l’aparició
d’una mutació “de novo” (1168G>A) present a les cèl·lules de la sang del fill però no a les del
pare. La nova mutació PK (1481T>C), fins ara inèdita contribueix al coneixement global d’aquesta
enzimopatia. Aquesta aportació demostra la necessitat de realitzar estudis familiars i genètics
en malalties rares per tal d’evitar un retard en el diagnòstic.

–199–

–200–

Cribratge dels sediments d’orina en
un laboratori d’urgències mitjançant
l’ús de l’analitzador Iris Ichem
L. Mares, J.M. Augé, A.L. Ferro,
B. Gónzalez De La Presa, J.L. Bedini
Departament de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB). Hospital Clínic
Barcelona

Introducció i objectius
A l’àrea d’assistència continuada i urgències del Laboratori Core es realitzen mensualment
1150 estudis microscòpics del sediment urinari. Això suposa una elevada càrrega de treball
pel personal tècnic.
L’objecte d’aquest treball és reduir el nombre d’estudis microscòpics realitzats sense
disminuir la seva eficiència diagnòstica com a mètode de cribratge. Per això, es proposa un
algoritme diagnòstic aplicat a un analitzador semiautomàtic de tires d’orina: Iris iChem 100,
com a primer mètode de cribratge i posterior realització de la microscòpia només en aquelles
mostres amb resultats positius del iChem.
Material i mètodes
Es van processar 369 mostres per microscòpia i per Iris. Es van considerar negatives per
l’Iris aquelles en què les concentracions arbitràries de proteïna, eritròcits i leucòcits van ser
negatives (-) o dèbilment positives (+). Per la microscòpia es consideren valors negatius aquells
que presenten fins a 3 eritròcits o 6 leucòcits per camp. Per l’estudi estadístic de la concordança
entre els resultats es va utilitzar la prova índex kappa.
Resultats i discussió
De les 158 mostres amb valors positius per microscòpia, 139 també es van identificar com
positius a l’Iris amb una sensibilitat diagnòstica per a l’Iris del 88,0%. La concordança entre
ambdós procediments, segons l’índex kappa, és de 0,658, considerant-se acceptable quan
està entre 0,6 i 0,8.
Per tant, utilitzant aquest valor discriminant, existeix una bona concordança entre ambdós
procediments i s’aconsegueix disminuir en un 50,4% el nombre de microscòpies.
Una alternativa és considerar com a valors negatius només les (–) i no les dèbilment positives
(+). En aquest cas, els falsos negatius passarien a ser només 1 mostra però la disminució del
nombre d’estudis microscòpics a realitzar seria només de 18,9%.
D’aquesta forma, aquest procediment suposa una disminució important de microscòpies,
tot i que comporta una lleugera pèrdua de sensibilitat diagnòstica. Per a mantenir la sensibilitat
es pot disminuir el valor discriminant, tot i que amb això es disminueixin menys el nombre de
microscòpies.
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Identificació i tipatge de N. meningitidis
mitjançant PCR a temps real
M.C. Martín Pérez, A.M. Villatoro Osuna,
M.E. Roca Leiva,, M. Hernández Casino,
J. Cabrera Jurado, J. Afán Ruiz
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
N. meningitidis és un coc gram negatiu que es pot trobar en frotis faringis de portadors
asimptomàtics, també pot ser l’agent causal de sèpsis o meningitis. S’han descrit diversos
serogrups, els més comuns són el b i c.
Objectiu
Valorem dos procediments ràpids de reacció en cadena de la polimerasa (PCR) en temps
real per identificar la presència de N. meningitidis i el serogrup.
Material i mètodes
Estudiem 1123 mostres, 824 líquids cefalorraquídis i 299 sangs, processades entre 2006 i
2008. En totes les mostres es va realitzar PCR, i en algunes cultiu.
L’extracció d’ADN es fa mitjançant el sistema automatitzat easyMag (Biomerieux) i les
PCR amb el termociclador SmartCycler (Cepheid), es va realitzar la l’estudi del gen ctrA de
N. Meningitidis utilitzant sondes d’hidròlisi TaqMan. El serogrup es va identificar amplificant
el gen porA i amb el colorant intercalat Sybrgreen i posterior estudi de la corba de semifusió.
Resultats
En les mostres de LCR, els valors obtinguts mitjançant PCR van ser positius en 22 pacients.
En cultiu 3 positius, 3 negatius i la resta no es van processar.
En les mostres de sang, els valors obtinguts mitjançant PCR van ser positius en 26 pacients,
5 positius en cultiu, 12 hemocultius negatius i 9 no van realitzar-se.
A les mostres en què es va poder estudiar el serogrup per PCR, en 35 ocasions va correspondre a un serogrup B, en 6 a un serogrup C i en 2 a un W-135.
Conclusions
En malalts amb sospita de sepsis o meningitis hi ha que pensar en altres bacteris o virus
causants del procés infecciós, a més a més del meningococ, donada la baixa incidència de
mostres positives (4%).
Donat que la PCR no necessita que el microorganisme sigui viable, es pot diagnosticar
casos en que el meningococ no creix en medis de cultiu. La identificació del serogrup pot
estalviar vacunacions innecessàries.
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Hemovigilància a l’Hospital de Viladecans:
anàlisi dels tres darrers anys
F. Moya Teixedor1, A. Cortés Bosch De Basea2,
J. Mateu Valldosera2, T. Albet Domènech2,
M.I. Sanz Cabrerizo2, J. Miró Balagué2
1

Banc de Sang i Teixits
Barcelona
2
Laboratori Clínic

Hospital de Viladecans
Institut Català de la Salut
Viladecans

Introducció i objectius
Es defineix com a hemovigilància la detecció i el registre de tots els efectes adversos (errades en l’administració o prescripció) i reaccions adverses (inherents a la transfusió) derivades
de la transfusió sanguínia.
L’objectiu de la comunicació és presentar els resultats de l’hemovigilància al servei de
transfusió de l’Hospital de Viladecans durant els últims tres anys.
Material: S’analitzen els registres d’hemovigilància de tots els components sanguinis transfosos durant els anys 2007, 2008 i 2009.
Mètode
Es mesura la concentració d’hemoglobina en la mostra de sang obtinguda per fer l’estudi
pretransfusional. La infermera responsable del malalt és la que, un cop finalitzada la transfusió,
s’encarrega de complimentar l’informe transfusional i el registre de signes clínics de reacció
transfusional.
Resultats
El nombre de notificacions enregistrades per cada mil components transfosos fou 0,53 l’any
2007 i 3,70 l’any 2008 i 6,8 l’any 2009.
Durant l’any 2007 no es notificà cap reacció adversa i només un efecte advers que correspon a un error en l’administració de components. L’any 2008 es notificà una reacció adversa i
6 quasi incidents i l’any 2009 es notificaren dues reaccions adverses, un error de prescripció,
set quasi incidents i dues transfusions insegures.
Conclusions
• 1) Fer una mesura de la concentració d’hemoglobina pretransfusional és senzill i molt útil
com a control de la prescripció i ha donat lloc a l’anul·lació de transfusions mal prescrites
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• 2) Amb la implantació plena de l’hemovigilància a l’hospital, ha augmentat l’índex de
notificació, progressivament molt per sobre de la mitjana de Catalunya
• 3) Destaca la major freqüència d’efectes adversos que la freqüència de detecció de
reaccions adverses, a l’inrevés del que passa en el conjunt de Catalunya.
• 4) Dels efectes adversos, els quasi incidents relacionats amb la sol·licitud i la mostra
pretransfusional són els més freqüents, coincidint amb els resultats de l’informe d’hemovigilància de Catalunya.
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Elaboració del mapa de recursos
de laboratori per al diagnòstic de
malalties minoritàries a Catalunya
T. Pampols1, J.L Vives Corrons2, E. Tizzano3,
L. Álvarez4, A. Plaja5, V. Volpini6, A. Ormazabal7,
A. Sanchez8, A. Ripoll9, P. Magrinya10, D. Altabella10
1

2

Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Hospital
Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

Servei d’Hematologia. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona
3

Servei de Genètica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
4

5

Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona. Barcelona

Unitat de Genètica. Hospital Maternoinfantilde la Vall d’Hebron. Barcelona
6

7

Hospital Duran i Reynals. Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge (IDIBELL). L’Hospitalet de Llobregat

Servei de Bioquímica.Departament d’Errors Congènits del Metabolisme
(CIBERER). Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat
8

Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents (FCMPF). Barcelona
9

10

Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER)-Catalunya. Barcelona

Servei Català de la Salut (CatSalut). Generalitat de Catalunya. Barcelona

En el marc de la Unió Europea s’ha fixat com a límit epidemiològic per delimitar una malaltia
com a minoritària (MM), quan afecta a menys de 5 persones per cada 10.000.
Les MM són molt diverses i heterogènies, se’n han identificat al voltant de 5.000 - 7.000,
el 80% de les quals són d’origen genètic. Són malalties greus, crònicament afeblidores que
afecten el pronòstic vital, la disponibilitat de tractaments curatius és escassa i representen
una important càrrega de malaltia pels anys amb discapacitat i els anys de vida perduts. Per
això estan formalment reconegudes com un eix prioritari dins l’àmbit de la Salut Pública de la
Unió Europea i diversos Estats membres han desenvolupat polítiques nacionals al respecte.
A Catalunya s’estima que hi ha uns 400.000 afectats i a més d’altres accions prèviament
desenvolupades pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, s’ha constituït recentment la Comissió Assessora de les Malalties Minoritàries (Ordre SLT/233/2009 de 30 d’abril),
amb representació de malalts, professionals i institucions interdepartamentals per establir
mesures amb l’objectiu de millorar progressivament la situació dels afectats per aquestes
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malalties. Per a dur a terme les seves funcions, la CAMM ha constituït tres Grups de treball
(GT): GT de model d’atenció integrada amb l’objectiu de definir el model d’atenció a Catalunya.
GT per a l’anàlisi i sistematització de la informació al web del Departament de salut des de la
vessant de la ciutadania i els professional i GT per al mapa de recursos de laboratoris experts
en el diagnòstic de MM .
Les dificultats en el diagnòstic clínic i en el subsegüent diagnòstic de laboratori poden conduir
a errors i retards. Els metges i els pacients, necessiten laboratoris segurs, tecnològicament
ben dotats i amb professionals experts, que ofereixin metodologia analítica validada, amb
utilitat clínica i sotmesa a controls de qualitat externs i estàndards de qualitat internacionalment reconeguts. El GT de laboratoris s’ha marcat com un dels objectius, construir una font
d’informació acurada sobre els recursos de laboratori existents a Catalunya per al diagnòstic
de MM que sigui d’utilitat per a: professionals sanitaris, pacients, famílies, associacions, investigadors i autoritats sanitàries. Un cop completada la tasca de cerca, caldrà identificar també
mancances i obstacles que dificulten una prestació de serveis encara més extensa i eficient.
Presentem per primer cop el GT, la base de dades i la recollida d’informació, amb la voluntat d’invitar als professionals de l’ACCLC a compartir informació i aconseguir entre tots la
realització d’un mapa ric i acurat.
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Resistència associada a integrons
de classe 1 en aïllats de salmonella
entèrica de la Regió Sanitària Terres
de l’Ebre: comparació entre els
períodes 2004-2006 i 2007-2008
M.O. Pérez Moreno1, M. Cortell Ortolá1,
M.J. Centelles Serrano1, I. Fort Gallifa1,
J. Ruiz Blázquez2, M.I. Llovet Lombarte1,
E. Picó Planas1, A.M. Jardí Baiges1
1

Servei d’Anàlisis Clínica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa
2

IDIBAPS-Centre de Recerca en Salut Internacional
de Barcelona. Hospital Clínic
Barcelona

Objectiu
L’objectiu del nostre treball és comparar la prevalença i característiques dels aïllats de
Salmonella entèrica d’origen humà portadors d’integrons de classe 1 obtinguts en períodes
diferents (2004-2006 i 2007-2009) en la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.
Material i mètodes
Es va investigar la presència d’integrons de classe 1, el seu nombre i tamany i els gens de
resistència inserits en la seva regió variable (RV), mitjançant PCR i seqüenciació, en tots els
aïllats de S. entèrica amb resistència a algun dels antibiòtics estudiats recuperats en el nostre
laboratori entre gener de 2004 i desembre de 2009 (454 d’un total de 522).
Resultats
a) La prevalença dels aïlladors portadors d’integrons, tots ells excepte un de multiresistent, va
ser del 25,7% (72/292) en el període 2004-06 i del 30% (69/230) en el 2007-2009 (p NS).
b) Prevalença (2004-06 enfront al 2007-09) en els dos serotips més usuals: S. Typhimurium
(60,7% de 89 enfront al 47,5% de 118; p<0,05) i S. Enteritidis (4,1% de 146 entront al
1,7% de 59; p NS).
c) Durant els períodes avaluats (2004-06 i 2007-09) es van identificar 9 tipus diferents d’integrons associats a sul1 amb les següents RV: 2 kb/blaoxa-1-aadA1 (36 i 26); 1,2 kb/blapse-1
(15 i 20); 1kb /aadA2 (13 i 22); 1,6 kb/dfrA1-aadA1(7 i 4); 1,9 kb/dfrA12-orf-aadA2 (3 i 4);
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1,6 kb/ dfrA17-aadA5 (1 i 2); 1 kb/aadA1 (2 i 0); dfrA15-aadA2 (1 i 0); dfrA7 (0 i 1) i un únic
tipus d’integró atípic associat a sul3 de RV kb/ dfrA12-orf-aadA2-cmlA1- aadA1 (7 i 6).
d) Els dos primers tipus només es van identificar en S. Typhimurium o en la seva variant
monofàsica, mentre que la resta estaven presents en diversos serotips, en particular S.
Rissen i la variant monofàsica de S. Typhimurium.
e) Es va constatar la presència d’integrons de classe 1 en S. Kapemba i S. Sub. I [9,12:
lv:-], serotips en els que encara no s’havia descrit.
Conclusions
La resistència vinculada a integrons, inclòs a integrons atípics emergents, està molt estesa en aïllats humans de Salmonella del nostre àmbit geogràfic, inclosos els de serotips
infreqüents. L’increment global en la freqüència d’aïllats portadors d’integrons observat en el
segon període, tot i la significativa reducció apreciada en el serotip Typhimurium (en el que
són particularment habituals), podria explicar-se pel fet que aquest serotip ha passat a ser el
més prevalent desplaçant a l’enteritidis.
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Anàlisi de l’impacte de la implantació
d’un model de petició electrònica
en la recollida de mostres per
a estudi microbiològic
E. Picó Plana, M. O. Pérez Moreno,
J. Grande Armas, M.I. Llovet Lombarte,
P. Cid Ventura, R. Moreno Llopis,
I. Mollá Llopis, A.M. Jardí Baiges
Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció i objectiu
L’objectiu del nostre treball és analitzar si la implantació d’un nou sistema informàtic (SAP)
al nostre hospital, que comporta la instauració d’una nova petició electrònica de microbiologia amb informació del tipus de mostra i contenidor necessari per realitzar les magnituds
sol·licitades, ha estat eficaç en la reducció de les incidències relacionades amb una recollida
incorrecta de la mostra.
Material i mètodes
Es van valorar les incidències produïdes de febrer a setembre del 2008 i del 2009 (abans i
després de la implantació de la petició electrònica) en la recollida de mostres en 6 casos (femta
en contenidor no adequat per a la investigació d’adenovirus i rotavirus, paràsits o toxina de
Clostridium difficile; femta recollida sense medi de transport per a coprocultiu; punta de catèter
intravascular de longitud inadequada per a cultiu quantitatiu i enviament d’un sol escovilló en
exsudats per a cultiu bacterià) provinents tant de les diferents àrees hospitalàries (consultes
externes, hospitalització i urgències) com de les extrahospitalàries que no formen part del
circuit de peticions SAP (centres d’atenció primària i un hospital sociosanitari).
Resultats
Durant el període d’estudi es van comptabilitzar un 12,1% de mostres mal recollides
(825/6847). Les no conformitats van disminuir del 2008 al 2009 tant pel conjunt d’àrees on es
va implantar el SAP (16,9% enfront al 10,7%; P < 0,05) com per a la resta (13,6% enfront al 8,9%;
P < 0,05). En el primer grup, l’àrea d’urgències va ser l’única amb una reducció significativa
(29,5% enfront al 12,7%; P < 0,05).
La incidència més freqüent en ambdós tipus d’àrees i períodes de temps va ser la manca
d’un escovilló per a la tinció de Gram en exsudats (64% i 70,1% al 2008 vs 69,2% i 69% al 2009).
En les àrees on es va introduir la nova petició es van reduir significativament les incidències
relacionades amb la investigació de rotavirus i adenovirus (20,3% enfront al 11,6%; P < 0,05)
o amb el coprocultiu (6,2% enfront al 1,6%; P < 0,05), mentre que a les àrees on no s’havia
implantat només va disminuir l’última incidència (18,2% enfront al 9,4%; P < 0,05).
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Conclusions
La descripció detallada que figura en les noves peticions no ha estat suficient per aconseguir
una milloria generalitzada en el procés de recollida de mostres, D’altre banda, el lleuger avanç
observat podria atribuir-se a altres factors, com la formació del personal implicat, ja que aquest
s’ha produït també en les mostres obtingudes en àrees on la nova petició no s’ha implantat.
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Caracterització d’integrons tipus i
trobats en Escherichia coli aïllats en
nens/es menors d’un any a Lima, Perú
M.J. Pons1, S.G. Mosquito2, T.J. Ochoa2, J. Ruiz1
1

Centre de Recerca Salut Internacional de Barcelona (CRESIB)
IDIBAPS. Hospital Clínic
Barcelona
2

LUniversidad Peruana Cayetano Heredia
Lima (Lima)

Objectiu
L’objectiu principal d’aquest estudi fou identificar i caracteritzar la presència i contingut
d’integrons de tipus 1, aïllats en soques d’Escherichia coli procedents de mostres de nens/es
amb diarrea de la ciutat de Lima, Perú.
Material i mètodes
Soques: S’estudià un total de 27 E.coli aïllades en femtes de nens/es amb diarrea de
Lima (Perú) i es classificaren en subtipus: (1 enteropatogènica –EPEC-, 12 difusament adherent –DAEC-, 10 enteroagregatives –EAEC- i 1 enterotoxigènica –ETEC). Es realitzà l’estudi
d’integrons classe 1 mitjançant PCR, posterior seqüenciació (Macrogen, Korea) i recerca al
GenBank per buscar la similitud.
La susceptibilitat a cotrimoxazol es realitzà per un procediment basat en la difusió en disc.
Resultats
En funció del seu contingut es trobaren un total de 6 tipus d’integrons diferents (5 dfrA7,
3 dfrA17+aadA5, 4 aadA1, 7 dfrA12+orfF+aadA1, 5 dfrA15+aadA1, 4 dfrA1+aadA1).
Observem una elevada variabilitat en els gens dfr havent-se trobat un total de 5 diferents
(1, 7, 12, 15, 17), també en gens codificants d’adenilases (aadA1, aadA2, aadA5). Es van trobar
almenys un gen dfr en 25/27 (92,6%) i una prevalença de gens aad de 23/27 (85,2%).
Totes les soques estudiades presentaven un fenotip resistent a cotrimoxazol.
Conclusions
Estudis anteriors reporten una elevada resistència a cotrimoxazol a la zona en soques d’E.
coli aïllades en nens/es amb diarrea, concretament s’han descrit fins a un 79% de soques
resistents, concordant així amb els resultats obtinguts.
Cal destacar l’elevada variabilitat de gens dfr trobats, demostrant que no és un sol integró
que s’ha disseminat, sinó que la resistència a cotrimoxazol es produïda per diversos gens,
degut a l’elevada pressió de cotrimozaxol a la zona. Així es descarta l’ús terapèutic d’aquest
antibiòtic a causa de l’elevada resistència descrita.
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Comparació de dos sistemes de mesura
que permeten mesurar la concentració
del virus respiratori sincitial
I. Puerta Jiménez, C. Gutiérrez Fornés, R. Sánchez,
A. Molina, N. Serrat Orus, A. Vilanova Navarro
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Les magnituds que permeten identificar la presència del virus respiratori sincitial (VRS) són
àmpliament sol·licitades en els laboratoris d’urgències, degut a que el VRS és un dels agents
etiològics que amb major freqüència s’associa a infeccions del tracte respiratori inferior en nens.
Objectius
Realitzar un estudi comparatiu entre el sistema de mesura que permet mesurar la concentració arbitrària de l’antigen del VRS en material nasofaringi, utilitzat al Laboratori d’urgències
del Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona, amb el sistema de mesura que permet mesurar
la concentració arbitrària del RNA del VRS en material nasofaringi basat en la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a temps real utilitzat a l’Àrea de Biologia Molecular per a mostres
de rutina, tenint en compte que el període de estudi (setembre 2009-gener 2010) es trobava
dintre de l’època de major incidència del VRS.
Material i mètodes
La mesura de la concentració arbitrària de l’antigen del VRS es realitza amb el sistema
de mesura basat en el mètode immunocromatogràfic en placa RSV Quick CheckTM (Gernon,
RAL, Barcelona).
La concentració arbitrària del RNA del VRS es va mesurar utilitzant el sistema de mesura
que empra el reactiu RealTime ready Influenza A/H1N1 Detection SetTM (Roche, Mannheim,
Germany).
Totes les mostres eren aspirats nasofaringis recollides en les mateixes condicions.
Resultats
El total de mostres a les que es sol·licitava la concentració arbitrària del RNA del VRS varen
ser de 93. D’aquestes, també es va sol·licitar la concentració arbitrària de l’antigen del VRS
en 35 mostres.
De les 35 mostres a les que es van sol·licitar les dues magnituds, 16 van donar valors
negatius en ambdós casos (45,7%) i 5 van donar valors positius en ambdós casos (14,3%).
14 mostres (40%) van proporcionar valors negatius per a la concentració de l’antigen del VRS
però positius per a la concentració del RNA del VRS.
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Conclusions
Seria necessari realitzar un estudi amb un nombre major de mostres per comprovar si
realment aquest percentatge de falsos negatius és tan elevat. En cas afirmatiu, hauria de
plantejar-se la possibilitat de fer un canvi en el procediment utilitzat al Laboratori d’Urgències
o bé dissenyar un protocol clínic per incloure la mesura de la concentració del RNA del VRS
al Laboratori d’Urgències.
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Prevalença de virus respiratoris
en mostres de grip a negatives
en població pediàtrica
I. Puerta Jiménez1, C. Gutiérrez Fornés1, G. García2,
R. Sánchez1, C. Sarvisé1, A. Vilanova Navarro1
1

Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona
2
Grup de control de la infecció
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Les infeccions respiratòries agudes (IRA) representen la primera causa de morbilitat entre
totes les malalties infeccioses, i són les més freqüents del ésser humà.
Els agents etiològics que mes freqüentment s’associen a les IRA, sobre tot en nens, són
principalment el virus respiratori sincitial (VRS), els virus parainfluenza (PIV), els virus de la
grip A/B (INF A/B), i els adenovirus. Secundàriament, també s’associen a la IRA, els rinovirus,
enterovirus (EV), coronavirus i els metapneumovirus humans.
Objectiu
Estudiar la prevalença de virus respiratoris en mostres de pacients identificades com a
negatives per al virus de la grip A obtingudes en el període de l’1 de setembre 2009 al 31 de
gener de 2010 (5 mesos) al Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona.
Material i mètodes
Es va utilitzar un procediment de mesura basat en la reacció en cadena de la polimerasa
(PCR) independent que permet mesurar la concentració arbitrària del RNA de 13 virus respiratoris: INF A/B, VRS, PIV 1,3 i 2-4, coronavirus 229E/OC43, rinovirus, EV i metapneumovirus
humà, a partir del reactiu RealAccurateTM Respiratory RT PCR kit (Pathofinder, The Netherlands).
Resultats
Es van estudiar 93 mostres pediàtriques de nens amb una mitjana d’edat de 2,64 anys (interval: 6 mesos – 15 anys). Del total de mostres, 75 van ser frotis nasofaringis (FNF) i 18 aspirats
nasofaringis (ANF). En aquestes, 65 (70%) van donar valors positius per alguns dels virus. Segons
el tipus de mostra es van obtenir valors positius; en 50 (67%) als FNF; i als ANF, en 15 (83%).
Si fem referència a la prevalença de cadascun dels virus estudiats, el VRS va ser el més
freqüent (38%), seguit de rinovirus (11%), coronavirus (15%), metapneumovirus (5%), adenovirus
(4%), INF A/B (2%) i PIV (1%).
Del total de valors positius, un 28% van ser coinfeccions per 2 i 3 virus. Les més freqüents
van ser les produïdes per 2 virus, i d’aquestes, la produïda per VRS i coronavirus.
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Conclusions
Durant el període estudiat es demostra que el virus més prevalent és el VRS, tal com s’esperava. En quant al tipus de mostra analitzada, si bé els ANF presentaven millor rendiment no
es van obtenir diferencies significatives al comparar-los amb els FNF.
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Comparació dels coagulòmetres
ACL Top 500 i ACL 9000
M.J. Puerta Martínez, C. Maestre Martínez,
M. Barreda, O. Villuendas Vázquez,
M.A. Bautista, N. Bertrán Ferrús, J.M. Simó
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
Amb motiu de la incorporació al laboratori de l’analitzador ACL TOP 500®, hem volgut fer
un estudi d’intercanviabilitat de les diverses magnituds que en ell es mesuren i l’analitzador
ACL 9000®, utilitzat fins a dia d’avui. Ambdós analitzadors utilitzen els mateixos reactius, però
el nou analitzador fa servir unes condicions més controlades i una tecnologia més complexa
i avançada.
Objectius
Valorar diferències entre els dos analitzadors, que s’utilitzen diàriament en el laboratori,
amb la finalitat de demostrar la intercanviabilitat dels resultats entre ambdós analitzadors per
al temps de coagulació induïda per factor tissular (“TP”), al temps relatiu de coagulació induïda
per factor tissular (“INR”), al temps de coagulació induïda per una superfície (“APTT”) i al temps
relatiu de coagulació induïda per una superfície (r“APTT”). Per altra banda, també es valora la
necessitat d’aplicar nous valors de referència.
Material i mètodes
L’estudi està basat en un estudi de la imprecisió intraserial i interserial d’ambdós analitzadors
utilitzant material de control (Normal i High Abnormal); de la intercanviabilitat de resultats entre
ambdós utilitzant la regressió no paramètrica de Passing-Bablok (PB), i de la concordança de
resultats utilitzant la prova de Bland-Altman (BA). S’han utilitzat 94 mostres de plasma obtingudes en tubs de citrat que s’han processat en paral·lel pels dos analitzadors. Per a l’estudi
estadístic s’ha emprat el programa informàtic Analyse-it®.
Resultats

“PT”
Imprecisió intraserial: CV = (1,1-3,5)%
Imprecisió interserial: CV = (1,6-4,8)%
PB: Pendent = 1,05 (IC 95% = 1,0 -1,08); Ordenada = -0,55 (IC 95% = -0,88; -0,21)
BA: -0,37 ± 0,134 (IC 95% = -0,64; -0.11)
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“INR”
PB: Pendent = 1,03 (IC 95% = 1,01-1,06); Ordenada = -0,07 (IC 95% = (-0,1, -0,04)
BA: 0,014 ± 0,011 (IC 95% = 0-0,036)

“APTT”
Imprecisió intraserial: CV = (1,4-3,3)%
Imprecisió interserial: CV = (0,8-5,0)%
PB: Pendent= 0,95 (IC 95%= 0,9 -1,0); Ordenada = 3,01 (IC 95% = 1,4-4,35)
BA: -1,1 ± 0,241 (IC 95% = -1,5; -0,62)

r”APTT”
PB: Pendent = 0,92 (IC 95% = 0,87-0,97); Ordenada = 0,08 (IC 95% = 0,02-0,13)
BA: -0,014 ± 0,033 (IC 95% = -0,079-0,051)
Conclusions
Els analitzadors presenten un a bona precisió en els resultats (CV < 5%) i una bona correlació
(r=1) però tant en el PT com l’APTT existeix un biaix proporcional i constant i segons indica
la gràfica de Bland –Altman, els resultats no són intercanviables a valors alts (patològics, pel
que s’hauria d’utilitzar diferents codis de magnitud. Amb l’INR, es redueixen les diferències
aconseguint una millor concordança.
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Protocol d’actuació al laboratori
d’urgències del Hospital Vall d’Hebron
amb les mostres de trasplantament
J.C. Quintana Montero,
M.E. Quintana Montero, I. López Romera,
R. Vaz López, A. Vílchez Pavón, A. Vidal Geada
Laboratori d’Urgències. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
En els últims anys, el trasplantament d’òrgans ha adquirit un gran impuls al nostre país.
Segons les dades recollides, al nostre centre s’han fet 209 trasplantaments al 2009 i al
2008, 214 trasplantaments.
Degut a la urgència en conèixer els resultats de les magnituds que es mesuren en aquests
casos, al laboratori de l’hospital Vall d’Hebron, s’ha establert un protocol per agilitzar el processament d’aquestes mostres.
Objectius
• Descriure el protocol de trasplantaments del nostre laboratori.
• Donar a conèixer el nombre de trasplantaments realitzats a l’hospital Vall d’Hebron.
Material i mètodes
• S’obté la informació referent als trasplantaments fets el 2008 i 2009 mitjançant el departament de coordinació de trasplantaments.
• Es recullen els procediments normalitzats de treball (PNT) del laboratori on consten
com actuar.
• Es consulten les magnituds que es sol·liciten en els perfils de donant i trasplantament.
Resultats
• Coordinació de trasplantaments es posa en contacte amb el laboratori d’urgències per
avisar d’un possible trasplantament.
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• El personal de laboratori s’encarrega de tenir els analitzadors a punt per quan arriben les
mostres. Es processen els materials de controls per a les concentracions de barbiturats
i benzodiazepines en el sèrum.
• La primera mostra que arriba al laboratori és la del donant.
• A continuació un zelador porta al laboratori la primera mostra del trasplantament. El laboratori ha de donar prioritat a aquesta mostra i lliurar en mà els resultats de la gasometria.
La mostra que servirà per mesurar la concentració de lactat en el plasma requereix una
atenció especial ja que s’ha de centrifugar en fred.
• Cada hora, el laboratori rep una mostra del trasplantament, i la processa de la mateixa
manera que la primera.
• L’examen de laboratori del donant està compost per magnituds hematològiques, hemostasiològiques i bioquímiques (inclou sediment urinari i estudi morfològic d’eritròcits).
• L’examen de laboratori de la persona trasplantada està compost per magnituds hematològiques, hemostasiològiques i bioquímiques (inclou una gasometria arterial).
Conclusions
Els tècnics de laboratori del centre som conscients que un trasplantament és una intervenció
quirúrgica complexa, de manera que s’ha de seguir amb total rigor el protocol, per facilitar als
facultatius els resultats de les diverses magnituds el més aviat possible.
En els dos darrers anys s’han realitzat a l’hospital Vall d’Hebron 423 trasplantaments, gràcies
a l’equip de trasplantament i al laboratori.
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Screening de Streptococcus agalactiae
en dones gestants i nounats
M.E. Quintana Montero, I. López Romera,
J.C. Quintana Montero, A. Vidal Geada,
R. Vaz López, A. Vílchez Pavón
Laboratori d’Urgències. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Streptococcus agalactiae, o estreptococ B-hemolític del grup B (EGB), coc grampositiu,
catalasa i oxidasa negativa, anaerobi facultatiu, que es presenta formant cadenes de longitud
variable.
L’EGB forma part de la flora normal del tracte gastrointestinal des d’on colonitza la vagina
i, a vegades, el tracte urinari. La colonització del tracte genital pot ser intermitent i es un fet
important en les gestants, per la possibilitat de transmissió d’EGB al nounat.
La infecció per EGB en nounats es produeix durant el part, a partir del tracte genital matern
colonitzat, o en l’úter, per via ascendent.
Objectius
• Donar a conèixer els procediments de mesura utilitzats a l’hospital Vall d’Hebron que
permeten identificar l’EGB.
• Evitar complicacions en infeccions per EGB a nounats i embarassades.
Material i mètodes
És recomana la presa conjunta de mostra vaginal i rectal a les 35-37 setmanes de gestació. Quan arriben al laboratori aquestes mostres es sembra una placa d’Agar Sang (cultiu
convencional), Granada Agar, es fa extensió per la tinció de Gram i s’inocula Tood Hewitt amb
Antibiòtics brou.
En els nounats i també en les embarassades es processa una mostra en l’orina i s’utilitzen
el medis Granada Agar i Tood Hewitt anteriorment esmentats. També es pot aïllar en medi
cromogènic amb cultiu convencional.
Si tenim colònies aïllades de possible EGB realitzarem un estudi del camp-test que serà
definitiva a la hora d’identificar-lo com a tal.
Resultats
Després de 24-48 hores d’incubació:
• Agar sang; colònies d’uns 2 mm de diàmetre, llises i envoltades per un halo de B-hemòlisi.
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• Granada Agar; pigment de color carbassa intens que confirma amb certesa la presència
d’EGB.
• Tood Hewitt; selectiu per streptococs que afavoreix l’aïllament amb un inòcul baix.
• Camp-test positiu a EGB; hemòlisi en punta de llança.
Conclusions
Es un procediment senzill i molt important.
L’administració endovenosa d’antibiòtics intrapart a les gestants portadores d’EGB, iniciada
4 hores o més abans del naixement és l’única mesura eficaç per interrompre la transmissió
vertical d’EGB.
A l’any 2009 al laboratori es van processar 4.848 mostres genitals, de les quals 526 (10%)
van ser positives a EGB.
També es van processar 18.824 urocultius, aïllant-se 950 colonitzats.
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Endocarditis causada per
cardiobacterium hominis
X. Raga1, J. Batista Castellví1, S.
Valdezate2, M.J. Medina Pascual2,
M. Sabaté1, M. González1, C. Creus1
1

2

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona

Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III
Majadahonda (Madrid)

Cardiobacterium hominis és una causa poc freqüent d’endocarditis. L’endocarditis per
C. hominis afecta típicament les vàlvules mitral o aòrtica. Les manipulacions dentals o les
infeccions orals sovint s’associen a infeccions valvulars.
Home de 53 anys sense antecedents patològics d’interès, ingressa degut a un quadre
de febre de cinc mesos d’evolució dos hores després de realitzar exercici físic. El pacient no
prenia cap medicació, no hi ha antecedents de cirurgia, no contacte amb animals, no viatges
recents i no presenta cap al·lèrgia a fàrmacs. Exploració física: pressió arterial: 140/80 mmHg,
pols: 80 pulsacions per minut i temperatura corporal: 36ºC. L’exploració cardiovascular va
posar de manifest la presència d’un buf sistòlic. Així mateix, es va evidenciar la presència
d’una càries dental no tractada. La resta de l’exploració física va ser anodina. A l’examen de
laboratori destaca: concentració de nombre d’eritròcits en la sang = 3,83·1012 cèl/L; fracció
de volum d’eritròcits en la sang (“hematòcrit) = 0,355; longitud d’eritrosedimentació en la
sang (“VSG”) = 64 mm; concentració de massa d’hemoglobina en la sang = 114 g/L i una
concentració de proteïna C reactiva en el sèrum = 277 mg/L. L’ecocardiograma transesofàgic
va mostrar vegetacions a la vàlvula aòrtica.
Es van realitzar hemocultius i tot seguit s’inicià un tractament empíric antibiòtic amb ceftriaxona i gentamicina. Set dies després va créixer als hemocultius un bacil Gram negatiu. Es
van observar en agar-sang unes colònies petites no hemolítiques. El germen aïllat era oxidasa
positiu i catalasa negativa. El microorganisme era susceptible a ceftriaxona, cefotaxima, cloramfenicol, tetraciclina i levofloxacina però resistent a eritromicina i clindamicina. La identificació
d’espècie va ser confirmada mitjançant panels BIOLOG GN els quals identifiquen l’oxireducció
de 95 fonts de carboni obtenint un 96% de similaritat amb C. hominis (T: 0,707). La confirmació molecular de l’espècie es va realitzar mitjançant la seqüenciació del fragment de 1268 bp
del gen 16S rRNA. La seqüència obtinguda presentava una homologia del 99,3% amb altres
soques de C. hominis dipositades al GenBank. El pacient va evolucionar favorablement durant
les següents 2 setmanes, continuant posteriorment sense febre ni símptomes. El pacient va
ser donat d’alta i va seguir tractament ambulatori.
C. hominis és una causa infreqüent d’endocarditis. Clínicament, l’endocarditis per C. hominis
és similar a altres causes d’endocarditis encara que generalment segueix un curs més prolongat.
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Els hemocultius podrien necessitar una incubació prolongada, com a mínim de 2 a 3 setmanes en pacients amb sospita d’endocarditis. Els estudis moleculars semblen ser efectius
en la identificació de microorganismes fastiguejants com ara C. hominis.
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Comparació de dos protocols per al
diagnòstic d’hipocalcèmia en pacients
sotmesos a toroidectomia total
mitjançant una anàlisi de minimització
de costos i cost-efectivitat
R. Rigo Bonnin1, P. Moreno Llorente2,
J.M. Francos Martínez2, P. Rosel
Soria1, P. Alía Ramos1
1
2

Laboratori Clínic. Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular

Servei de Cirurgia General i Digestiva. Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Una de les complicacions més freqüents dels pacients sotmesos a una tiroïdectomia total
és la hipocalcèmia. En l’actualitat s’utilitzen diversos protocols que permeten el diagnòstic de la
hipocalcèmia sent els més habituals, el basat en les mesures perioperatòries de la concentració
de paratirina en el plasma (protocol ambulatori) i el basat en l’aparició de símptomes i signes
clínics d’hipocalcèmia i en la mesura de la concentració de calci(II) i paratirina en el plasma al
dia següent de la intervenció quirúrgica (protocol hospitalari).
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és comparar ambdós protocols mitjançant una anàlisi de minimització de costos i de cost-efectivitat.
Material i mètodes
S’estudien 101 pacients sotmesos a tiroïdectomia total dels quals 46 són inclosos en el
protocol ambulatori i 55 en el protocol hospitalari. Per l’anàlisi de minimització de costos es
fan servir els costos unitaris de la intervenció quirúrgica, l’estada en les àrees de reanimació
postquirúrgica i cirurgia general digestiva, diferents fàrmacs administrats i diverses magnituds
bioquímiques. Per a l’anàlisi de cost-efectivitat es valora l’efectivitat com el nombre de dies
innecessaris d’hospitalització obtinguts a partir de sis hospitals universitaris catalans que es
troben entre les 20 primeres posicions a la classificació d’Hospitals Top 20 de l’any 2009. Per
a l’estudi econòmic es realitza un arbre de decisions basat en els dos protocols emprant el
programa Data 3.5.
Resultats
El protocol hospitalari presenta un cost de 6757€ per pacient intervingut quirúrgicament i
un cost-efectivitat de 2853€/dia innecessari d’hospitalització. Per contra, el protocol ambula-
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tori presenta un cost de 6421€ per pacient intervingut quirúrgicament i un cost-efectivitat de
1975€/dia innecessari d’hospitalització.
Conclusions
La utilització del protocol ambulatori presenta grans avantatges tant per al pacient, ja que
millora la seva qualitat de vida (en termes de dies innecessaris d’hospitalització), com per al
centre hospitalari, al qual li permet reduir els costos associats a l’hospitalització.
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Diferències en la concentració
de diversos marcadors tumorals
en el líquid quístic dels tumors
pancreàtics d’origen mucinós
R. Rigo Bonnin1, J.B. Gornals Soler2,
M. De La Hera Justícia2, B. Candás Estébanez1,
M.J. Castro Castro1, D. Dot Bach1, J. Valero Politi1
1
2

Laboratori Clínic. Àrea de Laboratori General

Unitat d’Endoscòpia Digestiva. Servei d’Aparell Digestiu
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Entre els diferents tumors mucinosos d’origen pancreàtic es troben el tumor mucinós papil·
lar intraductal (TMPI), el cistadenoma mucinós (CM) i el cistadenocarcinoma mucinós (CCM).
Segons l’Organització Mundial de la Salut, la diferenciació entre el TMPI i els altres tumors
mucinosos s’estableix en base al sexe i edat del pacient, la seva localització i la presència o
no de comunicació amb el sistema ductal i d’estroma de tipus ovàric.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és estudiar si existeixen diferències en la concentració dels antígens
carcinoembriogènic (CEA), CA 72-4, CA 19-9, CA 15-3 i CA 125 en el líquid quístic pancreàtic
entre els TMPI i els altres tipus de tumors mucinosos.
Material i mètodes
S’estudien 15 pacients diagnosticats amb algun tipus de tumor mucinós dels quals 9
presenten un TMPI, 4 un CM i 2 un CCM. Per a cada pacient, el líquid quístic pancreàtic es
processa per l’analitzador Modular E170 (Roche Diagnostics) on es mesuren les diverses magnituds oncològiques en estudi. Per a cada magnitud, es realitza una comparació de medianes
entre els pacients que presenten TMPI i els que presenten CM o CCM mitjançant la prova no
paramètrica U Mann-Whitney utilitzant el programa estadístic MedCalc® 9.3.1.0.
Resultats
Per als pacients amb TMPI, les concentracions medianes de CEA, CA 72-4, CA 19-9,
CA 15-3 i CA 125 són 418 µg/L, 3,3 karb.u./L, 309 karb.u./L, 1,0 karb.u./L i 4,0 karb.u./L,
respectivament. En el cas dels pacients amb CM o CCM aquests valors són 8051 µg/L,
152 karb.u./L, 464010 karb.u./L, 46,2 karb.u./L i 3095 karb.u./L, respectivament. Per a cada
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magnitud estudiada, existeixen diferències estadísticament significatives (P < 0,0001) entre els
valors obtinguts per als diferents tumors mucinosos.
Conclusions
La mesura d’aquestes magnituds oncològiques, ja bé sigui de manera individual o conjunta,
podria ser útil per diferenciar entre els tipus de tumors quístics pancreàtics d’origen mucinós.
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Utilització de diverses magnituds
oncològiques en el diagnòstic diferencial
de les lesions quístiques de pàncrees
R. Rigo Bonnin1, J.B. Gornals Soler2,
M. De La Hera Justícia2, B. Candás Estébanez1,
M.J. Castro Castro1, D. Dot Bach1, J. Valero Politi1
1
2

Laboratori Clínic. Àrea de Laboratori General

Unitat d’Endoscòpia Digestiva. Servei d’Aparell Digestiu
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les lesions quístiques pancreàtiques són poc freqüents, heterogènies i poden ser d’origen
congènit, inflamatori o neoplàsic. Aquestes suposen un desafiament per al clínic donada la
complexitat del diagnòstic diferencial entre les malignes (tumors mucinosos), que requereixen
tractament quirúrgic, i les benignes (pseudoquists i tumors serosos) on el tractament és menys
agressiu i més conservador.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és estudiar l’eficiència diagnòstica de la concentració dels antígens
carcinoembriogènic (CEA), CA 72-4, CA 19-9, CA 15-3 i CA 125 en el líquid quístic pancreàtic
per al diagnòstic dels tumors mucinosos.
Material i mètodes
S’estudien 36 pacients diagnosticats d’alguna lesió quística pancreàtica emprant tècniques
d’imatge, estudi citològic o biòpsia després de la resecció quirúrgica del tumor. D’aquests
pacients, 21 presenten lesions benignes i 15 tumors mucinosos. De cada pacient, s’ha obtingut el líquid quístic pancreàtic per punció aspirativa de la lesió mitjançant una agulla fina
guiada per ultrasonografia endoscòpica (USE-PAAF). El líquid s’ha processat per l’analitzador
Modular E170 (Roche Diagnostics) per tal de mesurar les diverses magnituds oncològiques.
L’estudi de l’eficiència diagnòstica es dur a terme mitjançant corbes ROC utilitzant el programa
informàtic MedCalc® 9.3.1.0.
Resultats
Per al diagnòstic del tumor mucinós, la sensibilitat diagnòstica (SD), l’especificitat diagnòstica
(ED) i l’àrea sota la corba (ASC) obtinguda per als valors discriminants que proporcionen una
major eficiència diagnòstica són: CEA (> 21,1 µg/L): SD = 100%, ED = 100% i ASC = 1,00;
CA 72-4 (> 5,9 karb.u./L): SD = 60%, ED = 100% i ASC = 0,81; CA 19-9 (> 489 karb.u./L):
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SD = 64%, ED = 67% i ASC = 0,67; CA 15-3 (> 26,1 karb.u./L): SD = 31%, ED = 95% i
ASC = 0,51; i CA 125 (> 482 karb.u./L): SD = 33%, ED = 90% i ASC = 0,58.
Conclusions
De les diverses magnituds oncològiques estudiades, la concentració d’antigen carcinoembriogènic en el líquid quístic pancreàtic és la que presenta una major eficiència pel diagnòstic
del tumor mucinós en l’estudi d’una lesió quística pancreàtica.
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Comparació de la tècnica ràpida
Quickvue influenzae a+b amb la
tècnica RT-PCR a temps real per
al diagnòstic de la nova grip A
M.E. Roca Leiva, M.C. Martín Pérez,
A.M. Villatoro Osuna, M. Hernández Casino,
J. Cabrera Jurado, J. Afán Ruiz
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La grip és una malaltia infecciosa produïda per virus gripals A i B. L’any 2009 es va identificar
la variant nova del virus influenza A (H1 N1). És important tenir un procediment ràpid que permeti
identificar amb rapidesa aquest virus i evitar els contagis d’aquesta nova grip.
Objectiu
L’objectiu es fer un estudi comparatiu entre dos procediments ràpids que permeten mesurar per una banda la concentració arbitrària del RNA del virus Influenza A (grip A) en material
nasofaringi i per un altra, la concentració arbitrària de l’antigen del virus Influenza A (grip A).
Material i mètodes
Vam estudiar un total de 23 mostres d’aspirats nasofaringis. El procediment que vam utilitzar
està basat en una retrotranscripció mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa (RT-PCR)
a temps real no comercial, els encebadors i sondes són específiques per els virus influenza A
i B. Quan s’obtenen valors positius es realitzava una segona RT-PCR no comercial que utilitza
sondes i encebadors específics per els subtips H1 i H3 estacionals i H5 del virus influenza A.
Si s’obtenen valors negatius per als tres subtips es feia una tercera RT-PCR convencional amb
SeeplexÒ Flu A ACE subtyping (Seegene, Inc.) per identificar el subtip H1, variant nova del virus
influenza A. L’extracció de l’ARN es va fer mitjançant el sistema automatitzat EasyMag��������
���������������
(BioMèrieux). L’altre procediment utilitzat està basat en un principi de mesura immunocromatogràfic
(Quickvue Influenza A+B de BioMérieux) que permet mesurar la concentració arbitrària de
l’antigen del virus Influenza A i Influenza B (grip A i B) en material nasofaringi. Vam utilitzar com
a procediment de referència el primer procediment descrit.
Resultats
Dels 23 casos estudiats amb el procediment basat en la RT-PCR a temps real, 20 presenten
valors positius per al virus de la grip A i 3 negatius. Amb el procediment basat en l’immunocromatografia, només 7 presenten valors positius per al virus Influenza A (grip A), el que dóna
una sensiblitat diagnòstica del 35% (7/20).
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Conclusions
El procediment ràpid Quickvue Influenza A+B test pot identificar la variant nova del virus
influenza A (H1N1). La sensibilitat diagnòstica però és molt baixa (35%). Segons el resultat
d’aquest estudi, es recomana utilitzar el procediment basat en la RT-PCR a temps real.
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Implantació de la ISO 17025
en la validació de tècniques
ELISA en microplaca
G. Romera, M. Subirats, E. Pérez, M.J. Ferreres
Laboratori APS
Tortosa

Introducció
La UNE-EN ISO/IEC 17025 exigeix que els procediments de mesura desenvolupats pel
laboratori siguin verificats per a demostrar que són adequats per a la finalitat prevista.
Objectiu
Establir un protocol de verificació de procediments basats en tècniques d’ELISA segons
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 i el procediment per al càlcul de la incertesa de la mesura
segons la guia G-ENAC-09, EA-4/16.
Material i mètode
Mostres per a cadascuna de les matrius a avaluar i que es corresponguin amb la zona alta,
mitja i baixa de l’interval de mesura definit per al procediment.
Es realitza processen les mostres un mínim de 10 vegades per a cada mostra en condicions
de imprecisió intermèdia.
Paràmetres
Dades inicials incertesa.

Paràmetres incertesa

Càlcul

Observacions

Incertesa expandida

Uexp-i = k · Ucomb-i

Uexp-1 ≤ 50% [nivell]
UVref-1: incertesa associada
al valor de referència de la mostra
UVmedia-i: SD/√n

Incertesa combinada

UVrepro: SD/√n
UVcorr s’aplica si IC≤2
Factor de cobertura

UVcorr: (VR – X) √3

k = t(0,05, √ef)

Graus de llibertat

gum i ea
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-4/02

Dades inicials validació.

Paràmetres de validació

Càlcul

Marges d’acceptació

Interval de treball

L’interval de treball es fixa
a priori

Observacions

Si es compleixen els marges d’acceptació
de la resta de paràmetres en tot l’interval, es
considerarà validat l’interval de treball.

Absorbància=m• [antigen]+b
Cm(%)=(Sm/m)•100

r≥0.999
Cm≥98%
SDresiduals≤0.01

Corba de calibratge:
Regressió lineal

Y=A3X3+A2X2+A1X+A0

r≥0.999
SDresiduals≤0.01

Corba de calibratge:
Cúbic Spline

Exactitud

E(%)=(VR•X/VR)100
Rec(%)=(X/VR)•100

E(%)≤25%

(IC≤2→No dif.
significatives)

Precisió

CV(%)=(S/X)•100

CV(%)≤25%

Linealitat o ajust del model

Selectivitat/Especifitat
Límit detecció
Límit quantificació

Cal verificar l’exactitud i precisió a cada tipus de matriu a la que es vulgui
aplicar el mètode.
LD=blanc + 3•S0

Un LD per a cada matriu a validar

LQ = nivell inferior de l’interval de treball

Conclusions
El procediment es considera vàlid per al ús previst si es compleixen els marges d’acceptació establerts. En cas contrari, el procediment no és vàlid o és vàlid amb restriccions d’àmbit
d’aplicació o de matrius.
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Metahemoglobinèmia secundària
a dapsona
A. Sancho, A. Galán, L. Pomar, M. Doladé,
N. Ortega, C. Morales, E. Iglesias,
E. Ventura, J. Barallat
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La cianosi és un signe clínic que es presenta amb relativa freqüència en els serveis d’urgències i que es manifesta en una gran varietat de malalties cardiopulmonars i sistèmiques.
Durant el diagnòstic diferencial, especialment en cas d’un examen cardiopulmonar normal i
falta de resposta a l’administració d’oxigen, cal pensar en un transport anormal de l’oxigen
per l’hemoglobina.
Cas clínic
Es presenta el cas d’una dona de 68 anys, sense hàbits tòxics coneguts, que acudeix
al servei d’urgències per dispnea de petits esforços i acrocianosi amb una exploració física
normal i que a l’estudi complementari de placa de tòrax no s’observen imatges suggestives de
condensació, atelèctasi o embassament pleural. La pacient presenta com antecedents patològics d’interès una malaltia celíaca, una tiroïditis de Hashimoto i una dermatitis herpetiforme.
De les magnituds sol·licitades al laboratori destaca una fracció de metahemoglobina
en la sang del 6% (0,2-0,6%), una anèmia macrocítica amb descens de la concentració
d’haptoglobina en el sèrum (0,02 g/L) i una concentració de nombre de reticulòcits elevada
(199,2·109 cèl/L), que juntament amb els augments en la concentració de substància de bilirubina en el plasma (14,5 µmol/L) i en la concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa
en el plasma (9,95 µkat/L), obliguen a descartar un procés hemolític. A fi de descartar una
possible causa de metahemoglobinèmia congènita es sol·licita l’estudi de dèficit de glucosa
6-fosfat-deshidrogenasa, que resultà negatiu.
Discussió
La metahemoglobinèmia és una entitat poc freqüent diagnosticada per una fracció de
metahemoglobina en la sang elevada. La metahemoglonina es forma a partir de l’oxidació del
ferro de l’hemoglobina amb el conseqüent canvi en l’estat d’oxidació (passa d’estat ferrós a
fèrric) i desviament de la corba d’oxihemoglobina a l’esquerra. La metahemoglobinèmia pot
ser congènita, com a conseqüència d’un dèficit enzimàtic, o adquirida, per exposició dels
eritròcits a agents oxidants que excedeixen els mecanismes de reducció.
De la revisió de la història clínica i l’anamnesi farmacològica es va evidenciar un ús excessiu del fàrmac dapsona (> 100 mg/dia), que la pacient va justificar per empitjorament de les
lesions cutànies.
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La dapsona constitueix el tractament habitual de la dermatitis herpetiforme i tot i que és ben
tolerat en un 90% dels malalts, se’n descriuen nombrosos efectes secundaris com l’hemòlisi
i la formació de metahemoglobina. Ambdós són reaccions adverses dosi-dependents fet que
va indicar la retirada del fàrmac i l’administració de vitamina C.
Conclusions
Es presenta un cas de metahemoglobinèmia secundària a dapsona en el tractament de la
dermatitis herpetiforme. La sospita clínica juntament amb la tasca realitzada al laboratori van
ser claus pel diagnòstic i posterior seguiment de la pacient.
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La infecció pel virus de la grip a
(h1n1n) està associada amb baixes
concentracions de limfòcits cd45+,
limfòcits cd19+ i limfòcits cd4+cd8+
C. Sarvisé1, J. Cid2, C. Gutiérrez
Fornés1, I. Puerta Jiménez1, A. Vilanova
Navarro1, A. Llorente2, G. Barberà1
1
2

Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona

Servei d’Hematologia. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
A principis d’abril de 2009, es van identificar casos d’infecció humana per grip A (H1N1)
pandèmic 2009 als Estats Units d’Amèrica i Mèxic, el virus es va estendre ràpidament a altres
regions del món.
El virus H1N1 del 2009 és una triple reagrupació de virus influença que conté gens de virus
influença humans, porcins i aviars. Estudis previs han descrit les troballes clíniques, de laboratori
i radiològiques en pacients amb infecció pel virus H1N1. Alguns autors han vist alteracions
hematològiques, com leucopènia i limfopènia.
Objectiu
Analitzar les característiques clíniques i hematològiques dels pacients amb malaltia pel virus
de la grip A (H1N1) i comparar-les amb els pacients sense la infecció per virus H1N1.
Mètodes
Es van incloure pacients amb sospita d’infecció pel virus H1N1. Un cas sospitós va ser
definit per presència de temperatura ≥ 37,5ºC i com a mínim un dels següents símptomes: mal
de gola, tos, rinorrea o congestió nasal. Un cas confirmat va ser identificat mitjançant un valor
positiu de la concentració arbitrària del RNA del virus Influenza A (grip A) mesurat mitjançant
un procediment basat en RT-PCR. Es van recollir les característiques clíniques dels pacients
i les comorbiditats amb l’índex de Charlson. Es van mesurar les magnituds relacionades amb
l’hemograma amb un comptador hematològic i les concentracions de nombre de limfòcits
CD45+, CD3+, CD4+, CD8+, CD4+CD8+, CD19+ i CD16+CD56+ a partir d’un citòmetre de flux.
Resultats
Es van estudiar 77 pacients (39 homes i 38 dones) amb una edat mitjana de 35 anys (extrems 1-88). Es va confirmar la infecció pel virus Influenza A H1N1 en 28 (36%) casos. No vam
veure diferències estadísticament significatives en la presentació clínica i la comorbiditat, en la
concentració d’hemoglobina, leucòcits i plaquetes entre els pacients amb o sense la infecció
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pel virus Influenza A H1N1. No obstant això, la concentració de nombre de limfòcits CD45+,
CD19+ i CD4+CD8+ va ser inferior en els pacients amb infecció pel virus Influenza A H1N1 en
comparació amb els pacients sense infecció pel virus Influenza A H1N1 (2 ± 1,8·109 cèl/L enfront a 3,3 ± 3,2·109 cèl/L; 0,3 ± 0,4·109 cèl/L enfront a 0,6 ± 0,9·109 cèl/L; 0,01 ± 0,01·109 cèl/L
enfront a 0,04 ± 0,08·109 cèl/L, P < 0,05, respectivament). Els pacients amb i sense infecció
pel virus Influenza A H1N1 que van requerir hospitalització van ser 16 (61%) casos i 32 (68%)
casos, respectivament. La durada de l’hospitalització va ser similar en els dos grups.
Conclusions
D’acord amb les nostres dades, els pacients amb infecció confirmada pel virus Influenza A H1N1 van mostrar concentracions de nombre de limfòcits CD45+, CD19+ i CD4+CD8+
més baixes, en comparació amb els pacients sense infecció pel virus Influenza A H1N1.
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Síndrome Mieloproliferatiu Transitori
L. Serrano Montilla, N. Bosch Jiménez,
L. Ruiz Herna
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La leucèmia congènita és una malaltia hematològica poc habitual. Es calculen 2,5 casos por
cada 100000 neonats. En la síndrome de Down el risc de desenvolupar leucèmia congènita
és aproximadament 20 vegades superior al de la població sana i poden manifestar un quadre
clínic anomenat leucèmia transitòria o desordre mieloproliferatiu transitori. Al 70% dels casos,
es tracta d’una leucèmia que es resol de manera espontània, però el 30% restant evoluciona
en leucèmia mieloide megacariocítica; això és poc freqüent, perquè la leucèmia infantil acostuma a ser de tipus limfoide.
Objectiu
Presentar un cas i la seva evolució al laboratori d’hematologia de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.
Material i mètodes
Citòmetre de flux LH 750 Beckman Coulter®.
El procediment a seguir amb resultats alarmants requereix la revisió del frotis de sang
perifèrica; per això fem servir el microscopi robotitzat CellaVision DM96®.
Resultats
Es van observar un 60% de cèl·lules grans d’aparença blàstica, cromatina laxa i agranulades.
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Control d’estimulació ovàrica
en la fecundació in vitro
S. Sisó Ros, C. Ortiz Arévalo, D. García Miravet
Laboratoris Clínics. Hospital de Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’estradiol és una hormona esteroïdal amb una massa molar de 272,3 g/mol, que circula
predominantment unida a proteïnes.
En fertilitat podem dir que és l’hormona que ens ajuda a saber en quin moment de la funció
ovàrica ens trobem.
La secreció de l’estradiol ve donada per la gonadotropina de la hipòfisi anterior.
L’objectiu és avaluar el valor predictiu de la concentració d’estradiol en el sèrum en les
estimulacions ovàriques amb fol·litropina (hormona fol·licle estimulant) realitzades en tractaments de fertilitat.
Material i metodologia
Autoanalitzador INMULITE 2500:
Està dissenyat per a mesurar concentracions d’estradiol en el sèrum.
És basa en un immunoanàlisi enzimàtic quimioluminiscent competitiu en fase sòlida (bolles)
que es troben recobertes amb anticossos policlonals d’antiestradiol.
Sèrum pacient
En la mostra del pacient s’ha de tenir especial cura amb la lipèmia i l’hemòlisi ja que poden
interferir en el resultat.
El volum requerit és de 25 ml en el sèrum.
La conservació: 2 dies a (2-8)ºC, o 2 mesos a –20ºC.
Resultats i conclusió
A totes les pacients que es troben en un procés d’esterilitat se’ls realitzen mesures de la
concentració d’estradiol en el sèrum, per poder saber la quantitat d’hormona que se’ls pot
administrar. Hi ha casos en què la medicació administrada no fa l’efecte desitjat i després d’una
última analítica, es dóna per cancel·lat el tractament. Així que podem dir que gràcies a la mesura d’aquesta magnitud podem fer un control més exhaustiu del tractament de reproducció.
Bibliografia
1. Atlas Interactivo de Reproducción Asistida, 2008. Dr. Julio Herrero.
2. Merck. Farma y Química, S.L.
3. Inmulite 2500, Estradiol. Siemens.
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Avaluació i millora de la formació
del personal del laboratori després
de la implantació d’indicadors
A. Soler, M.J. Insa, M. Via-Dufresne,
A. Mira, L. Álvarez
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La implantació d’indicadors permet realitzar el seguiment dels processos i implantar accions de millora.
Objectius
Demostrar la utilitat dels indicadors per realitzar accions de millora en el procés de formació
del personal d’infermeria.
Resultats
Indicadors del procés de formació:
• 1. Percentatge d’hores dedicades a activitats formatives en relació a les hores treballades.
• 2. Eficàcia de les activitats formatives.
En el curs 2004-2005 es van obtenir els següents resultats:
• % hores dedicades a formació en relació a les hores treballades = 0,4
• % desitjable = 0,6.
D’acord als resultats obtinguts, totes les accions s’han dirigit a augmentar el percentatge
d’hores dedicades a formació:
Acció de millora 1. Cursos 2005-2006 i 2006-2007
Elaboració de plans de formació a cada servei o àrea operativa tenint en compte les
necessitats del personal. Es van dissenyar activitats, repetides al llarg del dia, perquè sense
alterar l’activitat assistencial diària pogués assistir-hi tot el personal de tots els torns (inclosos
els torns de nit i cap de setmana).
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Addicionalment es va augmentar el valor desitjable de l’indicador a 0,8%.
Acció de millora 2. Curs 2007-2008
• 1) Creació d’una comissió de docència del personal d’infermeria del CDB integrada
per una coordinadora i un representant de cada servei o àrea operativa per identificar
les necessitats i proposar cursos i activitats formatives de caràcter general.
• 2 Disseny d’un curs de formació anual amb sessions mensuals per a tot el personal
d’infermeria del CDB, acreditat per la direcció de l’Hospital. La seva assistència és
puntuable per al desenvolupament de la carrera professional.
Percentatge d’hores de formació assolit: 1,57% (2007-2008)
Conclusions
L’anàlisi dels indicadors ha servit per establir les accions que han permès incrementar
significativament la formació del personal d’infermeria.
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Subestimació de la fracció d’hba1c
en pacients amb hemoglobina
variant d’expressió heterozigota
X. Teixador Ganduxé, A. Sala Sanjaume,
P. Expósito Anchuela, P. Redondo González,
F. Segura López
Secció d’Hematologia. Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
Barcelona

Introducció i objectiu
Actualment la fracció d’hemoglobina glicosilada en la sang (HbA1c) és una magnitud útil en
el seguiment dels pacients diabètics ja que reflexa la concentració de glucosa en el plasma
dels últims 2 o 3 mesos.
Tan la mesura regular d’aquesta magnitud en tots aquests pacients com mantenir els seus
valors per sota del 7%, són essencials per tal de minimitzar el risc de complicacions cròniques.
Presentem quatre casos de pacients diabètics amb valors d’HbA1c per sota l’interval de
referència que vam identificar al nostre laboratori d’Atenció Primària i que gràcies al posterior
estudi d’hemoglobines va ser possible identificar en tots ells l’existència d’hemoglobina variant.
Els nostres resultats pretenen posar de manifest la importància tan de conèixer les limitacions
dels sistemes de mesura utilitzats com de revisar visualment els cromatogrames per tal de
detectar possibles interferències causades per hemoglobines variants.
Material i mètodes
Seguiment realitzat durant el segon semestre del 2009 en el que es van registrar totes
aquelles mostres, que amb petició d’HbA1c, presentaven valors inferiors al 4,2%.
Per a cada cas es va revisar la història clínica, el cromatograma, l’hemograma així com
els valors de magnituds bioquímiques per tal de descartar aquells casos on la causa més
probable fos degut a altres malalties associades. L’estudi va prosseguir només en aquelles
mostres amb sospita d’interferència associada a la metodologia utilitzada, per les quals es va
preparar extensió sanguínia per a l’examen morfològic i es va separar una alíquota per estudi
d’hemoglobines mitjançant cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC) utilitzant temps de
retenció més allargats i una altra per estudi d’electroforesi alcalina d’hemoglobines.
Resultats
Els 4 casos on es complien els criteris d’estudi, van correspondre a pacients diagnosticats
de diabetis mellitus tipus II, amb discrepància entre els valors d’HbA1c i de les concentracions
de glucosa en el plasma. L’estudi d’hemoglobines va revelar en tots ells la presència d’una
hemoglobina variant d’expressió heterozigot.
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Conclusions
• La presència de certs tipus d’hemoglobines variants interfereix en la mesura de l’HbA1c
per HPLC.
• La revisió del cromatograma és essencial davant un resultat discordant d’HbA1c.
• En casos com aquests, la utilització d’un sistema de mesura alternatiu com els basats en
mètodes turbidimètrics ha de permetre realitzar el correcte control dels pacients diabètics.

–248–

Causes d’elevació de la concentració
dels marcadors tumorals en el
plasma en absència de neoplàsia
J. Trapé Pujol1, X. Filella Pla2, M. Alsina Donadeu3,
L. Juan Pereira4, A. Bosch Ferrer5, R. Rigo Bonnin6
1

Servei de Bioquímica Clínica. Departament de Diagnòstic Biològic
Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Manresa
2

Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona
3

4

Laboratori d’Anàlisis Clíniques. CATLAB
Viladecavalls

Servei d’Anàlisis Clíniques. Hospital de Sant Joan de Déu
Martorell
5
6

Laboratori Intercomarcal. Igualada

Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

La concentració de diversos marcadors tumorals són utilitzats en la presa de decisions
clíniques en malalts oncològics. L’elevació de la seva concentració en el plasma per sobre
del valor discriminant és suggestiva de malaltia activa i és utilitzada en la pràctica clínica tant
en el diagnòstic com, particularment, en el seguiment dels malalts oncològics amb l’objectiu
de monitoritzar el tractament i diagnosticar precoçment les recidives. L’elevació de la seva
concentració, tanmateix, també es relaciona amb l’existència de diverses malalties benignes,
sigui a causa dels dèficits de metabolització i eliminació de les substàncies utilitzades com a
marcador tumoral o bé sigui a causa d’un increment en la seva producció.
El coneixement de les malalties benignes que poden causar l’elevació de la concentració
en el plasma d’un marcador tumoral permet una correcta interpretació dels resultats amb els
conseqüents avantatges en el maneig dels malalts oncològics.
L’objectiu del treball ha estat elaborar una taula indicativa de les malalties benignes que
poden incrementar la concentració dels marcadors tumorals en el plasma.
S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a Pubmed cercant causes de falsos positius per a
la concentració en el plasma dels següents marcadors tumorals: AFP, hCG, CEA, CA 15-3,
CYFRA 21-1, CA 19-9, CA 125, PSA, CA 72.4, NSE, proGRP, B-2-microglobulina, SCC, cromogranina A i tiroglobulina.
La taula construïda reflectirà el grau d’increment de la concentració dels diferents marcadors
tumorals per sobre del valor discriminant en les següents malalties: malalties hepatobiliars;
insuficiència renal; pneumonitis / fibrosi pulmonar; vessaments; pneumònia, tuberculosis,
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malaltia pulmonar obstructiva crònica; pancreatitis; malalties gastrointestinals; dèficit de Vitamina B12; endometriosi, malalties ginecològiques; hipotiroïdisme; hipertiroïdisme; malalties
autoimmunes; prostatitis, hiperplàsia benigne de pròstata; virasis; malalties cardiovasculars;
malalties dermatològiques; lesions cerebrals.
Igualment s’indicarà la presència de falsos positius en relació a l’existència d’embaràs i a
l’hemòlisi de la mostra.

–250–

Mesura de la concentració dels
marcadors tumorals a l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron
R. Vaz López, A. Vidal Geada,
A. Vílchez Pavón, M.E. Quintana Montero,
I. López Romera, J.C. Quintana Montero
Laboratori d’Anàlisis Clínics. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Els marcadors tumorals són molècules que es troben en la sang, l’orina o altres líquids biològics produïts per cèl·lules neoplàsiques o algunes vegades per cèl·lules normals en resposta
davant de cert tipus de tumor. La mesura de la seva concentració en el plasma constitueix
una eina útil pel seguiment, evolució i control del tumor, així com pel diagnòstic precoç de les
seves recidives.
La concentració dels marcadors tumorals no són específics de les neoplàsies. Poden trobar-se elevades en situacions fisiològiques normals o patològiques no tumorals (falsos positius).
Objectius
Conèixer el nombre total de mesures realitzades per a la concentració de diversos marcadors
tumorals l’any 2009 a la unitat de marcadors tumorals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Material i mètodes
El nombre de mesures realitzades al 2009 s’obté a partir de les estadístiques mensuals
del laboratori.
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Conclusió
La concentració d’antigen carcinoembriogènic (CEA) en el plasma és la magnitud més
sol·licitada seguida de les concentracions d’antigen carbohidrat 15-3 (CA 15-3), d’antigen
carbohidrat 19-9 (CA 19-9) i l’antigen específic de la pròstata (PSA).
A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron està ubicada la Unitat de Patologia mamària, on es
deriven els casos de neoplàsia de mama; per aquest motiu la concentració de CA 15-3 en el
plasma també és una de les magnituds més sol·licitades.
Les concentracions, en el plasma, d’α-fetoproteïna (AFP), d’antigen carbohidrat 72-4 (CA
72-4), de gonadotropina(cadena β) (hCG), d’enolasa i de cyfra 21-1 són les magnituds menys
sol·licitats.
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La importància de l’estabilitat
de la concentració de lactat en
un trasplantament hepàtic
R. Vaz López, M.E. Quintana Montero,
I. López Romera, J.C. Quintana Montero,
A. Vílchez Pavón, A. Vidal Geada
Laboratori d’Urgències. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El lactat es produeix a partir del piruvat. L’augment de la seva concentració en el plasma
es dona quan la demanda d’energia sobrepassa la disponibilitat d’oxigen en la sang. Per a
una correcta mesura es recomana que la mostra es reculli en recipients que contenen com a
additius, inhibidors de la glucòlisi.
La mesura de la concentració de lactat en el plasma als trasplantaments hepàtics sumen
un important percentatge del total de magnituds que es sol·liciten al Laboratori d’Urgències.
Objectius
• 1) Comparar les concentracions de lactat en el plasma obtingudes en mostres recollides
en tubs que contenen oxalat potàssic i fluorur sòdic i en tubs amb heparina de liti.
• 2) Comprovar l’estabilitat de la concentració de lactat en mostres recollides en tubs
amb oxalat potàssic i heparina de liti i centrifugades immediatament.
• 3) Comprovar el canvi en la concentració de lactat en mostres recollides en tubs amb
oxalat potàssic i heparina de liti, mantingudes sense centrifugar a temperatura ambient
durant 1 hora.
Material i mètodes
• 1)
––
––
––
––
––

Per acomplir el primer i el segon objectiu s’estudien:
10 pacients.
2 mostres per pacient (1 recollida en un tub d’oxalat potàssic i l’altre en heparina de liti).
Les mostres es centrifuguen immediatament.
Temps entre l’extracció i la mesura < 30 minuts.
Es fan mesures als 30, 60 i 120 minuts.
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• 2) Per acomplir el tercer objectiu s’estudien:
• 20 mostres estretes en els dos tipus de contenidors.
–– Es deixen a temperatura ambient 1 hora.
–– Es centrifuguen.
–– Els resultats obtinguts es comparen amb l’estudi 1.
–– Les mostres es centrifuguen a 4ºC durant 12 minuts a 3500 rpm i es processen
mitjançant un sistema de mesura que empra el mètode enzimàtic a punt final de la
lactat-oxidasa.
Resultats
• La diferencia en la concentració de lactat mesurada en un temps inferior a 30 minuts
entre els dos tipus de contenidors estudiats és de 0,3 mmol/L.
• La diferencia en la concentració de lactat mesurada després d’una hora en repòs abans
de centrifugar-la, entre els dos tipus de contenidors estudiats és de 1,17 mmol/L.
• La diferencia en la concentració de lactat realitzada en mesures posteriors entre els dos
tipus de contenidors és de 0,4 mmol/L.
Conclusions
A partir dels resultats obtinguts no es poden extreure conclusions definitives ja que el número
de mostres estudiades no és suficient per un correcte tractament estadístic. De totes maneres amb els 10 pacients estudiats podem dir que el temps i les condicions premetrològiques
influeixen enormement en els resultats obtinguts.
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Diagnòstic bioquímic
d’una malaltia mitocondrial
E. Ventura Orriols1, A. Galán Ortega1, T. Vilaseca1,
M. Ocaña2, G. Pintos Morell2, R. Coroleu2
1
2

Servei d’Anàlisis Clínics

Servei de Pediatria. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Les alteracions mitocondrials constitueixen un conjunt de malalties molt heterogènies que
engloben quadres clínics amb simptomatologia variada. La seva heterogeneïtat ve condicionada
pel nombre de mitocòndries afectades (segmentació mitòtica), per la relació que s’estableix
entre DNA mutat i normal en un teixit en particular (heteroplàsmia) i per la quantitat mínima
d’ADN mutat necessari per alterar el metabolisme oxidatiu (efecte llindar).
Cas clínic
Nena de 2 mesos natural de Romania remesa per hospital de Calella al servei de pediatria
del nostre hospital.
Exploració clínica: distrés respiratori, hipotonia amb hiperlaxitud de les articulacions, cutis
laxa, rebuig a l’alimentació, apnees i irritabilitat inconsolable.
Exploració bioquímica:
Gasometria: acidosi metabòlica (pH = 7,2; excés de base = -15,1 mmol/L).
Hiperamonèmia (concentració d’amoni en el plasma = 61,8 µmol/L).
Oxido-reducció citoplasmàtica: acidosis làctica (concentració de lactat = 5,10 mmol/L),
quocient de substància de lactat/piruvat en el plasma superior de 25 (30,6).
Oxido-reducció mitocondrial: relació cossos cetònics (Hb/Aa) > 4. Contingut de substància
de carnitina 72,6 (9-94 µmol/gProt) i contingut de substància de carnitina lliure 59,3 (5-65 µmol/
gProt) normals.
Seguint la nostra estratègia diagnòstica (1) l’alteració de les dues relacions (citoplasmàtica
i mitocondrial) obliga a realitzar un biòpsia muscular per estudiar les activitats enzimàtiques
dels complexes de la cadena respiratòria mitocondrial (2).
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Complex mitocondrial

Resultat

Valor de referència

Complex I

0,1 nmol/min/mgProt

9-49 nmol/min/mgProt

Complex II

17,2 nmol/min/mgProt

12-79 nmol/min/mgProt

Complex III

34 nmol/min/mgProt

25-131 nmol/min/mgProt

Complex IV

94 nmol/min/mgProt

55-378 nmol/min/mgProt

Complex V

69 nmol/min/mgProt

26-442 nmol/min/mgProt

• Diagnòstic final
• Dèficit total del complex I de la cadena respiratòria mitocondrial (CRM) (0,1 nmol/min/mgProt).
Conclusions
La biòpsia muscular va permetre confirmar i establir un dèficit del complex I de la CRM.
Donada la forma de presentació neurològica (encefalomiopatia) es va recomanar fer un estudi
genètic de l’ADN mitocondrial en relació a la Síndrome de Leigh.
Bibliografia
1. Galán-Ortega A, Coll-Cantí J, Padrós-Fluviá A, Arrambari-Hervias M, Pintos-Morell
G. Estrategia diagnóstica de las enfermedades mitocondriales. Rev neurol 1999;
29(1):52-58.
2. Rustin P, Chretien D, Bourgeron T, Gerard B, Rôtïg A, Saudubray JM, Munnich A.
Biochemical and molecular investigations in respiratory chain deficiencies. Clin.
Chim. Acta 228:35-51.
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Càncer de mama:
nombre de sol·licituds de
la concentració d’antigen
carbohidrat 15-3
A. Vidal Geada, A. Vílchez Pavón, R. Vaz López,
I. López Romera, J.C. Quintana Montero,
M.E. Quintana Montero
Laboratori d’Anàlisis Clíniques. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El càncer de mama és el creixement desordenat i no controlat de cèl·lules amb gens mutats,
que actuen normalment suprimint o estimulant la continuïtat del cicle cel·lular pertanyent a
diferents teixits d’una glàndula mamària.
Les magnituds utilitzades pel diagnòstic i seguiment del càncer de mama són les concentracions d’antigen carcinoembriogènic (CEA) i d’antigen carbohidrat 15-3 (CA 15-3) en el plasma.
La primera és un magnitud genèrica de neoplàsies de tipus epitelial, podent valors augmentats en tumors de còlon i recte, pulmó, mama i laringe.
El CA 15-3 és un antigen circulant que expressen les cèl·lules del càncer de mama, definit
per dos anticossos monoclonals i que s’expressa en una glucoproteïna d’elevada massa molar.
Objectius
• Quantificar el nombre de sol·licituds de la concentració de CA 15-3 en pacients amb
neoplàsia de mama en el transcurs de l’any 2009 a l’hospital Universitari Vall d’Hebron
• Quantificar el nombre de resultats per sobre del valor discriminant durant l’any 2009
d’aquesta magnitud.
Material i mètodes
Per obtenir el nombre total de mesures de la concentració de CA 15-3 realitzades, així
com el nombre de resultats per sobre del valor discriminant obtinguts en un any, es consulta
la estadística mensual del laboratori.
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Resultats
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Valor discriminant per a la concentració de CA 15-3 < 35 mint.u./L
Conclusions
Les estadístiques mostren que de les 11.791 sol·licituds que s’han realitzat en tot l’any 2009,
2402 (20,4%) presenten valors per sobre del valor discriminant. En estudis posteriors s’hauria
de demostrar la correlació entre aquests resultats i el diagnòstic final del pacient per tal de
poder establir la sensibilitat i especificitat diagnòstiques d’aquesta magnitud.
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Càncer de pròstata: nombre de
sol·licituds de la concentració
d’antigen específic de la pròstata
A. Vidal Geada, A. Vílchez Pavón, R. Vaz López,
I. López Romera, J.C. Quintana Montero,
M.E. Quintana Montero
Laboratori d’Anàlisis Clíniques. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El càncer de pròstata afecta fonamentalment a homes d’edat avançada. El 75% del casos
es diagnostiquen en majors de 65 anys.
L’antigen específic de la pròstata (PSA) és una glicoproteïna produïda per l’epiteli secretor
prostàtic normal i maligne i es troba normalment en concentracions de 0,1-4,0 µg/L en el plasma.
La concentració de PSA en el plasma és la magnitud utilitzada pel seguiment clínic, valoració de tractaments i detecció precoç de recidives en pacients amb càncer de pròstata.
Presenta una elevada sensibilitat diagnòstica en la malaltia prostàtica i una baixa especificitat
diagnòstica en la neoplàsia prostàtica.
Per millorar l’especificitat diagnòstica de la concentració de PSA s’utilitza el quocient entre
el PSA lliure i el PSA. Aquest quocient és significativament inferior en pacients amb càncer de
pròstata. Un quocient inferior al 25% pot considerar-se sospitós de neoplàsia.
Objectiu
Quantificar el nombre de sol·licituds per a la concentració de PSA en el transcurs de l’any
2009 a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i conèixer el nombre de casos patològics.
Material i mètodes
S’obtenen les dades a partir de les estadístiques mensuals de la Unitat de Marcadors
tumorals durant l’any 2009.
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Resultats

Conclusions
Durant l’any 2009 s’han sol·licitat 10.219 mesures de la concentració de PSA de les quals
2719 (26,6%), han resultat ser patològiques.
S’observa un increment de sol·licituds al mes de desembre amb un total de 1316 mesures
quan la mitjana de sol·licituds mensual és de 851.
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Despistatge de la infecció per
Trypanosoma cruzi a dones
embarassades llatinoamericanes
A.M. Villatoro Osuna, M.E. Roca Leiva,
M.C. Martín Pérez, M. Hernández Casino,
J. Cabrera Jurado, J. Afán Ruiz
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La malaltia de Chagas, o tripanosomiasis americana és una malaltia parasitària, generalment
crònica causada per un protozoari flagel·lat, el Trypanosoma cruzi. Les infeccions per aquest
paràsit són endèmiques a Llatinoamèrica amb més freqüència a Bolívia i Brasil. Fins fa poc,
a Europa, el Chagas era una malaltia desconeguda, però degut a fenòmens migratoris han
esdevingut casos positius.
El Chagas es transmet per diverses vies:
• Vectorial: no està present en àrees NO endèmiques.
• Vertical: mare-fill.
• Transfusional.
• Trasplantament d’òrgan sòlid.
• Accident de laboratori (molt excepcional).
Objectiu
Realitzar un estudi epidemiològic i diagnòstic de la malaltia de Chagas������������������
������������������������
en dones embarassades d’origen llatinoamericà entre juliol 2008 i agost 2009.
Material i mètodes
Totes les mostres estudiades al departament de serologia eren tubs de sang sense cap
tipus d’anticoagulant per la obtenció de sèrum.
Per al diagnostic de la malaltia de Chagas es mesura la concentració de substància arbitrària
de l’anticòs contra Trypanosoma cruzi en el plasma mitjançant dos procediments de mesura
en paral·lel que empren:
• antígens recombinats i tècniques de ELISA (Siemens o Biokit).
• antígens natius i tècniques de ELISA (Ortho) o la tècnica d’immunofluorescència indirecta (IFI).
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Resultats
S’han realitzat 1068 serologies corresponents a 518 dones embarassades de les que
498 (96%) van donar valors negatius i 10 (1,9%) positius, i les altres 10 (1,9%) van presentar
valors dubtosos o discordants.
S’ha de tenir en compte que els procediments que empren les tècniques de ELISA o IFI
han de donar valors de la magnitud en estudi concordants per obtenir un resultat definitiu.
Si els valors són discordants s’haurà de realitzar la mesura per procediments de referència
basats en el “Western-Blot”.
Conclusions
De les mostres processades a l’Hospital Vall d’Hebron de dones embarassades d’origen
llatinoamericà arribem a la conclusió que encara que hi hagi un baix percentatge de valors
positius, la realització de la serologia permet identificar possibles casos de transmissió vertical
de la malaltia i la possibilitat de realitzar un tractament a la mare i el diagnòstic precoç al nadó.
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Utilitat de noves magnituds
hematològiques com indicadors
d’infecció aguda
O. Villuendas, C. Maestre, M. Barreda, M.J. Puerta,
J.M. Simó, N. Bertrán, I. Pujol, F. Ballester
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
Alguns analitzadors hematològics empren la tecnologia VCS (volum, conductivitat i dispersió)
per mesurar les magnituds relacionades amb el recompte diferencial en funció de la mida,
relació nucli-citoplasma i granulació de la població leucocitària.
Durant la bacterièmia, a més dels mecanismes inicials de resposta immune innata, també s’activa la resposta humoral on estan involucrats diferents tipus de leucòcits. L’activació
d’aquesta població leucocitària comporta canvis morfològics que es poden reflectir en les
magnituds hematològiques mesurades mitjançant tecnologia VCS.
Material i mètodes
Es van mesurar les magnituds hematològiques següents: el volum entític dels neutròfils en la
sang (“mitjana del volum dels neutròfils”; “MVN”), la desviació estàndard del volum entític dels
neutròfils (DSVN), el volum entític dels limfòcits en la sang (“mitjana del volum dels limfòcits”;
“MVL”) i la desviació estàndard del volum entític dels limfòcits (DSVL) de 90 mostres de sang
perifèrica de pacients amb infecció aguda (hemocultiu positiu) i de 90 mostres de pacients
control sense signes d’infecció (concentració de proteïna C reactiva en el plasma < 5 mg/L,
concentració de nombre de neutròfils(segmentats) en la sang < 12,0·109 cèl/L).
Resultats
En els pacients amb infecció aguda es van obtenir valors significativament superiors de
MVN (161,79 ± 32,55 enfront a 142,98 ± 7,37; P < 0,001), DSVN (24,95 ± 4,85 enfront a 21,22 ±
6,61; P < 0,001) i DSVL (15,77 ± 2,97 enfront a 13,51 ± 1,03; P < 0,001) en comparació al grup
control. No es van obtenir diferències en MVL. L’anàlisi de les corbes ROC va demostrar una
elevada capacitat diagnòstica amb valors d’àrea sota la corba (AUC) de 0,893 (IC 95% de
0,847-0,938) per MVN, de 0,865 (IC 95% de 0,812-0,918) per DSVN i de 0,748 (IC 95% de
0,675-0,820) per DSVL. Seleccionant un valor discriminant de 149,1 per MVN es va obtenir una
sensibilitat diagnòstica del 83,2% i una especificitat diagnòstica del 81,1%. Amb un punt de tall
de 21,86 per DSVN es va obtenir una sensibilitat de 81,1% i una especificitat del 80,0%. Per a
un punt de tall de 13,94 per DSVL la sensibilitat va ser del 68,4% i la especificitat del 72,6%.
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Conclusions
La mesura el volum entític dels neutròfils, la desviació estàndard del volum entític dels
neutròfils i la desviació estàndard del volum entític dels limfòcits en la sang són magnituds
útils per a la infecció aguda bacteriana.

–266–

Relació de congressistes
Teresa Albet Domènech

Juani Cabrera Jurado

Diana Altabella Arrufat

Cinta Calvet Pla

Lluïsa Álvarez Domínguez

Isabel Calvet

Tomás Álvaro Naranjo

Silvia Camós Anguila

Xavier Amiel Bosch

Francesca Canalias Reverter

Carme Arbós Escoda

Beatriz Candás Estébanez

David Archiles

Ruth Cano Corres

Ana Argudo Ramírez

Elena Cano Fortuño

Míriam Arranz López

Meritxell Canturri Comes

Júlia Bagué Parets

Flor Carcelén Castillo

M Rosa Balfegó Morales

Rosana Caritg

M Mar Barbera Marro

Mireia Carulla Pont

Maria Barreda Sánchez

Teresa Casamajor Dalmau

Montserrat Basart Arraut

Vanesa Castella Moreno

Joan Batista Castellví

Ramón Castelltort Escaler

Rosa Baubí Rovira

Josep M Castellví Boada

Rosa Bayerri Laboria

Toni Cayuela

Jordi Beltrán Rovira

Pilar Cid Ventura

Raquel Benet Gisbert

Josep Lluís Cid Espuny

Victòria Bérez Baldrich

Jordi Cid Foix

Núria Bertrán Ferrus

Eduard Clot Silla

Aurora Blanco Font

Imma Comas Reixach

Albert Blanco Grau

Anna Corbella Castells

Sonia Bonfill Páez

Sofía Corral Comesaña

Àngels Bosch Ferrer

María Corral Gallego

Ramón Bosch Príncep

Maria Cortell Ortolà

Anna Bosch Comas

Àngela Cos Arnau

M José Brull Lleixa

Dolors Crusat Sabaté

Noelia Burgués Llaó

Luz M Cruz Carlos

Andrea Caballero Garralda

Pedro de León Manrique

Oriol Cabarroca Porqueras

Maribel Del Blanco Palomares

–267–

Carmen del Bosque Ortiz

Francesc Guilemany Casa

Jorge Díaz Pedroza

Leonor Guiñón Muñoz

Silvia Domínguez Martínez

Toni Guirado

Dolors Dot Bach

Cristina Gutiérrez Fornés

José Duran González

Nadia Hasnaoui

José Duran González

Eva María Iglesias Álvarez

Verónica Echevarría Barceló

Juana Itarte Fabregat

David Elvira Peláez

José Iturrioz Viadiu

Mercè Escobedo Fontanet

Anna Jardí Baiges

Patricia Escrivà Beltri

Lluïsa Juan Pereira

M Dolors Fernández Delclòs

Marius Juanpere Aixalà

M José Ferreres Canalda

Rosa Juvé Saumell

Sabina Ferreres Forcadell

Abdeljalil Lahmame Dekaki

Ana Lucia Ferro

Montserrat Lahosa Alcoverro

Rosa Fibla Forcadell

Íñigo Lechuga Duran

Xavier Filella Pla

Marylene Lejeune

Llorenç Font Ferré

Carmen López Escorihuel

Isabel Fort Gallifa

Isabel Lorente Carrión

Xavier Fuentes Arderiu

Susana Lorite Hallado

M José Fusté Mateu

Maria Llovet Lombarte

Lluís Gallart Millán

Carmen Maestre Martínez

José García

Anna Manent

Immaculada García Bonfill

Maria del Mar Mañú Pereira

Javier Gella Tomàs

Margarita Marcos

Vanessa Gesti García

Lourdes Mares Díaz

Francesca Gilabert Benet

Rosa Marill Escudé

Elena Giménez Fernández

Laura Martí Cervera

Marina Giménez Benaiges

Maria José Martí Clua

Rosa Gisbert Fabregat

Esther Martí Rebull

Ferran Gómez Grau

Ana Maria Martín Batista

Jesús Grande Armas

Maria Carmen Martín Pérez

José Luis Grasa Allué

Consol Martínez Roig

Gerard Grau Castell

Joan Martínez Mas

Roser Güell Miró

Eva Martínez Cáceres

–268–

Lourdes Martorell Bonet

Juan Pons Abalat

Jaume Miró Balagué

Juan Pons Gracia

Isabel Molla Oller

Francesc Prats Buforn

Laura Monllaó Hernández

Inmaculada Puerta Jiménez

Lourdes Montsant Montané

Maria José Puerta Martínez

Ainhoa Montserrat Fontanet

Ángel Puig Tomàs

Rosa Moreno Llopis

Ricard Pujol Borrell

Flora Moya Teixidó

Roser Pulido Socías

M José Moya Comí

Itziar Quintana Esteban

Joan Múria Bailach

Julia Quintana Montero

José Maria Navarro Olivella

Roser Reig Rius

Joan Nicolau Costa

Julián Revuelta Musté

Antonio Nogueras Brunet

Mercè Reyes Buhigas

Eduard Nolla Villalonga

Raül Rigo Bonnin

Diana Ochoa Herrera

Albert Rimbau Muñoz

Artur Oliver Samper

Mar Rins Sanz

David Ortega Luna

M Ester Roca Leiva

María Ortiz Arévalo

M Lourdes Rodríguez Alegre

Ariadna Padró Miquel

Joan Felip Rodríguez Ballesta

Ana M Padrós Fluvia

Ismael Roldán Bermejo

M Cinta Painous Calbet

Guillermina Romera Sastre

Teresa Pàmpols Ros

Joaquín Ruiz Altarejos

Julio Pando Gahona

Joaquín Ruiz Blázquez

José Panisello Bertomeu

M Àngels Sala Sanjaume

Carles Pascual Mostaza

Àngels Sala

M Cruz Pastor Ferrer

Jordina Saladié Gil

Ramón Pegueroles Curto

Javier Sánchez Álvarez

Elena Pérez Contreras

Anna Sánchez Farré

Marta Pérez Moreno

Ramón Sancho Torrubia

Mar Olga Pérez Moreno

Anna Sancho Cerro

Jordi Pérez Tur

Maribel Sanz Cabrerizo

Ester Picó Plana

Carolina Sebastià Garcés

María Jesús Pinazo Delgado

Jordi Serra Álvarez

Cristina Plandolit Arumi

Laura Serrano Montilla

–269–

Núria Serrat Orus

Eva Vázquez Alejandre

Verónica Serres Pérez

Luis Ventura Forner

Sonia Sisó Ros

Emma Ventura Orriols

Caridad Solé Ribas

Angelines Vera Ruiz

Anna Soler Lecha

Alícia Vidal Geada

M José Soriano Ferrer

Conrad Vilanova Navarro

Maria Subirats Tal

Àngels Vilanova Navarro

Ana Suñé Martín

Alba Vílchez Pavón

Ester Tarrés Calderé

Elisabeth Vilella Cuadrada

Xavier Tejedor

M Carme Villà Blasco

Jordi To Figueras

Ana Villatoro Osuna

Bàrbara Tomàs Arasa

Josep Villo Domingo

Jaume Torrents Romeu

Óscar Villuendas Vázquez

Raquel Torres Quintana

Carmen Vinuesa Vilella

Augusta Torres Almerich

Maricel Viña Vallespí

Jaume Trapé Pujol

Josefina Virgili Sordé

Griselda Tudó Vilanova

Joan Lluís Vives Corrons

Raquel Vaz López

Jordi Ximenis Martí

Pilar Valle

Joan Zaragoza López

Anna Valls Montagut

Carolina Zorrilla Alfaro

–270–

