ACTES DEL
X CONGRÉS CATALÀ DE
CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC

Edició Dirigida per
Gemma Solé Enrech

Associació Catalana
de
Ciències de Laboratori Clínic

Actes del
X Congrés Català de
Ciències de Laboratori Clínic

Edició dirigida per
Gemma Solé Enrech

Associació Catalana
de
Ciències de Laboratori Clínic

© Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
Edició: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
1a edició: març de 2013
Tiratge: 300 exemplars
Dipòsit legal: B.4414-2013
ISBN: 978-84-695-6799-9
Disseny, impressió i enquadernació:
Signo Impressió Gràfica, S.A.
Carrer Múrcia, 54 d, Polígon Industrial Can Calderon
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
www.signo.es

Agraïments
Han donat suport:
Ajuntament de Manresa
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Fundació Dr. Antoni Esteve

Han col·laborat:
Abbott Científica, S.A.
Bio-Rad Laboratories, S.A.
Diagnóstica Stago, S.L.
Izasa, S.A.
Laboratorios LETI, S.L.
Menarini Diagnósticos, S.A.
Perkin Elmer España, S.L.
Phadia Spain, S.L.
Roche Diagnostics, S.L.
Sarsted, S.A.
Siemens Healthcare Diagnostics, S.L.
Vacuette Espanya, S.A.

L’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic vol deixar constància del seu agraïment a tots els col·laboradors i assistents
–3–

Índex
Prefaci
Jaume Miró Balagué.............................................................................................................................................

9

Organització del Congrés..................................................................................................................................................................................

11

Conferència inaugural
L’origen del desenvolupament científic de la Catalunya contemporània
Francesc Gonzàlez Sastre................................................................................................................................

13

Seminari
Aprendre a escriure en ciència: una assignatura pendent en ple segle XXI
Fèlix Bosch Llonch, Laura García Martín, Elisabet Serés Escot.............................

25

Taula de debat
Proposta de mesures i repercussió dels ajustos pressupostaris en el
laboratori clínic
Moderadora:
Glòria Sòria Guerrero.............................................................................................................................................

33

Josep Lluís Bedini Chesa................................................................................................................................
Montserrat Ferré Masferrer............................................................................................................................
Núria Aleixandre Cerarols................................................................................................................................
Margarita Fusté Ventosa...................................................................................................................................

41
43
45
47

Participants:

Ponència
Nous avenços en el diagnòstic de la diabetis mellitus
Moderadora:
María Luisa Granada Ybern............................................................................................................................

49

Participants:
La fracció d’hemoglobina A1C com a nova magnitud diagnòstica de la
diabetis mellitus de tipus 2
Jaume Barallat Martínez de Osaba.......................................................................................................
En quins casos és necessari realitzar un estudi genètic en pacients
amb diabetis mellitus?
Josep Oriola Ambrós............................................................................................................................................
Paper de la inflamació en la diabetis mellitus
Roser Casamitjana Abella...............................................................................................................................
Criteris diagnòstics de la diabetis gestacional
Rosa Corcoy Pla.........................................................................................................................................................

–5–

51

55
57
63

Ponència
Estudi citogenètic en l’assistència bàsica: diagnòstic hematològic,
diagnòstic pediàtric i diagnòstic prenatal
Moderadora:
Fuensanta Millá Santos.....................................................................................................................................

65

Participants:
Diagnòstic citogenètic de les malalties hematològiques
Javier Grau Cat...........................................................................................................................................................
Diagnòstic citogenètic pediàtric
Alberto Plaja Rustein.............................................................................................................................................
Diagnòstic citogenètic prenatal
Anna Soler Casas.....................................................................................................................................................
Consell genètic
Ignacio Blanco Guillermo, Esther Cabrera Torres..................................................................

67
71
75
81

Ponència
Canvi de paradigma en el diagnòstic de la tuberculosi
Moderador:
Pere Joan Cardona Iglesias...........................................................................................................................

91

Participants:
Epidemiologia de la tuberculosi
Joan Caylà Buqueras...........................................................................................................................................
Diagnòstic de la infecció latent en la tuberculosi
Margarita Salvadó Costa...................................................................................................................................
Noves teràpies de la tuberculosi i marcadors pel monitoratge de la teràpia
Pere Joan Cardona Iglesias...........................................................................................................................

93
95
97

Ponència
Actualització dels coneixements del metabolisme ossi: translació a la
pràctica clínica
Moderadora:
Luisa Álvarez Domínguez.................................................................................................................................

99

Participants:
Osteoporosi, conceptes actuals
Anna Monegal Brancós......................................................................................................................................
Paper del sistema OPG/RANKL/RANK en la regulació de la remodelació
òssia
Pilar Peris Bernal.......................................................................................................................................................
Els marcadors ossis en l’avaluació de la resposta terapèutica en l’osteoporosi
Núria Guañabens Gay..........................................................................................................................................

–6–

103

105

107

Ponència
Utilitat dels nous marcadors tumorals en el diagnòstic del càncer
Moderador:
Jaume Trapé Pujol...................................................................................................................................................

109

Participants:
Paper del laboratori en els programes de cribratge de càncer colorectal.
L’experiència a Barcelona
Josep Maria Augé Fradera.............................................................................................................................
Utilitat diagnòstica dels marcadors tumorals en líquids serosos
Jaume Trapé Pujol...................................................................................................................................................
Cribratge del càncer de pròstata: una controvèrsia continuada
Xavier Filella Pla.........................................................................................................................................................
Marcadors tumorals en una medicina personalitzada
Rafael Molina Porto................................................................................................................................................

111
123
129
135

Ponència
Informatització de la revisió final dels resultats de mesura en el laboratori
clínic
Moderador:
Xavier Fuentes Arderiu........................................................................................................................................

143

Participants:
Autovalidació dels resultats en el laboratori clínic
Fernando Cava Valenciano.............................................................................................................................
Document de consens de l’acclc: «Guia per la revisió final dels resultats
de mesura en el laboratori clínic»
Jaume Miró Balagué.............................................................................................................................................
Control de la plausibilitat: establiment de límits d’alerta i de canvi i
intervals de predicció
María José Castro Castro................................................................................................................................
Experiència d’un sistema d’autovalidació aplicat a un laboratori clínic
Fernando Moreno Flores...................................................................................................................................

145

155

159
161

Ponència
Noves perspectives en el diagnòstic in vitro de les al·lèrgies
Moderador:
Antoni Nogueras Brunet....................................................................................................................................

165

Participants:
Diagnòstic molecular de les malalties al·lèrgiques
Ángel Barahona de Górgolas.......................................................................................................................
Interès dels al·lèrgens recombinants en el diagnòstic clínic de les
malalties per hipersensibilitat immediata
Ramon Lleonard Bellfill.......................................................................................................................................
–7–

167

171

Diagnòstic molecular de l’al·lèrgia: microarrays de components al·
lergènics i de pèptids
Mariona Pascal Capdevila...............................................................................................................................

173

Ponència
Cribratge prenatal d’aneuploïdies
Moderadora:
Elena Casals Font.....................................................................................................................................................

177

Participants:
Cribratge de primer trimestre
Jordi Ramis Fossas................................................................................................................................................
Cribratge de segon trimestre
Elena Casals Font.....................................................................................................................................................
Factors de correcció: importància de les diferents ètnies
Joana Minchinela Girona.................................................................................................................................

185

Comunicacions presentades en format de pòster
Bioquímica clínica....................................................................................................................................................
Hematologia...................................................................................................................................................................
Immunologia..................................................................................................................................................................
Microbiologia i Parasitologia.........................................................................................................................
Genèrics: Gestió i Qualitologia...................................................................................................................

195
233
263
269
307

Relació de congressistes...................................................................................................................................................................................

317

–8–

179
181

Prefaci

El Congrés de la Catalunya central
El X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, celebrat al recinte del Món
Sant Benet els dies 1, 2 i 3 de març de 2012, ha mantingut la línia de progrés continu dels
nostres congressos nacionals, aconseguint una valoració molt positiva dels nombrosos
participants. Això es pot atribuir tant a que el programa científic ha estat atractiu, com al
valor històric i artístic de l’entorn on s’ha celebrat. L’Associació Catalana de Ciències de
Laboratori Clínic (ACCLC), felicita i agraeix a la Presidenta del Congrés, Mari Cruz Pastor
Ferrer, per l’encert de la tasca efectuada i l’èxit obtingut, fent-ho extensiu al Coordinador
General Jaume Trapé Pujol i a la resta de membres del Comitè Organitzador.
Després de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Andorra la Vella, Girona, Perpinyà, Tarragona, Lleida i Tortosa, la desena edició volíem que es fes a la Catalunya Central. El Bages ha estat un entorn idoni per celebrar-lo per diversos motius,
entre els quals cal destacar la importància del llegat històric que posseeix, la tradició
industrial i innovadora de la seva societat i la importància de la seva principal institució sanitària, la Fundació Althaia en la que hi treballen membres actius de la nostra
organització.
Tot i que la ciutat de Manresa ha estat la seu on s’ha desenvolupat l’organització
del Congrés, les sessions s’han portat a terme al recinte del Món Sant Benet, molt
proper a la capital, però pertanyent al municipi de Sant Fruitós del Bages. El Monestir
de Sant Benet del Bages i les estances modernistes que l’acompanyen, restaurades
fa uns anys i convertides en el centre cultural i de convencions Món Sant Benet, reflecteixen els períodes més florits de la nostra història, com ara la puixança dels segles XII i XIII plasmades en l’art romànic i l’esclat de la renaixença cultural i política, a
cavall dels segles XIX i XX, que va donar lloc al modernisme català. A més, el paisatge
que envolta el recinte posseeix una discreta i acollidora bellesa gràcies a la vegetació
generosa i diversa i la suau ondulació del terreny.
Una altra fita històrica remarcable es remunta al 25 de març de 1892, en que en una
assemblea reunida a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Manresa dels representants de les associacions catalanistes, presidida per Lluís Domènech Montaner i Enric
Prat de la Riba Sarrà, es van acordar els principis en els que s’havia de fonamentar la
recuperació dels drets polítics catalans que havien estat arrabassats. Els acords van
ser recollits en el document conegut com a les Bases de Manresa. La tercera base
proclamava que el català hauria de ser l’única llengua oficial a Catalunya per a tota
mena d’activitats públiques. Cal tenir en compte que en aquells moments, tot i que
l’ús del català en la població era gairebé absolut, estava desterrat dels àmbits públics
i de la cultura a causa de la repressió política implantada pel Decret de Nova Planta.
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Cent trenta anys després de la proclamació de les Bases de Manresa, la llengua
catalana després de passar per múltiples vicissituds, algunes d’elles lligades als períodes dictatorials, encara necessita ser protegida d’escomeses socials i polítiques.
Certament, una de les principals missions de la nostra Associació és la contribució a
la normalització de l’ús del català en el nostre àmbit. Totes les nostres activitats promouen la utilització del català, i el respecte a qui parli en altres llengües, com l’espanyola, pels motius que sigui, no ha d’implicar l’abandó de la nostra per una mal entesa
cortesia. Vull aplaudir l’actitud de Fernando Cava Valenciano, que treballa a l’Hospital
Universitario de Alcorcón, que va seguir perfectament el debat de la ponència en què
participava i fins i tot va pronunciar algunes frases en català, malgrat no viure ni ser
originari de terres de parla catalana.
En el bienni transcorregut des del darrer congrés s’ha produït el decés de dos
membres de la primera Junta Directiva de l’Associació. D’una banda el que en fou
president, Joan Colomines Puig, metge analista, poeta, combatent antifeixista i diputat al Parlament de Catalunya, entre d’altres activitats, del que cal remarcar el seu
compromís en la defensa i promoció de la llengua catalana. De l’altra el seu tresorer
Ernest Boquet Jiménez, farmacèutic, microbiòleg i professor universitari que residia al
municipi de Sant Fruitós de Bages.
El compromís en la promoció i difusió de la normalització terminològica i metrològica, que és un altre dels principals valors de l’ACCLC, s’ha manifestat amb l’edició del
llibre commemoratiu d’aquest congrés, que consisteix en la versió catalana del Vocabulari Internacional de Metrologia, elaborat per un comitè format per representants
d’organismes del més alt nivell internacional encapçalats per l’Oficina Internacional de
Pesos i Mesures (BIPM). La traducció ha estat feta per Joan Nicolau Costa i la revisió
ha anat a càrrec de Xavier Fuentes Arderiu. El Centre de Terminologia TERMCAT ha
assessorat l’adequació terminològica de la versió definitiva.
Dintre del programa del Congrés, s’ha inclòs per primera vegada l’organització d’un
seminari preliminar. Conjuntament amb la Fundació del Dr. Antoni Esteve s’ha impartit
el curs “Com redactar un article científic”, que ha tingut molt bona acollida entre professionals, majoritàriament joves i estudiants de cursos avançats. En aquest cas les
classes s’han impartit a la ciutat de Manresa, molt a prop d’on el Dr. Antoni Esteve
regentava la farmàcia que va donar origen a l’actual laboratori farmacèutic, fet que ha
permès posar de manifest la adscripció del congrés a aquesta ciutat. La col·laboració
amb la Fundació Dr. Antoni Esteve és un dels valors importants que cal incloure en el
balanç d’aquest congrés.
He de fer constar el nostre agraïment a l’I·lm. Sr. Valentí Junyent Torras, Alcalde
de Manresa, pel suport institucional i la seva presència a l’acte inaugural i, pels mateixos motius, al Sr. Manel Jovell Cases, Director General de la Fundació d’Althaia de
Manresa, així com als membres corporatius, altres empreses i col·legis professionals
col·laboradors.
Jaume Miró Balagué
President de l’ACCLC
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Conferència inaugural
L’origen del desenvolupament científic
de la Catalunya contemporània
Francesc Gonzàlez Sastre
President de la secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

La recuperació de Catalunya després del seu període de decadència (segles XV i XVI)
no tingué relació amb el Decret de Nova Planta quan, com diu Pierre Vilar, «l’Estat Català
va deixar d’existir». S’havia ja iniciat el segle XVII, i Barcelona havia sofert la mort de gairebé
sis mil persones que calia afegir als efectes de la repressió i emigració i a les quatre mil persones desplaçades del barri arrasat per edificar la Ciutadella. També en l’aspecte cultural:
«Las causas de la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana».
A partir de la pau del 1725 comença el redreçament. La indústria comença a treballar
a fons. Entre 1725 i 1787 –els regnats de referència del període són els de Felip V, Ferran VI i Carles III– Catalunya dobla la seva població a 868 668 habitants (68 850 pagesos, 94 580 jornalers, 31 010 artesans, 10 000 eclesiàstics, 1 300 nobles, 16 000 criats i
1 000 funcionaris); i Barcelona havia passat de 34 500 a 94 880. La vinya va créixer; va
créixer la construcció de naus i l’elaboració i l’exportació d’aiguardent es dirigeix a Europa
i Amèrica (Reus es convertí en centre exportador a partir del port de Salou). Hi hagueren
cases catalanes als ports americans, inclosa Cuba. Es creà la Junta de Comerç que fundà
la Companyia de Comerç de Barcelona i les Índies. Els vaixells que salpaven de Barcelona tenien una destinació reduïda a les Antilles. La gran empenta vingué el 1778 amb un
comerç sense restriccions des del port de Barcelona i el d’Alfacs. S’obre el comerç amb
Espanya i s’estableixen xarxes comercials (el 60 % pertanyien a la Catalunya central: Calaf,
Manresa, Vic); s’implanta la indústria cotonera. Des de 1737, la fabricació d’indianes ocupava divuit mil obrers. És curiós que els teixits més venuts eren fabricats a l’Àsia. Les nostres
fàbriques estaven situades al Raval, al Portal Nou, i a Mataró. Des de 1772 existí la Real
Compañía de Hilados, que agrupava 27 fabricants. La indústria artesana de puntes de
coixí ocupava quaranta mil dones. La indústria paperera estava situada a Capellades i a La
Riba; els adobs, a Igualada, Valls i Vic; el suro, a Palafrugell, etc. Els camins eren primitius
i l’ofici de traginer, basat en mules, carros i cavalls, era important. El 1767 es perfeccionà
el servei de correus.
Els centres d’estudis catalans es tancaren i es fundà la Universitat de Cervera, finançada primer per la corona i després per la Real Audiencia. El 1784 s’hi eliminaren els estudis
mèdics. Molts dels col·legis eren en mans del jesuïtes. L’experiència fracassà i els estudis
seriosos es feren a la Reial i Militar Acadèmia de Matemàtiques (1720-1803) i al Col·legi de
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Cirurgia de Barcelona (1760-1843), als Estudis Superiors de la Junta de Comerç, a l’Escola
Nàutica i a l’Escola de Nobles Arts (1769-1851); igualment al Seminari Tridentí (1735), que
també acollia seglars. Carles III imposà que l’escola primària i secundària només es podien
fer en castellà, de manera que hi va haver un esllanguiment de la vida cultural.
Elements significatius del desenvolupament de Catalunya en el segle XIX
1820
1832
1836-1842
1842
1844
1847
1848
1855
1860
1869
1870
1876
1885
1886
1886
1888

1875-1898

Comisión de Fabricación de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón
El Vapor. Bonaplata (màquina de vapor); el 1861 el 50 % dels telers eren mecànics
Retorn de la Universitat a Barcelona
Creació de la Societat Catalana de Gas
Caixa d’Estalvis Provincial de Barcelona
Gran Teatre del Liceu
Ferrocarril Mataró-Barcelona
Ferrocarril Sarrià-Barcelona (inaugurat el 1863). Primera vaga del tèxtil. Enderroc de les
muralles de Barcelona
Editorial Espasa. Gran desenvolupament industrial
Constitució a Barcelona del Foment del Treball Nacional
Primer Congrés Obrer espanyol
Associació Catalanista d’Excursions Científiques [el 1899 es crea la Institució Catalana
d’Història Natural]
Girona, primera ciutat amb il·luminació pública elèctrica
Laboratori Municipal
Prim enderroca la monarquia dels Borbó. Renúncia de María Cristina a la regència
Implantació de la pesseta
Augment de la població catalana per immigració. Aranzels favorables per a la indústria
cotonera. La indústria supera l’agricultura. La indústria agroalimentària, que ve del
segle XVII, també és important. També la vitivinícola. Implantació de la indústria mecànica
(Vulcano, Marítima i Terrestre), Espanya Industrial (creada a Madrid per igualadins, però
funcionant a Catalunya per a la fabricació de teixits de cotó).

En el primer cens modern, la població de Catalunya passà, entre 1857 i 1900,
d’1 652 291 habitants a 1 966 382.
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Aspectes culturals i científics. Universitat i ensenyaments tècnics

1830-1839
1836
1850-1851
1878
1886
1899

Reforçament financer de les escoles de Nàutica, Botànica, Comerç, Taquigrafia, Química,
Física i altres amb el dret de pariatge
Retorn de la universitat a Barcelona i la Facultat de Medicina al Reial Col·legi de Cirurgia i
l’Hospital de la Santa Creu
Escola Industrial d’estudis elementals, secundaris i d’ampliació (els estudis superiors
només es podien cursar a l’Institut Superior de Madrid). A partir de 1867 només quedà la de
Barcelona. El 1899 s’inicià la de Bilbao. I el 1901 la de Madrid
Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
Laboratori Municipal
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Creixement del producte interior brut (PIB) des de 1850 a 1996 (en milions d’euros)

Any
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1973
1985
1996

PIB
1 909
2 314
2 558
3 660
4 032
4 907
5 705
7 319
11 598
9 258
10 447
16 844
48 942
59 499
91 015

Altres elements indicatius econòmics i socials

1904

1911

1924

Hispano-Suïssa, Cros i Portland
La Canadenca, Embassaments de Tremp i el 1920, Camarasa.
La població obrera de les dècades de 1910, 1920 i 1930 va ser, respectivament, de 500 000,
525 000 i 580 000 persones empleades, fonamentalment, en les branques del tèxtil, el
comerç, la metal·lúrgia, la construcció, els serveis públics, la confecció, el ram de l’aigua,
la fusta i el suro, la química, l’alimentació, les arts gràfiques, els transports, la ceràmica i el
vidre, el cuir i la pell, i alguna altra, de menys significativa (entre el 80 i el 88 %, localitzades
a Barcelona).
Centrals tèrmiques de Sant Adrià, Badalona i Fígols
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1925
1926
1926

Gran Metro Liceu-Lesseps
Metro transversal Plaça Catalunya-La Bordeta
Ràdio Barcelona

La llengua catalana a la Biomedicina
Fins el 1907

1898
1901
1903
1903
1906
1907

La Ginecologia Catalana, de Jaume Queraltó
Arxius de Cirurgia i malalties especials de la dona
1er Congrés Universitari Català
Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya
Congrés d’Higiene de Catalunya
Annals de Medicina
Després de 1907

1912
1913
1932
1933
1939

Arxius de la Secció de Ciències i Treballs de la Societat Catalana de Biologia
1er Congrés de Metges (El 6è Congrés al 1930. A partir de 1934 els congressos foren de
Metges i Biòlegs)
Joan Freixas Freixas, discurs en català a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
(RAMC)
La Medicina Catalana. Portaveu de l’Occitània Mèdica. Dir. Leandre Cervera Astor
Diccionari de Medicina. Manuel Corachan Garcia

En els països amb avançat desenvolupament industrial i comercial, la constatació de la
importància de la ciència i del desenvolupament tecnològic va propiciar la creació d’institucions per al desenvolupament de la ciència. Primer a Anglaterra, l’Academy for the
Development of Science; no gaire més tard als Estats Units d’Amèrica i després a altres
països com França i Alemanya.
El 16 de novembre de 1886 Jaume Ferran Clua fou nomenat director del Laboratori Municipal i en prengué possessió el 15 de gener de 1887. El mateix Louis Pasteur va felicitar
el nomenament. El Laboratori Municipal s’instal·là en el parc de la Ciutadella. S’hi incorporà
Ramon Turró Darder com a alumne ajudant i Miquel Lluch com a auxiliar. S’hi féu la primera
vacunació antiràbica el 17 de maig de 1887 (Rosa Brunet Forns, de 15 anys, mossegada
per un gos foll en fou la receptora). El Laboratori fou enderrocat cent anys després, i al seu
lloc s’hi construí la Universitat Pompeu Fabra. Els treballs de Ferran aportaren millores a la
vacuna de la ràbia de Pasteur������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
i es feren aportacions sobre febre tifoide, diftèria i tuberculosi. Els darrers treballs van ser sobre la pesta bubònica, publicats el 1907.
Jaume Ferran Clua va néixer a Corbera de Terra Alta el 1852, el mateix any que Santiago
Ramón y Cajal. Es llicencià en Medicina el 1873. És un exemple de la medicina empírica,
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medicina de laboratori, que fou el model seguit per la medicina des de començaments
del segle XX. El 1952 es van fer dos segells per commemorar les dues figures. A l’American Society for Microbiology News, a la pàgina 681 del volum 41, es troba la referència
a Ferran i la seva obra. El tret més característic que hi sobresurt és la immunització de
conills, davant del vibrió colèric, per injecció subcutània de cultius, i l’aplicació a l’home
de la primera vacuna anticolèrica, aplicada a gran escala el 1885, abans que l’antidiftèrica
de Josep Meister, feta per Pasteur. També fou el primer a immunitzar amb bacteris morts,
la vacunació química, quatre anys abans que Edmund Salmon i Theobald Smith, a qui
s’atribueix el descobriment. Ferran usà també la seroteràpia deu anys abans que Emil von
Behring, a qui, per aquest motiu, se li concedí el premi Nobel de Medicina el 1901.
El 1884 fou comissionat per l’Ajuntament de Barcelona per estudiar l’epidèmia de còlera
a Marsella i a Toló.
Fou cridat a València per Amalio Gimeno per iniciar una campanya de vacunacions amb
motiu de l’epidèmia de còlera que afectà aquell territori; aquesta campanya, a causa de la
novetat, creà una certa controvèrsia. La controvèrsia entre professionals i la politització de
la qüestió passà per sobre el fet que els incidents negatius foren 1:3000, i tots de caràcter
lleu, i fou suspesa finalment per ordre governativa. Ramón y Cajal es vacunà com ho féu
també tota la seva família. L’Acadèmia de Ciències de París reconegué el seu valor i li concedí el premi Breant el 1907. El 1888 creà una vacuna antitífica. El 1899 anà a Porto per un
brot de pesta bubònica. Paul Ehrlich, fundador de la quimioteràpia moderna i premi Nobel
el 1908, afirmà «Ferran fou el científic que va assolir primer la immunització activa en els
homes per inoculació de bacteris», referint-se a la seva labor amb el còlera.
El 1905 fou destituït com a director del Laboratori Municipal. Creà un laboratori a Horta
(Institut Ferran) i morí el 1929. La seva activitat més rellevant fou entre 1880 i 1920.
August Pi Sunyer, ja a l’inici del segle XX, avalua la situació de la ciència i, tot revisant la
situació en els camps que li eren més coneguts, principalment les ciències biomèdiques,
destaca la tasca del Laboratori Municipal, llavors dirigit per Ramon Turró Darder, a més
dels laboratoris de la Universitat, dels quals afirma que estaven progressant. Fora de les
ciències biomèdiques, esmenta la constitució i el desenvolupament de l’Observatori Fabra,
les iniciatives de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i la labor de l’Observatori de l’Ebre de la Companyia de Jesús. També destaca l’obra geològica de Norbert
Font Sagué, i la fundació de l’estació de biologia marítima de Palma de Mallorca, a càrrec
d’Odón de Buen y del Cos, llavors encara catedràtic a Barcelona. Finalment, afegeix els
treballs que es realitzen des de la Facultat de Farmàcia i el fet que «poseemos algunos
matemáticos de valía, mecánicos y físicos, especialmente». La conclusió és que gairebé
tot és per fer i que potser l’Institut de Ciències que Prat de la Riba havia anunciat, serà una
concreció en el camí que cal emprendre.
La creació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Secció de Ciències
El desembre de 1900 Max Planck comunica a l’acadèmia de Berlín la seva hipòtesi dels
quàntums. A començament del segle XX la ciència en el món es concentrava a Alemanya,
França, Gran Bretanya i a l’Imperi Austrohongarès. En altres països d’Europa, als Estats
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Units i al Canadà l’activitat científica, gens menystenible, era subsidiària d’aquells quatre
països. A la resta del món era irrellevant.
La institucionalització i la professionalització de la recerca a Catalunya tingué moltes
limitacions, a causa de la renúncia de l’Estat a impulsar la recerca fora de Madrid. Els catalans dedicats a la recerca o estaven a Madrid, o en països europeus o als Estats Units
(Raimon Duran Reynals o Baltasar Pijoan Soteras). Per posar un exemple il·lustratiu, el
director del Servei Meteorològic, Eduard Fontserè Riba, era catedràtic a la Universitat i
col·laborador de l’editorial Gustavo Gili, i el director de l’Institut de Fisiologia era catedràtic
de la Facultat de Medicina, però amb consulta privada. Cal recordar que la política universitària espanyola excloïa desenvolupar centres de recerca universitaris i que els doctorats
només estaven autoritzats a la Universitat de Madrid. Santiago Ramón y Cajal, president
de la Junta de Ampliación de Estudios (responsable de la investigació científica, que amb la
dictadura es convertiria en el Consejo de Investigación Científica), i amb molts coneguts a
Barcelona, en resposta a una petició de la Universitat de Barcelona perquè instal·lés algun
dels seus centres a la ciutat comtal, respongué que per raons d’eficàcia i pressupostàries
no podia crear cap centre fora de Madrid. Per aquest motiu la recerca a Catalunya depengué de la Diputació o de l’Ajuntament. Cal afegir que l’església, organitzacions privades,
acadèmies i societats científiques, i fins i tot associacions excursionistes, prengueren iniciatives en aquest sentit.
El 1907 es creà l’IEC com a centre únicament dedicat a la història, l’art i la literatura
catalanes, però ja es manifestava en el primer dictamen-acord que era «arribada l’hora que
la Diputació prengui la iniciativa per fundar aquí centres d’estudis científics, concretament
especialitzats i destinats, més que no pas a l’ensenyança, a produir ciència i facilitar les
investigacions, per saber directament tot el que tenim de propi, i no haver de dependre
dels estrangers el que han estudiat a casa nostra». Pel que fa a les ciències, les polítiques
indicades no es materialitzaren fins el 1911 amb l’ampliació de l’IEC amb una Secció de
Ciències i una Secció de Filologia.
El 9 de febrer del 1911 l’Institut envià al president de la Diputació de Barcelona una comunicació signada pel president de la institució, Antoni Rubió Lluch, i el secretari, Miquel
dels Sans Oliver, on es deia que l’IEC, en el compliment directe de la seva missió cultural,
va trobar-se amb infinitat de qüestions i problemes que demanaven impulsió i estudi, i que
no podien atendre perquè no estaven «en el dictamen-acord de fundació». L’IEC considerava que havia arribat el moment «d’estendre [la institució] a la filologia catalana i a les
ciències matemàtiques i d’observació». Prèviament, Enric Prat de la Riba Sarrà havia enviat
una comunicació al Departament Central de la Diputació barcelonina, que contenia un
programa cultural vastíssim i que indicava la seva preocupació per l’estudi «de les ciències
matemàtiques, físiques, biològiques, predilectes de la civilització contemporània i el florir
joiós de les quals és mirat en cada país com indispensable, no tant sols per l’assoliment
de la seva majoritat intel·lectual sinó que són així mateix progrés material i prosperitat econòmica». També diu «entre nosaltres en aquest ordre de coses, tot, absolutament tot, està
per fer». Per això proposa la creació de la Secció de Ciències de l’IEC que, «aplegant homes i obres especialment donats al cultiu de les ciències matemàtiques, físiques i naturals
serà el primer pas, i el decisiu segurament, en aquesta empresa transcendental que ha de
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conduir-nos al nostre viure científic universal». El model seguit fou el de l’Institut de França
(compost de cinc gran acadèmies). Per evitar el nom d’acadèmia, per evitar els objectius
de glorificació i centrar-los en l’estudi, foren escollits els noms d’Institut i Secció.
La Secció de Ciències, constituïda per un Dictamen-acord d’ampliació de la Diputació
de Barcelona el 14 de febrer de 1911, juntament amb la Secció Històrico-Arqueològica i la
Secció Filològica, constituïren l’IEC, que inicià un període especialment fecund. La Secció
de Ciències incloïa inicialment la fisiologia, l’economia, les matemàtiques, la filosofia i les
ciències socials. La composició inicial fou dels metges Miquel Àngel Fargas Roca, August
Pi Sunyer i Ramon Turró Darder; un matemàtic, Esteve Terrades Illa; un economista, Pere
Coromines Montanya; un zoòleg, Josep Maria Bofill Pichot, i un filòsof, Eugeni d’Ors Rovira.
El president de la Secció, Miquel Àngel Fargas Roca, era catedràtic d’obstetrícia de
la Universitat de Barcelona i un dels màxims dirigents de la Lliga Regionalista, el partit
d’Enric Prat de la Riba Sarrà. Ramon Turró Darder, veterinari, era el director del Laboratori
Municipal de Barcelona que, sota la seva direcció, havia esdevingut un centre de recerca
biomèdica capdavanter a Catalunya. August Pi Sunyer, descendent d’una nissaga de metges empordanesos, havia guanyat per oposició la Càtedra de Fisiologia de la Universitat
de Sevilla i hi havia renunciat per continuar les seves recerques al Laboratori Municipal, del
qual fou nomenat catedràtic de Fisiologia honorari; el 1915 guanyà la càtedra de la Facultat
de Medicina de Barcelona. Josep Maria Bofill Pichot també era metge però, per raons de
salut, havia abandonat l’exercici professional i havia esdevingut un entomòleg reconegut,
amb especial dedicació als insectes perjudicials per a l’agricultura; havia estat un dels deixebles i col·laboradors de Santiago Ramón y Cajal durant l’estada d’aquest a Barcelona, i
havia presidit en dues ocasions la Institució Catalana d’Història Natural; des de 1909 era
així mateix membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Esteve Terradas
Illa era físic, matemàtic i enginyer, catedràtic d’Acústica i Òptica de la Universitat de Barcelona; havia ingressat el 1909 a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, una
sòlida esperança per al món de les ciències fisicomatemàtiques i l’enginyeria a Catalunya.
Pere Coromines Montanya era advocat de formació, però treballava a la secció de finances
de l’Ajuntament de Barcelona, des de la qual transformaria la hisenda municipal; vinculat
al catalanisme d’esquerres, els seus treballs de recerca encaixaven en les ciències socials,
principalment en Economia i Sociologia. Finalment, Eugeni d’Ors Rovira, secretari de la
Secció i nou secretari general de l’IEC, era llicenciat en Dret i en Filosofia i feia un parell
d’anys que havia tornat d’un seguit d’estades a diferents països europeus; la seva projecció pública a través de les seves col·laboracions periodístiques, principalment les«Gloses»
que publicava a La Veu de Catalunya, era molt gran i l’havien convertit en el capdavanter i
orientador del nou corrent estètic i intel·lectual anomenat Noucentisme.
De seguida la Secció emprengué diverses publicacions: els Arxius de l’Institut de Ciències (després Arxius de la Secció de Ciències); la Flora de Catalunya de Joan Cadevall
Diars (sis volums); la Fauna de Catalunya, dirigida per Josep Maria Bofill Pichot; Notes d’estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, dirigides per Eduard Fontserè Riba; els Treballs
de l’Estació Aerològica de Barcelona i del Servei Tècnic de Paludisme; les Memòries de
la Secció de Ciències; la Col·lecció de Física i Matemàtiques, dirigida per Esteve Terradas
Illa; la Biblioteca Filosòfica, dirigida per Eugeni d’Ors Rovira i després per Pere Coromines
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Montanya i altres. Allò que el 1911 estava per fer, s’anava fent. La ciència catalana era conreada en quasi totes les branques.
L’IEC proposa el 1907 la creació de la Biblioteca de Catalunya. El 1914 posa la Biblioteca a disposició del estudiosos amb el nom indicat. El dictamen de creació indicà que la
biblioteca seria regida per una junta formada pel president i el secretari de l’Institut i tres
membres designats per les tres seccions; a més preveia que s’hi incorporarien membres
que haguessin prestat serveis extraordinaris a la Biblioteca.
L’Institut, des de la seva creació, realitzà diversos serveis per compte de la Diputació
de Barcelona, a causa del seu caràcter públic i no merament acadèmic. La Secció de
Ciències fou la secció que desenvolupà més serveis de nova planta. Es consolidà l’Estació Aerològica el 1913, que fou l’embrió del Servei Meteorològic de Catalunya del 1921; i
nasqueren el Servei de Paludisme, el 1915; el Laboratori Seminari de Pedagogia, el 1918,
i el Seminari Laboratori de Filosofia, també el 1918. Així mateix, passaren al seu control científic el Servei del Mapa Geogràfic, el 1915, i el Mapa Geològic, el 1915, tot i que després,
el 1916, passà a la Junta de Ciències Naturals. El Servei Geogràfic tingué especial importància perquè s’encarregà de l’avantprojecte de divisió territorial del Principat, fet a petició
de Josep Puig Cadafalch, el 7 de novembre de 1918. L’Institut elaborà el Mapa lingüístic i
el d’estudis històrics de zones palúdiques, així com plànols d’excavacions. En aquest mateix període es creà la Biblioteca de Catalunya com a centre bibliogràfic nacional i com a
promotor i assessor de la xarxa de biblioteques populars. Va néixer també el 1915 l’Escola
de Bibliotecàries. El 1968 fou creada la Secció de Filosofia i Ciències Socials i, finalment,
el 1989 es crearen la de Ciències Biològiques i la de Ciència i Tecnologia, totes tres de la
històrica Secció de Ciències.
L’Institut anà creant o adherint societats científiques filials: el 1912, la Societat Catalana
de Biologia; el 1916, la Institució Catalana d’Història Natural, creada el 1899, passà a ser
filial de l’IEC; el 1931, la Societat Catalana de Filosofia i la Societat Catalana de Ciències
Físiques, Químiques i Matemàtiques, i el 1935, la Societat Catalana de Geografia. Els resultats de la recerca de les societats filials foren publicats per l’IEC en forma de Treballs,
Anuaris i Memòries de les diverses societats.
També amb la finalitat d’estimular la recerca, el 1915 es convocaren una sèrie de premis,
que ha anat augmentant fins avui. Ha estat una tasca de foment de la recerca tan sols
interrompuda per raons extracientífiques entre el 1936 (XVI cartell de premis de l’IEC) i el
1946 (amb un cartell de circumstàncies) i el 1947 (el XVII cartell de premis).
Des de 1922, l’IEC participà en organismes internacionals com la Unió Acadèmica Internacional. També amb la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de
Madrid cooperà en la creació de la Escuela Española de Roma.
El centenari de la històrica Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans (ara, Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia) ens ofereix l’oportunitat a
tots els interessats en les ciències del nostre àmbit lingüístic de rememorar les persones i
les institucions que, en els primers decennis del segle XX, contribuïren des de Catalunya
a la ciència i marcaren els camins d’estudi i de recerca. La seva labor fou molt important,
de la mateixa manera que ho és la seva memòria per a un país i una societat que va sofrir
greus problemes, amb conseqüències de tot ordre, sobretot en el desenvolupament de
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la ciència i l’alta cultura. Hem de tenir presents Ramon Turró Darder, Miquel Àngel Fargas
Roca, August Pi Sunyer, Pere Coromines Montanya, Esteve Terradas Illa, Josep Maria Bofill
Pichot, Enric Prat de la Riba Sarrà, i els que els seguiren, Eduard Fontserè Riba, Ramon
Jardí Borràs, Jaume Serra Húnter. Hem de recordar molt especialment l’Institut de Fisiologia, dirigit per August Pi Sunyer, que va esdevenir una escola de biomedicina, medicina
empírica o medicina de laboratori que tingué èxits remarcables i produí investigadors que
aconseguiren carreres científiques d’ampli reconeixement. Així, cal citar Manuel Carrasco
Formiguera, Raimon Duran Reynals, Jordi i Albert Folch Pi i Josep Trueta Raspall, entre
d’altres. La relació continuada amb els millors centres del món tenia un efecte molt beneficiós per al nivell de les recerques desenvolupades a l’Institut de Fisiologia i, en general, en
l’àmbit de la biomedicina. Ara fa noranta anys, el desembre de 1921, Banting descobrí la
insulina, hormona pancreàtica, i el seu paper essencial en la regulació del metabolisme de
la glucosa. El 4 d’octubre del 1922 Manuel Carrasco Formiguera, havent obtingut insulina
d’extractes de pàncrees animals, aconsegueix utilitzar amb èxit aquesta hormona per primera vegada a Europa en el tractament de pacients diabètics.
El paper que van jugar aquests membres de l’IEC en aquell moment històric va ser el de
fer avançar la ciència en un país on encara les universitats no tenien un paper rellevant en
la recerca, donant-hi un caire de servei a la comunitat, creant i dirigint centres que van ser
pioners en el desenvolupament científic del nostre país.
Recerca: Centres i laboratoris de l’IEC
• Centres propis
–– Centre Català de la Nutrició (CCN)
–– Centre d’Art Romànic Català (ARCAT)
–– Càtedra UNESCO de Llengües i Educació
–– Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF)
–– Laboratori de Fonètica (LF)
• Centres vinculats
–– Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)
• Centres consorciats
–– Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
–– Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
–– Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT)
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Societats filials

Secció de Ciències Biològiques

Institució Catalana d’Estudis Agraris
Institució Catalana d’Història Natural
Societat Catalana de Biologia
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
Societat Catalana de Física
Societat Catalana de Matemàtiques
Secció de Ciències i Tecnologia
Societat Catalana de Química
Societat Catalana de Tecnologia
Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Societat Catalana de Llengua i Literatura
Secció Filològica
Societat Catalana de Terminologia
Societat Catalana de Sociolingüística
Amics de l’Art Romànic
Societat Catalana d’Estudis Hebraics
Societat Catalana d’Estudis Històrics
Secció Històrico-Arqueològica
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
Societat Catalana de Musicologia
Associació Catalana de Sociologia
Societat Catalana d’Economia
Societat Catalana d’Estudis Jurídics
Societat Catalana d’Ordenació del Territori
Societat Catalana de Comunicació
Secció de Filosofia i Ciències Socials
Societat Catalana de Filosofia
Societat Catalana de Geografia
Societat Catalana de Pedagogia
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua
Catalana

En total són 28 societats filials, amb 8 877 socis.
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Estadístiques del web de l’IEC
103 923 visites al web principal
123 167 visites a l’Hemeroteca Científica Catalana i als webs de
les societats filials
Estadístiques mensuals (novembre 2011):
17 854 visites al Portal de Publicacions
255 935 visites
7 465 visites a Projectes (Corpus des Troubadors, Centenari
Secció Filològica, etc.)
3 526 visites a la Videoteca
Mitjana de consultes mensuals al Diccionari DIEC2:
2 250 000
1 030 000
articles en PDF descarregats de l’Hemeroteca Científica Catalana

Nota final:
La conferència inaugural impartida amb motiu del Congrés de l’Associació Catalana de
Ciències de Laboratori Clínic a Sant Benet de Bages el 2012, origen d’aquest text, es basà
en els següents treballs originals:
• Vernet J, Parés R, dirs. La Ciència en la Història dels Països Catalans. Vol. 3. De l’inici de la
industrialització a l’època actual. Institut d’Estudis Catalans, Universitat de València; 2009.
• Vilar P, dir. Història de Catalunya. A: Termes J. De la Revolució de setembre a la fi de la
guerra civil. Barcelona: Edicions 62; 1987.
• Balcells A. L’Institut d’Estudis Catalans. Una síntesi històrica. Barcelona: Institut d’Estudis
Catalans; 2012.
• Roca Rosell A, Camarasa JM. La fundació de la Secció de Ciències de l’IEC (febrer-abril
de 1911) i els seus primers anys. Contributions to Science 2012; (7-2).
• Corbella Corbella J. L’Institut de Fisiologia de Barcelona (1920-1930). Arxius de les
Seccions de Ciències CXL; 2009.
• Ferrer-Alòs Ll. El creixement divers de la Catalunya del segle XVIII. Protoindustrialització?
Catalan Historical Review 2012; 5:195-209.
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Seminari
Aprendre a escriure en ciència:
una assignatura pendent en ple segle XXI
Fèlix Bosch Llonch 1,2, Laura García Martín 1,
Elisabet Serés Escot 1
1

2

Fundació Dr. Antoni Esteve
Barcelona

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra
Barcelona

A la introducció d’una de les publicacions de la Fundació Dr. Antoni Esteve (1) reflexionàvem sobre la importància que els investigadors divulguin les dades generades a partir
d’una recerca o d’una troballa científica. Si es parteix de la base que això és fonamental,
en segon lloc caldrà afirmar que és imprescindible potenciar la formació en aquestes habilitats comunicatives. En aquest capítol es plantegen algunes idees generals entorn de la
necessitat de comunicar per part dels científics i, en concret, sobre la necessitat d’escriure
en ciència. Aquest escrit està vinculat a l’organització del seminari de formació sobre redacció científica dins del X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic que va tenir
lloc al març de 2012 (2).
Escriure com una necessitat i una obligació moral
Si bé sovint la via de comunicació més ràpida i pràctica per a un científic per comunicar
les seves dades pot ésser la transmissió oral mateix, cal defensar que la base i el punt de
partida de tota comunicació hauria d’ésser el format escrit (3). A més, l’escriptura en paper
o en format electrònic permet arribar a molta més gent que una presentació oral i ho fa
d’una manera pràcticament imperible. Per tant, no seria massa agosarat defensar que en
ciència tot allò que no s’escriu és com si no existís.
Es podria afegir que si tenim en compte que una part important de la recerca es realitza
amb finançament públic, aquesta comunicació escrita suposa, a més, una obligació moral.
Una obligació que hauria de tenir lloc no només entre cercles científics sinó que també
s’hauria de fer extensible a la ciutadania (4).
Un altra pregunta que es podria plantejar seria: què és el que s’ha de publicar? Si
només es publica allò rellevant, estem reforçant indefinidament el biaix de publicació tan
criticat (5). És més, la història ha demostrat que el concepte de rellevància de les dades
és molt relatiu, atès el caràcter canviant de la ciència. En l’àmbit de la recerca clínica, per
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exemple, cada vegada pren més pes la necessitat d’enregistrar els estudis en una base
de dades pública (6). En aquests registres s’inclou la informació principal disponible dels
estudis en curs, amb la intenció que tothom pugui tenir coneixement de la seva realització
i de les dades que se’n derivin.
És evident que les vies de divulgació actual a l’era d’Internet ofereixen tota mena de
possibilitats i sempre es pot trobar alguna manera i el mitjà més adient per publicar una
determinada informació científica. Escriure és una necessitat i una obligació moral de tot
científic.
Formació en redacció científica
Un aspecte que també convida a reflexionar és com s’aprèn a escriure en ciència. Majoritàriament s’aprèn amb la pràctica. Després de la formació universitària, durant el segon
cicle o l’especialització, per exemple, s’afavoreix el contacte amb persones avesades a
redactar en ciència. Acostuma a ésser així com, a poc a poc, el científic novell s’introdueix
progressivament en aquest món amb la redacció de la tesina, el treball final del màster, la
tesi doctoral o la publicació dels treballs de recerca. Durant el postgrau és possible trobar
cursos orientats al desenvolupament de les habilitats de l’escriptura científica amb formats
i continguts molt diferents. Per sort, cada vegada apareixen més iniciatives per potenciar la
introducció de coneixements i habilitats en redacció, fins i tot durant les carreres universitàries. Des de la Universitat Pompeu Fabra s’hi aposta fermament (7,8). A més, es disposa
també de moltes publicacions orientades a escriure i presentar en ciència. Tot pot ajudar a
aprendre i finalment el més important serà practicar i practicar. Si bé les iniciatives formatives en aquestes habilitats hi són, probablement tampoc no són suficients, atès que els
professionals sanitaris n’apunten la necessitat (9).
Iniciatives de formació des de la Fundació Dr. Antoni Esteve
La Fundació Dr. Antoni Esteve ha estat sempre sensible i ha contribuït al desenvolupament d’habilitats transversals, com ara la comunicació escrita i oral (10). Des que es va
fundar, ha abordat diverses temàtiques relacionades amb el món de la divulgació i la publicació científiques com ara una conferència l’any 1986 sobre revistes mèdiques impartida
per Ian Munro, director de The Lancet en aquella època (11), un simposi internacional sobre
periodisme científic el 1990 i la concessió des de 1989 amb caràcter biennal de premis de
recerca a les millors publicacions científiques en farmacoteràpia, entre d’altres activitats
molt diverses. L’any 1998 es va organitzar un taller al voltant del paper dels revisors de les
revistes biomèdiques (12). Robert i Suzanne Fletcher van aportar la seva experiència i visió
des de la perspectiva editorial d’Annals of Internal Medicine, com van fer també quatre anys
més tard en un curs similar, Marcus i June Reidenberg, de la revista Clinical Pharmacology
and Therapeutics (13). El 2002 es va copatrocinar un curs de formació sobre la redacció i
l’edició científiques, impartit per Richard Rothenberg, director d’Annals of Epidemiology. Un
any més tard, la Fundació va participar en un curs sobre escriptura i redacció científiques
impartit per Esteve Fernández Muñoz i Ana María García García, de l’equip de direcció de
Gaceta Sanitaria, en el marc de l’Escola d’Estiu de Salut Pública que se celebra a Maó
(Menorca). Aquesta col·laboració va servir de punt de partida per a la sèrie de seminaris
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de formació «Com redactar un article científic», que en aquest moment ja compta amb
25 edicions que s’han repetit per diferents ciutats espanyoles en col·laboració amb diverses institucions (14). A la Taula 1 s’inclouen les diferents edicions d’aquests cursos, en
els quals han participat un total de 684 alumnes (498 dones i 186 homes) en els nou anys
d’experiència. Com una manera més de donar suport a aquests seminaris i amb la intenció d’actualitzar les publicacions ja existents sobre aquest tema, des de la Fundació es va
editar un quadern que recull alguns dels temes més rellevants sobre la publicació científica
(1) orientat fonamentalment a estudiants i professionals de la comunitat científica.
A part dels seminaris de formació, des de la Fundació Dr. Antoni Esteve, s’han posat en
marxa altres iniciatives encaminades a contribuir al món de la redacció i la comunicació
científica (15-21).
Una experiència durant el X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
A proposta del president de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori, Jaume
Miró Balagué, la Fundació Dr. Antoni Esteve va organitzar a Manresa una edició especial
del seminari de formació sobre com redactar un article científic. El curs va durar un dia i mig
(29 de febrer i 1 de març de 2012) i va tenir lloc dins del marc del X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic. Va ésser una edició especial atès que, a diferència de les edicions
anteriors, s’hi van introduir alguns canvis de contingut, se’n va modificar la durada i es va
impartir exclusivament en català. En aquesta ocasió van participar com a docents Esteve
Fernández Muñoz�������������������������������������������������������������������������
de l’Institut Català d’Oncologia i professor de la Universitat de Barcelona, i Xavier Fuentes Arderiu, del Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i
fundador de l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic.
Al curs van assistir un total de 53 alumnes, majoritàriament dones (83 %), de formació i
procedència molt diferents (Taula 2). Com en edicions prèvies, la dinàmica del curs va ésser participativa, amb exposicions teoricopràctiques mitjançant exercicis basats en articles
publicats. Al final del curs, es va demanar als assistents que emplenessin un qüestionari
d’avaluació per valorar diversos aspectes de l’activitat formativa. La Figura 1 reflecteix la
satisfacció tan elevada que van expressar els participants del curs.
Reflexions finals
Com a conclusió, hauríem d’ésser tots conscients de la necessitat d’escriure en ciència. I és més, caldria anar més enllà, escriure i comunicar de manera que no només els
professionals del nostre entorn coneguin les nostres troballes sinó que també la ciutadania
en general en pugui estar informada i, el més important, entendre el que es fa en ciència.
És evident que saber escriure s’ha d’ensenyar i tot i haver passat ja la primera dècada
del segle XXI els nostres diplomats, llicenciats i graduats encara acaben la carrera sense
habilitats comunicatives suficients. Saber escriure és una habilitat comunicativa bàsica i
caldria fer més esforços per potenciar-la. En aquesta línia, la Fundació Dr. Antoni Esteve
s’ofereix a totes aquelles institucions que estiguin disposades a coorganitzar aquestes i
altres tasques formatives.
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Agraïments
En primer lloc, des de la Fundació Dr. Antoni Esteve volem expressar el nostre agraïment a Jaume Miró Balagué, president de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori,
per haver contactat amb nosaltres i per haver fet possible que el seminari de formació
sobre com redactar un article científic tingués lloc durant el X Congrés de Ciències del
Laboratori Clínic. En segon lloc, hem d’agrair a Esteve Fernández Muñoz i Xavier Fuentes
Arderiu que hagin impartit aquest curs i s’hagin adaptat al format i continguts d’aquesta
edició especial que ha tingut lloc a Manresa. Volem també reconèixer el suport que hem
rebut de la Fundació Caixa Manresa amb la cessió de l’Auditori de la Plana de l’Om; en
especial agraïm a Marta Torrentó Barrera, de la sala d’exposicions de la Fundació Caixa
Manresa, haver fet que fos tan senzill realitzar aquest curs a Manresa. Finalment agraïm a
Sergi Erill Sáez i Marta Pagans Llivina que hagin revisat i corregit aquest escrit.
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Taula 1. Seminaris de formació Com redactar un article científic organitzats per la Fundació Dr. Antoni Esteve1

Edició, ciutat (any)

Institucions col·laboradores 1

1a, València (2004)
2a, Barcelona (2004)
3a, Girona (2004)
4a, Màlaga (2005)

Fundació Dr. Antoni Esteve
Fundació Dr. Antoni Esteve
Fundació Dr. Antoni Esteve
Facultad de Medicina, Universidad de Málaga
Hospital de Basurto – Facultad de Medicina, Universidad del
5a, Bilbao (2005)
País Vasco
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan
6a, Alcorcón (2006)
Carlos
Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears i
7a, Mallorca (2006)
Hospital Son Llàtzer
8a, Barcelona (2007)
Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
9a, Reus (2007)
Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Tarragona
U. D. de Medicina Familiar y Comunitaria i Escuela de
10a, Càceres (2007)
Estudios de Ciencias de la Salud de Extremadura
11a, Vic (2008)
Escola de Ciències de la Salut, Universitat de Vic
12a, Badajoz (2008)
Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud de Badajoz
13a, Sant Sebastià (2008) Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de Donostia
14a, Maó (2008)
Escola d’Estiu de Salut Pública
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample i
15a, Barcelona (2009)
Gesclínic, S.A.
16a, Igualada (2009)
Consorci Sanitari de l’Anoia, Hospital d’Igualada
17a, Terrassa (2010)
Fundació de Docència i Recerca, Mútua de Terrassa
18a, Las Palmas (2010)
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
19a, Bilbao (2010)
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi
20a, Terrassa (2010)
Fundació de Docència i Recerca, Mútua de Terrassa
21a, Barcelona (2011)
Sociedad Española de Bioquímica Clínica

Núm.
d’assistents
(dones/homes)
20 (12/8)
22 (14/8)
14 (6/8)
24 (19/5)
28 (17/11)
33 (26/7)
29 (16/13)
34 (22/12)
22 (17/5)
33 (18/15)
29 (20/9)
30 (26/4)
28 (21/7)
21 (15/6)
33 (29/4)
23 (15/8)
36 (28/8)
24 (15/9)
21 (16/5)
31 (23/8)
22 (20/2)

La Fundació Dr. Antoni Esteve va participar en l’organització i la promoció de totes les edicions dels
seminaris de formació amb la col·laboració, tret de les tres primeres, d’altres institucions.
1
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Edició, ciutat (any)
22a, València (2011)
23a, Granollers (2012)
24a, València (2012)
25a, Barcelona (2012)

Institucions col·laboradores 1
Centro de Investigación Príncipe Felipe
Fundació Hospital Asil de Granollers
Escola Valenciana d’Estudis de la Salut i Hospital Dr. Peset
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya

Núm.
d’assistents
(dones/homes)
38 (30/8)
27 (22/5)
32 (27/5)
30 (24/6)

Taula 2. Característiques dels assistents al seminari de formació Com redactar un article
científic organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve i que va tenir lloc a Manresa 2,3

Característiques
Sexe

Núm. - %

Dones
Homes

44 - 83 %
9 - 17 %

Característiques
Formació
Medicina
Biologia
Bioquímica
Farmacologia
Farmàcia
Infermeria
Altres 2

Núm. - %

Característiques
Procedència 3
Barcelona
Sabadell
Manresa
L’Hospitalet de Llobregat
Avià
Manlleu
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fruitós de Bages
Terrassa
Vic
Total participants

Núm. - %

18 - 34 %
11 - 21 %
10 - 19 %
3-6%
3-6%
1-2%
7 - 13 %

27 - 51 %
8 - 15 %
6 - 11 %
5-9%
2-4%
1-2%
1-2%
1-2%
1-2%
1-2%
53

2

Inclou professionals d’altres àmbits: biofísica, biotecnologia, microbiologia; fisioteràpia i química.

3

En funció de les dades d’inscripció podrien correspondre a l’adreça particular o bé a la professional.
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Figura 1. Representació de l’opinió dels participants quant a diferents aspectes del seminari Com redactar
un article científic, organitzat a Manresa per la Fundació Dr. Antoni Esteve. Dades obtingudes a partir de
les 27 enquestes (51,9 % de participació) completades pels assistents al seminari. S’emprà una escala
numèrica entre 0 (mínim) i 5 (màxim) per puntuar els diferents aspectes avaluats. La representació gràfica
inclou tant la mitjana (punt negre) com la mediana (triangle invertit blanc) de cada aspecte considerat
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Taula de debat

Proposta de mesures i repercussió
dels ajustos pressupostaris
en el laboratori clínic
Moderadora:

Glòria Sòria Guerrero
Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.
El Prat de Llobregat

Introducció
Aquesta taula de debat es va enfocar a presentar d’una banda les repercussions que
han tingut els ajustos pressupostaris en els laboratoris clínics de Catalunya i d’altra banda
a explicar, des del punt de vista dels professionals, les mesures que es poden prendre per
reduir els costos del laboratori clínic sense afectar la qualitat del servei.
Els ponents van presentar algunes solucions d’èxit, basades en la seva experiència, que
suposen un estalvi en el cost global del laboratori. Es detallen en els seus articles.
Repercussió dels ajustos pressupostaris en el laboratori clínic
Per conèixer quines repercussions han tingut en els laboratoris clínics els ajustos pressupostaris efectuats als centres sanitaris de Catalunya, des de la secció de gestió de
l’ACCLC es va preparar una enquesta adreçada a tots els socis. Aquesta enquesta es va
enviar per correu electrònic i es va rebre de manera anònima en una bústia destinada a
aquesta finalitat. La carta que l’acompanyava, la podeu trobar a l’annex.
Si bé les respostes rebudes, 32, no són moltes en termes absoluts, estan representades les diferents tipologies de laboratoris, com es pot veure en el següent gràfic:

Valguin doncs, els resultats com a pinzellada de la panoràmica d’accions que s’han dut
a terme en els laboratoris catalans.
El cost d’un laboratori clínic és directament proporcional a la seva activitat. Un dels eixos
fonamentals per articular un estalvi global és la reducció de la demanda. D’altra banda, a
igualtat de demanda, els costos de producció poden ser molt diferents en diferents laboratoris. L’estructura de costos, fixos i variables, és decisiva. Els altres eixos fonamentals
per a l’estalvi són recursos humans, consums i inversions. Les respostes a l’enquesta indiquen que s’han pres mesures en aquests 4 eixos bàsics, i molt especialment en recursos
humans:
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El control de la demanda s’ha intentat sobretot pactant protocols amb els clínics i també
mitjançant la reformulació de perfils, ja sigui per eliminar-los o per treure’n algunes proves.

En el capítol de recursos humans, s’ha buscat l’estalvi d’hores de treballador mitjançant
la reducció de suplències i contractes temporals en diverses formulacions. La no cobertura de jubilacions, baixes o vacances ha conduit a un increment de la productivitat del
personal del laboratori.

Respecte als consums, s’ha buscant disminuir els seu impacte sobretot mitjançant negociacions amb proveïdors per obtenir preus més baixos. Altres mesures adoptades amb
menor proporció han estat la disminució de freqüències de muntatge de tècniques o pro–36–

grames de control, per tal de disminuir el cost de reactiu per prova. En aquest sentit, també
les aliances o fusions amb altres laboratoris pretenen incrementar el volum de determinacions per beneficiar-se d’economies d’escala i baixar el cost de producció.

Finalment, també les inversions o projectes s’han aturat o disminuït, si bé menys del
50 % de les respostes mencionen aquest ajust.

Aquestes mesures han tingut, a parer dels enquestats, impacte positiu i negatiu. En
positiu, més del 80 % consideren que han servit per aconseguir un estalvi global, com es
pretenia i un 30 % opinen que s’ha millorat la productivitat.
En negatiu, el 65 % creuen que s’ha vist afectada la satisfacció del personal del laboratori, que està descontent amb els ajustos. El temps de lliurament dels resultats ha empitjorat, segons el 40 % de les respostes i la satisfacció del client s’ha vist disminuïda en opinió
del 23 % dels enquestats.
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En definitiva, els ajustos pressupostaris en els centres sanitaris, han tingut repercussions en els laboratoris catalans i els seus professionals estant treballant per aconseguir
mantenir els mateixos nivells de qualitat amb menors recursos.
Annex: Carta i enquesta
Carta
Benvolguts,
Com sabeu s’està treballant en l’organització del proper congrés de l’ACCLC, que tindrà
lloc l’any 2012 a Manresa. Des de la secció de gestió de l’ACCLC ens agradaria debatre
sobre un dels temes actuals amb més repercussió, com són les mesures d’estalvi i ajustos pressupostaris en el laboratori clínic. Per preparar-ho, voldríem recollir l’experiència
real de tots els socis a través de l’enquesta anònima que us enviem. Si podeu dedicar
uns minuts a omplir-la, ens serà de gran utilitat. La podeu retornar per correu electrònic a
gestio@acclc.cat.
Moltes gràcies.
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Enquesta
1. Indiqueu la tipologia del vostre laboratori (marqueu totes les que apliquin)







Hospitalari
No hospitalari
Públic
Privat
Gran (> 100 treballadors)
Petit (< 100 treballadors)

2. En el marc dels ajustos pressupostaris per afrontar la crisi econòmica, indiqueu
quina o quines de les següents mesures s’ha aplicat o es pensa aplicar en un
futur immediat en el vostre laboratori:
a. Recursos humans













Disminució de suplències
No renovar contractes temporals
Reduir la jornada en els nous contractes
Acomiadar personal fix
No cobrir baixes laborals
No cobrir jubilacions
Reduir guàrdies
No fer hores extres
Disminuir salaris, objectius, etc
Incrementar jornada laboral
Disminuir assistències a cursos, congressos, etc
Altres. Detallar:.........................................................................................................................................................................................

b. Consums













Canviar de proveïdor
Negociar amb els proveïdors
Disminuir nivells de control
Disminuir freqüències de control
Disminuir calibracions
Disminuir freqüència de muntatge de tècniques
Derivar proves a altres laboratoris
Fusionar laboratoris
Establir aliances amb altres laboratoris
Disminuir el consum energètic (llum, aigua, etc)
Disminuir programes de control extern
Altres. Detallar:.........................................................................................................................................................................................
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c. Demanda






Disminuir proves dels perfils
Eliminar perfils
Pactar protocols amb els clínics
Eliminar proves del catàleg de serveis
Altres. Detallar:.........................................................................................................................................................................................

d. Inversions i infraestructures





Aturar o disminuir inversions
Aturar projectes
Aturar línies de recerca
Altres. Detallar:.........................................................................................................................................................................................

3. Com a conseqüència d’aquestes mesures, indiqueu si s’ha observat en el vostre
laboratori un impacte negatiu en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Resultats del control intern
Sí
NO
Resultats del control extern
Sí
NO
Qualitat dels resultats de pacients
Sí
NO
Temps de lliurament dels resultats
Sí
NO
Satisfacció del client
Sí
NO
Satisfacció del personal
Sí
NO
Altres. Detallar:...........................................................................................................................................................................................................

4. Com a conseqüència d’aquestes mesures, indiqueu si s’ha observat en el vostre
laboratori un impacte positiu en:
a. Productivitat (fer més determinacions per persona) Sí
NO
b. Estalvi global (disminuir cost total)
Sí
NO
c. Altres. Detallar:...........................................................................................................................................................................................................
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Josep Lluís Bedini Chesa
Laboratori Core. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona.
Barcelona

Una de les eines que s’intenta implementar, per afavorir un ús eficient del laboratori
clínic, és la gestió de la demanda analítica aplicada al control de la repetició innecessària
de proves en períodes de temps determinats. El nombre d’experiències pràctiques és escàs i s’ha basat generalment en el disseny i el consens de protocols de petició, perfils de
sol·licitud, algoritmes d’aplicació automàtica o guies clíniques.
Amb l’objectiu de posar en marxa un sistema proactiu per a la gestió d’aquestes repeticions, es va desenvolupar una aplicació, que actua en el sistema d’informació de l’hospital
(SAP R/3), de manera que l’última decisió sobre la necessitat de demanar o no la prova la
prengui el facultatiu sol·licitant, que és qui disposa de tota la informació clínica necessària.
Quan es crea una nova petició, que inclou proves en les que el nombre de dies transcorreguts entre peticions consecutives és menor que el suggerit pel laboratori (i que ha estat
consensuat amb els clínics) apareix un missatge a la pantalla advertint d’aquesta situació.
Juntament amb el text, es mostra el nom de la prova en qüestió, l’interval de temps suggerit i la data, número de petició i resultat previ de la prova.
Inicialment, quan es va desenvolupar aquesta eina a finals de 2008, les gairebé 50 proves incloses en aquesta gestió de la demanda eren susceptibles de ser demanades activant una casella que sortia junt a la informació esmentada. Amb la posada en marxa de
les mesures del pla de xoc, el nombre de proves incloses va augmentar fins a més de 300
i per a la majoria d’elles es va eliminar aquesta possibilitat que ara només resta activa per
a les proves més freqüents i bàsiques.
Per tal de realitzar un seguiment de la utilitat de l’eina s’ha desenvolupat, també a SAP,
una funció que permet avaluar el nombre de vegades que s’activa, per a quines proves,
si la prova s’ha demanat directament o via perfil, a quins peticionaris i les vegades que es
decideix sol·licitar-la o no. Des de l’inici, l’avís s’ha activitat més de 305 000 vegades.
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Montserrat Ferré Masferrer
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

En la conjuntura actual el pressupost dedicat a la salut s’ha vist reduït obligant a racionalitzar els recursos, a utilitzar-los eficientment i a reduir la ineficiència. Les intervencions
fetes són tangibles a curt termini, amb impacte immediat i també algunes a mitjà o llarg
termini i per tant encara sense poder demostrar la seva eficàcia.
Com a mesures d’impacte immediat, s’ha millorat la gestió dels recursos humans. En
aquest sentit, s’ha modificat el model de guàrdies del personal facultatiu, amb l’ampliació
de la jornada laboral del personal i s’han aplicat criteris de priorització en la gestió transversal dels recursos humans. Tot i que aquestes accions són immediates, no són permanents
i és per això que cal introduir al mateix temps accions a mitjà i llarg termini per tal de millorar
la gestió de l’oferta i de la demanda.
Per tal de gestionar l’oferta, s’ha creat la Subcomissió del Diagnòstic «in vitro», amb
l’objectiu d’avaluar la incorporació de noves magnituds amb criteris d’eficàcia, seguretat,
efectivitat i eficiència demostrades científicament, així com proposar les recomanacions
d’ús adequat.
Per tal de gestionar la demanda, s’ha sol·licitat el desenvolupament d’algunes aplicacions en el Sistema d’Informació de l’Hospital (SAP-ISH):
• informació a l’usuari sobre l’import de les proves que sol·licita;
• ampliació dels criteris de fusió de les peticions repetides;
• restricció de les proves de laboratori que es poden sol·licitar en funció del codi de la
prova, del diagnòstic i del facultatiu sol·licitant.
Atesa la dificultat que hi ha per obtenir indicadors adients que relacionin la despesa amb
les proves de laboratori, s’han dissenyat uns informes de gestió clínica per a cada servei
assistencial. Així s’obté informació relacionada de la despesa de l’any en curs respecte a
la de l’any anterior, amb les proves més sol·licitades i també amb les proves d’import més
elevat de manera individual.
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Núria Aleixandre Cerarols
Laboratori Clínic. Hospital Universitari Doctor Trueta
Girona

Les propostes des del laboratori clínic que es poden fer en temps d’ajustos pressupostaris poden ser diverses. El més fàcil és reduir la demanda, per tant la producció, que no
vol dir augmentar l’eficiència. És senzillament reduir la despesa en costos exclusivament
econòmics i parcials. Estalviar una sèrie d’anàlisis sense tenir en compte els resultats en
salut pot arribar a sortir molt car al sistema sanitari. Retardar un diagnòstic o no encertar
en el tractament, suposen despeses addicionals no sols en paràmetres econòmics sinó
també en paràmetres de salut que s’han de tenir en compte donat que les despeses públiques són úniques, vinguin d’on vinguin, i ja és hora que s’entengui així.
La meva proposta és la de buscar l’eficiència del sistema, per tant el primer que hauríem
de plantejar-nos és el model, una vegada decidit, fer-lo el més eficient possible i repeteixo
eficient en paràmetres econòmics i de salut que en el fons és el mateix.
El model proposat és el model territorial basat en el nostre sistema sanitari d’hospitals
comarcals o primaris, amb un hospital de referència secundari i un hospital terciari d’alta
tecnologia. La proposta es basa en laboratoris d’urgència eficients (el què vol dir amb algunes magnituds de rutina), en els hospitals primaris, laboratoris centrals que poden estar
ubicats en els secundaris i un terciarisme que hauria d’estar ubicat en els d’alta tecnologia.
Per fer-los eficients hem de tenir autonomia, per aconseguir la flexibilitat necessària per
adaptar-nos a cada moment i circumstància. Una de les línies a treballar seria la confiança
del facultatiu assistencial primari o hospitalari en el laboratori (concepte que crec exposarà
i clarificarà extensament el Dr. Josep Lluís Bedini Chesa), l’altre és la gestió del personal, i
per últim la gestió d’unes compres agregades que no vol dir centralitzades.

–45–

Margarita Fusté Ventosa1
Institut Català de la Salut
Barcelona

Es presentaran les línies estratègiques pels laboratoris de l’Institut Català de la Salut
(ICS) en les que actualment s’està treballant a fi d’aconseguir disminuir la despesa dels
nostres laboratoris sense repercussions negatives en la qualitat del servei.
S’abordaran els diferents projectes d’integració de laboratoris, segons previsions. En
una primera fase: ICS Barcelona ciutat, ICS Tarragona-Terres de l’Ebre i en fases posteriors: Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.
Replantejament del terciarisme en els laboratoris de l’ICS.
Establiment d’una comissió assessora dels laboratoris clínics de l’ICS, amb el suport
d’experts en temes específics, per tractar temes d’interès del sector, entre ells els aspectes relacionats amb possibles mesures per millorar l’eficiència dels recursos emprats i
col·laborar en la sostenibilitat del sistema, com ara: gestió de la demanda, actualització de
protocols, establiment d’indicadors, control de la despesa, benchmarking…
Es farà una breu descripció de les propostes presentades per un grup de professionals
en el Fòrum de la Professió Mèdica (Propostes per la sostenibilitat i millora del sistema
sanitari públic), aquest Fòrum ha estat obert posteriorment a la participació de tots els
professionals del sector.

1

Aquest text prové del quadern de resums.
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Ponència
Nous avenços en el diagnòstic
de la diabetis mellitus
Moderadora:

María Luisa Granada Ybern
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

La fracció d’hemoglobina A1C com
a nova magnitud diagnòstica de la
diabetis mellitus de tipus 2
Jaume Barallat Martínez de Osaba
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Els criteris diagnòstics de la diabetis mellitus de tipus II han sofert molts canvis en les
últimes dècades. Donada l’elevada taxa estimada de pacients no diagnosticats i l’augment
de la prevalença d’aquesta malaltia a nivell global, és necessari optimitzar els algoritmes
existents per tal d’aconseguir una millora en la seva detecció.
Des de fa molts anys la mesura de la fracció d’hemoglobina A1C a la sang és una magnitud consolidada en el seguiment de pacients diabètics. Darrerament s’ha fet un gran
esforç en la seva estandardització, que ha conduït a que els resultats informats per una
gran proporció dels laboratoris d’arreu del món siguin fiables i segueixin criteris comparables. Tenint en compte aquesta millora i els resultats d’estudis poblacionals a gran escala,
l’any 2010 l’Associació Americana de Diabetis (ADA) va incloure per primer cop la mesura
de la fracció d’hemoglobina A1C a la sang com a magnitud diagnòstica de la diabetis mellitus de tipus 2. Posteriorment, l’any 2011 aquesta decisió també va ser presa per altres
associacions, incloent-hi la Organització Mundial de la Salut (OMS).
Definició
La Federació Internacional de Química Clínica (IFCC) defineix la fracció d’hemoglobina A1C mitjançant la següent fórmula:
Fracció A1C = HbA1C / (HbA1C + HbA0)
S’han establert com a mètodes de referència la cromatografia líquida acoblada a un
espectròmetre de masses en tàndem (LC-MS/MS) i la cromatografia líquida d’alta eficàcia
acoblada a un espectròmetre de masses en tàndem (HPLC-MS/MS). En la pràctica diària
dels laboratoris clínics el mètode més habitual es la HPLC.
Utilitat
La mesura de la fracció de substància d’aquesta magnitud a la sang ens orienta sobre
la mitjana de la concentració plasmàtica de glucosa del pacient en els 120 dies previs a
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l’extracció de l’espècimen. Aproximadament el 50 % del seu valor reflecteix la concentració
plasmàtica de glucosa del darrer mes i tan sols un 10 % dóna informació sobre els 90120 dies previs.
Els documents de consens estableixen que la mesura de la fracció d’HbA1C a la sang
no invalida els criteris diagnòstics basats en la mesura de la concentració plasmàtica de
glucosa en dejú i les proves de tolerància oral a la glucosa. Es considera que ambdues
determinacions són complementàries i s’ha d’estudiar cada cas en concret per escollir
quina és la magnitud més adient.
Algunes de les particularitats de la mesura de la fracció de substància de glicohemoglobina són la seva estabilitat en situacions d’estrès, que la fa apropiada per al cribratge
oportunístic en pacients ingressats per processos aguts (per exemple infecciosos) i una
menor variabilitat intraindividual que la mesura de la concentració plasmàtica de glucosa.
Per contra pot presentar resultats anormals en pacients amb hemoglobinopaties i és una
prova més costosa que una determinació de la concentració de glucosa.
Taula 1. Principals particularitats de la mesura de la fracció de substància de glicohemoglobina
a la sang en front a la mesura de la concentració plasmàtica de glucosa

Pla—Glucosa; c.subst.
Preparació del pacient
Estabilitat
Disponibilitat
Malaltia
Hemoglobinopatia

Requeriments estrictes
Processar ràpid
Arreu del món
Augment concentració
Poca interferència

Hb(Fe;San)—Hemoglobina A1c(Fe);
fr.subst.(IFCC)
Cap
Estable
No sempre
Disminució vida eritrocitària
Interferència en algunes anàlisis

Valors discriminants
Els valors discriminants per al diagnòstic de la diabetis mellitus de tipus 2 es troben desglossats a la Taula 2. L’Associació Americana per a l’Estudi de la Diabetis (ADA) i algunes
societats mèdiques també han incorporat aquesta magnitud per a la detecció dels estats
anomenats prediabètics. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) no es pronuncia encara
en aquest tipus de pacients, a la espera d’una major evidència científica.
Taula 2. Valors discriminants per al diagnòstic de la Diabetis Mellitus de tipus 2

Diabetis Mellitus
de tipus II
Prediabetis

Hb(Fe;San)—Hemoglobina A1c(Fe); fr.subst.(IFCC)
ADA
OMS
≥ 6,5 %
≥ 6,5 %
(48 mmol/mol)
(48 mmol/mol)
5,7-6,4 %
------------------(39-46 mmol/mol)
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Conclusions
La determinació de la fracció d’hemoglobina A1C a la sang és útil en el diagnòstic de la
diabetis mellitus de tipus 2 i és compatible amb els criteris clàssics.
S’han d’avaluar els punts diferencials de cada determinació per escollir les més adients
segons cada cas en concret.
Futurs estudis avaluaran l’impacte de la implantació d’aquesta magnitud en el diagnòstic, tant de la diabetis com dels estats prediabètics.
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En quins casos és necessari
realitzar un estudi genètic en
pacients amb diabetis mellitus?
Josep Oriola Ambrós
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic.
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Les diabetis mes freqüents i conegudes són les de tipus 1 i 2. Encara que les dues presenten un component hereditari, són no obstant malalties multifactorials. Hi ha altres tipus
de diabetis denominades monogèniques, que presenten herència mendeliana i en conjunt
representen el 2-5 % de totes les diabetis. Aquestes diabetis monogèniques poden ser
diagnosticades erròniament com a diabetis de tipus 1 o 2.
Es coneixen nombrosos tipus de diabetis monogèniques encara que la gran majoria
es poden incloure en quatre grups clínics: 1) les que presenten hiperglucèmies lleus en
dejú, degudes a mutacions en el gen de la glucoquinasa, 2) diabetis que es diagnostiquen
abans dels 25 anys semblants a les de tipus 1 o 2, però sense marcadors d’autoimmunitat
pancreàtics i que responen bé a dosis baixes de sulfonilurees, degudes majoritàriament
als gens HNF1a i HNF4a, 3) diabetis que es presenten a més amb alteracions extrapancreàtiques, com per exemple, quists renals, anormalitats genitourinàries o sordesa, entre
altres. En aquestes últimes, alguns dels gens implicats son el HNF1b i mutacions en el genoma mitocondrial i 4) les diabetis neonatals (diagnosticades durant els sis primers mesos
de vida), degudes sobretot a mutacions en els gens que codifiquen les proteïnes Kir6.2 i
SUR1. Els grups 1, 2 i 3 s’han denominat clàssicament MODYs (diabetis de l’adult d’inici
precoç) amb alguna excepció.
En resum, el diagnòstic d’una diabetis monogènica és important perquè confirma el
diagnòstic clínic, classifica el tipus de diabetis, prediu la seva evolució clínica, pot fer canviar la teràpia o fins i tot retirar el tractament i als familiars de primer grau de les persones
afectes se’ls pot oferir un examen genètic predictiu per saber si són o no, portadors de la
alteració genètica.
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Paper de la inflamació en
la diabetis mellitus
Roser Casamitjana Abella
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic.
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Obesitat i diabetis mellitus de tipus 2 (DM2)
La diabetis mellitus és una patologia molt prevalent, de manera que als Estats Units
(EUA), un 11 % de la població adulta pateix la malaltia i es calcula que el percentatge
arribarà al 21 % l’any 2050. Aquest increment de la DM va acompanyat d’un augment
de l’obesitat, de forma que un 34 % de la població nord-americana es considera obesa
(IMC > 30 Kg/m2). Si fem referència a Espanya, la prevalença d’obesitat és del 15,5 % (dades de la SEEDO 2005) i la de diabetis del 13,8 % (1). En aquest darrer estudi també es va
posar de manifest que el 60-90 % dels diabètics de tipus 2 són obesos.
Malgrat aquesta íntima correlació entre ambdues patologies no queden clars els mecanismes que les lliguen, i ens podem fer algunes preguntes: Perquè no tots els pacients
obesos es fan diabètics? Mitjançant quins mecanismes l’obesitat contribueix a la descompensació de la cèl·lula beta? Perquè la majoria de tractaments que milloren l’obesitat
milloren també la DM, però en canvi els tractaments de la diabetis no tenen efecte sobre
l’obesitat?, i si s’aconseguís prevenir l’obesitat, quina reducció comportaria en la incidència
de la DM2?
Està ben demostrat que la influència de l’obesitat en la DM2 no depèn només del seu
grau sinó del tipus de greix que predomini, de manera que és el greix visceral o abdominal
el que juga un paper molt important, no sols en la DM2, sinó que també està fortament
associat a la síndrome metabòlica i al risc cardiovascular.
S’han apuntat tres mecanismes que podrien ser responsables d’aquest lligam (2):
1 Una producció incrementada per part del teixit adipós visceral de citocines, com ara
TNF-a, IL-6, proteïna transportadora de retinol de tipus 4 (RBP-4) i resistina, conjuntament
amb una disminució de les concentracions d’adiponectina.
2 La deposició ectòpica de greix, especialment al fetge i teixit muscular, amb les consegüents alteracions en el seu metabolisme.
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3 La disfunció mitocondrial, amb disminució de la seva massa o de la seva funció. Aquesta
alteració pot ser de gran importància ja que pot afectar al mateix temps la sensibilitat a
la insulina i la funció beta pancreàtica.

Tant l’obesitat com la DM2 comparteixen un fet comú com és la resistència a la insulina
present en un percentatge molt elevat de pacients obesos i de diabètics. La resistència a
la insulina, és la incapacitat que té la insulina per metabolitzar la glucosa, es manifesta en
molts casos abans que aparegui la diabetis i està ben demostrat que és un dels principals
factors de risc per patir la malaltia.
Un es pot preguntar si existeixen factors genètics o epigenètics que condicionin el lligam entre obesitat i DM2 cosa que a dia d’avui sembla descartada, ja que la major part
dels gens que s’han relacionat amb la DM2 estan lligats a la cèl·lula beta i a més el gens coneguts fins ara només expliquen el 5 % del risc per l’obesitat i el 15 % del risc per la DM2.
Inflamació, obesitat i resistència a la insulina
Tant a l’obesitat com a la DM existeix un estat d’inflamació crònica, que ve determinat
per un increment en la concentració de les citocines circulants, especialment TNF-a i IL-6
(3).
En estudis epidemiològics s’ha demostrat que la presència de diferents marcadors d’inflamació, és un factor predictor de DM2 en població sana, i en diabètics de diagnòstic
recent ja s’observa un increment de proteïnes de fase aguda i citocines pro inflamatòries.
Veurem doncs quins són els factors que poden lligar les tres patologies.
1. Paper de les citocines:
La primera demostració científica del lligam entre inflamació i obesitat va ser l’observació que el TNF-a, una citocina pro inflamatòria produïda pel teixit adipós, era capaç
de produir resistència a la insulina, és a dir, que podia tenir un efecte sistèmic sobre el
metabolisme (4).
Posteriorment, aquest efecte es va fer extensiu a d’altres proteïnes del teixit adipós:
leptina, IL-6, resistina, proteïna quimioatraient de monòcits 1 (MCP-1), inhibidor de l’activador del plasminogen de tipus 1 (PAI-1), angiotensinogen, visfatina, RBP-4, etc. Cal dir que
mentre la leptina és produïda únicament pel teixit adipós, la majoria de les altres citocines
són expressades també en gran quantitat pels macròfags activats i donada la gran quantitat d’aquestes cèl·lules que estan presents en el teixit adipós, sembla clar que actuen com
amplificadors d’un procés inflamatori que s’inicia en el propi adipòcit (5).
Les vies per les quals TNF-a i IL-6 activen la inflamació passen per l’activació de JNK
(c-Jun kinasa amino terminal) i NF-kB (��������������������������������������������������
nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) mitjançant el mecanisme clàssic de lligat als seus receptors. Aquests receptors poden reconèixer altres molècules, com LPS (lipopolisacàrids), productes microbians
i lipopèptids derivats dels bacteris.
Al mateix temps aquestes citocines produeixen resistència a la insulina (RI) en teixits
perifèrics interferint en la via de senyalització intracel·lular de l’hormona: el TNF-a inhibeix
la fosforilació de la tirosina quinasa i estimula la fosforilació de la serina en el IRS-1 (substrat
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del receptor d’insulina 1), mentre que la IL-6 augmenta l’expressió de les proteïnes SOCS
(Supressor Of Cytokine Signaling) que participen en la degradació del IRS.
Cal esmentar que la inflamació i la RI no només es produeixen al múscul i el fetge, sinó
també al sistema nerviós central. S’ha demostrat que una dieta rica en greixos indueix una
inflamació en regions claus de les neurones que controlen la homeòstasi de la glucosa i
el seu metabolisme perifèric i que la injecció d’insulina al cervell suprimeix la producció de
glucosa al fetge (6).
2. Paper dels lípids
Quan es produeix l’acumulació d’un excés de lípids, aquests es dipositen en diferents
òrgans i teixits; el seu dipòsit en el propi adipòcit activa la formació de citocines pro inflamatòries que activen les vies intracel·lulars JNK i IKKb/NF-kB, tal i com ja s’ha comentat i
donen lloc a la inflamació.
D’altra banda, la seva acumulació a la paret arterial, on s’activen les mateixes vies,
produeix l’aterosclerosi i la seva acumulació al fetge dóna lloc inicialment al fetge gras no
alcohòlic (NAFLD), mentre el procés d’inflamació consegüent juga un paper cabdal en la
progressió de la simple esteatosi fins a la esteatohepatitis i la cirrosi.
Finalment el seu dipòsit en el teixit muscular comporta també resistència a la insulina,
encara que no es coneix el mecanisme mitjançant el qual té lloc, doncs no s’activen les vies
metabòliques fins ara descrites.
Així dons s’ha demostrat que la disminució de l’activitat inflamatòria mitjançant el tractament farmacològic pot repercutir de forma coordinada en la davallada de molècules que
estan involucrades en la patogènesi de la RI, la DM2 i la malaltia cardiovascular.
3. Paper de l’estrès oxidatiu i del reticle endoplasmàtic (RE)
El RE és considerat un lloc de processament dels nutrients que participa en la síntesi i
tràfic de proteïnes.
A l’obesitat s’incrementa l’aportació de nutrients i la demanda de funcionament de les
cèl·lules de molts òrgans secretors. Aquests fenòmens comporten un estrès del reticle
endoplasmàtic i un estrès oxidatiu, amb activació de les vies inflamatòries, que donen lloc a
un increment en la resistència a la insulina. Alguns estudis han demostrat que el tractament
amb antioxidants, com la vitamina E, la vitamina C o el glutatió, disminueix la resistència a
la insulina (7).
Resistència a la insulina i DM2
Malgrat estar ben demostrat que la resistència a la insulina és un factor de risc pel desenvolupament de la diabetis i que la seva presència es sol considerar un factor pronòstic
per a l’aparició de la malaltia, també està clar que la diabetis només apareix quan la cèl·
lula beta és incapaç de respondre a les demandes de secreció d’insulina i es produeix un
increment en la concentració plasmàtica de glucosa (8).
Ja s’ha comentat que no tots els obesos ni tots els pacients que tenen resistència a la
insulina acaben essent diabètics. Cal pensar doncs que cal alguna patologia subjacent al
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pàncrees que sigui la responsable de la claudicació de la cèl·lula beta. Per les dades actuals sembla que es podria centrar en la disfunció del mitocondri.
Ens podem preguntar si la inflamació és el primer trastorn que lliga obesitat amb resistència a la insulina o si la resposta inflamatòria té lloc quan ja s’ha instaurat la RI.
Experiments en animals han demostrat que, en absència d’obesitat, la infusió dels animals amb citocines pro inflamatòries o amb lípids pot produir resistència a la insulina. Així
mateix, en humans hi ha evidències que altres condicions d’inflamació crònica representen
un risc de patir diabetis, com ho demostra el fet que una tercera part de pacients amb hepatitis C desenvolupen DM2, o la predisposició a desenvolupar-la dels pacients amb artritis
reumatoide o amb malaltia inflamatòria pulmonar.
En resum podem dir que la diabetis de tipus 2 és una malaltia amb base inflamatòria (9)
que en la major part dels pacients va lligada a l’obesitat que mitjançant la intervenció d’una
sèrie de processos produeix resistència a la insulina que acaba donant lloc a la DM2. En
aquest procés inflamatori hi estarien implicats molts factors com són: una aportació incrementada de nutrients, una acumulació de lípids dins i fora del teixit adipós, especialment
FFA (Free Fatty Acids), i una hipertròfia del teixit adipós visceral especialment enriquit amb
macròfags (9).
Tots aquests fenòmens contribueixen a la producció de citocines pro inflamatòries que
provoquen un estat d’inflamació crònica, que d’una banda inhibeixen l’acció de la insulina
al fetge i als teixits perifèrics i de l’altra provoquen una situació d’estrès al reticle endoplasmàtic i al mitocondri. (Figura 1)
Figura 1. Esquema de la participació de la inflamació en
el desenvolupament de la diabetis mellitus tipus 2 (DM2)
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IL-6: Interleucina 6.
RI: Resistència a la insulina.
IRS-1: Substrat 1 del receptor d’insulina.
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Criteris diagnòstics de la
diabetis gestacional
Rosa Corcoy Pla
Servei d’Endocrinologia i Nutrició. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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La diabetis gestacional (o hiperglucèmia gestacional segons la proposta més recent) és
la hiperglucèmia diagnosticada durant l’embaràs. El quid de la qüestió es troba en quins
són els valors discriminants per al diagnòstic.
Històricament s’han utilitzat múltiples criteris, habitualment derivats de criteris de normalitat estadística o segons l’evolució després del part de la tolerància a la glucosa de
la mare, però no segons la repercussió perinatal. Els criteris que l’any 2010 va publicar
l’International Association Diabetes Pregnancy Study Group (IADPSG) han estat derivats
de la relació entre la concentració de glucosa en el plasma matern i la morbiditat perinatal
a l’estudi observacional Hyperglycemia and Pregnancy Outcome (HAPO), que va incloure
23 316 dones. Cal destacar a favor d’aquests criteris que són els que tenen una base més
sòlida dels que s’han utilitzat fins a data d’avui. En contra, que no hi ha cap assaig clínic
que provi directament el benefici de la seva aplicació i que suposen el diagnòstic d’hiperglucèmia gestacional a prop del 20 % de les embarassades. A més, en el nostre medi hi
ha dades sobre l’aplicació potencial dels criteris de Carpenter i Coustan, menys estrictes
que els ara proposats, i on la relació entre diagnòstic i morbilitat era inferior a la descrita
inicialment en el Toronto Tri-Hospital Gestational Diabetes Project, pel que es dedueix que
pot ocórrer el mateix amb els criteris IADPSG. La reflexió del Grupo Español de Diabetes y
Embarazo ha estat no aplicar els nous criteris mentre no es disposi de dades en el nostre
medi que els donin suport.
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Ponència
Estudi citogenètic en l’assistència bàsica:
diagnòstic hematològic, diagnòstic
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Moderadora:
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Diagnòstic citogenètic de les
malalties hematològiques
Javier Grau Cat
Servei d’Hematologia-Laboratori.
Institut Català d’Oncologia, Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

L’any 1960 ���������������������������������������������������������������������
Nowell���������������������������������������������������������������
i Hungerford��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
van identificar en cultius de pacients amb leucèmia mieloide crònica (LMC) un cromosoma diminut al qual van anomenar cromosoma
Philadelphia (Ph’) (1). L’any 1970 Prieto va concloure que el cromosoma Ph’ era en realitat
un cromosoma 22 derivatiu (2) i Rowley l’any 1973 va demostrar, mitjançant tècniques de
bandeig, que aquest cromosoma era resultat d’un intercanvi de material genètic entre els
cromosomes 9 i 22 (3). Deu anys més tard es van identificar els gens implicats en aquesta translocació, el gen ABL i el protooncogen BCR localitzats en els cromosomes 9q34
i 22q11 respectivament (4). Aquest descobriment va marcar l’inici de la citogenètica en
l’estudi del càncer, al ser el primer cop que s’associava una alteració citogenètica recurrent
amb una neoplàsia humana.
Des de llavors, gràcies a la citogenètica convencional i a la incorporació de noves tècniques diagnòstiques com la hibridació in situ fluorescent, la hibridació genòmica comparada (HGC), els arrays de CGH (Comparative Genetic Hybridization) i els arrays d’SNP
(Single Nucleotide Polymorphisms), entre d’altres, s’han descrit un gran nombre d’alteracions citogenètiques en els pacients amb hemopaties malignes que han contribuït a un millor
coneixement d’aquestes entitats, de la seva patogènia i en alguns casos han resultat ser
una peça crucial a l’enfoc terapèutic.
Avui dia, el diagnòstic de les malalties hematològiques es basa en un diagnòstic integrat
que contempla la història clínica, l’exploració física, resultats analítics, citologia, immunofenotip, immunohistoquímica, citogenètica i biologia molecular. En aquest marc, la citogenètica és fonamental en el moment del diagnòstic, pronòstic, tractament i en el seguiment
(malaltia mínima residual) de les hemopaties malignes.
Així, a la darrera classificació de la Organització Mundial de la Salut (OMS) (2008), apareix una categoria específica d’alteracions citogenètiques recurrents tant per a leucèmies
agudes mieloblàstiques (LAM) com limfoblàstiques (LAL). En el cas de les LAM, aquesta
categoria inclou les LAM amb t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22) i la
t(15;17)(q22;q12) associades a bon pronòstic i la t(6;9)(p23;q34) i la inv(3)(q21q26.2) o t(3;3)
(q21;q26.2) associades a mal pronòstic, entre d’altres. També s’inclouen de forma provisional dos subtipus moleculars, les LAM amb NPM1 (nucleofosmina) mutada i les LAM amb
CEBPA (de les sigles en anglès “CCAAT/enhancer-binding protein alpha”) mutada (5). La
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troballa d’una d’aquestes alteracions ens permetrà diagnosticar una LAM independentment del nombre de blasts. En el cas de les LAL tenim la t(9;22)(q34;q11), t(12;21)(p13;q22),
t(1;19)(q23;p13.3), reordenaments del gen MLL, hiperdiploïdies, hipodiploïdies…
En el cas dels limfomes, tot i que no existeix una categoria específica d’alteracions
citogenètiques recurrents, ens trobem amb alteracions característiques, però no patognomòniques, de diferents subtipus histològics. Així, la t(8;14)(q24;q32) imprescindible per al
diagnòstic del limfoma de Burkitt (LB), també la podem trobar als limfomes difusos de cèl·
lules grans B (LDCGB) o als limfomes B inclassificables, amb característiques intermèdies
entre el LB i el LDCGB. En el cas del limfoma marginal esplènic, són freqüents les alteracions del cromosoma 7q32 i els guanys del braç llarg del cromosoma 3. Altres exemples
serien la t(14;18)(q32;q21) al limfoma fol·licular o la t(11;14)(q13;q32) al limfoma del mantell.
La citogenètica també és important per definir el pronòstic de les hemopaties malignes
i això, al mateix temps, tindrà implicacions terapèutiques. En aquest sentit, a les síndromes mielodisplàstiques (SMD) existeixen 3 grups pronòstics ben diferenciats, tant en la
supervivència global com en la supervivència lliure de transformació a LAM (6). Des de
l’any 1997, per estratificar a aquests pacients s’utilitza l’Internacional Prognostic Scoring
System (IPSS), que té en compte el percentatge de blasts a la medul·la òssia, el nombre
de citopènies i el cariotip. Respecte al cariotip, es consideren tres grups pronòstics: bon
pronòstic (cariotip normal, del(5q) aïllada, del(20q) aïllada i pèrdua de la Y aïllada), pronòstic
intermedi (trisomia 8 i totes les anomalies no incloses a les altres dues categories) i mal
pronòstic (-7/del(7q) i cariotips complexes ≥ 3 anomalies). L’IPSS ens permetrà classificar
els pacients en quatre grups pronòstics: baix risc i intermedi 1 (baix risc) i intermedi 2 i alt
risc (alt risc). Això tindrà al mateix temps implicacions terapèutiques, ja que els pacients
de baix risc es tractaran amb agents estimulants de l’eritropoesi (si la concentració d’eritropoetina endògena és < 500 UI/L), lenalidomida en pacients amb deleció 5q, tractament
immunosupressor o suport transfusional i tractament quelant de la sobrecàrrega fèrrica,
mentre que els pacients d’alt risc candidats a tractament intensiu rebran un trasplantament
al·logènic de progenitors hematopoètics o, en cas de no disposar de donant histocompatible, agents hipometilants com l’azacitidina (7). A la LAM també es consideren diferents
grups pronòstics en funció de la citogenètica (8) i, de la mateixa manera que succeeix amb
les SMD, això tindrà implicacions terapèutiques.
Alguns exemples de tractament diana serien: la leucèmia mieloide crònica i els inhibidors de la tirosina-cinasa, la leucèmia aguda promielocítica i l’àcid transretinoic (9) o les
SMD amb deleció 5q aïllada i la lenalidomida (10).
Per últim, pel què fa a la importància de la citogenètica en el seguiment de les hemopaties malignes, la leucèmia mieloide crònica (LMC) constitueix l’exemple més clar. En
aquesta entitat estan perfectament definits per l’European Leukemia Net (ELN) tant els
criteris de resposta hematològica, citogenètica i molecular, com l’avaluació de la resposta
a imatinib (11).
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Diagnòstic citogenètic pediàtric
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Introducció
Les malformacions congènites són un problema sanitari de primer ordre, afectant fins
un 5 % dels nadons i essent la causa del 20 % de les morts en el període post-natal. El
retard mental afecta un 2-3 % de la població general. El diagnòstic etiològic és fonamental
per al maneig, pronòstic i prevenció d’aquest tipus de patologies (1).
Una de les causes genètiques més freqüents de retard mental, malformacions i trastorns de l’espectre autista són les anomalies de còpia del DNA (CNVs), és a dir, les pèrdues
i guanys de material genètic. L’anàlisi cromosòmica ha estat durant més de 40 anys la principal tècnica de laboratori per a la detecció d’anomalies de còpia del DNA, aconseguint-se
el diagnòstic d’un 5-7 % dels pacients (2-4). Desgraciadament és una tècnica molt manual
i de resolució molt moderada, que tan sols detecta anomalies de més de 6-10 milions de
parells de bases. A més, la resolució d’un estudi concret depèn de factors tan variats com
la regió cromosòmica, la humitat i temperatura ambiental, l’experiència i l’habilitat del personal que realitza l’estudi.
Els darrers anys han evolucionat amb gran rapidesa les tècniques de citogenètica molecular (principalment FISH (Fluorescense In Situ Hybridization), MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), i molt especialment els arrays de dosis) amb una resolució,
automatització i estandardització molt superiors. En particular, els arrays són capaços de
detectar anomalies de còpia amb una resolució 100 vegades superior al cariotip convencional i aconsegueixen el diagnòstic d’un 15-20 % dels pacients (5).
Indicacions dels estudis d’array de dosis (MAD)
Els MAD estan indicats en pacients amb (5):
• Retard mental o del desenvolupament no explicat.
• Anomalies congènites o trets dismòrfics.
• Desordres autistes o presentacions clíniques que suggereixin una síndrome cromosòmica concreta.
• Cariotips alterats poc caracteritzats (cromosomes marcadors, translocacions aparentment equilibrades acompanyades de fenotip clínic anormal, etc).
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Fonament dels estudis d’array de dosis
Un Array és una disposició d’ítems sobre una superfície bidimensional, en el present
cas fragments de DNA immobilitzats sobre un suport de vidre o plàstic. Existeixen dos
tipus de tecnologia d’array destinades a la detecció de CNVs: els Array-CGH (Comparative Genetic Hybridization) i els Array-SNP (Single Nucleotide Polymorphisms). Ambdues
tecnologies permeten l’estudi de tot el genoma, raó per la que també se les ha anomenat
cariotip molecular.
Els array-CGH són una evolució de la CGH cromosòmica. Es basen en la comparació
de tot el DNA del pacient (fragmentat i marcat amb una molècula de fluorescència vermella)
amb el DNA d’un control sa (fragmentat i marcat amb una molècula de fluorescència blavosa). La comparació es realitza barrejant ambdós DNAs marcats i deixant que competeixin
entre sí per hibridar-se amb els fragments de DNA de seqüència coneguda o «sondes» que
estan fixats a un portaobjectes o suport de vidre. Si el pacient té una duplicació, s’unirà una
major proporció de fragments de DNA de fluorescència vermella. Si el pacient té una deleció, una major proporció de fragments de fluorescència blava. Finalment, si el DNA del pacient no presenta anomalies, el nombre de fragments vermells i blaus que s’hibriden amb
les sondes és similar. En resum, el color de la fluorescència després de la hibridació serà
vermellós (indicant una duplicació), blau verdós (indicant una deleció), o groguenc (indicant
normalitat). En el suport de vidre existeixen centenars de milers de punts diferents, cadascun amb un tipus diferent de sondes, la localització dels quals al genoma humà coneixem
amb precisió. Coneixent els punts de l’array en els que es detecta un canvi de color, podem
definir amb gran exactitud el tipus i localització de les duplicacions i delecions de material
genètic. Les sondes són de mida extremadament petit i la resolució de l’anàlisi depèn del
nombre de punts de l’array: a major densitat podem investigar el genoma del pacient en un
nombre major de llocs i, per tant, detectar anomalies de menor mida.
Els array-SNP, la tecnologia alternativa als array-CGH, es basen en la detecció de canvis d’un sol nucleòtid o SNPs gràcies a diferències d’hibridació amb petits oligonucleòtids
fixats a un suport (6). Els SNPs són la variació més freqüent en el genoma humà, ja que hi
ha uns 5-10 milions de SNP al genoma humà.
Degut a que tenim dues còpies de cada cromosoma, és habitual tenir bastants SNP en
heterozigosi (diferents en ambdós cromosomes). Una zona totalment homozigota pot ser
deguda a fenòmens de disomia uniparental (herència dels dos cromosomes o fragments
cromosòmics d’un sol pare i cap de l’altre) o bé a una deleció d’un dels dos cromosomes.
Les duplicacions es detecten com un augment en el nombre de còpies d’un al·lel en relació
amb l’altre (7).
Interpretació dels estudis d’array de dosis
Els arrays es llegeixen mitjançant un escàner de fluorescència amb una resolució de
micres. Mitjançant un programari especialitzat es tradueixen les imatges a dades numèriques. Un altre programari s’encarrega d’interpretar aquestes dades numèriques mitjançant
determinats algorismes matemàtics de detecció d’anomalies de còpia. Finalment, s’ha
d’interpretar el caràcter patogènic o de variant de normalitat de les alteracions detectades.
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L’escanejat, interpretació i detecció de les anomalies de còpia és un procés automàtic.
La interpretació del caràcter patogènic o benigne de les anomalies detectades és un procés manual i complex, complicat pel coneixement molt fragmentari que tenim del funcionament del genoma humà. Generalment s’utilitzen variables com la mida, contingut genètic,
presència o absència als controls normals, coincidència amb regions lligades a trastorns
genòmics recurrents ben coneguts i un llarg etcètera (8,9).
Conclusions
La nova tecnologia dels arrays de dosis permet el diagnòstic d’un 15-20 % dels pacients
amb retard mental, trastorns de l’espectre autista i malformacions. És per tant, la principal
eina diagnòstica en aquest camp i ja hi ha estudis que en recomanen el seu ús en lloc del
cariotip convencional en pacients nascuts (5).
La dificultat per catalogar les troballes com a patogèniques o benignes és actualment
un fre per al seu ús prenatal de rutina, però s’està realitzant actualment un enorme esforç
per augmentar el nostre coneixement i afinar la nostra capacitat d’interpretació en aquest
camp.
L’evolució tècnica és vertiginosa, i ja s’albira la generalització de les tècniques de seqüenciació massiva de tot el genoma. És molt probable que mitjançant una adequada
anàlisi informàtica de les dades de seqüenciació es puguin detectar també anomalies de
còpia. Per tant, una sola anàlisi podrà detectar mutacions i anomalies de còpia en tot el
genoma d’un pacient a un preu i temps de resposta altament competitius. El gran desafiament serà la interpretació d’una quantitat de dades astronòmica.
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És un fet reconegut que les anomalies cromosòmiques són una causa important de
mortalitat i morbilitat fetal. Diversos estudis citogenètics realitzats en avortaments espontanis mostren que més de la meitat d’aquests presenten anomalies cromosòmiques, i el
percentatge arriba fins a un 60-80 % si es consideren només els avortaments espontanis
del primer trimestre de la gestació. En les morts perinatals, les anomalies cromosòmiques
estan presents en un 3-5 % dels casos, i en els nadons amb anomalies congènites entre
un 4 i un 8 % (1). Aquestes xifres són més altes quan s’inclouen les anomalies submicroscòpiques que no es detecten amb les tècniques citogenètiques convencionals, és a dir
amb el microscopi, sinó fent servir les tècniques més avançades i recents de citogenètica
molecular.
El cariotip prenatal es pot obtenir a partir de material biològic fetal, i les mostres més
utilitzades són sobretot el líquid amniòtic i les vellositats coriòniques, però també és possible realitzar-lo en mostres de sang fetal, de teixits fetals com pell, tendons, ronyó, etc., i de
fluids fetals amb component cel·lular com orina, líquid pleural o líquid d’higroma. L’obtenció
d’aquestes mostres es fa mitjançant procediments obstètrics com l’amniocentesi o punció
per obtenir líquid amniòtic o altres líquids biològics fetals, la biòpsia corial per obtenir les
vellositats coriòniques, la cordocentesi per obtenir sang fetal per punció del cordó umbilical, o la biòpsia de teixits fetals.
El diagnòstic citogenètic prenatal es va iniciar cap a finals dels anys 60, quan es van
obtenir els primers cariotips de cèl·lules del líquid amniòtic. Els cariotips de vellositats coriòniques a partir de biòpsies corials van començar als anys 80. L’amniocentesi i la biòpsia
corial són els procediments més emprats arreu, però tot i l’experiència acumulada, són
procediments invasius que comporten un risc de pèrdua fetal, actualment avaluat entre
un 0,5 i un 1 %. Aquest fet suposa que el diagnòstic prenatal no té una aplicació universal,
sinó que cal establir uns criteris de selecció de les gestants amb més risc d’anomalia, per
tal que el balanç benefici/risc sigui favorable.
Durant molts anys l’edat materna, igual o superior a 35 anys inicialment, i 38 anys posteriorment, va ser el principal criteri de selecció. Actualment aquest criteri és obsolet, ja que
queda englobat en el cribratge bioquímic/ecogràfic. Altres factors importants de risc són
les aneuploïdies anteriors, les anomalies cromosòmiques dels progenitors i les anomalies
ecogràfiques.
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El diagnòstic prenatal citogenètic a Catalunya es va normalitzar l’any 1998 amb la
Instrucció 01/98 del Servei Català de la Salut (SCS) «Implantació del diagnòstic prenatal
d’anomalies congènites a Catalunya» que facilitava l’accés al cribratge de segon trimestre a totes les dones gestants residents a Catalunya, i la realització del cariotip fetal a les
gestants seleccionades mitjançant l’amniocentesi. Deu anys més tard el mateix SCS va
implantar el cribratge de primer trimestre, amb la qual cosa el cariotip fetal es podia tenir
molt abans a partir de la biòpsia corial.
El cariotip convencional és de moment l’eina bàsica del diagnòstic citogenètic prenatal:
ens dóna informació de tots els cromosomes, és a dir de tot el genoma, amb un nivell de
resolució limitat però acceptable. Permet la detecció de pèrdues o guanys de material genètic a partir de 5-10 Mb. Amb el cariotip podem diagnosticar anomalies numèriques com
les monosomies, trisomies, triploïdies o cromosomes marcadors, i anomalies estructurals
tant desequilibrades (duplicacions, delecions, isocromosomes, cromosomes en anell,…)
com equilibrades (translocacions, inversions i insercions).
En l’àmbit prenatal, el diagnòstic citogenètic presenta uns trets específics. En primer lloc
el fet que no és universal i cal una selecció de les gestants. També que en aquest cas el
«pacient» (el fetus) no està a la vista, i això comporta dificultats en la interpretació d’alguns
resultats. D’altra banda hi ha les limitacions pròpies dels cultius cel·lulars, que en algunes
mostres poden allargar-se uns quants dies, i que els resultats s’han de donar en un temps
limitat perquè segons com surtin s’han de prendre decisions importants de cara a la continuació de la gestació. Tot plegat fa que sigui imprescindible comptar amb professionals
molt preparats i especialitzats en aquest camp.
L’amniocentesi i el cultiu de les cèl·lules presents en la mostra del líquid amniòtic és el
mètode més estès de diagnòstic prenatal citogenètic. Aquestes cèl·lules procedeixen de
diversos teixits embrionaris i extraembrionaris, i el resultat obtingut és una bona representació del cariotip fetal. Els cromosomes obtinguts acostumen a tenir una bona resolució, i això permet el diagnòstic de petites alteracions estructurals amb una bona fiabilitat.
D’altra banda, però, presenta també alguns inconvenients: no es recomana abans de la
setmana 15 de gestació a causa del risc de pèrdua fetal, el cultiu és llarg i el resultat s’obté
normalment entre 2 i 3 setmanes a partir de l’amniocentesi, existeix un petit risc de contaminació per microorganismes al llarg del cultiu, i també pot haver-hi creixement simultani
de cèl·lules maternes, que poden emmascarar el resultat.
En els últims anys ha augmentat significativament la pràctica de la biòpsia corial pel
diagnòstic prenatal citogenètic. Amb les mostres de vellositats coriòniques es realitzen dos
cultius a partir de dos teixits diferents: el cultiu curt a partir del trofoblast, i el cultiu llarg a
partir del teixit intern de les vellositats (mesènquima). El cultiu curt aprofita les metafases
espontànies del citotrofoblast, que és una capa cel·lular amb gran activitat mitòtica, i permet obtenir el cariotip en 1 o 2 dies. El cultiu llarg, en canvi, és un cultiu convencional que
es pot allargar 2-3 setmanes. El gran avantatge del cariotip en vellositats coriòniques és
que es fa en el primer trimestre de la gestació, a partir de les 10 setmanes, i que amb el
cultiu curt s’obté el resultat molt aviat, com a conseqüència el temps d’espera de la gestant
és molt més curt i els procediments obstètrics en cas de finalització de la gestació tenen
menys risc; tot això fa que psicològicament sigui molt més favorable per a la gestant. Tam–76–

bé amb el cultiu curt no hi ha contaminació per cèl·lules maternes, perquè no tenen temps
material de créixer, i hi ha menys risc de contaminació per microorganismes. D’altra banda
les vellositats coriòniques són el material més idoni per altres estudis genètics, perquè
permeten obtenir gran quantitat de DNA.
Per contra, el cariotip en vellositats coriòniques presenta també alguns inconvenients.
La qualitat dels cromosomes és més baixa, en general, que la dels cultius de líquid amniòtic, sobretot la que s’obté amb el cultiu curt. Els teixits analitzats estan embriològicament
allunyats dels pròpiament fetals, i això porta de vegades a l’existència de discrepàncies
entre el cariotip de les vellositats i el cariotip del fetus, els anomenats «mosaics confinats
a la placenta», que poden donar lloc a diagnòstics «falsos positius» (quan es troba una
anomalia en les vellositats i un cariotip fetal normal), descrits en un 1,5 % dels diagnòstics
prenatals de primer trimestre, o a diagnòstics «falsos negatius» (quan el cariotip de les vellositats és normal i el fetus presenta una anomalia cromosòmica), descrits en un 0,025 %
dels casos. Les guies internacionals recomanen fer els dos cultius, curt i llarg, en paral·lel,
per minimitzar aquests riscos, i recomanar una amniocentesi de comprovació en cas de
sospita de possible discrepància.
Com a mostra del potencial diagnòstic del cariotip en vellositats corials, presentem les
dades dels resultats obtinguts al laboratori de la Secció de Citogenètica i Genètica Clínica
de l’Hospital Clínic de Barcelona:
Biòpsies corials 2011:
• 599 cariotips
• 88 anomalies cromosòmiques: 1 cada 6/7 BCs
• 11 anomalies confinades a la placenta

MCP: mosaics confinats a placenta
RCD: anomalies cromosòmiques estructurals desequilibrades
RCE: anomalies cromosòmiques estructurals equilibrades
Triplo: triploïdies
Tri sex: trisomies dels cromosomes sexuals
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QF-PCR a la pràctica clínica
Com que l’obtenció de cromosomes comporta un cultiu cel·lular que en molts casos
s’allarga uns quants dies, s’han desenvolupat tècniques de detecció ràpida de les anomalies cromosòmiques més freqüents, essent la més estesa la QF-PCR (Quantitative Fluorescence Polymerase Chain Reaction). La majoria de centres ofereixen aquesta tècnica
conjuntament amb el cariotip en cas de necessitar un resultat ràpid, per la gravetat dels
signes ecogràfics o per l’angoixa de la gestant. En relació amb el cariotip de líquid amniòtic, n’avança un resultat parcial (diagnòstic de trisomies 21, 18, 13 i aneuploïdies sexuals),
que s’obté en 1-2 dies. Respecte al cariotip en vellositats coriòniques, en alguns centres la
QF-PCR substitueix el cultiu curt. En alguns països s’utilitza com a tècnica única, per raons
econòmiques, en gestacions de baix risc.
De tota manera el potencial diagnòstic és inferior al del cariotip, ja que només detecta
les aneuploïdies dels cromosomes investigats: 21, 18, 13, X, Y. En la nostra experiència de
diagnòstic prenatal en biòpsies corials, equival al 75 % de les anomalies cromosòmiques
diagnosticades amb el cariotip.
Microarrays en prenatal
Aquestes tècniques de citogenètica molecular presenten una capacitat de detecció
d’anomalies cromosòmiques molt superior a la citogenètica convencional, ja que són capaces de distingir desequilibris cromosòmics de l’ordre de centenars de kb, impossibles
de detectar amb el microscopi. En la citogenètica postnatal han esdevingut l’eina principal
per l’estudi citogenètic de pacients amb anomalies congènites, del desenvolupament i
retard mental (2). La seva aplicació en la pràctica prenatal està essent objecte de múltiples
estudis per determinar la seva utilitat i limitacions. Una revisió i meta-anàlisi recent (3), assenyalava que l’array de CGH (Comparative Genetic Hybridization), en el conjunt de diagnòstics prenatals, havia detectat un 3,6 % més de desequilibris genòmics que el cariotip, però
un 1,1 % corresponien a variants de nombre de còpia (CNVs) de significat incert.
La detecció de CNVs de significat incert és un dels problemes més importants en l’aplicabilitat d’aquestes tècniques en el diagnòstic prenatal, ja que l’accés al «pacient» (fetus) es
limita a l’ecografia, i els problemes d’interpretació dels resultats poden ser molt importants.
Altres limitacions són, per una banda, l’elevat cost econòmic d’aquestes tècniques i la falta
de consens internacional sobre el tipus més adequat de plataforma d’arrays i la selecció
de les gestants a qui adreçar-les, i per altra banda la falta de personal amb l’experiència
adequada.
En aquest sentit, les recomanacions de l’�������������������������������������������
American College of Obstetricians and Gynecologists (4), establien que el cariotip convencional continuava essent la tècnica principal
en diagnòstic prenatal citogenètic, que l’array-CGH dirigit (targeted) era una bona tècnica
complementària en gestacions amb anomalies ecogràfiques o en pèrdues fetals sense
cariotip, i recalcaven la importància del consell genètic abans i després de l’anàlisi, i la
necessitat de més estudis per determinar la utilitat i les limitacions de l’array com a primera
tècnica.
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Futur del diagnòstic citogenètic prenatal
A l’actualitat s’està treballant fonamentalment en dues línies de futur:
En primer lloc, els avenços en el diagnòstic prenatal no invasiu (en sang materna) haurien de permetre fer el cribratge d’aneuploïdies fetals per QF-PCR, a totes les embarassades, sense risc de pèrdua fetal.
En segon lloc, l’abaratiment i millora dels microarrays haurien de permetre la seva aplicació en les gestants amb anomalies ecogràfiques fetals, amb el cariotip com a eina complementària o principal en els casos d’anomalies cromosòmiques familiars.
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Durant aquestes últimes dècades hem assistit a importants avenços en el coneixement
de les bases moleculars de les diferents malalties així com els diferents factors genètics
que predisposen a les mateixes. Projectes col·laboratius internacionals com el Projecte
Genoma Humà, el Projecte Hap Map i el Projecte de l’Epigenoma Humà, entre d’altres, ens
estan permetent modificar la nostra aproximació a les malalties passant des d’una aproximació terapèutica centrada en el tractament de les malalties establertes a una aproximació
preventiva centrada en la disminució de l’impacte de la malaltia mitjançant l’establiment de
mesures preventives que permetin disminuir la incidència de la malaltia (prevenció primària)
o el diagnòstic en fases inicials (prevenció secundaria) que, a la majoria dels casos, pot
permetre un major èxit de les mesures terapèutiques. Aquests avenços científics també
han permès profunditzar en altres àrees com la farmacogenòmica, la identificació de factors pronòstic, etc. que escapen del focus de la present comunicació.
Tal i com indica l’article 55 de la llei d’Investigació biomèdica (Llei 14/2007, del 3 de juliol,
d’Investigació biomèdica; BOE núm. 159), «Cuando se lleve a cabo un análisis genético
con fines sanitarios será preciso garantizar al interesado un asesoramiento genético apropiado, en la forma en que reglamentariamente se determine, respetando en todo caso el
criterio de la persona interesada. El profesional que realice o coordine el consejo genético
deberá ofrecer una información y un asesoramiento adecuados, relativos tanto a la trascendencia del diagnóstico genético resultante, como a las posibles alternativas por las que
podrá optar el sujeto a la vista de aquél».
Amb la finalitat de facilitar el desenvolupament conceptual del procés de consell genètic
ens centrarem en les característiques del mateix aplicat a una malaltia prevalent com és
el càncer.
El consell genètic en predisposició hereditària al càncer
Des de la introducció de la genètica clínica, ja fa més de 60 anys, s’han realitzat múltiples intents de trobar una definició acceptable del consell genètic. El terme «consell genètic» es va introduir el 1947 amb la finalitat de descriure la relació entre els genetistes clínics i
aquells que s’encarregaven de proveir la informació sobre l’etiologia, història natural i riscos
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de recurrència de les malalties hereditàries (1). El terme pretenia proporcionar una actitud
respectuosa cap als diversos valors i finalitats d’aquells que reben el consell genètic, intentant evitar les connotacions d’eugenèsia que havien estat associades amb la genètica
clínica pràctica prèviament.
El desenvolupament contemporani de la psicologia va contribuir a la implantació de
l’aproximació no-directiva que es va caracteritzar com a norma d’actuació en consell genètic (2). Aquesta aproximació no-directiva es basa en la transmissió de tota la informació
disponible a l’individu amb la finalitat que aquest pugui prendre una decisió informada,
intentant evitar donar un consell determinat.
A l’actualitat existeix un cert grau de consens per considerar al Consell Genètic com el
procés de comunicació no-directiva que atén a les necessitats i preocupacions individuals
i familiars relacionades amb el desenvolupament i/o transmissió d’una malaltia genètica (3).
Aquest procés inclou la intervenció d’un o més professionals, correctament formats, per
ajudar a un individu o família a: 1) comprendre els fets mèdics, incloent-hi el diagnòstic,
evolució probable de la malaltia, i les opcions de maneig clínic disponibles; 2) comprendre
de quina manera l’herència contribueix a la malaltia i les possibilitats d’aparició de la malaltia en altres membres de la família; 3) entendre les alternatives disponibles per al maneig
del risc d’aparició de la malaltia, és a dir, mesures de prevenció primària i secundària disponibles; 4) escollir les accions més apropiades a dur a terme d’acord amb el risc personal,
les expectatives de la família, i les conviccions ètiques i religioses pròpies de l’individu, i
actuar en conseqüència i concordança amb aquesta decisió; i, per últim, 5) oferir el suport
necessari a l’individu i la família per a l’afrontament de la malaltia.
Al llarg dels anys, l’aproximació no-directiva en consell genètic s’ha mantingut com a
element central de la pràctica clínica, principalment amb el que fa referència al consell
sobre temes reproductius. El procés de Consell Genètic inclou com a elements fonamentals la recopilació d’informació personal i familiar, l’avaluació i l’assessorament del risc de
desenvolupar una malaltia, la comunicació d’informació, i l’oferiment d’un suport continuat.
És important ressaltar que el consell genètic és un procés de comunicació i que pot, o
no, incloure una prova genètica. És a dir, no hem de confondre consell genètic i diagnòstic
genètic. Aquest últim és un element més del consell genètic, no l’essència.
Fins no fa gaire, el consell genètic es centrava principalment en alteracions congènites
i en malalties d’aparició precoç a la vida, sovint d’etiologia cromosòmica o relacionades
amb l’alteració d’un únic gen. Els avenços en genètica en relació a alteracions més complexes i d’aparició tardana a la vida, com és el càncer, han demostrat la necessitat de
l’aplicació del consell genètic en altres àrees de la medicina.
Avui dia podem afirmar que el càncer és una malaltia genètica, tot i que molt rarament
hereditària. El ràpid progrés en el coneixement de la genètica del càncer i el desenvolupament de proves genètiques que permeten identificar alteracions en gens que donen lloc a
un major risc de desenvolupar càncer, ha fet possible oferir consell genètic en predisposició hereditària al càncer. És a dir, és possible informar a individus de determinades famílies
amb agregació familiar de càncer sobre el risc individual de desenvolupar càncer.
Els principis bàsics del consell genètic, inclosos els principis ètics d’autonomia, privacitat, confidencialitat i beneficència són aplicables al consell genètic en predisposició
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hereditària al càncer. Les diferències resideixen principalment en: 1) les característiques de
la malaltia, el coneixement de la seva evolució natural, i les mesures de control disponibles
en cada cas particular; 2) els gens implicats en la predisposició genètica, la seva penetrància i interacció amb altres factors genètics o ambientals. Aquestes característiques
pròpies delimitaran així mateix els beneficis, limitacions i riscos que poden tenir les proves
genètiques aplicades al càncer.
El procés de consell genètic en càncer té com a àmbit de treball les Unitats de Consell
Genètic (UCG) on es rep a les persones i famílies que hi acudeixen davant la sospita d’una
síndrome o patologia hereditària. Quan un professional de la salut, des de l’atenció primària
o l’atenció especialitzada, té la sospita de tenir un pacient amb una possible predisposició
hereditària al càncer per la seva edat en el diagnòstic o per la presència de molts casos a
la família, hauria de remetre al pacient i als seus familiars a una Unitat de Consell Genètic
per a la seva avaluació. Aquest assessorament, que en moltes ocasions requereix dues o
tres visites, es realitza per experts en genètica del càncer (oncòlegs, genetistes, metges i/o
infermeres), identificats amb el terme anglosaxó de genetic counsellor (conseller genètic).
El conseller genètic realitza la història personal i familiar, elabora un pedigrí o genograma
de la família, facilita tota la informació a l’individu/s sobre el risc poblacional al càncer
(segons el cas) i explica el paper de la genètica a l’etiologia del càncer i la possibilitat de
transmissió de la malaltia (4).
Com a part del procés d’identificació de famílies amb càncer hereditari s’inclou la recollida de tota la informació disponible sobre l’individu i els seus familiars ja sigui donada
pel pacient o mitjançant els informes clínics previs. És molt important documentar els
diagnòstics positius a la família.
S’ha de tenir en compte fonamentalment:
1 La història personal i familiar. Mitjançant la realització de l’arbre genealògic o genograma, l’assessor genètic recull informació sobre tres generacions (com a mínim), incloent
diagnòstics clínics, edats del diagnòstic, bilateralitat del tumor, histologia i tractament. El
genograma o pedigrí simbolitzarà la informació sobre els patrons d’herència de la malaltia.
Degut a que la majoria de gens de susceptibilitat al càncer segueixen un patró d’herència
autosòmica dominant s’espera observar afectació en generacions successives, verificant
una transmissió vertical. Fills, pares i germans són considerats familiars de primer grau
de la persona que acudeix al CG (persona o pacient provant). A més, sempre que és
possible es contrasta la informació dels casos mitjançant informes mèdics, i tenint en
compte aquells possibles biaixos donats per l’evolució de l’estructura familiar (adopcions,
fills no biològics, familiars no emparentats,…).
2 L’estimació del risc de patir càncer. Durant el procés de consell genètic s’ha de diferenciar
entre l’estimació del risc de desenvolupar càncer i l’estimació del risc de ser portador
d’una mutació genètica en els gens d’alta penetrància que predisposen al càncer. De la
obtenció d’una bona història familiar han de derivar-se dades clíniques, epidemiològiques
i biològiques que permeten predir la probabilitat de l’existència d’una mutació genètica
i xifrar el risc individual de patir càncer (Lastra, bc 133). Per xifrar aquest risc es disposa
de diferents models estadístics de predicció. Cada model té en consideració factors
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relacionats amb la història i factors personals, com l’edat. Aquest mètode d’estimació
del risc depèn en gran mesura de la penetrància i del coneixement que es tingui de la
mutació genètica en el grup ètnic al que pertanyi l’individu d’estudi.

El consell genètic és un procés complex en el que, a més d’estimar el risc personal i
familiar dels individus a patir determinades malalties, es dóna una amplia informació sobre genètica, susceptibilitat, risc, prevenció i possibles tractaments (6). Facilitar el consell
genètic a individus amb història familiar de càncer s’ha convertit actualment en una de les
estratègies preventives més creixents dins del camp de la oncologia. El seu objectiu fonamental és proporcionar als individus la informació necessària sobre el seu risc individual i
familiar i animar-los a adoptar aquelles mesures preventives més adequades per mantenir
un grau òptim de salut.
Consell genètic com a procés de comunicació
Les unitats de consell genètic estan preparades per assessorar i facilitar la comprensió
sobre el risc personal i familiar a desenvolupar càncer. Una de les principals raons per les
que les persones acudeixen a aquestes unitats és per obtenir informació sobre el càncer
hereditari i com prevenir-lo. Un estudi realitzat a la UCG de l’Institut Català d’Oncologia (5)
va mostrar el desconeixement de les persones en relació al càncer hereditari, en concret
al càncer de mama i ovari hereditari. Quan se’ls preguntava sobre conceptes bàsics del
càncer hereditari, un 56,3 % de la mostra desconeixia les respostes verdaderes. En altres
països (Estats Units i Regne Unit), on aquestes unitats o clíniques tenen ja una llarga trajectòria, s’estan intentant promoure nous sistemes d’informació. Des de l’atenció primària
estan facilitant aquesta informació a les persones abans d’acudir a una UCG, quan es
sospita un patró familiar de càncer. Al nostre entorn seria aconsellable que els professionals de la salut, també a l’atenció primària, poguessin orientar, informar sobre el seu risc a
les persones identificades amb una història familiar de càncer i derivar posteriorment a les
UCG a aquelles famílies amb major predisposició a la malaltia.
El Consell Genètic és en ocasions un procés complicat. Les persones han d’assimilar
conceptes nous per poder prendre decisions adequades en relació a la seva salut. Termes
com screening o cribratge, DNA, mesures de profilaxi, mutacions genètiques, noms de
gens com BRCA, APC, MLH1 entre d’altres, són paraules que han de tenir un significat
comprensible per a les persones que reben assessorament genètic. Es tracta d’un procés
psicoeducatiu que exigeix temps i esforç per part dels professionals. Les habilitats de comunicació del professional marquen la qualitat del procés d’assessorament i no sempre és
fàcil garantir la bona comprensió de la informació (6).
D’altra banda, la informació s’ha d’adequar a les necessitats del pacient. La Llei d’Autonomia del Pacient, al seu article 4, estipula que els pacients tenen dret a conèixer, amb
motiu de qualsevol actuació a l’àmbit de la seva salut, tota la informació disponible sobre
la mateixa, així com el dret del pacient o usuari a que es respecti la seva voluntat a no ser
informat. El procés de comunicació en consell genètic és complex i s’ha d’adaptar a les
necessitats individuals de cada subjecte. Els professionals haurien de comunicar tota la informació que permeti a la persona tenir coneixement suficient per prendre les decisions de
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manera autònoma. Les decisions que es prenguin haurien d’anar encaminades a millorar
la salut i adequar mesures personals de prevenció del càncer de mama. Tradicionalment,
la informació mèdica ha estat directiva, conseqüència del paternalisme de la medicina que
durant tants anys ha existit en la relació metge-pacient. Malgrat tot, en els darrers anys,
diferents escoles són partidàries del consell no-directiu, entès com el consell impartit pel
professional on presenta tota la informació i les alternatives de tractament i prevenció però
en el que el conseller no pren o dirigeix la decisió. En el consell no-directiu, el conseller
té com a rol informar i discutir les opcions però no aconsellar sobre el que les persones
haurien de fer sobre la informació genètica rebuda.
Un dels elements claus del procés de consell genètic és l’assessorament pel què fa al
risc de patir i transmetre la malaltia.
Al consell genètic sobre el càncer sempre es parla de probabilitat, mai de seguretat de
patir la malaltia (7). Per això és necessari tenir un diàleg obert amb les persones i famílies.
El significat de risc en moltes ocasions no és entès de forma similar pels diferents membres
de la mateixa família. Existeixen una gran varietat de factors emocionals (ansietat, preocupació, creences i tipus de personalitat entre d’altres), socials i culturals davant els quals el
professional ha d’adaptar el seu procés educatiu.
El Consell Genètic ha de garantir una correcta informació impartida durant el procés. Un
exemple d’això es descriu a la taula 1, sobre els objectius del CG.
Taula 1. Objectius bàsics del Consell Genètic

• Entendre què és la predisposició hereditària al càncer i comprendre les possibilitats de transmetre
aquesta predisposició.
• Saber quin és el seu risc personal i quina és la probabilitat de desenvolupar la malaltia, juntament amb les
implicacions per a la família.
• Adequar la percepció de risc de càncer en funció del risc real estimat.
• Disposar d’informació per decidir realitzar o no un diagnòstic molecular de la predisposició hereditària i
conèixer quines són les implicacions potencials per a la persona i els seus familiars.
• Conèixer les diferents opcions i l’efectivitat de les mesures de detecció precoç i de prevenció disponibles
per disminuir el risc de càncer.
• Disposar d’informació per decidir les mesures de prevenció i detecció precoç més apropiades d’acord
amb el seu risc.
• Rebre recolzament psicosocial per la persona i la seva família necessari per afrontar millor la situació de
risc i les implicacions que per ells es puguin derivar.
Font: Oncoguia del consell i assessorament en el càncer hereditari. Agència
d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (2006)

Beneficis, riscos i limitacions de l’estudi genètic
En relació a les proves genètiques disponibles en predisposició hereditària al càncer és
molt important delimitar, en primer lloc, la seva possible aplicabilitat clínica.
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D’aquesta manera, les proves genètiques per a les síndromes de càncer hereditari es
poden dividir en, al menys, tres amplies categories. La primera inclou aquelles síndromes en les que les proves genètiques tenen totes les característiques d’una “prova ideal”
i s’haurien de considerar com una prova diagnòstica de rutina a la pràctica clínica. En
aquest grup destaquen les síndromes de neoplàsia endocrina múltiple (MEN 2), la malaltia
de Von Hippel-Lindau (VHL) i la poliposi adenomatosa familiar (PAF). En aquest grup, la
penetrància de la malaltia és elevada i, a més, existeixen mesures preventives eficaces. El
segon grup estarà format per aquelles síndromes per les que existeix una prova genètica
d’aplicació clínica, o a l’avantsala de ser possible la seva realització en el camp clínic.
Malgrat tot, la penetrància de la malaltia és variable i impossible, en aquests moments,
de predir i, a més, encara s’ha d’aclarir la utilitat de les proves de cribratge o les mesures
profilàctiques per modificar el curs natural de la malaltia. En aquesta categoria s’inclou
a les síndromes més importants, en freqüència i prevalença, entre les que destaquen la
síndrome del càncer de mama i/o ovari hereditari i la síndrome de Lynch. Per últim, en el
tercer grup es troben aquelles síndromes per les que la prova genètica està estrictament
en el terreny de la investigació i la seva eficàcia clínica encara no està provada.
Com es pot entendre fàcilment, les proves genètiques en el tercer grup no s’han d’aplicar a la clínica rutinària, i l’aplicació de proves de diagnòstic genètic en el segon grup ha de
ser molt curosa. Haurem de discutir àmpliament els riscos, beneficis i limitacions d’aquestes proves genètiques amb els pacients que acudeixen a la consulta de consell genètic.
Quan es coneix la mutació responsable de la malaltia present en una família, o és altament probable la seva identificació i, a més, existeix una decisió clínica eficaç basada en
aquests resultats, el diagnòstic genètic és molt probable que sigui útil. Per exemple, a la
poliposi adenomatosa familiar, la prova del gen APC a la infància permetrà conèixer quins
individus requereixen un seguiment intensiu del colon mitjançant colonoscòpia (8).
En unes altres circumstàncies, com per exemple en el càncer de mama, els estudis
genètics tan sols permetran delimitar millor el risc individual de patir un determinat càncer
i, d’aquesta forma, poder prendre decisions de manera més informada (9).
Malgrat les proves genètiques, aplicades en les indicacions correctes, poden ser beneficioses no deixen de tenir limitacions. Aquest aspecte és molt important donat que
generalment no s’aprecia en la seva completa dimensió tant pel públic general com pel col·
lectiu mèdic. És molt freqüent la percepció de la infal·libilitat dels diagnòstics genètics. Les
limitacions es centren principalment en la interpretació dels resultats i el veritable significat
d’un resultat positiu o negatiu (10).
Amb algunes excepcions, un resultat negatiu només permet disminuir un risc si es coneix prèviament l’alteració genètica responsable de l’agregació o predisposició hereditària
al càncer en una família determinada. D’aquesta manera, si l’individu no ha heretat la mutació, ell o ella no comparteix el risc familiar elevat, passant a tenir el risc poblacional. En
aquestes circumstàncies, tant un resultat positiu com negatiu resulten informatius. Malgrat
tot, un resultat negatiu quan no es coneix prèviament la mutació responsable de la malaltia,
no permet disminuir el risc personal o familiar. És a dir, s’ha de considerar com un resultat
no informatiu. Aquest resultat negatiu pot ser degut a: 1) un error o limitació tècnica que no
permet la identificació de la mutació en el gen estudiat; 2) que la mutació estigui present en
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un altre gen no estudiat o no identificat encara; 3) que l’agregació familiar sigui secundària
a gens de baixa penetrància o a factors ambientals, i, per últim, 4) a que l’agregació familiar
sigui fruit de la casualitat, per la qual cosa el risc individual no diferiria del poblacional.
La interpretació d’un resultat positiu tampoc està exempta de limitacions i/o errors.
En primer lloc, no tots els resultats són fàcilment interpretables. No sempre és possible
conèixer el caràcter deleteri d’una variant genètica. En ocasions aquestes variants poden
representar tan sols un polimorfisme i no ser responsables del major risc clínic identificat.
Fins i tot, tot i que en molt rares ocasions, una mutació genètica que provoca un codó
parada (stop codon) i una proteïna truncada, pot no estar associada amb el risc elevat
d’una família.
És important recordar que la detecció d’una mutació patogènica en moltes ocasions
tan sols indica un major risc de desenvolupar una malaltia, en absolut una certesa. A més,
cada cop és més evident que els efectes de gens de predisposició hereditària al càncer
estan modificats per altres gens i per factors ambientals. Per això, una mateixa mutació es
pot associar amb diferents nivells quantitatius de risc i, fins i tot, amb riscos de desenvolupar diferents càncers dins d’una mateixa família. És a dir, generalment és difícil establir
una correlació genotip-fenotip. Els coneixements sobre els gens modificadors i l’acció de
factors ambientals són encara molt limitats. A més, encara que coneguéssim amb major
profunditat aquests elements, sempre existiria la possibilitat de l’atzar.
Per últim, des de la identificació dels primers gens responsables de la predisposició
hereditària al càncer, van sorgir dubtes sobre el possible efecte nociu del diagnòstic genètic sobre el pacient o els seus familiars (3,11). La primera idea és que és un «coneixement
perillós». Un cop administrada la informació no es pot retirar. En ocasions, el coneixement
de la situació de portador, en comptes de proporcionar un reforç positiu de les mesures de
prevenció, suposa l’aparició de trastorns, principalment psicològics. La prova genètica pot
crear falses expectatives, principalment en famílies en les que la possibilitat de detecció és
baixa. L’errada en la detecció d’una mutació en una família es pot interpretar erròniament i
provocar una sensació de falsa seguretat, provocant que un individu no segueixi ni tan sols
les mesures de cribratge poblacional.
Existeix una clara preocupació per la privacitat i la possible discriminació, principalment
relacionats amb les companyies asseguradores i els empresaris.
Novament s’aprecia amb claredat la necessitat d’un consell genètic previ a la realització
de les proves genètiques amb la finalitat d’identificar els possibles efectes nocius, administrar el suport necessari i, en cas de no poder-se resoldre, fins i tot desestimar l’estudi
genètic.
No hem d’oblidar l’abast social del consell genètic en predisposició hereditària al càncer en països amb sistemes sanitaris universals, com és el cas d’Espanya. És important
considerar els costos i beneficis econòmics i socials de la prova genètica, en un sistema
sanitari amb recursos limitats. És a dir, què més podem fer a més d’un estudi genètic. Per
exemple, el poder retirar al 50 % dels membres d’una família de la necessitat d’un cribratge
regular i l’existència d’una cirurgia amb baixa morbilitat sembla indicar un clar benefici de
la realització d’estudis genètics en malalties com el MEN-2 i la PAF. Malgrat tot, l’equació
cost-benefici no està tan ben definida en càncers més freqüents com és el càncer colo–87–

rectal i el càncer de mama. Per exemple, en el cas del càncer de mama, la necessitat d’informació, consell i suport, i probablement el canvi dels hàbits de cribratge en dones joves
com a conseqüència de l’existència de risc familiar, semblen ser factors més importants
que el propi cost de l’estudi del DNA.
Taula 10. Elements que ha d’incloure el procés de consentiment informat en consell genètic de càncer

• Obtenir el consentiment en el context d’un procés d’assessorament genètic en un àmbit mèdic i per
professionals amb formació específica.
• Preveure i comentar possibles problemes ètics, legals i socials abans de realitzar la prova.
• Accés lliure no imposat a la UCG.
• Respectar el dret a no saber.
• Fomentar la participació de la família i l’abordatge compartit en la presa de decisions, respectant les
decisions autònomes.
• Preservar, dins de l’estructura assistencial, la intimitat de l’individu i els seus familiars i la confidencialitat
de les seves dades.
• Consentiment lliure, voluntari i per escrit.
• L’individu ha de disposar de la informació per escrit i d’una còpia del seu consentiment informat.
Font: Brunet J (2005).

Consell genètic en càncer al nostre entorn
Des de l’any 2006, a Catalunya es disposa d’un document (Oncoguia del consell i assessorament genètics en el càncer hereditari) (12) que estructura el model organitzatiu
assistencial en relació al càncer hereditari establint tres nivells:
1 Unitats de referència especialitzades en càncer hereditari. Aquestes unitats estan especialitzades en l’atenció principalment de pacients d’alt risc de síndromes hereditàries
de càncer (inclosos els poc freqüents i de maneig complex), on es realitza l’activitat de
consell genètic. A més, aquestes unitats han de donar cobertura a un ampli territori de
població i actuar com a unitat de referència per a l’atenció primària i especialitzada.
2 Unitats hospitalàries de càncer familiar. Aquestes unitats serveixen com a punt de referència per a la informació sobre el càncer hereditari i l’atenció als individus de moderat
i baix risc, solen ubicar-se als hospitals on s’ofereix atenció oncològica.
3 Atenció primària. Aquest nivell assistencial constitueix la porta d’entrada de la població
al sistema sanitari. La majoria d’individus, davant la inquietud de saber si presenten
una predisposició hereditària al càncer, consulten inicialment als professionals del seu
centre de salut. La història clínica del pacient d’atenció primària recull la informació
sobre els antecedents personals i familiars de càncer (com a mínim de primer i segon
grau) d’aquesta manera es facilita la valoració del risc i l’atenció del pacient al nivell
assistencial més adequat. La taula 11 mostra les funcions específiques descrites per
cada nivell assistencial.
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Taula 11. Estructura assistencial a Catalunya respecte al CMH

Nivells d’atenció sanitària

Unitat de referència
especialitzada en Càncer
Hereditari (UCG)

Unitat Hospitalària de
Càncer Familiar (UCHF)

Atenció Primària (AP)

Funcions
Consell genètic a individus amb sospita de predisposició hereditària al
càncer.
Atenció a pacients d’alt risc i síndromes de càncer familiar poc freqüents.
Monitorització i avaluació de resultats.
Formació a altres professionals.
Elaboració de protocols d’actuació, comuns i consensuats amb els altres
àmbits assistencials, per als professionals.
Elaboració de butlletins informatius dirigits a pacients i familiars així com a
la població general.
Definició de criteris i circuits de derivació.
Detecció i estimació del risc de pacients amb sospita de càncer hereditari
o agregació familiar.
Derivació de pacients d’alt risc a les unitats de consell genètic.
Atenció a individus i familiars de risc moderat.
Participació en la realització de protocols d’actuació per professionals i de
butlletins informatius dirigits a pacients.
Informació a població general sobre qüestions generals sobre el càncer
hereditari.
Detecció de pacients amb risc superior al poblacional i la seva derivació al
nivell assistencial corresponent.
Seguiment d’individus de baix risc.
Participació en la realització de protocols d’actuació per professionals i de
butlletins informatius dirigits a pacients.

Font: OncoGuia del consell i assessorament en el càncer hereditari.
Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques.

Conclusió
En general podem afirmar que els estudis genètics permeten millorar el maneig del risc
de càncer, personalitzant les mesures preventives i disminuint l’ansietat dels individus. Malgrat tot, és el procés de consell genètic el que permet ajudar a la presa de decisions sobre
els estils de vida i opcions personals de vida tant dels individus com de les seves famílies.
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Unitat de Tuberculosi Experimental. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol
Badalona

Epidemiologia de la tuberculosi
Joan Caylà Buqueras
Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Pública (Consorci Sanitari de Barcelona)
Barcelona

A començaments del segle XX la mortalitat per tuberculosi (TB) era molt elevada. A
Espanya cada any hi havia 50 000 morts fins als anys 50, en que amb la introducció dels
nous fàrmacs antituberculosos, la mortalitat decreix de forma molt acusada. A Barcelona
vàrem calcular la taxa de mortalitat: s’objectiva un declivi constant durant aquests anys,
atribuïble a la millora de les condicions socials. El pic del 1918 és relacionable amb la grip
pandèmica. L’altre pic del 1936-1940 es relaciona amb la guerra civil. En els darrers anys
la mortalitat per TB és força baixa.
Espanya va posar en marxa l’any 1965 el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, que va ser una prioritat política del govern de Franco. Va funcionar només fins el 1973,
i evidentment en aquest any només es va eradicar l’esmentat «Plan». Es varen fer milions
de fotoseriacions, quimioprofilaxis i vacunacions, amb un cost econòmic considerable,
però malauradament la vigilància i el control dels pacients no va ser una prioritat. Al 1995
per tal de conèixer la situació de la epidemiologia de la TB es va portar a terme l’estudi
PMIT (Proyecto Multicéntrico de Investigación sobre Tuberculosis), basat en un sistema
de vigilància activa en 15 de les 17 comunitats autònomes. Les més altes incidències es
varen observar a Galícia i en general al nord d’Espanya. Desafortunadament les dades del
sistema de notificació obligatòria de malalties en els darrers anys mostra incidències força
inferiors a les del PMIT i a les estimades per la OMS (30/100 000 al 2006).
Un problema major a finals del segle XX i que afectava extraordinàriament l’epidemiologia de la TB eren els addictes a drogues per via parenteral que compartint xeringues
s’infectaven per VIH i amb la immunodepressió progressiva s’infectaven més fàcilment o
desenvolupaven TB a partir d’una antiga infecció.
Un altre factor que influeix l’epidemiologia de la TB és la immigració massiva procedent
de països amb alta incidència. En els darrers 10-15 anys més de 5 milions d’immigrants
han arribat de països com Romania, Equador, Marroc, Pakistan, etc. Aquest fenomen ha
afavorit que en alguns indrets com a Barcelona en els darrers anys al voltant del 50 % dels
casos corresponguin a pacients d’altres països, patró ja observat en les ciutats i països de
l’Europa Occidental des de fa anys.
A Barcelona al 1987 es va posar en marxa l’actual Programa de TB, basat en la vigilància epidemiològica activa (es fomenta la notificació dels casos, el control de resultats de
microbiologia, el creuament dels registres de sida i de TB, etc.) i cada cas és seguit per
infermeres de salut pública que vigilen el compliment del tractament i si l’estudi de contactes es porta a terme. Amb el recent canvi demogràfic s’han incorporat agents comunitaris
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de salut que actuen com a mediadors culturals i com a traductors. En els darrers anys s’ha
anat definint un model basat en 5 unitats de TB ubicades en els 4 grans hospitals universitaris i en el CAP Drassanes, i en aquestes unitats es concentren els malalts de TB i els
seus contactes. És cabdal la infermera gestora de casos que es coordina amb els diversos
professionals implicats a nivell hospitalari i amb les infermeres del Programa TB de la ciutat.
I per acabar la gran pregunta: la crisi econòmica afectarà l’epidemiologia de la TB? La
resposta en els propers anys.
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Diagnòstic de la infecció
latent en la tuberculosi
Margarita Salvadó Costa
Laboratori de Referència de Catalunya
El Prat de Llobregat

Actualment hi ha dos mètodes de diagnòstic que donen suport al diagnòstic de la infecció tuberculosa latent (LTBI): la prova clàssica de la tuberculina (PT) i les noves tècniques
de mesura de l’alliberament d’interferó gamma, IGRAs (de l’acrònim de l’anglès). Ambdues
proves són mètodes immunològics per a la detecció d’una resposta immune a antígens i,
per tant, no permeten una mesura directa de la infecció persistent. Una limitació de la PT
és que al ser una barreja de diferents antígens utilitzats (Derivat Proteic Purificat o PPD) que
no són específics de Mycobacterium tuberculosis, comporta resultats falsos positius en
persones vacunades amb Mycobacterium bovis (soca avirulenta) (BCG), o que han estat
exposats a micobacteris no tuberculosos (NTM) i no permet diferenciar-los de la infecció
per M. tuberculosis. IGRA són assaigs in vitro, desenvolupats més recentment, que detecten la presència de la resposta immune cel·lular a antígens específics de M. tuberculosis.
Els antígens específics de M. tuberculosis utilitzats en els IGRAs són ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target 6), CFP-10 (Culture Filtrate Protein 10), i el TB7.7. A diferència del
PPD utilitzat en la PT, aquests antígens estan absents en la majoria de NTM, així com de
BCG. Encara que no poden diferenciar entre tuberculosi activa i LTBI, mitjançant els IGRAs
no s’obtenen resultats falsos positius per la vacunació per BCG o per exposició a micobacteris no tuberculosos, tenen, per tant, major especificitat.
La bibliografia relacionada amb els IGRAs és extensa i variada. En la revisió d’aquesta
bibliografia on s’ha estudiat la sensibilitat i l’especificitat dels IGRAs s’observa que aquests
varien en relació a la població examinada, i que, malgrat els inconvenients de la PT, aquesta encara s’ha de seguir utilitzant. L’existència de guies facilita l’ús d’aquestes dues tècniques d’una manera adequada en les múltiples situacions en que procedeix emprar-les.
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Noves teràpies de la tuberculosi i
marcadors pel monitoratge de la teràpia
Pere Joan Cardona Iglesias
Unitat de Tuberculosi Experimental. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol
Badalona

Des de sempre s’ha considerat que la infecció tuberculosa latent era possible gràcies a
l’enquistament del bacteri en una lesió antiga granulomatosa, situada als lòbuls pulmonars
superiors, que reactivava i era capaç de generar una cavitació. Amb el descobriment que
en realitat les lesions granulomatoses són molt dinàmiques, i que constantment drenen els
bacils adormits, i el fet que les lesions antigues acaben calcificant-se i acaben matant-los,
només resta una explicació versemblant del fenomen de la latència, que és el que ha desenvolupat el nostre grup: la hipòtesi dinàmica.
Aquesta hipòtesi el que demostra és que els bacils que resisteixen la resposta immune,
els bacils adormits, són drenats amb el fluid alveolar per ser expulsats pel tracte intestinal,
però, aconsegueixen reinfectar el pulmó, perquè precisament aquest fluid alveolar és l’origen dels aerosols que es generen quan inhalem aire. Aquest procés explica perquè la isoniazida (totalment inactiva contra els bacils adormits) funciona, i perquè cal donar-la durant
tant de temps. Perquè simplement dóna suport al drenatge natural dels bacils, bo i evitant
la reinfecció endògena. Aquest concepte és la base del desenvolupament de la vacuna
RUTI (que és a punt de començar la Fase III), i d’un nou tipus de tractament basat en la
combinació de fàrmac amb vacuna. Aquest concepte també permet establir marcadors de
progressió cap a malaltia. Precisament utilitzant els anomenats IGRAs, ja que mesuren la
presència de limfòcits específics contra antígens generats pel micobacteri en creixement.
Per tant com més intensa sigui la presència d’aquests limfòcits, més possibilitats hi haurà
de generar una tuberculosi activa. Aquest fet s’ha demostrat recentment, i s’ha lligat a un
dels antígens que ja mesura els IGRA: el CFP10. Amb tot plegat, s’obre una nova etapa
amb grans oportunitats per escurçar el tractament contra la infecció latent, i evidenciar la
seva curació.
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A la ponència es va fer una actualització dels coneixements actuals del metabolisme
ossi amb especial èmfasi en la malaltia metabòlica òssia més prevalent entre les persones
d’edat avançada de la societat catalana, l’osteoporosi. Es revisaren les seves bases fisiopatològiques i les tècniques de diagnosi disponibles. A més a més, es descriviren els mecanismes reguladors del recanvi ossi, com el sistema OPG/RANK/RANKL, incloent-hi nous
conceptes, com els marcadors d’unes cèl·lules òssies menys conegudes, els osteòcits.
Finalment, es va abordar l’aplicabilitat clínica dels marcadors bioquímics del recanvi ossi.
Els marcadors ossis estan consolidats a la pràctica clínica però queden molts aspectes
per millorar i per discutir, com la seva variabilitat i aplicacions en l’àmbit de l’osteoporosi.
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Osteoporosi, conceptes actuals
Anna Monegal Brancós
Servei de Reumatologia. Hospital Clínic
Barcelona

L’osteoporosi és una malaltia crònica, sistèmica, caracteritzada per una baixa massa
òssia i una disminució de la qualitat de l’os, que afavoreixen la fragilitat esquelètica i augmenten el risc de fractures. L’os actua com a suport mecànic, protegeix òrgans vitals,
inclou els elements de la medul·la òssia i proporciona la reserva d’ions fonamentals, com el
calci i el fosfat, essencials per al manteniment de la vida. Els seus components principals
són la matriu orgànica, el component de mineral i les cèl·lules òssies (osteoblasts, osteoclasts i osteòcits).
Al llarg de la vida adulta, el teixit ossi pateix una remodelació constant. La remodelació
comença amb l’activació de la resorció per l’osteoclast i acaba amb la formació òssia per
l’osteoblast. Quan s’ha completat la formació de la nova matriu òssia, s’inicia la mineralització.
El remodelat ossi té lloc simultàniament en múltiples zones de l’esquelet i de l’equilibri
entre l’activitat ressortiva i la capacitat de formació dependrà que la massa òssia es mantingui estable o disminueixi.
En els darrers anys s’han realitzat avenços importants en la identificació dels mecanismes de control de la diferenciació, l’activitat i supervivència de les cèl·lules òssies, que
són els que en última instància permetran mantenir l’equilibri de la remodelació òssia. Entre ells destaquen, l’important paper que realitza l’osteòcit començant l’activitat ressortiva
de l’osteoclast, els factors reguladors de l’activitat ressortiva com el factor estimulador
de colònies de macròfags (M-CSF) i el sistema OPG/RANKL, i els factors implicats en el
control de la formació òssia com el factor de transcripció Runx2, la via Wnt i la proteïna
morfogènica òssia (BMP).
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Paper del sistema OPG/RANKL/RANK en
la regulació de la remodelació òssia
Pilar Peris Bernal
Servei de Reumatologia. Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Barcelona

El teixit ossi pateix un recanvi constant anomenat remodelació òssia en el qual es produeix un recanvi anual de l’esquelet de l’ordre del 10 %, i que permet que l’os respongui a
mitjà i llarg termini a les necessitats mecàniques i metabòliques de l’organisme. El remodelat ossi es porta a terme en les unitats de remodelació que constitueixen el substrat funcional d’aquest fenomen. Aquestes unitats estan integrades pels osteoclasts, que són les cèl·
lules responsables de la resorció òssia, i pels osteoblasts, els responsables de la formació
òssia. La integritat de l’esquelet requereix que els processos de formació i resorció òssia
es realitzin de forma coordinada per les cèl·lules òssies. Hi ha diversos mecanismes de regulació del remodelat ossi entre els quals destaquen factors mecànics i factors hormonals.
En el fenomen d’activació del remodelat ossi intervenen una sèrie de mecanismes no
totalment aclarits, entre els quals destaquen factors paracrins, autocrins, endocrins i mecànics. En els darrers anys s’han identificat nous mecanismes moleculars que han proporcionat informació fonamental sobre la interrelació entre les cèl·lules òssies i el sistema
OPG/RANKL/RANK. No obstant això, aquest sistema no es troba únicament relacionat
amb la regulació del remodelat ossi sinó que sembla intervenir en la regulació d’altres sistemes, com el sistema vascular i l’immunològic.
El desenvolupament d’anticossos monoclonals contra la osteoprotegerina (OPG) recombinant ha permès la caracterització de les formes circulants d’aquesta proteïna i la
possibilitat, a més a més, d’estudiar el seu comportament en diferents situacions clíniques, tant fisiològiques com patològiques. Finalment, el desenvolupament d’anticossos
monoclonals contra el RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) per al
tractament de l’osteoporosi, constitueix una opció terapèutica nova en aquesta entitat amb
interessants implicacions clíniques
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Els marcadors ossis en l’avaluació de la
resposta terapèutica en l’osteoporosi
Núria Guañabens Gay
Servei de Reumatologia. Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Barcelona

La utilitat dels marcadors ossis en la pràctica clínica es centra en la identificació de les
pacients amb un risc més gran de desenvolupar fractures, però especialment en el seguiment de la resposta terapèutica als fàrmacs antiressortius i anabòlics a l’osteoporosi. Un
punt clau és conèixer com i quan canvien els valors dels marcadors ossis que dependrà,
de la via d’administració, la dosi i el mecanisme d’acció del fàrmac. L’objectiu de la monitorització és identificar les pacients que no responen al tractament.
Els marcadors ossis també poden ser útils per monitoritzar la discontinuació del tractament amb bisfosfonats, en identificar els pacients que experimenten un augment en els
seus valors. Aquesta estratègia, tanmateix, exigeix validació i l’establiment de valors discriminants consensuats. Finalment, els marcadors ossis poden ser útils per identificar les
pacients amb una marcada supressió del recanvi ossi
En els darrers anys s’han realitzat nombrosos avenços, quan es va automatitzar la seva
determinació i es van establir valors de referència, basats en el recanvi ossi de la dona
premenopàusica.
És important que el clínic consideri la seva variabilitat preanalítica, els requisits per a
l’obtenció de les mostres biològiques, la valoració de la diferència crítica en el seu seguiment, i recordar que els seus valors poden ser modificats per malalties concomitants i
fractures recents.
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Paper del laboratori en els programes
de cribratge de càncer colorectal.
L’experiència a Barcelona
Josep Maria Augé Fradera
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular.
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Introducció
L’elevada incidència i mortalitat del càncer colorectal representa un greu problema de
salut (1). A Catalunya, és el tercer càncer més freqüent en homes, després dels de pròstata
i pulmó, i ocupa el segon lloc en dones després del càncer de mama (2). La probabilitat de
desenvolupar-lo al llarg de la vida és del 5 %, i a Catalunya és responsable aproximadament de 2 000 morts anuals; representant en població general sense diferenciar per sexe,
la tercera causa de mort per càncer després dels de pulmó i mama (3).
Aquestes dades epidemiològiques, l’ampli coneixement que es té de la seva història natural, l’existència de proves que ens permeten identificar pacients de risc i la possibilitat de
diagnosticar i tractar lesions premalignes o malignes, el converteixen en un ferm candidat
per incloure’l en programes de diagnòstic precoç.
Les estratègies per la detecció precoç del càncer colorectal s’agrupen en dues categories: les proves bioquímiques que examinen la femta, ja es tracti d’identificar la presència
de sang o d’estudiar el DNA de les cèl·lules que s’hi trobin, i els exàmens estructurals,
com la sigmoidoscòpia, colonoscòpia o proves d’imatge entre les quals cal destacar la
colonoscòpia virtual.
Les proves basades en la detecció de sang oculta a la femta, ja sigui la prova del guaiac
o la de tipus immunoquímic s’utilitzen principalment a Europa i Austràlia, mentre que la
colonoscòpia és el mètode d’elecció als Estats Units.
Amb l’objectiu d’assenyalar la importància i utilitat de les proves bioquímiques, diversos
autors han demostrat l’elevat rendiment cost-efectivitat de la prova que detecta sang oculta a la femta, sobretot en població de risc mitjà (4-6).
La recent aparició de les proves immunoquímiques de detecció de sang oculta a la
femta ha representat un avenç en la detecció precoç del càncer colorectal, i la possibilitat
de quantificar la concentració d’hemoglobina en la mostra recollida ha facilitat l’aparició
d’opcions mai pensades fa uns anys.
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De tota manera cal conèixer el comportament d’aquesta prova i com interpretar-la,
doncs si només ens fixem en els avantatges sense entrar en detalls, podem arriscar-nos a
cometre alguns errors.
La finalitat d’aquest document és revisar els aspectes principals de les proves immunoquímiques de detecció de sang oculta a la femta i de quina manera han influenciat en les
estratègies per la detecció precoç de càncer de còlon i recte.
De la prova del guaiac a la prova immunoquímica
Des del descobriment per �����������������������������������������������������������
Van Deen���������������������������������������������������
l’any 1864 que la goma extreta de l’arbre del guaiac es podia utilitzar per la detecció de sang a la femta (7), aquest mètode ha estat el més
utilitzat per la detecció de lesions intestinals amb risc de transformació maligna. Però no
va ser fins l’any 1965 quan Boas va demostrar la utilitat d’aquesta prova per la detecció
de càncer intestinal i, uns anys més tard, al 1967 quan Gregor el va veure útil com a prova
per la detecció precoç d’aquest càncer (8). Des de llavors la prova del guaiac ha estat el
mètode més estès per la detecció de lesions intestinals amb risc de malignitat.
Aquest mètode es basa en el canvi de color que experimenta el paper impregnat amb
goma de guaiac a l’entrar en contacte amb l’hemoglobina que pot estar present en la femta, on l’activitat peroxidasa d’aquesta, catalitza (en presència de peròxid d’hidrogen) l’oxidació del guaiac (9). Aquesta activitat no és exclusiva tan sols de l’hemoglobina humana, ja
que pot estar present en altres components de la femta que presentin també activitat peroxidasa, principalment hemoglobina d’origen animal, alguns vegetals o de sang provinent
del tracte digestiu superior (10). Per aquest motiu és necessari que el pacient se sotmeti a
una sèrie de restriccions dietètiques entre 2 i 3 dies abans de realitzar la prova. Cal a més
a més que la mostra sigui recollida i aplicada damunt el suport impregnat amb la resina del
guaiac de forma immediata, per prevenir la degradació de la sang per part dels bacteris o
enzims digestius, un cop damunt el suport la lectura serà possible durant 14 dies sense
que hi hagi pèrdua d’activitat peroxidasa. Els resultats són interpretats observant el canvi
de color d’una reacció i poden variar entre diferents observadors; per tant, depèn del grau
d’entrenament, situació que es complica especialment quan la variació de color no s’identifica d’una forma clara, ja que en ocasions aquest canvi és transitori. Aquest fet obliga,
un cop iniciada la reacció amb peròxid d’hidrogen, a observar la tarja on hi ha la mostra
durant tot un minut, temps que triga a fer el viratge a blau en cas de positivitat (11-13). La
prova del guaiac generalment és capaç d’identificar fins a 0,3 mg (300 µg) d’hemoglobina
per gram de femta (14).
L’aparició de les noves proves immunoquímiques, que presenten molts avantatges tant
a nivell pràctic com metodològic i on la detecció de la sang es realitza identificant de forma
específica hemoglobina humana en molt poca quantitat de femta, i per tant, sense que
sigui necessari realitzar una restricció dietètica, han fet que la prova del guaiac hagi passat
a un remot segon terme.
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Els mètodes immunoquímics
Els mètodes immunoquímics que detecten la presència de sang oculta a la femta es poden classificar en dos grans grups: la prova ràpida qualitativa, i, la de més recent aparició,
prova immunoquímica quantitativa.
La prova ràpida qualitativa
Les proves ràpides detecten la presència d’hemoglobina utilitzant un mètode immunocromatogràfic d’un sol pas. Mitjançant anticossos monoclonals enfront de l’hemoglobina
humana conjugats amb partícules de color blau que, en presència d’hemoglobina, s’uneixen a ella formant un complex antigen-anticòs que migra per la membrana del dispositiu
fins a unir-se a anticossos policlonals fixats en una zona concreta de la membrana. El
complex sandvitx antigen-anticòs-antigen concentra les partícules de colorant, indicant
mitjançant l’aparició d’una línia blava la presència de l’hemoglobina humana. Els complexos no units a hemoglobina humana també migren per la membrana, unint-se a una zona
de control on queden immobilitzats per un anticòs que s’uneix específicament a la forma
lliure, fent aparèixer també en aquella zona una línia blava de control. La prova es considera
vàlida quan s’observa la línia de control, i es considera positiva per hemoglobina davant
l’aparició d’ambdues línies blaves, i negativa quan s’observa tan sols la línia de control (15).
Com es desprèn de l’explicació, la immunocromatografia d’un sol pas no permet quantificar l’hemoglobina present a la femta, sinó que només identifica la presència o absència
en funció d’una quantitat preestablerta d’hemoglobina a cada dispositiu.
Aquest inconvenient l’han resolt les proves que detecten la presència d’hemoglobina
humana utilitzant un mètode immunoquímic mitjançant l’aglutinació amb partícules de làtex.
La prova immunoquímica quantitativa
La utilització de proves immunoquímiques i en especial les que es basen en l’aglutinació
mitjançant partícules de làtex, ha permès augmentar la sensibilitat per la detecció de lesions al còlon sense perdre especificitat (16-20). Aquest mètode té també com a base una
reacció antigen-anticòs específica, on els anticossos enfront de l’hemoglobina humana
estan units a partícules de làtex poliestirè suspeses en una solució tampó. La reacció entre
l’antigen (hemoglobina humana) i l’anticòs unit a les partícules de làtex s’esdevé a 37 ºC,
produint una resposta d’aglutinació que es manifesta en forma de terbolesa, que és llegida
a una determinada longitud d’ona i comparada amb la que s’obté a partir d’una corba de
calibratge preparada a partir d’uns estàndards.
Un altre avantatge de les proves d’aglutinació per làtex, a més de permetre escollir un
valor discriminant òptim per a cada programa de cribratge (21), és la possibilitat d’automatització i estandardització dels resultats mitjançant controls de qualitat. A més, han
demostrat ser més cost-efectives que la prova del guaiac (22). Totes aquestes evidències
han fet que a l’actualitat, la prova immunoquímica per la detecció d’hemoglobina humana
en femta sigui la més recomanada per al cribratge del càncer de còlon i recte.
La novetat d’aquesta prova ha fet que apareguin nombroses publicacions que l’avaluen.
Algunes han comparat sensibilitat i especificitat a diferents valors discriminants, d’altres
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han estudiat els avantatges i inconvenients d’analitzar una o més mostres de femta per
individu.
S’ha estudiat també l’efecte sobre les mostres de la temperatura ambiental i del temps
que es triga en fer la mesura i com repercuteix en la seva conservació i per tant en la quantificació de l’hemoglobina, però abans d’abordar tots aquests detalls és oportú conèixer
una sèrie de particularitats relacionades amb l’obtenció de la mostra.
L’existència d’un sol fabricant, va originar que inicialment la majoria de publicacions
fessin referència a la quantitat d’hemoglobina detectada en cada mostra en funció dels
resultats obtinguts a través d’aquest primer mètode, però l’aparició d’altres companyies
amb nous dissenys en els tubs de recollida de mostra obliga a plantejar l’estandardització
dels resultats.
La variabilitat existent en la quantitat de mostra recollida i el volum de solució conservadora entre diferents fabricants ocasiona que, per una mateixa quantitat d’hemoglobina,
el resultat obtingut per diferents companyies sigui diferent. L’explicació d’aquest fet és la
següent: habitualment el resultat s’expressa en nanograms d’hemoglobina per mil·lilitre
de solució conservadora; aquesta concentració dependrà tant de la quantitat de femta
recollida (mg) com del volum de solució conservadora contingut en cada tub (mL). A mode
d’exemple presentem tres situacions que corresponen a tres fabricants reals. Fabricant A:
10 mg de femta en 2 mL de solució conservadora. Fabricant B: 10 mg de femta en 1,7 mL
de solució conservadora. Fabricant C: 20 mg de femta en 1,6 mL de solució conservadora. Per una mateixa quantitat d’hemoglobina en femta, per exemple 20 µg d’hemoglobina
en un gram de femta, el resultat obtingut en ng (hemoglobina) / ml (solució conservadora)
serà diferent en cadascun dels diferents casos; 100 µg/L en el fabricant A, 117 µg/L en
fabricant B i 250 µg/L en el fabricant C. Això obliga a l’estandardització i a proposar amb
determinació expressar els resultats en µg/g (hemoglobina / femta) o si més no a facilitar-ne l’equivalència (23).
Aspectes preanalítics
Un altre punt a discutir és la conservació de la mostra. La particularitat de la preanalítica
en els programes de cribratge fa que aquest aspecte sigui molt crític. Diferents estudis
(24-27) demostren que gràcies a la solució de conservació que és present a la majoria de
tubs, l’hemoglobina és estable a temperatura ambient aproximadament durant una setmana, arribant a 10-15 dies si es conserva refrigerada. És a dir que, com més temps passa,
més creix la possibilitat d’infravalorar un resultat. És molt important també tenir en consideració la temperatura ambiental, fent-se evident una disminució tant en les concentracions
mitjanes d’hemoglobina com en les taxes de positivitat quan la temperatura ambiental és
més elevada (24).
Aquestes circumstàncies obliguen a tenir molta cura i a ser molt rigorós en aquest
aspecte, recomanant conservar sempre la mostra refrigerada i a reduir, com més millor, el
temps entre l’obtenció de la mostra i la seva anàlisi. Cal incidir sobretot en la conservació
refrigerada de les mostres, ja que s’ha vist que els efectes de la temperatura són molt més
importants que no pas el temps transcorregut abans de ser analitzades (27).
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En cas que el laboratori rebi mostres fora d’aquests intervals, cal sospesar el que pot
representar a nivell logístic i organitzatiu convidar a participar de nou a tots aquests ciutadans. Independentment dels dies transcorreguts i de la temperatura en què s’han conservat les mostres, es podrien analitzar, ja que un resultat positiu es continuarà considerant
com a positiu, però cal preveure la possibilitat de sol·licitar una nova mostra en aquelles
que presentin un resultat per sota del valor discriminant, sobretot si no coneixem si han
estat conservades en condicions de refrigeració òptimes.
No existeix cap consens clar ni evidència que relacioni clarament el percentatge de
degradació de l’hemoglobina amb el temps entre la recollida i l’anàlisi de les mostres o la
temperatura en què han estat conservades, podent oscil·lar entre un reduït percentatge
de degradació fins al 100 % en mostres amb poca quantitat d’hemoglobina però suficient
com per ser considerades positives. Aquest percentatge depèn de la concentració inicial,
de la temperatura en què han estat conservades i del temps que s’ha trigat a analitzar
cada mostra.
Un indicador de la qualitat acceptat i que pot ser útil a l’hora de prendre decisions
davant aquesta situació és la taxa de positivitat, que en condicions normals de primera i
segona ronda en un programa de cribratge, segons GISCor (el grup italià de cribratge colorectal), hauria d’estar entorn el 5-6 % i el 3,5-4,5 % respectivament. Taxa que és altament
recomanable calcular en sèries analítiques mitjanament llargues (a partir de 100-150 mostres) i que habitualment és força constant en grups homogenis de participants. Aquest
percentatge ens ajuda a conèixer l’estat de conservació de l’hemoglobina d’una sèrie de
mostres afectades per igual.
Aspectes estratègics
Altres aspectes també estudiats de la prova immunoquímica quantitativa són el valor
discriminant recomanat i el nombre de mostres analitzades per participant, circumstància
que a continuació revisarem.
En funció del valor discriminant, la sensibilitat per detectar adenomes avançats (adenomes de mida ≥ 1 cm, amb component vellós o amb displàsia d’alt grau) pot oscil·lar segons
autors (28-30) entre el 36 i el 44 % quan s’utilitza un valor discriminant de 10 µg/g i fins el
22 % utilitzant un valor discriminant de 40 µg/g. Si als adenomes avançats s’hi afegeixen
els càncers colorectals la sensibilitat oscil·la entre el 42 i el 53 % utilitzant un valor discriminant de 10 µg/g i fins el 26-38 % quan s’utilitza un valor discriminant de 40 µg/g amb unes
especificitats que varien del 88 al 98 %. De la mateixa manera que la sensibilitat diagnòstica per adenomes avançats i per càncer colorectal varia en funció del valor discriminant
utilitzat, ho fa també en funció del nombre de mostres analitzades per individu, podent
oscil·lar aquest augment de sensibilitat entre el 5 i el 20 % en funció del valor discriminant
utilitzat i del nombre de mostres recollides per participant (28-30). Tot i així aquest augment
en la sensibilitat queda penalitzat també per la reducció en l’especificitat que pot arribar a
disminuir un 5 %, fet que ocasiona que el nombre de colonoscòpies en què no es detecten
lesions augmenti.
En tot cas, si es desitja millorar la sensibilitat a costa de reduir l’especificitat es pot
aconseguir el mateix efecte disminuint el valor discriminant en lloc d’augmentar el nombre
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de mostres analitzades per individu (28). Malgrat tot, estudis recents de cost-efectivitat
demostren que utilitzant més d’una mostra per individu (dues mostres en què una d’elles
és positiva, o la mitjana d’ambdues) s’incrementen els anys de vida guanyats a uns costs
acceptables en comparació a quan s’utilitza una única mostra. No obstant, aquest mateix
estudi acaba evidenciant que és més cost-efectiu actuar sobre altres punts estratègics
del programa com per exemple l’interval d’edat sobre el qual s’actua o la periodicitat de la
prova que no pas sobre el nombre de mostres per individu (31).
L’experiència a Barcelona
A finals de 2009, es va iniciar a Barcelona ciutat un programa promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de detectar de forma precoç
el càncer de còlon i recte.
A dia d’avui s’han analitzat més de 70 000 mostres de ciutadans i ciutadanes entre 50 i
69 anys, amb una participació prop del 50 % que ha estat aconseguida en bona part per
l’esforç de les institucions i col·laboradors que treballen en aquest programa: l’Hospital del
Mar i l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb l’inestimable suport del Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona i amb l’ajuda de totes les oficines de farmàcia i distribuïdores farmacèutiques que han participat per fer possible aquest projecte.
Dues oficines tècniques situades a cadascun dels hospitals són les responsables de
gestionar l’enviament de cartes, informant a la població i atenent els dubtes tant dels ciutadans com dels col·laboradors del programa, concertant les visites amb els participants
als quals se’ls ha detectat sang a la femta.
El laboratori, situat al Servei de Bioquímica i Genètica Molecular de l’Hospital Clínic de
Barcelona s’encarrega, a més d’analitzar totes les mostres que li arriben (més de mil cada
setmana), de transmetre amb puntualitat els resultats a les oficines tècniques i de gestionar
juntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona les comandes i la distribució dels tubs on es recull la mostra de cadascun dels participants.
La periodicitat del programa és biennal, convidant a la població sense antecedents familiars i altres patologies de còlon que requereixin un seguiment, a recollir i lliurar una petita
quantitat de matèria fecal (10 mg) que queda dipositada en un tub col·lector completament
tancat i que posteriorment serà analitzada a la cerca d’ínfimes traces de sang.
Fins a febrer de 2012 s’han analitzat 70 775 mostres, de les quals 4 666 (6,6 %)
han presentat un resultat d’hemoglobina en femta superior o igual a 20 µg/g
(100 µg/L - OC - Sensor Diana - Eiken® - ������������������������������������������������
Japan�������������������������������������������
). De les 66 109 mostres amb resultat inferior a 20 µg/g, en el 57,9 % dels casos s’ha obtingut una concentració inferior a 0,2 µg/g,
és a dir, indetectable per al límit de detecció del mètode. El 95 % d’aquestes mostres han
presentat resultats inferiors als 6 µg/g (30 µg/L) i el 98 % per sota de 12 µg/g (60 µg/L).
Als participants que han presentat un resultat positiu a sang oculta en femta se’ls ha
practicat una colonoscòpia, observant en el 46,4 % dels casos la presència de lesions
preneoplàsiques (36,9 % adenomes avançats) o neoplàsiques (9,5 % càncer de còlon o
recte) en la majoria dels casos en estadis precoços (86 % ≤ Estadi II). Pel què fa a la resta
de troballes, la distribució és la següent: en el 17,6 % s’han observat adenomes de baix
risc, en el 8,2 % altres troballes com poliposi, pòlips inflamatoris o hiperplàsics, malaltia
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inflamatòria intestinal, mentre que en el 27,8 % restant s’han observat lesions irrellevants
com per exemple hemorroides, diverticulosi o angiodisplàsia entre d’altres.
Aquestes dades ens indiquen que més de la meitat de les colonoscòpies d’un programa
de cribratge són laborioses degut a l’elevat nombre de patologia que s’hi presenta. S’observa també una relació entre la concentració d’hemoglobina que es detecta a la femta i la
gravetat de les lesions identificades per colonoscòpia, existint diferències estadísticament
significatives entre la concentració d’hemoglobina en femta dels participants a qui se’ls
detecten adenomes avançats o càncer, i la resta. Essent el valor predictiu positiu per adenoma avançat i càncer colorectal a concentracions superiors a 1 200 µg/g (6 000 µg/L)
del 68,5 % i per càncer colorectal a concentracions superiors a 3 000 µg/g (15 000 µg/L)
del 36 %.
Conclusions
Cal que els laboratoris s’adaptin a les necessitats dels programes de detecció precoç del càncer de còlon i recte, però assegurant la traçabilitat (incorporant la prova en
el sistema informàtic del laboratori), la qualitat (utilitzant una prova d’alt nivell tècnic amb
fiabilitat contrastada i participant en programes de control de la qualitat) i la transmissió
immediata i segura d’informació i resultats (creant interfases entre el sistema informàtic del
laboratori i els sistemes informàtics dels programes de detecció precoç). El laboratori s’ha
de responsabilitzar d’instruir als participants del programa ja sigui donant suport tècnic,
com col·laborant en el disseny de les instruccions de recollida i conservació de la mostra.
Caldria que la prova fos el més geogràficament homogènia possible i que cada laboratori
abastés el màxim de territori per evitar variabilitat entre resultats i facilitar la logística. Cal
que el laboratori participi en els comitès executius dels programes.
Per altra banda, la prova immunoquímica d’hemoglobina en femta està estretament
relacionada a les troballes de les colonoscòpies i és adequada per poder realitzar un programa d’elevada qualitat, a més de poder suggerir (en funció del valor d’hemoglobina) la
presència de lesions preneoplàsiques o neoplàsiques al còlon.
A dia d’avui, la prova immunoquímica per la quantificació d’hemoglobina humana en
femta és el mètode més adequat i eficient per la detecció precoç del càncer de còlon i
recte, essent la seva eficàcia pel cribratge comparable a la de la colonoscòpia, principalment perquè la prova de la detecció de sang oculta en femta és molt més acceptada per
la població general que no pas la colonoscòpia (32). Tot i així, cal millorar la sensibilitat pels
adenomes avançats sense fer-ho a expenses de reduir l’especificitat. Caldrà en un futur
(ara que es disposa d’una forma còmoda i senzilla d’obtenir mostres fecals i conservar-les
durant llargs períodes de temps) esforçar-se a desenvolupar nous sistemes basats en
altres metodologies, com per exemple, la identificació i estudi de micro-RNAs, així com
altres proves que se centrin en l’estudi de la femta (33-37), però que al mateix temps siguin
rentables i assequibles pel sistema sanitari. De moment i mentre no apareguin, caldrà treballar amb el que es disposa en l’actualitat traient-li el màxim profit possible.

–117–

Referències bibliogràfiques
1 Center MM, Jemal A, Smith RA, Ward E. Worldwide variations in colorectal cancer. CA
Cancer J Clin 2009; 59:366-78.
2 Marcos-Gragera R, Cardo X, Galcerán J, Ribes J, Izquierdo A, Borrás J. �������������
[Cancer incidence in Catalonia, 1998-2002]. Med Clin (Barc) 2008; 131 Supl. 1:4-10.
3 Gispert R, Cleries R, Puigdefabregas A, Freitas A, Esteban L, Ribes J. [Cancer mortality
trends in Catalonia, 1985-2004]. Med Clin (Barc) 2008; 131 Supl. 1:25-31.
4 Heitman SJ, Hilsden RJ, Au F, Dowden S, Manns BJ. Colorectal cancer screening for
average-risk North Americans: an economic evaluation. PLoS Med 2010; 7(11):e1000370.
5 Levin B, Lieberman DA, McFarland B, Andrews KS, Brooks D, Bond J, Dash C, �����
Giardiello FM, Glick S, Johnson D, Johnson CD, Levin TR, Pickhardt PJ, Rex DK, Smith RA,
Thorson A, Winawer SJ. Screening and surveillance for the early detection of colorectal
cancer and adenomatous polyps, 2008: a joint guideline from the American Cancer
Society, the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and the American College of Radiology. Gastroenterology 2008; 134:1570-95.
6 Mandel JS, Church TR, Bond JH, Ederer F, Geisser MS, Mongin SJ, Snover DC,
Schuman LM. The effect of fecal occult-blood screening on the incidence of colorectal
cancer. N Engl J Med 2000; 343:1603-7.
7 Simon JB. Occult blood screening for colorectal carcinoma: a critical review. Gastroenterology 1985; 88:820-37.
8 Irons GV Jr., Kirsner JB. Routine chemical tests of the stool for occult blood: an evaluation. Am J Med Sci 1965; 249:247-60.
9 Robinson MH, Pye G, Thomas WM, Hardcastle JD, Mangham CM. Haemoccult screening for colorectal cancer: the effect of dietary restriction on compliance. Eur J Surg
Oncol 1994; 20:545-8.
10 Cole SR, Young GP, Esterman A, Cadd B, Morcom J. A randomised trial of the impact
of new faecal haemoglobin test technologies on population participation in screening
for colorectal cancer. J Med Screen 2003; 10:117-22.
11 Fleisher M, Winawer SJ, Zauber AG, Smith C, Schwartz MK. Accuracy of fecal occult
blood test interpretation. National Polyp Study Work Group. Ann Intern Med 1991;
114:875-6.
12 Saito H. Screening for colorectal cancer by immunochemical fecal occult blood testing.
Jpn J Cancer Res 1996; 87:1011-24.

–118–

13 Wong BC, Wong WM, Cheung KL, Tong TS, Rozen P, Young GP, Chu KW, Ho J, Law WL,
Tung HM, Lai KC, Hu WH, Chan CK, Lam SK. A sensitive guaiac faecal occult blood test
is less useful than an immunochemical test for colorectal cancer screening in a Chinese
population. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18:941-6.
14 Fleisher M&SRF. Occult blood. In: J.H. Nichols, editor. Point-of-care testing: Performance
improvement and evidence-based outcomes. New York: Marcel Dekker, Inc., 2003:
325-351.
15 Hochmeister MN, Budowle B, Sparkes R, Rudin O, Gehrig C, Thali M, Schmidt L, Cor����
dier A, Dirnhofer R. Validation studies of an immunochromatographic 1-step test for the
forensic identification of human blood. J Forensic Sci 1999; 44:597-602.
16 Allison JE, Tekawa IS, Ransom LJ, Adrain AL. A comparison of fecal occult-blood tests
for colorectal-cancer screening. N Engl J Med 1996; 334:155-9.
17 Castiglione G, Zappa M, Grazzini G, Rubeca T, Turco P, Sani C, Ciatto S. Screening for
colorectal cancer by faecal occult blood test: comparison of immunochemical tests. J
Med Screen 2000; 7:35-7.
18 Castiglione G, Visioli CB, Ciatto S, Grazzini G, Bonanomi AG, Rubeca T, Mantellini P,
Zappa M. Sensitivity of latex agglutination faecal occult blood test in the Florence District
population-based colorectal cancer screening programme. Br J Cancer 2007; 96:1750-4.
19 Petrelli N, Michalek AM, Freedman A, Baroni M, Mink I, Rodríguez-Bigas
��������������������������
M. Immuno�������
chemical versus guaiac occult blood stool tests: results of a community-based screening
program. Surg Oncol 1994; 3:27-36.
20 Saito H, Soma Y, Koeda J, Wada T, Kawaguchi H, Sobue T et al. Reduction in risk of
mortality from colorectal cancer by fecal occult blood screening with immunochemical
hemagglutination test. A case-control study. Int J Cancer 1995; 61:465-9.
21 Itoh M, Takahashi K, Nishida H, Sakagami K, Okubo T. Estimation of the optimal cut off
point in a new immunological faecal occult blood test in a corporate colorectal cancer
screening programme. J Med Screen 1996; 3:66-71.
22 Castiglione G, Zappa M, Grazzini G, Sani C, Mazzotta A, Mantellini P, Ciatto S. Cost
analysis in a population based screening programme for colorectal cancer: comparison
of immunochemical and guaiac faecal occult blood testing. J Med Screen 1997; 4:142-6.
23 Fraser CG, Allison JE, Halloran SP, Young GP. A Proposal to Standardize Reporting Units
for Fecal Immunochemical Tests for Hemoglobin. J Natl Cancer Inst 2012.
24 Grazzini G, Ventura L, Zappa M, Ciatto S, Confortini M, Rapi S, Rubeca T, Visioli CB,
Halloran SP. Influence of seasonal variations in ambient temperatures on performance of
–119–

immunochemical faecal occult blood test for colorectal cancer screening: observational
study from the Florence district. Gut 2010; 59:1511-5.
25 van Roon AH, Hol L, van Vuuren AJ, Francke J, Ouwendijk M, Heijens A, Nagtzaam N,
Reijerink JC, van der Togt AC, van Ballegooijen M, Kuipers EJ, van Leerdam ME. Are fecal
immunochemical test characteristics influenced by sample return time? A populationbased colorectal cancer screening trial. Am J Gastroenterol 2012; 107:99-107.
26 van Rossum LG, van Rijn AF, van Oijen MG, Fockens P, Laheij RJ, Verbeek AL, Jansen JB, Dekker E. False negative fecal occult blood tests due to delayed sample return
in colorectal cancer screening. Int J Cancer 2009; 125:746-50.
27 Vilkin A, Rozen P, Levi Z, Waked A, Maoz E, Birkenfeld S, Niv Y. Performance characteristics and evaluation of an automated-developed and quantitative, immunochemical,
fecal occult blood screening test. Am J Gastroenterol 2005; 100:2519-25.
28 Oort FA, van Turenhout ST, Coupe VM, van der Hulst RW, Wesdorp EI, Terhaar sive
Droste JS, Larbi IB, Kanis SL, van Hengel E, Bouman AA, Meijer GA, Mulder CJ. Double
sampling of a faecal immunochemical test is not superior to single sampling for detection of colorectal neoplasia: a colonoscopy controlled prospective cohort study. BMC
Cancer 2011; 11:434.
29 Park DI, Ryu S, Kim YH, Lee SH, Lee CK, Eun CS, Han DS. Comparison of guaiac-based
and quantitative immunochemical fecal occult blood testing in a population at average
risk undergoing colorectal cancer screening. Am J Gastroenterol 2010; 105:2017-25.
30 Rozen P, Comaneshter D, Levi Z, Hazazi R, Vilkin A, Maoz E, Birkenfeld S, Niv Y.
Cumulative evaluation of a quantitative immunochemical fecal occult blood test to
determine its optimal clinical use. Cancer 2010; 116:2115-25.
31 Goede SL, van Roon AH, Reijerink JC, van Vuuren AJ, Lansdorp-Vogelaar I,
Habbema JD, Kuipers EJ, van Leerdam ME, van Ballegooijen M. Cost-effectiveness of
one versus two sample faecal immunochemical testing for colorectal cancer screening.
Gut 2012; de pròxima aparició.
32 Quintero E, Castells A, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas A, Andreu M, Carballo F,
Morillas JD, Hernández C, Jover������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
R, Montalvo I, Arenas J, Laredo E, Hernández V, Iglesias F, Cid E, Zubizarreta R, Sala T, Ponce M, Andrés M, Teruel G, Peris A, Roncales MP,
Polo-Tomás M, Bessa��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
X,�����������������������������������������������������������
Ferrer-Armengou O, Grau J, Serradesanferm A,��������������
Ono A, Cruzado J, Pérez-Riquelme F, Alonso-Abreu I, de la Vega-Prieto M, Reyes-Melian JM, Cacho G,
Díaz-Tasende J, Herreros-de-Tejada A, Poves C, Santander C, González-Navarro A.
Colonoscopy versus fecal immunochemical testing in colorectal-cancer screening. N
Engl J Med 2012; 366:697-706.

–120–

33 Ang CS, Phung J, Nice EC. The discovery and validation of colorectal cancer biomarkers.
Biomed Chromatogr 2011; 25:82-99.
34 Ayling RM. New faecal tests in gastroenterology. Ann Clin Biochem 2012; 49:44-54.
35 Bernal G. Use of RNA isolated from feces as a promising tool for the early detection of
colorectal cancer. Int J Biol Markers 2012; 27:82-9.
36 Chien CC, Tu TC, Huang CJ, Yang SH, Lee CL. Lowly expressed ribosomal protein s19
in the feces of patients with colorectal cancer. ISRN Gastroenterol 2012; 2012:394545.
37 Link A, Balaguer F, Shen Y, Nagasaka T, Lozano JJ, Boland CR, Goel A. Fecal MicroRNAs as novel biomarkers for colon cancer screening. Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev 2010; 19:1766-74.

–121–

Utilitat diagnòstica dels marcadors
tumorals en líquids serosos
Jaume Trapé Pujol
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Els vessaments serosos són un repte pel diagnòstic; com que hi ha moltes causes que
poden originar un vessament, el diagnòstic diferencial és imprescindible, sobretot si tenim
en compte que aproximadament el 20 % dels vessaments pleurals estan relacionats amb
el càncer i en el cas de l’ascites està al voltant de 7 % (1-3).
El mètode de referència no invasiu és la citologia, la qual presenta una baixa sensibilitat,
al voltant del 60 %, per tant quasi la meitat dels pacients que presenten vessament d’etiologia neoplàsica no seran diagnosticats per aquest mètode. Aquest grup de pacients amb
citologia negativa i sospita de neoplàsia han de ser diagnosticats amb mètodes invasius i
costosos com són la toracoscòpia i la laparoscòpia, que tenen una morbilitat important ja
que aproximadament el 5 % fan complicacions com ara infeccions, pneumotòrax, etc. que
requereixen estades hospitalàries perllongades; per tant és necessari investigar d’altres
proves diagnòstiques que permetin millorar la sensibilitat de la citologia. La mesura de la
concentració plasmàtica de diferents marcadors tumorals, ha estat estudiada per part de
diferents autors per la seva capacitat per a detectar vessaments relacionats amb el càncer.
S’han descrit sensibilitats diagnòstiques que oscil·len entre el 25 i el 80 % amb especificitats entre el 70 i el 100 % (4-10). Molts dels autors descriuen una sensibilitat i especificitat
que pot ser útil pel diagnòstic dels vessaments, però és molt difícil establir un valor discriminant per cadascun dels marcadors, per exemple, en l’antigen carcinoembriogènic (CEA),
s’han descrit valors discriminants que varien entre 3 mg/L i 50 mg/L amb especificitats entre
23 i 80 % i especificitats entre el 70 % i 100 %, sense presentar una relació inversa entre
la sensibilitat i l’especificitat, ni presentar una relació clara amb la magnitud de valor discriminant. Aquestes discrepàncies entre els diferents autors es deuen a diferents causes:
diferències entre els mètodes de mesura dels marcadors tumorals, objectiu de l’estudi,
tipus de tumors inclosos a l’estudi i pacients amb malaltia benigna inclosos a l’estudi.
Quan comparem els resultats de concentració d’un marcador tumoral en una mateixa
mostra obtinguts per diferents mètodes de mesura poden diferir molt entre ells. Per exemple, per a l’antigen carbohidratat 19-9 (CA-19-9), amb la mateixa mostra en el control de la
qualitat extern de la SEQC1, es poden observar valors de concentració tant diferents entre
si com 17 i 91 karb.u./L (febrer de 2011), la qual cosa fa molt poc probable la utilització d’un
únic valor discriminant. Però si calculem el quocient entre els resultats de concentració de
1
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dues mostres determinats pel mateix mètode (març/febrer), s’obté un rati de 2,5 i 2,4 respectivament. Així, la mesura de la concentració simultània en líquid i en sèrum, permetria
establir un quocient que incorporaria un estàndard intern propi del mètode que permetria
obviar les diferències entre els diferents mètodes.
L’objectiu de l’estudi:
Per una mateixa corba ROC hi pot haver diferents interpretacions, la recerca de la màxima especificitat, en general trobarem una sensibilitat baixa amb un valor discriminant alt. Al
determinar el rendiment diagnòstic a una especificitat determinada, per exemple del 95 %,
s’obtindrà una sensibilitat lleugerament superior que en el cas anterior i un valor discriminant més baix, finalment es pot cercar la màxima eficàcia diagnòstica, on la sensibilitat i
especificitat seran moderades i el valor discriminant més baix que en casos anteriors, per
això només es poden comparar estudis que presentin especificitats similars.
El tipus de tumors que s’inclouen a l’estudi pot tenir una gran influència en la sensibilitat
del mateix, així, se sap que un gran nombre de tumors de pulmó solen secretar CEA i en
menor nombre antigen carbohidratat 15-3 (CA-15-3), mentre que en els tumors de mama,
la proporció és inversa a altres tumors com els de pàncrees, que secreten majoritàriament
CA-19-9, en menor proporció CEA i molt pocs CA-15-3, i en l’hepatocarcinoma, en general
sols es troba augmentada la concentració d’alfa fetoproteïna. Per tot això, per una mateixa
combinació de marcadors la diferent proporció de tumors que s’estudien influiran en la
sensibilitat (11).
També cal considerar que els pacients amb malaltia benigna poden influir en l’especificitat, així algunes condicions patològiques que causen els vessaments poden provocar inflamació/irritació de les seroses o bé dels teixits circumdants que condueixen a l’alliberament
de substàncies com ara CEA, CA-15-3 i altres marcadors tumorals (12-17).
Hi ha diferents situacions de necrosi/inflamació dels mesotelis i teixits adjacents que
poden conduir a un alliberament de marcadors tumorals sense infiltració neoplàsica. Els
processos més freqüents en que es produeix aquest alliberament són malalties molt comuns com són els vessaments tuberculosos, els empiemes o els processos necròtics.
Aquestes situacions patològiques poden ser identificades mitjançant la mesura de la concentració plasmàtica de magnituds biològiques com ara l’adenosina-desaminasa (ADA), la
proteïna C reactiva i el recompte diferencial de leucòcits (18-20). Hi ha altres situacions que
poden augmentar la concentració de marcadors tumorals en el sèrum, com són l’hepatopatia, la insuficiència renal o pacients amb metàstasis en llocs diferents de les seroses.
Tanmateix, en els pacients amb exsudats, una proporció de marcadors tumorals poden
passar a través de la membrana serosa i trobar-se en concentracions elevades en els líquid
serosos, aquesta situació podria ser detectada mitjançant un quocient entre el líquid i el
sèrum, ja que no hi hauria una producció de marcador tumoral en l’espai serós i el sèrum
tindria una concentració major que en el líquid (21-23). Per exemple, una pacient diagnosticada prèviament de càncer de mama que ingressa per ascites, en la mesura de la concentració dels marcadors tumorals en el líquid ens va mostrar unes concentracions altes de
marcadors (CEA de 274 µg/L i CA-15-3 de 70 karb.u./L). Aquests valors, francament molt
alts, podien fer sospitar l’existència de metàstasis peritoneals, però les concentracions
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d’aquests marcadors en el sèrum, eren molt més alts, més de 2 000 µg/L de CEA i més
de 1 000 karb.u./L de CA-15-3. La necròpsia va mostrar que no hi havia metàstasis peritoneals. Per tot això es pot deduir que, el quocient líquid/sèrum pot ser útil per diferenciar la
producció local (metàstasis en seroses) de la difusió des del sèrum.
Hem descrit quines són les principals causes de les discrepàncies entre els diferents
autors que utilitzen marcadors tumorals pel diagnòstic diferencial de metàstasis en seroses, així doncs la utilització del quocient líquid/sèrum ens permet tenir una referència
interna amb la qual evitar les discrepàncies entre els diferents mètodes i també permet
identificar si hi ha producció local de marcadors (probable metàstasis) de la difusió des del
plasma. També permet establir una especificitat que pugui ésser comparable, i finalment
evitar incloure processos patològics que puguin donar falsos positius realitzant proves que
permetin identificar aquestes malalties.
Per tal de verificar aquestes suposicions hem estudiat 537 vessaments, dels quals,
412 pleurals, 111 ascítics i 14 pericàrdics. 162 eren malignes. S’ha mesurat la concentració
de CEA, CA-15-3, CA-19-9, ADA, proteïna C reactiva i el recompte diferencial de leucòcits
en aquests líquids. S’ha considerat com a vessament maligne quan almenys un dels tres
marcadors tumorals tenia una concentració per sobre de límit superior de referència del
sèrum, és a dir, superior a 5 µg/L per al CEA, 30 U/mL per al CA-15-3 i 37 U/mL per al CA19-9, i quan el quocient líquid/sèrum era superior a 1,2. S’han considerat com a sospitosos
de falsos positius tots aquells líquids amb concentracions superiors als següents valors
discriminants: 45 arb.u./L, 50 mg/L i 90 % per a ADA, PCR i % de polinuclears respectivament.
Les concentracions dels marcadors tumorals en líquids neoplàsics mostren una concentració de 47,4 µg/L, 43,2 arb.u./L i 44,7 U/mL per al CEA, CA-15-3 i CA-19-9 respectivament, significativament major que en els líquids benignes 0,9 µg/L, 8,3 U/mL i 3,4 U/mL
per a CEA, CA-15-3 i CA-19-9 respectivament. En el quocient també s’observen majors
valors en els neoplàsics 6,3 per a CEA, 1,6 CA-15-3 i 2,3 per CA-19-9 que en els benignes,
0,6 en CEA, 0,5 en CA-15-3 i 0,5 en CA-19-9.
El rendiment diagnòstic de la determinació dels marcadors tumorals i del quocient líquid/sèrum ha mostrat una sensibilitat conjunta pels tres marcadors tumorals del 77,6 %
i una especificitat del 97,9 %, amb la citologia i els tres marcadors tumorals la sensibilitat
va arribar fins 87,7 % amb el 97,9 % d’especificitat. En els pacients amb citologia negativa la sensibilitat conjunta dels tres marcadors tumorals va ser del 73,7 % amb el 97,9 %
d’especificitat.
Agrupem els vessaments segons els resultats obtinguts en les magnituds biològiques
que ens permeten identificar la majoria de falsos positius en dos grups, és a dir, concentració d’ADA, PCR i % de polinuclears, essent el grup A aquell en el que les tres magnituds
biològiques són negatives (un total de 428 vessaments) i el grup B aquell en que almenys
una d’aquestes magnituds biològiques està per sobre del valor discriminant (un total de
109 vessaments). Tots els falsos positius s’han agrupat en el grup B, obtenint una especificitat del 100 % pel grup A.
En els vessaments que tenen una concentració d’ADA, PCR i un % de polinuclears per
sota del valor discriminant, la mesura de la concentració de marcadors tumorals en líquid i
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sèrum té una sensibilitat diagnòstica del 78,3 % i un valor predictiu negatiu del 90,2 % per
a la combinació dels marcadors tumorals. La combinació dels marcadors tumorals més la
citologia, va obtenir una sensibilitat del 88,1 % i un valor predictiu negatiu del 94,4 %, pels
pacients d’aquest amb citologia negativa, la sensibilitat va ser del 73,8 % i un valor predictiu negatiu del 94,4 %, en tots casos amb una especificitat del 100 %.
De tot el descrit anteriorment podem concloure que l’aplicació del quocient L/S és un
mètode fàcil, ràpid i eficient per detectar colonització de seroses amb elevada sensibilitat i
especificitat. L’ús d’aquest mètode evita la majoria de problemes associats als marcadors
tumorals en vessaments: valors discriminants, discrepàncies de les mesures entre malalties benignes i vessaments paraneoplàsics. Els falsos positius són infreqüents, poden ser
exclosos utilitzant proves rutinàries com la mesura de la concentració d’ADA, PCR i % de
polinuclears. La mesura de la concentració de marcadors tumorals en líquid serós és útil
per a la selecció de pacients per a la realització de proves més invasives amb un alt valor
predictiu negatiu.
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Cribratge del càncer de pròstata:
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Introducció
A Europa, el càncer de pròstata és la neoplàsia sòlida més freqüent, amb una incidència durant l’any 2008 de 382 000 casos (1). En els últims anys s’ha observat un augment
generalitzat en la seva incidència, únicament amb algunes excepcions (Suècia, Finlàndia
i Països Baixos) en què ja es partia d’una alta incidència. Aquest fet es relaciona amb una
major pressió en el diagnòstic del càncer de pròstata. Per una banda, s’ha produït en els
últims anys un progressiu augment en el nombre de cilindres obtinguts en cada biòpsia,
de manera que actualment l’European Association of Urology (EUA) recomana l’obtenció
d’un mínim de 10 cilindres en cada biòpsia i un nombre superior en pròstates de gran
grandària. Per altra banda, en relació a l’ús de valors discriminants d’antigen específic de la
pròstata (PSA) cada vegada més baixos per seleccionar pacients per biopsiar. Així, la guia
clínica de l’EUA indica que, si bé el valor discriminant exacte per considerar com a normal
un valor de PSA no està determinat, valors al voltant dels 2 o 3 mg/l són sovint usats en
homes joves (2).
Malgrat que el cribratge oportunista s’ha convertit en una pràctica habitual, el cribratge
del càncer de pròstata segueix sent controvertit. No tenim actualment dades definitives
que avalin el cribratge del càncer de pròstata. No obstant, des de la introducció de la mesura de la concentració de PSA en el plasma, els pacients són diagnosticats cada vegada
més freqüentment amb un càncer de pròstata localitzat. Igualment, sabem que la supervivència als 5 anys ha augmentat des del 76 % en els anys 1984-86, a l’era pre-PSA, fins al
99 % en els anys 1996-2004 (3).
L’any 2009 es van publicar a New England Journal of Medicine els resultats preliminars
dels estudis europeu (ERSPC) i nord-americà (PLCO) sobre la validesa de la mesura de la
concentració plasmàtica de PSA en el cribratge del càncer de pròstata (4,5). Les conclusions de tots dos estudis van ser discordants. Així, l’estudi europeu mostrava una disminució
del 20 % en la mortalitat del càncer de pròstata quan es realitza el cribratge, mentre l’estudi
nord-americà indicava que el cribratge no ofereix cap benefici. La polèmica de llavors ençà
ha continuat.

–129–

Recentment, una revisió publicada a Annals of Internal Medicine (6) ha subratllat que la
reducció en la mortalitat per càncer de pròstata amb el cribratge no tan sols és escassa,
sinó que també està associada a perjudicis relacionats amb el tractament que, en alguns
casos, pot ser innecessari.
Costos associats al cribratge: sobrediagnòstic i sobretractament del càncer de
pròstata.
De fet, al marge de si la mesura de la concentració plasmàtica de PSA permet disminuir
la mortalitat per càncer de pròstata o no, el cert és que el seu ús en el cribratge introdueix
el problema del sobrediagnòstic i sobretractament en el càncer de pròstata a causa de
l’alta prevalença de tumors de baix risc. La incidència de càncer de pròstata de baix risc
ha estat estimada entre el 50 i el 60 % de tots els casos diagnosticats (7).
Diferents societats, com l’EUA, l’ESMO (European Society for Medical Oncology) i la
NCCN (National Comprehensive Cancer Network) inclouen la vigilància activa com una
opció valida per malalts amb tumors de baix risc. En aquest sentit, l’European Association
of Urology indica: «Health professionals, especially urologists, should avoid overtreatment
by developing safe methods of cancer surveillance and monitoring without resorting to
invasive therapy» (2).
La vigilància activa, doncs, significa diferir el tractament i aplicar-lo només si hi ha evidència de progressió. Els programes de vigilància activa han estat pensats per reservar
el tractament per a aquells pacients que, en raó de l’agressivitat del tumor, ho necessitin.
Aquests protocols inclouen la realització regular de tacte rectal, biòpsia de la pròstata i mesures de la concentració de PSA en plasma. En aquells pacients en els quals es detecta al
llarg del seguiment la progressió del tumor s’indica la immediata realització del tractament.
No és fàcil, però, decidir quins pacients poden beneficiar-se d’una vigilància activa,
encara que hi ha múltiples algoritmes disponibles per definir un tumor indolent que, addicionalment a la concentració de PSA en plasma (8), consideren altres dades com el grau de
Gleason�������������������������������������������������������������������������������������
, l’edat del pacient, el volum de la pròstata o el volum del tumor. Malgrat les recomanacions existents, però, no disposem actualment d’algoritmes completament eficaços
per decidir sense error quins pacients podem incloure en un programa de vigilància activa.
Reptes actuals en el diagnòstic i pronòstic del càncer de pròstata.
El diagnòstic i el pronòstic del càncer de pròstata requereixen doncs de nous biomarcadors que permetin tant un diagnòstic més acurat com un millor pronòstic de la malaltia,
que permeti seleccionar en quins malalts cal realitzar un tractament radical i en quins n’hi
ha prou amb la vigilància activa. Entre els marcadors emergents cal esmentar els següents:
ȌȌ Human Kallikrein-Related Peptidase 2
ȌȌ «Four Kallicrein panel» (PSA, fPSA, iPSA & hK2)
ȌȌ Early Prostate Cancer Antigen
ȌȌ Interleucina-6
ȌȌ Subformes de PSA lliure: ProPSA (Prostate Health Index) i BPSA
ȌȌ Prostate Specific Membrane Antigen
ȌȌ Soluble urokinase plasminogen activator receptor
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ȌȌ micro-RNAs (miR-21, miR-96, miR-141, miR-205, miR-221)
ȌȌ PCA-3 (prostate cancer gen 3)
ȌȌ TMPRSS2-ERG Gene Fusion

Entre tots ells, probablement el PCA3 i el [-2] proPSA són els que han generat més
expectatives, encara que també en el curs dels dos darrers anys comencen a haver-hi
resultats interessants sobre el panell de cal·licreïnes (PSA, fPSA, iPSA & hK2) estudiat al
laboratori de Hans Lilja al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i sobre el gen de fusió
TMPRSS2-ERG.
PCA3 i càncer de pròstata.
Estudis realitzats en els últims anys mostren que el gen PCA3 (prostate cancer gen 3)
està sobre expressat en els malalts amb càncer de pròstata fins a 100 vegades més que
en el teixit prostàtic normal. Els estudis inicials realitzats fins al moment suggereixen que la
seva quantificació en orina pot permetre reduir el nombre de biòpsies negatives i per tant
augmentar l’especificitat dels actuals algoritmes diagnòstics del càncer de pròstata.
Per examinar la sobre expressió del gen PCA3 és necessari valorar l’RNA missatger
d’aquest gen en relació a l’RNA missatger del PSA. A diferència del que succeeix en el
plasma, l’RNA missatger del PSA s’expressa de manera semblant en les cèl·lules canceroses i en la resta de les cèl·lules prostàtiques. Per tant, la mesura de l’RNA missatger del
PSA permet estimar la sobre expressió del gen PCA3 sense la interferència que suposaria
la presència d’un major o menor nombre de cèl·lules prostàtiques en cadascuna de les
mostres. Així doncs, la prova s’expressa com un índex entre l’RNA missatger de PCA3 i
l’RNA missatger de PSA. Per augmentar el rendiment de la prova, la mostra d’orina s’obté
després d’efectuar un massatge de la pròstata que permet augmentar el nombre de cèl·
lules prostàtiques a la mostra d’orina.
Els resultats dels estudis realitzats amb aquesta prova coincideixen a indicar, com subratlla una recent revisió col·laborativa (9), que, malgrat el seu elevat cost econòmic, la
determinació de la sobre expressió del gen PCA3 permet millorar l’eficàcia diagnòstica que
ofereixen la mesura de la concentració plasmàtica de PSA i el percentatge de PSA lliure en
el diagnòstic precoç del càncer de pròstata. En aquest sentit, l’estudi multicèntric europeu
publicat per Haese et al. (10) indica que un índex de PCA3 superior a 35 suggereix amb una
molt elevada probabilitat la presència d’un càncer de pròstata. Aquests autors conclouen,
a més, que l’estudi de la sobrepressió de PCA3 ajudaria a decidir en quins malalts amb
biòpsia negativa caldria tornar a repetir la biòpsia i en quins no.
A més, tot i que hi ha pocs estudis al respecte, s’ha observat una relació entre l’expressió PCA3 i l’agressivitat del tumor, de manera que la seva mesura podria ajudar a decidir
si és necessari aplicar un tractament radical o si el pacient pot ser inclòs en un programa
de vigilància activa. Durand et al. (11) mostren que l’estudi del gen PCA3 permet predir les
característiques de l’anatomia patològica de la peça quirúrgica en malalts tractats amb
prostatectomia radical. Igualment, Van Poppel et al. (12) observen que la concentració de
PCA3 a la orina es relaciona amb el grau de Gleason, el nombre de cilindres positius en la
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biòpsia i l’estadi clínic. Així mateix, aquest grup indica que l’expressió de PCA3 és significativament superior en tumors clínicament significatius.
ProPSA i càncer de pròstata.
La descripció de noves subformes de PSA lliure introdueix una nova eina en el diagnòstic del càncer de pròstata. Entre les subformes del PSA lliure hi ha el BPSA i el PSA
intacte, relacionats amb processos benignes, i el proPSA, que es relaciona amb càncer
de pròstata. Recentment, ha estat descrita una prova de quimioluminiscència per mesurar
la concentració de [-2] proPSA en el sèrum, la fracció més estable del proPSA. Diversos
estudis han suggerit que en els homes amb una concentració plasmàtica de PSA entre 2,5
i 10 mg/l, la mesura de la concentració de [-2] proPSA en el plasma distingeix millor entre
les malalties malignes i benignes de la pròstata que la concentració plasmàtica de PSA o el
percentatge de PSA lliure. A més, diversos estudis destaquen la utilitat de l’Índex de Salut
de la Pròstata o Prostate Health Index (Phi), un càlcul de risc de càncer de pròstata que
combina la mesura de les concentracions plasmàtiques de PSA, PSA lliure i [-2] proPSA
segons la fórmula:
([-2] proPSA / PSAL lliure) x

PSA

Aquest índex permetria millorar els resultats obtinguts amb l’ús aïllat de cadascuna de
les proves (13,14).
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Marcadors tumorals en una
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El laboratori clínic ha estudiat l’eficàcia diagnòstica de les diferents proves que realitza,
valorant principalment la seva sensibilitat i especificitat.
En els últims anys i sense perdre aquest sistema de treball, s’han introduït els protocols i
guies diagnòstiques d’acord amb la medicina basada en l’evidència (1,2,3). Avui la tendència és a tenir per escrit, de manera protocol·litzada, totes les possibles eventualitats que
puguin succeir per tal de respondre de manera homogènia; evidentment aquest sistema
ha de servir per a incrementar la qualitat i l’eficiència en tots els laboratoris clínics. Tot i amb
això, cada cop hi ha més veus que indiquen que no es pot protocol·litzar al 100 %, ja que
no tot és exactament igual i l’avaluació d’un cas pot variar segons l’interlocutor, la situació,
el moment, el resultat, etc.
Les guies diagnòstiques portades a l’extrem poden provocar situacions dictatorials que,
a vegades, no beneficien al pacient, al metge o al sistema sanitari. Aquesta afirmació, que
pot estar present en molts aspectes del nostre treball, és particularment rellevant amb els
marcadors tumorals. Per que sigui acceptada una prova, cal complir una sèrie de requisits
propis de la prova (sensibilitat, especificitat, qualitat, rapidesa…) i convèncer als nostres
clients, els metges, de la seva eficàcia (4); ells valoraran la utilitat clínica dels mateixos en
base a guies clíniques amb criteris a vegades tan rígids, que són difícils de complir. El
punt final dels treballs d’investigació en oncologia, valora l’increment de la supervivència,
la resposta o la qualitat de vida. Tot i que els criteris semblen clars, no ho són tant, pel fet
que les proves de laboratori són proves diagnòstiques, no terapèutiques. Per exemple, la
mesura de la concentració plasmàtica marcadors tumorals àmpliament acceptats, com
succeeix en el cas dels tumors testiculars no seminomatosos, és tècnicament pitjor pel
que fa a sensibilitat i especificitat que la mesura de la concentració d’altres marcadors
dels que disposem, però té l’avantatge que el diagnòstic va acompanyat de tractaments
eficaços (5,6). Es valora la seva eficàcia pel que pots fer amb ells, no per la seva qualitat
intrínseca. Cal tenir en compte també que alguns conceptes com la qualitat de vida són
difícils de definir. Finalment per demostrar algun d’aquests conceptes, es necessiten estudis que incloguin tractaments i marcadors, essent la indústria del tractament poc avesada
a finançar aquests projectes.
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En els últims anys, els problemes anteriorment esmentats han cristal·litzat en un nou
concepte la medicina personalitzada. Avui dia s’accepta que no tots els malalts tenen
les mateixes característiques, ni la malaltia es comporta igual; ni tant sols la resposta als
tractaments és la mateixa. Una guia diagnòstica pot incloure un tipus de teràpia en una
malaltia determinada, però avui s’accepta que alguns pacients poden tenir una toxicitat
sense benefici, mentre que d’altres tindran benefici i toxicitat i uns altres poden tenir benefici sense toxicitat.
En resum, les guies són necessàries, però cal que siguin més obertes, permetent interpretacions diferents. Aquest fet no només apareix en relació amb el tractament, sinó
que en una mateixa patologia pot tenir importants subgrups, amb etiologies o mètodes
diagnòstics diferents, ja que estudis genètics en neoplàsies colo-rectals o en neoplàsies
mamàries semblen indicar que existeixen diferents patologies dins d’aquestes malalties
amb patrons diferents.
El problema de l’heterogeneïtat en els resultats en les concentracions dels marcadors
en càncer és ben conegut, així dos pacients amb teòricament el mateix tumor, poden tenir
resultats molt diferents i fins i tot en diferents etapes de la malaltia (1,3,7). La utilitat clínica
dels marcadors sempre ha estat marcada per l’especificitat i la sensibilitat, però el concepte de medicina personalitzada ens obre altres opcions. Una magnitud que no tingui una
sensibilitat o especificitat suficient per al diagnòstic, pot ser útil en la selecció d’un grup
de pacients amb elevat risc de presentar el tumor, emprant altres tècniques per confirmar
el diagnòstic. També pot ser útil per seleccionar pacients en els que es presentarà una
toxicitat o resposta terapèutica diferent. En resum, s’accepta la bondat d’una prova no
només per les seves pròpies característiques sinó per la possible aplicació en un concepte
o utilitat clínica.
Aquesta heterogeneïtat en la interpretació clínica, fa que uns dels pilars del nostre treball, els valors de referència, trontollin. D’aquesta manera, un resultat pot ser considerat
com a normal o no, en funció del moment en el que es determina, la fase de la malaltia
o fins i tot el propòsit de la seva determinació. Per exemple, una concentració plasmàtica
d’antigen carcinoembriogènic (CEA) de 7,5 µg/L, pot ser normal en un hepatòpata o en
pacients amb insuficiència renal crònica, però no en un individu fumador en un programa
de cribratge poblacional i sí en un pacient visitat que un hospital. Si volem tenir èxit en el
nostre treball, i ésser responsables, cada vegada s’haurà d’interpretar més aquest resultat
en el context en que es produeix, sobretot si pensem que el clínic que ha d’interpretar el
resultat no disposarà de tota la informació com pot ser el mètode emprat, interferències
tècniques, etc. En resum, no n’hi ha prou amb donar un resultat, per evitar errors i pors
innecessàries és imprescindible interpretar, i cal sortir en ajuda dels pacients i els clínics.
Per tal d’intentar ajudar en aquesta missió, diferenciant els resultats associats a neoplàsia
o no, nosaltres utilitzem els criteris de Barcelona (1,7):
1 Descartar malalties benignes associades que puguin incrementar la concentració plasmàtica de marcador, utilitzant un segon nivell de sospita o no valorant el resultat (8-13).

–136–

2 Concentració plasmàtica del marcador tumoral, on majors concentracions indiquen
majors probabilitats.
3 Control evolutiu, on concentracions creixents del marcador (dos increments successius,
cadascun d’ells > 25 % de l’anterior, per sobre de l’interval de referència) suggereixen
origen neoplàsic.

Emprant aquests criteris, els marcadors tumorals seran útils en el diagnòstic d’alguns
tumors, principalment en estadis localment avançats, fins i tot en casos de negativitat d’altres proves diagnòstiques o en el diagnòstic diferencial de diferents patologies. Però com
s’ha comentat anteriorment, un canvi significatiu en l’ús dels marcadors tumorals és per
la selecció de grups d’alt risc, com passa amb la mesura de la concentració plasmàtica
d’antigen específic de la pròstata (PSA), aquest marcador no és específic i es troba elevat
en diferents malalties que afecten a la pròstata, però el seu ús ha permès millorar sensiblement el diagnòstic del tumor (14,15,16). Actualment existeixen dubtes sobre si l’ús de
la mesura de la concentració plasmàtica de PSA ha millorat la supervivència o bé estem
sobrediagnosticant, però també és cert que avui són molt poc freqüents els pacients amb
metàstasis en el diagnòstic inicial (17).
Altres proves teòricament inespecífiques pel diagnòstic de càncer, com pot ser la detecció de sang oculta en femta, emprades correctament en el cribratge poblacional estan
fent disminuir la mortalitat del càncer colo-rectal i estan permetent fer el diagnòstic en
fases més precoces de la malaltia (18). La mesura de la concentració plasmàtica d’aquests
marcadors, ens ha ensenyat noves vies on no tot és sensibilitat i especificitat diagnòstica,
i així, se sap que hi ha estudis que emprant la mesura de la concentració plasmàtica d’antigen carbohidratat 125 (CA-125), es realitza un diagnòstic precoç del càncer d’ovari amb
bons resultats, diagnòstic de tumors asimptomàtics, però alt cost i baixa eficàcia. Avui però
disposem de millors tècniques, com la mesura de la concentració plasmàtica de proteïna
epididimal humana 4 (HE4), que té una elevada sensibilitat en estadis precoços i no té
falsos positius en dones post menopàusiques (19-22).
Aquestes possibilitats han d’obrir-nos els ulls a altres possibles aplicacions. Per exemple, recentment s’ha publicat que la tomografia cada 2 anys pot ser útil per a disminuir la
mortalitat per càncer de pulmó. Tot i que el problema és l’alt cost, en resum, necessitem
tècniques que permetin seleccionar un grup de risc al qual realitzaríem les proves d’imatge.
Pot ser la mesura de la concentració plasmàtica de marcadors tumorals? El nostre grup
ho ha demostrat en pacients simptomàtics, on no tan sols orientem al risc, sinó també al
tipus i subtipus histològic (23,24). Malgrat que tot sembla nou, no s’han d’oblidar els vells
conceptes. La sensibilitat i especificitat sempre són importants. Per exemple, si pensem
emprar una prova per a la selecció d’un grup de pacients amb risc, caldrà avaluar la seva
prevalença i la seva especificitat per a valorar la seva eficàcia i els seus costos.
No totes les noves aplicacions es relacionen amb el cribratge. Una àrea de gran interès
per a l’estudi dels marcadors tumorals és i serà la valoració de la resposta al tractament.
Com s’ha comentat anteriorment, la utilitat de la mesura de la concentració plasmàtica dels
marcadors tumorals per aquesta finalitat és independent de la seva pròpia eficàcia, per
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exemple, en tumors testiculars són de gran utilitat perquè hi ha un tractament curatiu (5,6).
Però això no passa amb el carcinoma d’ovari, malgrat que la mesura de la concentració
plasmàtica de CA-125 es més sensible, com que el tractament no és tan eficaç, és absurd
gastar diners, produir toxicitat, o perdre un temps que indirectament provoca un creixement del tumor, també és important disminuir els costos per a arribar a aquesta conclusió.
Moltes guies indiquen que la mesura de la concentració plasmàtica dels marcadors és
precoç i més eficaç, però encara seguim emprant tècniques d’imatge, més cares i molestes pel pacient i cal treballar per fer-les només quan la concentració de marcadors no doni
informació.
També poden ser interessants com a factors predictius de resposta. Així, la mesura de
la concentració d’HER-2/neu en el sèrum podria substituir l’estudi tissular per a decidir
tractaments específics de tipus Herceptin o Lapatinib, però cal decidir quin és el valor que
ens dirà que hi ha una elevada probabilitat de resposta i hi ha grans discrepàncies entre
els diferents autors. La meva opinió és que amb els marcadors no necessitem valor discriminant. Si un tractament és eficaç ho notarem perquè la concentració sèrica del marcador
disminueix. En cas d’empitjorament succeeix el contrari, el nombre de cèl·lules tumorals
augmenta i indirectament la concentració del marcador. En resum, hem d’incloure la determinació seriada de la concentració plasmàtica de marcadors tumorals com a criteri de
resposta tumoral, estalviant diners i problemes als pacients.
Conceptualment tots els aspectes anteriors són importants, però en la medicina personalitzada, el que és fonamental és ajudar al diagnòstic d’un cas en concret, en un pacient
particular, en un moment determinat. L’objectiu final és ajudar al clínic i al pacient en un
diagnòstic diferencial, en el menor temps possible, amb la menor morbilitat necessària.
Està plenament acceptat que la mesura de la concentració plasmàtica dels marcadors
tumorals no sol ser d’utilitat en el diagnòstic del tumor encara que pot ser-ho en el cribratge
de grups d’alt risc. No és inusual que algú es consulti amb un resultat sorprenent, on ja
no és important si s’haurien d’haver demanat o no, avui tenim un resultat que s’ha interpretar. Un individu asimptomàtic, amb una concentració de CEA de 29 µg/L, té un càncer,
independentment de si està acceptat per les guies clíniques utilitzar la concentració del
marcador tumoral pel diagnòstic o diagnòstic precoç, ens trobem davant d’un pacient
amb un resultat clar que ha d’indicar-nos una via d’actuació clara, indicar el tumor maligne
i contribuir a la seva localització. Si ho aconseguim i col·laborem amb en el tractament del
tumor asimptomàtic, el pacient i el metge ens ho agrairan, independentment de la medicina
basada en l’evidència. Però aquesta aplicació no sols és evident amb resultats sospitosos
de càncer sinó en moltes situacions freqüents en la pràctica quotidiana. No és infreqüent
que ens enviïn una pacient amb una concentració de marcador, per exemple antigen carbohidratat 19-9 (CA-19-9), discretament elevada al plasma, 50 U/mL, i el clínic després de
la visita, exploració clínica i múltiples exploracions d’imatge arribi a la conclusió de que
és un fals positiu. En aquest cas el resultat de laboratori ha creat angoixa a la pacient i al
metge, així com una despesa econòmica innecessària. Tan sols la repetició de la mesura
de la concentració plasmàtica d’aquest marcador tumoral a les tres setmanes, i si no presenta un increment ja és indicatiu de fals positiu. És absurd davant d’un discret augment
dels marcadors, fer proves d’imatge sense comprovar que no es tracta d’un fals positiu.
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Un cop més, la medicina basada en l’evidència o les guies clíniques no exclouen una mala
utilització dels recursos, i indirectament es presenta un problema que hem de resoldre.
El sentit comú és fonamental en la medicina personalitzada, de la mateixa manera que
en qualsevol vessant de la medicina. Hi ha publicats nombrosos articles sobre la utilitat
dels marcadors tumorals en el diagnòstic diferencial dels vessaments, però són poques les
conclusions clares al respecte. L’estudi simultani de la concentració de marcadors tumorals en líquid i sèrum, permet obviar la majoria de problemes plantejats, essent d’ajuda en
el diagnòstic diferencial, fins i tot en pacients amb citologia negativa (25). Aquest exemple
mostra clarament que el treball amb els clínics, el sentit comú i la lògica aplicades a un
problema concret poden ser d’ajuda. Un altre exemple d’aquesta medicina personalitzada
i el treball en equip pot ser la valoració dels resultats negatius, teòricament la mesura de la
concentració d’un marcador tumoral és útil quan és superior al valor discriminant (positiu),
però no en casos de negativitat, ja que la seva absència no exclou la malaltia neoplàsica.
No obstant això, en moltes situacions el negatiu també té valor. El servei de neurocirurgia
ens demana la mesura de la concentració de marcadors tumorals en casos de masses
cerebrals, que en la seva majoria són tumors primaris i aquests no sintetitzen marcadors
tumorals (26); la raó és que han de fer el diagnòstic diferencial entre el tumor primari no productor i una metàstasi que, amb freqüència, va acompanyada d’increments de les concentracions de marcadors tumorals. En poques hores enviem els resultats que els permeten
disminuir el nombre d’exploracions i l’estada mitjana orientant cap a un o altre diagnòstic,
amb tractaments diferenciats. Un altre exemple molt útil d’aquesta col·laboració amb els
clínics en el nostre Hospital és l’estudi de la concentració plasmàtica de marcadors tumorals en les síndromes para neoplàsiques o en pacients amb càncer d’origen desconegut.
Així, la unitat de diagnòstic ràpid sol·licita la mesura de la concentració plasmàtica de
marcadors tumorals en pacients que acudeixen amb síndromes paraneoplàsiques o amb
signes de malaltia crònica. Els resultats s’entreguen en 48 hores i són utilitzats per a la
selecció de les proves a realitzar. La seva aplicació, a més d’ajudar en el diagnòstic de més
del 65 % dels casos enviats per la Unitat de Diagnòstic Ràpid, ha col·laborat en la reducció
de més de 7 000 dies/any d’estades a l’hospital, al mateix temps que en la disminució en
el nombre d’exploracions complementàries.
En conclusió, la medicina personalitzada ofereix al laboratori una major possibilitat
d’aplicació clínica de les proves de laboratori, exigint-li major coneixement d’aquestes i
una participació més activa en la presa de decisions diagnòstiques o terapèutiques en col·
laboració amb altres professionals sanitaris.
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La validació, és un procés postanalític mitjançant el qual, els resultats obtinguts són revisats i queden disponibles per al seu ús clínic. El seu propòsit principal és prevenir i evitar
l’emissió d’informació del laboratori amb errors o incongruències que puguin traduir-se en
decisions mèdiques incorrectes.
Terminologia
Són diversos els termes utilitzats per referir-se al procés de validació. En ocasions es
parla d’alliberació, aprovació, acceptació, verificació, etc. La International Organization for
Standardization (ISO), disposa d’una norma específica sobre terminologia en sistemes de
qualitat, la ISO 8402 (1994). En ella s’hi defineix:
1 Verificació: Confirmació del compliment dels requisits especificats mitjançant l’examen
i l’aportació d’evidència objectiva.
2 Validació: Confirmació del compliment dels requisits particulars per a un ús concret
específic mitjançant l’examen i l’aportació d’evidència objectiva.

La Commission on Laboratory Accreditation del College of American Pathologists
(CAP), a les llistes de verificació del programa d’acreditació defineixen l’autoverificació
com «el procés pel què mitjançant un ordinador es realitza la verificació inicial dels resultats. Qualsevol dada que caigui fora de les variables establertes ha de ser revisada per un
operari humà».
De forma general, es podria definir l’autovalidació o validació automàtica com «el
conjunt d’accions automatitzades i dutes a terme per un sistema informàtic amb el propòsit
d’alliberar resultats per al seu ús clínic. Per això s’utilitzen criteris o regles lògiques establertes, documentades i avaluades pels especialistes del laboratori».
Malgrat la diferència que estableix la ISO, a la literatura científica trobem tant verificació
com validació per referir-se al mateix procés. Dins l’àmbit espanyol, el terme més estès és
el de validació.
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Objectius de la Validació/Autovalidació
El propòsit fonamental de la validació de resultats és assegurar que no hi ha raons obvies que comprometin la seva validesa abans que estiguin disponibles per al seu ús clínic.
Fins la dècada dels 90, a la majoria de laboratoris la darrera revisió dels resultats es feia de
forma totalment manual, revisant els informes impresos abans de ser entregats.
Amb la gradual introducció de la informatització als laboratoris clínics, la validació passa
a realitzar-se assistida per ordinadors atenent fonamentalment a:
• Els avisos, alarmes, missatges dels analitzadors.
• Les marques de patologia (resultats fora dels intervals de referència).
• La concordança o congruència respecte a resultats previs o d’altres proves relacionades
fisiopatològicament.
• Qualsevol altre font d’informació clínica rellevant.
Malgrat tot, aquest procés és encara manual, reiteratiu i consumeix un temps i dedicació considerable, especialment als laboratoris i àrees amb gran volum assistencial. És un
procés que depèn del criteri del validador, amb un important grau de subjectivitat i variabilitat interindividual. D’altra banda, no es realitza a temps real, sinó quan és sol·licitat i, de
la mateixa manera que en altres feines manuals i repetitives, es produeix de forma inherent
una major possibilitat d’aparició de errors.
Els sistemes d’ajuda, filtrat o autovalidació solen ser poc sofisticats. Normalment solen
limitar-se a poc més de l’ús dels intervals de referència o altres intervals més amplis, separant els resultats en funció de si es situen dins o fora de l’interval.
L’autovalidació té dues possibles conseqüències:
• La validació dels resultats que compleixen els criteris o regles establertes i el seu enviament al Sistema d’Informació del Laboratori/Hospital (LIS o HIS).
• La retenció per ser validats de forma manual, d’aquells resultats que precisen una revisió
personal pels especialistes del laboratori, i si és precís generar una acció (repetició de
la prova, addició de noves proves, avís al clínic, etc.).

Els criteris, algorismes o regles de validació han de ser prèviament definits per cada
laboratori. S’ha de fer amb solidesa científica i consistència. El procés d’autovalidació, crea
un «validador virtual» que sempre utilitzarà els mateixos criteris, revisarà tota la informació
disponible i el seu treball no serà interromput per assumptes menors. D’aquesta manera
s’elimina o minimitza la variabilitat interindividual i la possibilitat de cometre errors associats
al cansament dels processos repetitius i també es poden obtenir millores en els temps de
resposta.
Evolució dels sistemes d’autovalidació
El propòsit dels sistemes d’autovalidació ha de simular i sistematitzar allò que els professionals del laboratori fan mentalment per identificar incongruències, errors o confirmar
la validesa i coherència dels resultats obtinguts.
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Idealment, el programari ha de tenir capacitat, no tan sols per definir els criteris, sinó
també la flexibilitat per implantar canvis de forma ràpida i fàcil i fins i tot per l’aturada total
del procés. El funcionament del procés d’autovalidació hauria de ser a temps real i deixar
registres traçables del mateix.
Es podrien distingir tres generacions de sistemes d’autovalidació.
La primera generació coincideix amb l’aparició de la informatització. Eren processos
suportats pel SIL, però gens elaborats. Generalment es limitaven a revisar si els resultats
estaven o no inclosos dins d’un interval de resultats (linealitat, intervals de referència, etc.).
En cas d’incorporar alguna regla, eren molt senzilles.
La segona generació, es caracteritza per l’augment de funcionalitats orientades a
l’autovalidació en alguns SIL o bé per l’aparició de programaris intermediaris (middelwares)
que proven d’omplir el buit encara existent a la majoria dels SIL. El middelware es situa
com una capa entre els analitzadors i el SIL. Permet l’elaboració d’algorismes i regles més
complexes, amb més variables i amb revisió simultània de les mateixes.
La tercera generació estaria integrada per sistemes oberts, la filosofia dels quals és
oferir a l’usuari eines amb les que pugui desenvolupar els seus propis algorismes, regles
o estratègies. L’arquitectura tècnica ha de ser adequada per utilitzar no només tota la informació disponible als sistemes d’informació del laboratori, sinó també la codificada a la
Història Clínica Electrònica (diagnòstics, medicació, constants vitals, pes, talla, etc.) o en
qualsevol altra base de dades o sistemes d’informació Hospitalaris.
En conseqüència, l’autovalidació pot ser des de molt simple, si només considera un
element (la comparació amb els intervals de referència), més sofisticada (diversos criteris
i regles més o menys complexes) i experta (mitjançant sistemes específics que utilitzen
eines estadístiques complexes o processos d’intel·ligència artificial).
Els sistemes de validació automàtica, estan construïts bàsicament sobre tres tipus
d’aproximacions: basades en regles lògiques, en xarxes neurals i en el reconeixement
de patrons.
1. Autovalidació basada en regles
Consisteix en un conjunt de regles basades en la lògica booleana que estan implementades en un programa, el qual es troba dins el SIL o bé està connectat al mateix (middelware). Poden incloure un o múltiples elements combinats mitjançant els operadors lògics.
Les condicions solen consistir en la comparació dels resultats amb determinades referències, com l’interval analític, els intervals de referència, valors crítics, límits de decisió o
bé amb els resultats d’altres magnituds de la mateixa mostra o del mateix pacient. També
es poden incorporar els límits de canvi o delta check analitzant si la diferència entre el
resultat obtingut i un valor previ supera o no un determinat delta (% o absolut) dins d’un
interval de temps concret. També es poden introduir a les regles, resultats calculats amb
diverses magnituds, per condicionar o no l’autovalidació (Ex. quan les osmolalitats calculades són patològiques, la diferència iònica es troba elevada, etc.).
Els sistemes basats en regles, es caracteritzen per:
• Ser els més estesos entre els laboratoris.
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• Requerir una important inversió de temps per la seva programació, depuració i posada
a punt.
• Precisen avaluacions contínues, ja sigui degut a modificacions en la mesura de les magnituds (metodologia, analitzador, etc.) que intervenen a les regles o bé per l’aparició de
situacions no contemplades que és precís considerar i introduir a la lògica del sistema.
• Els algorismes solen evolucionar ràpidament cap a la complexitat.
• Si formen part del codi del programa (hardcoded), resulta complicat introduir canvis o
modificacions.

2. Validació automàtica basada en xarxes neuronals artificials
Simulen les propietats observades als sistemes neuronals biològics mitjançant models
matemàtics recreats mitjançant mecanismes artificials com un circuit integrat, un ordinador, etc. L’objectiu és aconseguir respostes que es caracteritzen per la seva generalització
i robustesa.
L’aproximació basada en les xarxes neurals, parteix d’un conjunt de dades d’entrada
suficientment significatiu i l’objectiu és aconseguir que la xarxa aprengui automàticament
les propietats desitjades. En aquest sentit, el disseny de la xarxa té menys a veure amb
aspectes com els fluxos de dades i la detecció de condicions, i més amb qüestions tals
com la selecció del model de xarxa, la de les variables a incorporar i el procés pel que les
variables de la xarxa s’adeqüen a la resolució de cada problema (entrenament neuronal).
3. Autovalidació basada en el reconeixement de patrons
Aquest tipus d’aproximació es caracteritza per la seva senzillesa, no precisant un programari especial o sofisticat. L’escala de resultats possibles de cada prova, es divideix en
zones que corresponen a diferents nivells de decisió. Cada patró és únic perquè el programari té mecanismes de revisió que impedeixen el solapament entre patrons. Els patrons
poden ser modificats, se’n poden afegir de nous, de manera que el sistema s’alimenta i
aprèn amb el temps.
Aquest tipus d’estratègia és molt útil per magnituds relacionades o perfils.
Ex. Pla—Urea; c.subst. i Pla—Creatinini; c.subst., Pla—Semenogelasa(“PSA”); c.massa. i
Pla—Semenogelasa(“PSA”; lliure); c.massa. (i condicionant la fracció), marcadors del virus
de la hepatitis B, proves funcionals endocrinològiques, etc.
Una consideració important: Com «validar» els sistemes de validació automàtica?
Abans de posar en marxa un procés d’autovalidació n’hem de comprovar el seu funcionament. Es recomana realitzar-ho en dues fases:
1. Simulació. Per assegurar que segueixen la lògica esperada, es realitzen els càlculs
previstos, es generen les proves o comentaris adequats, etc.
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2. Avaluació amb mostres de pacients. S’utilitzaran preferentment mostres amb resultats coincidents amb els límits de decisió o interès clínic, mostres amb interferents (hemòlisi, icterícia, lipèmia), etc.
Crolla i Westgard han publicat una proposta per avaluar si per una prova l’autoverificació
està justificada. Es realitza en dues parts. La primera consta de 6 preguntes que es responen amb SÍ o NO.
• És identificable per cada prova l’Analista?
• Hi ha una identificació positiva per cada espècimen i alíquota?
• Abans que els resultats del pacient s’alliberin s’ha verificat que el sistema de control de
la qualitat sigui correcte?
• Estan els resultats revisats dins l’interval dinàmic informable?
• Els resultats es transmeten al SIL mitjançant un protocol estàndard amb revisió d’errors?
• S’identifiquen de forma automàtica els valors crítics?
Un únic NO com a resposta és desqualificant per l’autoverificació.
La segona etapa consisteix en una avaluació quantitativa mitjançant una escala de puntuació (1, 2 o 3, essent l’1 el valor òptim). S’avaluen 10 factors (tipus de mostra processada,
integritat de la mateixa, sistema de pipeteig de mostra i reactiu, tipus de pipeta de mostra,
reactius, calibratge, procediments de mesura, sigma del procés, procediments de control
de la qualitat i proves reflexives). Si la puntuació final és < 20 l’autoverificació és acceptable. Si és > 20 no es recomana l’autoverificació, donat que suposaria que en conjunt els
factors han obtingut puntuacions superiors a 2.
Avantatges de la validació automàtica?
Una autovalidació ben dissenyada i efectiva pot aportar:
• Disminució dels errors clínics associats a les peticions analítiques (al possibilitar la detecció
d’errors d’identificació de pacients, espècimens incorrectes, errors analítics, interferents)
aportant una millora en la seguretat del pacient.
• Homogeneïtat de criteris en els processos de revisió de resultats.
• Millora els temps de resposta. Ofereix una ràpida revisió i disponibilitat dels resultats que
compleixen els criteris de validació.
• Reducció del cansament associat a la revisió sistemàtica i contínua de les dades i dels
errors associats a la mateixa (sobre o infraretenció de resultats).
• Concentrar l’atenció en els pacients complexes i afavorir la comunicació d’informació
rellevant als clínics. En sistemes més sofisticats fins i tot es poden identificar tendències
en magnituds rellevants que representin condicions presintomàtiques.
• El laboratori genera valor per a la presa de decisions. És una eina molt potent a l’actuar
de forma sistemàtica i consistent sobre un volum de dades que d’una altra manera
seria impossible disposar o manejar eficientment. Aquest fet augmenta la qualitat real i
percebuda del laboratori a la organització.
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Això obstant, no tot són avantatges. No s’ha d’oblidar que la validació és el darrer procés abans que les dades estiguin disponibles per al seu ús clínic, per això també té un risc
important, ja que un disseny incorrecte pot ocasionar l’alliberació d’un important volum de
resultats sense adequada revisió. Per això són necessaris sistemes de seguretat i aturada
ràpida de l’autovalidació.
Rendiment de l’autovalidació
La validació automàtica, de la mateixa manera que qualsevol altre procés de laboratori
no està lliure d’error. El seu rendiment és un compromís entre la sensibilitat i l’especificitat per detectar errors a les peticions i els resultats. Si volem maximitzar la capacitat de
detectar errors, és a dir, augmentar la sensibilitat (tenir menor nombre de falsos negatius),
probablement haurem de disminuir l’especificitat (i per tant obtenir més falsos positius).
El grau o rendiment de l’autoverificació depèn de la població atesa pel laboratori tant
o més que de l’instrument o programari en ús. Les diverses publicacions que presenten
resultats sobre el rendiment obtingut, recullen aquests matisos, així, en laboratoris que
atenen fonamentalment pacients ambulatoris (alt percentatge de població amb resultats
dins els intervals de referència, es pot autovalidar fins un 70-80 % de la feina. Mentre que
en hospitals terciaris amb patologies complexes, el percentatge pot ser tan sols del 10 %.
Programari per validació/autovalidació
El programari és l’altre element important no només en el rendiment de l’autovalidació,
sinó en les funcionalitats que ofereix. Alguns sistemes d’informació del laboratori permeten una validació tècnica (després de passar o al passar els resultats dels analitzadors) i
posteriorment una validació facultativa. Aquest procés es pot realitzar per agrupacions de
tècniques que es poden configurar amb diversos criteris (àrees de processament, àrees
de coneixement, fisiopatologia, etc.).
A la majoria de SIL, part d’aquestes feines són automatitzables, si bé existeix una gran
heterogeneïtat entre els SIL, uns tenen nombroses funcionalitats i d’altres no tantes. Les
limitacions més freqüents que apareixen als SIL són:
• La no inclusió del Control de la Qualitat (QC) al procés d’autovalidació (s’ha de realitzar
i comprovar prèviament a l’autovalidació).
• Si el sistema no és obert o no es pot parametritzar per l’usuari (els criteris o lògica s’inclouen en el codi), existeix una dependència quasi absoluta del proveïdor, i del servei tècnic o
de suport del SIL. La limitació apareix per crear, modificar o mantenir els criteris o regles.
• Generalment els processos de validació automàtica consideren els valors de referència
o intervals concrets, és difícil una parametrització flexible d’aquest interval d’acceptació.
• No sempre fan servir i permeten utilitzar les alarmes o missatges dels analitzadors. En
aquest cas intervenen diversos factors (que l’analitzador disposi de missatgeria (flags),
que estigui codificada, que s’enviï juntament amb els resultats a la connexió on-line i que
es transmeti al SIL). No sol ser freqüent disposar d’aquesta informació.
• No sempre permeten deltes entre valors previs. En cas que el SIL realitzi el delta o la
comparació amb el valor previ, no sempre deixa marques que puguin ser utilitzades
per l’autovalidació.
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• No tots permeten la creació de regles lògiques per l’usuari i entre aquells que ho fan,
hi ha diferències entre els elements d’informació que es poden fer servir (dades demogràfiques, preanalítiques, etc.). Per descomptat no és gaire freqüent la possibilitat de
construir algorismes complexes.
• No sol funcionar a temps real el procés d’autovalidació.
• Heterogeneïtat en el procés d’aturada, retrocés o rectificació de la validació-autovalidació.
Hi ha sistemes que permeten fer-ho tan sols durant el procés manual, o bé petició a
petició, però no per grups.

Quan els SIL no reuneixen les funcionalitats necessàries per realitzar els processos de
validació i autovalidació es pot recórrer a programes específics, en forma de middelware o
sistemes experts. Els middelware solen fer servir per a l’autovalidació l’estratègia de creació de regles, reconeixement de patrons o combinacions d’ambdues.
Els sistemes experts, són programes dissenyats per actuar com un especialista humà
en una àrea de coneixement concreta. Són intermediaris entre el/els expert/s humà/ns,
que transmet/en el seu coneixement al sistema, i l’usuari que el fa servir per resoldre un
problema amb l’eficàcia de l’especialista. La característica fonamental d’un sistema expert
és que separa els coneixements emmagatzemats (base de coneixement) del programa
que els controla (motor d’inferència). Les dades pròpies d’un determinat problema s’emmagatzemen en una base de dades a part (base de fets) i és capaç d’«aprendre’n» amb
l’entrada de noves (les seves pròpies dades).
Alguns comentaris sobre normativa i recomanacions
Si realitzem una revisió de la normativa vigent a l’Estat Espanyol, per a l’apertura de
laboratoris clínics/centres de diagnòstic biològic s’aprecia com a mesura que les diferents
Comunitats Autònomes van anar publicant en el temps les seves corresponents ordres
o decrets, es va produir una evolució en els continguts, adquirint un major èmfasi els aspectes postanalítics i en particular els referits a la validació. Malgrat tot, encara no hi ha
cap referència específica a l’automatització d’aquests processos, és a dir a l’autovalidació.
A l’ISO 15189:2007, la norma específica per als laboratoris clínics, la paraula validació
apareix en dues ocasions, al detallar els punts que ha de contenir el manual de la qualitat
(validació dels procediments analítics i validació dels resultats). Malgrat tot, la paraula
validació no apareix textualment al referir-se als procediments postanalítics. De la mateixa
manera, tot i que la norma indica que els resultats de laboratori han de ser revisats sistemàticament, no es fa tampoc menció explícita a si els processos han de ser manuals o
poden ser automatitzats. Finalment, a l’ocupar-se de l’informe de laboratori, s’indica que
quan sigui possible, a l’informe hi ha d’aparèixer la signatura o autorització de la persona
que el verifica o entrega.
El CAP (College of American Pathologist) al seu programa d’acreditació de laboratoris,
si ha publicat diferents llistes de verificació relacionades directament amb l’autoverificació.
El seu objectiu és assegurar que:
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• El laboratori disposa d’una política i procediments per a l’ús de l’autoverificació que han
estat aprovats pel director del laboratori.
• Existeix documentació que el procés d’autoverificació ha estat validat inicialment (abans
de la seva implantació) i de forma regular cada cop que es produeix una modificació
rellevant.
• Per a les magnituds subjectes a autoverificació, es processen a intervals adequats,
mostres o materials que asseguren el control de la qualitat.
• Prèviament a l’autoverificació, els resultats s’han comparat amb l’interval de valors adequat, descartant valors absurds, crítics, que requereixin autodilució, etc.
• Si el laboratori realitza delta check de forma no integrada a l’autoverificació, els processos
de delta check, es duen a terme prèviament a l’autoverificació.
• El laboratori disposa de sistemes per identificar i deixar traça de qui introdueixi o modifiqui dades de pacients i en cas d’utilitzar els processos d’autoverificació, ha de quedar
registrat que els resultats han estat autovalidats i en quina data i hora.
• En cas que no s’hagi processat el material de control en el temps especificat o bé s’incompleixi alguna regla de control, s’han d’interrompre els processos d’autoverificació.
• El laboratori disposa d’un procediment per a la ràpida suspensió de l’autoverificació.

La guia «Guidelines for autoverification (Auto 10-A)» del Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI, anteriorment NCCLS) és potser la publicació més exhaustiva
sobre autovalidació, i recomana que:
• Els laboratoris clínics han d’establir polítiques i procediments d’autoverificació prèviament
a l’aplicació d’aquests processos sobre els resultats dels pacients.
• Els processos d’autovalidació han de ser conseqüents amb la verificació dels requisits
de prestacions analítiques i s’han d’haver comprovat per prova i instrument davant de
processos de validació manual.
• Els procediments s’han de revisar a l’inici (previ a la introducció) i regularment de forma
anual. Així mateix s’han de revisar cada cop que es produeixi una modificació que afecti
al procediment (ja sigui de tipus preanalític, analític o postanalític).
• Els audits i proves dels algorismes de validació, han de formar part de la política de la
qualitat i control de la qualitat del laboratori.
• Si falla l’autovalidació, ha d’existir la possibilitat de validar manualment i alliberar resultats.

La guia Auto 10-A aporta exemples i recomanacions de gran utilitat per ajudar al disseny, creació, implementació i avaluació dels algorismes i regles utilitzats per a l’autoverificació de resultats del laboratori, constituint una bona eina per a iniciar-se en aquest
procés.
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Document de consens de l’ACCLC: «Guia
per la revisió final dels resultats
de mesura en el laboratori clínic»
Jaume Miró Balagué
Laboratori Clínic. Hospital de Viladecans
Viladecans

La necessitat de fer una revisió final dels resultats dels exàmens efectuats al laboratori
clínic abans de ser lliurats al sol·licitant, és una exigència legal a Catalunya, ja que està contemplada en el decret 76/1995 de 7 de març de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen el procediment específic d’autorització administrativa dels laboratoris clínics i les
normes reguladores de les activitats que s’hi realitzen. (Diari Oficial de la Generalitat 1995;
(2031):2555-7). En l’apartat 2.2.1 f, aquesta disposició estableix que els dictàmens analítics
han de contenir la identificació del responsable de la validació final. En aquest text el significat del terme validació és el d’acceptació del resultat de l’examen i cal no confondre’l amb
el concepte metrològic de validació dels sistemes de mesura.
D’altra banda, la Norma ISO 15189:2007 que estableix requisits per a la qualitat i la competència dels laboratoris clínics, en el seu apartat 5.7.1 diu que el personal autoritzat revisarà sistemàticament els resultats de les anàlisis, avaluarà si concorden amb la informació
clínica disponible del pacient i autoritzarà el seu lliurament. Per ajudar en la interpretació i
aplicació d’aquest requisit, l’any 2008 el Comitè Tècnic de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic va elaborar una guia per a la revisió final dels resultats de mesura
de magnituds biològiques, els resultats de les quals pertanyen a escales racionals o de
diferències («valors quantitatius») (1). El document va ser difós als membres de l’organització i discutit en una sessió oberta en la que la versió definitiva es va adoptar per consens.
En el funcionament ordinari d’un laboratori acreditat els processos preanalítics són
revisats de manera sistemàtica, les mostres inspeccionades, els processos de mesura
han superat un rigorós control intern de la qualitat i els processos postanalítics han estat
també ben fets, i es disposa de documentació que ho testifica. Per tant les desviacions
que es puguin produir i haver estat detectades són escasses. Això no obstant, atès que
poden haver-hi circumstàncies que escapin tot l’entramat de controls rutinaris, cal detectar
aquells resultats que malgrat tot no són fiables. Les circumstàncies que poden donar lloc
a desviacions no previngudes o detectades pel sistema qualitològic poden ser: errades
en la preparació del pacient, en el tractament de la mostra, en el procés de mesura, en la
transcripció de dades, etcètera.

–155–

La possible existència d’un error d’aquest tipus es posa de manifest quan es troben incoherències, que desperten la sospita de manca de plausibilitat, que poden ser d’aquests
tipus:
I. Desbordament dels límits d’alerta: els valors són molt atípics.
Aquests límits han de ser triats per cada laboratori basant-se en criteris probabilístics.
Els valors amb una probabilitat pràcticament nul·la de ser autèntics, denominats aberrants,
no compleixen els criteris de plausibilitat. Per exemple, per a Pla—Calci(II); c.subst. els valors inferior i superior obtinguts en mesures efectuades en un ampli conjunt de pacients en
el laboratori d’un hospital d’alta tecnologia són 1,03 i 4,94 mmol/L respectivament.
II. Manca de concordança amb resultats anteriors.
Per estimar la plausibilitat de la variació entre dos valors consecutius d’una magnitud
caldrà tenir en compte les dades de la variabilitat biològica, intra i interindividual, i metrològica, així com fixar el període de temps en què és factible fer el seguiment. Per exemple, no considerar plausibles augments o disminucions de més d’un 101,0 % del valor de
Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat. en un mateix pacient respecte dels resultats de fins
als quatre dies anteriors.
III. Manca de concordança amb resultats d’altres magnituds.
Quan els valors de dues magnituds estan biològicament relacionats pot establir-se el
marge de valors en que tindrà una magnitud respecte dels que tindrà l’altre. Per exemple,
els resultats de Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat. seria plausible que es trobessin
dins de l’interval -0,17 + [1,1 x Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.] ± 3,63 [μkat/L].
IV. Incompatibilitat amb un diagnòstic, presumpte o cert o, en el seu defecte, la
procedència de la petició.
En alguns casos, si es coneix la orientació diagnòstica o motiu de la petició, o fins i
tot l’especialitat mèdica de qui fa la petició, valors que en principi s’havien considerat no
plausibles a causa d’haver-se vulnerat un o més dels criteris I, II o III podrien ser acceptables si fossin coherents amb els antecedents clínics del pacient. Per exemple, un valor de
Pla—Creatinini; c.subst. que inicialment no s’hagués considerat plausible, podria passar a
ser-ho si la petició provingués d’una unitat de diàlisi. En cap cas, però, l’aplicació d’aquest
criteri faria que un resultat inicialment plausible passés a no ser-ho.
Cal tenir en compte que si bé sempre podem disposar dels límits d’alerta, moltes vegades la concordança amb valors anteriors, altres magnituds o la informació clínica no
pot establir-se per manca de dades. El document de consens proposa un algoritme per
acceptar o rebutjar un resultat quan hi ha discrepàncies entre dos o més criteris de plausibilitat
Quan s’assumeix que un resultat no és plausible cal seguir un protocol de revisió de tots
els processos, especialment els preanalítics, que inclou una valoració de la traçabilitat de la
mostra i la possibilitat d’errors d’identificació, interferències i contaminacions. En funció de
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les conclusions a les que s’arribi el resultat no es podrà lliurar, o bé caldrà lliurar-lo acompanyat d’un comentari aclaridor.
Bibliografia
1 Guia per a la revisió final dels resultats de mesura en el laboratori clínic. In vitro veritas 2008; 9 <http://www.acclc.cat/invitroveritas/vol9/art102.pdf>
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Control de la plausibilitat:
establiment de límits d’alerta i de
canvi i intervals de predicció
María José Castro Castro
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

El procés de revisió final dels valors mesurats de les magnituds bioquímiques en el
laboratori clínic generalment el fan els especialistes per inspecció visual. Aquest procés,
té una gran variació interindividual, ja que depèn de l’experiència i dels criteris que utilitzen
aquests especialistes. En alguns laboratoris clínics, aquesta inspecció es basa en la revisió
dels valors mesurats molt allunyats dels intervals de referència biològics, que es considera
que poden comprometre la vida del pacient. Després de la inspecció, els valors mesurats
que generen dubtes a l’especialista desencadenen una acció posterior per tal de demostrar si el valor mesurat és correcte o no. El primer pas d’aquesta acció sol consistir en la
recerca i consideració d’un valor mesurat anterior, si existeix.
El control de la plausibilitat es pot definir com el conjunt de procediments utilitzats per
decidir si un valor mesurat és vàlid o no d’acord amb uns criteris prèviament establerts.
Aquesta revisió final ajuda a detectar possibles valors mesurats sospitosos, és a dir, aquells
que tot i pertànyer a una sèrie de mesures acceptada pel control intern de la qualitat, poden ser erronis a causa de diferents causes: errors en la mostra, en el procés de mesura o
en la transcripció d’aquests valors.
Hi ha diferents factors involucrats en el control de la plausibilitat, entre els quals cal destacar la detecció de valors mesurats que: (a) queden fora dels límits d’alerta, que defineixen
un interval dins del qual s’espera trobar una gran proporció de valors mesurats de pacients, (b) no concorden amb el valor mesurat previ del pacient en qüestió (límits de canvi
o delta check) i (c) no concorden amb els valors mesurats d’altres magnituds biològiques
obtinguts amb la mateixa mostra (límits de predicció).
Els límits d’alerta són aquells que defineixen un interval fora del qual un valor mesurat
es pot considerar, amb una certa probabilitat, com a sospitós. Aquests límits habitualment
tenen valors molt allunyats dels límits de referència biològics, es poden establir de diverses
maneres i haurien d’estar basats sempre que fos possible en la informació científica pertinent. Aquests límits es poden obtenir dels límits d’inversemblança (valor a partir del qual un
valor mesurat té una probabilitat molt petita o nul·la de correspondre a un pacient i sol ser
incompatible amb la vida), límits d’alarma (valor a partir del qual un valor mesurat indica un
perill immediat per al pacient i s’ha de notificar immediatament al metge sol·licitant perquè
requereix una intervenció terapèutica), valors de decisió donats per les guies de pràctica
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clínica, l’opinió dels metges sol·licitants sobre quin és el valor mesurat a partir del qual
realitzen una acció o un múltiple del límit de referència biològic.
També es poden calcular els límits d’alerta a partir del càlcul de percentils obtinguts
de les dades de valors mesurats al laboratori. Per exemple podem obtenir tres intervals
d’alerta diferents que exclouen el 10 %, 1 % i 0,1 % de les dades. Els percentils estudiats
serien el p5,00 i p95,00 que exclou de l’interval d’alerta el 10 % de les dades, el p0,50 i p99,50
que exclou de l’interval d’alerta el 0,1 % de les dades i el p0,05 i p99,95 que exclou de l’interval
d’alerta el 0,01 % de les dades.
Els límits de canvi són aquells a partir dels quals es considera que la variació del valor
mesurat d’una magnitud bioquímica respecte del valor mesurat immediatament anterior
en el mateix pacient és sospitosa de la presència d’algun error. És necessari per al laboratori clínic establir els criteris a partir dels quals es revisen els valors mesurats, tenint en
compte els immediats anteriors del mateix pacient en un període determinat. Encara que la
bibliografia respecte a aquest tema no és molt extensa, s’han publicat diversos criteris que
s’han utilitzat per a aquesta finalitat: a partir de dades basades en la variabilitat biològica
intraindividual, els percentils de les diferències trobades en una determinada població, o
l’experiència dels especialistes.
Per estimar els percentils de les diferències trobades en els valors mesurats al laboratori, s’ha de calcular la diferència relativa (Dab), dada calculada tenint en compte el resultat
més alt (xa) i més baix (xb):
Dab = (xa - xb) • 100 / xb
Es poden seleccionar diferents percentils d’aquestes diferències p90,0, p99,0 i p99,9 per obtenir els diferents límits de canvi considerats plausibles, que exclouen el 10 %, 1 % i 0,1 %
de les dades, respectivament.
Els límits de predicció són aquells que defineixen un interval dins del qual és previsible,
amb una certa probabilitat, que es trobi el valor mesurat d’una magnitud biològica, estimat
mitjançant una equació de predicció, a partir d’una altra relacionada fisiopatològicament.
Publicacions relacionades:
1 Castro-Castro MJ, Candás-Estébanez B, Solé-Enrech G, Fuentes-Arderiu X. Use of
prediction equations for reviewing measurement results in the clinical laboratory. Accred
Qual Assur 2009; 14:525-8.
2 Castro-Castro MJ, Dot-Bach D, Candás-Estébanez B, Cano-Corres R, Fuentes Arderiu X.
Estimation of alert and change limits and its application in the plausibility control. Accred
Qual Assur 2011; 16:643-7.
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Experiència d’un sistema d’autovalidació
aplicat a un laboratori clínic
Fernando Moreno Flores
Servei de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
En l’actualitat el laboratori clínic té com a objectius millorar la productivitat i l’eficiència
dels processos que realitza. La introducció de mètodes automatitzats milloren l’eficiència
dels processos de les àrees preanalítica i analítica, i per tant l’àrea postanalítica també té
la necessitat de millorar el sistema de revisió final dels valors mesurats de les magnituds
bioquímiques i l’emissió d’informes.
En el laboratori de Bioquímica Clínica de l’Hospital Germans Trias i Pujol s’utilitza un
sistema informàtic del laboratori (SIL) (Modulab Gold versió 1.4.43), que permet aplicar una
validació automàtica o autovalidació.
El facultatiu responsable de la secció estableix i selecciona en el SIL per realitzar aquesta autovalidació els següents criteris:
• Validació segons marges
• Validació segons regles definides
• Validació segons límits de canvi o Delta Check
L’objectiu es avaluar i comparar un nou sistema d’autovalidació basat en criteris estadístics amb el mètode d’autovalidació actual amb criteris facultatius.
Per realitzar aquest estudi, s’han introduït tres nous criteris d’autovalidació en una nova
versió del nostre SIL (Modulab Gold Versió 2.01.09), que utilitzen la base de dades dels
resultats obtinguts en el nostre centre amb diferents tipus de petició (hospital, consultes
externes i atenció primària).
A continuació definirem aquests nous criteris emprats en l’estudi:
• Límits d’alerta
–– Es calculen els percentils p90,0, p95,0, p99,0 i p99,5 de tots els valors mesurats d’una
magnitud biològica de la base de dades, per establir els límits d’alerta.
• Límits del canvi
–– Es calculen els percentils p90,0, p95,0, p99,0 i p99,5 de les diferències en percentatge entre
dos resultats consecutius de la mateixa magnitud en un període de temps determinat.
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• Correlacions entre dues magnituds
–– S’utilitza el coeficient r de la correlació de Pearson per realitzar l’anàlisi estadística de
dues magnituds biològiques que depenen linialment entre elles.

Una vegada el SIL calcula aquests criteris, és possible seleccionar per cada criteri quins
percentils volem aplicar per a cada secció i anàlisi.
Resultats i discussió
En una primera fase de l’estudi, s’havia de comprovar que els criteris seleccionats classificaven correctament els resultats obtinguts. Es va realitzar una simulació informàtica
on el SIL aplicava els criteris seleccionats per cada anàlisi i secció escollides per realitzar
l’estudi.
Es van fer varies proves amb diferents percentils, seccions i criteris seleccionats i es
comprovà que el sistema aplica i classifica els resultats correctament segons els nous
criteris estadístics.
Posteriorment es va fer una comparació entre la validació actual i amb els nous criteris
segons el tipus de petició (hospitalització, consultes externes i atenció primària), en les
proves realitzades al llarg de 30 dies en tres seccions del nostre laboratori: Bioquímica
General, Marcadors Tumorals i Hormones.
A les seccions de Marcadors Tumorals i Hormones, la utilització dels nous criteris, en
general comporta un augment de resultats autovalidats respecte a la validació amb criteris
facultatius (Taula 1 i Taula 2).
Taula 1. Secció Marcadors Tumorals

Tipus de petició
Hospital
Consultes Externes
Atenció Primària

Validació Actual
(núm. anàlisis %)
553 / 82,66 %
2 166 / 79,44 %
446 / 95,29 %

Nous criteris d’Autovalidació
(núm. anàlisis %)
648 / 96,86 %
2 530 / 92,84 %
445 / 95,08 %

Taula 2. Secció Hormones

Tipus de petició
Hospital
Consultes Externes
Atenció Primària

Validació Actual
(núm. anàlisis %)
594 / 87,48 %
1 389 / 91,26 %
1 854 / 97,47 %

Nous criteris d’Autovalidació
(núm. anàlisis %)
648 / 95,43 %
1 420 / 93,29 %
1 809 / 95,11 %

A la secció de Bioquímica General, amb la utilització d’aquests nous criteris s’obté una
quantitat d’anàlisis autovalidades similar a la validació amb criteris facultatius (Tμμaula 3)
per les peticions d’hospitalització i atenció primària. En canvi, per análisis pròpies de con-
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sultes externes, amb els criteris facultatius establerts per la validació actual, es validen una
quantitat d’anàlisis major que amb els nous criteris estadístics (Taula 3).
Taula 3. Bioquímica General

Tipus de petició
Hospital
Consultes Externes
Atenció Primària

Validació Actual
(núm. anàlisis %)
45 959 / 94,70 %
123 951 / 98,77 %
47 438 / 96,47 %

Nous criteris d’Autovalidació
(núm. anàlisis %)
47 239 / 95,26 %
121 388 / 96,73 %
46 581 / 94,99 %

En aquest cas també s’observa que els nous criteris, al tenir en compte el tipus de
petició, tenen una validació més sensible que la validació actual, ja que aquesta no les
diferencia.
Per exemple, en la validació de mesures de γ-glutamiltransferasa (GGT) en sèrum (Taula 4) els nous criteris (Límits d’alerta i Límits de canvi) són diferents segons el tipus de
petició; en canvi en la validació actual aquests límits són els mateixos per a qualsevol tipus
de petició. Això fa que amb els nous criteris observem (Gràfic 1) que hi ha diferències en
anàlisis validades segons la procedència de la petició.
Taula 4. Criteris de validació de GGT en sèrum

GGT Sèrum
Hospital
Consultes Externes
Atenció Primària

Validació Actual

Nous criteris d’autovalidació

Segons marges
(μkat/L)

Límits d’alerta
(μkat/L)

Límits de canvi

0,02 - 3,33
0,02 - 3,33
0,02 - 3,33

0,15 - 4,45
0,17 - 14,88
0,13 - 2,92

sense canvis
sense canvis
sense canvis

Gràfic 1
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Com a conclusions d’aquesta experiència d’aplicació d’un nou sistema d’autovalidació
en un laboratori clínic podem dir:
El nou sistema d’autovalidació avaluat és objectiu.
L’estudi verifica que el sistema d’informació calcula correctament l’estadística i aplica
els criteris seleccionats sobre les dades que són pròpies de l’àrea assistencial del centre.
És un sistema flexible, ja que permet seleccionar per cada anàlisi el percentil més adient.
El tipus de petició (hospitalització, consultes externes, atenció primària) és una variable
important i ens dóna diferències significatives en els límits calculats.
Generalment amb el nou sistema s’autovaliden una major quantitat de resultats, per tant
es disposa de més temps per tractar els casos complexes.
En el mostreig realitzat, en els resultats autovalidats pels nous criteris i no per la validació actual, no ha estat necessari realitzar cap acció per part del facultatiu.
L’autovalidació no és aplicable a totes les magnituds com un únic criteri de validació.
L’avaluació d’aquest sistema ens ha permès reflexionar sobre els criteris facultatius emprats en validació actual.
Per l’experiència amb aquest nou sistema d’autovalidació, es podrien considerar algunes propostes de millora en posteriors avaluacions com ara:
• Estudiar quines altres variables del pacient o de la petició són significatives per participar
en els criteris d’autovalidació, com ara dades demogràfiques, orientació diagnòstica,
tractament farmacològic, etc.
• En aquelles magnituds en que aquests criteris no són suficients, s’haurien d’utilitzar
regles de validació per completar aquests nous criteris estadístics.
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Ponència
Noves perspectives en el diagnòstic
in vitro de les al·lèrgies
Moderador:

Antoni Nogueras Brunet
Laboratori Nogueras
Manresa

Diagnòstic molecular de les
malalties al·lèrgiques
Ángel Barahona de Górgolas
Phadia Spain
Sant Cugat del Vallès

L’objectiu d’aquest document és exposar els arguments científics que justifiquen la utilització d’eines in vitro, basades en components moleculars, per fer un diagnòstic més precís
i una adequada orientació terapèutica.
Introducció
Les malalties al·lèrgiques mitjançades per la immunoglobulina E (IgE) es troben entre
les patologies més prevalents a tot el món. Diversos estudis mostren l’increment de la
prevalença al llarg dels últims anys, confirmant la seva rellevància clínica i l’impacte social
a diferents nivells.
Durant els darrers 25 anys, la investigació i el coneixement de les estructures moleculars
dels diferents al·lèrgens i el desenvolupament tecnològic, en paral·lel, han suposat un canvi
determinant a un nou enfoc en els processos diagnòstics de les malalties al·lèrgiques.
La caracterització i identificació de la major part de proteïnes al·lergèniques, ja sigui per
sistemes de purificació, o per enginyeria genètica, són elements crucials que ofereixen la
possibilitat de la identificació dels al·lèrgens causals de les malalties al·lèrgiques a un nivell
molecular, els anomenats CRD (Component-resolved diagnosis), components de determinació diagnòstica o Diagnòstic Molecular (DM). L’ús d’aquests components (proteïnes la
major part d’ells), està essent, ja en l’actualitat, una eina fonamental a la rutina diagnòstica,
permetent la identificació de les possibles molècules responsables de la malaltia i del curs
natural de la patologia al·lèrgica i el que és més important, una implicació determinant en
la millora en els tractaments etiològics, immunoteràpia i en els tractaments simptomàtics.
En definitiva, la incorporació d’aquestes molècules, CRD, canvia dràsticament l’abordatge dels tres pilars fonamentals de qualsevol malaltia al·lèrgica: diagnòstic, pronòstic i
seguiment de l’evolució.
Ús de components al·lergènics a la clínica
Podem establir dos grups principals de components al·lergènics. Els components espècie-específics són marcadors únics de la seva font al·lergènica. El valor d’aquesta identificació és distingir el sensibilitzant principal que provoca reaccions limitades davant d’una
sola font al·lergènica, per exemple, l’olivera, el gat, etc.
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L’altre grup de components al·lergènics s’anomenen marcadors de reactivitat creuada,
degut a les seves característiques d’estructura proteica similar i les seves propietats d’unió
a la IgE. Aquests poden estar presents en moltes fonts diferents d’al·lèrgens, fins i tot
allunyats filogenèticament els uns dels altres; la identificació d’aquests marcadors de reactivitat creuada proporcionarà una informació molt valuosa sobre la sensibilització davant
de diferents fonts al·lergèniques, per exemple, albúmines sèriques d’animals amb pèl, com
gats, gossos i cavalls.
La identificació dels dos, marcadors espècie-específics o primaris i marcadors de reactivitat creuada, seran determinants a l’avaluació del risc de reacció del malalt al·lèrgic
davant l’exposició futura a diferents fonts al·lergèniques, establint criteris de decisió clínica,
pel què fa al pronòstic de l’evolució de la malaltia.
Aprofundint una mica més en la informació que aquest nou enfoc diagnòstic ens aporta,
podem asseverar, que l’ús dels components moleculars o DM, ens permetrà determinar
el perfil de reactivitat IgE i el patró de sensibilització clínica del pacient. Aquest patró de
sensibilització del pacient ens oferirà una informació crucial, juntament amb la història clínica, l’exploració física, els resultats d’altres proves anteriors i altres factors com, l’edat, la
geografia i l’exposició. Aquesta informació crucial té conseqüències en diferents aspectes
de l’evolució natural de la malaltia al·lèrgica, a saber:
• Canvis en l’estratègia terapèutica etiològica. Depenent de quin sigui el patró de sensibilització del pacient, marcadors primaris o marcadors de reactivitat creuada, podrem
establir una immunoteràpia més correcta i eficaç. Per exemple, si el pacient, té un patró
de sensibilització a costa, fonamentalment, de marcadors espècie-específics, tindrem
una major eficàcia i certesa en la instauració d’una adequada vacuna (immunoteràpia)
davant d’aquell component espècie-específic.
• Quan al patró de sensibilització del pacient intervenen components o marcadors de
reactivitat creuada. L’estudi i valoració de la idoneïtat d’establir una immunoteràpia és
fonamental, ja que en més del 40 % dels casos, aquesta immunoteràpia és ineficaç, i
el que encara és pitjor, es pot sensibilitzar al pacient d’al·lèrgens que en la seva situació
actual no té.
• Desenvolupament de tolerància o persistència a certs aliments, per exemple, major
probabilitat d’al·lèrgia persistent a l’ou si el pacient està sensibilitzat a l’ovomucoide.
• Assessorament sobre la reducció en l’exposició als al·lèrgens diana.
• Correcte avaluació sobre els al·lèrgens alimentaris a excloure o permetre a la dieta.
• Major seguretat a l’hora de decidir una prova de provocació i manejar apropiadament
els riscos de reaccions severes.
En resum, el DM permet un diagnòstic molt més precís, i ajuda a diferenciar un patró clínic per reactivitat creuada, d’una veritable co-sensibilització, de diferents orígens
al·lergènics, així com l’absència de rellevància clínica, en els cada cop més nombrosos
pacients polisensibilizats.
L’aportació d’aquest nou enfoc diagnòstic varia substancialment l’actitud terapèutica en
els pacients al·lèrgics.
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Famílies i components al·lergènics importants en el diagnòstic molecular
Des de ja fa temps i fins a data d’avui, s’han identificat i caracteritzat molts components
al·lergènics de diferents fonts, classificats en Famílies Al·lergèniques. Aquestes famílies
comprenen les diferents proteïnes al·lergèniques responsables dels patrons de sensibilització dels pacients, segons la seva funció i estructura.
L’anàlisi i identificació d’aquests components i les seves respectives famílies ajudarà a
respondre i aclarir situacions clíniques abans no respostes.
Per exemple, la reactivitat creuada entre estructures moleculars molt relacionades podria donar una informació fonamental sobre diverses síndromes clíniques, per exemple, la
síndrome d’al·lèrgia oral (SAO); la síndrome làtex-fruites; la síndrome api-artemísiapastanaga-espècies, així com la reactivitat creuada entre les fruites de la família de les
Rosaceae o entre els fruits secs d’arbres, amb nombroses implicacions clíniques.
Un altre extens exemple es troba a la família de les Profilines. Aquestes tenen una estructura molt similar a la seva seqüència primària, i no només estan presents a quasi tots
els pòl·lens i plantes de les que són responsables les reaccions creuades entre espècies
sense relació botànica, sinó que també estan presents a totes les cèl·lules eucariotes.
Resum
• El coneixement i la identificació d’un nombre important de proteïnes de diferents fonts
al·lergèniques, és una exigència a l’hora de realitzar un correcte diagnòstic etiològic i
el seu correcte tractament, així com a l’hora de la interpretació correcta dels resultats.
• Una sensibilització a algun component al·lergènic, no sempre significa al·lèrgia clínica
amb la repercussió que això significa en el tractament i seguiment del pacient.
• El diagnòstic molecular és determinant en aquelles situacions de possibles polisensibilitzacions.
• Un correcte tractament etiològic, immunoteràpia, o simptomàtic, ha d’estar basat, generalment en el patró de sensibilització individual de cada pacient.
• A les al·lèrgies alimentàries la identificació dels agents causals dels diferents símptomes
(panal·lèrgens, components de reactivitat creuada o al·lèrgens dominants), són fonamentals a l’hora d’establir correctes dietes d’exclusió.
• L’anàlisi dels diferents components al·lergènics, inhalants i/o alimentaris són clau a l’hora
d’avaluar el risc posterior, en el curs natural de les patologies al·lèrgiques, de presentar
reaccions sistèmiques greus o no.
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Interès dels al·lèrgens recombinants
en el diagnòstic clínic de les malalties
per hipersensibilitat immediata
Ramon Lleonard Bellfill
Servei d’Al·lergologia. Institut Universitari USP Dexeus
Barcelona
Servei d’Al·lergologia. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Les malalties al·lèrgiques en els països desenvolupats, afecten aproximadament al
25 % de la població i els símptomes amb que es manifesten poden ser diversos. Entre
aquestes malalties destaca l’al·lèrgia respiratòria (asma i rinitis), l’al·lèrgia a aliments,
al làtex, a fàrmacs, a picades d’insectes himenòpters i la dermatitis atòpica.
Aquestes reaccions són degudes a una hipersensibilitat del sistema immunitari
que respon contra substàncies innòcues per a la majoria de la població mitjançant (la
major part de vegades) la producció d’anticossos del tipus IgE. A aquestes substàncies se’ls anomena al·lèrgens.
Un al·lergen és un antigen amb capacitat de produir una reacció d’hipersensibilitat
mitjançada per Immunoglobulina E (IgE). Si només hi ha síntesi d’IgE es parla de sensibilització, si a més hi ha símptomes clínics es tractarà d’una al·lèrgia. Els al·lèrgens
solen ser proteïnes d’un pes molecular entre 5 000 i 70 000 Da.
Una mateixa substància (aliment, inhalant) pot tenir diversos al·lèrgens que indueixen una expressió clínica diferent.
Per diagnosticar al·lèrgia cal una anamnesi exhaustiva i la demostració d’una sensibilització que es pot fer amb proves in vivo o in vitro. Els extractes dels que es
disposa actualment per realitzar proves cutànies i determinar concentracions d’IgE
específica en el plasma s’obtenen de fonts al·lergèniques. Moltes vegades es tracta
de barreges mal definides d’al·lèrgens que poden tenir una composició diferent fins i
tot amb la mateixa potència biològica. Aquests extractes no permeten identificar les
molècules concretes a les que el pacient està sensibilitzat. En els darrers anys s’ha
avançat en la qualitat i l’estandardització d’aquests extractes, introduint-se el diagnòstic molecular com a una eina diagnòstica més precisa.
La utilització d’al·lèrgens recombinants i al·lèrgens purificats millora l’eficàcia del
diagnòstic in vitro.
El diagnòstic per components ha de servir per identificar les molècules al·
lergèniques, preveure la gravetat d’una resposta clínica i distingir entre una sensibilització primària i una d’encreuada. La discriminació entre polisensibilització per
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reactivitat encreuada o co-sensibilització és molt important a l’hora de fer una indicació correcta d’un tractament amb immunoteràpia. Així, amb el diagnòstic molecular
aconseguim no només millorar el diagnòstic de les malalties al·lèrgiques sinó també
el seu tractament.
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Diagnòstic molecular de l’al·lèrgia:
microarrays de components
al·lergènics i de pèptids
Mariona Pascal Capdevila
Servei d’Immunologia. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

El diagnòstic in vitro de l’al·lèrgia es basa en la detecció d’Immunoglobulina E (IgE) específica en front d’un al·lergen determinat, normalment identificat o sospitat a partir de la
història clínica del pacient. Per exemple, el pacient descriu determinades reaccions cutànies o digestives després de la ingesta de cacauets. Tradicionalment, les proves diagnòstiques de l’al·lèrgia (proves cutànies o IgE específica en sèrum per ImmunoCAP/RAST) han
utilitzat extractes complets de fonts al·lergèniques (en aquest cas el cacauet sencer) que
contenen múltiples molècules, algunes al·lergèniques i altres no. Dins el conjunt de proteïnes al·lergèniques podem distingir entre molècules que són espècie-específiques (per al
cacauet, les molècules Ara h 1, Ara h 2 i Ara h 3) i molècules de reactivitat creuada (Ara h 8
i Ara h 9). Les molècules espècie-específiques indiquen sensibilitzacions genuïnes a la font
al·lergènica mentre que els al·lèrgens de reactivitat creuada són proteïnes que es troben
en múltiples espècies taxonòmicament relacionades o no (també anomenats panal·lèrgens
per la seva distribució ubiqua en el regne vegetal o animal). En el cas concret del cacauet,
els al·lèrgens Ara h 8 (una proteïna de tipus profilina) i Ara h 9 [una proteïna de tipus LTP
(Lípid Transporting Protein)] tenen les seves proteïnes homòlogues en altres aliments vegetals [com el préssec (Pru p 3) o l’avellana (Cor a 8)] i pòl·lens [com el bedoll (Bet v 2) o el
plàtan d’ombra (Pla a 3)]. Donada la homologia de seqüència observada entre aquestes
proteïnes encara que pertanyin a espècies no taxonòmicament relacionades, la IgE que es
genera inicialment en resposta al cacauet (Ara h 9, LTP del cacauet) també és capaç de
reconèixer com a antigen al Pru p 3 (LTP del préssec) i/o Pla a 3 (LTP del plàtan d’ombra),
i és capaç de desencadenar símptomes clínics també amb aquestes fonts al·lergèniques
i no només amb el cacauet, font que origina el procés. Així doncs, l’ús tradicional d’extractes complets amb totes les molècules barrejades limita enormement la precisió en el
diagnòstic i la possibilitat d’identificar reaccions al·lèrgiques genuïnes versus fenòmens de
reactivitat creuada que poden no tenir significació clínica.
L’abordatge clínic d’un pacient al·lèrgic únicament al cacauet per sensibilització a al·
lèrgens espècie-específics (Ara h 1-3) es basa en una dieta d’exclusió d’aquest al·lergen,
sense necessitat de retirar de la dieta la resta de fruits secs i vegetals. Mentre que en el cas
d’un pacient sensibilitzat Ara h 9 (LTP del cacauet) pot patir reaccions al·lèrgiques amb tots
els aliments vegetals que continguin LTPs, de manera que la dieta d’exclusió d’aliments és
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molt més complexa i addicionalment es pot valorar la necessitat de realitzar una immunoteràpia per controlar la sensibilització a pòl·lens (per exemple, plàtan d’ombra o parietària)
que continguin LTPs i que estiguin ocasionant símptomes respiratoris en el pacient.
En les últimes dècades, gràcies als avenços en la caracterització dels al·lèrgens a nivell
molecular, el concepte del Diagnòstic Basat en Components o Al·lèrgia Molecular s’ha
desenvolupat de forma important. El raonament que és necessari detectar la presència
d’IgE específica per a la proteïna realment responsable de la resposta al·lèrgica i no davant
d’una barreja de molècules (que és difícil d’estandarditzar pel que fa al contingut) s’està
estenent en el camp de l’al·lèrgia modificant l’abordatge clínic i de laboratori del pacient al·
lèrgic. Aquest canvi conceptual lligat a l’aplicació de noves tecnologies, com el microarray
de proteïnes, suposa una nova era per al diagnòstic de l’al·lèrgia.
Actualment només es troba comercialitzat un microarray de components al·lergènics,
l‘ImmunoCAP ISAC (Immuno Sorbent Allergen Chip) de Phadia, ThermoFisher Scientific.
Utilitzant un petit volum de sèrum o plasma del pacient (30 μL), aquest xip permet la detecció semi-quantitativa simultània d’IgE específica a 112 components al·lergènics recombinants o altament purificats procedents de 50 fonts al·lergèniques diferents (aliments, pòl·
lens, làtex, epitelis, etc.). Això suposa la visualització del panorama de sensibilitzacions
que presenta el pacient en una sola prova, essent important no només la presència d’IgE
davant de determinats al·lèrgens sinó també l’absència d’aquesta per poder orientar el
diagnòstic del pacient i el tractament.
En base a la nostra experiència, amb més de 600 proves realitzades des de la incorporació d’aquesta nova tecnologia en el Servei d’Immunologia (CDB, Hospital Clínic), el
diagnòstic basat en un panell molecular d’al·lèrgens és especialment rellevant en aquells
pacients polisensibilizats amb un perfil complex de sensibilització que inclou múltiples aliments i pòl·lens segons el diagnòstic al·lergològic convencional a partir d’extractes complets (ja sigui per proves cutànies o detecció d’IgE específica en sèrum), ja que ens permet
clarificar els veritables causants de la reacció al·lèrgica en aquests pacients i saber si es
tracta de sensibilitzacions primàries a múltiples fonts al·lergèniques o un fenomen de reactivitat creuada entre elles. No està indicat en l’estudi de l’al·lèrgia ocupacional ni l’al·lèrgia
a medicaments.
L’al·lèrgia a les LTP, al·lèrgens presents als aliments vegetals i alguns pòl·lens, és molt
freqüent a la nostra àrea geogràfica i es caracteritza per la presència de reaccions al·
lèrgiques severes en l’individu sensibilitzat. Arran de la nostra experiència, considerem que
el microarray de components al·lergènics és una eina especialment útil per al diagnòstic de
la síndrome LTP i en concret per identificar aquells pacients que malgrat presentar només
una simptomatologia IgE-mediada lleu, típica de la sensibilització a altres panal·lèrgens
dels aliments d’origen vegetal com les profilines i les proteïnes PR-10, estan en realitat
sensibilitzats a les LTP i per tant es troben en risc de patir una reacció sistèmica severa,
com l’anafilàxia, després de la ingesta d’un aliment vegetal, i en major grau si la ingesta es
combina amb un cofactor. La incorporació de la tecnologia dels microarrays amb components al·lergènics en el diagnòstic de l’al·lèrgia alimentaria és molt rellevant per a la pràctica
assistencial.
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Addicionalment, gràcies a l’aplicació de noves tecnologies com el microarray, s’ha desenvolupat una nova tècnica pel mapatge d’epítops en els al·lèrgens a partir de pèptids
seqüencials sintètics que representen tota la seqüència de la proteïna al·lergènica. L’estudi
dels epítops B, que corresponen als punts d’unió dels anticossos IgE específics a l’al·
lergen, obre noves perspectives pel diagnòstic i tractament de l’al·lèrgia.
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Cribratge prenatal d’aneuploïdies
Moderadora:

Elena Casals Font
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular.
Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Cribratge de primer trimestre
Jordi R amis Fossas
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

L’any 2009 es va iniciar a Catalunya el cribratge de primer trimestre per a la detecció de
fetus afectes de síndrome de Down (SD), síndrome d’Edwards (SE) i síndrome de Patau
(SP).
Aquest cribratge inclou la mesura de la concentració plasmàtica de dues magnituds
bioquímiques (la proteïna plasmàtica associada a la gestació (PAPP-A) i fracció β lliure de
la hormona gonadotropina coriònica humana) i la determinació d’una magnitud ecogràfica
[translucidesa nucal (TN)].
Es realitza en 13 laboratoris diferents, controlats per un Centre Coordinador que recull
totes les dades i està sotmès a un programa control de la qualitat.
En el període 2009-2010 s’han realitzat 77 914 cribratges, els resultats del quals es
mostren a la següent taula:

N
Taxa positius
Taxa falsos
negatius
Sensibilitat (S)
Especificitat (E)
Raó de
versemblança
Valor predictiu
positiu
Valor predictiu
negatiu

SD
186

SE
40

Aneuploïdies
SP
14
3,5 % (2 513)

ST*
19

Altres
34

Nounats
normals
72 304
89,5 %
(2 250/2 513)

91,4 %

85 %

92,9 %

94,7 %

82,4 %
96,9 %

29,48
1/14 (7,4 %)

27,42

29,97

30,55

1/63 (1,6 %) 1/180 (0,6 %) 1/132 (0,8 %)

26,58
1/74 (1,4 %)
99,96 %

ST*: Síndrome de Turner

Aquest resultats ens mostren un bon funcionament del cribratge establert, ja que amb
una taxa de 3,5 % cribratges positius es detecten el 91,4 % de casos amb SD, el 85 % de
casos amb SE i el 92,9 % de casos de SP. També es detecten altres anomalies cromosòmiques, com ST, que cursen amb TN molt elevades.
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Els resultats d’aquest cribratge són millors que els obtinguts amb el cribratge de segon
trimestre, on es detectaven un 70 % de casos, amb una taxa de 15 % de cribratges positius, a més el resultat de la prova invasiva (diagnòstica) es pot donar en una fase bastant
precoç de la gestació, amb els avantatges que això suposa en cas de que es vulgui interrompre la gestació.

–180–

Cribratge de segon trimestre
Elena Casals Font
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular.
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Actualment, el cribratge de segon trimestre combina l’edat materna i la mesura de la
concentració plasmàtica de 4 magnituds bioquímiques en sèrum, α-fetoproteïna (AFP),
estriol no conjugat (uE3), fracció β lliure de l’hormona gonadotropina coriònica humana
(fβhCG) i inhibina-A (InhA), per calcular el risc teòric que la gestant pugui presentar un fetus
amb la síndrome de Down (SD). Aquest mètode presenta una sensibilitat al voltant d’un
75 %, amb una taxa de falsos positius propera al 10 %.
La incorporació sobretot de la mesura de la concentració plasmàtica d’InhA en aquest
cribratge sembla proporcionar una millora en la taxa de detecció i una reducció dels falsos
positius, en comparació al cribratge realitzat fins l’any 2009 on tan sols es determinava la
concentració plasmàtica d’AFP i de fβhCG.
En els casos on la gestant té un fetus afecte de SD, a la sang materna hi trobem concentracions baixes d’AFP i uE3 i concentracions augmentades de fβhCG i d’InhA. Aquests
valors alterats semblen reflectir una menor síntesi d’AFP per part del fetge fetal, una disminució a la placenta de receptors de la fβhCG o la presència de receptors estructuralment
anòmals, baixes concentracions d’uE3 a la placenta i una superproducció d’InhA placentària.
El motiu d’aquest estudi és presentar els nostres resultats amb 3 366 gestants. L’any
1 923 se’ls va mesurar la concentració d’InhA al plasma (10 SD), i en 1 459 no (13 SD).
S’ha realitzat una anàlisi retrospectiva de totes les gestants visitades a Barcelona durant
l’any 2010. En aquelles que presentaven un risc ≥ 1:250 se’ls hi proposà la realització d’una
prova invasiva.
Els resultats obtinguts s’expressen a les següents taules: A la Taula I estan representades les gestants incloses a l’estudi en funció de la seva edat. Tanmateix, com apareix
a la mateixa taula podem comprovar que el percentatge de cribratges positius augmenta
amb l’edat materna i és inferior si s’inclou la mesura de la concentració plasmàtica d’InhA.
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Taula I.

Edat
< 20
20,1 - 25
25,1 - 30
30,1 - 35
35,1 - 40
> 40
Total

InhA + AFP + E3 + fβhCG
n
Positius
Taxa positius
128
5
3,90
366
16
4,37
530
31
5,85
524
51
9,73
320
79
24,68
55
30
55,55
1 923
212
11,00

N
102
291
434
381
198
53
1 459

AFP + E3 + fβhCG
Positius
Taxa positius
5
4,90 %
14
4,81 %
28
6,45 %
64
16,80 %
80
40,40 %
41
77,36 %
232
15,90 %

A la taula II estan representades les taxes de detecció i de falsos positius, amb i sense la
mesura de la concentració plasmàtica d’InhA, per diferents índex de risc. L’índex establert
per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és de 1:250.
Taula II

1:50
1:100
1:150
1:200
1:250

Amb InhA
Taxa detecció
Taxa positius
40 %*
2,5 %
70 %
5,5 %
80 %
7,6 %*
80 %
9,0 %*
90 %
11,0 %+

Sense InhA
Taxa detecció
Taxa positius
25,4 %*
3,5 %
76,9 %
6,8 %
76,9 %
9,6 %*
84,6 %
12,8 %*
84,6 %
15,9 %+

*P < 0,05, +P < 0,001

A les taules III i IV es recullen els resultats de l’estudi: la taxa de cribratges positius és
estadísticament significativa inferint en la inclusió de la mesura de la concentració plasmàtica d’InhA així com la raó de versemblança (LR+) (P < 0,001). La sensibilitat és millor,
encara que no es mostren diferències estadísticament significatives, probablement degut
als pocs casos de SD.
Taula III

+ InhA
n
Taxa positius
M MoMs* AFP
M MoMs* fβhCG
M MoMs* uE3
M MoMs* Inh-A

SD
10

- InhA
Cariotip N
1 913

SD
13

0,97
1,01
1,01
1,09

0,67
2,66
0,81

9,8 %
0,67
2,45
0,92
2,33

P
1 446
15,9 %

*Múltiples de la mediana
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1,01
1,02
0,93

< 0,001
NS
NS
NS

Taula IV

+ InhA
SD

- InhA
No SD

SD

+ InhA
1:86
Taxa positius
Sensibilitat
Especificitat
LR+
VPP
VPN

No SD

P

1:3 589
98,7 %

NS
NS

- InhA
1:4 339
95,3 %

1:92

90 %

84,6 %
89,4 %

84,7 %

8,47

5,54

4,2 % (1/24)

4,7 % (1/21)
100 %

100 %

< 0,001
NS
NS

Malgrat que el nombre de casos amb SD és baix, aquests resultats ens permeten afirmar que la incorporació de la determinació de InhA disminueix la taxa de falsos positius i
sembla proporcionar una major sensibilitat.
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Factors de correcció:
importància de les diferents ètnies
Joana Minchinela Girona
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
Badalona

Introducció
El cribratge d’aneuploïdies en el primer trimestre de gestació a Catalunya es realitza
entre les setmanes 8 i 14 de l’embaràs, utilitzant la mesura de la concentració dues magnituds bioquímiques en sèrum matern: la fracció lliure de la cadena beta de la gonadotropina
coriònica humana (fβhCG) i la proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A), i un
marcador ecogràfic: la translucència nucal del fetus (TN).
Figura 1. Canvis en les concentracions dels marcadors de primer trimestre durant la gestació

Les concentracions de fβhCG i de PAPP-A i els valors de TN van variant durant l’embaràs (figura 1), i per aquest motiu cal estandarditzar els resultats dels marcadors en cada
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gestant en funció de la seva edat gestacional, transformant els valors originals en múltiples de la mediana dels valors obtinguts en gestacions normals en el mateix moment de
gestació (MoM). Això requereix que cada laboratori calculi o verifiqui les seves medianes
poblacionals i que la datació de totes les gestacions es realitzi seguint la mateixa metodologia. S’obtenen d’aquesta manera resultats comparables entre diferents mètodes i
independents de l’edat gestacional.
Per evitar diferències en la datació de les gestacions, que podrien originar càlculs incorrectes en les MoM i, conseqüentment, en els índex de risc, es recomana que per calcular
el risc d’aneuploïdies s’introdueixi en el programa de càlcul el valor de la longitud cefalocaudal (LCC) obtinguda a l’ecografia, i que tots els programes de càlcul utilitzin la mateixa
equació per convertir la LCC en dia de gestació. La instrucció 07/2008 de Catsalut recomana utilitzar la taula modificada de Robinson i Fleming publicada el 1975 (1).
S’ha demostrat que hi ha altres factors que poden alterar les concentracions de fβhCG
i de PAPP-A en sèrum, com ara:
• Pes matern: tant la concentració de fβhCG com la de PAPP-A disminueixen quan
augmenta el pes matern, probablement per un efecte de dilució. Actualment el mètode
lineal-recíproc publicat per Neveux i col·laboradors al 1995 (2) per corregir les MoM dels
marcadors en funció del pes matern és el més utilitzat.
• Embaràs múltiple: les concentracions de les dues magnituds bioquímiques són més
elevades en els embarassos gemel·lars. La majoria de treballs publicats coincideixen
en que l’augment és major en les gestacions bicorials que en les monocorials, amb
una mitjana d’augment del 91 % i del 75 % respectivament per la fβhCG i del 115 % i
del 79 % respectivament per la PAPP-A. Un treball recent de Madsen i col·laboradors
(3), demostra que les diferències entre les gestacions gemel·lars i les úniques no són
constants durant tota la gestació, sinó que són petites en les primeres setmanes i es
van incrementant en avançar la gestació.
• Mètode de concepció: a la majoria de treballs publicats en que s’estudien gestacions
obtingudes mitjançant tècniques de reproducció assistida es demostra que les concentracions de PAPP-A són un 10-21 % més altes que en gestacions espontànies. Els
resultats obtinguts per a la fβhCG són més discordants.
• Consum de tabac: les gestants fumadores presenten concentracions més baixes que
les no fumadores, d’un 6 % per la fβhCG i d’un 18 % per la PAPP-A.
• Diabetis mellitus (DM): les gestants amb DM de tipus 1 presenten concentracions un
7 % més baixes per la fβhCG i un 17 % més baixes per la PAPP-A respecte a les gestants sanes.
• Origen geogràfic matern: s’han publicat diversos estudis que demostren que les concentracions dels dos marcadors bioquímics presenten diferències en les gestants de diferents
ètnies. Les taules 1 i 2 mostren els resultats més rellevants trobats a la literatura científica.
Els estudis difereixen entre sí, no només pel nombre de gestants que s’inclou en cada
grup, sinó també per la procedència geogràfica que es considera dintre de cada ètnia.
Donat que per fer el càlcul de les medianes poblacionals s’escullen gestacions úniques
espontànies de gestants sanes, no fumadores i d’ètnia caucàsica, de les dades publicades
–186–

es pot deduir la importància de corregir les MoM calculades en cada gestant, tenint en
compte tots aquests factors diferencials o covariables, ja que, si no es fes així, es podrien
cometre errors importants que afectarien al càlcul final del risc. Malgrat que alguns autors
han trobat que algun d’aquests factors també podria influir en el valor de la TN fetal, no hi
ha cap recomanació expressa d’aplicar factors de correcció a aquesta mesura.
Estudi dels factors de correcció per ètnia realitzat pels membres de la Secció de
Cribratge Prenatal d’Aneuploïdies de l’ACCLC
En els darrers anys s’ha produït al nostre país un canvi demogràfic important, amb un
augment de gestants d’ètnies no autòctones en la població atesa pels laboratoris clínics de
Catalunya. Aquest fet ens ha fet qüestionar la necessitat de revisar els factors de correcció
per ètnia publicats a la literatura, amb l’objectiu d’obtenir uns factors més adequats a la
nostra població, ja que l’origen geogràfic de les gestats incloses als treballs publicats a la
literatura científica pot ser diferent de les gestants ateses al nostre entorn. A les taules 1 i
2 es mostren algunes de les dades publicades, i es pot observar que hi ha alguns grups
ètnics en que les concentracions dels marcadors són molt diferents als de les gestants
caucàsiques, majoritàries en el nostre medi. Especialment en aquests grups és important
aplicar correctament els factors de correcció per evitar resultats falsos positius o falsos
negatius en el risc calculat.
Taula 1. PAPP-A:
Diferències de concentració plasmàtica amb les gestants caucàsiques publicades a la literatura

Autors
Spencer (4)
Bach (5)
Spencer (6)
Kranz (7)
Kagan (8)
Vadiveloo (9)

Any
2000
2004
2005
2005
2008
2010

Magribines
+ 19 %

Negres
+ 57 %
+ 32 %
+ 55 %
+ 35 %
+ 57 %
+ 43 %

Orientals
+ 17 %
+9%
-1%
+9%
+ 21 %

Sudamericanes

-1%

Sudasiàtiques

+8%
-5%
+3%
-3%

Taula 2. fβhCG:
Diferències de concentració plasmàtica amb les gestants caucàsiques publicades a la literatura

Autors
Spencer (4)
Bach (5)
Spencer (6)
Kranz (7)
Kagan (8)
Vadiveloo (9)

Any
2000
2004
2005
2005
2008
2010

Magribines
+ 16 %

Negres
+ 21 %
+4%
+ 11 %
+ 16 %
+ 12 %
-4%

Orientals
+4%
+6%
+6%
+8%
+6%
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Sudamericanes

-9%

Sudasiàtiques

-7%
-4%
-9%
- 11 %

Hem avaluat els resultats obtinguts en 51 520 gestants ateses durant els anys 2010
i 2011 a 13 laboratoris clínics de Catalunya. S’han exclòs de l’estudi les gestacions
gemel·lars, les malformacions fetals i les aneuploïdies.
S’han agrupat les gestants en els grups ètnics:
• Caucàsiques: Europa, Amèrica del Nord.
• Magribines: Argèlia, Líbia, Marroc, Mauritània, Tunísia.
• Negres: Àfrica subsahariana.
• Orientals: Corea, Japó, Xina.
• Sudasiàtiques: Bangladesh, Índia, Pakistan.
• Sudamericanes: Amèrica central o sud.
Els laboratoris del grup han utilitzat dos mètodes analítics: el sistema Immulite 2000
(Siemens®) i el sistema Delfia Xpress (Perkin Elmer®). S’han utilitzat tres programes pel
càlcul de risc d’aneuploïdia: Prisca (Siemens®), Lifecycle (Perkin Elmer®) i SsdwLab
(SBP® Software).
Cada laboratori ha calculat les seves medianes poblacionals en gestants caucàsiques,
i per a cada gestant, la concentració plasmàtica de fβhCG i PAPP-A s’ha transformat en
MoM. Les MoM calculades s’han corregit tenint en compte totes les covariables (pes,
tabac, diabetis, etc.), excepte l’ètnia. Els tres programes de càlcul van utilitzar la mateixa
equació de conversió de LCC a edat gestacional [R����������������������������������������
obinson���������������������������������
i ������������������������������
Fleming�����������������������
,1975 (1)] i els mateixos factors de correcció.
Per a cada marcador, la mediana de les MoM en cada grup ètnic s’ha comparat amb
la mediana de les MoM de les gestants caucàsiques per verificar si les diferències eren
estadísticament significatives, utilitzant la prova de Kruskal-Wallis. Els factors de correcció
proposats s’han obtingut dividint la mediana de les MoM en cada grup ètnic per la mediana
de les MoM de les gestants caucàsiques.
La taula 3 mostra les característiques de les gestants de l’estudi. El consum de tabac
és més alt (prova c2 P > 0,05) en el grup de gestants caucàsiques que en les altres ètnies.
La mediana de pes en les gestants magribines, negres i orientals és superior al de les
caucàsiques, i la de les gestants orientals és inferior (P < 0,0001).
Taula 3. Característiques de les gestants de l’estudi c 2/Kruskal-Wallis: P < 0,0001. (*P > 0,05)

Caucàsiques
Magribines
Negres
Orientals
Sudamericanes
Sudasiàtiques

N
45 092
3 448
1 269
993
437
281

% fumadores
19,7
1,1
3,0
0,9
2,5
1,0
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p50
62,0
68,0
69,0
53,5
61,5*
64,8*

p25
56,0
60,0
60,5
49,5
54,9*
57,0*

p75
70,0
76,3
79,0
59,7
69,3*
74,1*

Les figures 2 i 3 mostren les medianes i els intervals de confiança (IC) del 95 % de
fβhCG i PAPP-A en cada grup ètnic. Tots els grups van presentar diferències estadísticament significatives respecte a les gestants caucàsiques en les dues magnituds, excepte el
grup de gestants sudamericanes.
Figura 2. Mediana i IC del 95 % de les concentracions de fβhCG obtingudes a la mostra de l’estudi

Figura 3. Mediana i IC del 95 % de les concentracions de PAPP-A obtingudes a la mostra de l’estudi
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A les taules 4 i 5 es mostren les medianes de cada grup i els factors de correcció proposats per a les gestants del nostre entorn geogràfic, que són força concordants amb les
dades publicades a la literatura.
Taula 4. Medianes i factors de correcció proposats per fβhCG. (*P > 0,05)

Caucàsiques
Magribines
Negres
Orientals
Sudamericanes
Sudasiàtiques

mediana MoM
1,021
1,121
1,167
1,281
0,958
0,912

factor de correcció
–
1,10
1,14
1,26
0,94*
0,89

Taula 5. Medianes i factors de correcció proposats per PAPP-A. (*P > 0,05).

Caucàsiques
Magribines
Negres
Orientals
Sudamericanes
Sudasiàtiques

mediana MoM
0,968
1,075
1,456
1,203
0,906
0,856

factor de correcció
–
1,11
1,50
1,24
0,94*
0,88

Conclusions
Volem destacar, no només la importància d’utilitzar factors de correcció per les covariables descrites en el càlcul del risc d’aneuploïdies, sinó també la necessitat que cada
laboratori verifiqui el bon comportament d’aquests factors mitjançant el càlcul periòdic de
les medianes de les MoM de cada marcador. Les gestants ateses s’han d’agrupar segons
la covariable que es vulgui avaluar, i calcular la mediana de les MoM de cada grup. Si el
factor de correcció està ben aplicat, en tots els grups s’han d’obtenir medianes de les MoM
properes a 1.
Per obtenir factors de correcció més ben adaptats a la nostra població és molt útil la
col·laboració entre laboratoris; això permetrà obtenir mostres de mida més gran, que es
podran estratificar en subgrups amb un nombre suficient de gestants.
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Bioquímica clínica

Millora de la qualitat espermàtica
mitjançant la tècnica de Swim Up
J. Barallat Martínez de Osaba, E.M. Iglesias Álvarez,
F. Moreno Flores, M.T. Vilaseca Gasau,
M.C. García Serrano, A. Galán Ortega
Servei de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El Swim Up (SW) és una tècnica que permet seleccionar in vitro aquells espermatozoides més capacitats per a la inseminació artificial (IA).
Objectiu
Estudiar la millora de la qualitat espermàtica en funció de la mobilitat aconseguida mitjançant SW.
Material i mètodes
Es van analitzar els resultats de 207 estudis de SW (192 pacients) i 66 capacitacions
realitzades per a IA (21 pacients). Les variables avaluades varen ser les següents: volum
de mostra, viscositat, liqüefacció, percentatge i tipus de mobilitat, cèl·lules de l’espermatogènesi i leucòcits, concentració d’espermatozoides totals (CET) i mòbils (CEM) anteriors
al SW i concentració d’espermatozoides òptims després d’SW (CEO). Els recomptes es
van realitzar a una cambra de Makler i els espermatozoides es van classificar en 5 grups
segons la seva mobilitat, en base als criteris de la Organització Mundial de la Salud. A cada
grup se li va assignar un valor ponderat que es va utilitzar per crear una nova variable que
permetés la seva comparació amb la CEO. Les dades van ser analitzades mitjançant el
programa estadístic SPSS 15.0 per a Windows.
Resultats
A la totalitat de la població estudiada la mediana de la CET va ser de 30,4·106 /mL
(10,57-60,95), la de la CEM de 14·106 /mL (3,45-33,15) i la de la CEO de 7,9·106 /mL (2-23,7).
A la població total s’observa que l’SW incrementa en un 29,30 % la mobilitat òptima final,
mentre que als pacients que van aconseguir una fecundació aquest increment va ascendir
al 118,67 %. La taxa d’èxit per pacient (mitjana de 3 cicles) va ser d’un 24 %.
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Conclusió
La tècnica del SW és un mètode útil per al tractament de l’esterilitat andrològica. S’ha de
tenir en compte que a l’estudi tan sols hem considerat factors andrològics i que el nombre
de mostres totals per a IA és relativament reduït.
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Utilitat de la detecció d’eritròcits
dismòrfics en l’orina amb l’analitzador
Sysmex UF1000i (Roche Diagnostics)
M.J. Castro Castro,
J.M. González de Aledo Castillo, D. Dot Bach
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La mesura de la fracció de nombre d’eritròcits dismòrfics en l’orina pot ser útil per
orientar l’origen d’una hematúria: la presència de més d’un 80 % d’eritròcits dismòrfics
suggereix que l’origen és glomerular, la presència de menys d’un 20 % d’eritròcits dismòrfics suggereix que l‘origen és a les vies urinàries i quan aquesta fracció de nombre es troba
entre el 20 i el 80 % indica un origen mixt.
L’analitzador Sysmex UF1000i (����������������������������������������������������
Roche�����������������������������������������������
Diagnostics�����������������������������������
) mesura la concentració de les entitats microscòpiques en l’orina per citometria de flux. Aquest analitzador, a més, dóna
informació addicional sobre la mida dels eritròcits classificant-los en «microcítics» i «normocítics». La presència d’eritròcits microcítics suggereix la possible existència d’eritròcits
dismòrfics.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és comprovar si la presència d’eritròcits microcítics en les
mostres d’orina analitzades en l’analitzador Sysmex UF1000i es correspon amb l’existència d’eritròcits dismòrfics quan es realitza l’estudi del sediment urinari per microscòpia
òptica.
Material i mètodes
S’analitzen 1 487 mostres d’orina recent per l’analitzador Sysmex UF1000i. En aquelles
mostres en les que es detecta la presència d’eritròcits microcítics, es realitza l’examen microscòpic del sediment urinari per tal de mesurar en elles la fracció de nombre d’eritròcits
dismòrfics i orientar quan sigui possible l’origen de l’hematúria.
Resultats
De les 1 487 mostres processades en l’analitzador, n’hi ha 62 (4,2 %) amb presència
d’eritròcits microcítics. Un cop revisades per microscòpia òptica aquestes 62 mostres
s’observa que: en 30 d’elles (48 %) hi ha més de 80 % d’eritròcits dismòrfics; en 29 (47 %),
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hi ha entre 20 i 80 % d’eritròcits dismòrfics i en 3 (5 %), menys de 20 % d’eritròcits dismòrfics.
Conclusió
La presència d’eritròcits microcítics en les mostres d’orina processades a l’analitzador Sysmex UF1000i pot ser útil per determinar quines mostres han de ser revisades per
microscòpia òptica, per mesurar la fracció de nombre d’eritròcits dismòrfics i orientar el
possible origen de l’hematúria.
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Avaluació de la determinació d’etanol
en sang en el laboratori d’urgències
V. Calvet Guede, P. Caudevilla Rodríguez,
A. Invernón Recio, E. Martínez Sevilla,
M. López Hijano, A. Ávila Rodríguez, G. Celma Obiols,
A.M. García Perea, F. Campos Barreda
UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
L’alcohol és un dels tòxics d’abast mundial per la seva prevalença i la repercussió social
del seu consum.
Tenint en compte la rellevància social i clínica de l’abús d’etanol i l’augment de les mesures de control per part de l’administració, s’ha detectat un augment en el nombre de
determinacions al nostre hospital.
Objectius
Analitzar l’avaluació de les sol·licituds de la mesura d’etanol en sang entre els anys 2004
i 2011 al nostre laboratori d’urgències.
Material i mètodes
Es realitza un seguiment a les 10 946 determinacions d’etanol entre els anys 2004 i
2011, processades amb l’analitzador Axsym, d’������������������������������������������
Abbot diagnostics�������������������������
(2004-2009) i amb l’analitzador Cobas 6000 de Roche diagnostics (a partir de llavors). El límit de detecció és de
0,13 g/dL. Les dades s’han obtingut del programa informàtic Omega 3000 (�����������
Roche������
diagnostics). S’estudien diferents variables: sexe, edat, franja horària i dia de la setmana.
Resultats
El percentatge de determinacions és major en homes que en dones.
Els dies de la setmana amb major demanda són dissabte i diumenge, coincidint amb
el cap de setmana.
El major nombre de determinacions es realitzen entre les 16 i 24 hores, seguit de 8 a
16 hores i per últim entre 24 i 8 hores.
En els darrers anys, existeix una tendència a l’augment tant en nombre de determinacions com en la concentració en menors d’edat i en dones.
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Conclusions
Estudiant totes les variables podem observar que, en edats primerenques, les concentracions oscil·len entre < 0,13 i 2,00 g/L, mentre que en adults (> 35 anys) superen els
2,00 g/L.
Les concentracions entre < 0,13 i 2,00 g/L es veuen influïdes per el dia de la setmana
sol·licitat. Malgrat tot, valors entre 2,00 i 3,50 g/L no depenen d’aquesta variable.
Finalment, els valors > 3,50 g/L (coma) no es veuen afectats per cap de les variables
estudiades.
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Determinació de la presència
d’endotoxèmia en pacients
postoperats de cirurgia cardíaca
E. Fuentes Castilla, N. Pagan Maldonado,
M.C. Colomer López, M. Alcaide Jordà,
M. Carrasco Díaz, J. Hernández Bolaños,
E. Jordana, M. Giménez, a. Campos
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La sèpsia és la resposta inflamatòria sistèmica deguda a infecció. La seva incidència
a la Unitat de Cirurgia Cardíaca oscil·la entre el 14 i el 34 %. Els bacils gramnegatius són
els principals agents causals. L’endotoxina present al lípid A de la membrana externa és
la responsable de les manifestacions clíniques. Els pacients postoperats de cirurgia cardíaca (POCC) amb concentracions elevades d’endotoxina presenten major risc de sèpsia i
d’evolució desfavorable. L’hemoperfusió amb polimixina B (quelant d’endotoxines) elimina
l’endotoxina i evita els seus efectes pro-inflamatoris.
Objectius
Estudiar les concentracions d’endotoxines en POCC i avaluar l’eficàcia de l’hemoperfusió en la reducció de les concentracions d’endotoxina.
Material i mètodes
Es van incloure 40 pacients POCC als quals se’ls van extreure 3 mL de sang. Per a
la determinació de l’endotoxina es va utilitzar el mètode de l’Activitat d’Endotoxina (EAA,
Spectral Diagnostic, Inc., Canadà). Es basa en la presentació del lipopolisacàrid (LPS) als
neutròfils de la sang mitjançant una IgM, reacció que genera luminescència proporcional
a la concentració d’endotoxines de la mostra. Aquesta es relaciona amb el risc de patir
sèpsia mitjançant valors discriminants preestablerts (baix < 0,4 unitats EA (activitat d’endotoxina), intermedi 0,4-0,59 unitats EA i alt > 0,6-1 unitats EA).
Resultats
De les 40 mostres analitzades, 26 (65 %) es van classificar en el grup de baix risc, 8
(20 %) risc intermedi i 4 (10 %) d’elevat risc. A aquestes últimes se’ls va realitzar hemoper-

–203–

fusió reduint en totes les concentracions d’endotoxina i per tant el risc de sèpsia. Dues
mostres (5 %) van ser descartades per mal funcionament de la tècnica.
Conclusions
La prova de EAA resulta útil per a detectar endotoxines en sang.
La detecció d’endotoxina permet la instauració precoç del tractament adequat.
Serien necessàries més mostres per establir l’eficàcia de l’hemoperfusió en aquest grup
de pacients.

–204–

La refrigeració de la mostra abans de la
centrifugació allarga l’estabilitat de les
concentracions de glucosa en el sèrum
C. Gómez Gómez, M. Doladé Botias,
Y. Alba Macías, L. Leal Barragán,
M.C. García Serrano, M.L. Granada Ybern,
M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El diagnòstic de la diabetis mellitus (DM) es basa en la mesura de la concentració de
glucosa en el sèrum. La concentració de glucosa disminueix en les dues primeres hores
des de l’extracció, entre un 5 i 7 % per hora, degut a l’efecte de la glucòlisi. Per minimitzar
aquest efecte, la Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana mantenir el tub refrigerat i separar el sèrum de les cèl·lules abans dels 30 minuts.
Objectiu
Avaluar l’estabilitat de la concentració de glucosa en el sèrum, en funció de la temperatura d’emmagatzematge i del temps transcorregut des de l’extracció fins la separació del
sèrum de les cèl·lules sanguínies.
Material i mètodes
Es van extreure 3 mostres idèntiques a 40 pacients en tubs Vacutainer de 3,5 mL, sense anticoagulant i amb gel separador. Els tubs es van processar en diferents condicions. Tub 1 (T1): refrigerat 30 minuts i centrifugat en fred; Tub 2 (T2): refrigerat 2 hores i
Tub 3 (T3): conservat a temperatura ambient 2 hores; ambdós T2 i T3 es van centrifugar
a temperatura ambient. Les concentracions de glucosa en el sèrum es van determinar a
l’analitzador Cobas c711 de Roche Diagnostics.
Resultats
Es va observar una disminució de la concentració de glucosa en els tubs T2 i T3 respecte als tubs T1, de 2,7 % (IC 95 %: -1,96-7,82 %) i de 10,53 % (IC 95 %: 5,06-19,63 %)
respectivament. Amb aquests resultats i considerant els criteris de l´American Diabetes
Association (ADA), diagnosticaríem DM en el 17,5 % dels pacients utilitzant T1, en el 15 %
amb T2 i en el 12,5 % amb T3.
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Conclusions
Amb un procediment senzill com és mantenir les mostres refrigerades fins la centrifugació i sense superar les 2 hores, vàrem millorar els resultats, obtenint una disminució menor
de la concentració de glucosa en el sèrum. Aquesta millora en les condicions preanalítiques, implicaria un augment del 2,5 % de pacients diagnosticats de DM.
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Estudi multicèntric de la concordança
del mètode de detecció d’hemòlisi
per inspecció visual respecte
el mètode de referència
J. Grande Armas 1, M.I. Llovet Lombarde 1,
M.A. Llopis Díaz 2, M.P. Fernández 3,
M. Ibarz Escuer 4, V. Álvarez Funes 5,
G. Busquets soria 6, J. Minchinela Girona 2,
C. Biosca Adzet 7, R. Ruiz Morer 5, M. Simón Palmada 8,
R. Pastor Barellas 9, M. Montesinos Costa 6,
E. Tarrés Caldaré 10, M. Domènech Clar 11,
C. Perich Alsina 12, M.J. Alsina Kirchner 2,
R. Caballero Sarmiento 11, N. Gallart Castany 8
Laboratori Clínic Hospital Verge de la Cinta, Tortosa
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental, Badalona
3
Laboratoris Clínics Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
4
Laboratori Clínic Arnau de Vilanova, Lleida
5
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6
Laboratori Clínic Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona
7
Servei Bioquímica Clínica Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
8
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9
Laboratori Clínic Joan XXIII, Tarragona
10
Laboratori Cínic Berguedà, Berga
11
Laboratori Clínic Manso, Barcelona
12
Laboratori Clínic Bon Pastor, Barcelona
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2

Introducció
La inspecció visual, malgrat ésser un mètode subjectiu de detecció d’hemòlisi de difícil
estandardització i amb una sensibilitat insuficient per detectar concentracions d’hemoglobina ≤ 0,3 mL, moltes vegades és l’únic disponible en alguns laboratoris.
Objectiu
Estudiar la concordança de la detecció visual d’hemòlisi realitzada per diferents observadors, a partir d’estàndards amb concentració d’hemoglobina coneguda.
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Material i mètodes
S’han preparat 8 estàndards de diferent concentració d’hemoglobina (0; 0,16; 0,30;
0,57; 0,97; 2,43; 4,85 i 6,93 g/L) quantificada com a hemoglobina lliure en sèrum, pel mètode de referència modificat de la cianometahemoglobina. S’ha utilitzat un espectrofotòmetre UV-VIS (Shimadzu) i hemoglobina humana (SIGMA®).
La inspecció visual dels diferents estàndards ha estat efectuada per 3 observadors,
amb experiència, en cadascun dels 12 laboratoris de l’Institut Català de la Salut (A-L) participants en l’estudi, utilitzant l’escala d’índex visual d’hemòlisi del programa extern de control de la qualitat preanalítica de la SEQC. Per avaluar la concordança de la concentració
d’hemoglobina dels resultats de la inspecció visual respecte el mètode de referència s’ha
utilitzat l’índex kappa de Cohen (MedCalc v.12).
Resultats
Global laboratoris
Lab A
Lab B
Lab C
Lab D
Lab E
Lab F
Lab G
Lab H
Lab I
Lab J
Lab K
Lab L

Índex Kappa
0,8951
0,8462
0,9286
0,8571
0,866
0,9626
0,9061
0,7117
0,9447
0,9111
0,9065
0,9636
0,9444

IC 95 %
0,8677-0,9225
0,7628-0,9296
0,8332-1,0
0,7639-0,9503
0,725-0,9595
0,912-1,0
0,8097-1,0
0,5197-0,9037
0,8859-1,0
0,8392-0,983
0,8283-0,9847
0,9147-1,0
0,8841-1,0

Conclusions
Malgrat les limitacions que presenta l’índex hemolític visual com a estimació de la
concentració real d’hemoglobina, la concordança obtinguda, en aquest estudi, entre les
observacions realitzades pels observadors de la majoria dels laboratoris participants i el
mètode de referència és molt bona amb un índex kappa molt elevat.
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Estimació del filtrat glomerular per
MDRD4-IDMS/CKD-EPI en pacients ≥ 60 anys
atesos a l’atenció primària
R. Güell Miró 1, V. Álvarez Funes 1,
E. Freixes Villaró 2, L. Pascual Benito 3,
J. Mestre Ferrer 4, Ll. Rodríguez Latre 5
Laboratori Clínic l’Hospitalet
2
EAP El Pla
3
EAP Gavà 2
4
EAP Molins de Rei
5
SAP Baix Llobregat Centre

1

Objectiu
Comparar la prevalença i classificació per estadis de la malaltia renal crònica (MRC)
segons l’estimació del filtrat glomerular (FG) utilitzant dues fórmules, MDRD-4-IDMS i
CKD-EPI, en pacients ≥ 60 anys a Atenció Primària.
Material i mètodes
Les dades demogràfiques i clíniques dels pacients s’han obtingut d’e-CAP. Els resultats
de concentració plasmàtica de creatinina i FG (MDRD-4-IDMS i CKD-EPI) del laboratori
clínic d’aquesta àrea. La mesura de la concentració de creatinina es fa pel mètode Jaffé
cinètic compensat i estandarditzat amb IDMS.
Resultats
Dels 97 560 individus ≥ 60 anys atesos en 40 centres d’AP Costa de Ponent, 57,3 %
són dones: mediana d’edat 71 [65;78]; mediana d’edat homes: 70 [65;76].
La mediana global del FG per MDRD és 78,7 [66,7;91] mL/min/1,73 m2 (77,9
[65,7;90,2] dones i 79,7 [68,1;91,8] homes). La mediana global del FG per CKD-EPI és de
81,8 [68,5;90,5] mL/min/1,73 m2 (81,7 [68;90,8] dones i 81,9 [69,2;90] homes).
La prevalença de FG < 60 mL/min/1,73 m2 obtinguda per MDRD-4-IDMS és del 15,0 %
(16,5 % dones i 13,1 % homes) i del 14,2 % per CKD-EPI (15 % dones, 13 % homes).
Classificació per MDRD: 26,5 % tenen FG ≥ 90, 58,4 % entre 60-90, 11,0 % entre 4560, 3,35 % entre 30-45, 0,62 % entre 15-30, i 0,07 % < 15 mL/min/1,73 m2.
En el 85,6 % dels pacients, les dues fórmules coincideixen en la classificació de l’estadi
(84,7 % dones i 86,9 % homes).
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CKD-EPI classifica a nivells superiors de FG 51,3 % i a nivells inferiors 48,7 % dels resultats discordants. La major diferència dels discordants es troba entre els intervals (45-60) i
(60-90): 1 369 (1,40 %) pacients són classificats dins de l’interval (45-60) per MDRD i dins
de l’interval (60-90) per CKD-EPI. En canvi, 526 (0,54 %) pacients són classificats a la
inversa.
Conclusions
La prevalença de MRC és més baixa quan s’utilitza el CKD-EPI que quan s’utilitza
l’MDRD ja que CKD-EPI classifica com FG > 60 un número important de pacients que
MDRD classifica entre 45-60.
La classificació per estadis de MRC segons FG es modifica poc, la major diferència de
les discordances es concentra en les categories 45-60 i 60-90.
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Comparació de les concentracions
plasmàtiques de calcidiol per tres
mètodes comercials utilitzant
mostres de sèrum de pacients
E.M. Iglesias Álvarez, M.L. Granada Ybern,
M. Doladé Botías, J. Barallat Martínez de Osaba,
J. Cardona Farriol, I. Hidalgo Sáez,
M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El calcidiol és una vitamina liposoluble utilitzada en la detecció precoç de pacients en
risc de dèficit i en la monitorització del tractament.
Objectiu
Comparar els resultats de concentració de calcidiol obtinguts mitjançant tres mètodes
automatitzats comercials seguint el protocol establert a la guia «Comparació de mètodes
i estimació del biaix utilitzant mostres de pacients» CLSI (Clinical Laboratory Standards
Institute) EP09-A2-IR (2010).
Material i mètodes
Es van determinar per duplicat les concentracions de calcidiol en 40 mostres de sèrum de pacients mitjançant tres immunoanàlisis: LIAISON® (Diasorin), ARCHITECT (Abbot)
i Elecsys Vitamin D total (Roche).
Resultats
En l’estudi de reproductibilitat cap duplicat va superar el límit d’acceptabilitat i cap dels
mètodes va presentar valors extrems. Els tres mètodes van mostrar una elevada correlació entre si. Es van observar diferències sistemàtiques i proporcionals entre els resultats d’ARCHITECT amb LIAISON® i Elecsys, mentre que entre aquests dos últims només
existien diferències sistemàtiques. A l’analitzar per separat les mostres, aquelles amb
concentració de calcidiol ≤ 20 µg/L mantenen les diferències sistemàtiques però no les
proporcionals d’ARCHITECT amb LIAISON® i Elecsys mentre que entre aquests dos últims
desapareix tota diferència.
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Aquelles amb concentració > 20 µg/L presenten diferències sistemàtiques i proporcionals entre els resultats d’Elecsys amb LIAISON® i ARCHITECT tot i que entre aquests dos
últims no existeixen diferències.
La mediana del coeficient de variació (CV) obtingut a l’ARCHITECT va ser significativament inferior a la obtinguda amb el LIAISON® (P < 0,01) però no va diferir de la de l’Elecsys
(P = 0,204). Tampoc existien diferències entre les medianes del CV de LIAISON® respecte
a Elecsys (P = 0,308).
Conclusió
Els tres mètodes van presentar una bona practicabilitat i reproductibilitat i una elevada
relació entre sí, tot i que els resultats de calcidiol no són intercanviables. Tots semblen
adequats per al seu ús en laboratoris clínics tot i que presenten avantatges i inconvenients
que han de ser valorats per cada laboratori.
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Estudi multicèntric de la concordança
de l’índex hemolític de l’analitzador,
com a mètode de detecció d’hemòlisi,
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Introducció
Els índex hemolítics dels analitzadors constitueixen una estimació semiquantitativa o
quantitativa de la concentració d’hemoglobina present a la mostra. Per garantir uns resultats de qualitat, és recomanable que cada laboratori investigui els efectes de la interferència per hemòlisi en funció de l’analitzador utilitzat.
Objectiu
Estudiar la concordança de l’índex hemolític de diferents analitzadors, a partir d’estàndards amb concentracions d’hemoglobina valorades pel mètode de referència.
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Material i mètodes
Es van preparar 8 estàndards de diferent concentració d’hemoglobina (0; 0,16; 0,30;
0,57; 0,97; 2,43; 4,85 i 6,93 g/L) quantificada pel mètode de referència modificat de la
cianometahemoglobina. Es va utilitzar un espectrofotòmetre UV-VIS (Shimadzu) i hemoglobina humana (SIGMA®). Els diferents estàndards es van processar 3 vegades per cadascun dels 13 analitzadors (4 COBAS 711 (Roche®), 3 AU 5400 (Olympus-Izasa®), 1 Advia 2400 (Siemens®),1 DXC 800 (Beckman-Izasa®), 1 Synchron LXi-725 (Beckman-Izasa®),
1 COBAS 6000 (Roche®), 1 Modular DP (Roche®) i 1 Vista (Siemens®) dels 12 laboratoris
participants en l’estudi.
Per avaluar la concordança dels resultats de la concentració d’hemoglobina estimada
pels diferents analitzadors respecte a la calculada pel mètode de referència s’ha utilitzat la
prova índex kappa de Cohen (resultats semiquantitatius) (MedCalc v.12) i el coeficient de
correlació intraclasse (CCI) (resultats quantitatius) (SPSS v.19).
Resultats
Els resultats dels índex kappa de ����������������������������������������������������
Cohen�����������������������������������������������
i del coeficient de correlació intraclasse obtinguts a l’analitzar la concordança entre els resultats dels índex hemolítics dels diferents
analitzadors respecte els del mètode de referència, són:

Kappa
IC 95 %

Beckman
Olympus
Vista
Advia
Cobas-Hitachi
(Izasa)
(Izasa)
(Siemens)
(Siemens)
(Roche)
0,7097
0,8326
0,8209
0,982
0,973
CCI
0,5312 - 0,8882 0,7278 - 0,9374 0,6587 - 0,9831 IC 95 % 0,910 - 0,996 0,863 - 0,995

Conclusions
Els resultats de la concordança analitzats depenen de l’analitzador utilitzat. Els analitzadors que informen els resultats quantitativament presenten uns índex superiors als que
ho fan semiquantitativament.
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Valor discriminant de la concentració
catalítica d’adenosina desaminasa
en líquid pleural pel diagnòstic
de tuberculosi pulmonar
S. Miró Cañis, B. Candás Estébanez,
S. Martínez Illamola, A. García Perea
Secció de Bioquímica. Laboratori UDIAT. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
L’Adenosina desaminasa (ADA) catalitza la desaminació de l’adenosina a inosina i estimula la diferenciació dels limfòcits i dels monòcits (1,2). La seva mesura en líquid pleural
és útil pel diagnòstic diferencial de tuberculosi respecte a altres vessaments pleurals. Pel
que fa al valor discriminant de l’ADA, la bibliografia és escassa i amb falta de unanimitat.
Al 1985 un estudi basat en el mètode de Giusti (3) proposava un valor de 43,8 arb.u./L amb
sensibilitat diagnòstica (SD) de 100 % i especificitat diagnòstica (ED) de 96 % i no és fins
l’any 1996 quan es va realitzar un nou estudi en un analitzador automatitzat (4), a partir del
qual va proposar un valor de 33 arb.u./L (SD = 90 % i ED =85 %).
Objectiu
Obtenir el valor discriminant de la concentració d’ADA en líquid pleural, emprant el reactiu
Adenosine Deaminase de BioSystems® adaptat a l’analitzador automatitzat COBAS 8000®
de Roche Diagnostics, en una població mediterrània, per al diagnòstic de tuberculosis
pulmonar.
Material i mètodes
Es van analitzar 499 líquids pleurals provinents de pacients amb sospita de tuberculosi
entre els anys 2008 i 2011. Es va mesurar la concentració d’ADA en els líquids, prèviament
centrifugats, utilitzant el reactiu Adenosine Deaminase de BioSystems® adaptat a l’analitzador automatitzat COBAS 8000® de Roche Diagnostics. La confirmació de la tuberculosi
es va realitzar amplificant els àcids nucleics mitjançant una reacció de PCR selectiva per
Mycobacterium tuberculosis. Es realitza un estudi d’eficiència diagnòstica (Corba ROC) per
tal de seleccionar el valor discriminant.
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Resultats i conclusions
El valor seleccionat després de l’anàlisi d’eficiència diagnòstica ha estat de 32,7 arb.u./L
amb una SD = 100 % i ED = 88,6 %. Aquest valor discriminant és similar al de l’estudi del
1996 esmentat a la introducció, però amb millor eficiència diagnòstica i millor sensibilitat i
especificitat pel que fa al nostre sistema de mesura.
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Determinació de les concentracions
de cortisol salivar a les 23 hores en
treballadors amb torn nocturn
F. Moreno Flores, B. Quirant Sánchez,
Y. Alba Macías, M. Morales Indiano, E. Ramos García,
M.L. Granada Ybern, M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La mesura de la concentració de cortisol salivar a les 23 hores (CS23h) es recomana
com a cribratge de la Síndrome de Cushing (SC). El cortisol té un ritme circadiari amb
concentracions mínimes a la nit que s’alteren en presència de SC però també com a conseqüència d’estrès físic, psicològic o de canvis en el cicle son-vigília, entre altres.
Objectiu
Avaluar la magnitud de l’alteració del ritme circadiari de cortisol salivar en treballadors
de torn nocturn (TN).
Material i mètodes
Es van estudiar 53 subjectes sans (C) i 48 TN: 23 treballaven la primera nit (TN1) i 25
dues nits consecutives (TN2). Tots van recollir saliva entre les 23 i les 24 hores mitjançant
el dispositiu Salivette® (Sarstedt). La CS23h es va determinar per immunoanàlisi d’electroquimiolluminiscència (Modular E170, Roche Diagnostics). Les variables quantitatives s’han
expressat com a mediana (percentil 2,5-97,5) i les freqüències com a percentatges. Els
resultats s’han analitzat amb el programa SPSS.
Resultats
Un 35,4 % dels TN (9 TN1 i el 8 del TN2) van presentar concentracions CS23h patològiques (interval de referència: < 0,3 µg/dl). S’observen diferències significatives
entre el CS23h del grup C: 0,051 µg/dL (0,017-0,220 µg/dl) i el grup TN1: 0,326 µg/dL
(0,055-0,939 µg/dL) P < 0,001 i el TN2: 0,237 µg/dL (0,053-0,577 µg/dL) P < 0,001,
però no entre els grups TN1 i TN2. Després d’excloure els subjectes amb cortisol patològic es van observar diferències significatives entre el grup C i el TN1: 0,136 µg/dL
(0,055-0,258 µg/dL) P < 0,001 i el TN2: 0,148 µg/dL (0,053-0,255 µg/dL) P < 0,001, però
no entre TN1 i TN2.
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Conclusió
Els TN tenen concentracions de cortisol salivar a les 23 hores significativament més
elevades que els subjectes control, però no es troben diferències entre els diferents torns
nocturns. En el 35,4 % dels TN la prova de cribratge de la síndrome de Cushing va donar
resultats falsament positius.
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Avaluació de les característiques
metrològiques per a la mesura
de la concentració plasmàtica de
procalcitonina amb el sistema de
mesura COBAS E601I (Roche s.a.)
M. Mosquera Parrado, C. Ramírez Serra,
E. Tejedor Hernández, L.M. Cruz
Carlos, N. Corral Gallego,
I. Comas Reixac, D. Pelegrí Santos
Laboratoris Clínics, Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La procalcitonina (PCT) és un biomarcador inicial de febre sèptica d’origen bacterià i
la mesura de la seva concentració plasmàtica permet diferenciar les infeccions d’origen
bacterià de les d’origen víric, podent aplicar un tractament antibiòtic només en els casos
indicats. És útil també, per avaluar el pronòstic del quadre infecciós així com per la monitorització i el seguiment de la resposta inflamatòria sistèmica.
Objectiu
Avaluar les característiques metrològiques (imprecisió intradiària, imprecisió interdiària i
biaix relatiu) del procediment de mesura.
Material i mètodes
L’estudi es porta a terme amb el sistema de mesura Cobas 6000 (��������������������
Roche���������������
S.A.), mitjançant electroquimioluminiscència com a principi de mesura.
Es processen els materials de control PreciControl PCT1 i PCT2 (Roche):
• cinc vegades consecutives durant tres dies (imprecisió intradiària)
• una vegada diàriament durant cinc dies (imprecisió interdiària)
• tres vegades durant cinc dies consecutius en els dos materials de control (biaix relatiu).
Resultats
Les imprecisions intradiàries obtingudes per a cada concentració de PCT estudiat
(0,495 µg/L i 9,613 µg/L) són del 3,8 i 3,6 % respectivament i les imprecisions interdiàries
per les mateixes concentracions de component, 4,0 i 3,7 % respectivament. De l’estudi
–219–

del biaix s’observa un biaix relatiu per la primera concentració del 0,63 % i per la segona,
del -0,88 %.
Conclusió
Es verifica, doncs, que el procediment de mesura avaluat presenta les característiques
metrològiques que s’informen a les instruccions d’ús del fabricant i es podria implementar
al nostre laboratori.
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Diferències segons gènere en els valors
de diferents propietats biològiques en
una mostra de pacients de 85 anys a
la comunitat. Resultats preliminars
G. Padrós Soler 1, L. Martínez Navarro 1,
Ll. Marty Vicente 1, I. Montagut Astudillo 1,
J. Asín Soto 2, Grup Octabaix 3
1

Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud - Unitat d’Atenció Primària.
L’Hospitalet de Llobregat
2
ABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat
3
Àmbit Costa Ponent

Objectiu
Avaluar les diferències en l’estat de salut segons gènere en persones de 85 anys a la
comunitat.
Disseny
Estudi descriptiu transversal multicèntric en el marc d’un assaig clínic de caigudes i
malnutrició en el tercer any de seguiment d’una mostra de pacients nascuts el 1924, no
institucionalitzats.
Material i mètodes
S’analitzen variables sociodemogràfiques, escales geriàtriques: índex de Barthel (IB)
per a les activitats bàsiques de la vida diària i índex de Lawton (IL) per a les instrumentals,
malalties cròniques, prescripció farmacèutica i analítica amb concentració de leucòcits en
la sang (Horiba ABX), concentracions plasmàtiques de glucosa, ferritina, proteïna C reactiva (PCR) i perfil lipídic (Roche Diagnostics), i fracció de substància de glicohemoglobina
(HbA1c) (Menarini). Les variables registrades en Access varen ser explorades amb SPSS
v15.
Resultats
D’una mostra inicial de 328 persones, continuen en seguiment el tercer any 225, de les
quals 144 (64 %) són dones.
Les patologies cròniques foren: hepatopatia lleu 6 (2,7 %), malaltia arterial perifèrica 13
(5,8 %), malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 24 (10,7 %), infart agut de miocardi
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(IAM) 25 (11,1 %), insuficiència cardíaca (IC) 39 (17,3 %), diabetis mellitus (DM) 44 (19,6 %),
accident vascular cerebral (AVC) 46 (20,4 %) i dislipèmia 88 (39,1 %).
La mediana de l’IB fou 25 [22;27], la de l’IL 5 [2;7], polifarmàcia 7 [5;9]. Les variables
analítiques mostraren una mediana per la concentració de leucòcits a la sang de 6,46
[5,5;7,5], d’hemoglobina de 12,9 [11,9;13,9], de neutròfils de 3,7 [3,00;4,57], concentracions
plasmàtiques de glucosa de 5,3 [4,7;6,1], de colesterol d’HDL de 1,40 [1,23;1,76], de colesterol d’LDL de 2,81 [2,30;3,51], d’Alanina-aminotransferasa (ALT) de 16 [12;28], de PCR
de 2,9 [1,7;7,0] i fracció de substància d’HbA1c de 5,8 [5,5;6,1]. La mitjana pel colesterol fou
5,01 (0,98).
L’anàlisi bivariada mostrà que ser dona s’associa a un pitjor IB (P = 0,009), millor
IL (P = 0,048) i major nombre de prescripcions (P = 0,031). Pel que fa a les variables analítiques, ser dona s’associa a una major concentració de plaquetes a la sang (P < 0,001),
triglicèrids (P < 0,002), colesterol (P < 0,002) i colesterol d’HDL (P < 0,003), i a concentracions inferiors de creatinina (P < 0,001) i ferritina (P < 0,001).
Conclusions
S’observen diferències segons gènere en les activitats bàsiques i instrumentals, i en
el nombre de fàrmacs prescrits, així com en les variables analítiques: concentració de
plaquetes a la sang i concentracions plasmàtiques de triglicèrids, colesterol i colesterol
d’HDL, creatinini i ferritina en la mostra estudiada.

–222–

Mesurament de la concentració
de ganciclovir en el plasma
mitjançant cromatografia líquida
d’alta i ràpida eficàcia acoblada a
espectrometria de masses en tàndem
R. Rigo Bonnín 1, A. Padullés Zamora 2,
S. Corral Comesaña 1, P. Alía Ramos 1
2

1
Laboratori Clínic,
Servei de Farmàcia. Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El ganciclovir està indicat en el tractament de les infeccions per citomegalovirus. La importància de la monitorització de les seves concentracions en el plasma rau en que la seva
infraexposició o sobreexposició pot condicionar l’eficàcia terapèutica o l’aparició d’efectes
adversos, respectivament.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar diverses característiques metrològiques del sistema de mesura UPLC-ACQUITY TQD® (Waters) per a aquesta magnitud biològica.
Material i mètodes
S’empra un UPLC-ACQUITY® amb una columna C18 ACQUITY® 2,1 x 50 mm; 1,7 µm
(Waters). La fase mòbil està composta per acetat d’amoni 2 mM/àcid fòrmic 0,1 % (v/v)
en aigua/metanol. Com a sistema de detecció s’utilitza un espectròmetre de masses de
triple quadrupol TQD®. S’utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode positiu i es
treballa en la modalitat Multiple Reaction Monitoring. La transició m/z del ganciclovir és
256,4 > 152,0.
A partir d’una solució primària de ganciclovir (1,0 g/L) i d’una barreja de plasmes de
pacients que no contenen el fàrmac estudiat, es preparen tres materials de control (5,0;
15,0 i 25,0 mg/L). Per estimar la imprecisió interdiària (CV) i el biaix relatiu (dr) es processen,
durant 17 dies, els materials de control. Es calcula el dr utilitzant com a valor convencional
l’assignat mitjançant pesada. Per estudiar els límits de detecció (LD) i quantificació (LQ) es
processa, durant 17 dies, una barreja de plasmes de pacients als quals no se’ls ha administrat ganciclovir.
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Resultats
El temps de retenció del ganciclovir és 0,60 minuts. Els CV i dr estan compresos entre
4,0 i 5,0 % i -1,2 i -6,0 %, respectivament i no superen els requisits metrològics establerts
per la FDA (15 %). Els LD i LQ obtinguts són 0,04 i 0,06 mg/L, respectivament.
Conclusions
El UPLC-ACQUITY TQD® pot adaptar-se a la pràctica diària del laboratori clínic per
mesurar la concentració de ganciclovir tenint en compte el temps d’anàlisi emprat, la seva
versatilitat i les seves característiques metrològiques.
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Troponina T ultrasensible en
el diagnòstic de l’SCASEST
N. Rodríguez Rabadán, V. Calvet Guede,
C. Rodríguez García, A. García Perea
UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
La Troponina T és el principal marcador bioquímic per al diagnòstic de la Síndrome
Coronària Aguda sense elevació del segment ST (SCASEST). Els mètodes actuals que mesuren la concentració plasmàtica de Troponina T ultrasensible (TnTus) permeten un diagnòstic més precoç. Augmenta la seva concentració a la necrosi miocàrdica i en qualsevol
lesió dels miocardiòcits.
Objectius
Valorar el nou protocol proposat per els serveis de cardiologia, urgències, UCI i laboratori d’urgències i la seva utilitat a la pràctica.
Material i mètodes
Es realitza un seguiment de 400 pacients als quals es sol·licita la mesura de la concentració de TnTus a la seva arribada a urgències i una segona determinació a les 4 h, complint
el protocol. En aquesta segona determinació es necessitarà un augment respecte a la
primera.
El mètode analític utilitzat és l’electroquimiolluminiscència, a l’analitzador Cobas 6000
Mòdul E170 de Roche Diagnostics.
Resultats
Dels pacients estudiats, 151 (37 %) no compleixen el protocol ja que tan sols se’ls realitza una determinació i 249 (63 %) el compleixen al tenir al menys dues determinacions de
la concentració de TnTus. Aquests últims els hem distribuït en 5 grups:
Grup 0: < 3 ng/L a les dues determinacions (72 pacients)
Grup 1: primera determinació < 3 ng/L i segona > 30 ng/L (6 pacients)
Grup 2: primera determinació 13-25 ng/L i segona > 30 ng/L (5 pacients)
Grup 3: primera determinació > 5 ng/L i a la segona un augment del 20 % respecte a
la primera (38 pacients)
Grup 4: No presenten un augment respecte a la primera determinació.
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Entre els pacients que compleixen l’algoritme proposat (49), amb un augment a la segona determinació, 23 tenen un diagnòstic final d’SCASEST, 12 presenten un altre diagnòstic
cardíac i 14 diagnòstic no cardíac.
Conclusions
És imprescindible la realització d’una segona determinació de la concentració de TnTus
per a valorar la seva cinètica ascendent.
L’algoritme utilitzat de l’ús de la mesura de la concentració plasmàtica de TnTus per al
diagnòstic d’SCASEST és vàlid només en casos en que es sospita, ja que també es veu
augmentada en altres patologies cardíaques.
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Avaluació de la utilitat clínica de la
determinació de la concentració de
marcadors tumorals en el plasma de
pacients amb signes i símptomes de càncer
M. Sala Grau, R. Pérez Vidal,
E. Bustamante Maldonado,
J.M. Ordeig Calonge, E. Marquilles Figueres,
C. Ros Esquius, J. Trapé Pujol
Althaia Xarxa Assistencial de Manresa

Introducció
En pacients amb signes o símptomes de càncer resulta difícil fer un diagnòstic, la mesura de les concentracions plasmàtiques dels marcadors tumorals que poden ajudar a
establir-lo. Alguns d’aquests pacients presenten malalties que poden augmentar la concentració dels marcadors.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és determinar la capacitat diagnòstica de la mesura de les
concentracions plasmàtiques dels marcadors tumorals en pacients que tenen signes o
símptomes de càncer.
Material i mètodes
S’han estudiat 397 pacients amb signes o simptomatologia de càncer: 107 amb síndrome tòxica, 150 amb patologia pulmonar i 140 amb altres patologies. S’han determinat les
concentracions plasmàtiques d’antigen carcinoembriogènic (CEA), d’antigen carbohidratat 15-3 (CA-15-3), d’antigen carbohidratat 19-9 (CA-19-9), de CYFRA 21-1, de bilirubina i
de creatinini. El diagnòstic final es va obtenir de l’informe mèdic.
Resultats
Dels 397 pacients estudiats, 163 van presentar neoplàsies. Es va calcular el valor discriminant per a una especificitat del 100 %. Per al conjunt de pacients es va obtenir per a
cada marcador tumoral: CYFRA 21-1 (15 µg/L), CEA (43,8 µg/L), CA-19-9 (7 428 karb.u./L),
CA-15-3 (112 karb.u./L) amb una sensibilitat conjunta del 40,1 %.
En classificar els pacients en dos grups: grup A sense disfunció hepàtica i renal i grup B
pacients amb disfunció, es van establir els següents valors discriminants: per al grup A,
CYFRA 21-1 (7,8 µg/L), CEA (13,8 µg/L), CA-19-9 (74 KU/L), CA-15-3 (47 KU/L) mos–227–

trant una sensibilitat del 56,7 % i per el grup B CYFRA 21-1 (15 µg/L), CEA (43,8 µg/L),
CA-19-9 (7 428 Karb.u./L) i CA-15-3 (112 Karb.u./L), que va mostrar una sensibilitat del
34,9 %. Utilitzant aquests criteris específics de cada grup la sensibilitat conjunta va ser
del 50,6 %.
Conclusió
Podem concloure que els marcadors tumorals poden ajudar al diagnòstic d’aquest tipus de pacients. Podem millorar la sensibilitat utilitzant diferents valors discriminants segons presentin disfunció renal o hepàtica.
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Estudi de tres magnituds d’orina abans
i després de la seva centrifugació
S. Ventura Pedret, J. Ros Pau,
M. Rovirosa Reverté, A. Mañas Marcuello
Laboratori ICS Metropolitana Sud
Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’estabilitat de la mostra d’orina és una preocupació sempre present en els laboratoris
clínics de tots els nivells, sobretot quan avui dia amb la implantació creixent de centres
d’extracció perifèrics, les mostres vénen de llocs cada vegada més distants. Això fa que
les mostres puguin venir amb precipitats. El possible efecte dels interferents fa témer que
puguin afectar a la qualitat de l’anàlisi.
Se sap que la centrifugació de la mostra és un pas previ a la determinació de les magnituds requerides, i és lògic que una mostra que està sotmesa a tantes agressions sofreixi
gran quantitat d’interferències.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és saber l’efecte que té la centrifugació en la mesura de les concentracions urinàries de les magnituds: urat, fosfat i calci.
Material i mètodes
Els materials utilitzats han estat mostres provinents de centres perifèrics en les quals
s’han determinat les concentracions d’una sèrie de magnituds abans i després d’haver-les
centrifugat.
Les mostres s’han centrifugat a 2 000 rpm. durant 10 minuts, i les anàlisis bioquímiques
s’han realitzat en un analitzador �������������������������������������������������������
Olympus������������������������������������������������
2700. Les magnituds analitzades han estat: fosfat pel mètode del fosfomolibdat, àcid úric pel mètode de la uricasa, calci pel mètode de la
cresolftaleïna. Els resultats s’han analitzat pel mètode Passing Bablock.
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Resultats i conclusió
Calci
m
SD
Mínim
Màxim

SC
2,847
2,101
0,2
9,4
r = 0,996

C
2,932
2,15
0,2
9,5
n = 38

Urats
m
SD
Mínim
Màxim

Fòsfor
m
SD
Mínim
Màxim

SC
14,697
8,335
4,1
42,2
r = 0,999

SC
1 771,35
824,9
511,0
3 730,0
r = 0,971

C
14,668
8,42
4,1
42,2
n = 331

C
1 785,282
918
511,0
4 726,0
n = 33

SC: abans centrifugació C: després centrifugació

A l’anàlisi dels resultats no s’observen diferències en les concentracions de les diferents magnituds abans i després de centrifugar les mostres donat que s’observa una bona
correlació en tots ells. Malgrat que no es va observar cap diferencia important, la mostra
d’orina és una matriu en la qual els constituents d’aquesta es comporten de manera molt
diferent davant les agressions del medi extern. La majoria de les magnituds bioquímiques,
a més, es determinen en orina de 24 hores, per la qual cosa, es recomanable introduir la
mesura de les concentracions d’aquestes magnituds en forma de quocients en relació al
creatinini.
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Exàmens de laboratori en
l’exploració dels micetismes
S. Ventura Pedret, J. Ros Pau, G. Padrós Soler,
m. Rovirosa Reverté, A. Mañas Marcuello
Laboratori ICS Metropolitana Sud
Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les intoxicacions per bolets (micetismes) tenen conseqüències que algunes vegades
poden ser mortals. Malgrat que tenen un caràcter estacional, si no es pensa ràpidament
en aquesta causa poden passar desapercebudes, perdent-se un temps molt valuós de
cara al tractament. La confirmació de la causa de la intoxicació sempre estarà a càrrec del
laboratori. Per tant, el seu paper és bàsic en el maneig d’aquestes.
Objectius
L’objectiu d’aquest pòster és donar les indicacions necessàries per a que el laboratori
pugui orientar en aquesta situació.
Variables
Glucosa
Equilibri àcid-base
Ions potassi, sodi i fosfat

Intoxicació
Fallida hepàtica causada per giromitrines o
amatoxines
Intoxicació amb moltes diarrees
Hipokalèmia en fallida renal per orellanines,
giromitrines o bé amatoxines
Amatoxines i giromitrines

Hipofosfatèmia
Aspartat-aminotransferasa, alanina-aminotransferasa, fosfatasa alcalina, L-lactat-deshidrogenasa,
bilirubina i proves de coagulació (Temps de pro- Amatoxines o per giromitrines
trombina (TP), Temps de Tromboplastina Parcial
activada (TTPa).
Funció renal: creatinina i urea, sediment urinari
Giromitres, amanitines i fongs al·lucinògens
Metahemoglobina a la sang
Giromitres
Tricolomes o algunes espècies de rússules
Creatinina-cinasa
(Rússula subnigricans)
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Variables
Hemograma

Intoxicació
Hemòlisi produïda per Giromitres o per fallida
renal després d’una ingesta d’orellanines

Mesura de LSD, fenciclidina, cocaïna+metabòlits o
Fongs al·lucinògens
amfetamines
Mesura de fenotiazines
Síndrome micoatropínica A. muscaria
Fongs que contenen aglutinines anti A o anti B
Inhibició de l’hemaglutinització
(Patxilus, Melanoleuca)
Proves diagnòstiques
Estudi microscòpic de les espores
Prova de Wieland per les amanitines
Prova de Basinsqui per les orellanines
Anàlisi immunosorbent amb l’enzim lligat (ELISA), «Kit Amanitin Elisa»©
Cromatografia – espectrometria masses
Cromatografia en capa fina
Mètodes basats en l’estudi de l’ADN emprant la reacció en cadena per la polimerasa (PCR)

Conclusions
Com es pot veure quasi tots els micetismes poden ser orientats adequadament emprant un bon ús de les proves de laboratori essent elles bàsiques per el diagnòstic i posterior pronòstic de la intoxicació.
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Hematologia

Cribratge de la hemoglobinopatia s,
responsable de l’anèmia falciforme,
a la població del Camerun
J. Abad López 1, M.M. Mañú Pereira 1,
J.Ll. Vives Corrons 1, E.F. Njiengwé 2, O. Guifo 2
2

1
Unitat d’Eritropatologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.
Comprehensive Sickle Cell Unit, Laquintinie Hospital, Douala, Cameroon

Introducció i objectius
L’anèmia falciforme és una malaltia hereditària autosòmica recessiva deguda a la presència d’una variant estructural de l’hemoglobina, coneguda com hemoglobina S (HbS). La
HbS és conseqüència d’una mutació puntual en el codó 6 del gen de la beta globina que
produeix un canvi d’aminoàcid d’àcid glutàmic a lisina. La seva elevada freqüència en la
població negra és coneguda, però no hi ha cap estudi sistemàtic per establir la prevalença
de l’al·lel portador de la HbS al Camerun, on s’estima que neixen cada any amb aquesta
malaltia més de 4 000 nens. Amb aquest objectiu s’ha realitzat el cribratge de la hemoglobina S (HbS), responsable de l’anèmia falciforme, en 1 000 voluntaris procedents de la
consulta clínica quotidiana de l’Hospital de Douala, Camerun.
Mètode
Es van obtenir un total de 929 mostres de sang de voluntaris recollides en paper absorbent estandarditzat. El cribratge de la HbS s’ha realitzat mitjançant cromatografia líquida
d’alta eficàcia (HPLC); Beta-Thal short programm-Bio-Rad®, que ens permet la identificació
i quantificació relativa de les fraccions de l’hemoglobina: HbF, HbA, HbA2, HbS, HbC, HbD
i HbE.
Resultat
S’han identificat un total de 245 casos d’hemoglobina S en estat heterozigot i 27 casos
de hemoglobina S en estat homozigot. La prevalença global de l’al·lel portador de la HbS
és del 32 % amb una distribució de casos portadors de la HbS del 26,4 % i de casos afectes per anèmia falciforme del 2,9 %.
Discussió
Els resultats d’aquest estudi han demostrat que la prevalença de la HbS a la població
del Camerun és superior a la trobada en altres països de l’àrea subsahariana. El que fa
necessari la implementació de programes de prevenció i consell genètic per tal d’evitar un
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augment en la transmissió de la HbS i per tant un increment en el nombre de naixements
afectats per l’anèmia falciforme.
Agraïments
JL Marín Soria-Unitat de cribratge poblacional de l’Hospital Clínic per la cessió del material necessari per a l’obtenció de la mostra. Bio-Rad per la cessió dels reactius per a
l’anàlisi de les mostres mitjançant HPLC.
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Avaluació del sistema Cellavision dm96
A. Arbiol Roca, R. Martínez Sánchez,
E. Rojas Giráldez, L. Sánchez Navarro,
A. Úbeda Ródenas, D. Dot Bach
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El CellaVision DM96 (CellaVision™ AB, Lund, Sweden) és un sistema automatitzat
d’anàlisi digital d’imatges que preclassifica els diferents tipus de leucòcits presents en un
frotis de sang tenyit i facilita la realització del recompte diferencial leucocitari.
Objectius
En aquest treball es comparen els resultats obtinguts mitjançant el CellaVision DM96
(DM96) i la microscòpia òptica per a la classificació dels diferents tipus de leucòcits: neutròfils (NEU); limfòcits (LIN); monòcits (MON), eosinòfils (EOS) i basòfils (BAS) i s’avalua la
capacitat del DM96 per a la identificació de: granulòcits immadurs (GRI), blasts (BL), eritroblasts (ERB), plasmòcits (PL) i agregats plaquetars (AP).
Material i mètodes
Es seleccionen 101 mostres de sang que es processen en un extensor-tenyidor automatitzat (Pentra-SPS, Horiba ABX Diagnostics®). Cada frotis s’analitza en el DM96; a continuació, el mateix tècnic que l’ha processat, realitza la reclassificació dels diferents leucòcits
que prèviament ha fet el sistema (REC) i, realitza també un recompte diferencial leucocitari
per microscòpia òptica de 100 leucòcits (MO).
Es calculen el coeficients de correlació de Pearson, entre els resultats REC i els MO, per
a cada tipus de leucòcit. Es calcula la sensibilitat i l’especificitat del DM96, després de la
reclassificació, per a la identificació de GRI, BL, ERB, PL i AP.
Resultats
Els coeficients de correlació r són: 0,979 (NEU), 0,956 (LIN), 0,891 (MON) 0,962 (EOS) i
0,585 (BAS), tots ells amb significació estadística (P < 0,05).
La sensibilitat i l’especificitat obtingudes són, respectivament: per GRI: 73,0 % i 100 %;
per BL: 100 % i 100 %; per ERB: 77,0 % i 93,7 %; per PL: 100 % i 100 % i per AP: 50,0 %
i 97,8 %.
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Conclusió
El CellaVision DM96 presenta una excel·lent correlació amb la microscòpia òptica per
la majoria dels tipus de leucòcits i és capaç de detectar la presència de blasts en tots els
casos en els que aquests estaven presents.
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Prolongació del temps de tromboplastina
parcial activada (TTPa) en presència
d’anticossos antifosfolípids.
Freqüència i importància diagnòstica
V. Barragán López, C. Juan Lizana,
L. Ruiz García, E. Viñets Massa, Y. Díaz Martínez,
C. Villena Permanyer, E. Orna Montero,
R. Albertí Batlle, F. Millá Santos
Laboratori d’hematologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Els anticossos antifosfolípids (AAF) són un grup d’immunoglobulines on es troben
els anticoagulants lúpics (AL), els anticossos anticardiolipines i anti-beta-2-glicoproteïna.
Reaccionen amb complexos de proteïnes i fosfolípids. Poden interferir en les reaccions de
coagulació, allargant les proves fosfolípid-dependents, com el TTPa.
Objectiu
Determinar la freqüència de prolongació del TTPa en presència d’AAF, i estudiar si els
AAF i l’alteració del TTPa s’associen a trombosi.
Material i mètodes
Vàrem revisar els AL, anticossos anticardiolipines i anti-beta-2-glicoproteïna analitzats al
nostre hospital al 2011, i vàrem recollir el valor del TTPa i l’existència o no de trombosi per
cada pacient. El TTPa es va determinar en coagulòmetres ACL TOP (HemosIL-Syntasil),
l’anticoagulant lúpic amb la prova del verí de serp Russel�������������������������������
�������������������������������������
diluït (HemosIL-LACscreen/LACconfirm), i els anticossos anticardiolipina i anti-beta-2-glicoproteïna mitjançant tècniques
d’ELISA.
Resultats
Es van estudiar 404 pacients, 251 (62 %) dones i 153 (38 %) homes. Mitjana d’edat:
48 anys [0;95]. La presència d’AL es va determinar en tots ells. En 299 (74 %) va ser negatiu, 70 (17 %) positiu dèbil, 23 (6 %) positiu fort i 12 (3 %) positiu moderat. La presència
d’anticossos anticardiolipina i anti-beta-2-glicoproteïna es van determinar en 188. La presència d’anticossos anticardiolipina van resultar positiva en 8 (4 %) i d’anti-beta-2-glicoproteïna en 6 (3 %). El TTPa va ser normal en 351 (87 %) i allargat en 53 (13 %).
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De tots els pacients, 247 (61 %) presentaven trombosi [arterial en 78 (31,6 %), venosa 168 (68 %) i mixta 1 (0,4 %)].
Els pacients amb una o més de les tres proves positives tenien un percentatge major de
TTPa allargat que els pacients amb totes negatives (28 vs 9 %, P < 0,001), i major percentatge de trombosi (53 vs 40 %, P = 0,049). En pacients amb TTPa allargat no es va trobar
major percentatge de trombosi que en pacients amb TTPa normal.
Conclusions
Els AAF s’associen a major percentatge de TTPa allargat i de trombosi. En la nostra
sèrie, la prolongació del TTPa no s’associa a major risc de trombosi.
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Avaluació de les característiques
metrològiques del sistema de
mesura Sysmex XT-4000i per a
l’estudi de líquids biològics
R. Cano Corres, J. Sánchez Álvarez,
L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’analitzador Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics®) permet mesurar les magnituds citològiques relacionades amb l’estudi dels líquids biològics.
Objectius
En aquest treball s’avaluen les característiques metrològiques del XT-4000i per a la
mesura de les magnituds: Liq—Eritròcits; c.nom. (ERI), Liq—Leucòcits; c.nom. (LEU),
Lks(Liq)—Mononuclears; c.nom. (MN) i Lks(Liq)—Polinuclears; c.nom. (PMN) en el líquid
pleural (LPl), ascític (LAs) i cefaloraquidi (LCR).
Material i mètodes
S’avalua la imprecisió intraserial (CVintra), interdiària (CVinter), el biaix relatiu (δr), la capacitat de detecció i la contaminació, seguint les recomanacions de la guia CLSI-H26-P2.
Es realitza un estudi de la intercanviabilitat entre els valors mesurats amb el XT-4000i i els
obtinguts pel mètode de referència [recompte en càmera hematocitomètrica (ERI i LEU) i
recompte diferencial leucocitari per microscòpia (MN i PMN)]. Es realitza un estudi de l’estabilitat entre les 0 i les 4 hores de la recepció de les mostres a 4 i a 25 ºC.
Resultats
Els CVintra, CVinter i δr màxims obtinguts són, respectivament: 11,6 %, 8,4 % i 7,2 % per a
LEU; 1,3 %, 3,8 % i 6,4 % per a ERI. Els CVinter i δr màxims obtinguts són: 15,7 % i -25,4 %
per a MN i 10,2 % i 25,6 % per a PMN.
El límit de detecció i el límit de quantificació són, respectivament: 0,002 i 0,013 x 1012/L
per a ERI; 0,002 i 0,026 x 109/L per a LEU; 0,000 i 0,000 x 109/L per a MN i 0,002 i
0,013 x 109/L per a PMN.
Els percentatges de contaminació per a LEU i ERI són -0,11 % i 0,00 %, respectivament.
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Únicament són intercanviables els valors mesurats de les següents magnituds: MN i
PMN per a LPl; LEU per a LAs i ERI per a LCR.
Pel que fa a l’estabilitat, no s’observen diferències significatives (P > 0,05) per a cap de
les magnituds estudiades.
Conclusió
L’analitzador Sysmex XT-4000i presenta unes característiques metrològiques adequades per a l’estudi de les propietats citològiques del líquids.
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Estudi retrospectiu de les anomalies
cromosòmiques en el diagnòstic prenatal
A. Cisneros Sala 1, I. Granada Font 1,
A. Carracedo Marsiñach 1, A. Galván Pérez 1,
E. Santafé Collado 1, C. Villena Permanyer 1,
M. Xandri Puig 1, N. Ruiz Xivillé 1, J. Grau Cat 1,
S. Marcé Torra 1, J. Ribera Sala 1, C. Soriano Tárrega 1,
C. Pastor Ferrer 2, A. Alumà Trullàs 3,
E. Trullen Plà 4, A. Zientalska Fedonczuk 5,
J. Lecumberri Martí 5, F. Millá Santos 1,
E. Feliu Frasnedo 1
1

Serv. d’Hematologia Laboratori [Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras],
IJC, HUGTIP, ICO Badalona
2
Serv. d’Anàlisis Clínics. HGTIP
3
Atenció primària CAP Dr. Robert, Badalona
4
Serv. de Ginecologia. Hospital Verge de la Cinta, Tortosa
5
Serv. de Ginecologia i obstetrícia, HGTIP, Badalona

Introducció
L’amniocentesi ha estat la tècnica escollida per al diagnòstic prenatal d’anomalies cromosòmiques. Recentment, la implementació del cribratge combinat de primer trimestre
(combina l’anàlisi bioquímica i l’ecografia), l’anàlisi cromosòmica es realitza preferentment
en vellositats corials. Es recullen les anomalies cromosòmiques detectades en líquid amniòtic (LA) des de 1999 a 2010 i les detectades en vellositats corials (VC) des de 2008 a 2010
procedents de dos hospitals.
Material i mètodes
Es realitzen tres cultius independents de LA i s’analitzen 20 metafases procedents de
dos cultius independents. En vellositats corials, sempre que sigui possible, es realitza l’estudi del cultiu curt (STC) i del cultiu llarg (LTC); s’analitzen 10 metafases de cada cultiu i
quan no sigui possible s’estudien 20 metafases del LTC.
Resultats
Es realitzen 3 707 diagnòstics prenatals (3 498 LA i 179 VC) entre 1999 i el 2010 amb
un 99,2 % d’èxit. Es detecten anomalies cromosòmiques en 83 (2,4 %) LA dels quals
63 (76 %) eren anomalies numèriques: trisomia 21 en 34 (54 %), cromosomes sexuals en
16 (25,4 %), trisomia 18 en 7 (11,1 %), trisomia 13 en 4 (6,3 %), i altres en 2 (3,2 %). Les
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restants 20 mostres eren anomalies estructurals: 11 (55 %) eren de novo i 9 (45 %) eren
heretades. Dels 179 estudis en VC, es detecten anomalies cromosòmiques en 22 (12,3 %);
no es detecten anomalies estructurals, i tres casos varen ser mosaics confinats a placenta
(MCP). Per tant, el nombre de casos alterats era de 19 (10,6 %): trisomia 21 en 9 (47,4 %),
cromosomes sexuals en 5 (26,3 %), trisomia 18 en 4 (21 %) i trisomia 13 en 1 (5,3 %).
Conclusions
L’estudi de VC augmenta la detecció de cariotips anòmals (2,4 vs 10,6 %). El cribratge
combinat de primer trimestre presenta més sensibilitat. L’interval d’anomalia cromosòmica
és més alt que en altres estudis, però el tipus d’anomalia és similar a altres publicacions.
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Cariotip i microarrays en el diagnòstic
prenatal: a propòsit d’un cas
A. Cisneros Sala 1,
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Introducció
Els microarrays són una tècnica cada cop més implementada en la rutina del diagnòstic
post-natal. La seva utilització en el diagnòstic prenatal és encara controvertida però pot
arribar a ser molt útil. Es presenta un cas en el que els microarrays van aportar informació
molt important per el consell genètic.
Cas
Es presenta una dona de 32 anys que consulta al servei de ginecologia per embaràs
de 22 setmanes de gestació i cap control anterior. L’ecografia va ser normal però davant
l’angoixa materna es decideix realitzar una amniocentesi. L’estudi citogenètic mostra un
cariotip alterat: 46,XY,add(3)(p25)[22]. Davant la sospita d’una translocació heretada en
desequilibri s’analitza la sang perifèrica dels progenitors amb un resultat fisiològic. Per tant
l’anomalia era de novo i el risc d’anomalia fetal era de com a mínim un 6 %.
Per tal de caracteritzar l’anomalia citogenètica i ajustar el risc fetal, es van enviar cèl·lules
de líquid amniòtic per l’estudi de microarrays (400K oligonucleotide array). Aquesta anàlisi
va identificar una monosomia parcial: arr 3p26.3(36,875-1,955,953)x1 i una trisomia parcial: arr 8p23.3p22(151,272-13,580,499)x3. Segons les publicacions i les bases de dades,
aquesta alteració estava associada a retard mental, problemes de desenvolupament i malformacions. El genetista clínic va informar a la parella i van decidir interrompre la gestació.
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Per determinar el risc de recurrència en futures gestacions i descartar possibles reordenaments críptics es realitza FISH (Fluorescense In Situ Hybridization)
(BAC RP11-655O17 3p26.3 i BAC RP11-796K11 8p23.3) sobre les metafases dels progenitors. Els resultats de FISH van ser fisiològics, per tant, excloent un mosaic germinal,
l’anomalia es considera de novo.
Conclusions
Els microarrays ajuden a la caracterització de l’anomalia detectada per citogenètica i
permeten ajustar el risc fetal. La combinació de les tècniques és crucial per estudiar el risc
de recurrència i poder oferir un correcte consell genètic.

–246–

Implicació dels defectes hereditaris de
l’eritròcit en l’etiologia de l’anèmia a
Moçambic, en nens menors de 5 anys
M.M. Mañú Pereira 1, J. Abad López 1, R. Aguilar 2,
C. Moraleda 3, J.Ll. Vives Corrons 1, C. Menéndez 2
1
Unitat d’Eritropatologies. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Barcelona Center for International Health Research (CRESIB), Barcelona
3
Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), Manhiça, Moçambic
2

Introducció
L’anèmia és un problema mundial de salut amb màxima prevalença a l’Àfrica on un 67 %
dels nens menors de 5 anys i gairebé el 50 % de les dones la pateixen. Els plans d’actuació
van dirigits al tractament del dèficit de ferro, d’àcid fòlic i de la malària, però hi ha altres
causes d’anèmia de les quals es desconeix el seu impacte. En aquest estudi es pretén
analitzar l’impacte de les causes més comunes de les alteracions congènites de l’eritròcit:
hemoglobinopaties estructurals, talassèmies i dèficit de G6PD en l’etiologia de l’anèmia en
menors de 5 anys de Manhiça, Moçambic.
Material i mètodes
S’han analitzat 798 mostres de sang impregnades en paper cromatogràfic, 462 casos (San—Hemoglobina; c.massa: < 11 g/dL) i 336 controls (San—Hemoglobina;
c.massa: > 11 g/dL). L’estudi d’hemoglobines es va realitzar mitjançant cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC) (Beta-Thal short program Bio-Rad®). El cribratge de dèficit de
glucosa-6-fosfat-1-deshidrogenasa (G6PD) es va realitzar mitjançant la tècnica de la taca
fluorescent. El cribratge d’alfa talassèmia del 3.7 Kb es va realitzar mitjançant GAP-PCR
amb una mida de mostra de 63 casos (San—Hemoglobina; c.massa: < 11 g/dL) i 70 controls (San—Hemoglobina; c.massa: > 11 g/dL). Les variants estructurals es van confirmar
mitjançant la metodologia al·lel específica anomenada «Amplification Refractory Mutation
System» (ARMS-PCR) o seqüenciació.
Resultats
L’estudi d’hemoglobines va mostrar 4 casos d’hemoglobinopaties S en estat heterozigot i 2 casos d’hemoglobinopatia E en estat heterozigot. A causa de la degradació de
la mostra es va calcular un interval de normalitat per a la HbA2 específic per el mostreig
(< 5 %) identificant 6 casos com possibles portadors de beta talassèmia, pendents de
seqüenciació. El cribratge de dèficit de G6PD va mostrar un total de 72 casos positius. El
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cribratge d’alfa talassèmia va mostrar 92 heterozigots i 62 homozigots per a la mutació del
3.7 kb.
Discussió
La freqüència de l’al·lel portador de la mutació del 3.7 kb de l’alfa talassèmia és d’un
46,03 % en els casos mentre que en els controls és d’un 35,71 %. Els estudis preliminars
indicarien que aquesta diferència és significativa, no ho és així en el cas de la distribució
trobada entre casos i controls per a les hemoglobinopaties estructurals, beta talassèmia o
dèficit de G6PD, en l’estudi estadístic multivariant que s’està duent a terme per establir les
diferents causes d’anèmia en la població infantil de Moçambic.
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Hemoglobinopatia de baixa
afinitat deguda a una mutació
«de novo» en la cadena beta globina
CD66 AAA > ATA: primera descripció
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Introducció
Les hemoglobinopaties amb afinitat alterada per l’oxigen es caracteritzen per presentar
o bé una alta afinitat per l’oxigen, el que produeix una eritrocitosi secundària a l’estat de
desoxigenació dels teixits, o bé una baixa afinitat per l’oxigen, produint una anèmia crònica
lleu. Presentem, en aquest estudi, la primera descripció d’una nova variant de l’hemoglobina de baixa afinitat per l’oxigen.
Cas clínic
Dona de 12 anys d’origen espanyol remesa a consulta per retard de creixement. S’objectiva anèmia discreta (San—Hemoglobina; c.massa: 106 g/L) normocítica-normocròmica
amb resultats fisiològics per a la resta de magnituds de l’hemograma i bioquímiques, destacant concentracions d’eritropoetina al plasma baixes en relació a l’anèmia (8,5 mU/mL).
Es realitza estudi bàsic de hemòlisi incloent estudi de hemoglobines, resistència osmòtica
eritrocitària i enzims eritrocitaris. La separació de hemoglobines mitjançant cromatografia
líquida d’alta eficàcia (HPLC) mostra la presència en estat heterozigot d’una variant de
l’hemoglobina de cadena beta globina, per la qual cosa es procedeix a la seqüenciació del
gen. A més es va realitzar un estudi de l’estabilitat de l’hemoglobina i l’estudi d’hemoglobines en els progenitors.
Resultats
La seqüenciació del gen de la beta globina va mostrar una mutació per substitució
en el CD 66 AAA > ATA que és responsable del canvi d’aminoàcid Lys > Ile. L’estudi de
l’estabilitat va ser normal. La variant no es troba mitjançant HPLC en cap dels progenitors.
Discussió
La mutació identificada CD66 AAA > ATA no es troba descrita a la base de dades per
Globin Gene Server, però trobem tres descripcions que afecten a aquest mateix codó, en
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dues de les quals s’ha realitzat l’estudi d’afinitat amb resultat de baixa afinitat. Això fa que, a
l’espera dels resultats de l’estudi de funcionalitat, i en relació a la clínica vam concloure que
es tracta d’una nova descripció d’una mutació responsable d’una hemoglobina de baixa
afinitat trobada «de novo» en aquesta família.
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Portal de la xarxa europea ENERCA
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línia per al diagnòstic i seguiment de
pacients amb anèmies minoritàries
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Introducció
ENERCA «European network for Rare and Congenital Anaemias», projecte en tercera
fase finançat per la Comissió Europea (Executive Agency for Health Consumers), s’inicia
l’any 2002 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients afectats per alguna anèmia rara, així com reduir les desigualtats en el diagnòstic i seguiment d’aquests
pacients a Europa. Les xarxes d’informació són crucials en el cas de les malalties rares a causa que hi ha molt pocs pacients amb una àmplia distribució geogràfica, el que
comporta en moltes ocasions la impossibilitat per al professional d’accedir a informació
actualitzada de la malaltia o fins i tot mètodes de diagnòstic o protocols de tractament.
Amb l’objectiu de facilitar l’accés de professionals i pacients a la més recent i contrastada
informació sobre anèmies minoritàries, ENERCA llança el febrer de 2011 el seu nou portal
en línia www.enerca.org.
Mètodes
El nou portal d’ENERCA permet a professionals i pacients poder accedir a un llistat d’experts europeus, de centres de diagnòstic i de seguiment clínic, així com d’associacions
de pacients distribuïts per països i malaltia. Un dels objectius primordials és millorar l’educació continuada i formació postgraduada dels professionals sanitaris, i per a això el nou
portal d’ENERCA ofereix la possibilitat de consultar les ponències realitzades per experts
en els últims congressos europeus d’anèmies rares i actualment s’està desenvolupant
una plataforma d’e-learning que permetrà l’autoaprenentatge de les recomanacions de
diagnòstic i seguiment clínic de l’anèmia falciforme i talassèmia mitjançant casos clínics
interactius.
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Resultats
La nova pàgina d’ENERCA www.enerca.org està disponible en línia de manera pública
des del 28 de febrer de 2011. Des de llavors, 57 professionals de 49 centres de diferents
països i 9 associacions de pacients s’hi han registrat.
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Transfusió d’unitats fraccionades
de concentrats d’eritròcits.
Experiència de dos anys
F. Moya Teixidó 1, M. Valdés Oliveras 2,
A. Cortés Bosch de Basea 3, J. Mateu Valldosera 3,
M.T. López González 3, M.I. Sanz Cabrerizo 3
Banc de Sang i Teixits
Servei de Medicina Interna
3
Laboratori Clínic. Hospital de Viladecans, Institut Català de la Salut
1

2

Introducció i objectius
En les conclusions dels últims informes d’Hemovigilància a Catalunya, es recull l’augment de casos d’edema pulmonar cardiogènic postransfusional. Donat que l’edat dels
receptors és un factor predisposant de sobrecàrrega cardíaca i que el 60 % dels nostres
receptors tenen més de 70 anys, als anys 2010 i 2011, a l’Hospital de Viladecans, hem iniciat la transfusió d’unitats fraccionades de concentrats d’eritròcits (HF) enlloc de les unitats
de concentrat d’eritròcits convencionals (H), com a prevenció de l’edema agut. Presentem
l’experiència d’aquests dos anys.
Material i mètodes
El canvi en la política transfusional es va aprovar en la Comissió de Transfusió, les unitats van ser fraccionades en el Banc de Sang i Teixits, amb segelladora estèril de la tubuladura. Les proves de compatibilitat transfusional es van efectuar amb el sistema analític
de BIO-RAD. Estudiem les sol·licituds presentades, l’edat i el nombre de receptors i els
efectes adversos durant aquest període.
Resultats
• Les transfusions amb unitats d’HF han anat augmentant i han passat d’un 23 % de tots
els components hemàtics l’any 2010 a un 41 % en el segon any. També han augmentat
els receptors, de 51 pacients a 186.
• Les sol·licituds de transfusió primer es van generar en el servei de medicina de forma
majoritària i posteriorment en el servei d’urgències fins a representar un 54 % i un 30 %
del total de les sol·licituds d’eritròcits, respectivament.
• S’han notificat 3 casos d’edema agut per sobrecàrrega en tres pacients transfosos
amb H i cap en els transfosos amb HF.
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Conclusions
La implantació d’un sistema de transfusió amb HF es fàcil i no genera problemes de
gestió de l’estoc.
Les transfusions han estat ben tolerades en tots els casos.
Durant el segon any ha avançat la implantació de la transfusió d’aquest component
sanguini en diversos serveis. A més del servei de medicina interna que va ser el pioner, s’ha
començat a transfondre unitats fraccionades de concentrat d’hematies a malalts atesos
pels serveis de cirurgia general i traumatologia i, en quantitats destacades, per la unitat
d’urgències.
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Utilitat de la mesura de les
cèl·lules d’alta fluorescència en
l’analitzador Sysmex XT-4000i pel
cribratge de cèl·lules neoplàsiques
en els líquids biològics
J. Sánchez Álvarez, R. Cano Corres,
L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics®) és un analitzador hematològic que permet
mesurar en líquids biològics (LB) la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits així
com mesurar el nombre de cèl·lules mesotelials, neoplàsiques i histiòcits, agrupades com
a «cèl·lules d’alta fluorescència» (CAF), en relació a 100 leucòcits.
Objectius
En aquest treball es comparen, en diferents LB, el nombre de CAF mesurades per el
XT-4000i i l’obtingut mitjançant el recompte microscòpic i s’avalua la capacitat del XT-4000i
per el cribratge de cèl·lules neoplàsiques.
Material i mètodes
S’estudien 18 líquids ascítics (LAs), 20 pleurals (LPl) i 5 líquids cefaloraquidis (LCR).
Es realitza un estudi de correlació entre les CAF mesurades per l’analitzador i l’obtingut
per microscòpia. Es calcula, per cadascun dels líquids, la mitjana de CAF i el valor màxim
i mínim obtingut.
S’avalua la sensibilitat i l’especificitat que presenta l’XT-4000i per a la detecció de cèl·
lules neoplàsiques. Els resultats mesurats per l’analitzador es comparen amb els de l’estudi
citopatològic, classificats com compatibles/no compatibles amb neoplàsia.
El valor discriminant utilitzat és la presència de 4 o més CAF (VD4).
Resultats
La r de Spearman i l’interval de confiança per a cada tipus de LB són:
LPl r = 0,80 [0,48;0,93], LAs r = 0,52 [0,05;0,80] i LCR r = -0,94 [-1,00;0,19].
Les mitjanes i els valors màxim i mínim de CAF de l’XT-4000i i del recompte microscòpic
són, respectivament:
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LPl: 9,75 [0;63,6] i 78,13 [4;400], LAs: 12,42 [0,1;42,7] i 64,82 [0;209] i LCR: 6,26 [0;12,9]
i 5,4 [2;12].
La sensibilitat del VD4 és 100 % i l’especificitat 33 %. La proporció de revisions microscòpiques és del 74 %.
Conclusions
Malgrat la bona correlació observada, l’analitzador informa d’un nombre inferior de CAF
comparat amb la microscòpia. La baixa especificitat del VD4 per el cribratge de cèl·lules
neoplàsiques dóna lloc a un excessiu nombre de revisions microscòpiques.
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Limfoma de cèl·lules del mantell
(LCM) de diagnòstic atípic
I. Sierra Martínez, L. Galiano Alcalá,
R. Martín de la Losa, M. Raya Corbacho,
S. Vergara Casamar, N. López Galindo,
I. Rodríguez Hernández, I. Granada Font,
J. Juncà Piera, F. Millà Santos
Laboratori d’Hematologia. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Fonament
El LCM es caracteritza per presentar la translocació t(11;14)(q13;q32), que condueix a
una expressió aberrant de la ciclina D1(CD1). S’han descrit casos la morfologia dels quals
o l’immunofenotip són típics, i malgrat tot no expressen la CD1. L’objectiu del treball va ser
descriure els casos de LCM de diagnòstic atípic en un centre i avaluar la seva evolució.
Pacients i mètode
Es van revisar les característiques biològiques dels casos diagnosticats de LCM al nostre centre entre 2000 i 2011 (n = 39). Es van considerar de morfologia atípica aquells casos
que no presentessin nucli irregular o enfonsat i escàs citoplasma; d’immunofenotip atípic
els casos que no expressessin els antígens cel·lulars CD5 i CD19, i de citogenètica atípica
aquells amb absència de t(11;14), o que el seu estudi per FISH (Fluorescense In Situ Hybridization), no mostrés la presència de CD1. Es van descartar 7 casos per informació insuficient; 6 casos expressaven CD23, dificultant el diagnòstic diferencial amb altres limfomes
no Hodgkin (LNH). Tres casos (8 %) van complir els criteris establerts de diagnòstic atípic.
Cas 1: Biòpsia de gangli limfàtic amb limfòcits de nucli regular amb nuclèol central. L’immunofenotip i la citogenètica van ser diagnòstics de LCM. Es va iniciar tractament pal·liatiu
amb escassa resposta; va morir als 4 mesos del diagnòstic.
Cas 2: Estudi en medul·la òssia que va mostrar un immunofenotip CD19 positiu,
CD5 negatiu, amb morfologia i citogenètica típiques de LCM. El pacient no va respondre a
la quimioteràpia i va morir als 12 mesos del diagnòstic.
Cas 3: Estudi en sang perifèrica amb limfòcits de nucli regular i prolongacions citoplasmàtiques; FISH���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
negatiu i citogenètica amb absència de la t(11;14). L’immunofenotip suggeria LCM. No va precisar tractament i està estable als 144 mesos del diagnòstic.
–257–

Conclusió
El LCM de diagnòstic atípic és infreqüent. Dels casos descrits, 2 van tenir un curs agressiu amb supervivència inferior a un any, i el tercer va tenir un comportament indolent.
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Alteracions fenotípiques i
citogenètiques a les síndromes
mielodisplàsiques: estudi preliminar
S. Vergara Casamar, M. Raya Corbacho,
N. López Galindo, M.C. Villena Permanyer,
L. Ruiz García, V. Barragán lópez,
C. Juan Lizana, E. Vila, R. Alberti Batlle,
J. Juncà Piera, J. Grau Cat, F. Millá Santos
Servei d’Hematologia. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Recentment s’ha incorporat l’estudi immunofenotípic al diagnòstic de les Síndromes
Mielodisplàsiques (SMD) conjuntament amb la morfologia i la citogenètica.
Objectius
Comprovar si existeix correlació entre les alteracions immunofenotípiques segons el
sistema descrit per Arjan A. Van de Loosdrecht et al. (Haematologica 2009) amb l’IPSS
(International Prognostic Score System).
Pacients, material i mètodes
S’ha estudiat un total de 15 pacients, 10 homes i 5 dones, amb edats compreses entre
35 i 78 anys amb una mediana de 65.
Per a l’estudi de l’immunofenotip es va utilitzar un citòmetre FC500 de Beckman Coulter
i anticossos monoclonals d’Immunotech.
L’estudi citogenètic es va realitzar mitjançant cultiu de 24 hores de cèl·lules procedents
de medul·la òssia i el cariotip es va formular segons la normativa ISCN 2009.
Resultats
Es van excloure 6 pacients, 3 per ser leucèmies agudes i 3 per estudi no valorable.
Els resultats obtinguts en els 9 pacients restants es reflecteixen a la següent taula:
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Pacient
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comparativa entre Score IF i IPSS
Edat
Score IF
65
4
64
5
78
2
64
6
56
6
67
2
69
3
70
2
66
5

IPSS
Int 1
Alt
Int 2
Alt
Int 2
Int 1
Int 2
Int 2
Int 2

Conclusions
En aquest nombre limitat de pacients no existeix una correlació directa entre el grau
d’alteració fenotípica i l’IPSS.
Malgrat tot, si que s’observa que les SMD amb IPSS més alt s’associen a un major
nombre d’alteracions fenotípiques.
Aquests resultats són preliminars, l’estudi ha d’ampliar-se amb un nombre major de
pacients.
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Determinació de cèl·lules CD34+ en
pacients en hemodiàlisis crònica i
factors de risc cardiovascular
E. Viñets Massa 1, L. Cañas Soler ²,
C. Villena Permanyer 1, Y. Díaz Martínez 1,
I. Sierra Martínez 1, L. Galiano Alcalá 1,
R. Martín de la Losa 1, M. Fernández Sanmartí 1,
R. Romero González ², I. Rodríguez 1,
R. Albertí Batlle 1, J. Juncà Piera 1, F. Millà Santos 1
2

1
Laboratori d’Hematologia HUGTIP
Servei de Nefrologia. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Les cèl·lules CD34+ són un marcador de superfície de les cèl·lules progenitores endotelials, que juguen un paper molt important en el manteniment de l’endoteli vascular. Les
malalties cardiovasculars són la principal causa de morbimortalitat en els pacients amb
insuficiència renal crònica en programa d’hemodiàlisi (HD).
Objectius
1 Determinació i quantificació de cèl·lules CD34+ en sang perifèrica d’una població estable
en programa d’hemodiàlisi crònica.
2 Analitzar la relació entre el recompte de cèl·lules CD34+/µl de sang perifèrica amb les
variables de diàlisi i factors de risc vascular d’aquesta població.
Pacients i mètode
Nombre de pacients: 39; edat: (65,5 ± 16,3) anys; temps d’HD: 20 (1-94) min.
Per a el recompte de CD34+ s’utilitzen anticossos monoclonals anti CD34 PE,
CD45 FITC, Isotip PE, 7-AAD, solució de lisis i ������������������������������������������
Perfect-Count Microesferas����������������
. La sang s’analitza mitjançant citometria de flux, analitzant un mínim de 100 cèl·lules CD34+.
Per a l’adquisició s’ha utilitzat el software BD FACS Diva (v.6.1.1). Les cèl·lules CD34+
compleixen el següent patró de tinció: CD34+, CD45 low i 7-AAD neg. Per determinar el
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nombre absolut de cèl·lules CD34+ s’aplica la fórmula descrita a les guies ISHAGE (Internacional Society of Hematoteraphy and Graft Engineering):
nº events CD34+
cèl·lules CD34+/µl = ---------------------- x nº valor beads
nº total beads
Resultats
Mitjana de CD34+ de la nostra població: 1,53 (0,35-4,13)/μL. 84 % hipertensió arterial (HTA), 39,1 % dislipèmia i 34,8 % diabetis mellitus. 58,7 % dels pacients realitzen HD mitjançant una fístula arteriovenosa interna (FAVI). San—Hemoglobina; c.massa: 11,1 (7,2-13,2) g/dL. Pla—Proteïna C reactiva; c.massa(CRM 470):
9,58 (0,69-137,2) mg/L. CD34+ en pacients amb FAVI (1,76 ± 0,73)/μL, CD34+ amb
catèter tunelitzat (1,5 ± 1,04)/μL; P = 0,04. Correlació positiva entre albúmina i CD34+
(r = 0,33; P = 0,04).
Conclusions
1 Els pacients amb concentració d’albúmina més baixa i els que realitzen hemodiàlisi a
través de catèter tunelitzat, tenen un menor recompte de CD34+. No existeix una relació
directa amb l’índex de massa corporal.
2 Els pacients dislipèmics i aquells que prenen estatines, tenen un recompte menor de
CD34+.
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Immunologia

Valoració dels resultats de la Ige
específica a l’àrea del Vallès Occidental
E. Moreno Hurtado, P. Pujalte Mora,
D. Alegre Segura, M. Alsina Donadeu
Catlab
Viladecavalls

Introducció
El laboratori Catlab dóna cobertura a la comarca del Vallès Occidental amb dos centres
hospitalaris i 43 Centres d’Atenció Primària (CAPs). Per tal d’ajudar als clínics a racionalitzar
la demanda hem revisat els resultats obtinguts en els últims 2 anys.
Material i mètodes
S’ha realitzat un estudi retrospectiu de 49 209 determinacions obtingudes els anys 2010
i 2011 registrant l’edat del pacient, tipus d’al·lergen, resultat i estacionalitat.
Resultats
Un 37,7 % de determinacions han donat un resultat positiu (valor discriminant
> 0,35 karb.u./L). Els al·lèrgens alimentaris son els més sol·licitats en la franja d’edat de 0
a 5 anys. El major percentatge de resultats positius d’aeroal·lèrgens es dóna entre els 18
i 45 anys. A la taula següent es mostra el nombre de determinacions (n) de cada grup, el
seu al·lergen més sol·licitat amb el seu percentatge de positivitat.
Àcars (n = 3 879)
Dermatophagoides
pteronnysinus

71,7 %
(n =2 493)

Pol·len d’arbres (n = 3 037)
Olivera

62,3 %
(n = 1 470)

Mescles (n = 10 478)
Phadiatop
inhalants

42,5 %
(n = 8 493)

Aliments (n = 19 375)
Alfalactoalbúmina

14,3 %
(n = 2 769)

Pol·len de gramínies (n = 2 897)
77,8 %
(n = 1 011)

Raigras

Floridures i llevats (n = 1 348)
Alternaria
alternata

48,1 % (n = 730)
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Epidermis i proteïnes
animals (n = 3 339)
Caspa
45,5 %
de gos
(n = 1 538)
Pol·len d’herbes (n = 2 141)
Llanten

47,1 % (n = 533)

Medicaments (n = 1 641)
Amoxicil·lina

1,72 % (n = 522)

D’acord amb l’època de màxima pol·linització obtinguda mitjançant l’estació de pol·
linosis de Cerdanyola-UAB, el pic de les positivitats dels aeroal·lèrgens presenta un retard
de dos mesos aproximat excepte el Canyís i la Savina que es mantenen estables tot l’any.
Conclusions
Destaca la baixa rendibilitat de l’estudi d’al·lèrgens alimentaris explicable per la coincidència de la simptomatologia clínica amb la d’altres patologies. Aquesta pot ser també
la raó del menor nombre de resultats positius dels al·lèrgens obtinguts en els pacients
< 5 anys i > 65 anys. A més seria interessant estudiar les dades separant la procedència
de primària i d’especialistes.
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Detecció d’anticossos anti-CASPR2 en un
pacient diagnosticat de Síndrome d’Isaac
V. Quiles Fortuny, J. Grande Armas,
M.I. Llovet Lombarte, M.M.O. Pérez Moreno,
E. Picó Plana, M.J. Centelles Serrano,
A. Jardí Baiges
Laboratori d’Anàlisis Clíniques. Hospital Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
Alguns tipus de tumors expressen proteïnes onconeuronals altament immunògenes que
donen lloc a anticossos dirigits contra components neuronals. Aquests originen un conjunt
de símptomes neurològics anomenats síndromes paraneoplàsiques que en ocasions precedeixen a la detecció del tumor.
A la Síndrome d’Isaac (neuromiotonia) es troben presents anticossos anti canals de potassi voltatge dependents (anti-VGKC), entre els que es troben els anticossos anti-CASPR2
(proteïna associada a la contactina 2).
Cas clínic
Home de 74 anys que va presentar l’octubre de 2008 un quadre paroxístic de dolor i formigueig des del tronc fins a les extremitats inferiors i que remet amb pregabalina. Després
de la millora, no es va arribar a cap diagnòstic definitiu (anticossos antineuronals habituals
(Yo, Hu, Ri, CV2 i antififisina) negatius en LCR i sèrum). Al maig de 2011 acudeix a la consulta de neurologia degut a la reaparició i agreujament dels símptomes, on s’orienta com a
Síndrome Constitucional vs Síndrome Paraneoplàsica. Es sol·licita una analítica completa i
un PET-TAC i se’l diagnostica de neoplàsia de pulmó. S’ha de destacar un resultat positiu, a
títols elevats en els anticossos antinuclears [patró nucleolar compatible amb anti-fibrilarina
(U3-RNP)]. El novembre d’aquell mateix any s’efectua la resecció del tumor però, malgrat
tot, el desembre segueix presentant els símptomes paraneoplàsics amb clínica de fasciculacions a les extremitats, així com dificultat al caminar. El gener de 2012, es repeteix
l’estudi immunològic del LCR i sèrum amb la sospita de Síndrome d’Isaac. Els resultats
mostren la presència d’anticossos anti-CASPR2, confirmant així l’origen autoimmune de
la neuromiotonia.
Discussió
Els anticossos antineuronals són de gran utilitat en el diagnòstic precoç de determinats
carcinomes. En el nostre cas, entre l’aparició dels símptomes neurològics i la troballa del
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tumor pulmonar van passar aproximadament tres anys. Això posa de manifest la importància que el laboratori disposi de la informació clínica necessària per aconseguir un diagnòstic precoç en aquest tipus de pacients.
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Microbiologia

i parasitologia

Estudi de la rendibilitat de
la immunocromatografia per
al diagnòstic d’infeccions per
g. lamblia i cryptosporidium spp
M. Alcaide Jordà, M. Carrasco Díaz,
J. Hernández Bolaños, E. Fuentes Castilla,
N. Pagan Maldonado, M.C. Colomer López,
G. Fernández Rivas
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
Introducció
Les tècniques parasitològiques són llargues i necessiten personal entrenat. Tradicionalment, el diagnòstic de les giardiasis s’ha realitzat mitjançant la observació microscòpica de
les femtes, i per al diagnòstic de Cryptosporidium spp. s’han realitzat tincions especials.
Les tècniques d’immunocromatografia (ICT) poden ser una alternativa per a diagnosticar
aquestes infeccions donada la seva sensibilitat i rapidesa de processament.
Objectius
Comparar els resultats obtinguts amb la tècnica ràpida de G. lamblia i Cryptosporidium spp. (RIDA Quick Cryptosporidium Giardia Combi®, Alere) amb les tècniques tradicionals en parasitologia i estudiar la rendibilitat d’aquestes tècniques per a detectar infeccions
per G. lamblia i Criptosporidium spp.
Material i mètodes
Estudi paral·lel de 48 mostres realitzat durant març i abril de 2012 a partir de femtes remeses per a l’estudi parasitològic. A una de les tres mostres seriades enviades al laboratori
sense fixador es va realitzar la ICT, a la resta se’ls van realitzar les tècniques parasitològiques clàssiques. A aquells pacients amb sospita d’infecció per Cryptosporidium spp. se’ls
va realitzar una tinció d’auramina i observació en microscopi de fluorescència.
Resultats
De les 48 mostres analitzades, 42 van ser negatives (91,6 %), de les positives, 2 van ser
positives dèbils (1 per G. lamblia i l’altre per Cryptosporidium spp.) i a l’examen parasitològic no es van observar paràsits. Les mostres positives van ser 4 (8,4 %), corresponent 3 a
G. lamblia i 1 a Cryptosporidium spp. Segons els nostres resultats, la sensibilitat de l’equip
de reactius va ser del 100 %, especificitat 95,4 %, valor predictiu positiu (VPP) 66,6 % i
valor predictiu negatiu (VPN) 100 %.
Així mateix, el resultat de la ICT s’obtenia en tan sols 15 minuts, mentre que l’examen
parasitològic trigava una mitjana de 2,5 dies.
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Conclusions
• Aquest equip de reactius és una bona tècnica per a detectar aquests dos paràsits.
• Simplifica el treball i la manipulació de la mostra.
• El temps d’obtenció de resultats és menor, diagnosticant-se abans aquestes infeccions
parasitàries.
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Immunoblot syphilis score
D. Antillano Martínez, A. Gracia Martínez,
I. Bosch Gómez, J. Díaz Pedroza
Unitat de tuberculosi experimental. IGTP
Badalona

Objectiu
Avaluar una tècnica d’immunotransferència per a la sífilis. S’han utilitzat mostres prèviament analitzades mitjançant el diagnòstic serològic convencional utilitzat al nostre laboratori. Aquest inclou una prova reagínica i tres proves treponèmiques: hemaglutació passiva,
immunofluorescència indirecta i una prova immunoenzimàtica.
Material i mètodes
S’han utilitzat per a aquest estudi, 17 sèrums obtinguts de seroteca. El criteri utilitzat
per a considerar una mostra com a positiva, ha estat tenir al menys dos de les tres proves
treponèmiques positives.
Han estat catalogades 7 mostres com a positives, 6 negatives i 4 com a serologia discordant al no complir el criteri mencionat més amunt i tenir únicament una de les tres
proves treponèmiques positives. La tècnica avaluada és la immunotransferència INNO-LIA
Syphilis score (Innogenitics Bèlgica), en la que els anticossos detectats són específics en
front a diferents antígens del bacteri Treponema pallidum.
Són tres proteïnes immunodominants recombinants (Tpn 15, Tpn 17, Tpn 47) i un pèptid
sintètic (TmPa); tots ells immobilitzats en tires de niló. Totes les mostres utilitzades han estat
analitzades per la prova de la Reagina Plasmàtica Ràpida (RPR) (Biosystem SA Spain), per
hemaglutinació indirecta (TPHA) (Biosystem SA Spain), per immunofluorescència indirecta
(FTA-Abs) (Biomerieux France) i per enzimimmunoanàlisi (EIA) per a Sífilis (Vircell Spain).
Resultats
Tant a les 7 mostres positives com a les 6 negatives s’ha confirmat el mateix resultat
per INNO-LIA. De les 4 mostres discordants, en 2 es va obtenir un resultat negatiu, en
una indeterminat i en l’altre positiu. Per tant, d’aquestes mostres discordants, es va poder
confirmar el diagnòstic de sífilis en una d’elles al tenir al menys una altra prova treponèmica
positiva (INNO-LIA).
Conclusions
1 En el 100 % de les mostres positives o negatives per les tècniques treponèmiques
convencionals es va obtenir el mateix resultat INNO-LIA.
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2 Per les tècniques convencionals es van obtenir 4 resultats discordants del total de les
17 mostres analitzades, mentre que per INNO-LIA se’n va obtenir només una (1/17), per
la qual cosa podria substituir alguna de les tècniques treponèmiques convencionals
utilitzades a l’actualitat.
3 Tècnica de fàcil execució i interpretació.
4 No requereix instal·lacions especials.
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Avaluació de la utilitat de
l’aparell Iris iQ200 per a l’anàlisi
del sediment urinari
P. Calzada Lladó, G. Solé Enrech,
R. Mondéjar Muelas, C. Vera Rodríguez,
A. Escribà Bueno, S. Calleja Augusto,
J. Huguet Ballester
Laboratori Core. General Lab., S.A. Labco
Barcelona

Introducció
L’anàlisi del sediment urinari és una de les proves més sol·licitades al laboratori clínic. El
mètode manual tradicional és lent i laboriós, i presenta una amplia variabilitat interobservador. Per aquest motiu, els laboratoris d’anàlisi estan incorporant progressivament aparells
de microscòpia automatitzada.
Objectius
Avaluar la utilitat de l’aparell de microscòpia òptica Iris iQ200 com a eina de cribratge en
l’anàlisi del sediment urinari.
Material i mètodes
S’analitzen, consecutivament per l’aparell de microscòpia òptica Iris iQ200 d’Izasa i per
microscòpia òptica convencional, 465 mostres d’orina.
S’estudia l’eficiència diagnòstica del mètode automatitzat, prenent com a referència la
microscòpia convencional.
Els resultats de nombre de leucòcits, hematies, cèl·lules epitelials, llevats, bacteris i cristalls s’agrupen en categories i es comparen mitjançant el coeficient de concordança kappa
de Cohen (programa estadístic SPSS).
Es consideren dos grups: (a) el total de les mostres i (b) un subgrup de 245 mostres
acceptades directament per l’Iris.
Resultats
L’eficiència diagnòstica en els grups a i b respectivament és: hematies S = 84-86 % i
E = 92-94 %, leucòcits S = 83-75 % i E = 83-92 % (valor discriminant de 10 cèl·lules/camp),
cèl·lules epitelials S = 75-76 % i E = 91-91 %, bacteris S = 29-24 % i E = 92-96 %, cristalls
S = 47 i E = 94 % i llevats S = 20 i E = 69 %.
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Els resultats de concordança als grups a i b respectivament són: hematies K = 0,48-0,49,
leucòcits K = 0,49-0,57, cèl·lules epitelials K = 0,54-0,55, bacteris K = 0,1-0,1, cristalls
K = 0,41 i llevats K = 0.
Conclusions
En mostres no patològiques, s’observa una bona concordança respecte la microscòpia convencional pel que fa al nombre de leucòcits i cèl·lules epitelials, i moderada pels
hematies (recompte lleugerament superior). Les especificitats són elevades als tres casos.
En mostres patològiques en canvi, és freqüent la confusió de leucòcits amb altres
elements i les falses lectures de bacteris i llevats, fent imprescindible la revisió manual
d’aquestes mostres abans de l’emissió dels resultats.
Aquests resultats, presenten l’Iris com una eina útil pel cribratge de patologia urinària.
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Estudi comparatiu del resultat
de l’urocultiu a l’àmbit
hospitalari i ambulatori
M. Carrasco Díaz, J. Hernández Bolaños,
E. Fuentes Castilla, N. Pagan Maldonado,
M. C. Colomer López, M. Alcaide Jordà
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Les infeccions del tracte urinari són les més freqüents, tant en pacients ambulatoris
com hospitalaris.
Objectius
Observar quina distribució presenten els resultats de l’urocultiu en dues poblacions
diferents: hospitalària i ambulatòria.
Comparació del percentatge i distribució en funció d’edat i sexe dels resultats contaminats, positius i negatius en urocultius amb sediment patològic.
Material i mètodes
D’un total de 16 528 orines rebudes entre octubre de 2010 i octubre de 2011, 6 142
presentaven sediment patològic. Aquestes mostres es van sembrar en agar CPS amb
lectura a les 24 hores. Per a l’estudi, es van considerar les mostres positives, negatives i
contaminades.
Finalment, es van comparar aquests resultats entre les orines dels dos àmbits en funció
del sexe i l’edat.
Resultats
El 83 % d’orines amb sediment patològic van ser d’origen hospitalari i el 17 % ambulatori. Els resultats positius van ser similars en ambdós grups: (62,5 % hospitalari i 62,4 %
ambulatori), els resultats negatius es van incrementar en un 8,9 % en l’àmbit ambulatori
(22,3 % hospitalari i 31,2 % ambulatori). A les mostres contaminades s’ha de destacar un
augment a l’àmbit ambulatori (15,2 %) en front a l’hospitalari (6,1 %).
Per sexe es manté la similitud de resultats tant en l’àmbit hospitalari com a l’ambulatori,
exceptuant les mostres contaminades que augmenten en les dones d’ambulatori en un
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17,5 % davant d’un 9,4 % en hospital, a diferència dels homes, en què hi ha un discret
increment d’orines contaminades ambulatòries respecte a hospitalàries (4 %).
Per grups d’edat, el percentatge de contaminades es dóna a la franja entre 11 i 40 anys,
12-15 % hospitalàries i 20-22 % a ambulatori especialment en dones.
Discussió
El major nombre d’orines contaminades es produeix a l’àmbit ambulatori degut probablement a una mala recollida de la mostra, per falta d’informació al pacient.
A ambdues poblacions la proporció de resultats positius i negatius és similar.
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Avaluació de la fiabilitat de
BinaxNow S. aureus /PBP’2ª
M.C. Colomer López, M. Alcaide Jordà,
M. Carrasco Díaz, J. Hernández Bolaños,
E. Fuentes Castilla, N. Pagan Maldonado,
S. Molinos Abós
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Objectius
La sèpsia és un procés complex en el que es produeixen un conjunt de canvis humorals i cel·lulars com a resposta a la invasió de microorganismes, desencadenant-se
una resposta inflamatòria sistèmica. La rapidesa diagnòstica permet establir de manera
precoç el tractament antibiòtic adequat, reduint d’aquesta manera la morbimortalitat i el
cost hospitalari.
El nostre objectiu ha estat avaluar la fiabilitat de BinaxNow S. aureus/PBP2a directament de l’hemocultiu positiu per a la identificació d’Staphylococcus aureus i determinació
de la sensibilitat a cloxacilina, respecte als mètodes de referència.
Material i mètodes
S’ha realitzat un estudi prospectiu en el que s’han inclòs els hemocultius de pacients
amb sospita de sèpsia que han resultat positius i a partir dels quals s’ha observat per
tinció de Gram cocs grampositius de tipus estafilococ amb sospita d’S. aureus. L’estudi
s’ha realitzat entre setembre de 2011 i gener de 2012. La tècnica utilitzada ha estat una
immunocromatrografia, BinaxNow S. aureus i BinaxNow PBP2a (Alere). El procediment té
una durada de 20 min amb una incubació de 10 min. Els mètodes de referència varen ser la
plasmocoagulasa en tub directa de l’hemocultiu, amb lectura a les 4 h i 24 h, la coagulasa
en porta i la identificació i antibiograma directes del flascó d’hemocultiu (Vitek-2 Compact,
bioMèrieux).
Resultats
S’han estudiat un total de 94 flascons positius, corresponents a 36 pacients, en
els que la tinció de Gram mostrava cocs grampositius de tipus estafilococ. BinaxNow
S. aureus/PBP2a va identificar 77 soques com a S. aureus (82 %), 15 d’elles varen ser resistents a cloxacilina (MRSA) (19,4 %), les 17 soques restants (18 %) es van identificar com
a Staphylococcus epidermidis. La concordança amb els mètodes de referència va ser del
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100 %. Tan sols en tres flascons, corresponents a un pacient, el resultat de la tècnica no
es va considerar vàlid per la falta de detecció del control positiu.
Conclusions
La sensibilitat i especificitat són del 100 %.
Aquest mètode permet identificar S. aureus i la seva resistència a cloxacilina directament de l’hemocultiu positiu en 30 minuts.
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Infeccions del sistema nerviós central
(ISNC) per virus varicel·la zòster (VVZ).
estudi retrospectiu dels darrers 6 anys
J. Hernández Bolaños,
E. Fuentes Castilla, N. Pagan Maldonado,
M.C. Colomer López, M. Alcaide Jordà,
M. Carrasco Díaz, A. Hernández Rodríguez
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El VVZ pertany a la família Herpesviridae. Un cop adquirida la infecció, el virus roman
latent podent reactivar-se posteriorment.
Objectiu
Estudiar la incidència de les ISNC per VVZ a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Material i mètodes
Es van estudiar 437 líquids cefaloraquidis (LCR) procedents de pacients amb sospita de
meningitis asèptica, encefalitis o mielitis des de gener de 2006 fins a desembre de 2011.
Realitzem una multiplex nested PCR per a herpesvirus amb detecció del DNA mitjançant
gel d’agarosa i tinció amb bromur d’etidi. Es van revisar les dades clíniques i magnituds
biològiques dels LCR.
Resultats
Es van detectar 13 casos d’ISNC (3 %): 8 meningitis (61,5 %), 3 encefalitis (23,1 %)
i 2 mielitis (15,4 %). El 80 % de les meningitis es van donar a la primavera (totes als
anys 2010-2011). L’edat mitjana va ser de 34,4, 71 i 59 anys per meningitis, encefalitis i mielitis, respectivament. El 61,5 % de les ISNC es van donar en dones (37,5 % de meningitis i
100 % d’encefalitis i mielitis), i el 38,5 % en homes (62,5 % de meningitis). Tots els pacients
amb encefalitis havien presentat varicel·la a la infància, així com el 80 % de les meningitis
i el 50 % de les mielitis. Cap meningitis va presentar lesions cutànies, però si totes les encefalitis i mielitis. Es va observar una concentració de glucosa elevada en LCR únicament a
les encefalitis (5,8 mmol/L) i una concentració de proteïna elevada en LCR a la resta de les
ISNC (1,48, 1,47 i 1,52 g/L per meningitis, encefalitis i mielitis, respectivament). En el 99 %
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dels LCR es va observar pleocitosis amb predomini limfocitari (267,4 leucòcits/mm3 i un
93,8 % de cèl·lules mononuclears).
Conclusions
S’observa una tendència estacional de meningitis a la primavera, en pacients joves i
sense presència de lesions cutànies. El nombre de meningitis està augmentant, afectant
més als homes mentre que les encefalitis i mielitis es donen més en dones. La majoria
d’aquestes ISNC es van atribuir a una reactivació del VVZ.
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Estudi de la prevalença de portadors
sans d’Staphylococcus aureus i
Streptococcus pneumoniae a l’atenció
primària (AP).

projecte de col·laboració europeu APRES (appropriateness
of prescribing antibiotics in primary health care in Europe)

R. Juvé Saumell, B. Bolíbar, R. Morros,
P. Simonet, J. Almeda, A. Boada,
E. Zabaleta, E. Grenzner, L. Prats
Grup Apres España

Introducció
En el marc del projecte col·laboratiu europeu APRES (Appropriateness of Prescribing
Antibiotics in Primary Health Care in Europe) amb participació d’Anglaterra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, França, Holanda, Hongria i Suècia per a l’estudi de sensibilitat antibiòtica
a S. aureus i S. pneumoniae, s’ha desenvolupat un primer treball sobre portadors sans
d’aquests patògens.
Objectius
Avaluar la prevalença d’Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae aïllats de
mostres de mucosa nasal en persones sanes a consultes en AP de Catalunya.
Material i mètodes
Estudi observacional descriptiu i multicèntric. Àmbit: Direccions d’AP de Barcelona i
Metropolitana Sud.
La recollida de mostres i criteris d’inclusió d’individus es realitza segons protocol establert pels coordinadors del projecte APRES. Es preveu la inclusió a l’estudi de 4 000 frotis
nasals d’individus sans atesos a consultes d’AP (20 metges de família i 8 pediatres) en
nombre proporcional als grups d’edat i sexe en el període d’octubre de 2010 a maig de
2011. El protocol analític es realitza en dos laboratoris Laboratori Clínic de l’Hospitalet i
Laboratori Clínic Bon Pastor i inclou l’aïllament d’Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus per cultiu en medi selectiu i no selectiu d’agar sang, incubació de 24 h en
atmosfera de CO2.
Les soques aïllades s’identifiquen per mètodes convencionals i es congelen a -80 ºC
fins al seu enviament per a l’estudi de sensibilitat antibiòtica que es centralitza al Depar-
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tament de Medicina Microbiològica de la Universitat de Maastricht durant l’any 2012. Es
presenta l’anàlisi estadística descriptiva de les dades regionals disponibles.
Resultats
S’obtenen 3 990 mostres. El 58,6 % dones i el 41,4 % homes. S’aïllen 779 (19,5 %)
S. aureus i 228 (5,8 %) S. pneumoniae. En menors de 15 anys l’aïllament d’S. aureus
(35,9 %) és major que a la resta d’edats (17,7 %) (P < 0,001). També en menors de 15 anys
predomina l’aïllament de S. pneumoniae (27,1 %) respecte altres edats (3,6 %) (P < 0,001).
Per sexes, S. aureus estava present al 22,6 % d’homes i al 17,4 % de dones (P < 0,001) i
S. pneumoniae al 6,9 % d’homes i el 5,1 % de dones (P = 0,018). Aquestes diferencies per
sexe es mantenen per a tots els grups d’edat excepte pels menors de 15 anys. Es van aïllar
dues soques diferents d’S. aureus en un nen de 7 anys.
Conclusions
• La prevalença de l’estat portador d’S. aureus i S. pneumoniae és de 19,5 % i 5,8 %
respectivament.
• Destaquem l’estat de portador en menors de 15 anys (26,9 %) de S. pneumoniae en un
període que inclou els mesos d’hivern i primavera.
• L’estat de portador de S. aureus és més freqüent en el sexe masculí per a qualsevol edat.
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Una realitat: la variabilitat en els
resultats de l’antibiograma. Una
necessitat: un laboratori de referència
a Catalunya per Neisseria gonorrhoeae
R. Juvé Saumell, B. Viñado, M. Barranco,
C. Perich Alsina, J.M. Navarro Olivella, A. Andreu*
Laboratori Clínic Bon Pastor
*Laboratori Hospital Universitari Vall d’Hebron. Institut Català de la Salut
Barcelona

Introducció
La introducció de mètodes com la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) en el
diagnòstic de la gonocòccia obliga a plantejar-se la necessitat de la vigilància de les
resistències en les soques aïllades que siguin significativament representatives dels aïllaments en el nostre medi assistencial. Un factor clau és revisar la tècnica per detectar
les resistències.
Material i mètodes
Durant l’any 2011, al Laboratori Clínic Bon Pastor s’han aïllat 40 soques de N. gonorrhoeae en mostres de frotis uretrals d’homes amb sospita d’infecció de transmissió
sexual (ITS) diagnosticats en diferents CAP de Sap Muntanya de l’institut Català de la Salut. 15 no han entrat a l’estudi i s’inclouen només 25 soques. Les tècniques de laboratori
utilitzades són: a) aïllament per cultiu en agar xocolata (Becton Dickinson), i Martin Lewis
(Biomerieux España) que s’incuben 48 h amb una atmosfera 5 % de CO2; b) detecció directa de mostra per PCR (Amplicor Roche España); c) sensibilitat antibiòtica per mètode
disc-difusió amb criteris d’interpretació segons CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute) per a Penicil·lina, Ceftriaxona, Tetracilina, i Ciprofloxacino i E-test Penicil·lina
(Biomerieux).
Les 25 soques de N. gonorrhoeae s’han enviat al laboratori de l’hospital Universitari
Vall d’Hebron per a l’estudi de sensibilitat antibiòtica i es realitza l’estudi de concordança
de resultats amb l’índex kappa.
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Resultats
Antibiòtic

N soques

Ceftriaxona
Penicil·lina
Ciprofloxacino
Doxiciclina

24
25
25
25

Sensibles %
Lab VH
100
32
56
8

Sensibles %
Lab BP
100
16
56
67

Errors Majors
S-- → R
0
0
2
16

Index kappa
1
0,24
0,69
-0,004

Conclusions
• Bona concordança en els resultats de Ceftriaxona ja que totes les soques són sensibles.
Aquest antibiòtic és una recomanació Nivell A en el tractament de la gonocòccia a la
Guia de pràctica clínica per ITS (Dep. Salut Generalitat Catalunya)
• Es detecta gran variabilitat en els resultats de sensibilitat per la Penicil·lina probablement
per factors directament atribuïbles a la tècnica de disc difusió.
• Evidència elevada de variabilitat en la sensibilitat a la Doxicicilina amb manca de concordança entre els dos centres.
• Necessitat d’un laboratori de referència a Catalunya per centralitzar la vigilància
de les resistències de Neisseria gonorrhoeae.
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Detecció i tipatge de Neisseria meningitidis
mitjançant reacció en cadena de la
polimerasa a temps real (RT-PCR)
M. Laboreo Antorán, E. Soto Palomino,
V. Serra Guia, M. Mostajo Cortés,
M. Abal Argente, E. de la Torre Tejedor
Servei de Microbiologia. Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
N. meningitidis és un agent causant de sèpsia o meningitis d’adquisició comunitària. S’han descrit diversos serogrups d’aquest organisme, essent els més comuns b i c.
Actualment es disposa d’una vacuna eficaç per a N. meningitidis c, però no per al grup b.
La identificació d’aquests serogrups és important per a realitzar una correcta prevenció
dels contagis i evitar l’aparició de casos secundaris.
Objectius
El treball valora la utilitat d’una tècnica ràpida com la RT-PCR per identificar el serogrup
de N. meningitidis en pacients amb sospita de malaltia per aquest microorganisme.
Material i mètodes
S’estudien un total de 47 mostres (23 líquids cefaloraquidis, 23 sangs i 1 líquid articular)
de malalts amb sospita de malaltia meningocòccica amb cultiu negatiu per tractament
previ d’antibiòtic, i en els quals no s’ha pogut fer la detecció serogrup per tècniques convencionals d’aglutinació amb antisèrums específics.
L’extracció d’àcids nucleics es fa amb el sistema automatitzat EasyMag (Biomerieux) i la
RT-PCR amb el termociclador SmartCycler (Cepheid).
El serogrup és identificat per amplificació del gen porA utilitzant com agent intercalant el
reactiu Sybrgreen i realitzant un posterior anàlisi de la corba de semifusió.
Resultats
En 46 casos s’ha detectat serogrup b, i 1 cas de serogrup c (nena amb incompleta
vacunació). L’evolució va ser favorable amb quimioprofilaxi en cas necessari, excepte en el
serogrup c en que es va poder aplicar la vacunació.
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Conclusions
La RT-PCR estudiada per nosaltres permet obtenir resultats de forma ràpida i senzilla, i
amb la possibilitat d’informar el mateix dia en que la mostra es rep al laboratori. Això permet
estalviar dosis de vacuna en casos en que no sigui pertinent (meningococs de serogrup b).
Donat que la viabilitat del microorganismes està compromesa en molts casos, pensem
que és interessant introduir aquesta tècnica a la sistemàtica microbiològica.
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Bacitracina 10 unitats per la
diferenciació d’estreptococs beta
hemolítics d’origen clínic
A. Llimós Fàbregas, E. Voltà Lebrón,
A. Esplugues López, M. Folguera Ylla,
J. Viguera Martín
Laboratori de Microbiologia
APA Laboratoris Clínics

Introducció
La utilització de la bacitracina a una concentració de 0,01 unitat per difusió en medi
sòlid està força consolidada per la diferenciació de bacteris pertanyents als gèneres Micrococcus, Staphylococcus i Streptococcus.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi rau en l’ús de discs de bacitracina de 10 unitats per la diferenciació dels estreptococs beta hemolítics més freqüentment aïllats en la pràctica clínica,
mètode que ja ha estat prèviament aplicat per espècies dels gèneres Staphylococcus i
Micrococcus.
Material i mètodes
S’inclouen 145 soques d’espècies d’estreptococs beta hemolítics aïllades durant
l’any 2011 al servei de Microbiologia d’APA Laboratoris Clínics, procedents tant de centres
d’assistència primària com d’hospitalització.
La identificació definitiva s’ha dut a terme per aplicació de les següents determinacions: sensibilitat a la bacitracina 10 unitats, sensibilitat a la furazolidona 100 µg, reacció de
CAMP, hidròlisi de l’hipurat, activitat pirrolidonil arilamidasa, β-fucosidasa, β-galactosidasa,
β-glucosidasa, β-glucuronidasa, serotipificació i altres proves complementàries.
Resultats
La distribució dels diàmetres observats, presenta una marcada diferència per S. pyogenes amb una mitjana superior a 24 mil·límetres en comparació amb la resta d’espècies
(P < 0,001), que mostren diàmetres mitjos entre 12,4 i 16,6 mil·límetres. Així doncs, el valor
predictiu positiu observat equival a 95,71 per S. pyogenes quan s’estableix arbitràriament
un valor discriminant de 20 mil·límetres.
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Detecció de resistències de
M. tuberculosis complex per
mètodes genotípics i fenotípic
M.C. Marina Cubillo, M. Mostajo Cortés,
E. Soto Palomino, V. Serra Guia,
M. Laboreo Antorán, M.E. Quintana Montero,
C. Ruiz Crespo
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Recentment s’ha descrit un augment de la incidència global de la infecció per M. tuberculosis multirresistent (MDR-TB) i extremadament resistent (XDR-TB). Per instaurar un
tractament adequat és precís detectar el més aviat possible aquestes soques. Per això, es
necessiten sistemes ràpids i fiables que permetin enfocar el diagnòstic en dos aspectes: la
detecció de M. tuberculosis i la seva susceptibilitat antibiòtica.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és analitzar la susceptibilitat amb tècniques genotípiques i fenotípiques.
Material i mètodes
Durant els anys 2009-2011, es va estudiar la sensibilitat de M. tuberculosis complex en
90 mostres clíniques mitjançant el sistema Xpert® MTB/RIF de Cepheid (Sunnyvale, CA).
En alguns d’aquests casos, a més, es va identificar el cultiu positiu amb la tècnica de
GenoType®MTBDR plus de HAIN. Aquests mètodes, detecten simultàniament la presència
de M. tuberculosis complex i les mutacions que codifiquen resistència a rifampicina. El darrer també a isoniazida. Es va realitzar en tots els casos antibiograma pel mètode fenotípic
de referència BACTEC™ 960 MGIT™ TBexist.
Resultats
Dels 90 M. tuberculosis complex analitzats, es va detectar resistència a fàrmacs de
primera línia pel mètode fenotípic en els següents percentatges: 4,4 % estreptomicina,
11 % isoniazida, 2 % rifampicina, 1 % etambutol i 3,3 % a pirazinamida. Amb la tècnica
Xpert es va detectar M. tuberculosis complex en 90 mostres. El 98 % van ser sensibles a
rifampicina i 2 % resistents.
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En 14 mostres es va identificar M. tuberculosis complex mitjançant la tècnica de
GenoType®MTBDR plus, essent: 93 % mostres sensibles a rifampicina i 7 % resistents, i
de les mateixes, 71 % sensibles a isoniazida i 29 % resistents.
La concordança d’ambdues tècniques genotípiques amb el mètode fenotípic ha estat
del 100 %.
Conclusions
• Les tècniques genotípiques estudiades són senzilles i ràpides de realitzar. Es poden fer
directament de mostra clínica, afegint rapidesa al diagnòstic.
• Ambdues tècniques genotípiques detecten amb seguretat resistència a antibiòtics de
primera línia, essent un bon marcador de multirresistència.
• La detecció genètica de susceptibilitat a rifampicina i isoniazida és un bon marcador de
susceptibilitat fenotípica.
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Diagnòstic clínic de legionel·losi a
propòsit d’un cas de sospita hospitalari
R. Moreno Llopis, C. Pons Ripollès,
J.M. Pons Gràcia, M.J. Moya Comí,
M. Canturri Comes, V. Castellà Moreno
Laboratori d’Anàlisis Clíniques (Microbiologia)
Hospital Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
Una pacient de 70 anys amb tabaquisme ingressa a la Unitat de Medicina Intensiva
(UMI) per pneumònia i es vol descartar que sigui per una possible Legionella ja que el
quadre clínic que presenta condueix a aquesta. La Legionella és un microorganisme gram
negatiu intracel·lular que causa pneumònia. L’espècie pneumophila i el serogrup 1 són els
més freqüentment implicats. Una sospita de pneumònia causada per aquest microorganisme en un context epidemiològic adequat fa que sigui important la presència de dades
clíniques i biològiques per tal de fer-ne un correcte diagnòstic.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és presentar les tècniques habituals de detecció de Legionella
de forma descriptiva i donar-les a conèixer a la resta de col·lectius implicats en el diagnòstic de la malaltia.
Material i mètodes
La tècnica de mostreig d’aquest cas, que és l’habitual de rutina del laboratori, és la
presa de dos tipus de mostra: orina i esput. Les tècniques de laboratori emprades per a la
detecció són diferents segons la mostra:
1 Orina: A partir d’una mostra d’orina es mira de detectar l’antigen del serogrup 1 de
Legionella. La tècnica de laboratori emprada per a això es fonamenta en una anàlisi
ràpida immunocromatogràfica de membrana per a la detecció de l’antigen soluble del
serogrup 1 de Legionella pneumophila en l’orina humana.
2 Esput: a partir d’una mostra d’esput es sembra de manera quantitativa en plaques de
Petri amb medi GVPC (buffered charcoal yeast extract) (Biomérieux) d’aïllament selectiu
per a Legionella i s’incuben en CO2 durant 7 dies amb un control visual del creixement
cada 2 dies.
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Resultats
A l’anàlisi immunoenzimàtica, la mostra conté antigen d’L pneumophila serogrup 1 que
ha estat capturat per l’anticòs fixat a la línia de mostra i que és detectat per l’anticòs
conjugat. L’anticòs anticonjugat també captura l’anticòs conjugat formant la línia control.
L’aïllament en placa permet identificar visualment la colònia característica i evitar falsos
negatius a la prova urinària.
Conclusions
1 Cada vegada més, les entitats governamentals de salut pública exigeixen un més elevat
grau de seguiment i prevenció de la legionel·losi, així com unes bones pràctiques de
manteniment de totes les àrees de risc.
2 Tot i que el serogrup patològic de L. pneumophila més freqüent és l’1, queden un 20 % de
casos confirmats en què no es detecta aquest serogrup 1 ja que hi ha fins a 16 serogrups
de L. pneumophila susceptibles de provocar infeccions. Aleshores, caldria cercar nous
sistemes per a la detecció de possibles casos que es podrien escapar de l’anàlisi descrita.
3 Alta de la pacient amb pneumònia per Legionella després de 7 dies finalitzat el tractament
amb levofloxacino i control mitjançant consulta externa de radiografia toràcica en un mes.

–294–

Detecció d’interferó gamma pel mètode
de QuantiFERON® -TB gold in tube
M. Mostajo Cortés, M. C. Marina Cubillo,
V. Serra Guia, M. Laboreo Antorán,
E. Soto Palomino, M. Moreno Gimeno
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un terç de la població mundial està infectada amb M. tuberculosis i entre 5-10 % desenvolupen malaltia tuberculosa.
La detecció ràpida de nous pacients infectats és necessària per tractar eficaçment la infecció latent.
Per detectar infecció tuberculosa s’utilitza la prova cutània de la tuberculina (PT) i proves
immunològiques «in vitro» (IGRAS) com el QuantiFERON®-TB Gold in tube (QTF), que determina la reacció immunitària cel·lular davant d’antígens peptídics sintètics (ESAT-6 (Early
Secretory Antigenic Target 6), CFP-10 (Culture Filtrate Protein 10) i TB7.7), específics de
M. tuberculosis complex.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és comparar ambdós mètodes.
Material i mètodes
Durant els anys 2010-2011 es van estudiar 162 pacients en els que es va realitzar simultàniament QTF i PT. La detecció i quantificació de l’interferó gamma (IFN-γ) específic
es va realitzar mitjançant una tècnica automatitzada d’ELISA comercial. Per a la realització
d’aquesta tècnica, es van inocular 3 mL de sang per pacient en un control negatiu, antígens i mitogen.
Resultats
En 85 (52 %) pacients, els resultats de QTF/PT van ser coincidents. Es van obtenir
69 (43 %) resultats discordants entre QTF/PT, corresponent: 3 (2 %) pacients amb un resultat QTF+/PT-, i 66 (41 %) amb un resultat QTF-/PT+. Entre els pacients discordants vam
trobar, QTF+/PT-: 2 (67 %) pacients sotmesos a tractament biològic i immunosupressor i
1 (33 %) contacte amb tuberculosi (TBC), essent QTF-/PT+: 16 (24 %) pacients vacunats
amb el bacil de Calmette-Guerin (BCG), 13 (20 %) sotmesos a tractament biològic i im-
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munosupressor i 37 (56 %) immigrants, estudi de contactes i avaluacions per a trasplantament.
Els 8 (5 %) pacients que van obtenir un resultat indeterminat QTF van presentar una PT
negativa.
Conclusions
• La tècnica estudiada és senzilla i ràpida de realitzar. El temps de treball tècnic no excedeix
de 1 h i els resultats s’obtenen en 3 h.
• El 24 % dels pacients amb resultats discordants, QTF-/PT+, estaven vacunats amb BCG,
essent la tècnica de QTF un mètode útil per descartar infecció tuberculosa en vacunats.
• En pacients amb tractament immunosupressor i biològic, el tub de mitogen ha servit
per confirmar els resultats obtinguts.
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Diabetis mellitus i marcadors
serològics en persones de 85 anys de
la comunitat. Resultats preliminars
G. Padrós Soler 1, A. Aguilar Aguilar 1,
R. Calvís Margarit 1, M.A. Vernetta Porta 1,
M.T. Martínez Vallés 2
1

Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud – Unitat d’Atenció Primària.
L’Hospitalet de Llobregat
2
ABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat

Objectiu
Descriure la relació entre la presència de diabetis mellitus de tipus 2 (DM) i alguns marcadors serològics als 85 anys.
Disseny
Estudi descriptiu transversal multicèntric en el marc d’un assaig clínic de caigudes i
malnutrició, en el tercer any de seguiment d’una mostra de pacients nascuts el 1924, no
institucionalitzats.
Material i mètodes
S’analitzen variables sociodemogràfiques, geriàtriques, malalties cròniques, prescripcions i analítica amb mesura de la concentració de leucòcits en la sang (Horiba ABX), de
glucosa, perfil lipídic, ferritina i proteïna C reactiva (PCR) (Roche Diagnostics) en el plasma,
fracció de substància de glicohemoglobina (HbA1C) (Menarini) i antigen de superfície de la
hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (VHC), Citomegalovirus (CMV) i VIH (Ortho Chemical). Es
considera DM si consta diagnòstic o tractament en història clínica, concentració plasmàtica de glucosa > 7 mmol/L o HbA1C > 6,5 %. Les variables registrades en Access varen ser
explorades amb SPSS v15.
Resultats
D’una mostra inicial de 328 persones, continuen en seguiment el tercer any 225 de les
quals 144 (64 %) són dones.
Les patologies cròniques foren: hepatopatia lleu 6 (2,7 %), malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 24 (10,7 %), infart agut de miocardi (IAM) 25 (11,1 %), insuficiència
cardíaca (IC) 39 (17,3 %), DM 44 (19,6 %), accident vascular cerebral (AVC) 46 (20,4 %) i
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dislipèmia 88 (39,1 %). La mediana de l’índex de ������������������������������������������
Barthel�����������������������������������
(IB) fou 25 [22;27], índex de ����
Lawton 5 [2;7], polifarmàcia 7 [5;9].
Variables analítiques: San—Leucòcits; c.nom.: 6,46 [5,5;7,5] × 109/L, San—Hemoglobina; c.massa: 12,9 [11,9;13,9] g/L, San—Neutròfils; c.nom.: 3,7 [3,00;4,57] 1/L, Pla—
Glucosa; c.subst.: 5,3 [4,7;6,1] mmol/L, Pla—Colesterol d’HDL; c.subst.: 1,40 [1,23;1,76]
mmol/L, Pla—Colesterol d’LDL; c.subst.: 2,81 [2,30;3,51] mmol/L, Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.: 16 [12;28] arb.u./L i Pla—Proteïna C reactiva; c.massa(CRM 470):
2,9 [1,7;7,0] mg/L. La concentració mitjana de colesterol obtinguda fou 5,01 (0,98) mmol/L.
Respecte als marcadors serològics: es va detectar IgG VHC positiva en 7 (3,1 %) individus i IgG CMV negativa en 14 (6,2 %). No es va detectar cap cas HBsAg ni HIV positiu.
L’anàlisi bivariada mostrà associació de la DM amb la presència d’hepatopatia crònica
lleu (P = 0,014), dislipèmia (P = 0,002), IB (P = 0,019), polifarmàcia (P = 0,009), recompte
leucocitari i neutròfils (P = 0,002), colesterol (P = 0,039), LDL (P = 0,015) i ALT (P = 0,005).
Conclusions
S’observa 3,1 % de VHC positius i 6,2 % de CMV IgG negatius. No existeixen diferències significatives respecte a l’estat serològic front a HIV, VHB, VHC i CMV en els diabètics
de la mostra estudiada.
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Utilització de l’analitzador d’orines
iQ®200 per al diagnòstic de la
infecció urinària en un laboratori
d’urgències de microbiologia
N. Pagan Maldonado,
M.C. Colomer López, M. Alcaide Jordà,
M. Carrasco Díaz, J. Hernández Bolaños,
E. Fuentes Castilla, G. Fernández Rivas
Servei de Microbiologia. Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El diagnòstic de la infecció urinària és un dels estudis més freqüents en el laboratori de
Microbiologia, per detectar-la es realitza el sediment urinari. Donat el gran volum d’orines
que es treballen, han aparegut sistemes que faciliten aquesta tasca, com l’iQ®200. Aquest
analitzador és un sistema de microscòpia que reconeix, conta i classifica les partícules que
tenen valor per a l’estudi del sediment.
Objectius
• Avaluar la concordança de l’analitzador respecte al sediment d’orina clàssic.
• Valorar el temps emprat en l’estudi del sediment per ambdós mètodes.
• Estudiar la implementació d’aquesta tècnica.
Material i mètodes
Durant desembre de 2011 i gener de 2012, s’ha estudiat el sediment de 203 orines
procedents de l’hospital de forma paral·lela mitjançant el mètode automatitzat i manual.
El sediment manual consisteix en centrifugar 5 mL d’orina, després de decantar el sobrenedant i homogeneïtzar-lo, es pipetegen 20 ml per observar-lo a 400X, fent un recompte
mitjà de les partícules valorables.
L’iQ®200 és un sistema basat en l’anàlisi d’imatges digitals. Les partícules d’orina es
disposen en una cèl·lula de flux laminar, orientant-se en front al focus d’un objectiu de
microscopi. La concentració de cada partícula es calcula mitjançant el nombre d’imatges
escanejades en un volum definit de mostra.
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Resultats
De les 203 orines avaluades observem una concordança del 94,58 % per ambdues
tècniques. El 5,42 % discordant van ser orines que es trobaven als límits del que és considerat patològic.
El temps mitjà en realitzar un sediment a l’analitzador va ser d’1,11 minuts, mentre que
manualment va ser de 3,21 minuts després d’una centrifugació de 10 minuts.
Conclusions
L’analitzador és una bona eina per a realitzar el sediment d’orina donada la seva elevada
concordança amb els mètodes convencionals.
L’iQ®200 dóna resultats amb major rapidesa, reduint la càrrega de treball del tècnic.
Permet cribrar aquelles orines amb sediment no patològic, evitant la necessitat de l’urocultiu.

–300–

Detecció i identificació bacteriana
mitjançant reacció en cadena de
la polimerasa (PCR) (gen 16-rDNA)
vs cultiu convencional
V. Serra Guia, M. Mostajo Cortés,
E. Soto Palomino, M. Laboreo Antorán,
M. Hernández Casino, J.J. González-López
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’ús del gen 16S-rDNA per a la detecció directa i identificació bacteriana a partir de
mostra clínica és una eina que permet identificar aquells microorganismes de creixement
lent o difícil o aquells que per haver rebut tractament antibiòtic no creixen en cultiu convencional.
Material i mètodes
El 2011 es van estudiar un total de 44 mostres: 17 biòpsies, 14 líquids estèrils i 13 exsudats purulents. L’amplificació-seqüenciació del gen 16S-rDNA es va fer utilitzant encebadors específics.
Resultats
La PCR va ser positiva en 18 mostres (40,9 %) i el cultiu en 9 (20,4 %). De les mostres amb PCR positives, en 14 (77,7 %) el cultiu va ser negatiu i en 4 (22,3 %) positiu. De
les 26 PCR negatives, el cultiu va ser negatiu en 21 (80,8 %) i positiu a les cinc restants
(19,3 %). De les 4 mostres amb PCR i cultiu positiu, en 3 es va identificar el mateix microorganisme. De les 14 mostres amb PCR positiva i cultiu negatiu, dues van correspondre a
vàlvules cardíaques, 5 exsudats en els que es van identificar anaerobis, en 2 (líquid cefaloraquidi i exsudat sinusal) no es va poder identificar el bacteri per que es tractava d’infeccions polimicrobianes i en 3 es va identificar un microorganisme aerobi. De les 5 mostres
amb PCR negativa i cultiu positiu, en 3 van créixer escasses colònies en medi sòlid i en
dues tan sols en el caldo d’enriquiment.
Conclusions
Mitjançant seqüenciació del 16s-rDNA des de mostra directa s’ha detectat la presència
d’un microorganisme en el 40,9 % de les mostres analitzades de les quals en un 77,7 % es
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va detectar la presència d’un microorganisme únicament mitjançant PCR. En comparació,
el cultiu va ser positiu tan sols en un 20,4 % de les mostres. Aquesta diferència és probablement deguda al fet de tractar-se de mostres procedents de pacients sotmesos a antibioteràpia i de microorganismes de difícil cultiu constatant la importància de l’ús d’aquesta
tècnica com a complement al cultiu.
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Quantificació de càrrega viral
de virus BK en malalts sotmesos
a trasplantament renal
E. Soto Palomino, M. Laboreo Antorán,
M. Mostajo Cortés, V. Serra Guia,
M. Abal Argente, M.C. Martín Pérez
Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Objectius
Estudi de la utilitat clínica de la detecció quantitativa de poliomavirus BK en mostres de
sang i orina de trasplantats renals.
Material i mètodes
En el període 2009-2011 s’han estudiat 2 004 orines i 2 399 sangs (442 adults, 77 nens).
El seguiment ha tingut una mitjana de 8,7 mostres/pacient.
L’extracció d’àcids nucleics s’ha fet amb el sistema automatitzat EasyMag (Biomerieux)
i la quantificació de la càrrega viral per amplificació de l’ADN mitjançant reacció en cadena
de la polimerasa en temps real (RT-PCR) (Cepheid).
Resultats
El virus ha estat detectat en 594 orines (29,6 %) i 246 sangs (10,2 %).
Un total de 334 pacients han estat sempre negatius, en 108 s’ha detectat virus BK
esporàdicament en alguna orina i en 58 de forma persistent en diverses mostres d’orina, i
en 19 a més en sang.
Per biòpsia renal s’ha detectat nefropatia per virus BK en 4 malalts amb replicació persistent en sang. No hi ha hagut pèrdua d’empelt en cap cas.
La càrrega viral ha disminuït de forma significativa (> 1 log) com a resposta a la modificació del tractament immunosupressor en 24 pacients amb replicació persistent en orina
(41,4 %) i en 12 amb replicació persistent en sang (63,1 %).
Conclusió
La mostra d’orina és més sensible que la sang, encara que la troballa de replicació viral
en alguna mostra aïllada no té repercussió clínica. Donat que l’obtenció es més senzilla,
recomanem fer el seguiment amb aquest tipus de mostra i valorar els resultats positius
només si es repeteixen al llarg del temps.
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La positivitat en sang es correlaciona de forma clara amb patologia renal. Recomanem
aquest estudi en malalts amb replicació persistent en orina.
La càrrega viral és un bon marcador pronòstic i de resposta al tractament. Per tant,
pensem que la RT-PCR quantitativa és una tècnica que permet monitoritzar la replicació
de virus BK en trasplantats de forma ràpida i acurada.
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Tipologia del pacient amb virus
de la immunodeficiència humana (VIH)
al Bages
J. Trapé Pujol, R. Pérez Vidal, A. Flor Pérez
Servei d’Anàlisis Clíniques, Servei de Medicina Interna
Althaia Xarxa Assistencial de Manresa
Manresa

Introducció
La infecció per VIH al llarg de la seva curta però mortífera existència ha anat canviant la tipologia de pacients que s’infecten per aquest virus.
Objectius
Els objectius d’aquest estudi són: 1) estudiar la tipologia dels pacients infectats
“de novo” a la comarca del Bages entre 2004 i 2009, comparar-la amb la sèrie històrica fins 2000; 2) comparar les diferències clíniques i en magnituds biològiques entre
els pacients que acudeixen a les consultes per cribratge (relacions recents, diagnòstic de la parella) i clínica suggestiva (pneumònies, candidiasi oral, etc.).
Material i mètodes
S’han estudiat un total de 78 pacients que han donat positiu a la prova d’ELISA
entre el període de juny de 2004 fins a juny de 2009 confirmats per Western Blot. Es
van estudiar les següents variables: concentració de limfòcits CD4/8, càrrega Viral,
motiu de diagnòstic, factor de risc i sospita clínica.
La majoria d’infectats són homes (75 %) i com a grups de transmissió es presenten l’heterosexual (65,3 %), l’homosexual (12,8 %) i els UDVP “Usuari de Drogues
de Via Parenteral” (21,7 %). No hem trobat transmissió per hemoderivats ni vertical.
S’observa un augment dels pacients heterosexuals, una disminució dels UDVP i homosexuals que en el període 1985-90 en el conjunt de Catalunya eren del 6 %, 70 %
i 17 % respectivament. El 60 % dels pacients no presentaven símptomes d’infecció
per VIH. Aquests pacients presentaven menor càrrega viral i major nombre de CD4 en
el moment del diagnòstic que els pacients que presentaven manifestacions clíniques.
Conclusions
Podem concloure que l’evolució s’ha observat un increment vertiginós del grup
heterosexual i una disminució molt important dels UDVP, posant de manifest que la
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infecció per VIH s’ha convertit en una malaltia de transmissió sexual. A destacar el
baix percentatge del grup homosexual, la qual cosa ens fa pensar que pugui existir
un biaix de selecció. Finalment confirmar l’extinció dels grups d’hemoderivats i transmissió vertical.

Genèrics:

gestió i qualitologia

Utilitat d’internalitzar el
calibratge de les pipetes i resultats
dels indicadors associats
M. Barragán Bande, A. Soler Casas,
A. Cano Gallego, A. Mira Vallet,
L. Álvarez Domínguez
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La implantació d’un pla de calibratge, per al control i seguiment de les pipetes, així com
la definició dels indicadors associats, permet conèixer el seu estat i disposar d’informació
per tal d’avaluar si és necessari emprendre algun tipus d’acció. La Direcció del Centre de
Diagnòstic Biomèdic va decidir que el calibratge es realitzaria en el propi centre per personal de la Unitat de la Qualitat.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és comprovar la utilitat d’internalitzar el procés de calibratge.
Material i mètodes
L’any 2006 es va adquirir una balança de precisió juntament amb un software per al
calibratge i un tècnic de laboratori va adquirir la formació necessària. Paral·lelament es va
sol·licitar a tots els laboratoris que determinessin quines eren les pipetes que havien d’estar
subjectes a calibratge, quins eren els seus intervals de treball per tal de poder determinar
els volums a calibrar, i la freqüència amb què s’havia de realitzar.
Inicialment el nombre de pipetes subjectes a calibratge va ser de 702 i el nombre de
volums a calibrar 1 668.
Resultats
Els resultats obtinguts van evidenciar que un 39,45 % de volums no superava el calibratge en termes d’exactitud. A partir d’aquests resultats es van emprendre accions correctives (identificació de pipetes obsoletes, identificació de les pipetes que realment s’havien
de calibrar i renovació de les pipetes necessàries) que van fer que aquest percentatge
anés millorant progressivament fins arribar a un 9,53 % de volums no exactes l’any 2011
(1 773 volums calibrats).
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Conclusió
El fet de realitzar el calibratge en el propi centre permet al laboratori disposar de les
dades de l’estat de les pipetes de manera fàcil i ràpida i emprendre, en cas necessari,
accions correctives; realitzar el seguiment de l’exactitud de les pipetes al llarg del temps;
i conscienciar al personal de la importància del manteniment i cura d’aquests dispositius
de mesurament.
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Assegurament de la revisió dels
valors mesurats de control dels
programes d’avaluació externa de la
qualitat i norma UNE-EN ISO 15189
A. Blanco Font, S. Corral Comesaña
Laboratori Clínic.Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

L’acreditació dels Laboratoris Clínics segons la norma UNE-EN-ISO 15189 s’està implantant progressivament, degut al fet d’incorporar requisits tècnics orientats específicament a la seva activitat. Aquests requisits inclouen els relatius a l’assegurament de la
qualitat dels procediments analítics, entre els quals destaca la participació en programes
d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ), la qual pot condicionar l’abast plantejat.
Però la participació “per se” no garanteix el compliment del requisit: el laboratori ha de
poder demostrar documentalment que revisa els resultats obtinguts i que, si s’escau, ha
actuat sobre els problemes o deficiències identificats. Els auditors externs d’ENAC verificaran els registres d’aquestes accions.
Es proposa un registre qualitològic, generat a partir d’una base de dades (Access 2003),
que permet proporcionar als facultatius responsables de les anàlisis, informació sobre els
PAEQ en què es participa. L’encapçalament del registre, agrupat per àrees metrològiques
recull, per a cadascun d’aquests programes, el subprograma, quants són els enviaments
previstos, nombre i tipus de materials, mesos en que està aproximadament programada
la seva recepció, etc. Aquest registre s’insereix en el sistema de gestió qualitològica del
laboratori que recull també quins components estan assignats a cada programa. En un
laboratori d’una certa envergadura, és necessari que tota aquesta informació es gestioni
de forma informatitzada.
Un cop rebuts els informes dels resultats de participació i quan el facultatiu els ha
interpretat en funció de criteris establerts [p. ex., segons l’ACCLC (2011; 12:4-14)] i pres
les decisions corresponents, el mateix registre permet documentar aquesta revisió dels
resultats, la conformitat o no d’aquests i les accions presses en el darrer supòsit. Si convé,
el registre permetria incorporar dades addicionals que puguin ser d’utilitat.
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El registre presentat compleix, doncs, la doble missió d’agrupar la informació necessària i proporcionar proves que garanteixen que s’ha dut a terme el procediment de revisió
dels resultats.
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Mesures de modulació de la demanda:
colesterol i triglicèrids
A. Cortés Bosch de Basea,
M. Mora Ballesta, T.L. Rubio Campos,
T. Albet Domènech, J. Muñoz Expósito
Laboratori Clínic. Hospital de Viladecans
Viladecans

Introducció
El laboratori clínic de l’hospital de Viladecans forma part del grup d’estudi de les magnituds lipídiques de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut
Un dels objectius d’aquest grup és racionalitzar la demanda d’algunes magnituds
(Pla—Colesterol; c.subst., Pla—Colesterol d’LDL; c.subst, Pla—Colesterol d’HDL; c.subst.
i Pla—Triglicèrid; c.subst.) tenint en compte les recomanacions de les guies clíniques de
l’Institut Català de la Salut.
Aquestes guies recomanen la mesura de la concentració plasmàtica de colesterol i
triglicèrids un cop l’any sempre i quan els resultats de mesura siguin inferiors als valors
discriminants de risc de malaltia cardiovascular i no hi hagi cap patologia concomitant.
Mètode i objectius
Amb l’objectiu de reduir el nombre de mesures de la concentració plasmàtica de colesterol i triglicèrids es va decidir adoptar l’estratègia de no repetir el mesurament de cap
magnitud lipídica que en els sis mesos anteriors hagués donat resultats de mesura per
sota dels valors de risc cardiovascular.
Per aconseguir-ho es va generar una regla informàtica que elimina l’estudi (mesura de
la concentració plasmàtica de colesterol, colesterol d’LDL, colesterol d’HDL i triglicèrids) al
mateix temps que informa del resultat anterior i la data de realització.
Resultats
Aquesta mesura es va implantar a finals de l’any 2010 i durant l’any 2011 s’ha produït un
estalvi d’un 28 % de les determinacions de la concentració plasmàtica de colesterol i d’un
30 % de triglicèrids.
Conclusió
Considerem que és una bona mesura de control de la demanda i per tan és ampliable
a altres magnituds de laboratori.
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Tècniques per augmentar la resposta
dels facultatius clínics en l’enquestes
de satisfacció. Resultats de la seva
percepció entre els anys 2005-2011
A. Soler Casas, M. Barragán Bande,
L. Tobalina Maestre, A. Cano Gallego,
R. Molina Porto, J.R. Hernández Sánchez,
A. Mira Vallet, L. Álvarez Domínguez
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La implantació de sistemes de qualitat en el laboratori ha portat a la realització d’enquestes per mesurar el grau de satisfacció dels facultatius clínics. La baixa participació obtinguda durant els primers anys va motivar la successiva introducció de diverses tècniques
per tal d’augmentar el nombre de respostes.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és presentar l’evolució de les dades de participació en les
enquestes als facultatius de l’Hospital així com els resultats obtinguts entre els anys 2005
i 2011.
Material i mètodes
El primer any la tècnica utilitzada per a la difusió de les enquestes va ser el correu
intern. L’any 2008 es va procedir a l’enviament per correu electrònic i al següent, a més
d’enviar-les per correu electrònic, es van lliurar i recollir en mà. En el 2011 s’ha utilitzat
internet com a eina per difondre i respondre les enquestes i, a causa de la baixa resposta
observada inicialment, també s’ha procedit al lliurament i recollida en mà.
Resultats
Inicialment, el percentatge de resposta va ser del 13 % augmentat fins a un 31 %
l’any 2008. A l’afegir la difusió de les enquestes en mà en les sessions clíniques l’any 2009,
el percentatge de resposta va ser del 48 %. Finalment, després d’introduir la possibilitat de
respondre per internet, el percentatge obtingut ha estat del 41 %.
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Conclusions
La satisfacció dels facultatius en aquests anys ha mostrat una evolució positiva amb un
increment de la valoració en tots els aspectes avaluats.
La baixa participació inicial pot ser atribuïble a la novetat de les enquestes a l’àmbit de
l’Hospital i a la poca convicció en la seva utilitat. La introducció de l’enquesta via internet
no ha suposat un augment significatiu del percentatge de resposta. Paral·lelament, les
accions de millora dutes a terme arran dels resultats obtinguts són la causa de l’augment
del grau de satisfacció.
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